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Ασκήσεις 1-10 : Απλές αφαρμογές του νόμου του Coulomb. 

1. Δύο φορτία q1 και q2 απέχουν απόσταση r και αλληλεπιδρούν με δύναμη F. Αν διπλασιάσω 

το ένα φορτίο και την απόσταση, για την δύναμη F
’
 που ασκείται ανάμεσα στα δύο φορτία ισχύει 

α) F’=F/2 β) F’=2F γ) F’=4F 

Απ. α
 

 

2. Δύο φορτία q1 και q2 απέχουν απόσταση r και αλληλεπιδρούν με δύναμη F. Αν 

τετραπλασιάσω το ένα φορτίο και την απόσταση, για την δύναμη F
’
 που ασκείται ανάμεσα στα δύο 

φορτία ισχύει 

α) F’=F/4 β) F’=F γ) F’=2F 

 

3. Δύο φορτία q1 και q2 απέχουν απόσταση r και αλληλεπιδρούν με δύναμη F. Για να 

τετραπλασιάσω την δύναμη που ασκείται ανάμεσα στα δύο φορτία θα πρέπει να μεταφέρω τα δύο 

φορτία σε απόσταση r
’
 ώστε  

α) r’= r/2 β) r’= r γ) r’=2r 

 

4. Δύο φορτία 2 nC και 4 nC απέχουν απόσταση 30 cm. Να υπολογιστεί η δύναμη που τους 

ασκείται. 

Απ. F=800 nN 

 

5. Δύο φορτία 8 μC και 36 μC απέχουν απόσταση 60 cm. Να υπολογιστεί η δύναμη που τους 

ασκείται. 

Απ. F=7,2 N 

 

6. Να υπολογιστεί το φορτίο που πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 10 cm από φορτίο 9 nC 

ώστε να τους ασκείται δύναμη 81 Ν. 

Απ. q2 =10  mC
 

 

7. Να υπολογιστεί το φορτίο που πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 90 cm από φορτίο 6 nC 

ώστε να τους ασκείται δύναμη 6.10
-4

 Ν. 

Απ. q2 =9  nC
 

 

8. Σε πόση απόσταση πρέπει να τοποθετηθούν φορτία  10nC και 5nC ώστε να τους ασκηθεί 

δύναμη 200.10
-9

 Ν. 

Απ. r=1, 5 m 
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9. Σε πόση απόσταση πρέπει να τοποθετηθούν φορτία  7μC και 5μC ώστε να τους ασκηθεί 

δύναμη 3,5 Ν. 

Απ. r=0,3 m 

 

10. Δύο φορτία q1 και q2 απέχουν απόσταση r και αλληλεπιδρούν με δύναμη F. Ποια από τις 

παρακάτω γραφικές παραστάσεις F-r είναι η ορθή; 
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Ασκήσεις 11-13 : Ασκήσεις ισορροπίας σε μία διάσταση. 

11. Δύο φορτισμένα σώματα Α και Β που βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο ισορροπούν στον 

αέρα. Το πάνω σώμα Α είναι σταθερά στερεωμένο και το Β αιωρείται. Αν μειώσω την μάζα στο  

κάτω σώμα Β χωρίς να μειώσω το φορτίο του τότε αυτό 

α) Θα κινηθεί προς τα κάτω β) Θα μείνει ακίνητο γ) Θα κινηθεί προς τα πάνω.  

 

12. Δύο σώματα ισορροπούν στον αέρα. Το πρώτο σώμα με φορτίο q1 = - 4μC 

είναι σταθερά στερεωμένο. Σε ύψος 6 cm πιο χαμηλά από αυτό, πάνω στην 

κατακόρυφο που περνά από το q1, αιωρείται σώμα μάζας 3 g με φορτίο q2 και 

ισορροπεί. Υπολογίστε το φορτίο q2. Δίνεται g=10 m/s
2
. 

Απ. q2 =3.10 
-9

  C 

 

13. Δύο σώματα ισορροπούν στον αέρα. Το πρώτο σώμα με φορτίο q1 = -8 μC είναι σταθερά 

στερεωμένο. Σε ύψος r πιο χαμηλά από αυτό, πάνω στην κατακόρυφο που περνά από το q1, 

αιωρείται σώμα μάζας 18 g με φορτίο q2 = 4 nC και ισορροπεί. Υπολογίστε την απόσταση r. 

Δίνεται g=10 m/s
2
. 

Απ. r = 4  cm 

 

Ασκήσεις 14-24  : Ασκήσεις σχετικά με την  ένταση ηλεκτρικού πεδίου και τις δυναμικές 

γραμμές. 

14. Στην θέση Α ηλεκτρικού πεδίου η ένταση είναι E


 . Στο σημείο Α φέρνω δοκιμαστικό 

φορτίο q. Τότε  

α)  Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου θα μειωθεί. 

β)  Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου θα παραμείνει ίδια. 

γ)  Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου θα αυξηθεί. 

