
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 
 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
 

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γρά-
ψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δεξιά απ’ αυτόν το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
 

1. Ποιο από τα παρακάτω φαινόµενα δεν είναι ηλεκτρικό; 
α. Η έλξη µικρών αντικειµένων από πλαστικό στυλό που έχουµε τρίψει στο πουλόβερ 
µας.  
β. Ο προσανατολισµός της µαγνητικής βελόνας στη διεύθυνση Βορράς - Νότος. 
γ. Τα µικρά τριξίµατα (κτύποι) που ακούγονται µερικές φορές, όταν βγάζουµε ένα µάλ-
λινο πουλόβερ.  
δ. Το τίναγµα που νιώθουµε µερικές φορές όταν αγγίζουµε ένα αυτοκίνητο.  
 
 

2. Λέγοντας ότι ένα σώµα είναι θετικά φορτισµένο, εννοούµε ότι 
α. έχει µόνο θετικά φορτία.  
β. έχει περισσότερα θετικά παρά αρνητικά φορτία. 
γ. δεν έχει καθόλου αρνητικά φορτία. 
δ. δεν έχει καθόλου ηλεκτρόνια. 
 
 

3. Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σηµείο του εξαρτάται από 
α. το φορτίο που φέρνουµε στο σηµείο αυτό.  
β. τη δύναµη που ασκείται σε φορτίο που φέρνουµε στο σηµείο αυτό. 
γ. την πηγή του ηλεκτρικού πεδίου. 
δ. τη µάζα που φέρνουµε στο σηµείο αυτό. 
 
 

4. Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι η σωστή; 
α. Η ένταση ενός ηλεκτρικού φορτίου είναι διανυσµατικό µέγεθος. 
β. Η ένταση της πηγής του ηλεκτρικού πεδίου είναι διανυσµατικό µέγεθος. 
γ. Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σηµείο του είναι διανυσµατικό µέγεθος. 
δ. Το δυναµικό ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σηµείο του είναι διανυσµατικό µέγε-
θος. 
 
 

5. Ο νόµος του Coulomb ισχύει 
α. για δύο ακίνητα σηµειακά φορτία που βρίσκονται στο ίδιο διηλεκτρικό µέσο. 
β. για δύο οποιαδήποτε φορτισµένα σώµατα. 
γ. µόνο αν τα φορτία που αλληλεπιδρούν είναι οµώνυµα. 
δ. για δύο σηµειακές µάζες m1 και m2. 
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6. Το δυναµικό ενός ηλεκτροστατικού πεδίου σ’ ένα σηµείο Α είναι 5 V και σ’ ένα άλλο 
σηµείο Β είναι 20 V. Η διαφορά δυναµικού VΑΒ είναι ίση µε  
α. – 15 V 
β.    15 V 
γ. – 25 V 
δ.    25 V 
 
 

7.  Η φράση “το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντισµένο” σηµαίνει ότι 
α. το φορτίο υπάρχει σε συνεχείς ποσότητες.  
β. υπάρχει µια µέγιστη τιµή ηλεκτρικού φορτίου στη φύση. 
γ. η τιµή του ηλεκτρικού φορτίου παίρνει όλες τις πραγµατικές τιµές.  
δ. το ηλεκτρικό φορτίο είναι ακέραιο πολλαπλάσιο µιας ελάχιστης ποσότητας ηλεκτρι-
κού φορτίου.  
 
 

8. Το µέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου, 
που δηµιουργεί σηµειακό φορτίο Q σε κάποιο ση-
µείο Α, εξαρτάται  q

A

Q

rα. µόνο από το φορτίο Q. 
β. µόνο από την απόσταση r. 
γ. από το φορτίο Q και την απόσταση r. 
δ. από το φορτίο Q και το υπόθεµα q. 
 
 

9. Όταν φορτίζουµε µια γυάλινη ράβδο, τρίβοντάς την µε µάλλινο ύφασµα, η ράβδος φορ-
τίζεται θετικά και το µάλλινο ύφασµα αρνητικά. Αυτό συµβαίνει διότι 
α. µεταφέρθηκαν ηλεκτρόνια από το γυαλί στο ύφασµα. 
β. µεταφέρθηκαν πρωτόνια από το ύφασµα στο γυαλί. 
γ. δηµιουργήθηκαν νέα φορτία.  
δ. µετακινήθηκαν πρωτόνια και ηλεκτρόνια. 
 
 

10. Στα ελεύθερα ηλεκτρόνια οφείλεται η αγωγιµότητα  
α. των µετάλλων. 
β. του πλαστικού.  
γ. των διαλυµάτων.  
δ. του γυαλιού 
 
 

11. Σ’ ένα σηµείο Α οµογενούς ηλεκτροστατικού πεδίου αφήνουµε ένα θετικά φορτισµένο 
σωµατίδιο. Αν η επίδραση του βαρυτικού πεδίου είναι αµελητέα, το σωµατίδιο 
α. θα παραµείνει ακίνητο. 
β. θα εκτελέσει ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση. 
γ. θα εκτελέσει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. 
δ. θα διαγράψει κυκλική τροχιά. 
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12. Το ηλεκτρονιοβόλτ είναι 
α. σωµατίδιο. 
β. µονάδα τάσης. 
γ. µονάδα ενέργειας. 
δ. συστατικό του ατόµου. 
 
 

13. Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή µε παράλληλες πλάκες 
α. αυξάνεται όταν αυξάνεται το φορτίο του πυκνωτή. 
β. µειώνεται όταν αυξάνεται η απόσταση µεταξύ των πλακών του. 
γ. παραµένει σταθερή, όταν αυξήσουµε το εµβαδόν των πλακών. 
δ. δεν επηρεάζεται αν εισαγάγουµε διηλεκτρικό µεταξύ των πλακών. 
 
 

14. Για να διαπιστώσουµε ότι σε κάποιο σηµείο υπάρχει πεδίο δυνάµεων, πρέπει στο ση-
µείο αυτό να φέρουµε 
α. µια µάζα. 
β. ένα ηλεκτρικό φορτίο. 
γ. ένα µαγνήτη. 
δ. το κατάλληλο υπόθεµα. 
 
 

15. Πυκνωτής έχει χωρητικότητα C0 και είναι φορτισµένος µε φορτίο 
Q. Αν τοποθετήσουµε στο εσωτερικό του διηλεκτρικό, διηλεκτρι-
κής σταθεράς ε = 4, τότε  

ε

- Q+Q
α. το φορτίο του θα γίνει 4Q 
β. το φορτίο του θα γίνει Q/4 
γ. η χωρητικότητά του θα γίνει C0/4 
δ. η χωρητικότητά του θα γίνει 4C0 
 
 

16. Για το οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο του σχήµατος 
α. VΓ – V∆ = 0 
β. VΓ – V∆ � 0 
γ. VΓ – V∆ � 0 
δ. Το πρόσηµο της διαφοράς VΓ – V∆ εξαρτάται από το 
πρόσηµο του φορτίου που µετακινείται από το σηµείο Γ στο σηµείο ∆. 

