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Κεφάλαιο 24 

Νόμος του Coulomb και ηλεκτρικά πεδία 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB: Υποθέτουμε ότι δύο σημειακά φορτία, q και q', βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ 

τους στο κενό. Αν τα φορτία q και q' έχουν το ίδιο πρόσημο, απωθούνται· αν έχουν αντίθετα πρόσημα, τότε έλκονται. 

Η δύναμη που ασκεί κάθε φορτίο στο άλλο φορτίο ονομάζεται δύναμη Coulomb ή ηλεκτρική δύναμη και δίνεται από 

το Νόμο του Coulomb, 

     (στο κενό) 

Στο σύστημα SI, οι αποστάσεις εκφράζονται σε μέτρα και οι δυνάμεις σε newton. Η μονάδα μέτρησης του φορτίου q 

στο σύστημα SI είναι το coulomb (C). Η σταθερά k στο Νόμο του coulomb έχει τιμή 

 

ή κατά προσέγγιση 9.0 × 10
9
 N·m

2
/C

2
. Συχνά, η σταθερά k αντικαθίσταται με 1/4πε0, όπου η ε0 = 8.85 × 10

–12
 C

2
/N·m

2
 

ονομάζεται διαπερατότητα
1
 του κενού. Τότε, ο Νόμος του Coulomb γίνεται 

     (στο κενό) 

Όταν το περιβάλλον μέσο δεν είναι το κενό, τότε οι δυνάμεις που δημιουργούν τα επαγόμενα φορτία στο υλικό 

μειώνουν τις δυνάμεις μεταξύ των σημειακών φορτίων. Αν το υλικό έχει διηλεκτρική σταθερά K, τότε η διαπερατότη-

τα ε0 στον τύπο που εκφράζει το Νόμο του Coulomb πρέπει να αντικατασταθεί με Kε0 = ε, όπου  ε είναι η διαπερατό-

τητα του υλικού. Τότε, 

 

Για το κενό, K = 1· για τον αέρα, K = 1.000 6. 

Ο Νόμος του Coulomb μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε ομοιόμορφα σφαιρικά κελύφη ή σφαιρικά φορτία. Σε αυ-

τή την περίπτωση, η απόσταση r μεταξύ των κέντρων των σφαιρών πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των 

ακτίνων τους. 

ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΒΑΝΤΙΣΜΕΝΟ: Το μέγεθος του μικρότερου φορτίου που έχει ποτέ μετρηθεί συμβολίζεται 

με e (ονομάζεται κβάντο φορτίου), όπου e = 1.602 18 × 10
–19

 C. Όλα τα ελεύθερα φορτία, όσα μπορούν να απομονω-

θούν και να μετρηθούν, είναι ακέραια πολλαπλάσια του e. Το ηλεκτρόνιο έχει φορτίο –e, ενώ το πρωτόνιο +e. Αν και 

υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι τα κουάρκ μεταφέρουν φορτία μεγέθους e/3 και 2e/3, αυτά υφίστανται μόνο σε δε-

σμευμένα συστήματα, το καθαρό φορτίο των οποίων ισούται με ακέραιο πολλαπλάσιο του e. 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ: Το αλγεβρικό άθροισμα όλων των φορτίων που υπάρχουν στο σύμπαν είναι σταθε-

ρό. Όταν δημιουργείται ένα σωματίδιο φορτίου +e, τότε δημιουργείται ταυτόχρονα και ένα γειτονικό φορτίο –e. Όταν 

                                                        
1
 Σ.τ.Μ. Είναι γνωστή και ως διηλεκτρική σταθερά του κενού ή απόλυτη διηλεκτρική σταθερά ή και (πολύ σπάνια) επιτρεπτότητα. 
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ένα σωματίδιο με φορτίο +e εξαφανίζεται, τότε ένα γειτονικό σωματίδιο με φορτίο –e εξαφανίζεται επίσης. Επομένως, 

το καθαρό φορτίο του σύμπαντος παραμένει σταθερό. 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ: Δοκιμαστικό φορτίο είναι ένα πολύ μικρό φορτίο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση μετρήσεων σε ένα ηλεκτρικό σύστημα. Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο φορτίο, το 

οποίο έχει πολύ μικρό ηλεκτρικό και φυσικό μέγεθος, έχει αμελητέα επίδραση στο περιβάλλον του. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Σε ένα σημείο του χώρου λέμε ότι υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο όταν ένα δοκιμαστικό φορτίο που 

έχει τοποθετηθεί εκεί, υφίσταται την επίδραση μιας ηλεκτρικής δύναμης. Η κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου σε 

αυτό το σημείο είναι ίδια με την κατεύθυνση της δύναμης που υφίσταται ένα θετικό δοκιμαστικό φορτίο που έχει το-

ποθετηθεί σε αυτό το σημείο. 

