
Στατικός Ηλεκτρισµός 

1) Στα σηµεία Α και Β του σχήµατος βρίσκονται ακλόνητα δύο ίσα φορτία 

QΑ=QΒ=+Q. Ένα σωµατίδιο Κ µε αµελητέο βάρος και φορτίο - q, αφή-

νεται στο σηµείο Γ, πάνω στην µεσοκάθετο της ΑΒ.  

i) Σηµειώστε ένα Σ για τις σωστές απαντήσεις και ένα Λ για τις λαθε-

µένες. 

a) Στο Γ υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο που οφείλεται και στα τρία φορ-

τία. 

b) Στο Γ υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο οφειλόµενο στα φορτία που υ-

πάρχουν στα σηµεία Α και Β.  

c) Η ένταση του πεδίου στο Γ, έχει την διεύθυνση της µεσοκαθέτου 

της ΑΒ.  

d) Η δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο Κ, έχει την κατεύθυνση της 

έντασης στο Γ.  

ii) Για το σωµατίδιο στο σηµείο Γ, ποιες προτάσεις είναι σωστές και 

ποιες λάθος.  

a) Αποκτά επιτάχυνση µε φορά προς το µέσον Μ της ΑΒ.  

b) Η επιτάχυνση είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το τετράγωνο της 

ΓΑ. 

2) Η σφαίρα Σ ισορροπεί όπως στο σχήµα, έχοντας θετικό φορτίο. Τι θα 

συµβεί (µε την ισορροπία της σφαίρας Σ), αν στο άκρο Β του αγωγού 

ΑΒ πλησιάσουµε µια σφαίρα Γ που φέρει:   

i) Θετικό φορτίο.   

ii) Αρνητικό φορτίο.  

3) Θέλουµε να φορτίσουµε δύο όµοιες αφόρτιστες αγώγιµες σφαίρες µε ίσα 

κατά απόλυτη τιµή φορτία. Περιγράψτε την διαδικασία τι ακριβώς πρέ-

πει να κάνουµε αν θέλουµε οι δύο σφαίρες να έχουν:  

i) Ίσα φορτία.  

ii) Αντίθετα φορτία. 

4) Μικρή σφαίρα έχει φορτίο -2µC.   

i) Πόση δύναµη εξασκεί σε ένα ηλεκτρόνιο που απέχει 1cm από το κέ-

ντρο της;  

ii) Πόσα ηλεκτρόνια πρέπει να τις αφαιρέσουµε για να αποφορτιστεί;  

iii) Πόσο θα αλλάξει η µάζα της;   

 e=-1,6·10
-19

C, me=9,1·10
-31

kg. 

5) ∆ύο πρωτόνια απέχουν 1Α° =10
-10

m. Βρείτε τις δυνάµεις εξαιτίας των 

φορτίων τους και εξαιτίας των µαζών τους. Ποιος ο λόγος των δύο δυνά-

µεων; Τι συµπεράσµατα προκύπτουν;   

  qp=1,6·10
-19

C, mp=1,67·10
-27

kg. 

6) ∆ύο σηµειακές µάζες m1=m2=3·10
-2

 kg κρέµονται από το ίδιο σηµείο µε 

δύο νήµατα, ίσου µήκους l=3m. Αν δώσουµε ίσα φορτία Q στις σφαίρες, 

αυτές αποµακρύνονται και ισορροπούν σε νέα θέση, απέχοντας µεταξύ 

τους 3m. Ποιο το φορτίο Q; 



7) Πόσες περιστροφές το δευτερόλεπτο κάνει το ηλεκτρόνιο γύρω από τον 

πρωτόνιο στο άτοµο του υδρογόνου. ∆ίνονται:    

qp=+e, e=-1,6·10
-19

C, me=9,1·10
-31

kg,  r=0,5·10
-10

 m.  

8) Στην κορυφή Α (Α=90°) ορθογωνίου τριγώνου  µε πλευρές ΑΒ=3cm και 

ΑΓ=4cm, βρίσκεται σηµειακό φορτίο q1= -1µC, ενώ στην κορυφή Γ άλ-

λο φορτίο q2= 3 
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 µC. Να βρεθεί η ένταση του πεδίου στην κορυφή Β 

του τριγώνου. 

9) ∆ύο σηµειακά φορτία q1=4µC και q2= -1µC βρίσκονται στα άκρα 

ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ µήκους 2cm. Σε ποιο σηµείο του χώρου η 

ένταση του πεδίου είναι µηδέν;  

10) Να χαράξετε τις δυναµικές γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου για σηµεια-

κά φορτία, στις εξής περιπτώσεις:   

i) φορτίο +q,   

ii) φορτίο -q,   

iii) δίπολο +q  και -q,   

iv) σύστηµα φορτίων +2q  και -q. 

11) ∆ιατρέχοντας µια δυναµική γραµµή κατά τη φορά της έντασης, τα δυνα-

µικά 

α) Αυξάνονται. 