∆Γ

 
 

17. Το πρόσηµο της ηλεκτρικής δυναµικής ενέργειας ενός σηµειακού φορτίου q, σ’ ένα 
σηµείο Α ηλεκτροστατικού πεδίου, 
α. εξαρτάται µόνο από το πρόσηµο του φορτίου q. 
β. εξαρτάται µόνο από το πρόσηµο του δυναµικού στο σηµείο Α. 
γ. εξαρτάται από το πρόσηµο του φορτίου q και από το πρόσηµο του δυναµικού στο 
σηµείο Α. 
δ. είναι πάντα θετικό. 
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18. Ένα µεταλλικό νήµα θερµαίνεται σε υψηλή θερµοκρασία ώστε να πυρακτωθεί. Τα σω-
µατίδια που εκπέµπονται είναι 
α. ηλεκτρόνια. 
β. πρωτόνια και ηλεκτρόνια. 
γ. νετρόνια.  
δ. πρωτόνια και νετρόνια. 
 
 

19. Μεταξύ του φορτισµένου δίσκου και της µαγνητικής βελό-
νας έχουµε αλληλεπίδραση 

Ν
S

α. όταν και τα δύο είναι ακίνητα. 
β. µόνον όταν βρίσκονται σε σχετική κίνηση. 
γ. όταν απέναντι από το δίσκο βρίσκεται ο βόρειος πόλος 
της βελόνας. 
δ. όταν ο άξονας της βελόνας είναι κάθετος στον άξονα του δίσκου. 
 
 

20. Ηλεκτροστατικό πεδίο δηµιουργείται από σηµειακό φορτίο Q. Σ’ ένα σηµείο Α του πεδίου 
α. η κατεύθυνση της έντασης εξαρτάται από το πρόσηµο του φορτίου που θα τοποθετή-
σουµε στο σηµείο Α. 
β. το µέτρο της έντασης αυξάνεται αν τοποθετήσουµε θετικό φορτίο στο σηµείο Α. 
γ. το µέτρο της έντασης ελαττώνεται αν τοποθετήσουµε θετικό φορτίο στο σηµείο Α.  
δ. το µέτρο της έντασης διπλασιάζεται, αν διπλασιάσουµε το φορτίο Q. 
 
 

21. ∆ύο σηµειακά φορτία απέχουν µεταξύ τους απόσταση r και αλληλεπιδρούν µε δύναµη µέ-
τρου F. Αν διπλασιάσουµε τη µεταξύ τους απόσταση, τότε η δύναµη γίνεται 
α. 2F 
β. 4F 
γ. F/4 
δ. F/2 
 
 

22. Κατά την ηλέκτριση µε τριβή µεταφέρονται από το ένα σώµα στο άλλο 
α. πρωτόνια. 
β. ηλεκτρόνια. 
γ. νετρόνια. 
δ. ιόντα. 
 
 

23. Επίπεδος πυκνωτής έχει φορτίο Q0 και µεταξύ των οπλισµών του υπάρχει αέρας. Αν γε-
µίσουµε το χώρο µεταξύ των οπλισµών του µε κάποιο µονωτικό υλικό, διατηρώντας 
αµετάβλητο το φορτίο του, τότε, η διαφορά δυναµικού µεταξύ των οπλισµών του  
α. µένει σταθερή. 
β. αυξάνεται.  
γ. ελαττώνεται. 
δ. µηδενίζεται. 
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24. Οι δυναµικές γραµµές ενός ηλεκτροστατικού πεδίου 
α. είναι κλειστές. 
β. είναι πάντοτε παράλληλες. 
γ. δεν τέµνονται. 
δ. ξεκινάνε από αρνητικά και καταλήγουν σε θετικά φορτία. 
 
 

25. Το πεδίο Coulomb 
α. δηµιουργείται από οποιοδήποτε ακίνητο φορτισµένο σώµα. 
β. δηµιουργείται από ακίνητο σηµειακό φορτίο. 
γ. είναι οµογενές. 
δ. δηµιουργείται µόνο από ακίνητα θετικά φορτισµένα σώµατα. 
 
 

26. Το δυναµικό σ’ ένα σηµείο Α ηλεκτροστατικού πεδίου 
α. εκφράζει την ανά µονάδα φορτίου δύναµη. 
β. εκφράζει την ανά µονάδα φορτίου δυναµική ενέργεια. 
γ. αναφέρεται στο φορτισµένο σώµα που τοποθετείται στο σηµείο Α 
δ. έχει πάντοτε θετική τιµή. 
 
 

27. Κατά τη φορά µιας δυναµικής γραµµής ηλεκτροστατικού πεδίου το δυναµικό 
α. µένει σταθερό. 
β. αυξάνεται.  
γ. ελαττώνεται. 
δ. ελαττώνεται µόνο στην περίπτωση που το πεδίο είναι οµογενές. 
 
 

28. Ο πυκνωτής είναι 
α. συσκευή που παράγει ηλεκτρικά φορτία. 
β. συσκευή που αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία. 
γ. σύστηµα δύο αγωγών σε επαφή. 
δ. όργανο µέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου. 
 
 

29. Η χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή  
α. είναι ανάλογη της απόστασης µεταξύ των οπλισµών του. 
β. εξαρτάται από το φορτίο του.  
γ. είναι ανεξάρτητη από το διηλεκτρικό που τοποθετούµε µεταξύ των οπλισµών του. 
δ. είναι ανάλογη µε το εµβαδόν των οπλισµών του. 
 
 

30. Αν συνδέσουµε αγώγιµα (µε καλώδιο) τους οπλισµούς ενός φορτισµένου πυκνωτή 
α. η τάση µεταξύ των οπλισµών του αυξάνεται. 
β. η τάση µεταξύ των οπλισµών του µένει σταθερή. 
γ. η ενέργεια του ηλεκτροστατικού πεδίου µεταξύ των οπλισµών του αυξάνεται. 
δ. ο πυκνωτής εκφορτίζεται. 
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Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος  
 
 

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντή-
σεων τον αριθµό της ερώτησης και δεξιά απ’ αυτόν το γράµµα Σ αν την κρίνετε σωστή ή 
το γράµµα Λ αν την κρίνετε λανθασµένη. 
 
 

1. Μονωτής είναι  
α. το ανθρώπινο σώµα. 
β. το έδαφος. 
γ. το πλαστικό. 
δ. ο χαλκός. 
 
