
Φσζική Γ γσμναζίοσ  Ηλεκηρικό πεδίο         Σατινίδης Σσμεών 

Πώς διαπιζηώνοσμε όηι μια περιοτή είναι ηλεκηρικό πεδίο; 

Μπνξνύκε να διαπιζηώζοσμε αν μια περιοτή ελόο ρώξνπ είναι ηλεκηρικό 

πεδίο αλ θέξνπκε ζε απηή ην θνξηηζκέλν ζθαηξίδην ελόο ειεθηξηθνύ 

εθθξεκνύο. Αλ ζην ζθαηξίδην αζθείηαη δύλακε, ε πεξηνρή είλαη ειεθηξηθό 

πεδίν, αλ όρη, ηόηε ε πεξηνρή δελ είλαη ειεθηξηθό πεδίν. 

Χαρακηηριζηικά ηοσ Ηλεκηρικού πεδίοσ 

1.Η ένηαζη Ε ηοσ ηλεκηρικού πεδίοσ ζπλδέεηαη κε ηε 

δύλακε πνπ αζθείηαη από ην πεδίν ζε ζεηηθό ειεθηξηθό 

θνξηίν + q(δνθηκαζηηθό θνξηίν). Ιζρύεη 

E = F/q,    νπόηε   F = E.q 

ζρέζε πνπ καο δείρλεη όηη αλ ζε απόζηαζε r από θνξηίν Q θέξνπκε θνξηίν 

+ q ηόηε αζθείηαη ζην + qδύλακε F, ελώ αλ θέξνπκε ζηελ ίδηα απόζηαζε 

θνξηίν + 2q, αζθείηαη ζε απηό δύλακε 2F.  

2.Ηλεκηρικές δσναμικές γραμμές 

Δσναμικές γραμμές ηοσ ηλεκηρικού πεδίοσ νλνκάδνληαη νη γξακκέο πνπ καο 

δείρλνπλ ηε δηεύζπλζε, ηε θνξά θαη ην κέηξν ηεο ειεθηξηθήο δύλακεο πνπ 

αζθείηαη από ην πεδίν ζε θνξηίν + q (δνθηκαζηηθό θνξηίν). 

Η δηεύζπλζε θαη ε θνξά ηεο δύλακεο είλαη ίδηα κε ηε δηεύζπλζε θαη ηε θνξά  

ηωλ δπλακηθώλ γξακκώλ. 

Τν κέηξν ηεο δύλακεο έρεη ζρέζε κε ηελ πσκνόηηηα ηωλ δπλακηθώλ γξακκώλ. 

Όζο μεγαλύηερη είναι η πσκνόηηηα ηωλ δπλακηθώλ γξακκώλ ζ' έλα ζεκείν, 

ηόζο πιο ιζτσρή είναι η δύναμη πνπ αζθείηαη ζην +q όηαλ ηνπνζεηείηαη ζε 

 απηό ην ζεκείν (ηόζν πην ηζρπξό είλαη ην πεδίν). 

 

Ερωτήσεις 

 



1.Οη δπλακηθέο γξακκέο ελόο ειεθηξηθνύ πεδίνπ: 

α) μεθηλάλε από ηα αξλεηηθά θνξηία θαη θαηαιήγνπλ ζηα ζεηηθά, 

β) μεθηλάλε από ηα ζεηηθά θνξηία θαη θαηαιήγνπλ ζηα αξλεηηθά, 

γ) μεθηλάλε από ηα ζεηηθά θνξηία θαη επηζηξέθνπλ ζε απηά, 

δ) μεθηλάλε από ηα αξλεηηθά θνξηία θαη επηζηξέθνπλ ζε απηά. 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

2.Δνθηκαζηηθό θνξηίν +q ηνπνζεηείηαη ζ' έλα 

ζεκείν ηνπ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη από έλα ζεκεηα 

θό ειεθηξηθό θνξηίν Q. Πνηεο από ηηο παξαθάηω 

πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο; 

α) Η δύλακε πνπ δέρεηαη ην θνξηίν + q έρεη ηε δηεύζπλζε ηεο δπλακηθήο 

γξακκήο πνπ πεξλά από ηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 

β) Σε όια ηα ζεκεία κηαο ζθαηξηθήο επηθάλεηαο πνπ έρεη θέληξν ηελ πεγή 

Qηνπ πεδίνπ ην δνθηκαζηηθό θνξηίν + q δέρεηαη δπλάκεηο ίδηνπ κέηξνπ. 

γ) Η θνξά ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην δνθηκαζηηθό 