β) Ελαττώνονται. 

γ) Έχουν την ίδια τιµή. 

δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 

12) Ένα αρνητικό φορτίο, αφήνεται µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. Το φορτίο θα 

κινηθεί: 

α) Προς τα εκεί που τα δυναµικά αυξάνονται.  

β) Προς τα εκεί που τα δυναµικά µειώνονται.  

γ) Προς την κατεύθυνση που το δυναµικό έχει την ίδια τιµή. 

δ) Η κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί δεν έχει να κάνει µε το δυνα-

µικό. 

 ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

13) Ένα φορτισµένο σωµατίδιο µάζας m=0,6mg και φορτίου q=+1µC αφή-

νεται ελεύθερο να κινηθεί στο σηµείο Β, απέχοντας απόσταση 

(ΑΒ)=3cm από ακλόνητο σηµειακό φορτίο Q1=+2µC, το οποίο βρίσκε-

ται στο σηµείο Α. 

i) Πόση επιτάχυνση θα αποκτήσει; 

ii) Σε ποια απόσταση από το σηµείο Α, θα έχει αποκτήσει ταχύτητα 

υ=1km/s; 

14) ∆ύο ακλόνητα σηµειακά φορτία q1=20µCb και  q2=-60µCb, βρίσκονται 

σ’ απόσταση 20 cm µεταξύ τους. Πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα που τα  

ενώνει  και σε απόσταση 5 cm  από το q1, αφήνουµε ελεύθερο σωµατίδιο 

µάζας m= 2·10
-6

 g και φορτίου q =3 µC. Αν η επίδραση του βάρους θεω-

ρηθεί αµελητέα, να βρείτε την ταχύτητά του, όταν περνάει από το µέσο 

του παραπάνω ευθυγράµµου τµήµατος. 

 



15) Σε σηµείο Ο βρίσκεται ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο Q=+2µC. Ένα δεύτε-

ρο φορτίο q1=+1µC βρίσκεται σε σηµείο Α όπου ΟΑ=9cm. Αφήνουµε ε-

λεύθερο το φορτίο q1, όποτε σε λίγο φτάνει σε σηµείο Β, που απέχει  

18cm από το Ο.   

i) Πόσο είναι το έργο της δύναµης του πεδίου κατά την παραπάνω µε-

τακίνηση;   

ii) Πόση είναι η δυναµική ενέργεια του φορτίου q1 στην θέση Α και πό-

ση στην θέση Β; Πόση είναι η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας;   

iii) Ποια η κινητική ενέργεια του φορτίου q1, στην θέση Β; 

16) ∆ίνεται το ηµικύκλιο όπου ΑΜ=4cm, ΒΜ= 3cm, Β∆=1cm, ενώ στα ση-

µεία Α και Β βρίσκονται φορτία 2
1
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µC και -1µC αντίστοιχα. Ποια η έ-

νταση στο Μ; Πόσο έργο παράγεται από το πεδίο, όταν φορτίο - 0,1mC 

πηγαίνει από το Μ στο ∆;  

17) Στις κορυφές Β και Γ ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς 9cm βρίσκο-

νται ακλόνητα δύο ίσα φορτία των 5µC το καθένα.   

i) Ποιο το δυναµικό στην κορυφή Α;   

ii) Ποια ενέργεια απαιτείται να δοθεί σε σωµατίδιο µάζας 0,2g και φορ-

τίου 1µC για να έρθει στο Α;   

iii) Αν µετά αφήσουµε το σωµατίδιο ελεύθερο να κινηθεί, ποια είναι η 

µέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει; 

18) Στις κορυφές Β και Γ ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ µε κάθετες πλευ-

ρές (ΑΒ)=3cm  και (ΑΓ)=4cm, βρίσκονται ακίνητα δύο σηµειακά φορ-

τία q1=0,9µC και q2=1,6µC αντίστοιχα. 

i) Βρείτε την ένταση και το δυναµικό του ηλεκτρικού πεδίου στην κο-

ρυφή Α του τριγώνου. 

ii) Πόσο έργο παράγεται από το ηλεκτρικό πεδίο κατά την µεταφορά 

ενός τρίτου σηµειακού φορτίου q= - 1µC από µεγάλη απόσταση 

στην κορυφή Α; 

iii) Υπολογίστε την δύναµη που δέχεται το φορτίο q στο σηµείο Α. 

19) Σε σηµείο Ο βρίσκεται ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο Q=+2µC. Ένα δεύτε-

ρο φορτίο q1=+1µC βρίσκεται σε σηµείο Α όπου ΟΑ= 18cm.  Ασκώντας 

πάνω στο q1 µεταβλητή δύναµη  Fεξ, το µετακινούµε και το φέρνουµε σε 

σηµείο Β, που απέχει  9cm από το Ο.  

i) Πόσο είναι το έργο της δύναµης του πεδίου κατά την παραπάνω µε-

τακίνηση;   

ii) Πόσο είναι αντίστοιχα το έργο της  Fεξ και τι εκφράζει, αν η ταχύτη-

τα στο σηµείο Β είναι µηδέν;  

iii) Πόση είναι η δυναµική ενέργεια του φορτίου q1 στην θέση Α και πό-

ση στην θέση Β; Πόση είναι η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας;   

iv) Ποιες θα ήταν οι αντίστοιχες απαντήσεις αν  q1 = -1µC. 

