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1. Δφο ακίνθτα ςθμειακά θλεκτρικά φορτία q1 = - 2 μQ και q2 = + 3 μQ, βρίςκονται αντίςτοιχα ςτισ κζςεισ  

x1 = - 3 m και x2 = + 6 m ενόσ άξονα x'x, όπωσ φαίνεται 

ςτο παρακάτω ςχιμα. 

Δ1) Να υπολογίςετε το δυναμικό του θλεκτρικοφ πεδίου 

ςτθ κζςθ Ο (ςθμείο (0,0). 

  Δ2) Να ςχεδιάςετε το διάνυςμα τθσ ζνταςθσ του 

θλεκτρικοφ πεδίου και να υπολογίςετε το μζτρο τθσ ςτθ 

κζςθ Ο (ςθμείο (0,0)). 

Δ3) Να προςδιορίςετε ςε ποιό ςθμείο Σ του άξονα x'x, μεταξφ των δφο θλεκτρικών φορτίων, το δυναμικό του 

θλεκτρικοφ πεδίου μθδενίηεται. 

Δ4) Υπάρχει άλλο ςθμείο ςτον άξονα x'x, εκτόσ από το Σ , εντόσ του θλεκτρικοφ πεδίου των δφο φορτίων με 

δυναμικό μθδζν; Αν υπάρχει να προςδιορίςετε τθ κζςθ του. 

 

2. Στο ςθμείο Α υπάρχει ζνα ακλόνθτο κετικό 

ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q, όπωσ φαίνεται ςτο πιο 

κάτω ςχιμα. Ζνα άλλο Β απζχει απόςταςθ r από το 

ςθμείο Α, ενώ τα ςθμεία Γ και Δ του ευκφγραμμου 

τμιματοσ (ΑΒ) απζχουν αποςτάςεισ r/2 και r/3 

αντίςτοιχα από το ςθμείο Α.  

Δ1) Να ςυγκρίνετε (βρίςκοντασ το λόγο τουσ) τα θλεκτρικά δυναμικά Vr και νΔ ςτα ςθμεία Γ και Δ του 

θλεκτροςτατικοφ πεδίου που δθμιουργείται από το φορτίο Q. 

Στθ ςυνζχεια τοποκετοφμε ζνα άλλο κετικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο q ςτο ςθμείο Β. Για τα δφο φορτία 

ιςχφει Q = q. 

Δ2) Να ςυγκρίνετε (βρίςκοντασ το λόγο τουσ) τα θλεκτρικά δυναμικά νΓ και νΔ ςτα ςθμεία Γ και Δ του 

θλεκτροςτατικοφ πεδίου που δθμιουργείται από τα φορτία Q και q. 

Αντικακιςτοφμε το θλεκτρικό φορτίο q που βρίςκεται ςτο ςθμείο Β με ζνα αρνθτικό ςθμειακό θλεκτρικό 

φορτίο q , ίςο κατά απόλυτθ τιμι με το Q. Να υπολογίςετε : 

Δ3) τισ τιμζσ του θλεκτρικοφ δυναμικοφ ςτα ςθμεία Γ και Δ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου που δθμιουργείται 

από τα δφο φορτία Q  και q ' ,  κακώσ και τθ διαφορά δυναμικοφ νΔΓ. 
Δ4) τθν ζνταςθ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου που δθμιουργείται από τα φορτία Q και q' ςτο ςθμείο Γ. 

Δίνονται το φορτίο Q = 2μC και θ απόςταςθ r = 30cm. 

 

3. Ακλόνθτο ςθμειακό φορτίο πθγι Q1 = 6 μCb, δθμιουργεί  

θλεκτρικό πεδίο.   

Δ1) Να προςδιορίςετε τθν ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου (μζτρο 

και κατεφκυνςθ ) κακώσ και το δυναμικό του, ςτο ςθμείο Α που 

απζχει 3cm από το θλεκτρικό φορτίο πθγι. 



 

Στθ ςυνζχεια τοποκετείται ςτο ςθμείο Β που απζχει 5 cm από το φορτίο Q1, ζνα δεφτερο ςθμειακό θλεκτρικό 

φορτίο  

Q2 = - 5 μCb. Το τρίγωνο που ςχθματίηουν τα ςθμεία Α, Β και το φορτίο Q1 είναι ορκογώνιο ςτο Α. Να 

υπολογίςετε : 

Δ2) τθν θλεκτρικι δφναμθ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των δφο φορτίων (μζτρο και κατεφκυνςθ), 

Δ3) το δυναμικό του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α, 

Δ4) το ζργο τθσ δφναμθσ του θλεκτρικοφ πεδίου για να μεταφερκεί δοκιμαςτικό φορτίο q = 1μCb από το Α ςτο 

άπειρο.  

 

4. Δφο ακλόνθτα φορτιςμζνα 

μικρά ςφαιρίδια Α και Β με 

θλεκτρικά φορτία QA = 16 q και 

QB=q αντίςτοιχα (όπου q 

αρνθτικό θλεκτρικό φορτίο), 

απζχουν μεταξφ τουσ d = 2 cm. 

Αν θ θλεκτρικι δφναμθ με τθν 

οποία αλλθλεπιδροφν ζχει μζτρο 360 Ν, να υπολογίςετε:  

Δ1) το θλεκτρικό φορτίο του ςφαιριδίου Α, 

Δ2) το μζτρο τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο μζςο του ευκφγραμμου τμιματοσ που τα ςυνδζει 

(ςθμείο Μ), 

Δ3) το θλεκτρικό δυναμικό ςε ςθμείο Γ τθσ ευκείασ που ορίηουν τα ςφαιρίδια, όπου θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ 

πεδίου είναι μθδζν, 

Δ4) το ζργο που χρειάηεται για να μετακινθκεί ζνα δοκιμαςτικό θλεκτρικό φορτίο q1 = 1 μCb από το ςθμείο Γ 

ςτο ςθμείο M. 