 

2. Το σχήµα απεικονίζει δυο ηλεκτρικά φορτία q1 και q2, τη 
µεταξύ τους απόσταση r και τις δυνάµεις Coulomb. r

q1 q2

F1 F2

α. Η δύναµη F1 ασκείται από το φορτίο q1. 
β. Η δύναµη F2 ασκείται από το φορτίο q2. 
γ. Τα µέτρα F1 και F2 των δυνάµεων είναι ίσα. 
δ. Ένα από τα φορτία q1 και q2 είναι θετικό. 
 
 

3. Τρίβουµε µια γυάλινη ράβδο µε µεταξωτό ύφασµα. Μετά τη φόρτισή της 
α. η γυάλινη ράβδος είναι πηγή ηλεκτρικού πεδίου. 
β. η ράβδος δέχεται δύναµη από το πεδίο του υφάσµατος. 
γ. το ύφασµα δέχεται δύναµη από το πεδίο της ράβδου. 
 
 

4. Είναι γνωστό ότι το δυναµικό του ηλεκτροστατικού πεδίου σε κάποιο σηµείο του ορίζε-
ται από τη σχέση V = W/q. 
α. Το δυναµικό αναφέρεται στο φορτίο q. 
β. Το q είναι το φορτίο που δηµιουργεί το πεδίο. 
γ. Η µονάδα του δυναµικού είναι το 1 Α. 
 
 

5. Με βάση τα πειράµατα που έγιναν µε το σωλήνα καθοδικών ακτίνων και τις µεταγενέ-
στερες µετρήσεις του J.J. Thomson βγήκαν τα παρακάτω συµπεράσµατα:  
α. Οι καθοδικές ακτίνες αποτελούνται από σωµατίδια µε αρνητικό φορτίο. 
β. Τα σωµατίδια της καθοδικής δέσµης έχουν θετικό φορτίο. 
γ. Τα σωµατίδια δεν έχουν µάζα. 
δ. Ο λόγος q/m για όλα τα σωµατίδια της δέσµης είναι σταθερός. 
 
 

6. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου σε κάποιο σηµείο του είναι κάθετη στις δυναµικές 
γραµµές. 
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7. Σε κάποιο σηµείο Α ενός ηλεκτροστατικού πεδίου τοποθετούµε µικρό φορτίο q. 
α. Η ένταση του πεδίου στο σηµείο Α εξαρτάται από το φορτίο q. 
β. Το δυναµικό του πεδίου στο σηµείο Α εξαρτάται από το φορτίο q. 
γ. Η δύναµη που ασκείται από το πεδίο στο φορτίο q εξαρτάται από το φορτίο q. 
 
 

8. Η σταγόνα του σχήµατος κινείται µε οµαλή κίνηση, παράλλη-
λα µε τις δυναµικές γραµµές κατακόρυφου ηλεκτρικού πεδί-
ου. Συνεπώς 

υ

++ ++ ++ ++ +

-- -- -- -- -

α. το φορτίο της σταγόνας είναι αρνητικό. 
β. στη σταγόνα ασκούνται δύο δυνάµεις. 
γ. το βάρος της σταγόνας είναι αµελητέο. 
δ. η συνισταµένη των δυνάµεων είναι διάφορη του µηδενός. 
 
 

9. Οι µαγνητικές δυναµικές γραµµές βγαίνουν από το Νότιο Πόλο του µαγνήτη και εισέρ-
χονται στο Βόρειο Πόλο του.  
 
 

10. Είναι πιθανόν από ένα σηµείο να διέρχονται περισσότερες από µία δυναµικές γραµµές. 
 
 

11. Η πυκνότητα των δυναµικών γραµµών δείχνει το πόσο ισχυρό είναι το πεδίο.  
 
 

12. Όλα τα φορτισµένα σώµατα απωθούνται µεταξύ τους. 
 
 

13. Οι µαγνήτες έλκουν µόνο σιδερένια αντικείµενα.. 
 
 

14. Οµογενές ονοµάζεται κάθε πεδίο µε χωρικά σταθερή ένταση. 
 
 

15. Το δυναµικό σ’ ένα σηµείο ηλεκτροστατικού πεδίου είναι βαθµωτό (µονόµετρο) µέγεθος. 
 
 

16. Το ηλεκτρονιοβόλτ είναι µονάδα µέτρησης φορτίου. 
 
 

17. Το φορτίο ενός αντικειµένου µπορεί να είναι 90,4e. 
 
 

18. Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται από τη φύση του µετάλλου των δύο οπλισµών. 
 
 

19. Κατά την πτώση των κεραυνών συµβαίνει σπάσιµο διηλεκτρικού. 
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Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
 
Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις αρκεί να γράψετε στο φύλλο απα-
ντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και τα κατάλληλα ζεύγη κεφαλαίων - µικρών γραµµά-
των. 
 
 

1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δεξιάς. 
 

Πεδίο Χαρακτηριστικό µέγεθος 
  Α. Βαρυτικό α.  

�

E  
  Β.  Ηλεκτρικό β.  

�

B 
  Γ.  Μαγνητικό γ.  �g  

 δ.  
�

F 
 
 

2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δεξιάς. 
 

Βαρυτικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο 
       Α. m         α.  

�

F 
       Β.  B

�

         β.   q 
       Γ.  g�          γ.  

�

E  
       ∆.  G  
 
 

3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης µε αυτά της δεξιάς. 
 

Συσκευή / ιδέα - ανακάλυψη Επιστήµονες 
Α. Kαθοδικός σωλήνας        α.  Edison 
Β.  Tο ηλεκτρόνιο υπάρχει σε όλα τα  
  άτοµα 

       β.  Crooks 

Γ.  Όταν τα µέταλλα θερµαίνονται  
  εκπέµπουν ηλεκτρόνια 

       γ.  J.J. Thomson 

∆.  Ανακάλυψη πρωτονίου  
 
 

4. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά µεγέθη µε τις µονάδες τους. 
 

Φυσικά µεγέθη Μονάδες 
Α. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου        α.  C 
Β.  ∆υναµικό        β. Ν/C 
Γ.  ∆υναµική ενέργεια        γ.  V 
∆.  Φορτίο        δ.  J 
        ε.  W 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
 
 
Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις αρκεί να γράψετε στο φύλλο απα-
ντήσεων τον αριθµό της ερώτησης, το γράµµα που βρίσκεται σε παρένθεση στην αρχή κά-
θε διάστικτου και ό,τι λείπει.  
 
 

1. ∆υο µικρές σφαίρες έχουν ίσα φορτία και απέχουν απόσταση r. Αν διπλασιάσουµε την 
απόσταση µεταξύ τους, τότε η µεταξύ τους δύναµη θα (α)................. Αν διπλασιάσουµε 
το φορτίο της κάθε σφαίρας, τότε η µεταξύ τους δύναµη θα  (β) ….......................... 
 
 

2. Το δυναµικό του ηλεκτροστατικού πεδίου είναι ........................…. µέγεθος. 
 