 

15. Στην θέση Α ηλεκτρικού πεδίου η ένταση είναι E


 . Στο σημείο Α φέρνω δοκιμαστικό 

φορτίο q1 και του ασκείται δύναμη F1


 . Αποσύρω το φορτίο q1 και στην θέση  του φέρνω 

δοκιμαστικό φορτίο q2 =-2q1 στο οποίο ασκείται δύναμη F2


 . Τότε  

α)  F2


 = F1


  β)  F2


 = - F1


  γ)  F2


 = - 2F1


  δ)  F1


 = - 2F2


 . 

 

16. Στην θέση Α ηλεκτρικού πεδίου η ένταση είναι E


 . Στο σημείο Α φέρνω θετικό 

δοκιμαστικό φορτίο q1 και του ασκείται δύναμη F1


 . Τότε  

α) η F1


 είναι ομόρροπη της E


 . β) η F1


 είναι αντίρροπη της E


 .  
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17. Σχεδιάστε στα σημεία Α, Β, Γ τα διανύσματα της 

έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. Προσέξτε κατά την 

σχεδίαση την κατεύθυνση και τα σχετικά μήκη των 

διανυσμάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

18. Το πιο δίπλα σχήμα απεικονίζει τις 

δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού φορτίου δύο 

φορτίων QA και QB. Για τα φορτία αυτά ισχύει : 

(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις). 

α. QA > 0. ε. |QA| < |QB| 

β. QA < 0. στ. |QA| > |QB| 

γ. QΒ > 0. ζ. |QA| = |QB| 

δ. QΒ < 0. 

 

Αιτιολογείστε 

 

19. Το πιο δίπλα σχήμα απεικονίζει τις δυναμικές γραμμές 

του ηλεκτρικού φορτίου δύο φορτίων QA και QB. Για τα φορτία 

αυτά ισχύει : (Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις). 

α. QA > 0. ε. |QA| < |QB| 

β. QA < 0. στ. |QA| > |QB| 

γ. QΒ > 0. ζ. |QA| = |QB| 

δ. QΒ < 0. 

 

Αιτιολογείστε 

 

 

 

 

 

 

 

A 
Β 

Γ 

QA QB 
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20. Το πιο δίπλα σχήμα απεικονίζει τις δυναμικές 

γραμμές του ηλεκτρικού φορτίου δύο φορτίων QA και 

QB. Για τα φορτία αυτά ισχύει : (Επιλέξτε τις σωστές 

απαντήσεις). 

α. QA > 0. ε. |QA| < |QB| 

β. QA < 0. στ. |QA| > |QB| 

γ. QΒ > 0. ζ. |QA| = |QB| 

δ. QΒ < 0. 

 

Αιτιολογείστε 

 

 

 

21. Το πιο δίπλα σχήμα απεικονίζει τις δυναμικές 

γραμμές του ηλεκτρικού φορτίου δύο φορτίων QA και QB. 

Για τα φορτία αυτά ισχύει : (Επιλέξτε τις σωστές 

απαντήσεις). 

α. QA > 0. ε. |QA| < |QB| 

β. QA < 0. στ. |QA| > |QB| 

γ. QΒ > 0. ζ. |QA| = |QB| 

δ. QΒ < 0. 

 

Αιτιολογείστε 

 

22. Στο πιο δίπλα ηλεκτρικό πεδίο τοποθετούνται δύο φορτία q1 

και q2. To q1 είναι θετικό και το q2 = - q1. Αν F1 είναι η δύναμη που 

ασκείται στο q1 και F2 η δύναμη που ασκείται στο q2  τότε :  

α. Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στα q1 και q2. 

β. Επιλέξτε την σωστή απάντηση.  

i)  |F1| < |F2| 

ii) |F1| = |F2| 

iii) |F1| > |F2| 

 

 

23. Στο σημείο Α του πιο δίπλα ηλεκτρικού πεδίου τοποθετείται  

φορτίο q= -2 nC. Το πεδίο στο σημείο Α έχει ένταση 100 N/C. Ποιο 

είναι το μέτρο και η κατεύθυνση της δύναμης F που πρέπει να ασκήσω 

στο φορτίο ώστε αυτό να ισορροπεί;  

Απ. . F= 200 nN, εφαπτομενικά στην δυναμική γραμμή προς τα δεξιά. 

QA QB 

QB QΑ 

q1 

q2 

q 
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24. Σε μία περιοχή ηλεκτρικού πεδίου οι δυναμικές γραμμές είναι ευθείες γραμμές. Αρνητικό 

και θετικό φορτίο αφήνονται ελεύθερα σε δύο διαφορετικά σημεία μιας περιοχής. Τότε 

α. Το θετικό φορτίο θα κινηθεί κατά την φορά της δυναμικής γραμμής και το αρνητικό κατά 

την αντίθετη φορά. 

β. Το θετικό φορτίο θα κινηθεί αντίθετα από την φορά της δυναμικής γραμμής και το αρνητικό 

κατά την ομόρροπα με την φορά της δυναμικής γραμμής. 