 

5. Ζνα ακίνθτο ςθμειακό θλεκτρικό 

φορτίο Q = + 4 μCb, όπωσ φαίνεται ςτο 

παραπάνω ςχιμα, δθμιουργεί γφρω του 

θλεκτρικό πεδίο. Ζνα ςθμείο Α πάνω ςτθν 

ευκεία ε, βρίςκεται ςε απόςταςθ 3 cm 

από το φορτίο Q.  

Δ1) Να υπολογίςετε τθν ζνταςθ και το δυναμικό του θλεκτρικοφ πεδίου, που δθμιουργεί το φορτίο Q, ςτο 

ςθμείο Α. 

Στο ςθμείο Α τοποκετείται κετικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο q = + 2 μCb. 

Δ2) Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ θλεκτρικισ δφναμθσ που κα δεχτεί το φορτίο q . 

Δ3) Εάν το ζργο τθσ δφναμθσ που δζχεται το φορτίο q από το θλεκτρικό πεδίο, κατά τθ μετακίνθςθ του από το 

ςθμείο Α ςε ζνα άλλο ςθμείο Β, όπωσ φαίνεται ςτο παραπάνω ςχιμα, είναι 1,6 J, να υπολογίςετε τθ τιμι του 

δυναμικοφ του πεδίου ςτο ςθμείο Β. 

Δ4) Να υπολογίςετε τθν απόςταςθ του ςθμείου Β από το θλεκτρικό φορτίο Q. 

 

6. Ακίνθτο ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q δθμιουργεί γφρω του θλεκτροςτατικό πεδίο. Σε ςθμείο Α του πεδίου 

αυτοφ, το μζτρο τθσ ζνταςθσ είναι 2 N/C και θ τιμι του δυναμικοφ είναι - 6 V. 

Δ1) Να παραςτιςετε ςε ζνα ςχιμα το θλεκτρικό φορτίο Q και το ςθμείο Α και κατόπιν να ςχεδιάςετε το 

διάνυςμα τθσ ζνταςθσ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο αςτό. 

Δ2) Να υπολογίςετε τθν απόςταςθ rA του ςθμείου Α από το ςθμειακό φορτίο Q κακώσ και τθ τιμι του 

θλεκτρικοφ φορτίου Q. 

Δ3) Να υπολογίςετε τθ τιμι του δυναμικοφ ςε ζνα άλλο ςθμείο Β του θλεκτρικοφ πεδίου, το οποίο απζχει 6 m 

από το Q. 



 

Ζνα άλλο ςθμειακό φορτίο q = -1 nC μετακινείται από το ςθμείο Α ςτο ςθμείο Β του θλεκτρικοφ πεδίου. 

Δ4) Να υπολογίςετε το ζργο τθσ θλεκτρικισ δφναμθσ του πεδίου κατά τθ μετακίνθςθ αςτι. 

Δίνονται ότι 1 nC = 10-9 C. 

 

7. Δφο ακίνθτα ςθμειακά ςώματα με κετικά θλεκτρικά φορτία, q1 = 4 μCb και q2 = 1 μCb βρίςκονται ςε 

απόςταςθ r = 3 m. 

Δ1) Να βρείτε το μζτρο τθσ δφναμθσ που αςκεί το ζνα ςώμα ςτο άλλο. 

Δ2) Να υπολογίςετε τθ τιμι του δυναμικοφ του θλεκτρικοφ πεδίου που δθμιουργείται από τα δφο φορτία ςε 

ςθμείο Α που βρίςκεται ςτο ευκφγραμμο τμιμα με άκρα τα δφο φορτία και απζχει 2m από το q1. 

Δ3) Να υπολογίςετε τθ διαφορά δυναμικοφ VA- VB μεταξφ των ςθμείων Α και Β, όπου Β είναι ςθμείο τθσ 

ευκείασ που ορίηουν τα δφο φορτία και απζχει 6m από το q1 και 3m από το q2. 

Δ4) Να αποδείξετε ότι αν τοποκετθκεί ζνα τρίτο ςθμειακό ςώμα με αρνθτικό φορτίο q είτε ςτο Α είτε ςτο Β 

τότε κα αςκεί δυνάμεισ με ίςα μζτρα ςτα άλλα δφο φορτιςμζνα ςώματα με φορτία q1 και q2. Αν το ςωματίδιο 

με φορτίο q δζχεται μόνο τισ θλεκτρικζσ δυνάμεισ από τα άλλα δφο φορτία, ιςορροπεί ςε κάποια από τισ 

κζςεισ Α ι Β; Αν ναι ςε ποιά και γιατί; 

 

8. Δίνονται δφο ςθμειακά φορτία q1 = 1 μCb , q2 = -4 Cb , τα οποία βρίςκονται ακίνθτα ςε απόςταςθ 

r = 3 m. · Να βρείτε: 

Δ1)    Τθν θλεκτρικι δφναμθ που αςκεί το ζνα φορτίο ςτο άλλο. 

Δ2)    Το μζτρο τθσ ζνταςθσ που δθμιουργεί το φορτίο q2 ςτο ςθμείο που βρίςκεται το φορτίο q1. 