 

3. Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του ηλεκτροµαγνητισµού γινόταν δεκτό ότι υπάρχουν α-
ντιστοιχίες µεταξύ ηλεκτροστατικού και µαγνητικού πεδίου. Με βάση τις αντιστοιχίες 
αυτές να συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα:  

Ηλεκτροστατικό
πεδίο

ηλεκτρικό
φορτίο (α).........

αρνητικό
φορτίο Ε (β)..............

ηλεκτρικό
φάσµα

Μαγνητικό
πεδίο (γ).............

βόρειος
πόλος (δ).............. (ε)...... Β = F/m (ζ)................

 
4. Ένα πεδίο λέγεται οµογενές, όταν σε όλα τα σηµεία του ............................ είναι σταθε-

ρή. 
 
 

5. Τα δυο φυσικά µεγέθη που περιγράφουν τις ιδιότητες ενός ηλεκτρικού πεδίου είναι 
(α)............................ και (β)............................. 
 
 

6. Κάθε άτοµο αποτελείται από σωµάτια τριών ειδών: ηλεκτρόνια, πρωτόνια και (α) 
......................... Το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι ίσο, κατ’ απόλυτη τιµή, µε αυτό του 
(β)............................ 
 
 

7. Συνδέουµε τους οπλισµούς ενός φορτισµένου πυκνωτή µε µεταλλικό σύρµα. Τότε ο 
πυκνωτής (α)...........…………................. , ενώ η τάση και το φορτίο του γίνονται (β) 
............................. 
 
 

8. Οποιεσδήποτε µεταβολές και να συµβαίνουν σε ένα (α)………………….. σύστηµα το 
ολικό φορτίο παραµένει, σε κάθε χρονική στιγµή, (β)………………... 
 
 

9. Το ηλεκτρικό φορτίο υπάρχει µόνο σε ασυνεχείς ποσότητες. Για να περιγράψουµε αυτό 
το γεγονός, χρησιµοποιούµε τη διατύπωση “το ηλεκτρικό φορτίο είναι 
………………………..”. 
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Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 
 
 

Σε κάθε περίπτωση να θεωρήσετε ότι  

(α) η σταθερά του νόµου του Coulomb είναι  kC = 9�109 
N m

C
�

2

2 , 

(β) η απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού είναι ε0 =  8 85 10 12, �

�

C
N m

2

2
�

 και 

(γ) το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι (κατ΄απόλυτο τιµή ) ίσο µε  e C� �
�16 10 19, .

 
 

1. Να περιγράψετε µια διάταξη, η οποία µας δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσουµε αν 
ένα σώµα είναι ηλεκτρισµένο ή όχι. Να τη σχεδιάσετε. 
 
 

2. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ µονωτών και αγωγών; Να αναφέρετε από ένα παράδειγµα 
υλικού για κάθε κατηγορία. 
 
 

3. Πώς κατόρθωσε ο Coulomb να δηµιουργήσει υποπολλαπλάσια µιας ποσότητας φορτί-
ου; 
 
 

4. Γιατί η έννοια της ποσότητας µαγνητισµού δεν χρησιµοποιείται πλέον; 
 
 

5. Ένα πλοίο ταξιδεύει κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας. Θα επηρεαστεί η πυξίδα του 
πλοίου από κάποιον κοντινό κεραυνό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
 

6. Αν τοποθετήσουµε ένα µαγνήτη στην οθόνη µιας τηλεόρασης, παρατηρούµε ότι παρα-
µορφώνεται η εικόνα. Να εξηγήσετε το φαινόµενο. 
 
 

7. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ της θεωρίας της “δράσης από απόσταση” και της “θεω-
ρίας πεδίου”; Ποια από τις δύο είναι επικρατέστερη σήµερα; 
 
 

8. Ποιος είναι ο ορισµός του πεδίου δυνάµεων; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα πεδίου και 
να προσδιορίστε την πηγή και το διανυσµατικό µέγεθος που το περιγράφει. 
 
 

9. Σε κάποιο σηµείο ενός ηλεκτρικού πεδίου, φέρνουµε ένα φορτίο q. Να σχεδιάσετε τα 
διανύσµατα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο αυτό και της δύναµης στο 
φορτίο, όταν το φορτίο είναι 
α. θετικό. 
β. αρνητικό. 
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10. Ένα ηλεκτροστατικό πεδίο δηµιουργείται από δύο σηµειακά αντικείµενα που φέρουν 
ίσα ετερώνυµα φορτία. 
α. Να σχεδιάσετε τις δυναµικές γραµµές του πεδίου. 
β. Να σχεδιάσετε το διάνυσµα της έντασης του πεδίου σε δύο διαφορετικά σηµεία της ίδιας 
δυναµικής γραµµής. 
γ. Είναι δυνατόν δύο δυναµικές γραµµές να τέµνονται; Να δικαιολογήσετε την απάντη-
σή σας. 
 
 

11. Το παραπλεύρως σχήµα δείχνει δύο δυναµικές 
γραµµές ενός οµογενούς ηλεκτροστατικού πεδίου 
και δύο φορτία q1 και q2, αρνητικό και θετικό αντί-
στοιχα. Τα φορτία αφήνονται ελεύθερα να κινη-
θούν. 

q1q2

+

Αγνοώντας τη µεταξύ τους αλληλεπίδραση 
α. να βρείτε προς τα πού θα κινηθεί το καθένα εξ αυτών, υπό την επίδραση της δύναµης 
του πεδίου. 
β. να επιβεβαιώστε ή να διαψεύσετε τον ισχυρισµό: Το θετικό φορτίο θα κινηθεί προς 
την κατεύθυνση κατά την οποία το δυναµικό ελαττώνεται. 
γ. να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τον ισχυρισµό: Η κίνηση των φορτίων είναι οµα-
λά επιταχυνόµενη. 
 
 

12. Ένα σηµειακό φορτίο Q δηµιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο. 
α. Να κάνετε δύο σχήµατα (για Q θετικό και για Q αρνητικό), στα οποία να φαίνονται το 
φορτίο και τα διανύσµατα της έντασης σε δύο διαφορετικά σηµεία του πεδίου. 
β. Να γράψετε τη µαθηµατική έκφραση της έντασης του πεδίου, συναρτήσει του Q και 
της απόστασης r του σηµείου από το φορτίο. 
 
 

13. Να εξηγήσετε τι εννοούµε λέγοντας ότι η διηλεκτρική αντοχή του χαλαζία είναι 8 
kV/mm. 
 
 

14. Να περιγράψετε τη διαδικασία µε την οποία ένα σώµα αποκτά ηλεκτρικό φορτίο 
α. µε τριβή, 
β. µε επαφή  
Να εξηγήσετε το µηχανισµό της ηλέκτρισης στις δυο αυτές περιπτώσεις. 
 