γ. Και τα δύο φορτία θα κινηθούν προς την φορά της δυναμικής γραμμής. 

 δ. Τα φορτία θα παραμείνουν ακίνητα. 

 

 

Ασκήσεις 25-45 : Ασκήσεις σχετικά με την  ένταση ηλεκτρικού πεδίου απο σημειακό φορτίο. 

 

25. Σε απόσταση r από σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι E1


 

. Αν διπλασιάσω το φορτίο και την απόσταση τότε η ένταση στην νέα θέση είναι E2


 . Ισχύει  

 α.  Ε2


 = Ε1


  β.  Ε2


 = 2Ε1


  γ.  Ε2


 = Ε1


 /2 

 

26. Σε απόσταση r από σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι E1


 

. Σε διπλάσια απόσταση από το φορτίο η ένταση είναι E2


 . Ισχύει  

 α.  Ε2


 = Ε1


  β.  Ε2


 = 2Ε1


  γ.  Ε2


 = Ε1


 /2 δ. Ε2


 = Ε1


 /4 

 

 

27. Σημειώστε το διάνυσμα της έντασης στο 

σημείο Γ αν    

α. Τα φορτία q1 και q2 είναι θετικά 

β.  Τα φορτία q1 και q2 είναι αρνητικά 

 

28. Σημειώστε το διάνυσμα της έντασης στο 

σημείο Γ αν  τα φορτία q1 και q2 είναι ίσα και  

α. είναι θετικά 

β. είναι αρνητικά 

γ. το q1 είναι θετικό και το q2 είναι αρνητικό 

δ. το q1 είναι αρνητικό και το q2 είναι θετικό 

 

29. Το πιο δίπλα τρίγωνο είναι ισόπλευρο και τα φορτία q1 και q2 

είναι ίσα. Σημειώστε το διάνυσμα της έντασης στο σημείο Γ αν  τα 

φορτία q1 και q2  

α. είναι θετικά 

q1 q2 
Γ 

Α Β 

q1 q2 
Γ 

Α Β 

q1 q2 

Γ 

Α Β 
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β. είναι αρνητικά 

γ. το q1 είναι θετικό και το q2 είναι αρνητικό 

 

 

30. Το πιο δίπλα τρίγωνο είναι ορθογώνιο ισόπλευρο και τα φορτία 

q1 και q2 είναι ίσα. Σημειώστε το διάνυσμα της έντασης στο σημείο Γ αν  

τα φορτία q1 και q2  

α. είναι θετικά 

β. είναι αρνητικά 

γ. το q1 είναι θετικό και το q2 είναι αρνητικό 

 

31. Υπολογίστε την ένταση σε απόσταση 30 cm από σημειακό φορτίο 20 nC. 

Απ. E=2000 N/C 

 

32. Υπολογίστε την ένταση σε απόσταση 20 cm από σημειακό φορτίο 40 μC. 

Απ. E=900 N/C 

 

33. Σε πόση απόσταση από φορτίο 250 nC η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι 9000 N/C; 

Απ. r=0,5 m 

 

34. Σε πόση απόσταση από φορτίο 4 nC η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι 10
6
 N/C; 

Απ. . r=0,006 m 

                      

35. Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1=4 nC και q2=-

8 nC βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. Τα 

φορτία απέχουν 30 cm. Υπολογίστε την ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ όπου ΒΓ= 30 cm.  

Απ. . Ε=700 Ν/C προς τα αριστερά. 

                      

36. Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1=16 nC και 

q2=64 nC βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. Τα 

φορτία απέχουν 60 cm. Υπολογίστε την ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ όπου ΑΓ= 20 cm.  

Απ. . Ε=0 Ν/C. 

 

 

 

q1 q2 
Γ 

Α Β 

q1 q2 
Γ 

Α Β 

Γ 

q1 

Α 
q2 

Β 
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37. Στις κορυφές B και Γ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ βρίσκονται 

αντίστοιχα τα φορτία q1 = 5 μC και q2 = 48 μC. Η πλευρά ΑΒ=0,3 m και 

η ΑΓ=0,6 m  

Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α και 

σχεδιάστε το διάνυσμά της. 

Απ. . Ε=13.10
5
  Ν/C. 

 

38. Στις κορυφές B και Γ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ βρίσκονται 

αντίστοιχα τα φορτία q1 = 24 μC και q2 = -5 μC. Η πλευρά ΑΒ= 27 .10
-1

 

m και η ΑΓ= 3 .10
-1

 m 

Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α και 

σχεδιάστε το διάνυσμά της. 

Απ. . Ε=17.10
5
  Ν/C. 

 

39. Στις κορυφές B και Γ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ βρίσκονται 

αντίστοιχα τα φορτία q1 = -48 nC και q2 = 63 nC. Η πλευρά ΑΒ= 18 .10
-1

 

m και η ΑΓ=0,9 m  

Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α και 

σχεδιάστε το διάνυσμά της. 

