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          ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ  -  Νόμος του Κουλόμπ  

                                                       

1. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 Φυσική Γυμνασίου : Ηλεκτρισμός  

 

2.  Τάξεις που απευθύνεται 

 Γ’ Γυμνασίου 

 

3.  Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Προβλέπεται από το Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών φυσικής Γ’ Γυμνασίου η διδασκαλία της 

ενότητας 1, Κεφ 1  «Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις Νόμος του Coulomb».  

 

  Στόχοι : 

 1. Να αναγνωρίσουν τα μεγέθη που καθορίζουν το μέτρο της δύναμης μεταξύ δύο φορτίων. 

2.  Να μπορούν να σχεδιάζουν την κατεύθυνση της δύναμης μεταξύ δύο φορτίων. 

3.  Να αναγνωρίσουν τον ρόλο της πειραματικής διαδικασίας στην θεμελίωση και διατύπωση Φυσικών 

Νόμων.  

4. Να είναι σε θέση να υπολογίζουν την δύναμη. 

5 Να εφαρμόσουν τον 3
ο
 Νόμο του Νεύτωνα. 

6. Να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο ερευνητής  για να επιβεβαιώσει την θεωρητική 

υπόθεση και να θεμελιώσει έτσι τον Φυσικό Νόμο. 

7.Να σχεδιάζουν δυνάμεις υπό κλίμακα. 

8. Να διατυπώνουν τον νόμο του Coulomb. 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις:  

  1. Έλξη - Άπωση  

2. Διανυσματική υπόσταση της δύναμης 

3. 3
ος

 Νόμος του Νεύτωνα 

4. Βασικός χειρισμός του λογισμικού interactive physics.     

 

Εναλλακτικές ιδέες και αντιλήψεις μαθητών 

 Το ένα φορτίο σπρώχνει και το άλλο τραβάει διότι τα δύο ετερόσημα φορτία κάνουν αντίθετα  

      πράγματα. 

 Στο μεγάλο φορτίο αντιστοιχεί μεγάλη δύναμη. 

 Δύο μεγέθη μπορούν να συμμεταβάλλονται μόνο ως ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα, ενώ στον     

      νόμο του Coulomb η δύναμη είναι αντίστροφα ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης. 

 

 Διάρκεια, Χώρος διεξαγωγής μαθήματος και Υλικοτεχνική υποδομή 

     Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 2 διδακτικές ώρες για την θεωρητική εισαγωγή την συμπλήρωση του 

φύλλου εργασίας και του φύλλου αξιολόγησης. 

Χώρος διεξαγωγής είναι το εργαστήριο πληροφορικής με τους μαθητές ανά δύο σε ένα PC. 

Εναλλακτικά μπορεί να διεξαχθεί στο ΣΕΦΕ με χρήση βιντεοπροβολέα και οθόνης. 
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Απαιτείται να είναι προεγκατεστημένο το λογισμικό IP και οι προσομοιώσεις που θα χρησιμοποιηθούν. 

[θα πρέπει όλα τα αρχεία – φύλλα εργασίας και IP να είναι αποθηκευμένα σε ένα φάκελο ] 

 

 

Διδακτική προσέγγιση. 

Χρησιμοποιείται η μέθοδος της  καθοδηγούμενης ανακάλυψης. Επιδιώκεται ο μαθητής να  ακολουθήσει 

την σκέψη και τις ενέργειες ενός (υποθετικού ) επιστήμονα ερευνητή και να καταλήξει στο συμπέρασμά 

του. Με τον τρόπο αυτό κατανοεί πως λειτουργεί η επιστημονική μέθοδος και σκέψη και αναγνωρίζει 

την σημασία της πειραματικής διαδικασίας ως πρωταρχικό στοιχείο στην επιβεβαίωση της υπόθεσης και 

τελικά την διατύπωση του Φυσικού  Νόμου 

 

Περιγραφή διαδικασίας: 

 Ιστορική αναδρομή για τις γνώσεις περί ηλεκτρικών δυνάμεων .  

 Με  επίκληση της εμπειρίας των μαθητών ζητάμε να μας πουν  πως εξαρτάται η αλληλεπίδραση 

από την απόσταση και το φορτίο. 

