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Ηλέκτριση µε τριβή και µε επαφή- Αγωγοί και µονωτές
Πείραµα 1:
Ηλέκτριση µε τριβή και µε επαφή
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Τρίβουµε ισχυρά µια πλαστική ταινία ανάµεσα στις σελίδες του
βιβλίου µας.
Πλησιάζουµε το µέρος της ταινίας που τρίψαµε στα σωµατίδια από
φελιζόλ ενός ηλεκτροστατικού εκκρεµούς.
1. Πως αλληλεπιδρά η πλαστική ταινία µε το ηλεκτροστατικό
εκκρεµές;
α. Πριν τρίψουµε την ταινία ανάµεσα στις σελίδες του βιβλίου µας.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………….
β. Μετά την τριβή της στις σελίδες του βιβλίου.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………….

2.Πως αλληλεπιδρούν µεταξύ τους οι δυο πλαστικές ταινίες
πριν και µετά την τριβή τους στις σελίδες του βιβλίου;
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………….
Συµπλήρωσε τις προτάσεις:
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Η φορτισµένη πλαστική ταινία………………….. τα τρίµµατα
φελιζόλ. Μεταξύ της ταινίας και των τριµµάτων αναπτύσσονται
………………… …………………… δυνάµεις. Οι δυνάµεις αυτές
οφείλονται στην παρουσία αντίθετων …………………
……………………….
Οι δυο φορτισµένες πλαστικές ταινίες ……………..
Οι
……………………… …………………………..
οφείλονται στην
παρουσία οµόσηµων φορτίων.
3. Συµπέρασµα: Μπορούµε να ανιχνεύσουµε την ύπαρξη
……………….. …………………. σε ένα σώµα µε το
ηλεκτροσκόπιο. Αν κατά την επαφή του σώµατος µε το δίσκο του
ηλεκτροσκοπίου τα φύλλα του ανοίγουν, τότε το σώµα είναι
…………………………. Αν παραµένουν κλειστά, τότε το σώµα
είναι………………………….

Αγωγοί – Μονωτές

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
1.Φόρτισε τον πλαστικό χάρακα. Στη συνέχεια ακουµπήστε το
φορτισµένο άκρο του στο δίσκο του ηλεκτροσκοπίου.
Παρατηρούµε
ότι
…………………….

τα

φύλλα

του

ηλεκτροσκοπίου

2.Εκφόρτισε το ηλεκτροσκόπιο ακουµπώντας το χέρι σου στο
δίσκο του. Ακούµπησε την άλλα άκρη του φορτισµένου πλαστικού
χάρακα στο δίσκο του ηλεκτροσκοπίου.
Παρατηρούµε
ότι
…………………….

τα

φύλλα

του

ηλεκτροσκοπίου

3. Τρίψε το άκρο του µεταλλικού κυλίνδρου µε πλαστική επιφάνεια,
ώστε να φορτιστεί. Ακούµπησε το φορτισµένο κύλινδρο στο δίσκο
του ηλεκτροσκοπίου.
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Παρατηρούµε
ότι
…………………….

τα

φύλλα

του

ηλεκτροσκοπίου

4. Εκφόρτισε το ηλεκτροσκόπιο ακουµπώντας το χέρι σου στο
δίσκο του. Ακούµπησε την άλλη άκρη του κυλίνδρου στο δίσκο του
ηλεκτροσκοπίου.
Παρατηρούµε
ότι
…………………….

τα

φύλλα

του

ηλεκτροσκοπίου

 Συµπέρασµα από τις δραστηριότητες 1 και 2:
Το φορτίο που δηµιουργήθηκε µε τριβή στη µια άκρη του
πλαστικού χάρακα παραµένει………………………. στο σηµείο
τριβής. Τα σώµατα που συµπεριφέρνονται όπως ο πλαστικός
χάρακας ονοµάζονται………………………
 Συµπέρασµα από τις δραστηριότητες 3 και 4:
Το φορτίο που δηµιουργήθηκε µε τριβή στη µια άκρη του
κυλίνδρου…........................ σε όλη την επιφάνεια του κυλίνδρου.
Τα σώµατα που συµπεριφέρνονται όπως ο µεταλλικός κύλινδρος
ονοµάζονται………………………

 Συµπλήρωσε τις προτάσεις:
Κατά την επαφή του φορτισµένου κυλίνδρου µε το ηλεκτροσκόπιο
είχαµε φόρτιση του ………………………………….. λόγω
µεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου από το ένα σώµα στο άλλο.
Ακουµπώντας στιγµιαία το χέρι µου πάνω στο δίσκο του
φορτισµένου ηλεκτροσκοπίου, παρατήρησα ότι το ηλεκτροσκόπιο
…………………….. Συµπεραίνω ότι το σώµα µου συµπεριφέρεται
ως ………………………
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Πείραµα 2: Φόρτιση µε επαγωγή
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
1. Τοποθετούµε το µεταλλικό κύλινδρο πάνω στο δίσκο του
ηλεκτροσκοπίου. Φορτίζουµε µε τριβή τον πλαστικό χάρακα και
τον πλησιάζουµε στην επιφάνεια του κυλίνδρου.
Παρατηρούµε
ότι
τα
φύλλα
του
ηλεκτροσκοπίου……………………………
2. Αποµακρύνουµε διαδοχικά πρώτα τον κύλινδρο και στη
συνέχεια το χάρακα
Παρατηρούµε
ότι
τα
φύλλα
του
ηλεκτροσκοπίου……………………………
3. Ελέγχουµε πειραµατικά αν µετά την επαγωγική φόρτισή τους ο
κύλινδρος και το ηλεκτροσκόπιο έχουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία,
φέρνοντάς τα σε επαφή. Τι παρατηρείτε;
 Συµπλήρωσε τις προτάσεις µε βάση τα αποτελέσµατα του
πειράµατος 2:
Η φόρτιση του ηλεκτροσκοπίου µε την παραπάνω διαδικασία
ονοµάζεται ……………………………. Φόρτιση.
Όταν πλησιάζεις τον αρνητικά φορτισµένο χάρακα στον κύλινδρο,
τα ……………………… ηλεκτρόνια του κυλίνδρου απωθούνται
προς το ηλεκτροσκόπιο. Έτσι ο κύλινδρος χάνει ηλεκτρόνια, µε
αποτέλεσµα να φορτιστεί……………………, ενώ το ηλεκτροσκόπιο
φορτίζεται ………………….. και τα φύλλα ανοίγουν.
Όταν αποµακρύνεις τον κύλινδρο, το ηλεκτροσκόπιο παραµένει
……………………..
φορτισµένο,
ενώ
ο
κύλινδρος
…………………………… φορτισµένος.
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