Απ. . Ε=25.10
2
  Ν/C. 

 

40. Στις κορυφές Α και Β του ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς 0,3 

m βρίσκονται αντίστοιχα τα φορτία q1 = 5 μC και q2 = 16 μC. 

Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ και 

σχεδιάστε το διάνυσμά της. 

Απ. . Ε=19.10
5
  Ν/C. 

 

 

41. Στις κορυφές Α και Β του ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς 0,6 

m βρίσκονται αντίστοιχα τα φορτία q1 = -240 μC και q2 = -400 μC. 

Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ και 

σχεδιάστε το διάνυσμά της. 

Απ. . Ε=14.10
6
  Ν/C. 

 

q1 q2 

Γ 

Α Β 

q1 q2 

Γ 

Α Β 

Γ 

q1 

Α 

q2 

Β 

Γ 

q1 

Α 

q2 

Β 

Γ 

q1 

Α 

q2 

Β 
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42. Στις κορυφές Α και Β του ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς 

18 .10
-1

 m βρίσκονται αντίστοιχα τα φορτία q1 = 40 nC και q2 = 24 nC. 

Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ και 

σχεδιάστε το διάνυσμά της. 

Απ. . Ε=28.10
2
  Ν/C. 

 

43. Στις κορυφές Α και Β του ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς 0,3 

m βρίσκονται αντίστοιχα τα φορτία q1 = 6 nC και q2 = -16 nC. 

Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ και 

σχεδιάστε το διάνυσμά της. 

Απ. . Ε=14.10
2
  Ν/C. 

 

44. Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1=16 nC και 

q2=4 nC βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. Η 

απόσταση ΑΒ=30 cm. Βρείτε σε ποιο σημείο η ένταση 

του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν και πόσο απέχει αυτό το σημείο από το Α. 

Απ. . x= 10 cm προς τα δεξιά. 

 

45. Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1=9 nC και q2= 

-36 nC βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. Η 

απόσταση ΑΒ=90 cm. Βρείτε σε ποιο σημείο η ένταση 

του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν και πόσο απέχει αυτό το σημείο από το Α. 

Απ. . x= 30 cm προς τα αριστερά. 

 

Ασκήσεις 46-59  : Ασκήσεις σχετικά με τις έννοιες της δυναμικής ενέργειας φορτίου και του 

δυναμικού σε ηλεκτρικό πεδίο. 

46. Σε απόσταση r από σημειακό φορτίο Q τοποθετούμε φορτίο q και το σύστημα των δύο 

φορτίων έχει δυναμική ενέργεια UA. Αν WA είναι το έργο της δύναμης του πεδίου για να 

μεταφερθεί το φορτίο q από το Α στο άπειρο ισχύει 

 α.  UΑ < WA β. UΑ = WA γ. UΑ > WA 

 

47. Σημειώστε Σ δίπλα από τις σωστές προτάσεις και Λ δίπλα από τις λανθασμένες: 

α. Ο τύπος UA= q. VΑ για την δυναμική ενέργεια φορτίου q σε σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου που 

έχει δυναμικό VΑ ισχύει για κάθε είδος πεδίου. 

q1 q2 

Γ 

Α Β 

q1 q2 

Γ 

Α Β 

q1 q2 

Α Β 

q1 q2 

Α Β 
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β. H δυναμική ενέργεια φορτίου q, που απέχει απόσταση r από σημειακό φορτίο Q, είναι 

αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης. 

γ. Η δυναμική ενέργεια φορτίου q που βρίσκεται σε θέση Α ηλεκτρικού πεδίου ισούται με το 

έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου για να μεταφερθεί το φορτίο q από το άπειρο στο Α. 

 

48. H δυναμική ενέργεια UA που έχουν δύο σημειακά φορτία Q και q που απέχουν απόσταση r 

είναι: 

 α.  UΑ = k
Qq

 r
2   β. UΑ = k

|Qq|

 r
  γ. UΑ = k

Qq

 r
  

 

49. Το δυναμικό σε σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου που φορτίο q έχει δυναμική ενέργεια UA είναι: 

 α.  VΑ = UA.q β. VΑ = 
UA

 q
  γ. VΑ = 

|UA| 
 |q|

  

 

50. Σε απόσταση r από σημειακό φορτίο Q τοποθετούμε φορτίο q και το σύστημα των δύο 

φορτίων έχει δυναμική ενέργεια U1. Αν διπλασιάσω την απόσταση και το φορτίο q τότε το 

σύστημα έχει δυναμική ενέργεια U2 και ισχύει 

 α.  U1 = U2 β. U1 = 2U2 γ. U1 = U2/2 

 

51. Σε απόσταση r από σημειακό φορτίο Q τοποθετούμε φορτίο q και το σύστημα των δύο 

φορτίων έχει δυναμική ενέργεια U1. Αν διπλασιάσω την απόσταση και τα δύο φορτία q και Q τότε 

