
¼ñãáíá - ÕëéêÜ
äéáöÜíåéá
ìÜëëéíï ýöáóìá
øáëßäé

Êüøå ìå ôï øáëßäé áðü ôç äéáöÜíåéá äýï ëïõñßäåò ìå
ðëÜôïò ðåñßðïõ ðÝíôå åêáôïóôÜ. Ôñßøå äõíáôÜ ôéò
ëïõñßäåò ìå ìÜëëéíï ýöáóìá, êñÜôçóÝ ôéò áðü ôçí Üêñç
êáé ðëçóßáóå ôç ìßá óôçí Üëëç. 
Ôé ðáñáôçñåßò;

Ðþò ìðïñïýìå íá êáôáëÜâïõìå áí Ýíá
óþìá åßíáé öïñôéóìÝíï;
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ÖÅ2: ÔÏ ÇËÅÊÔÑÏÓÊÏÐÉÏ

.ÐáñáôÞñçóç

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
1 ώρα

theo
Γραφομηχανή
Παρατηρώ ότι οι διαφάνειες απωθούνται.



¼ñãáíá - ÕëéêÜ
Üäåéï, äéáöáíÝò, ãõÜëéíï ìðïõêÜëé 
áëïõìéíüöõëëï 
øáëßäé 
óýñìá 
÷áñôüíé 
ôáéíßá 
÷áñôïìÜíôéëï 
êáëáìÜêé

Êüøå äýï ìéêñÜ êïììÜôéá áðü ôï áëïõìéíüöõëëï êáé Üíïéîå óôç ìßá
ôïõò Üêñç ìßá ôñýðá.

Ìå ôç âïÞèåéá ôçò äáóêÜëáò Þ ôïõ äáóêÜëïõ óïõ ëýãéóå ôç ìßá
Üêñç ôïõ óýñìáôïò êáé ðÝñáóÝ ôç óôá äýï ìéêñÜ áëïõìéíüöõëëá,
üðùò âëÝðåéò óôçí åéêüíá.

Êüøå Ýíá ìéêñü ÷áñôïíÜêé, Üíïéîå ìßá ôñýðá êáé ðÝñáóå áðü áõôÞí
ôçí Üëëç Üêñç ôïõ óýñìáôïò. ÓôåñÝùóå ôï óýñìá ìå ôáéíßá êáé
ôïðïèÝôçóÝ ôï óôï ìðïõêÜëé, üðùò âëÝðåéò óôçí åéêüíá.

Ôñßøå ìå ôï ÷áñôïìÜíôéëï ôï êáëáìÜêé êáé ðëçóßáóÝ ôï óôï
çëåêôñïóêüðéï. Ôé ðáñáôçñåßò;
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Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 1

atheo.gr
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. ÌåôÜ áðü ôñéâÞ ïé äýï äéáöÜíåéåò óõìðåñéöÝñïíôáé,
üðùò âëÝðåéò óôéò åéêüíåò.
Ðþò íïìßæåéò üôé åßíáé öïñôéóìÝíåò óå êÜèå ðåñßðôùóç;

u

u

2. Ôï áãüñé ðñïóðáèåß íá áêïõìðÞóåé ôï êüêêéíï
ìðáëüíé óôï êßôñéíï, áëëÜ äõóêïëåýåôáé. Ìðïñåßò íá
åîçãÞóåéò ãéáôß óõìâáßíåé áõôü;

.ÐáñáôÞñçóç

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá óõãêñßíïíôáò ôï çëåêôñïóêüðéï ìå ôéò äýï äéáöÜíåéåò óôï
ðñïçãïýìåíï ðåßñáìá.

ÓõìðÝñáóìá

.

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Όταν πλησιάζω το καλαμάκι, τα δύο αλουμινόφυλλα απομακρύνονται το ένα απότο άλλο, δηλαδή απωθούνται.

theo
Γραφομηχανή
Δύο σώματα απωθούνται όταν έχουν ίδιο φορτίο. Οι δύο διαφάνειεςμοιάζουν με τα αλουμινόφυλλα στο ηλεκτροσκόπιο.

theo
Γραφομηχανή
Στην αριστερή εικόνα οι διαφάνειες είναι φορτισμένες διαφορετικά, γι' αυτόέλκονται.Στη δεξιά εικόνα οι διαφάνειες είναι φορτισμένες όμοια, γι' αυτό απωθούνται.

theo
Γραφομηχανή
Τα μπαλόνια είναι φορτισμένα όμοια,γι' αυτό απωθούνται.




