Κ. Παπαµιχάλης ∆ρ Φυσικής Υπεύθυνος Α’ ΕΚΦΕ Αν. Αττικής
Γενικός σχεδιασµός της διδασκαλίας του κεφαλαίου
«Ηλεκτρική ∆ύναµη και Φορτίο»
Η περιγραφή και µελέτη των φαινοµένων του ηλεκτρισµού πραγµατοποιείται µε την οικοδόµηση
ενός γλωσσικού πλαισίου, που θεµελιώνεται πάνω στις ακόλουθες βασικές έννοιες:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ _ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑ _ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ _ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ
ΣΩΜΑ _ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΜΕ ΤΡΙΒΗ _ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΑΦΗ _ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΗ _
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ _ ΠΡΩΤΟΝΙΟ _ ΙΟΝ _ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ _ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ _
∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ _ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Εισαγωγή
Η εισαγωγή στο κεφάλαιο 1 γίνεται µε την παρουσίαση εντυπωσιακών πειραµάτων, video ή
διαφανειών, µε τα οποία επιδιώκω να πυροδοτήσω το ενδιαφέρον των µαθητών για τα
φαινόµενα που πρόκειται να µελετήσουν. Ο στόχος µου είναι να πεισθούν ότι αξίζει να µυηθούν
στους κανόνες του παιχνιδιού της επιστήµης, γιατί µόνον έτσι θα µπορέσουν να περιγράψουν
και να ερµηνεύσουν τα γοητευτικά φαινόµενα του κόσµου που µας περιβάλλει.
Κεντρικός στόχος
Η περιγραφή και ερµηνεία των φαινοµένων του ηλεκτρισµού στη γλώσσα της επιστήµης.
Πειράµατα επίδειξης
1) Επίδειξη ηλεκτρικών φαινοµένων µε χρήση ηλεκτροστατικής µηχανής (Wimshurst):
∆ηµιουργία σπινθήρα - Ηλεκτρικός θύσανος - Κίνηση πλαστικών σωµατιδίων εντός
ηλεκτρικού πεδίου - Ηλεκτρικός στρόβιλος
2) Επίδειξη φόρτισης και εκφόρτισης ηλεκτροσκοπίου
3) Επίδειξη φόρτισης και αλληλεπίδρασης δύο ηλεκτρικών εκκρεµών µε µηχανή Wimshurst.
∆ραστηριότητες
∆είχνω video, που αναφέρονται στην καταγραφή εντυπωσιακών ηλεκτρικών εκκενώσεων στην
ατµόσφαιρα και στον τρόπο σχηµατισµού τους.
Τονίζω ότι µε το τέλος των µαθηµάτων, οι µαθητές θα µπορούν να περιγράφουν και να
ερµηνεύουν τα φαινόµενα αυτά µε τη γλώσσα της επιστήµης.
1.1 Γνωριµία µε την ηλεκτρική δύναµη
∆ιδακτικοί στόχοι
1. Ο µαθητής είναι σε θέση να αναπαράγει και να διακρίνει απλά φαινόµενα στα οποία να
αναπτύσσονται ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις.
2. Περιγράφει τις ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις εισάγοντας την έννοια της ηλεκτρικής δύναµης.
Με απλές δραστηριότητες αποδίδει στην ηλεκτρική δύναµη ιδιότητες.
Παρανοήσεις
Οι µαθητές δυσκολεύονται να διακρίνουν την ηλεκτρική δύναµη από τη µαγνητική.
Πολλοί µαθητές θεωρούν ότι οι δυνάµεις µεταξύ των σωµάτων ασκούνται µόνον όταν τα
σώµατα βρίσκονται σε επαφή.
∆ιδακτικά βήµατα
Η διδασκαλία εστιάζεται στην επίδειξη απλών φαινοµένων αλληλεπίδρασης ηλεκτρισµένων
σωµάτων, από τα οποία επιχειρώ να εισάγω την έννοια της ηλεκτρικής δύναµης και βασικές της
ιδιότητες.
Επισήµανση
Η έννοια της δύναµης είναι γνωστή από τη Μηχανική: Όταν παρατηρώ µεταβολή της ταχύτητας
ενός σώµατος, πάνω του ενεργεί δύναµη. Η ίδια έννοια χρησιµοποιείται και στον ηλεκτρισµό.