το σύστημα έχει δυναμική ενέργεια U2 και ισχύει 

 α.  U1 = U2 β. U1 = 2U2 γ. U1 = U2/2 

 

 

52. Σε απόσταση r από σημειακό φορτίο Q το δυναμικό είναι V1. Αν διπλασιάσω την απόσταση 

και το φορτίο Q τότε στην νέα θέση το δυναμικό είναι V2. Για τα δύο δυναμικά ισχύει 

 α.  V1 = V2 β. V1 = 2V2 γ. V1 = V2/2 

 

 

53. Σε απόσταση r από σημειακό φορτίο Q το δυναμικό είναι V1. Αν διπλασιάσω την απόσταση 

τότε στην νέα θέση το δυναμικό είναι V2. Για τα δύο δυναμικά ισχύει 

 α.  V1 = V2 β. V1 = 2V2 γ. V1 = V2/2 

 

54. Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις : 

α. Αν το δυναμικό σε σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου είναι αρνητικό δηλώνει την δυναμική 

ενέργεια που έχει φορτίο -1 C σε εκείνο το σημείο. 

β. Το δυναμικό σε σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου δεν μπορεί να είναι αρνητικό. 
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γ. Το δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου έχει μονάδα το 1 J. 

δ. Το δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου είναι μονόμετρο μέγεθος. 

ε. Το δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου σε σημείο Α μεταβάλλεται ανάλογα με το δοκιμαστικό 

φορτίο που θα τοποθετήσω στο σημείο Α.  

 

55. Η πιο δίπλα γραφική παράσταση δείχνει την 

γραφική παράσταση του δυναμικού σε σχέση με την 

απόσταση απο σημειακό φορτίο.  

α. Η γραφική παράσταση Α αντιστοιχεί σε πεδίο που 

δημιουργείται από θετικό φορτίο και η Β σε πεδίο 

που δημιουργείται απο αρνητικό φορτίο. 

β. Η γραφική παράσταση Α αντιστοιχεί σε πεδίο που 

δημιουργείται από αρνητικό φορτίο και η Β σε πεδίο 

που δημιουργείται από θετικό φορτίο. 

 

 

56. Σε σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου που έχει δυναμικό -3000 V φέρνουμε σημειακό φορτίο q = 

-4μC. Τότε : 

α. Το φορτίο q έχει δυναμική ενέργεια -12 mJ. 

β. To φορτίο q έχει δυναμική ενέργεια 12  mJ. 

γ. Τα στοιχεία δεν επαρκούν για να υπολογίσω την δυναμική ενέργεια που έχει το φορτίο.  

 

57. Ένα φορτίο q μεταφέρεται μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο από ένα σημείο Α με δυναμικό VA 

σε ένα σημείο Β με δυναμικό VB. Το έργο της δύναμης του πεδίου κατά την μεταφορά του q από το 

Α στο Β είναι  : 

 α.  WAB = q(VA –VB) β. WAB = q(VB –VA) γ. WAB = UB –UA 

 

58. Δύο σημεία Α και Β που βρίσκονται σε ηλεκτρικό πεδίο έχουν διαφορά δυναμικού 50 V. 

α. Η δυναμική ενέργεια ενός φορτίου 1 C που μετακινείται από το Α στο Β αυξάνεται κατά 50 

J. 

β. Το έργο της δύναμης του πεδίου για την μετακίνηση φορτίου -1 C από το Α στο Β είναι 50 J. 

γ. Τα 50 V είναι το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου ανά μονάδα φορτίου για την 

μετακίνηση του μοναδιαίου φορτίου από το Α στο Β. 

 

59. Κατά μήκος μιας δυναμικής γραμμής ηλεκτρικού πεδίου και κατά την φορά της δυναμικής 

γραμμής η αλγεβρική τιμή του δυναμικού 

α. Αυξάνεται. 

β. Μειώνεται. 

γ. Παραμένει σταθερή.  
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60. Ένα ηλεκτρικό φορτίο κινείται από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β ηλεκτρικού πεδίου. Τότε 

το έργο της ηλεκτρικής δύναμης του πεδίου πάνω στο ηλεκτρικό φορτίο. (Επιλέξτε τις σωστές 

προτάσεις).  

α. Εξαρτάται από την διαδρομή που θα ακολουθήσει το φορτίο για να πάει από το Α στο Β. 

β. Είναι ανεξάρτητο από την διαδρομή που θα ακολουθήσει το φορτίο για να πάει από το Α στο 

Β. 

γ. Ισούται με το γινόμενο του φορτίου επί την διαφορά του δυναμικού ανάμεσα στις δύο θέσεις.  

δ. Ισούται με την διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις δύο θέσεις. 

ε. Ισούται με την διαφορά της δυναμικής ενέργειας ανάμεσα στις δύο θέσεις. 