 

15. ∆ιαθέτουµε έξι φορτισµένα σώµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε και Ζ. Με βάση µια σειρά παρατηρή-
σεων, ένας µαθητής οδηγήθηκε στα εξής συµπεράσµατα: i) τα σώµατα Α, Β, και Γ ανά 
δύο έλκονται, ii) τα σώµατα ∆, Ε και Ζ ανά δύο απωθούνται. 
α. Είναι λανθασµένο κάποιο από τα συµπεράσµατα αυτά; Να δικαιολογήσετε την απά-
ντησή σας. 
β. Αν το σώµα ∆ έχει αρνητικό φορτίο, ποιο είναι το είδος του ηλεκτρικού φορτίου των 
σωµάτων Ε και Ζ; 
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16. Ένας µαθητής τρίβει µια ράβδο µε µάλλινο ύφασµα και µετά από κάποιο χρονικό διά-
στηµα ελέγχει µε τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού εκκρεµούς, αν η ράβδος έχει ηλεκτρικό 
φορτίο. ∆ιαπιστώνει ότι η ράβδος δεν είναι ηλεκτρισµένη. Να αναφέρετε πιθανές εξη-
γήσεις του παραπάνω φαινοµένου. 
 
 

17. Η µαγνητική βελόνα προσανατολίζεται κατά τη διεύθυνση Βορράς - Νότος. Υπήρχαν 
δύο εξηγήσεις για την ερµηνεία αυτού του φαινοµένου. 
α. Ποιες ήταν αυτές; 
β. Ποια επικράτησε; 
 
 

18. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σηµείο του είναι ανεξάρτητη του φορτίου 
και της δύναµης που ασκείται στο υπόθεµα. Πώς το εξηγείτε; 
 
 

19. Η παράσταση ενός ηλεκτρικού πεδίου µε ηλεκτρικές δυναµικές γραµµές οδηγεί σε ορι-
σµένα συµπεράσµατα. 
α. Ποια είναι τα συµπεράσµατα αυτά; 
β. Πώς δηµιουργούµε πειραµατικά το φάσµα ενός ηλεκτρικού πεδίου; 
 
 

20. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τους παρακάτω συλλογισµούς: 
α. Το πρόσηµο του δυναµικού σε κάποιο σηµείο ενός ηλεκτροστατικού πεδίου εξαρτά-
ται από το πρόσηµο του φορτίου που φέρνουµε στο σηµείο αυτό. 
β. Η τιµή του δυναµικού σε κάποιο σηµείο ενός ηλεκτροστατικού πεδίου εξαρτάται από 
την πηγή του πεδίου. 
 
 

21. Να περιγράψετε την πειραµατική διαδικασία που ακολουθούµε, ώστε να απεικονίσουµε 
το φάσµα µαγνητικού πεδίου. 
 
 

22. Να περιγράψετε τον τρόπο κατασκευής µιας πυξίδας, αν διαθέτετε µια βελόνα ραψίµα-
τος, ένα πώµα µπουκαλιού από φελλό, ένα ποτήρι µε νερό και ένα µαγνήτη. 
 
 

23. Υπεραπλουστεύοντας την πραγµατική δοµή των σωµάτων, υποθέτουµε ότι µια γυάλινη 
ράβδος έχει 100 ηλεκτρόνια και 100 πρωτόνια και το µάλλινο ύφασµα έχει 70 ηλεκτρό-
νια και 70 πρωτόνια. Μετά την τριβή, η γυάλινη ράβδος βρέθηκε µε 20 ηλεκτρόνια λι-
γότερα από αυτά που είχε πριν την τριβή. 
α. Πόσα ηλεκτρόνια έχει το ύφασµα µετά την τριβή; 
β. Σε ποια θεµελιώδη αρχή βασιστήκατε για να απαντήσετε στο προηγούµενο ερώτηµα; 
 
 

24. Είναι γνωστό ότι η εικόνα στην τηλεόραση, δηµιουργείται από σωµατίδια που προσπί-
πτουν στο πίσω µέρος της οθόνης. Πώς µπορείτε να διαπιστώσετε αν τα σωµατίδια αυ-
τά είναι φορτισµένα;  
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25. Να εξετάσετε αν ισχύει ο ισχυρισµός: “Αν αντικαταστήσουµε το διηλεκτρικό ενός πυ-
κνωτή, µε κάποιο άλλο µεγαλύτερης διηλεκτρικής σταθεράς, θα αυξηθεί η χωρητικότη-
τά του και θα ελαττωθεί η τάση µεταξύ των οπλισµών του.” Να θεωρήσετε ότι το φορ-
τίο του πυκνωτή δεν µεταβάλλεται µε την εισαγωγή του διηλεκτρικού.  
 
 

26. Στο µέσο της απόστασης µεταξύ δύο ίσων ετερώνυµων φορτίων qΑ και qΒ τοποθετούµε 
ένα τρίτο φορτίο qΓ. Το φορτίο qΓ 
α. θα παραµείνει ακίνητο. 
β. θα κινηθεί προς το ένα από τα δύο φορτία. 
γ. θα κινηθεί σε διεύθυνση κάθετη προς το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει τα δύο φορ-
τία qΑ και qΒ. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 
 
 

27. Τρίβουµε ένα πλαστικό στυλό σε µεταξωτό ύφασµα και το βάζουµε δίπλα σε µια πυξί-
δα. Θα υπάρξει απόκλιση της βελόνας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
 

28. Οι οπλισµοί ενός επίπεδου πυκνωτή είναι συνδεδεµένοι µε τους πόλους µιας µπαταρίας. 
Για να αυξήσουµε την ενέργεια του πυκνωτή, πρέπει να 
α. ελαττώσουµε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του. 
β. ελαττώσουµε την επιφάνεια των οπλισµών του. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. 
 
 

29. Φέρνουµε σε επαφή δυο σφαίρες, εκ των οποίων η µία είναι θετικά και η άλλη αρνητικά 
φορτισµένη. Μετά την επαφή και οι δυο σφαίρες είναι ουδέτερες. Ποιοι από τους πα-
ρακάτω ισχυρισµούς είναι σωστοί και ποιοι λανθασµένοι;  
α. Το ηλεκτρικό φορτίο εξαφανίστηκε. 
β. ∆εν ισχύει η διατήρηση του φορτίου. 
γ. Έγινε ανακατανοµή των φορτίων στις δύο σφαίρες. 
δ. Μετακινήθηκαν πρωτόνια από τη µια σφαίρα στην άλλη. 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
 

30. Τα παρακάτω σχήµατα δείχνουν τη δύναµη η οποία α-
σκείται από ηλεκτρικό πεδίο έντασης 

�

E , σε κάποιο φορ-
τίο το οποίο βρίσκεται µέσα στο πεδίο. Παριστάνονται 
τέσσερα διαφορετικές περιπτώσεις Α, Β, Γ και ∆.  