Έτσι εξασφαλίζεται οικονοµία όρων και ενιαία περιγραφή των φαινοµένων.
Οι πειραµατικές δραστηριότητες που παρουσιάζω αποσκοπούν στην εισαγωγή θεµελιωδών
εννοιών για την περιγραφή απλών φαινοµένων της ηλεκτροστατικής:
1. Παρατήρηση ηλεκτρικών αλληλεπιδράσεων: Όταν τρίβω πλαστικό χάρακα, αλληλεπιδρά
µε τρίχες ή χαρτάκια. Εισάγω την ιδιότητα της ηλέκτρισης: Ο χάρακας είναι
«ηλεκτρισµένος».

2.

3.

Η κίνηση αλουµινένιου δοχείου αναψυκτικού σε οριζόντια επιφάνεια, ή του πλαστικού
σωµατιδίου εκκρεµούς όταν πλησιάζω ηλεκτρισµένο χάρακα, συνεπάγεται την άσκηση
δύναµης: Εισάγεται η έννοια «ηλεκτρική δύναµη».
Ανιχνεύω βασικές ιδιότητες της ηλεκτρικής δύναµης:
a. Πώς µπορώ να τη διακρίνω από τις µαγνητικές δυνάµεις;
b. Είναι δύναµη επαφής ή µπορεί να ασκείται από απόσταση;
c. Οι ηλεκτρικές δυνάµεις είναι πάντοτε ελκτικές;
1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο

∆ιδακτικοί στόχοι
1. Ο µαθητής µπορεί να περιγράφει απλές ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις χρησιµοποιώντας την
έννοια του ηλεκτρικού φορτίου.
2. Συσχετίζει το µέτρο του ηλεκτρικού φορτίου µε το µέτρο της ηλεκτρικής δύναµης που
προκαλεί. Περιγράφει τρόπο µέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου.
Παρανοήσεις
Το ηλεκτρικό φορτίο είναι ένα ρευστό που µπορεί να µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο.
Το φορτίο παράγεται κατά τη διαδικασία της τριβής και αποτίθεται στο ένα από τα τριβόµενα
σώµατα.
∆ύο σώµατα µε διαφορετικά φορτία αλληλεπιδρούν µε δυνάµεις διαφορετικού µέτρου.
Το φορτίο ταυτίζεται µε το αντίστοιχο φορτισµένο στοιχειώδες σωµατίδιο, το ηλεκτρόνιο ή το
πρωτόνιο.
∆ιδακτικά βήµατα
Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην οικοδόµηση της γλώσσας της ηλεκτροστατικής, µε την
εισαγωγή όρων που αναδύονται από την ανάγκη ενιαίας περιγραφής των ηλεκτρικών
φαινοµένων:
Ποιος είναι ο κοινός παρονοµαστής των αλληλεπιδράσεων των ηλεκτρισµένων σωµάτων που
περιγράψαµε στο προηγούµενο µάθηµα;
Τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί ένα ηλεκτρισµένο από ένα µη ηλεκτρισµένο σώµα; µε ποιο
τρόπο θα τα διακρίνω;
∆εδοµένου ότι το ίδιο σώµα µπορεί να είναι άλλοτε ηλεκτρισµένο και άλλοτε όχι, ποιος είναι ο
παράγοντας από τον οποίο προέρχεται η ηλεκτρική συµπεριφορά;
Θυµίζω ότι η έλξη ενός σώµατος από τη Γη αποδίδεται σε ένα φυσικό µέγεθος, που χαρακτηρίζει
το σώµα και ονοµάζεται «µάζα του σώµατος». Μήπως οι ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις πρέπει να
αποδοθούν σε ένα άλλο φυσικό µέγεθος, που χαρακτηρίζει τα ηλεκτρισµένα σώµατα;
Από τις ερωτήσεις αυτές ή άλλες παρόµοιες, προκύπτει ότι για να περιγράψουµε τις ηλεκτρικές
αλληλεπιδράσεις µε ενιαίο τρόπο χρειαζόµαστε ένα νέο φυσικό µέγεθος, που θα χαρακτηρίζει τα
ηλεκτρισµένα σώµατα, και το ονοµάζουµε «ηλεκτρικό φορτίο»:
Όταν δύο σώµατα έχουν ηλεκτρικό φορτίο, τότε αλληλεπιδρούν µε ηλεκτρικές
δυνάµεις. Τα σώµατα που έχουν φορτίο ονοµάζονται φορτισµένα.