 Προσποιούμενοι τον Coulomb απλώνουμε τον τρόπο που σκέφτηκε για να στήσει το πείραμα. 

 Περιγράφουμε τον ζυγό στρέψης. 

 Με χρήση του λογισμικού interactive physics    αναπαριστούμε την αλληλεπίδραση των φορτίων 

σε τρεις προσομοιώσεις. (Αρχεία IP1 , IP2 , IP3) Στις προσομοιώσεις αυτές έχουν 

προυπολογιστεί οι τιμές ώστε τα αριθμητικά αποτελέσματα να είναι διαχειρίσιμα. 

1. Στην πρώτη δραστηριότητα (ΙΡ1), επιδιώκεται να διαπιστώσει ο μαθητής ότι η δύναμη μεταξύ 

των φορτίων είναι κεντρική και μεταβάλλεται με την απόσταση. 

2. Στην δεύτερη (ΙΡ2)  διερευνάται πως εξαρτάται η δύναμη από την τιμή των φορτίων. 

 Ζητάμε από τους μαθητές να συμπληρώσουν  τον πίνακα τιμών στην δραστηριότητα 1 του 

φύλλου εργασίας και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Τους εξηγούμε προφορικά τη σημασία 

της στήλης «συντελεστής δύναμης». 

3. Στην Τρίτη (ΙΡ3) διερευνάται η σχέση Δύναμης – απόστασης των φορτίων. 

Εξάγουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα και διατυπώνουμε τον νόμο τον Νόμο του Coulomb.  

 Ζητάμε από τους μαθητές να συμπληρώσουν το φύλλο αξιολόγησης.. 

 

Επέκταση σεναρίου. 

Το παραπάνω σενάριο με ελάχιστες τροποποιήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον Νόμο της 

παγκόσμιας έλξης, με το ίδιο λογισμικό και την ίδια διδακτική προσέγγιση (τακτική). 

Η διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται σ’ αυτό το σενάριο είναι κατάλληλη για την διδασκαλία 

των φυσικών νόμων που διατυπώνονται και με μαθηματικές σχέσεις.                    
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► Δραστηριότητα 1.     Η δύναμη Coulomb  – τα χαρακτηριστικά της  

      Πρόβλεψη: Δύο μικρές σφαίρες φέρουν άνισα φορτία (  |Q1|  >|Q2| ) και βρίσκονται σε απόσταση 

τέτοια ώστε να αλληλεπιδρούν και  ασκούνται μεταξύ τους δυνάμεις (ηλεκτρικές). Τα φορτία των 

σφαιρών μπορεί να είναι ομόσημα ή ετερόσημα. 

Α)  Να σχεδιάσετε την δύναμη που ασκεί η μία σφαίρα στην άλλη: 

 

          

         Q1                        Q2                                                                             Q1                         Q2 

                  Ομόσημα                                                                 Ετερόσημα 

 

Β) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ ) ή λάθος  (Λ) τις παρακάτω προτάσεις συμπληρώνοντας την στήλη  

   «πρόβλεψη»: 

      

  πρόβλεψη επιβεβαίωση 

1 Το μεγάλο φορτίο δέχεται μεγάλη δύναμη   

2 Οι δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα    

3 Οι δυνάμεις μεγαλώνουν αν μεγαλώσει η απόσταση   

4 Οι δυνάμεις μικραίνουν αν μεγαλώσει η απόσταση   

5 Οι δυνάμεις είναι  πάντα  οριζόντιες    

6 
Η ηλεκτρική δύναμη έχει την διεύθυνση της δύναμης της 

βαρύτητας  
 

 

7 Η δύναμη που δέχεται κάθε σφαίρα έχει φορά προς την άλλη   

 

Επιβεβαίωση:  Ανοίγουμε την εφαρμογή «IP1Α» που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας . 

Απεικονίζονται δύο μικρές  όμοιες φορτισμένες σφαίρες που είναι ανηρτημένες από δύο ίσα νήματα των 

οποίων το άλλο άκρο είναι δεμένο στο ίδιο σημείο. Οι σφαίρες φέρουν ομόσημα φορτία και φυσικά 

απωθούνται.  Πατάμε «έναρξη» (run) . Η εφαρμογή έχει ρυθμιστεί να σταματά σε κάποια θέση και να 

απεικονίζει την  δύναμη μεταξύ των φορτίων σε κάποιες ενδιάμεσες θέσεις.  