 

61. Ένα ηλεκτρικό φορτίο 10 μC κινείται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο από ένα σημείο Α με 

δυναμικό VA=15 V σε ένα σημείο Β με δυναμικό VΒ= -20 V. Τότε το έργο της ηλεκτρικής δύναμης 

του πεδίου πάνω στο ηλεκτρικό φορτίο ισούται με  

α. WAB = 50 μJ.  β. WAB = 350 μJ. γ. WAB = -350 μJ. 

 

62. Ένα ηλεκτρικό φορτίο 20 μC κινείται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο από ένα σημείο Α με 

δυναμικό VA=30 V σε ένα σημείο Β με δυναμικό VΒ= 15 V. Τότε το έργο της ηλεκτρικής δύναμης 

του πεδίου πάνω στο ηλεκτρικό φορτίο ισούται με  

α. WAB = 900 μJ.  β. WAB = -300 μJ. γ. WAB = +300 μJ. 

 

63. Ένα θετικό φορτίο καθώς κινείται κατά την φορά μιας δυναμικής γραμμής ηλεκτρικού 

πεδίου 

α. Αυξάνει την δυναμική του ενέργεια. 

β. Μειώνει την δυναμική του ενέργεια. 

γ. Η δυναμική του ενέργεια παραμένει σταθερή.  

 

64. Ένα αρνητικό φορτίο καθώς κινείται κατά την φορά μιας δυναμικής γραμμής ηλεκτρικού 

πεδίου 

α. Αυξάνει την δυναμική του ενέργεια. 

β. Μειώνει την δυναμική του ενέργεια. 

γ. Η δυναμική του ενέργεια παραμένει σταθερή.  

 

65. Σε μία περιοχή ηλεκτρικού πεδίου οι δυναμικές γραμμές είναι ευθείες γραμμές. Αρνητικό 

φορτίο αφήνεται ελεύθερο σε ένα σημείο (θεωρώ την επίδραση του βαρυτικού πεδίου αμελητέα). 

Τότε το ηλεκτρικό φορτίο  

α. Θα κινηθεί κατά την φορά της δυναμικής γραμμής γιατί προς τα εκεί μειώνεται η δυναμική 

του ενέργεια. 
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β. Θα κινηθεί κατά την φορά της δυναμικής γραμμής γιατί προς τα εκεί αυξάνεται η δυναμική 

του ενέργεια. 

γ. Θα κινηθεί αντίθετα από την φορά της δυναμικής γραμμής γιατί προς τα εκεί μειώνεται η 

δυναμική του ενέργεια. 

 δ. Θα κινηθεί αντίθετα από την φορά της δυναμικής γραμμής γιατί προς τα εκεί αυξάνεται η 

δυναμική του ενέργεια. 

 

66. Σε μία περιοχή ηλεκτρικού πεδίου οι δυναμικές γραμμές είναι ευθείες γραμμές. Θετικό 

φορτίο αφήνεται ελεύθερο σε ένα σημείο (θεωρώ την επίδραση του βαρυτικού πεδίου αμελητέα). 

Τότε το ηλεκτρικό φορτίο  

α. Θα κινηθεί κατά την φορά της δυναμικής γραμμής γιατί προς τα εκεί μειώνεται η δυναμική 

του ενέργεια. 

β. Θα κινηθεί κατά την φορά της δυναμικής γραμμής γιατί προς τα εκεί αυξάνεται η δυναμική 

του ενέργεια. 

γ. Θα κινηθεί αντίθετα από την φορά της δυναμικής γραμμής γιατί προς τα εκεί μειώνεται η 

δυναμική του ενέργεια. 

 δ. Θα κινηθεί αντίθετα από την φορά της δυναμικής γραμμής γιατί προς τα εκεί αυξάνεται η 

δυναμική του ενέργεια. 

 

 

Ασκήσεις 67-73 : Αρχή της επαλληλίας στον υπολογισμό της δυναμικής ενέργειας φορτίου και 

του δυναμικού σε πεδίο σημειακών φορτίων. 

                      

67. Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1=16 nC και 

q2=64 nC βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. Τα 

φορτία απέχουν 60 cm. 

α. Υπολογίστε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ όπου ΑΓ= 20 cm. (Σημ. Η ένταση 

στο σημείο Γ είναι 0 N/C). 

β. Πόση είναι η δυναμική ενέργεια που έχει φορτίο 2C που το τοποθετούμε στο σημείο Γ και ποιο 

είναι το έργο που απαιτείται για να μεταφερθεί το φορτίο από το σημείο Γ στο άπειρο; 

Απ. . V=2160 V, UΓ = W=4320 J 

                

68. Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1=18 nC και 

q2 = -72 nC βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. 

Τα φορτία απέχουν 80 cm. 

α. Υπολογίστε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στα 

σημεία Γ και Δ όπου ΑΓ= 20 cm και ΒΔ=20 cm. 

q1 q2 
Γ 

Α Β 

q1 q2 
Γ 

Α Β 

Δ 
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β. Υπολογίστε το έργο της δύναμης του πεδίου για την μεταφορά φορτίου 2 C από : 

β1. το Γ στο άπειρο. 