Δ3) Το ζργο τθσ δφναμθσ του θλεκτρικοφ πεδίου κατά τθ μετακίνθςθ του φορτίου q1 από τθ κζςθ που 

βρίςκεται ςτο άπειρο, ενώ το q2 διατθρείται ακίνθτο. 

Δ4) Το ςθμείο τθσ ευκείασ που ενώνει τα δφο φορτία, ςτο οποίο μποροφμε να τοποκετιςουμε ζνα τρίτο 

φορτίο και αυτό να ιςορροπεί. 

 

9. Σε τρία διαδοχικά ςυνευκειακά ςθμεία Α, Β και Γ βρίςκονται τρία ςθμειακά φορτιςμζνα ςώματα με 

θλεκτρικά φορτία αντίςτοιχα: q1 = 4 μCb, q2 = 1 μCb, q3 = -1 μCb. Δίνονται επίςθσ: ΑΒ = 2 m ,ΒΓ = 1 m ,  Να 

βρείτε: 

Δ1)    Τθν θλεκτρικι δφναμθ που αςκεί το φορτίο q1 ςτο φορτίο q3. 

Δ2)    Τθ ςυνολικι θλεκτρικι δφναμθ που αςκείται ςτο ςώμα που ζχει φορτίο q2. 

Δ3)    Το ςυνολικό δυναμικό που δθμιουργοφν ςτο ςθμείο Β τα φορτία q1 και q3. 

Δ4)  Τθν τιμι και το είδοσ ενόσ άλλου φορτίου q΄, το οποίο κα αντικαταςτιςει το q3, ζτςι ώςτε το q2, να 

ιςορροπεί ςτο ςθμείο Β. Το φορτίο q1 είναι ςτακερό ςτθ κζςθ Α. 

 

10. Δφο ςθμειακά θλεκτρικά φορτία q1 = 2 μCb, q2 =-1 μCb  βρίςκονται ςε απόςταςθ r = 3 m .  

Δ1)    Να βρείτε τθν θλεκτρικι δφναμθ που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτα δφο θλεκτρικά φορτία. 

Δ2)    Να υπολογίςετε το δυναμικό ςτο μζςο τθσ απόςταςθσ των δφο θλεκτρικών φορτίων. 

Δ3) Να προςδιορίςετε το ςθμείο Σ του ευκυγράμμου τμιματοσ που ςυνδζει τα δφο φορτία, ςτο οποίο 

μθδενίηεται το δυναμικό. 

Δ4)    Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Σ. 

 

11. Πάνω ςε μία 

ευκεία βρίςκονται 

τα ςθμεία Α, Β, Γ, Δ, 

όπωσ φαίνεται ςτο 

ςχιμα. Δίνονται οι 



 

αποςτάςεισ (ΑΒ) = (ΒΔ) = 6 cm και (ΒΓ) = 1 2  cm. Στα ςθμεία Β και Δ είναι ακλόνθτα τοποκετθμζνα ςθμειακά 

θλεκτρικά φορτία Q1 = +1 μCbκαι Q2 = - 4 μCb. Θεωροφμε ότι ςτα ςθμεία Α και Γ το θλεκτρικό πεδίο οφείλεται 

μόνο ςτα φορτία Q1 και Q2.  

Δ1) Να ςχεδιάςετε τθν θλεκτρικι δφναμθ που αςκείται ςτο φορτίο Q1 από το Q2 και να υπολογίςετε το μζτρο 

τθσ. 

Δ2) Να υπολογίςετε το δυναμικό του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Γ.  

Δ3) Να βρείτε τθν ζνταςθ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α.  

Δ4) Να υπολογίςετε τθ διαφορά δυναμικοφ VΓΑ= VΓ - VΑ. 

 

12. Δφο ςφαιρίδια Α, Β αμελθτζων διαςτάςεων ζχουν θλεκτρικά φορτία QA = +1 μCb και QB = -4μCb 

αντίςτοιχα. Τα ςφαιρίδια είναι ςτερεωμζνα ακίνθτα ςε απόςταςθ 6 cm, το ζνα από το άλλο. Ονομάηουμε Μ 

το μζςο του ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ . 

Δ1) Να ςχεδιάςετε τα δφο ςφαιρίδια, κακώσ και τθν θλεκτρικι δφναμθ που αςκείται ςτο ςφαιρίδιο Β από το 

ςφαιρίδιο Α. Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ δφναμθσ αυτισ. 

Δ2) Να υπολογίςετε ςτο ςθμείο Μ το δυναμικό του θλεκτρικοφ πεδίου που δθμιουργείται από τα φορτία QA 

και QB. 

Δ3) Να υπολογίςετε το μζτρο και να ςχεδιάςετε το διάνυςμα τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου που 

δθμιουργείται από τα φορτία QA και QB ςτο ςθμείο Μ. 

Δ4) Να υπολογίςετε το μζτρο και να προςδιορίςετε τθν κατεφκυνςθ τθσ θλεκτρικισ δφναμθσ που κα αςκθκεί 

ςε ζνα ςφαιρίδιο αμελθτζων διαςτάςεων, με φορτίο Q = - 2 μCb, αν αυτό τοποκετθκεί ςτο ςθμείο Μ. 

 

13. Δφο ςθμειακά θλεκτρικά φορτία Q1 = 8 μCb και Q2 = 2 μCb τοποκετοφνται ςτα άκρα Α και Β ευκυγράμμου 

τμιματοσ ΑΒ μικουσ ΑΒ = r = 0,6 m.  