Οι ιδιότητες του φορτίου πρέπει να είναι συµβατές µε τις ιδιότητες των ηλεκτρικών δυνάµεων
που προκαλεί.
Το πείραµα λέει ότι οι ηλεκτρικές δυνάµεις µπορεί να είναι είτε ελκτικές είτε απωστικές. Μας
αναγκάζει να δεχθούµε την ύπαρξη δύο (;) διαφορετικών ειδών φορτίου: Όλα τα φορτισµένα
σώµατα που απωθούνται µεταξύ τους έχουν το ίδιο είδος φορτίου. ∆ύο φορτισµένα σώµατα που
έλκονται έχουν διαφορετικό είδος φορτίου.
Οι υποθέσεις που κάνω στη φυσική πρέπει να είναι συµβατές µε την παρατήρηση και
το πείραµα.
Η υπόθεσή µας για ύπαρξη δύο ειδών φορτίου υπόκειται σε πειραµατικό έλεγχο.
Προτρέπω τους µαθητές να περιγράψουν ένα πείραµα αλληλεπίδρασης φορτισµένων σωµάτων
που θα µπορούσε να τη διαψεύσει. (Τι θα συµπεράνουµε αν σε κάποιο πείραµα τρία φορτισµένα
σώµατα έλκονται ανά δύο;)
Πείραµα επίδειξης: Φορτίζω τα σωµατίδια ηλεκτρικών εκκρεµών στον ένα πόλο ηλεκτρικής
µηχανής. ∆είχνω ότι απωθούνται µεταξύ τους. Φορτίζω δύο εκκρεµή σε διαφορετικούς πόλους.
∆είχνω ότι έλκονται. Χρησιµοποιώ τρία φορτισµένα εκκρεµή. ∆είχνω στους µαθητές την
αλληλεπίδραση δύο ζευγών από αυτά. Ζητώ να προβλέψουν την αλληλεπίδραση του τρίτου
ζεύγους.
Για να µπορούµε να συνεννοηθούµε, συµφωνούµε ότι:
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Α) Τα φορτισµένα σώµατα που απωθούνται από µια γυάλινη ράβδο, που την τρίψαµε σε
µεταξωτό ύφασµα (!) και άρα έχουν ίδιο είδος φορτίου µε αυτή, θα τα λέµε θετικά φορτισµένα.
Β) Τα φορτισµένα σώµατα που απωθούνται από µια πλαστική ράβδο, που την τρίψαµε σε
µάλλινο ύφασµα (!) και άρα έχουν ίδιο είδος φορτίου µε αυτή, θα τα λέµε αρνητικά φορτισµένα.
Το φορτίο είναι ένα φυσικό µέγεθος. Πώς το µετράµε; Αφού δεχθήκαµε ότι το φορτίο
προκαλεί τις ηλεκτρικές δυνάµεις, η µέτρησή του δεν µπορεί παρά να γίνεται µέσω αυτών:
Θεωρώ ότι η ηλεκτρική δύναµη που ασκείται σε ένα φορτισµένο σώµα από ένα άλλο, είναι
πάντοτε ανάλογη του φορτίου του.
Από τη σύµβαση αυτή, σε συνδυασµό µε τις ιδιότητες της δύναµης προκύπτει ότι το φορτίο είναι
µια «αθροιστική» ποσότητα: ∆ύο σώµατα µαζί, συµπεριφέρονται σαν ένα, µε φορτίο ίσο µε το
άθροισµα των φορτίων τους. Τα θετικά φορτισµένα σώµατα έχουν θετικό φορτίο, ενώ τα
αρνητικά, αρνητικό.
Εισάγω και σχολιάζω τη µονάδα φορτίου.