Αναπαριστούμε τα ηλεκτρικά πεδία με τις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές. Μια δυναμική γραμμή που διέρχεται από 

ένα σημείο έχει κατεύθυνση ίδια με εκείνη του ηλεκτρικού πεδίου σε αυτό το σημείο. Όπου οι γραμμές του πεδίου 

πλησιάζουν μεταξύ τους, το ηλεκτρικό πεδίο είναι μεγαλύτερο. Οι δυναμικές γραμμές εκπορεύονται από θετικά φορ-

τία (επειδή ένα θετικό φορτίο απωθεί ένα θετικό δοκιμαστικό φορτίο) και κατευθύνονται προς αρνητικά φορτία (επει-

δή έλκουν το θετικό δοκιμαστικό φορτίο)
2
. 

Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (E
�

) σε ένα σημείο ισούται με τη δύναμη που υφίσταται ένα μοναδιαίο 

θετικό δοκιμαστικό φορτίο όταν τοποθετηθεί στο σημείο αυτό. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι διανυσματική 

ποσότητα καθώς ισούται με την ασκούμενη δύναμη ανά μονάδα φορτίου. Οι μονάδες της έντασης E
�

 είναι τα N/C ή 

τα V/m (δείτε το Κεφάλαιο 25). 

Αν τοποθετήσουμε ένα φορτίο q σε ένα σημείο όπου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου λόγω άλλων φορτίων εί-

ναιE
�

, στο φορτίο θα ασκηθεί δύναμη
E

F

�

 η οποία δίνεται από τη σχέση 

 

Αν το φορτίο q είναι αρνητικό, τότε η δύναμη 
E

F

�

 θα έχει κατεύθυνση αντίθετη από αυτή της έντασης E
�

. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ: Για να βρούμε την ένταση του πεδίου E (το προσημασμένο μέ-

τρο της E
�

) που δημιουργεί ένα σημειακό φορτίο q, χρησιμοποιούμε το Νόμο του Coulomb. Αν τοποθετήσουμε ένα 

σημειακό φορτίο q' σε απόσταση r από το φορτίο q, τότε θα ασκηθεί σε αυτό μια δύναμη 

 

Αλλά αν τοποθετήσουμε ένα σημειακό φορτίο q' σε μια απόσταση όπου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι E, τότε 

η δύναμη στο φορτίο q' είναι 

 

Συγκρίνοντας τις δύο εκφράσεις της δύναμης FE, διαπιστώνουμε ότι 

 

Αυτή είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε απόσταση r από ένα σημειακό φορτίο q. Η ίδια σχέση ισχύει και σε 

σημεία εκτός ενός πεπερασμένου σφαιρικού φορτίου q. Για θετικά φορτία q, η ένταση E είναι θετική και το διάνυσμα 

E

�

 κατευθύνεται ακτινικά προς τα έξω από το q· για αρνητικά φορτία q, η ένταση E είναι αρνητική και το διάνυσμα 

E

�

 κατευθύνεται ακτινικά προς το κέντρο. 

                                                        
2
 Σ.τ.Μ. Η εφαπτόμενη σε οποιοδήποτε σημείο μιας δυναμικής γραμμής δίνει τη διεύθυνση της έντασης Ε του πεδίου σε αυτό το 

σημείο. Το πλήθος των δυναμικών γραμμών ανά μονάδα εμβαδού μιας κάθετης στις γραμμές διατομής είναι ανάλογο του μέ-

τρου της έντασης Ε. 
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ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ: Η δύναμη που υφίσταται ένα φορτίο εξαιτίας άλλων φορτίων ισούται με το διανυσμα-

τικό άθροισμα των δυνάμεων Coulomb που ασκούν σε αυτό τα υπόλοιπα φορτία. Παρόμοια, η ένταση E
�

 σε ένα ση-

μείο εξαιτίας πολλών φορτίων ισούται με το διανυσματικό άθροισμα των εντάσεων των μεμονωμένων φορτίων. 

Λυμένα προβλήματα 

24.1 Δύο νομίσματα βρίσκονται πάνω σε ένα τραπέζι σε απόσταση 1.5 m μεταξύ τους. Φέρουν τα ίδια φορτία. Πό-

σο μεγάλο, κατά προσέγγιση, είναι το φορτίο κάθε νομίσματος αν κάθε νόμισμα δέχεται μια δύναμη 2 N; 

Η διάμετρος κάθε νομίσματος είναι μικρή συγκριτικά με τη μεταξύ τους απόσταση που είναι 1.5 m. Μπορούμε επομέ-

νως να θεωρήσουμε τα νομίσματα ως σημειακά φορτία. Από το Νόμο του Coulomb, FE = (k/K)q1q2/r
2
, έχουμε (η διηλε-

κτρική σταθερά K είναι κατά προσέγγιση 1.00) 

 

από όπου q = 2 × 10
–5

 C. 