ΔΙ) Να ςχεδιάςετε κατάλλθλο ςχιμα, όπου να φαίνονται τα διανφςματα των θλεκτρικών δυνάμεων που 

αναπτφςςονται ανάμεςα ςτα δφο θλεκτρικά φορτία Q1 και 

Δ2) Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ θλεκτρικισ δφναμθσ που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτα δφο θλεκτρικά φορτία 

Q1 και Q2. 

Δ3) Να υπολογίςετε τθ ςυνολικι ζνταςθ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτο μζςο Μ του ευκυγράμμου 

τμιματοσ ΑΒ. 

Δ4) Τοποκετοφμε ςτο μζςο Μ του ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ, ζνα δοκιμαςτικό θλεκτρικό φορτίο q = -10-12 C. 

Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ ςυνολικισ δφναμθσ που δζχεται το δοκιμαςτικό θλεκτρικό φορτίο q, από τα 

θλεκτρικά φορτία Q1 και Q2. 

 

14. Δφο ςθμειακά θλεκτρικά 

φορτία Q1 = 12 μCb και  

Q2 = - 3Cb τοποκετοφνται 

αντίςτοιχα ςτα ςθμεία Α και Β 

ευκείασ (ε) όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

Δίνονται:     ΑΒ = r = 3cm  

Δ1) Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ θλεκτρικισ δφναμθσ που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτα δφο θλεκτρικά φορτία 

Q1 και Q2. 

Δ2) Να υπολογίςετε το δυναμικό του θλεκτρικοφ πεδίου που δθμιουργείται από τα θλεκτρικά φορτία Q1 και 

Q2 ςτο μζςο Μ του ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ. 

Τοποκετοφμε ςτο μζςο Μ του ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ, ζνα δοκιμαςτικό θλεκτρικό φορτίο q = - 2 μCb. 

Δ3) Να βρείτε το ζργο τθσ δφναμθσ που δζχεται το δοκιμαςτικό φορτίο q από το θλεκτρικό πεδίο των Q1 και 

Q2 κατά τθν μετακίνθςι του από το ςθμείο Μ ςτο άπειρο. 



 

Δ4) Να βρείτε ςε ποιό ςθμείο Σ τθσ ευκείασ (ε) και δεξιά του ςθμείου Β, μθδενίηεται θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ 

πεδίου, που δθμιουργείται από τα θλεκτρικά φορτία Q1 και Q2. 

 

15. Δφο κετικά ςθμειακά θλεκτρικά 

φορτία   q1 = 93 10 Cb    και    

q2 = 927 10 Cb     βρίςκονται 

αντίςτοιχα ςτα άκρα Α και Β 

ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ, όπωσ 

φαίνεται ςτο διπλανό ςχιμα. Τα 

θλεκτρικά φορτία q1 και q2 απζχουν μεταξφ τουσ 2 cm.  

Δ1) Να ςχεδιάςετε το διάνυςμα τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου των θλεκτρικών φορτίων q1 και q2 ςτο 

μζςο Γ του ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ και να υπολογίςετε το μζτρο τθσ. 

Δ2) Να προςδιορίςετε το ςθμείο Δ τθσ ευκείασ πάνω ςτθν οποία βρίςκονται τα ςθμεία Α και Β, όπου θ 

ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου των q1 και q2 είναι μθδζν. 

Στο ςθμείο Γ τοποκετοφμε αρνθτικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο q = - 122 10 Cb . 

Δ3) Να ςχεδιάςετε το διάνυςμα τθσ δφναμθσ που αςκείται ςτο θλεκτρικό φορτίο q από το πεδίο 

των q1 και q2 και να υπολογίςετε το μζτρο τθσ. 

Το δυναμικό ςτο ςθμείο Δ λόγω του θλεκτρικοφ πεδίου των q1 και q2 είναι VΔ = 21,6 kV. Μεταφζρω το φορτίο 

q από το ςθμείο Δ ςε κάποιο ςθμείο Η όπου το δυναμικό λόγω του θλεκτρικοφ πεδίου των q1 και q2 είναι Vz = 

25,6 kV. 

Δ4) Να υπολογίςετε το ζργο τθσ δφναμθσ που δζχεται το θλεκτρικό φορτίο q από το θλεκτρικό πεδίο των q1 

και q2 κατά τθν μετακίνθςθ αυτι. 

 

16. Δφο ακίνθτα ςθμειακά θλεκτρικά φορτία q1 = 20μCb και q2 = -80μCb βρίςκονται ςτισ κζςεισ Α και Β 

αντίςτοιχα. Τα φορτία απζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ Γ. Το ςφςτθμα των δφο φορτίων εξαιτίασ τθσ μεταξφ 

τουσ θλεκτρικισ αλλθλεπίδραςθσ, ζχει δυναμικι ενζργεια -24 J. 

Δ1) Να υπολογίςετε τθν απόςταςθ Γ .  

Δ2) Να υπολογίςετε το δυναμικό του θλεκτρικοφ πεδίου που δθμιουργοφν τα δφο φορτία, ςτο μζςον Μ του 

τμιματοσ ΑΒ. 

Δ3) Σε περιοχι που υπάρχει το θλεκτρικό πεδίο που δθμιουργείται από τα φορτία q1 και q2, να υπολογίςετε 

τισ κζςεισ δφο ςθμείων Κ και Λ, πάνω ςτθν ευκεία που ενώνει τα δφο φορτία, ςτισ οποίεσ το δυναμικό είναι 

μθδζν. 