β2. το άπειρο στο Δ. 

β3. από το Δ στο Γ. 

Απ. . VΓ=-270 V, VΔ=-2970 V, WΓ = -540 J, WΔ = 5940 J, WΔΓ = -5400 J       

                

69. Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1=18 nC και 

q2 = -72 nC βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. 

Τα φορτία απέχουν 80 cm. 

α. Υπολογίστε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στα 

σημεία Γ και Δ όπου ΑΓ= 20 cm και ΒΔ=20 cm. 

β. Υπολογίστε το έργο της δύναμης του πεδίου για την μεταφορά φορτίου 2 C από : 

β1. το Γ στο άπειρο. 

β2. το άπειρο στο Δ. 

β3. από το Δ στο Γ. 

Απ. . VΓ=-270 V, VΔ=-2970 V, WΓ = -540 J, WΔ = 5940 J, WΔΓ = -5400 J       

                   

70. Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1=-30 nC και 

q2 = +50 nC βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. 

Τα φορτία απέχουν 40 cm. 

α. Υπολογίστε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στα 

σημεία Γ και Δ όπου ΑΓ= 10 cm και ΒΔ=10 cm. 

β. Υπολογίστε το έργο της δύναμης του πεδίου για την μεταφορά φορτίου -2 C από : 

β1. το Γ στο άπειρο. 

β2. το άπειρο στο Δ. 

β3. από το Δ στο Γ. 

γ. Υπολογίστε την δυναμική ενέργεια του φορτίου -2 C στο Γ και στο Δ : 

Απ. . VΓ=1230 V, VΔ=3600 V, WΓ = -2460 J, WΔ = 7200 J, WΔΓ = -4740 J, UΓ=-2460 V, UΔ=-7200 V,        

       

71. Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1=-20 nC και 

q2=40 nC βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. 

Τα φορτία απέχουν 60 cm. Υπολογίστε το δυναμικό του 

ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ όπου ΑΓ= 20 cm. 

q1 q2 
Γ 

Α Β 

q1 q2 
Γ 

Α Β 

Δ 

q1 q2 
Γ 

Α Β 

Δ 
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Απ. . V=0 V. 

 

72. Στις κορυφές B και Γ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ βρίσκονται 

αντίστοιχα τα φορτία q1 = 120 nC και q2 = -40 nC. Η πλευρά ΑΒ=0,6 m 

και η ΑΓ=0,8 m  

α. Υπολογίστε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α. 

β. Υπολογίστε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Δ, που 

βρίσκεται στο μέσον της ΒΓ. 

γ. Υπολογίστε την δυναμική ενέργεια που έχει φορτίο 2 μC στο Α και στο 

Δ.  

δ. Υπολογίστε το έργο της δύναμης του πεδίου για την μεταφορά του φορτίου από το Α στο Δ.   

Απ. . VΑ=1350 V, VΔ=1440 V, UA = 2700 μJ, UΔ = 2880 μJ, WΑΔ =180 μJ.        

 

 

73. Στις κορυφές Α και Β του ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς 

6.10
-1

 m βρίσκονται αντίστοιχα τα φορτία q1 = 40 nC και q2 = -24 nC. 

α. Υπολογίστε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ. 

β. Υπολογίστε το έργο της δύναμης του πεδίου για να μεταφερθεί φορτίο 1 

μC από το σημείο Γ στο σημείο Δ που βρίσκεται στο μέσον της ΑΒ. 

Απ. . VΓ= 240 V, VΔ=580 V, WΓΔ =-340 μJ 

 

Ασκήσεις 74- : Ασκήσεις σχετικά με τους πυκνωτές και το ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. 

74. Σημειώστε με Σ τις σωστές προτάσεις και με Λ τις λανθασμένες.. 

α. Ο επίπεδος πυκνωτής αποτελείται από δύο επίπεδα μεταλλικά φύλλα παράλληλα μεταξύ τους. 

β. Οπλισμούς του πυκνωτή ονομάζουμε τα δύο μεταλλικά φύλλα από τα οποία αποτελείται ο 

πυκνωτής. 

γ. Φορτίο του πυκνωτή ονομάζουμε το συνολικό φορτίο των δύο οπλισμών. 

δ. Η διαφορά δυναμικού του πυκνωτή V ισούται με V= VΑ - VΘ όπου VΑ είναι το δυναμικό του 

αρνητικού πυκνωτή καιVΘ το δυναμικό του θετικού πυκνωτή. 

ε. Η χωρητικότητα του πυκνωτή μας δείχνει το μέγιστο φορτίο που μπορεί να αποθηκεύσει ο 

πυκνωτής. 

στ. Η δυναμική ενέργεια πυκνωτή αποθηκεύεται σε αυτόν επειδή επιεδή απαιτείται ενέργεια για 

την φόρτισή του.   

 

 

Γ 

q1 

Α 

q2 

Β 

q1 q2 

Γ 

Α Β 
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75. Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή δίνεται από τον τύπο : (Επιλέξτε την σωστή απάντηση). 