Φύλλο εργασίας: Ζητώ από τους µαθητές να συµπληρώσουν το φύλλο εργασίας 1. Βοηθώ
κάθε µαθητή στη συµπλήρωση του φύλλου εργασίας, παρέχοντάς του την ελάχιστη
απαιτούµενη βοήθεια. Επιδιώκουµε ο µαθητής να φτάσει στη λύση αυτενεργώντας, χωρίς να
απογοητευθεί και τα παρατήσει, όταν συναντήσει σηµαντική δυσκολία σε κάποιο ενδιάµεσο
βήµα.
1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόµου
∆ιδακτικοί στόχοι
1. Ο µαθητής µπορεί να περιγράφει τη µικροσκοπική δοµή της ύλης και να αποδίδει το
ηλεκτρικό φορτίο στις ηλεκτρικές ιδιότητες των ηλεκτρονίων και των πρωτονίων.
2. Αναφέρει τις βασικές ιδιότητες του φορτίου και τις συσχετίζει µε τη µικροσκοπική ερµηνεία
του.
∆ιδακτικά βήµατα
Κατά τη διδασκαλία της παραγράφου αυτής, επιχειρώ να εντάξω την ερµηνεία των ηλεκτρικών
φαινοµένων σε ένα µοντέλο, σύµφωνα µε τη βασική φιλοσοφία του διδακτικού πακέτου. Το
µοντέλο που χρησιµοποιώ είναι η µικροσκοπική δοµή της ύλης. Το µοντέλο αυτό
χρησιµοποιείται για την ενιαία περιγραφή και ερµηνεία όλων των φυσικών φαινοµένων,
εποµένως και των ηλεκτρικών.
Προτρέπω τους µαθητές να αναρωτηθούν για την προέλευση των ηλεκτρικών φορτίων και µε
βάση τις γνώσεις τους για το µικρόκοσµο, εισάγω τις ηλεκτρικές ιδιότητες των στοιχειωδών
σωµατιδίων: του ηλεκτρονίου, του πρωτονίου και του νετρονίου. ∆ίνω ιδιαίτερη έµφαση σε τρία
σηµεία:
Α) Οι κυρίαρχες δυνάµεις που συγκροτούν τα άτοµα της ύλης, είναι οι ηλεκτρικές, µεταξύ του
θετικά φορτισµένου πυρήνα και των ηλεκτρονίων που περιφέρονται γύρω του.
Β) Τα φορτία που αποκτούν τα µακροσκοπικά σώµατα οφείλονται σε µετακινήσεις ηλεκτρονίων
και εποµένως είναι πάντοτε πολλαπλάσια του στοιχειώδους φορτίου.
Γ) ∆εδοµένου ότι σε µια διαδικασία ηλέκτρισης ο συνολικός αριθµός των ηλεκτρονίων
διατηρείται σταθερός, το φορτίο ανακατανέµεται στα ηλεκτρισµένα σώµατα, αλλά η ολική τιµή
του διατηρείται σταθερή.
1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και µικροσκοπική ερµηνεία τους
∆ιδακτικοί στόχοι
1. Ο µαθητής µπορεί να περιγράφει την ηλέκτριση µε τριβή και µε επαφή και να τις ερµηνεύει
στο µικροσκοπικό επίπεδο.
2. ∆ιακρίνει τα σώµατα σε αγωγούς και µονωτές και περιγράφει χρησιµοποιώντας απλό
µικροσκοπικό µοντέλο την ηλεκτρική συµπεριφορά των µονωτών και των µετάλλων. Εξηγεί
τη λειτουργία του ηλεκτροσκοπίου.
3. Περιγράφει την ηλέκτριση µε επαγωγή και την ερµηνεύει χρησιµοποιώντας το µοντέλο των
ελεύθερων ηλεκτρονίων των µετάλλων.
∆ιδακτικά βήµατα
Η βασική επιδίωξη της διδασκαλίας είναι να παρουσιάσω µερικά φαινόµενα ηλεκτροστατικής,
κάνοντας τα σχετικά πειράµατα επίδειξης, και να δείξω στους µαθητές ότι όλα αυτά τα
φαινόµενα µπορούν να ερµηνευτούν µε ενιαίο τρόπο, χρησιµοποιώντας το µοντέλο της
µικροσκοπικής δοµής της ύλης.