(Α)

(Γ) (∆)

(Β)
F
�

Ε
�

Ε
�

F
�

F
�

F
�

Ε
�

Ε
�

Α. Στην περίπτωση Α το φορτίο είναι 
α. θετικό. 
β. αρνητικό. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη 
δικαιολογήσετε. σετε. 
Β. Σε ποιες περιπτώσεις είναι ασυµβίβαστα τα σχήµατα µε τον ορισµό της έντασης του η-
λεκτρικού πεδίου;  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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*31. Τέσσερις όµοιες µικρές σφαίρες Α, Β, Γ και ∆ βρίσκονται στις 

τέσσερις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α. Καθεµιά από τις 
σφαίρες Α και Β έχει θετικό φορτίο 2q ενώ οι σφαίρες Γ και ∆ 
είναι αφόρτιστες. Φέρνουµε σε επαφή τις σφαίρες Α και Β µε τις 
σφαίρες ∆ και Γ, αντίστοιχα, και τις επαναφέρουµε στις αρχικές 
τους θέσεις. 

Α Β

∆ Γ

α. Να βρείτε τη δύναµη που ασκείται στη σφαίρα Γ εξαιτίας της 
σφαίρας Α. 
β. Να συγκρίνετε τα µέτρα των δυνάµεων µεταξύ των σφαιρών 
Α και Β πριν και µετά την επαφή. 
γ. Αν τριπλασιάσουµε την πλευρά του τετραγώνου µετά την επαφή, πόση θα γίνει η δύ-
ναµη µεταξύ των σφαιρών Α και ∆; 

[Απ. (α) 2

2

C α2
qk , κατά τη διεύθυνση της διαγωνίου, (β) 4/1 (γ) εννιά φορές µικρότερη] 

 
 

32. ∆υο µικρές σφαίρες απέχουν µεταξύ τους κατά 60 cm. Η πρώτη, η οποία έχει ηλεκτρικό 
φορτίο 4 µC και βρίσκεται στο σηµείο Α, ασκεί δύναµη F στη δεύτερη, η οποία έχει 
φορτίο 1 µC και βρίσκεται στο σηµείο Β. 
α. Να υπολογίσετε τη δύναµη . 

�

F
β. Θεωρώντας τη σφαίρα Α ως πηγή του ηλεκτρικού πεδίου, να προσδιορίσετε την έ-
νταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Β. 
γ. Αν η σφαίρα στο Β έχει µάζα 25 g και µπορεί να κινηθεί ελεύθερα, να υπολογίσετε 
την αρχική της επιτάχυνση. 

[Απ. (α) 0,1 Ν,  (β) 105 Ν/C,  (γ) 4 m/s2] 
 
 

33. Στο κύκλωµα του διπλανού σχήµατος ο πυκνωτής είναι α-
φόρτιστος.  
α. Πόση είναι τάση στους οπλισµούς του πυκνωτή όταν το 
κύκλωµα είναι ανοιχτό; 
β. Όταν κλείσει ο διακόπτης ∆, ο πυκνωτής φορτίζεται. Πό-
ση είναι η ενέργεια που µεταβιβάζεται στον πυκνωτή από 
την πηγή; 
γ. Μετά τη φόρτιση, αποµακρύνουµε την πηγή και βραχυκυ-
κλώνουµε τους οπλισµούς του πυκνωτή µε ένα µεταλλικό 
σύρµα. Αν η εκφόρτιση διαρκεί χρόνο  0,01 s, πόση είναι η µέση ισχύς που απέδωσε ο 
πυκνωτής;  

1,5 V

∆

2 µF

[Απ. (α) 0,  (β) 2,25�10–6 J,  (γ) 2,25�10–4 W] 
 
 

34. ∆υο ακίνητα σηµειακά φορτία Q1 = 4 µC και 
Q2 = 2 µC απέχουν µεταξύ τους L = 0,9 m. 
Ένα άλλο σηµειακό φορτίο q = 1 µC τοπο-
θετείται στο σηµείο Γ, σε απόσταση  
x = 0,3 m από το φορτίο Q1. Να βρείτε 

Q1

A (ε)Β

Q2q

Γ
 L

 x

α. το µέτρο της δύναµης που ασκεί καθένα από τα φορτία Q1 και Q2 στο φορτίο q. 
β. τη συνολική δύναµη που δέχεται το φορτίο q. 
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[Απ. (α) 0,4 Ν, 0,05 Ν,  (β) 0,35 Ν οµόρροπη της 
�

F1] 
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35. 
 

Αφήνουµε µια αρνητικά φορτισµένη σταγόνα µάζας  
m = 0,1 g και φορτίου q = 1,2�10–8 C, να πέσει από µια µι-
κρή οπή του πάνω οπλισµού ενός επίπεδου πυκνωτή κενού, 
όπως φαίνεται στο σχήµα. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδί-
ου ανάµεσα στους οπλισµούς του πυκνωτή είναι  
Ε = 80 kV/m και η απόσταση µεταξύ των οπλισµών είναι L = 10 mm. Να βρείτε 

- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 + +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

α. την ηλεκτρική δύναµη που ασκείται στη σταγόνα. 
β. την επιτάχυνση της σταγόνας. 
γ. τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας της σταγόνας κατά την κίνησή της από τον πά-
νω µέχρι τον κάτω οπλισµό.  
(g = 10 m/s2) 

[Απ. (α) 9,6�10–4 N,  (β) 0,4 m/s2,  (γ) 4�10–7 J] 
 
 

36. Επίπεδος πυκνωτής, χωρητικότητας C = 10 µF, φορτίζεται µε φορτίο q = 30 µC και µετά 
αποσυνδέεται από την πηγή που τον φόρτισε. Αν µετά τη φόρτισή του αποµακρύνουµε τους 
οπλισµούς του στο διπλάσιο της αρχικής τους απόστασης, να βρείτε 
α. το φορτίο του πυκνωτή µετά την αποµάκρυνση των οπλισµών. 
β. τη νέα χωρητικότητα του πυκνωτή. 
γ. τη νέα διαφορά δυναµικού µεταξύ των οπλισµών του. 
δ. την αρχική ενέργεια του πυκνωτή. 
ε. την τελική ενέργεια του πυκνωτή. 

[Απ. (α) 30 µC,  (β) 5 µF,  (γ) 6 V,  (δ) 4,5�10–5 J,  (ε) 9�10–5 J] 
 
 

*37. ∆ύο σηµειακά φορτία QA = 4Q0 και  
QB = – Q0 (Q0 >0) είναι τοποθετηµένα 
στα σηµεία Α και Β της ευθείας (ε). Η 
απόσταση µεταξύ των σηµείων Α και Β 
είναι L = 30 cm.  