Παρατηρούμε την εικόνα που παράγεται . 

 

Φύλλο εργασίας 

 

Ον/νο ……………………………. 

Τάξη  ……………………………. 

Ημ/νία …………………………... 
Νόμος του Coulomb για σημειακά φορτία 

file:///F:/ΣΕΝΑΡΙΟ%20COULOMB/IP1A.IP
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Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία με το αρχείο «IP1B» στο οποίο τα φορτία είναι ετερόσημα. 

 

Παρατηρούμε και την δεύτερη εικόνα και συμπληρώνουμε την στήλη «επιβεβαίωση» στις     

προηγούμενες προτάσεις. 

Στη συνέχεια  συμπληρώστε τα κενά στην παρακάτω πρόταση: 

Η δύναμη μεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων έχει ως ………………….  την ευθεία που …………….. 

file:///F:/ΣΕΝΑΡΙΟ%20COULOMB/IP1B.IP
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τα δύο φορτία και το μέτρο της  εξαρτάται από την ……………………. τους.   

 

► Δραστηριότητα 2.        Η δύναμη Coulomb  και  το φορτίο 
 

Ανοίγουμε την εφαρμογή «IP2» στην επιφάνεια εργασίας. Σε αυτή δύο φορτία βρίσκονται σε μια 

απόσταση την οποία διατηρούμε σταθερή. Μεταβάλουμε μόνο τις τιμές των φορτίων και παίρνουμε 

τιμές για την δύναμη με στόχο να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ τους. Δίνουμε στα φορτία τις τιμές 

που αναγράφονται στον πίνακα 1 και συμπληρώνουμε τις υπόλοιπες στήλες του πίνακα  ( όπου 

αναφέρεται ο όρος ‟ συντελεστής” εννοείται : ‟ πόσες φορές ” το μέγεθος αυτό είναι μεγαλύτερο / 

μικρότερο από την αρχική του τιμή )  

                                                                                           

 

 

Από τις τιμές του πίνακα παρατηρούμε ότι η δύναμη μεταβάλλεται με τέτοιο τρόπο ώστε:  

 

Το μέτρο της να είναι ………………………. του …………………. των δύο φορτίων  

 
Οπότε  όταν διπλασιάζεται το Q1 και τριπλασιάζεται το Q2 η δύναμη   ………………………………… 

( Το ελέγχετε πηγαίνοντας στην προσομοίωση ) 

 

► Δραστηριότητα 3             Η δύναμη Coulomb  και   η   απόσταση  των φορτίων .   

Ανοίγουμε την εφαρμογή  «IP3» στην επιφάνεια εργασίας. Σε αυτή τα δύο φορτία έχουν 

προκαθορισμένες τιμές που δεν τις αλλάζουμε. Μεταβάλλουμε μόνο την μεταξύ τους απόσταση.  

ΔΥΝΑΜΗ  ΚΑΙ  ΦΟΡΤΙΟ 
   

  α/α 
Φορτίο       Q1  

(.10
-
 C

 5
) 

Συντελεστής  
Q1 

Φορτίο    Q2 
(.10

-5
 C) 

Συντελεστής   
Q2 

Απόσταση r   
(m) 

Δύναμη    F  
(Ν) 

Συντελεστής  
δύναμης 

1 Q1,αρχ. =1   Q2,αρχ. =1 
  

r  =...... 
 