Σε μία από αυτζσ τισ δφο κζςεισ (ςτο ςθμείο Κ ι Λ) που βρίςκεται πιο μακριά από το q1, τοποκετοφμε 

αρνθτικό δοκιμαςτικό φορτίο q. 

Δ4) Να αιτιολογιςετε αν το φορτίο q κα παραμείνει ακίνθτο 

ι αν κα κινθκεί και προσ ποια κατεφκυνςθ. 

 

17. Δφο ςθμειακά φορτία q1 = +2μCb και q2 = + 18μCb 

βρίςκονται αντίςτοιχα ςτισ κζςεισ Α και Β 

ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ = 16 cm.  

Δ1) Να υπολογίςετε τθν ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου των 

δφο φορτίων ςε ςθμείο Σ του ευκυγράμμου τμιματοσ που 

απζχει 4cm από το Α.  

Δ2) Να υπολογίςετε το δυναμικό του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο 

ςθμείο Σ.  



 

Δ3) Στο διάγραμμα παριςτάνεται θ τιμι του δυναμικοφ ςτο ευκφγραμμο τμιμα ΑΒ ςυναρτιςει τθσ 

απόςταςθσ r από το A. Να εξθγιςετε γιατί ςτο ςθμείο Σ του ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ ζνα κετικό φορτίο 

(υπόκεμα) q = +1μCb ζχει τθν ελάχιςτθ δυναμικι ενζργεια.  

Δ4) Ο μακθτισ διάβαςε ςε μια ιςτοςελίδα ςτο διαδίκτυο ότι «Όταν φζρουμε ζνα δοκιμαςτικό φορτίο q 

μζςα ςε ζνα θλεκτρικό πεδίο και ςε κάποια κζςθ το φορτίο q ζχει τθν ελάχιςτθ δυναμικι ενζργεια και είναι 

και ακίνθτο τότε αυτό δεν πρόκειται να κινθκεί αυκόρμθτα». Αξιοποιώντασ τθν απάντθςθ που δώςατε ςτο 

ερώτθμα Δ.1 να δικαιολογιςετε κατά πόςο θ προθγοφμενθ πρόταςθ είναι βάςιμθ. 

 

18. Σε ζνα ςθμείο Α, που απζχει απόςταςθ r από ακίνθτο κετικό ςθμειακό φορτίο Q, θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ 

πεδίου που δθμιουργεί το φορτίο Q ζχει τιμι EA = 36.105 Ν/C. 

Δ1) Να ςχεδιάςετε τισ δυναμικζσ γραμμζσ του θλεκτρικοφ πεδίου του φορτίου Q και να υπολογίςετε τθ 

δφναμθ που κα δεχτεί ςθμειακό φορτίο q = 10-6 C, αν το τοποκετιςουμε ςτο ςθμείο Α. 

Δ2) Να υπολογίςετε τθ τιμι του φορτίου Q το οποίο δθμιουργεί το πεδίο, αν γνωρίηετε ότι το δυναμικό ςτο 

ςθμείο Α είναι VA= 36.104 V . 

Δ3) Το φορτίο q μετακινείται από τθ κζςθ Α ςτθ κζςθ Β, θ οποία απζχει κατά r΄ = 2 r από το Q. Να 

υπολογίςετε τθ τιμι τθσ δφναμθσ που δζχεται το q ςτθ νζα κζςθ Β από το θλεκτρικό πεδίο. 

Δ4) Να υπολογίςετε το ζργο τθσ δφναμθσ του θλεκτρικοφ πεδίου κατά τθ μεταφορά του q από το Α ςτο Β. 

 

19. Δφο ακίνθτα ςθμειακά φορτία Q1 = -12 ·106 C και 

Q2 = -4· 10 6 C βρίςκονται ςτα ςθμεία Α και Β ενόσ 

ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ με μικοσ AB = 4 m.  

Μεταξφ των φορτίων παρεμβάλλεται αζρασ.  

Δ1) Να βρείτε το μζτρο τθσ θλεκτρικισ δφναμθσ που 

αςκείται μεταξφ των φορτίων Q1 και Q2. 

Δ2) Να υπολογίςετε τθ τιμι του δυναμικοφ του 

θλεκτρικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Γ του ευκφγραμμου τμιματοσ ΑΒ αν (ΑΓ) = 3(ΓΒ). 

Δ3) Να υπολογίςετε τθν ζνταςθ του πεδίου των δφο φορτίων ςτο ςθμείο Γ. 

Δ4) Να υπολογίςετε το ζργο τθσ δφναμθσ του πεδίου για τθν μεταφορά ενόσ δοκιμαςτικοφ φορτίου q = 2 μCb 

από το ςθμείο Γ ςτο άπειρο. 

 

20. Ακίνθτο ςθμειακό φορτίο Q  δθμιουργεί γφρω του θλεκτρικό πεδίο. Ζνα ςθμείο Α του πεδίου απζχει 

απόςταςθ r = 0,3 m από το φορτίο αυτό. Θ τιμι του δυναμικοφ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Α είναι  

VA = 300 V.  

Δ1) Να βρείτε το φορτίο Q . 

Δ2) Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο Α. 

Δ3) Στο ςθμείο Α τοποκετείται ςθμειακό κετικό φορτίο q = 10-10C . Το θλεκτρικό φορτίο q μετακινείται από το 

ςθμείο Α ςε ζνα άλλο ςθμείο Β του πεδίου. Κατά τθ μετακίνθςθ αυτι παράγεται ζργο από τθ δφναμθ του 

θλεκτρικοφ πεδίου WAB = 15 · 10-9 J . Να βρείτε τθ διαφορά δυναμικοφ VA - VB . 