 α.  C= Q.V β. C=
Q

V
  γ. C=

V

Q
   

 

76. Ποια από τις παρακάτω εικόνες αναπαριστά σωστά το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό 

επίπεδου πυκνωτή; (Επιλέξτε την σωστή απάντηση). 

 

 

 

 

 

 

 α. β. γ. 

 

77. Η δυναμική ενέργεια πυκνωτή δίνεται από τους τύπους : (Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις). 

 α.  U= 
Q.V

2
  β. U=

Q

2V
  γ. U=

2

QV
   

 γ. U= 
V

2C
  δ. U= 

C.V

2
  ε. U= 

C.V
2

2
  

 ζ. U= 
C

2

2Q
  η. U= 

Q
2

2C
  θ. U= 

CQ
2

2
  

 

78. Η πυκνωτή δίνεται από τους τύπους : (Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις). 

 α.  U= 
Q.V

2
  β. U=

Q

2V
  γ. U=

2

QV
   

 

79. Η ένταση ηλεκτρικού πεδίου επίπεδου πυκνωτή είναι 1000 V/m. Αν η απόσταση ανάμεσα 

στους δύο οπλισμούς είναι 2 mm υπολογίστε 

α. την τάση ανάμεσα στους δύο οπλισμούς. 

β. αν το δυναμικό του θετικού οπλισμού είναι 1V υπολογίστε το δυναμικό του αρνητικού 

οπλισμού. 

Απ. . V = 2 V, VΑ= - 1V 

 

80. Η τάση ανάμεσα στους οπλισμούς πυκνωτή είναι 30 V. Αν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου 

του πυκνωτή είναι 400 V/m υπολογίστε 

α. την απόσταση ανάμεσα στους δύο οπλισμούς. 

β. αν το δυναμικό του αρνητικού οπλισμού 0 V υπολογίστε σε πόση απόσταση από τον θετικό 

οπλισμό το δυναμικό είναι 10 V. 

Απ. . l=0,075 m,  l=0,05 m. 

+ + + + + + + + + + + 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

+ + + + + + + + + + + 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

+ + + + + + + + + + + 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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81. Ο θετικός οπλισμός πυκνωτή έχει δυναμικό 50 V 

και του αρνητικού οπλισμού έχει -25 V. Η απόσταση 

ανάμεσα στους δύο οπλισμούς είναι 10 cm. Υπολογίστε 

α. την ένταση του πεδίου ανάμεσα στους δύο οπλισμούς. 

β. το δυναμικό στα σημεία Κ και Μ που απέχουν 4 cm από 

τον θετικό οπλισμό  

γ. το δυναμικό στο σημείο Λ που απέχει 8 cm από τον θετικό οπλισμό  

Απ. VK = VM =20 V,  VΛ =-10 V. 

 

 

82. Ο θετικός οπλισμός πυκνωτή έχει δυναμικό 100 V 

και του αρνητικού οπλισμού έχει 20 V. Η ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου είναι 4000 V/m. Τα σημεία Κ και Μ 

απέχουν την ίδια απόσταση από τον θετικό οπλισμό. 

Υπολογίστε 

α. Την απόσταση ανάμεσα στον θετικό οπλισμό και τον 

αρνητικό οπλισμό. 

β. Την απόσταση ανάμεσα στον θετικό οπλισμό και τα σημεία Κ και Λ όπου VK = VΛ= 80 V. 

β. το δυναμικό στα σημεία Κ και Μ που απέχουν 0,5 cm από τον θετικό οπλισμό.  

γ. το δυναμικό στο σημείο Λ που απέχει 1 cm από τον θετικό οπλισμό. 

Απ. l=2 cm, l=0,5 cm,  VΛ =60 V. 

 

83. Οι οπλισμοί φορτισμένου πυκνωτή είναι οριζόντιοι. Ανάμεσα στους οπλισμούς ισορροπεί 

φορτίο -5 nC με μάζα 1 mg. Οι δύο οπλισμοί απέχουν 5 cm.  

α . Προς τα που είναι η φορά των δυναμικών γραμμών του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή; 

β. Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. 

γ. Υπολογίστε την διαφορά δυναμικού ανάμεσα στους δύο οπλισμούς.  

Απ. E=200 N/C, V =10 V. 

 

84. Οι οπλισμοί φορτισμένου πυκνωτή είναι οριζόντιοι. Η τάση των οπλισμών είναι 40 V και η 

απόστασή τους 4 cm. Ανάμεσα στους οπλισμούς ισορροπεί φορτίο q με μάζα 2 mg. Οι δύο 

οπλισμοί απέχουν 4 cm.  

α. Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. 

β. Υπολογίστε το φορτίο του σωαμτιδίου που ισορροπεί. 

Απ. E=1000 N/C, q =20 nC. 

 

+ + + + + + + + + + + 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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-25 V 

Θ 

Α 

Κ 

Λ 

Μ 
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