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Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί το σχετικό πείραµα επίδειξης και να
ακολουθήσει συζήτηση για την ερµηνεία του, µε βάση το µοντέλο της µικροσκοπικής δοµής
των σωµάτων.
Ηλέκτριση µε τριβή: ∆είχνω στους µαθητές δύο ίδιες, αφόρτιστες πλαστικές (ελαστικές)
ταινίες. Τρίβω τις ταινίες στις εσωτερικές σελίδες ενός βιβλίου και της κρατώ σε επαφή από το
ένα τους άκρο. Οι ταινίες απωθούνται -έχουν φορτίο ίδιου είδους. Καλώ τους µαθητές να
φανταστούν τι συµβαίνει σε µικροσκοπικό επίπεδο –στα άτοµα των σωµάτων που έρχονται σε
επαφή, κατά την τριβή δύο επιφανειών. Το κλειδί στην ερµηνεία του φαινοµένου είναι οι
µαθητές να συλλάβουν και να εµπεδώσουν τη δυνατότητα απόσπασης και πρόσληψης
ηλεκτρονίων από ένα άτοµο: Το αποτέλεσµα της απόσπασης και µετακίνησης των ηλεκτρονίων
µεταξύ των τριβοµένων επιφανειών είναι η φόρτισή τους: Της µιας µε θετικό και της άλλης µε
αρνητικό φορτίο, ίσου µέτρου.
∆είχνω στους µαθητές µια µηχανή Wimshurst. Επισηµαίνω ότι τα φορτία που παράγονται στους
πόλους της προέρχονται από µια διαδικασία φόρτισης µε τριβή. Χρησιµοποιώ ένα ηλεκτρικό
εκκρεµές και δείχνω ότι τα φορτία αυτά έχουν αντίθετα πρόσηµα.
Ηλέκτριση µε επαφή: Χρησιµοποιώ δύο µονωµένους µεταλλικούς κυλίνδρους και ένα
ηλεκτρικό εκκρεµές. ∆είχνω στους µαθητές ότι ο πρώτος (αφόρτιστος) κύλινδρος δεν έλκει το
σφαιρίδιο του εκκρεµούς. Φορτίζω το δεύτερο κύλινδρο. Πιστοποιώ τη φόρτισή του, δείχνοντας
ότι έλκει το σφαιρίδιο. Φέρνω σε επαφή τους δύο κυλίνδρους. Πλησιάζω τον πρώτο στο
εκκρεµές και διαπιστώνω ότι το έλκει. Συµπεραίνουµε ότι ο πρώτος κύλινδρος φορτίστηκε κατά
την επαφή του µε το δεύτερο, που ήταν φορτισµένος. Οι µαθητές καθοδηγούνται να
ερµηνεύσουν το φαινόµενο, κάνοντας την υπόθεση ότι τα ηλεκτρόνια είναι δυνατό να
µετακινούνται από το ένα µεταλλικό σώµα στο άλλο.
Αγωγοί και µονωτές: Πραγµατοποιώ τα πειράµατα των εικόνων 1.21.
Εισάγω τη µικροσκοπική δοµή των µετάλλων και την έννοια του «ελεύθερου ηλεκτρονίου».
Βοηθώ τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν την έννοια του ελεύθερου ηλεκτρονίου και να
ερµηνεύσουν τα φαινόµενα που παρατήρησαν στις πειραµατικές δραστηριότητες. Τονίζω ότι η
µετακίνηση φορτίων στα µέταλλα οφείλεται στα ελεύθερα ηλεκτρόνια που διαθέτουν. Οι
µονωτές δεν διαθέτουν ελεύθερα ηλεκτρόνια και η µετακίνηση φορτίων σε αυτούς δεν είναι
δυνατή.