Δ4) Αν FA είναι το μζτρο τθσ δφναμθσ που δζχεται το φορτίο q όταν βρίςκεται ςτο ςθμείο Α, και FB το μζτρο 

τθσ δφναμθσ που δζχεται το φορτίο q όταν βρίςκεται ςτο ςθμείο B να υπολογίςετε το λόγο A

B

F

F
. 

 

21. Δφο πολφ μικρά θλεκτρικά φορτιςμζνα ςφαιρίδια, με 

θλεκτρικά φορτία Q1 = +2 μCb και Q2 αντίςτοιχα,  είναι ακίνθτα 

πάνω ςε μονωτικό οριηόντιο δάπεδο, ςτα ςθμεία Α και 

Β όπωσ φαίνεται  ςτο διπλανό ςχιμα.Τα φορτιςμζνα 

ςφαιρίδια απζχουν μεταξφ τουσ r = 90 cm. To δυναμικό του 



 

ςυνολικοφ θλεκτρικοφ πεδίου που δθμιουργοφν τα δφο φορτία είναι μθδζν ςε ςθμείο Γ, το οποίο βρίςκεται 

ςτο εςωτερικό του ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ. Δίνεται θ απόςταςθ ΑΓ = r1 = 30 cm. (Θεωροφμε τα θλεκτρικά 

φορτιςμζνα ςφαιρίδια ςαν ςθμειακά). 

Δ1) Να προςδιορίςετε το θλεκτρικό φορτίο Q2 (τιμι και πρόςθμο) 

Δ2) Να υπολογίςετε τθν ζνταςθ ΕΓ, του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Γ. 

Στο ςθμείο Γ τοποκετοφμε ζνα ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο q = - 2 μCb, ενώ τα Q1, Q2 διατθροφνται ακίνθτα. 

Δ3) Να υπολογίςετε τθ δφναμθ F που δζχεται το φορτίο q, από το ςυνολικό θλεκτρικό πεδίο που 

δθμιουργοφν τα φορτία Q1 και Q2. 

Δ4) Να βρείτε το ζργο τθσ δφναμθσ του θλεκτρικοφ πεδίου κατά τθν μετακίνθςθ του φορτίου q από το ςθμείο 

Γ ςτο μζςο Μ του ευκφγραμμου τμιματοσ (ΑΒ). 

 

22. Ζνα ακίνθτο ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q = -10 μCb βρίςκεται ςε ςθμείο Α ευκείασ (ε) και απζχει 0,1 m 

από ζνα άλλο ςθμείο Β τθσ ίδιασ ευκείασ. Στο ςθμείο Β τοποκετοφμε ζνα δοκιμαςτικό ςθμειακό θλεκτρικό 

φορτίο q = +1 μCb.  

Δ1) Να ςχεδιάςετε και να υπολογίςετε τθν ζνταςθ του θλεκτροςτατικοφ πεδίου που δθμιουργεί το θλεκτρικό 

φορτίο Q ςτο ςθμείο Β. 

Δ2) Να ςχεδιάςετε και να υπολογίςετε τθ δφναμθ που δζχεται το δοκιμαςτικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο q, 

όταν το τοποκετοφμε ςτο ςθμείο Β. 

Δ3) Να υπολογίςετε το δυναμικό του θλεκτροςτατικοφ πεδίου που δθμιουργεί το θλεκτρικό φορτίο Q ςτο 

ςθμείο Β, αλλά και ςε ςθμείο Γ που απζχει 0,3 m από το φορτίο Q. 

Δ4) Να υπολογίςετε το ζργο τθσ δφναμθσ που αςκείται από το θλεκτροςτατικό πεδίο του φορτίου Q ςτο 

δοκιμαςτικό θλεκτρικό φορτίο q, για τθ μετακίνθςθ του q από το Β ςτο Γ. 

 

23. Σε ζνα ςθμείο Σ θλεκτροςτατικοφ πεδίου, που 

δθμιουργείται από ακίνθτο ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q, το 

δυναμικό είναι VΣ = + 600 V και το μζτρο τθσ ζνταςθσ είναι  

EΣ = 200 N/C.  

Δ1) Να υπολογίςετε τθν απόςταςθ r του ςθμείου Σ από το θλεκτρικό φορτίο Q. 

Δ2) Να βρείτε τθ τιμι και το πρόςθμο του θλεκτρικοφ φορτίου Q. 

Στο ςθμείο Σ τοποκετείται ζνα άλλο ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q το οποίο δζχεται απωςτικι δφναμθ από το 

θλεκτρικό φορτίο Q. Το θλεκτρικό φορτίο Q ςυγκρατείται ςτο Σ ακίνθτο.  

Δ3) Να υπολογίςετε τθ τιμι του θλεκτρικοφ φορτίου Q', ώςτε το ςυνολικό δυναμικό ςτο μζςο Μ του 

ευκφγραμμου τμιματοσ που ενώνει τα Q και Q΄ να είναι 6000 V. 

Δ4) Να βρείτε το μζτρο και τθ κατεφκυνςθ τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου που δθμιουργοφν τα δφο 

θλεκτρικά φορτία ςτο ςθμείο Μ. 

 

24. Δφο ακίνθτα ςθμειακά θλεκτρικά φορτία Q1 = 3 μCb και Q2 = - 6 μCb, βρίςκονται αντίςτοιχα ςτα ςθμεία Α, 

Β τθσ ευκείασ x'x όπωσ φαίνεται 

ςτο ςχιμα που ακολουκεί. Θ 

απόςταςθ ανάμεςα ςτα 

δφο θλεκτρικά φορτία είναι  

d = 3 cm.  