20) Στο διπλανό κύκλωµα ο επίπεδος πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=1pF 

και η απόσταση µεταξύ των οπλισµών του Α και Β είναι λ=1mm. Η τά-

ση της πηγής είναι V=40V. 

i) Πόσο είναι το δυναµικό κάθε οπλισµού; 

ii) Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Σ που απέ-

χει 0,04mm από τον οπλισµό Β. 



iii) Πόσο είναι το δυναµικό στο σηµείο Σ; 

iv) Αν στο σηµείο Σ φέρουµε σηµειακό φορτίο q1= - 0,1µC, πόση θα εί-

ναι η δυναµική του ενέργεια και πόση δύναµη θα δεχτεί από το πεδί-

ο; 

21) Οι οπλισµοί του επίπεδου πυκνωτή του  σχήµατος απέχουν ;=6mm και 

το φορτίο του πυκνωτή q=9µC. Τα σηµεία Α και Β βρίσκονται πάνω 

στην ίδια δυναµική γραµµή και απέχουν 2mm, ενώ η διαφορά δυναµι-

κού µεταξύ τους είναι VΑΒ=3000V. Να βρεθούν: 

i) Η τάση µεταξύ των οπλισµών. 

ii) Η χωρητικότητα του πυκνωτή. 

iii) Το εµβαδόν των οπλισµών του. 

22) Ένας πυκνωτής έχει αποσυνδεθεί από την πηγή που τον φόρτισε. Οι ο-

πλισµοί του Α και Β, έχουν δυναµικά VA=50V και VB = -50V, αντίστοι-

χα. 

i) Ποια είναι η τάση του πυκνωτή; 

ii) Αν γειώσουµε τον οπλισµό Β, θα αλλάξει το φορτίο του πυκνωτή; 

iii) Ποιο θα είναι το δυναµικό κάθε οπλισµού, µετά τη γείωση του οπλι-

σµού Β; 

23) Επίπεδος πυκνωτής µε χωρητικότητα C=10µF συνδέεται µε πηγή που 

τον φορτίζει σε τάση V=100V. Χωρίς να αποµακρυνθεί ο πυκνωτής από 

την πηγή διπλασιάζουµε την απόσταση των οπλισµών του. Να υπολογι-

στούν : 

α) Η νέα χωρητικότητα του πυκνωτή. 

β) Το φορτίο του πυκνωτή πριν και µετά την αποµάκρυνση των οπλι-

σµών του. 

24) Στο κύκλωµα του σχήµατος δίνονται C=2µF όταν οι οπλισµοί του απέ-

χουν 0,8cm  και  V=100V.   

i) Όταν κλείσουµε τον διακόπτη ∆, πόσο φορτίο και µε ποια φορά θα 

περάσει από τα σηµεία Α και Β και ποιο το φορτίο του πυκνωτή;  

ii) Με κλειστό το διακόπτη ∆ αποµακρύνουµε τους οπλισµούς σε από-

σταση 1,6cm. Πόσο φορτίο θα έχει τώρα ο πυκνωτής.   

iii) Ανοίγουµε πρώτα το διακόπτη ∆ και µετά κάνουµε την µετακίνηση 

των οπλισµών από 0,8cm  σε 1,6cm. Ποιο θα είναι τώρα το φορτίο 

του πυκνωτή και ποια η τάση µεταξύ των οπλισµών του;   

25) Στο σχήµα ο πυκνωτής C1 έχει φορτίο 200µC ενώ ο C2 είναι αφόρτιστος. 

i) Ποια τα δυναµικά των οπλισµών Α, Β, Κ, Λ.  

ii) Για t =0 κλείνουµε τον διακόπτη. Ποια τα δυναµικά τώρα των οπλι-

σµών και µε ποιο ρυθµό "χάνει" φορτίο ο C1;   

iii) Σε µια στιγµή ο C1 έχει φορτίο 140µC. Με ποιο ρυθµό µεταφέρεται 

φορτίο µέσω της  R και µε ποιο ρυθµό παράγεται θερµότητα πάνω 

της, την στιγµή αυτή;   

iv) Πόσο θα είναι τελικά το φορτίο κάθε πυκνωτή και ποια θα είναι τότε 

τα δυναµικά των οπλισµών; Πόση θερµότητα θα έχει συνολικά πα-

ραχθεί πάνω στην αντίσταση  R ;    

  C1 =2µF, C2=3µF, R=5Ω.  

 

 