Το ηλεκτροσκόπιο: ∆είχνω στους µαθητές ένα ηλεκτροσκόπιο και τους εξηγώ τη λειτουργία
του. Φέρνω σε επαφή µε το δίσκο του ένα φορτισµένο πλαστικό χάρακα (µονωτή) και τον
αποµακρύνω. Παρατηρούν ότι µε την αποµάκρυνση τα φύλλα του ηλεκτροσκοπίου
ξανακλείνουν. Επαναλαµβάνω το ίδιο µε ένα φορτισµένο µεταλλικό κύλινδρο. Τα φύλλα του
ηλεκτροσκοπίου διατηρούνται ανοιχτά. Ζητώ από τους µαθητές να εξηγήσουν τα δύο φαινόµενα,
χρησιµοποιώντας τις γνώσεις τους περί µονωτών, αγωγών και ελευθέρων ηλεκτρονίων.
Ηλέκτριση µε επαγωγή: Πραγµατοποιώ τις πειραµατικές δραστηριότητες που αναφέρονται
στις λεζάντες των εικόνων 1.24,25,26, ή/και τις αντίστοιχες που αναπτύσσονται στον
Εργαστηριακό Οδηγό (Άσκηση 1). Βοηθώ τους µαθητές να ερµηνεύσουν τα φαινόµενα που
παρατήρησαν µε βάση το θεωρητικό µοντέλο της µικροσκοπικής δοµής των µετάλλων.
Με το τέλος της παραγράφου 1.5 διεξάγεται η εργαστηριακή άσκηση 1 του Εργαστηριακού
Οδηγού µε τη µορφή πειραµάτων επίδειξης. Οι µαθητές συµπληρώνουν το αντίστοιχο
φύλλο εργασίας του Τετραδίου Εργασιών.
Για την αφοµοίωση των νέων γνώσεων και την άρση των παρανοήσεων των µαθητών, µαζί µε
τις δραστηριότητες και τα φύλλα εργασίας, αξιοποιούµε και τις ερωτήσεις 1-10 και τις
εφαρµογές 12-24 του κεφαλαίου 1, στο βιβλίο του µαθητή.
1.5 Ο νόµος του Coulomb
∆ιδακτικοί στόχοι
1. Ο µαθητής µπορεί να σχεδιάζει τις δυνάµεις µε τις οποίες αλληλεπιδρούν δύο σηµειακά
ηλεκτρικά φορτία.
2. ∆ιατυπώνει λεκτικά και µε σύµβολα το νόµο του Coulomb και τον εφαρµόζει στην επίλυση
απλών προβληµάτων
Παρανοήσεις
Όταν δύο σωµατίδια έχουν διαφορετικά φορτία, εκείνο που έχει το απολύτως µεγαλύτερο, ασκεί
στο άλλο δύναµη µεγαλύτερου µέτρου, από εκείνη που ασκεί το δεύτερο στο πρώτο.
Οι ηλεκτροστατικές δυνάµεις δεν υπακούουν στον τρίτο νόµο του Νεύτωνα.
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∆ιδακτικά βήµατα
Ο νόµος του Coulomb αποτελεί την ποσοτική έκφραση των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων
µε τις οποίες οι µαθητές ήδη έχουν αποκτήσει µια σχετική εξοικείωση. Για να πετύχω σταδιακή
αφοµοίωση του νόµου του Coulomb, ζητώ από τους µαθητές να σχεδιάσουν στο χαρτί δύο
σηµειακά οµώνυµα φορτισµένα σωµατίδια και τις δυνάµεις που ασκεί το ένα στο άλλο. Τους
ζητώ να σχεδιάσουν πάλι τις δύο δυνάµεις αν διπλασιάσουµε, τριπλασιάσουµε διαδοχικά το
φορτίο του ενός σωµατιδίου, χωρίς να µεταβάλλουµε τη µεταξύ τους απόσταση. Πώς θα
µεταβληθεί τότε το µέτρο της κάθε δύναµης; Πώς θα µεταβληθεί η δύναµη αν διπλασιάσουµε,
τριπλασιάσουµε διαδοχικά, το φορτίο του άλλου σωµατιδίου; Τους καθοδηγώ να συµπεράνουν
ότι: Α) Οι δυνάµεις αλληλεπίδρασης των δύο σωµατιδίων υπακούουν στον τρίτο νόµο του
Νεύτωνα και έχουν τη διεύθυνση της ευθείας που ορίζουν τα δύο σωµατίδια. Β) Το µέτρο της
ηλεκτρικής δύναµης είναι ανάλογο του φορτίου κάθε σωµατιδίου.