Δ1) Να ςχεδιάςετε τισ δυνάμεισ που αναπτφςςονται ανάμεςα ςτα δφο θλεκτρικά φορτία Qi και Q2 και ςτθ 

ςυνζχεια να υπολογίςετε το μζτρο τουσ. 

Δ2) Να βρείτε ανάμεςα ςτα ςθμεία Α και Β, το ςθμείο Σ τθσ ευκείασ x'x, όπου το δυναμικό του θλεκτρικοφ 

πεδίου των δφο θλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2 μθδενίηεται. 

Τοποκετοφμε ςτο ςθμείο Σ ζνα ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο που φζρει φορτίο q = 2 · 10-9 C. 



 

Δ3) Να υπολογίςετε τθ ςυνιςταμζνθ δφναμθ που δζχεται το θλεκτρικό φορτίο q, από το θλεκτρικό 

πεδίο των δφο θλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2. 

Μετακινοφμε το θλεκτρικό φορτίο q από το ςθμείο Σ ςτο άπειρο (ςε ςθμείο εκτόσ του θλεκτρικοφ πεδίου των 

δφο θλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2). 

Δ4) Να υπολογίςετε το ζργο τθσ δφναμθσ που δζχεται το θλεκτρικό φορτίο q, από το θλεκτρικό πεδίο των 

θλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2, κατά τθ μετακίνθςθ αυτι. 

 

25. Ζνα ςωματίδιο είναι ακίνθτο και φζρει θλεκτρικό φορτίο Q = 4 μCb. 

Δ1) Να υπολογίςετε τθν ζνταςθ και το δυναμικό ςε ζνα ςθμείο Α του πεδίου που δθμιουργεί το φορτίο Q και 

απζχει 2 cm από αυτό. 

Δ2) Στο ςθμείο Α τοποκετοφμε ςθμειακό φορτίο q1 = - 2 nC. Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ δφναμθσ που κα 

δεχκεί το ςθμειακό φορτίο από το πεδίο. 

Δ3) Σε ζνα δεφτερο ςθμείο Β, θ ζνταςθ του πεδίου που δθμιουργεί το φορτίο Q, είναι υποτετραπλάςια από 

τθν ζνταςθ του πεδίου ςτο ςθμείο Α. Να υπολογίςετε το δυναμικό ςτο ςθμείο Β. 

Δ4) Για ζνα τρίτο ςθμείο Γ, ιςχφει ότι το ζργο τθσ δφναμθσ του πεδίου για τθ μετακίνθςθ ενόσ δοκιμαςτικοφ 

θλεκτρικοφ φορτίου q από το Α ςτο Γ, είναι το μιςό από το ζργο τθσ δφναμθσ του πεδίου για τθ μετακίνθςθ 

του ίδιου δοκιμαςτικοφ φορτίου q από το Α ςτο Β. Να βρείτε τθν απόςταςθ του ςθμείου Γ από τθ πθγι του 

πεδίου. 

 

26. Ζνα κετικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q = 0,1 μCb τοποκετείται ακίνθτο ςτο ςθμείο Α, όπωσ φαίνεται ςτο 

παρακάτω ςχιμα. Το ςθμείο Λ. 

Δ1) Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ ζνταςθσ του 

θλεκτροςτατικοφ πεδίου που δθμιουργεί το θλεκτρικό 

φορτίο Q, ςτα ςθμεία Κ και Λ. 

Δ2) Να ςχεδιάςετε τα αντίςτοιχα διανφςματα τθσ ζνταςθσ 

του θλεκτροςτατικοφ πεδίου ςτα ςθμεία Κ και Λ. 

Δ3) Να υπολογίςετε τθ διαφορά δυναμικοφ VΚΛ μεταξφ των 

ςθμείων Κ και Λ. 

Δ4) Ζνα άλλο αρνθτικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο q = -2 μCb μετακινείται από το ςθμείο Κ ςτο ςθμείο Λ. Να 

υπολογίςετε το ζργο τθσ δφναμθσ που δζχεται το θλεκτρικό φορτίο q, από το θλεκτρικό πεδίο του θλεκτρικοφ 

φορτίου Q, κατά τθ μετακίνθςθ αυτι. 

 

27. Ζνα ςθμειακό και ακίνθτο κετικό θλεκτρικό φορτίο q1 = 16 μCb βρίςκεται ςτο άκρο Α ευκυγράμμου 

τμιματοσ ΑΒ και αςκεί θλεκτρικι δφναμθ ςε ζνα άλλο ςθμειακό και ακίνθτο κετικό θλεκτρικό φορτίο  

q2 = 1 μCb που βρίςκεται ςτο άκρο Β του ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ. Θ απόςταςθ ΑΒ είναι ίςθ με 12 cm. 

Δ1) Να κάνετε ζνα ςχιμα όπου να φαίνονται τα θλεκτρικά φορτία και οι θλεκτρικζσ δυνάμεισ που 

αναπτφςςονται ανάμεςά τουσ. 

Δ2) Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ θλεκτρικισ δφναμθσ που δζχεται κάκε θλεκτρικό φορτίο. 

Δ3) Αν κεωριςετε ςαν πθγι του θλεκτρικοφ πεδίου το φορτίο q1, να υπολογίςετε το μζτρο τθσ ζνταςθσ του 

θλεκτρικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Β. 

