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ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 

 
1. Στα σημεία Α, Β μιας ευθείας βρίσκονται ακλόνητα δύο φορτία q Α= +3μC και qΒ = +12μC 

αντίστοιχα. Η απόσταση AB = 6cm . 
α. Να βρεθεί σε ποιό σημείο της ευθείας ΑΒ πρέπει να τοποθετήσουμε θετικό φορτίο q, ώστε αυτό να 
ισορροπεί; 
β. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο μέσον της απόστασης ΑΒ. 
 

2. Στην κορυφή Β, Γ ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ ( 0ˆ 90A  )βρίσκονται ακλόνητα τα σημειακά φορτία  
QΑ = +2μC και QΓ = -8μC , αντίστοιχα. Αν AB = 6m και AΓ = 8m να βρείτε: 

α. Την δύναμη που ασκείται μεταξύ των φορτίων Β και Γ. 
β. Την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το φορτίο  QB στο Γ. 
γ. Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α. 
δ. Ένα φορτίο q = -5μC μετακινείται από το σημείο Α, στο μέσο Μ της 
ΒΓ. Να βρεθεί το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου για την μετακίνηση αυτή.  
 
3. Στα σημεία Α, Β μιας ευθείας (ε), τα οποία απέχουν απόσταση 5cm μεταξύ τους, βρίσκονται τα 

ακλόνητα σημειακά φορτία 82 10AQ C    και 88 10BQ C    αντίστοιχα. 

α. Να βρείτε ένα σημείο Γ ανάμεσα στα Α, Β όπου το δυναμικό να μηδενίζεται.  
β. Στο σημείο Γ να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. 
γ. Αν στο σημείο Γ τοποθετήσουμε ένα φορτίο q = -2μC να βρείτε 
i. την δύναμη που θα του ασκηθεί από το πεδίο και να την σχεδιάσετε και 
ii. την ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του φορτίου q στο σημείο Γ. 

 
4. Δύο φορτία q1 = 4μC ή q2 = -2μC βρίσκονται στα άκρα ευθύγραμμου τμήματος AB = 30cm , 

ακλόνητα στερεωμένα. 
α. Να βρεθεί το δυναμικό σε δύο σημεία Γ και Δ που βρίσκονται ΑΓ = 10cm και ΑΔ = 20cm από το 
σημείο Α. 
β. Να υπολογίσετε το έργο που παράγεται από το ηλεκτρικό πεδίο των δύο φορτίων  q1 ,q 2για τη 
μετακίνηση φορτίου q3 = 1μC από το Γ στο Δ. 
γ. Με τι ταχύτητα το φορτίο 3 q φθάνει στο σημείο Δ, αν η μάζα του είναι m = 2mg 
 
5. Δύο φορτία Q1 = 6 μC και Q2 = – 8mC βρίσκονται σε απόσταση r = 2 cm μεταξύ τους. 
α. Βρείτε τη δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων. 
β. Βρείτε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου, στο μέσο της απόστασης r. 

Δίνεται 9 2 29 10 /k N m C    
 

 