Στη συνέχεια, διατηρώντας το φορτίο κάθε σωµατιδίου σταθερό, ζητώ να προβλέψουν αν το
µέτρο της δύναµης θα µεγαλώσει ή θα µικρύνει όταν πλησιάσουµε και όταν αποµακρύνουµε τα
σωµατίδια, µεταξύ τους. Αναφέρω ότι το σχετικό πείραµα πραγµατοποιήθηκε από τον Coulomb
και καταγράφω τον οµώνυµο νόµο µε σύµβολα. Ζητώ από τους µαθητές να κάνουν το ίδιο.
Εφαρµόζω το νόµο του Coulomb σε απλά αριθµητικά παραδείγµατα, για οµώνυµα και
ετερώνυµα φορτισµένα σωµατίδια. Σε κάθε περίπτωση ζητώ να σχεδιάσουν τις δυνάµεις µε τις
οποίες αλληλεπιδρούν τα φορτισµένα σωµατίδια.
Φύλλο εργασίας: Ζητώ από τους µαθητές να συµπληρώσουν το φύλλο εργασίας 2. Βοηθώ
κάθε µαθητή στη συµπλήρωση του φύλλου εργασίας, παρέχοντάς του την ελάχιστη
απαιτούµενη βοήθεια. Επιδιώκουµε ο µαθητής να φτάσει στη λύση αυτενεργώντας, χωρίς να
απογοητευθεί και τα παρατήσει, όταν συναντήσει σηµαντική δυσκολία σε κάποιο ενδιάµεσο
βήµα.
1.6 Το ηλεκτρικό πεδίο
∆ιδακτικοί στόχοι
Ο µαθητής αποδίδει τη δράση από απόσταση µεταξύ δύο φορτισµένων σωµατιδίων σε ιδιότητα
του χώρου που περιβάλλει κάθε σωµατίδιο. Τα φορτισµένα σωµατίδια αλληλεπιδρούν µέσω των
ηλεκτρικών πεδίων που δηµιουργούν στο χώρο.
Παρανοήσεις
Οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι από την καθηµερινή ζωή τους, µε δυνάµεις που ασκούνται κατά
την επαφή των σωµάτων. Είναι δύσκολο να δεχθούν ότι σε ένα σώµα ασκείται δύναµη επειδή ο
χώρος έχει αποκτήσει µια περίεργη και δυσνόητη ιδιότητα, για την οποία δεν έχουν καµιά
εµπειρία. Η αφοµοίωση της δύσκολης έννοιας του ηλεκτρικού πεδίου δεν µπορεί να γίνει παρά
µόνο µε τη βοήθεια δραστηριοτήτων, όπου οι µαθητές παρατηρούν ηλεκτρισµένα σώµατα να
αλληλεπιδρούν από απόσταση. Με την επίδειξη πολλών, διαφορετικών φαινοµένων
αλληλεπίδρασης ηλεκτρισµένων σωµάτων και µε βοήθεια πολλαπλών αναπαραστάσεων µέσω
εφαρµογών εικονικού εργαστηρίου (αρχεία Interactive Physics και σχετικά φύλλα εργασίας:
http://1ekfe-anatol.att.sch.gr), είναι δυνατόν να πετύχουµε σταδιακή προσαρµογή των
νοητικών σχηµάτων των µαθητών στο δύσκολο αυτό θέµα.
∆ιδακτικά βήµατα
∆είχνω στους µαθητές φαινόµενα ηλεκτρικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ οµώνυµα φορτισµένων
πλαστικών ταινιών και ηλεκτρικών εκκρεµών µε τους πόλους µηχανής Wimshurst. Επικεντρώνω
την προσοχή των µαθητών στο γεγονός ότι τα ηλεκτρισµένα σώµατα αλληλεπιδρούν από
απόσταση. Τους ζητώ να αναφέρουν άλλη περίπτωση δύναµης που ενεργεί από απόσταση.