Δ4) Να ςχεδιάςετε το διάνυςμα τθσ ζνταςθσ του θλεκτρικοφ πεδίου ςτο μζςο Μ του ευκυγράμμου τμιματοσ 

ΑΒ και να υπολογίςετε το μζτρο τθσ. 

 

28. Το αρνθτικό ςθμειακό και ακίνθτο φορτίο Q του ςχιματοσ ζχει  

τιμι -2 μCb. Δθμιουργεί γφρω του θλεκτρικό πεδίο. Για τθν   απόςταςθ r ιςχφει ότι r = 10 cm.  



 

Δ1) Να ςχεδιάςετε τα διανφςματα τθσ ζνταςθσ του πεδίου ςτα ςθμεία Α 

και Β και να υπολογίςετε το μζτρο τουσ. 

Δ2) Να βρείτε το δυναμικό ςτο ςθμείο Α.   

Δ3) Αν ςτο ςθμείο Α τοποκετιςουμε δοκιμαςτικό φορτίο q = -1 μCb, να 

υπολογίςετε και να ςχεδιάςετε τθ δφναμθ που δζχεται το φορτίο αυτό. 

Δ4) Μετακινοφμε το φορτίο q κατά μικοσ τθσ διαδρομισ ΑΒ. Να 

υπολογίςετε το ζργο τθσ δφναμθσ του πεδίου για τθ μετακίνθςθ του 

φορτίου q από το ςθμείο Α ςτο ςθμείο Β. 

 

29. Δφο ςθμειακά θλεκτρικά φορτία Q1 = 2 μCb και Q2 = 8 μCb, ςυγκρατοφνται ακλόνθτα πάνω ςε οριηόντιο 

μονωτικό δάπεδο, ςτα ςθμεία Α και Β αντίςτοιχα, ςε απόςταςθ r = 30 cm μεταξφ τουσ. 

Δ1) Να ςχεδιάςετε το διάνυςμα τθσ ζνταςθσ του ςυνολικοφ θλεκτρικοφ πεδίου των δφο φορτίων ςτο μζςο Μ 

του ευκφγραμμου τμιματοσ ΑΒ και να υπολογίςετε το μζτρο τθσ. 

Τοποκετοφμε ςτο ςθμείο Μ ζνα αρνθτικό ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο q = - 2,5 μCb. 

Δ2) Να ςχεδιάςετε το διάνυςμα τθσ ςυνιςταμζνθσ δφναμθσ που δζχεται το φορτίο q και να 

υπολογίςετε το μζτρο τθσ. 

Δ3) Να προςδιορίςετε το ςθμείο Σ εντόσ του ευκυγράμμου τμιματοσ ΑΒ, ςτο οποίο θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ 

πεδίου που οφείλεται ςτα δφο φορτία Q1 και Q2 είναι μθδζν. 

Δ4) Να υπολογίςετε το ζργο τθσ δφναμθσ του θλεκτρικοφ πεδίου αν μετακινιςουμε το θλεκτρικό φορτίο q 

από το ςθμείο Μ μζχρι το ςθμείο Σ. 

Να υποκζςετε ότι μεταξφ των θλεκτρικών φορτίων παρεμβάλλεται κενό (αζρασ), οπότε θ θλεκτρικι ςτακερά 

είναι Κηλ = 9.109 N.m2/C2 και ότι θ παρουςία και κίνθςθ του τρίτου φορτίο q, δεν μεταβάλλει τα θλεκτρικά 

πεδία των ακίνθτων φορτίων Q1και Q2. 

 

30. Ομογενζσ θλεκτρικό πεδίο ζχει ζνταςθ μζτρου 58 10
N

E
C

   

Σε ζνα ςθμείο Α του πεδίου αυτοφ, που παριςτάνεται ςτο διπλανό ςχιμα, 

τοποκετοφμε ακίνθτο ζνα ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο Q. Τότε, ςε ζνα ςθμείο Γ 

τθσ δυναμικισ γραμμισ του αρχικοφ πεδίου που περνάει από το Α, ςε 

απόςταςθ (ΑΓ) = r = 30 cm από το Α και ςε κατεφκυνςθ αντίκετθ με τθ φορά 

τθσ δυναμικισ γραμμισ, όπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα, θ ζνταςθ του 

ςυνολικοφ θλεκτρικοφ πεδίου που προκφπτει, μθδενίηεται. (Θεωροφμε ότι θ 

φπαρξθ του φορτίου Q δεν επθρεάηει τθν κατανομι φορτίου που δθμιουργεί 

το ομογενζσ θλεκτρικό πεδίο) 

Δ1) Να προςδιορίςετε το θλεκτρικό φορτίο Q. 

Δ2) Να βρείτε τθν ζνταςθ του ςυνολικοφ θλεκτρικοφ πεδίου ςτο μζςο Δ του ευκφγραμμου τμιματοσ (ΑΓ). 

Κάποια ςτιγμι καταργοφμε το ομογενζσ θλεκτρικό πεδίο. Στθ ςυνζχεια τοποκετοφμε ςτο ςθμείο Δ, ζνα 

ςθμειακό θλεκτρικό φορτίο q = - 10 μCb. 

Δ3) Να υπολογίςετε το ζργο τθσ δφναμθσ που δζχεται το θλεκτρικό φορτίο q, από το θλεκτρικό πεδίο που 

δθμιουργεί το φορτίο Q, κατά τθ μετακίνθςθ του φορτίου q από το ςθμείο Δ ςτο ςθμείο Γ. 

 

 

 

 

 

 



 

 


