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7.Γ.  Στατικός Ηλεκτρισμός 

7.21 Συντηρητικές δυνάμεις. 
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Στο κέντρο του κύκλου Ο υπάρχει ακίνητο ένα σημειακό φορτίο +Q, ενώ στο σημείο Α ένα άλλο 

σημειακό φορτίο +q1. 

i) Να σχεδιάστε τη δύναμη F που δέχεται το φορτίο q1. Από ποια εξίσωση υπολογίζουμε το μέτρο της; 

ii) Το φορτίο μεταφέρεται κατά μήκος του τόξου ΑΒ, μέχρι τη θέση Β. Να υπολογιστεί το έργο της 

δύναμης F. 

iii) Αν το φορτίο πήγαινε από το Α στο Β μέσα από την διαδρομή ΑΓΔΒ, τότε: 

α)  Το έργο από το Α στο Γ υπολογίζεται από τη σχέση WΑΓ= - F·(ΑΓ) 

β) Το έργο από το Α στο Γ είναι αρνητικό. 

γ) Ισχύει WΑΓ= - WΔΒ. 

δ) WΑΓΔΒ= 0 

iv) Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεμένες. 

α)   Αν το φορτίο πήγαινε από το Α στο Β μέσω της διαδρομής ΑΜΒ πόσο θα ήταν το έργο της 

δύναμης F; 

β) Πώς ονομάζεται μια δύναμη με την παραπάνω συμπεριφορά; 

7.22 Φόρτιση πυκνωτή. 

Στο κύκλωμα του σχήματος, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=2μF όταν οι οπλι-

σμοί του απέχουν 0,8cm, ενώ  V=100V.  

i) Όταν κλείσουμε τον διακόπτη Δ, πόσο φορτίο και με ποια φορά θα περά-

σει από τα σημεία Α και Β και ποιο το φορτίο του πυκνωτή;  

ii) Με κλειστό το διακόπτη Δ απομακρύνουμε τους οπλισμούς του πυκνωτή 

σε απόσταση 1,6cm. Πόσο φορτίο θα έχει τώρα ο πυκνωτής και πόσο 

φορτίο θα περάσει από το σημείο Α;  

iii) Ανοίγουμε πρώτα το διακόπτη Δ και μετά κάνουμε την μετακίνηση των οπλισμών από 0,8cm  σε 

1,6cm. Ποιο θα είναι τώρα το φορτίο του πυκνωτή και ποια η τάση μεταξύ των οπλισμών του; 

7.23 Πυκνωτής και γείωση. 
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Ένας πυκνωτής φορτίζεται από πηγή και κατόπιν ανοίγουμε το διακόπτη δ1 . Οι οπλισμοί του Α και Β, έχουν 

δυναμικά VA=50V και VB = -50V, αντίστοιχα. 

i) Ποια είναι η τάση του πυκνωτή; 

ii) Αν στη συνέχεια κλείσουμε το διακόπτη δ2 και γειώσουμε έτσι τον οπλισμό Β, θα αλλάξει το φορτίο 

του πυκνωτή; 

iii) Ποιο θα είναι το δυναμικό κάθε οπλισμού, μετά τη γείωση του οπλισμού Β; 

7.24 Φόρτιση ενός πυκνωτή και δυναμικά.. 

Ο πυκνωτής του παρακάτω κυκλώματος είναι αφόρτιστος και έχει χωρητικότητα C=2μF και η ηλεκτρική 

πηγή τάση V=10V. 

 
Κλείνουμε το διακόπτη δ1.  

i)  Ποιο το δυναμικό κάθε οπλισμού του πυκνωτή και ποιο το φορτίο του; 

ii)  Κλείνουμε το διακόπτη δ. Να βρεθούν τώρα τα δυναμικά των οπλισμών Α και Β καθώς και το φορτίο 

του πυκνωτή. 

7.25 Εκφόρτιση πυκνωτή. 

 

 

Με αφορμή την απάντηση του σχολικού βιβλίου στην άσκηση 31 της σελίδας 54. 

 

Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, ένα νέφος στην επιφάνειά του προς τη Γη εμφανίζει φορτίο  -25C. Στην 

επιφάνεια της Γης, δημιουργείται από επαγωγή, θετικό φορτίο. Όταν η διαφορά δυναμικού μεταξύ νέφους  - 

Γης φθάσει τα 5·10
7
V, ο ατμοσφαιρικός αέρας παύει να λειτουργεί ως μονωτής και ξεσπά ηλεκτρική 

εκκένωση, κατά την οποία ηλεκτρόνια του νέφους κατευθύνονται προς τη Γη (κεραυνός). 

i) Πόσο έργο παράγεται κατά την μεταφορά του πρώτου φορτίου q1= -0,01μC από το νέφος στη Γη. 

ii) Πόση συνολικά ενέργεια απελευθερώθηκε; 
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7.26 Η εκτροπή  μιας φορτισμένης  σφαίρας. 

Μια μικρή φορτισμένη σφαίρα, μάζας m=10g και φορτίου q1, ηρεμεί στο 

κάτω άκρο ενός κατακόρυφου νήματος (θέση Α) μήκους ℓ=1m από μονωτικό 

υλικό. Φέρνουμε στο σημείο Ο, το οποίο απέχει κατακόρυφη απόσταση 

h=0,2m  και οριζόντια απόσταση (ΟΓ)=1m από την θέση Α, ένα σημειακό 

φορτίο q2=4μC, με αποτέλεσμα η σφαίρα να εκτρέπεται και τελικά να 

ισορροπεί στη θέση Β, μεταξύ του Ο και του Γ. 

i)  Να βρεθεί η γωνία εκτροπής του νήματος στην τελική θέση ισορροπίας της σφαίρας. 

ii)  Να υπολογιστούν η οριζόντια και η κατακόρυφη συνιστώσα της τάσης του νήματος στην τελική θέση. 

iii) Να βρεθεί το φορτίο q1 της σφαίρας. 

iv) Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης της σφαίρας από τη θέση Α στη θέση Β, το έργο της δύναμης που 

δέχτηκε από το ηλεκτρικό πεδίο είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

Δίνεται η σταθερά του νόμου Coulomb k=9∙10
9
Ν∙m

2
/C

2
 και g=10m/s

2
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