
Υλικό Φυσικής-Χημείας Επανάληψη 

www.ylikonet.gr 

 

1

Κίνηση ηλεκτρικού φορτίου και ενέργειες 

Μια ακίνητη μικρή φορτισμένη σφαίρα βρίσκεται στο σημείο 

Ο, έχοντας φορτίο Q=1μC. Στο σημείο Α, σε απόσταση r=1cm 

αφήνεται ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q, το οποίο δέχεται 

απωστική δύναμη μέτρου F=90Ν. 

i)  Να υπολογιστεί το φορτίο q. 

ii)  Να υπολογιστεί το έργο W1 που παράγεται κατά την με-

τακίνηση του σημειακού φορτίου q, από το σημείο Α, σε 

άπειρη απόσταση. Τι ενεργειακές μετατροπές μετράει το έργο αυτό; 

iii) Στο ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος δίνονται Ε=18V, r=5Ω, R1=35Ω και R2=50Ω.   

α) Σε πόσο χρόνο διέρχεται φορτίο q από μια διατομή του κυκλώματος αυτού; 

β) Πόση ενέργεια προσφέρει η πηγή σε φορτίο q, κατά την μετακίνησή του από τη θέση Β στη θέση Γ; 

γ)  Να βρεθεί η αύξηση της δυναμικής ενέργειας του φορτίου q κατά την μετακίνησή του από το Β στο 

Γ. Να συγκρίνετε το αποτέλεσμα αυτό με το αποτέλεσμα του προηγούμενου ερωτήματος. 

δ) Πόση ενέργεια μεταφέρει το παραπάνω φορτίο στον αντιστάτη με αντίσταση R2; 

Απάντηση: 

i) Αφού το σημειακό φορτίο q δέχεται απωστική δύναμη, είναι θετικό, οπότε το μέτρο της ασκούμενης δύ-

ναμης, υπολογίζεται από την εξίσωση: 
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ii) Λόγω της ασκούμενης δύναμης το φορτίο απομακρύνεται από το φορτίο Q, φτάνοντας στο άπειρο όπου 

έχει κάποια κινητική ενέργεια. Η κινητική αυτή ενέργεια, ίση με την αρχική δυναμική ενέργεια του συ-

στήματος των δύο φορτίων, είναι και ίση με το έργο της ασκούμενης δύναμης: 
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iii) Το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα, η ένταση του οποίου υπολογίζεται από τον 

νόμο του Οhm για κλειστό κύκλωμα: 
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α) Φορτίο q θα περάσει από μια διατομή του κυκλώματος σε χρόνο t1, όπου: 
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Αξίζει να παρατηρήσετε ότι φορτίο q, ίσο με αυτό που κινήθηκε στο πρώτο ερώτημα, περνά μέσα από την 

πηγή σε ελαχιστότατο χρόνο 5μs!!! 

β) Το φορτίο αυτό περνώντας από την πηγή (υποθέτουμε κίνηση θετικού φορτίου σύμφωνα με τη συμβατική 

φορά του ρεύματος) παίρνει ενέργεια: 
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γ) Για την μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του φορτίου μεταξύ των θέσεων Β και Γ έχουμε: 

,-./ = -/ − -. = ��/ − ��0 = ���/ − �0� 

Όμως �/ − �0 = �123 = � − �� = 18� − 0,2 ∙ 5� = 17� 

Οπότε η αύξηση της δυναμικής του ενέργειας είναι ίση: 
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Παρατηρούμε ότι ΔU=17μJ ενώ η ενέργεια που πήρε το φορτίο από την πηγή είναι ίσο με 18μJ. Αυτό 

συμβαίνει αφού στη διάρκεια της μετακίνησης μέσα από την πηγή, ένα μέρος της ενέργειας που παίρνει 

(18μJ-17μJ=1μJ) αποδίδεται στην εσωτερική αντίσταση r και εμφανίζεται ως θερμότητα. 

δ)  Η τάση στα άκρα του αντιστάτη R2 είναι ίση με: 

VΔΖ=Ι∙R2=0,2∙50V=10V 

Οπότε το έργο που παράγεται από το ηλεκτρικό πεδίο κατά την μετακίνηση από το Δ στο Ζ, είναι ίσο: 
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Η ενέργεια αυτή αποδίδεται από το φορτίο q στον αντιστάτη και εμφανίζεται ως θερμότητα. 

Σχόλιο: 

Αν υπολογίζαμε την θερμότητα που ελευθερώνεται πάνω στον αντιστάτη σε χρόνο t1 που απαιτείται να μετα-

κινηθεί το φορτίο q, μέσω της αντίστασης R2, θα βρίσκαμε: 

Q=Ι2R2∙t1=0,22∙50∙5∙10-6 J=10∙10-6 J=10μJ 

Ίση προφανώς με το έργο που υπολογίσαμε στο τελευταίο ερώτημα … 

dmargaris@gmail.com 

 

 

 


