
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΥΛΟΜΠ 

1) Δφο φορτία Q1=1 C και Q2=2 C βρίςκονται ςε απόςταςη r=3m .  

α) Να ςχεδιάςετε ( διεφθυνςη και φορά ) τισ δυνάμεισ  Κουλόμπ  που αςκοφνται ςτα δυο φορτία 

β) Να υπολογίςετε το μζτρο τησ δφναμησ Κουλόμπ που αςκείται ςτο Q1 και ςτο Q2. 

Δίνεται Κ=9·109 
    

   . 

 

2) Δφο φορτία Q1=2 C και Q2=2 C βρίςκονται ςε απόςταςη r=3m .  

α) Να ςχεδιάςετε ( διεφθυνςη και φορά ) τισ δυνάμεισ  Κουλόμπ  που αςκοφνται ςτα δυο φορτία 

β) Να υπολογίςετε το μζτρο τησ δφναμησ Κουλόμπ που αςκείται ςτο Q1 και ςτο Q2. 

 ( Παρατήρηςη : διπλαςιάςτηκε το ζνα φορτίο ςε ςχζςη με την άςκηςη 1 ) 

Δίνεται Κ=9·109 
    

   . 

 

3) Δφο φορτία Q1=2 C και Q2=4 C βρίςκονται ςε απόςταςη r=3m .  

α) Να ςχεδιάςετε ( διεφθυνςη και φορά ) τισ δυνάμεισ  Κουλόμπ  που αςκοφνται ςτα δυο φορτία 

β) Να υπολογίςετε το μζτρο τησ δφναμησ Κουλόμπ που αςκείται ςτο Q1 και ςτο Q2. 

 ( Παρατήρηςη : διπλαςιάςτηκαν και τα δυο  φορτία ςε ςχζςη με την άςκηςη 1 ) 

Δίνεται Κ=9·109 
    

   . 

 

4) Δφο φορτία Q1=1 C και Q2=2 C βρίςκονται ςε απόςταςη r=6m .  

α) Να ςχεδιάςετε ( διεφθυνςη και φορά ) τισ δυνάμεισ  Κουλόμπ  που αςκοφνται ςτα δυο φορτία 

β) Να υπολογίςετε το μζτρο τησ δφναμησ Κουλόμπ που αςκείται ςτο Q1 και ςτο Q2. 

 ( Παρατήρηςη : διπλαςιάςτηκε η απόςταςη  ςε ςχζςη με την άςκηςη 1 ) 

Δίνεται Κ=9·109 
    

   . 

 

5) Δφο φορτία Q1=1 C και Q2=2 C βρίςκονται ςε απόςταςη r=1m .  

α) Να ςχεδιάςετε ( διεφθυνςη και φορά ) τισ δυνάμεισ  Κουλόμπ  που αςκοφνται ςτα δυο φορτία 

β) Να υπολογίςετε το μζτρο τησ δφναμησ Κουλόμπ που αςκείται ςτο Q1 και ςτο Q2. 

 ( Παρατήρηςη : υποτριπλαςιάςτηκε η απόςταςη  ςε ςχζςη με την άςκηςη 1 ) 

Δίνεται Κ=9·109 
    

   . 



6) Δφο φορτία Q1=1 μC και Q2=2 μC βρίςκονται ςε απόςταςη r=3m .  

α) Να ςχεδιάςετε ( διεφθυνςη και φορά ) τισ δυνάμεισ  Κουλόμπ  που αςκοφνται ςτα δυο φορτία 

β) Να υπολογίςετε το μζτρο τησ δφναμησ Κουλόμπ που αςκείται ςτο Q1 και ςτο Q2. 

 ( Παρατήρηςη : τα  φορτία είναι ςε μC  ςε ςχζςη με την άςκηςη 1 . (1μC=10-6C )) 

Δίνεται Κ=9·109 
    

   . 

 

7) Δφο φορτία Q1=1 μC και Q2=2 μC βρίςκονται ςε απόςταςη r=3cm .  

α) Να ςχεδιάςετε ( διεφθυνςη και φορά ) τισ δυνάμεισ  Κουλόμπ  που αςκοφνται ςτα δυο φορτία 

β) Να υπολογίςετε το μζτρο τησ δφναμησ Κουλόμπ που αςκείται ςτο Q1 και ςτο Q2. 

 ( Παρατήρηςη : η απόςταςη είναι ςε cm ( 1m=10-2cm ) και  τα  φορτία είναι ςε μC  ςε ςχζςη με την άςκηςη 1 . 

(1μC=10-6C )) 

Δίνεται Κ=9·109 
    

   . 

 

8) Δφο φορτία Q1=1 C και Q2=2 C βρίςκονται ςε απόςταςη r  . Αν η μεταξφ τουσ δφναμη είναι F=2·10-9 N να βρεθεί η 

απόςταςη r . 

Δίνεται Κ=9·109 
    

   . 

  

9) Δφο φορτία Q1=1 C και Q2=;   βρίςκονται ςε απόςταςη r=3m  .  Αν η μεταξφ τουσ δφναμη είναι F=2·10-9 N να 

βρεθεί  το φορτίο  Q2=;   . 

Δίνεται Κ=9·109 
    

   . 

 

10) Μεταξφ δυο ίςων ςημειακών φορτίων που βρίςκονται ςτον αζρα ςε απόςταςη d=3m αςκείται δφναμη F=10-3 N 

. Να βρείτε τα φορτία . Δίνεται Κ=9·109 
    

   . 

 
11) Δφο ςημειακά φορτία απωθοφνται με δφναμη μζτρου F=16N , Με πόςη δφναμη θα απωθοφνται αν 

τοποθετηθοφν ςε απόςταςη τριπλάςια τησ αρχικήσ; 

Δίνεται Κ=9·109 
    

   . 

 
 

 

 

 

 