Χρησιµοποιώ το παράδειγµα του βάρους των σωµάτων και εισάγω την ιδέα ότι η γη έχει
προσδώσει στο χώρο γύρω της την ιδιότητα: όποιο σώµα βρίσκεται σε αυτόν, ασκείται µια
ελκτική δύναµη προς το κέντρο της γης. Εισάγω την έννοια του πεδίου βαρύτητας της γης και
κατ’ αντιστοιχία το ηλεκτρικό πεδίο. Χρησιµοποιώ εφαρµογή εικονικού εργαστηρίου
(http://1ekfe-anatol.att.sch.gr), όπου σε φορτισµένο σωµατίδιο ασκείται δύναµη, όταν αυτό
βρίσκεται σε ηλεκτρικό πεδίο.
Ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου: Με τη βοήθεια της δραστηριότητας που περιγράφεται στη
λεζάντα της εικόνας 1.42 και αξιοποιώντας το εικονικό περιβάλλον εφαρµογής εικονικού
εργαστηρίου, δείχνω ότι όταν ένα φορτισµένο σώµα βρίσκεται µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο
υφίσταται µεταβολές της κινητικής ενέργειάς του. Επικαλούµαι την αρχή διατήρησης της
ενέργειας και οδηγώ τους µαθητές να συµπεράνουν ότι η πρόσθετη ενέργεια που αποκτά το
φορτισµένο σώµα προέρχεται από το ηλεκτρικό πεδίο. Οι µαθητές γνωρίζουν ότι όταν σε ένα
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σώµα ασκείται δύναµη, τότε αυτό έχει δυναµική ενέργεια. Το φορτισµένο σώµα, όταν βρίσκεται
σε ηλεκτρικό πεδίο, δέχεται από αυτό ηλεκτρική δύναµη. Εποµένως έχει δυναµική ενέργεια, που
ονοµάζεται ηλεκτρική δυναµική ενέργεια.
Για την αφοµοίωση των νέων γνώσεων και την άρση των παρανοήσεων των µαθητών, µαζί µε
τις δραστηριότητες και τις εφαρµογές εικονικού εργαστηρίου, αξιοποιούµε και τις ερωτήσεις 1115, τις εφαρµογές 25-28 και τις ασκήσεις 1-3 του κεφαλαίου 1, στο βιβλίο του µαθητή.
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Φύλλο εργασίας 1
1) Τα σώµατα Α,B, και C είναι φορτισµένα. Όπως δείχνει το σχήµα, τo A µε το Β καθώς και
το Α µε το C έλκονται.
a. Σχεδίασε τη φορά των δυνάµεων µε τις οποίες αλληλεπιδρούν το Β µε το C.
b. Αν το φορτίο του C είναι αρνητικό, ποιο είναι το είδος των φορτίων του Α και
του Β;

2) Ποια από τις τρεις εικόνες απεικονίζει σωστά τις δυνάµεις µε τις οποίες αλληλεπιδρούν τα
σώµατα Α και Β; Εξήγησε.
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3) Στα σχήµατα 1 και 2, τα σώµατα Α και Β βρίσκονται στις ίδιες θέσεις. Το µόνο που έχει
αλλάξει είναι το φορτίο του Α. Σχεδίασε υπό κλίµακα τις ηλεκτρικές δυνάµεις µε τις
οποίες αλληλεπιδρούν τα Α και Β, στο σχήµα 2.
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Φύλλο εργασίας 2
Στο σχήµα 1 φαίνονται δύο σωµατίδια Α και Β, µε φορτία qA=+3µC και qB=-2µC. Η απόσταση
µεταξύ των δύο σωµατιδίων είναι r=0,001m.
1) Σχεδίασε υπό κλίµακα τις ηλεκτρικές δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ των σωµατιδίων.
2) Υπολόγισε το µέτρο της κάθε δύναµης.
3) Μετακινούµε το σωµατίδιο Β σε απόσταση 2r από το Α (σχήµα 2). Υπολόγισε το µέτρο
των ηλεκτρικών δυνάµεων που ασκεί κάθε σωµατίδιο στο άλλο.
4) Σχεδίασε, µε την ίδια κλίµακα, τις νέες ηλεκτρικές δυνάµεις µε τις οποίες αλληλεπιδρούν
τα σωµατίδια Α και Β.
∆ίνεται η ηλεκτρική σταθερά K=9x109 (µονάδες SI)
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