QΒ

ΒA

QA

(ε)∆
 L

α. Σε ποιο σηµείο της ευθείας (ε), εκτός 
από το άπειρο, η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο φορτία 
είναι ίση µε µηδέν; 
β. Στο σηµείο ∆, που απέχει 10 cm από το Α, τοποθετούµε ένα σηµειακό φορτίο Q0. Να 
βρείτε το λόγο των µέτρων των δυνάµεων που ασκούνται σ’ αυτό από τα φορτία QA και QB. 

[Απ. (α) x = 30 cm δεξιά του Β,  (β) FA/FB = 16] 
 
 

38. Τρία ακίνητα σηµειακά φορτία Q1 = 1 µC, Q2 = 3 µC και 
Q3 = – 4 µC συγκρατούνται στις θέσεις που φαίνονται 
στο σχήµα. ∆εδοµένου ότι r = 3 m, να βρείτε 

y

x

Q2

r

Q1

Q3

r

α. το µέτρο της δύναµης που ασκεί καθένα από τα φορ-
τία Q2 και Q3 στο φορτίο Q1. 
β. τη συνολική δύναµη που δέχεται το φορτίο Q1. 

[Απ. (α) 3�10–3 Ν, 4�10–3 Ν,  (β) 5�10–3 Ν, εφθ = 4/3] 
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39. 
 

Τα σηµεία Α, Β, Γ και ∆ είναι κορυφές τετραγώνου 
πλευράς α = 1 m. Στην κορυφή Α τοποθετούµε ακλόνητο 
σηµειακό φορτίο QA = +0,01 µC.  

Κ

∆ Γ

BΑ

α. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο κέ-
ντρο Κ του τετραγώνου; 
β. Στην κορυφή Γ τοποθετούµε ένα δεύτερο ακλόνητο 
σηµειακό φορτίο QΓ = – 0,01 µC. Πόση γίνεται τώρα η 
ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο 
φορτία QA και QΓ στο σηµείο Κ; 
γ. Στις κορυφές Β και ∆ τοποθετούµε δύο ακόµα ακλόνητα σηµειακά φορτία  
QB = +0,01 µC και Q∆ = – 0,01 µC. Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που 
δηµιουργεί το σύστηµα των τεσσάρων φορτίων QA, QB, QΓ και Q∆ στο σηµείο Κ. 

[Απ. (α) Ε1 = 180 Ν/C,  (β) Ε2 = 360 N/C,  (γ) 360 2  N/C, φ = 45� ως προς την ΑΓ] 
 
 

40. ∆υο ακίνητα σηµειακά φορτία απωθούνται µεταξύ τους µε δύναµη µέτρου F = 18�10–4 N. Πό-
σο γίνεται το µέτρο της δύναµης αυτής, όταν η µεταξύ τους απόσταση r 
α. ελαττωθεί κατά r/2. 
β. αυξηθεί κατά r/2. 

[Απ. (α) 72�10–4 Ν,  (β) 8�10–4 Ν] 
 
 

41. ∆ύο ακίνητα σηµειακά φορτία Q1 = 10 µC και 
Q2 = 40 µC απέχουν µεταξύ τους L = 3 m. Να 
βρείτε (ε)Β

Q2Q1

A  Lα. το µέτρο της δύναµης που ασκεί το ένα 
φορτίο στο άλλο. 
β. σε ποιο σηµείο της ευθείας (ε) πρέπει να τοποθετηθεί σηµειακό φορτίο q = – 2 µ C, ώστε 
η συνισταµένη δύναµη που ασκείται σ’ αυτό να είναι ίση µε µηδέν. 

[Απ. (α) 0,4 Ν,  (β) σε απόσταση 1 m δεξιά του Α] 
 
 

42. ∆ύο µικρές ακίνητες φορτισµένες σφαίρες απωθούνται µεταξύ τους µε δύναµη µέτρου 
F = 12 N. Να υπολογίσετε το µέτρο της απωστικής δύναµης µεταξύ τους, αν 
α. διπλασιάσουµε το φορτίο κάθε σφαίρας. 
β. διπλασιάσουµε το φορτίο της µιας σφαίρας διπλασιάζοντας ταυτόχρονα τη µεταξύ 
τους απόσταση. 

[Απ. (α) 48 Ν,  (β) 6 Ν] 
 
 

43. ∆ύο µικρές σφαίρες φορτίζονται µε ίσα και ετερώνυµα φορτία και τοποθετούνται σε 
απόσταση L = 1,6 m µεταξύ τους. Οι σφαίρες αλληλεπιδρούν µε δύναµη µέτρου F = 3,6 
N. Να βρείτε  
α. το φορτίο κάθε σφαίρας. 
β. τον αριθµό των ηλεκτρονίων που πλεονάζουν στην αρνητικά φορτισµένη σφαίρα. 

[Απ. (α) Q1 = 32 µC, Q2 = – 32 µC,  (β) 2�1014 ηλεκτρόνια] 
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44. Έχουµε τέσσερις µικρές φορτισµένες σφαίρες Α, Β, Γ και ∆. Αν είναι γνωστό ότι η 
σφαίρα Α απωθεί τη σφαίρα Γ, η σφαίρα Β απωθεί τη σφαίρα ∆, η σφαίρα Β έλκει τη 
σφαίρα Γ και ότι η σφαίρα Α είναι θετικά φορτισµένη, να βρείτε το πρόσηµο του φορ-
τίου που φέρουν οι σφαίρες. 
 
 

45. Η δύναµη που ασκείται σε σηµειακό φορτίο q = 4 µ C, που βρίσκεται σε σηµείο Α ηλε-
κτροστατικού πεδίου, έχει µέτρο F = 6,4�10–4 N. Αν η κατεύθυνση της δύναµης συµπί-
πτει µε τη θετική κατεύθυνση του άξονα x´x, να βρείτε 
α. το µέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σηµείο Α. 
β. την κατεύθυνση του διανύσµατος της έντασης στο σηµείο Α. 

[Απ. (α) 160 Ν/C,  (β) η θετική κατεύθυνση του άξονα x΄x] 
 
 

*46. Ένα σηµειακό φορτίο Q = 1 µC βρίσκεται ακίνητο στην αρχή των συντεταγµένων ορ-
θογωνίου συστήµατος xOy. Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου 
α. πάνω στον άξονα x, στο σηµείο x1 = 1 m.  
β. πάνω στον άξονα y, στο σηµείο y1 = – 3 m. 
γ. στο σηµείο Α µε συντεταγµένες x2 = 4 m και y2 = 3 m. 