F1,αρχ. = … 
  

  2 2    2∙ Q1,αρχ. 1 ….∙ Q2,αρχ 

 
 
 

σταθερή 
 
 

F2 =........... …..∙ F1,αρχ 

     3 3 ….∙ Q1,αρχ. 1 ….∙ Q2,αρχ F3 =........... …..∙ F1,αρχ 

4 3 ….∙ Q1,αρχ  2 ….∙ Q2,αρχ F4 =........... …..∙ F1,αρχ 

5 3 ….∙ Q1,αρχ  3 ….∙ Q2,αρχ F5 =........... …..∙ F1,αρχ 

6 2 ….∙ Q1,αρχ 0.5 ….∙ Q2,αρχ F6 =........... …..∙ F1,αρχ 

file:///F:/ΣΕΝΑΡΙΟ%20COULOMB/IP2.IP
file:///F:/ΣΕΝΑΡΙΟ%20COULOMB/IP3.IP
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Δίνουμε στην απόσταση τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα , παίρνουμε τιμές για την δύναμη και 

συμπληρώνουμε. [Πρώτη μέτρηση (Αρχική τιμή) θεωρούμε αυτή της γραμμής 3.] 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τις τιμές του πίνακα συμπεραίνουμε ότι : 

 

 

Η  δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων είναι  

..…………….    ………………..      της μεταξύ τους απόστασης. 

 

 

Με την σύνθεση των δύο παραπάνω συμπερασμάτων καταλήγουμε στην διατύπωση του Νόμου του 

Coulomb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

 

   

α/α 
Φορτίο       Q1  

(.10
-
 C

 5
) 

Φορτίο    Q2 
(.10

-5
 C) 

Απόσταση r   
(m) 

Συντελεστής    
rαρχ 

Δύναμη    F  (Ν)) 
Συντελεστής  

δύναμης 

1 Q1,αρχ. = 8   Q2,αρχ. = 5 r1,αρχ.=3  F1,αρχ. = …  

2 

Σταθερό  

 
8μC 

 
 
 
 

 
 
   Σταθερό 
 
 
      5μC 
 
 
 
 
 

1,5 r2 = ...∙ r1,αρχ F2 = …  F2 = … ∙ F1,αρχ 

3 1 r3 = ... ∙ r1,αρχ F3  = … F3  = …∙ F1,αρχ 

4 6 r4= ...∙ r1,αρχ F4= …  F4= …∙  F1,αρχ 

5 9 r5 = ... ∙ r1,αρχ F5 = …  F5 = …∙  F1,αρχ 

«  Η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων είναι ανάλογη 

του γινομένου τους και αντίστροφα ανάλογη του τετραγώνου της απόστασής των.» Δηλαδή  

                             
         

  
     ,  όπου             

    
 

  
       σταθερά        

 

Η δύναμη   μετριέται σε ………   , το φορτίο Q σε   ..........  και η απόσταση  r σε ………. 
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Επέκταση ( Προαιρετικά) 
 

 

Τρέξτε το IP4.ip για να δείτε τον σχηματισμό  της γραφικής παράστασης  μεταβολής της δύναμης σαν 

συνάρτησης της απόστασης. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●     Σημαντικά  σχόλια :   1)  Ο νόμος  του Coulomb ισχύει για σημειακά φορτία .  Για καθαρά  πρακτικούς  

                                           λόγους  τα σχεδιάζουμε   ευμεγέθη  ( σφαίρες) 

 

                                           2)  Όταν σχεδιάζουμε τα φορτία  η αύξηση/μείωση  της τιμής του ηλεκτρικού φορτίου  

                                           δεν σημαίνει και αύξηση/μείωση  του  μεγέθους της σφαίρας που απεικονίζει το φορτίο   

                                           εκτός αν ορίσουμε μια   τέτοια συνθήκη  σε  συγκεκριμένο πρόβλημα  
 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/ΣΕΝΑΡΙΟ%20COULOMB/IP4.IP
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Με βάση τις πληροφορίες για τις τιμές των μεγεθών στο σχήμα Α  να σχεδιάσετε  

                      και να υπολογίσετε τις δυνάμεις και στα άλλα σχήματα   
                                 αρνητικό         θετικό    

                                             

                                             

                                             

          Q       Q                          

   Α                                         

    20N             20N                      

                                             

                                             

                                             

                                             

          Q       2Q                         

   B                                         

                                           

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

          3Q      2Q                         

   Γ                                         

                                           

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

           Q   Q                           

   Δ                                         

                                           

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

      Q              2Q                     

   Ε                                         

                                           

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

Νόμος του Coulomb 
Φύλλο αξιολόγησης  

 

Ον/νο ……………………………. 

Τάξη  ……………………………. 

Ημ/νία …………………………... 