[Απ. (α) 9�103 N/C κατά τη θετική φορά του άξονα x,  (β) 103 N/C κατά την αρνητική 
φορά του άξονα y,  (γ) 360 N/C, εφφ = 3/4] 

 
 

47. ∆υο ακίνητα σηµειακά φορτία Q και q α-
πέχουν µεταξύ τους L = 20 cm όπως φαί-
νεται στο σχήµα. Να βρείτε σε ποιο ση-
µείο της ευθείας (ε), εκτός από το άπειρο, 
η συνισταµένη ένταση του ηλεκτροστατι-
κού πεδίου είναι ίση µε µηδέν, αν  

(ε)Β

qQ

A
 L

α. Q = 9 µC και q = 4 µC. 
β. Q = 9 µC και q = – 4 µC 

[Απ. (α) 12 cm δεξιά του Α,  (β) 40 cm δεξιά του Β] 
 
 

*48. Τα σηµεία Ο, Α, Β και Γ του σχήµατος είναι κορυφές τε-
τραγώνου πλευράς α = 1 m. Α

K

Β

O Γ

α. Τοποθετούµε ακλόνητο σηµειακό φορτίο Q1 = 0,01 µC 
στη κορυφή Ο. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτροστατικού 
πεδίου στο κέντρο Κ του τετραγώνου; 
β. Στην κορυφή Β τοποθετούµε ακλόνητο σηµειακό φορτίο 
Q2 = 0,01 µC. Πόση γίνεται τώρα η ένταση του ηλεκτρο-
στατικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο φορτία Q1 και Q2 
στο σηµείο Κ; 
γ. Πόσο είναι το µέτρο της δύναµης που ασκείται µεταξύ των φορτίων Q1 και Q2; 
δ. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο φορτία 
Q1 και Q2 στην κορυφή Γ του τετραγώνου; 

[Απ. (α) 180 N/C, θ = 45�,  (β) 0,  (γ) 4,5�10–7 Ν,  (δ) 90 2  N/C, φ = 45�] 
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49. Σε µια περιοχή του χώρου συνυπάρχουν οµογενές ηλε-
κτροστατικό πεδίο έντασης E = 2�104 N/C και το γήινο 
βαρυτικό πεδίο (το οποίο θεωρούµε επίσης οµογενές), 
όπως φαίνεται στο σχήµα. Στο σηµείο Α τοποθετούµε 
σηµειακό αντικείµενο µάζας m = 0,04 kg και φορτίου  
q = 2 µC. Να βρείτε 

A

y

�

E

�g

α. πόση δύναµη ασκεί το ηλεκτρικό πεδίο στο σηµειακό 
αντικείµενο. 
β. πόση είναι η συνολική δύναµη που ασκείται στο α-
ντικείµενο, εξαιτίας των δύο πεδίων. 
γ. πόση είναι η επιτάχυνση που αποκτά το αντικείµενο όταν τοποθετηθεί στο σηµείο Α. 

[Απ. (α) 0,04 Ν,  (β) – 0,36 Ν,  (γ) – 9 m/s2] 
 
 

50. Σωµατίδιο µε φορτίο Q µετακινείται µεταξύ δύο σηµείων Α και Β ηλεκτροστατικού πε-
δίου. ∆ίνεται ότι VA = +20 V και VB = – 80 V. Να βρείτε το έργο της δύναµης του πε-
δίου αν 
α. Q = + 2 µC. 
β. Q = – 1 µC. 

[Απ. (α) 2�10–4 J,  (β) – 10–4 J] 
 
 

51. Πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 2 µF και η διαφορά δυναµικού µεταξύ των οπλισµών 
του είναι V = 20 V. 
α. Πόσο είναι το φορτίο του πυκνωτή; 
β. Πόση ενέργεια έχει αποθηκευτεί στον πυκνωτή; 
γ. Πόσο πρέπει να αυξηθεί το φορτίο του πυκνωτή, ώστε να αυξηθεί η τάση του κατά 
10 V; 

[Απ. (α) 40 µC,  (β) 4�10–4 J,  (γ) 20 µC] 
 
 

52. Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C0 = 2 µF και φορτίζεται από πηγή τάσης 
V0 = 20 V. Μετά τη φόρτιση αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από την πηγή και γεµίζουµε 
το χώρο µεταξύ των οπλισµών του µε διηλεκτρικό διηλεκτρικής σταθεράς ε = 4. Για 
τον πυκνωτή µε διηλεκτρικό να βρείτε 
α. τη χωρητικότητα C. 
β. το φορτίο Q. 
γ. την τάση V µεταξύ των οπλισµών του. 
δ. την ηλεκτροστατική του ενέργεια U. 

[Απ. (α) 8 µF,  (β) 40 µC,  (γ) 5 V,  (δ) 10–4 J] 
 
 

53. Οι οπλισµοί επίπεδου πυκνωτή αέρα έχουν εµβαδόν S = 10 cm2 ο καθένας και απέχουν 
µεταξύ τους  L = 8,85 mm. Ο πυκνωτής συνδέεται µε πηγή τάσης V = 100 V.  
α. Πόσο φορτίο αποκτά ο πυκνωτής; 
β. ∆ιατηρώντας τη σύνδεση µε την πηγή, εισάγουµε στο χώρο µεταξύ των οπλισµών 
του διηλεκτρικό διηλεκτρικής σταθεράς ε = 10. Πόση είναι η µεταβολή του φορτίου του 
πυκνωτή; 

[Απ. (α) 10–10 C,  (β) 9�10–10 C] 
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54. 
 

Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C0 = 2 µF και 
είναι συνδεδεµένος µε πηγή τάσης V0 = 40 V. Γεµίζουµε 
το χώρο µεταξύ των οπλισµών του µε υλικό διηλεκτρικής 
σταθεράς ε = 10. Για τον πυκνωτή µε διηλεκτρικό, να βρεί-
τε -+

V0

-+
V0

α. την τάση V µεταξύ των οπλισµών του. 
β. τη χωρητικότητα C. 
γ. το φορτίο Q. 
δ. την ηλεκτροστατική του ενέργεια U. 

Απ. (α) 40 V,  (β) 20 µF,  (γ) 800 µC,  (δ) 16�10–3 J] [
 
 
 

*55. Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C0 = 1 µF και φορτίζεται από πηγή τάσης 
V0 = 20 V. Μετά τη φόρτιση αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από την πηγή και διπλασιά-
ζουµε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του. Να βρείτε τη µεταβολή 
α. του φορτίου του. 
β. της χωρητικότητάς του. 
γ. της τάσης µεταξύ των οπλισµών του. 
δ. της ηλεκτροστατικής του ενέργειας. 

[Απ. (α) 0,  (β) –0,5 µF,  (γ) 20 V,  (δ) 2�10–4 J] 
 
 

56. Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C0 = 1 µF και είναι συνδεδεµένος µε πηγή 
τάσης V0 = 20 V. ∆ιατηρούµε τη σύνδεση του πυκνωτή µε την πηγή και διπλασιάζουµε 
την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του. Να βρείτε τη µεταβολή 
α. της τάσης µεταξύ των οπλισµών του. 
β. της χωρητικότητάς του. 
γ. του φορτίου του. 
δ. της ηλεκτροστατικής του ενέργειας. 

[Απ. (α) 0,  (β) – 0,5 µF,  (γ) –10 µC,  (δ) –10–4 J] 
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