24.2 Λύστε πάλι το Πρόβλημα 24.1 αν τα νομίσματα βρίσκονται σε ένα μεγάλο κάδο με νερό σε απόσταση 1.5 m 

μεταξύ τους. Η διηλεκτρική σταθερά του νερού είναι περίπου 80. 

Από το Νόμο του Coulomb, 

 

όπου το K, η διηλεκτρική σταθερά, είναι τώρα 80. Άρα, 

 

24.3 Ο πυρήνας του ηλίου έχει φορτίο +2e και του νέον +10e, όπου e είναι το κβάντο φορτίου, 1.60 × 10
–19

 C. 

Βρείτε την απωθητική δύναμη που ασκεί ο ένας πυρήνας στον άλλο όταν βρίσκονται σε απόσταση 3.0 nano-

meters (1 nm = 10
–9

 m). Υποθέστε ότι το σύστημα βρίσκεται στο κενό. 

Οι πυρήνες έχουν ακτίνα της τάξης των 10
–15

 m. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να τους θεωρήσουμε ως ση-

μειακά φορτία. Τότε 

 

24.4 Σύμφωνα με το μοντέλο του Bohr για το άτομο του υδρογόνου, ένα ηλεκτρόνιο (q = –e) περιστρέφεται γύρω από 

ένα πρωτόνιο (q' = e) σε μια τροχιά ακτίνας 5.3 × 10
–11

 m. Η έλξη που ασκεί το πρωτόνιο στο ηλεκτρόνιο παρέ-

χει την κεντρομόλο δύναμη που συγκρατεί το ηλεκτρόνιο στην τροχιά του. Βρείτε (α) τη δύναμη της ηλεκτρικής 

έλξης μεταξύ των σωματιδίων και (β) την ταχύτητα του ηλεκτρονίου. Η μάζα του ηλεκτρονίου είναι 9.1 × 10
–31

 

kg. 

(α)  

(β) Η δύναμη που βρήκαμε στο ερώτημα (α) είναι η κεντρομόλος δύναμη, mυ
2
/r. Επομένως, 
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 από όπου 

 

24.5 Τρία σημειακά φορτία τοποθετούνται στον άξονα x όπως φαίνεται στο Σχήμα 24-1. Βρείτε τη συνολική δύνα-

μη στο φορτίο των –5μC εξαιτίας των δύο άλλων φορτίων. 

Επειδή τα αντίθετα φορτία έλκονται, οι δυνάμεις στο φορτίο των –5μC είναι όπως απεικονίζεται στο σχήμα. Τα μεγέθη 

των δυνάμεων 
3E

F

�

 και 
8E

F

�

 δίνονται από το Νόμο του Coulomb: 

 

 

  

 Σχήμα 24-1 Σχήμα 24-2 

Παρατηρούμε δύο πράγματα σχετικά με τους υπολογισμούς: (1) Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλες μονάδες μέ-

τρησης (coulomb και μέτρα). (2) Επειδή θέλουμε να υπολογίσουμε μόνο τα μεγέθη των δυνάμεων, δεν χρησιμοποιούμε τα 

πρόσημα των φορτίων. (Χρησιμοποιούμε δηλαδή τις απόλυτες τιμές τους.) Η κατεύθυνση κάθε δύναμης δίνεται από το δι-

άγραμμα, το οποίο σχεδιάσαμε αφού εξετάσαμε την κατάσταση. 

Από το διάγραμμα, η συνισταμένη δύναμη στο κεντρικό φορτίο είναι 

 

και είναι προς την κατεύθυνση +x. 

24.6 Βρείτε το λόγο της ηλεκτρικής δύναμης του Coulomb FE προς τη δύναμη της βαρύτητας FG μεταξύ δύο ηλε-

κτρονίων στο κενό. 

Από το Νόμο του Coulomb και το Νόμο της βαρύτητας του Νεύτωνα, 

     και     
 

Επομένως, 

 

Παρατηρούμε ότι η ηλεκτρική δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δύναμη της βαρύτητας. 
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24.7 Δύο όμοιες σφαίρες, μάζας 0.10 g η κάθε μία, φέρουν ταυτόσημα φορτία και είναι αναρτημένες από δύο νή-

ματα ίσου μήκους, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 24-2. Στην κατάσταση ισορροπίας, λαμβάνουν τη θέση που 

φαίνεται στο σχήμα. Βρείτε το φορτίο κάθε σφαίρας. 

Θεωρήστε την αριστερή σφαίρα. Ισορροπεί υπό την επίδραση τριών δυνάμεων: (1) της εφελκυστικής δύναμης FT του 

νήματος· (2) της δύναμης της βαρύτητας, 

 

και (3) της απώθησης Coulomb FE. 

Γράφοντας ∑Fx = 0 και ∑Fy = 0 για τη σφαίρα στα αριστερά, παίρνουμε 

     και      

Από τη δεύτερη εξίσωση, 

 

Αντικαθιστώντας στην πρώτη εξίσωση έχουμε 

 

Αλλά αυτή είναι η δύναμη Coulomb, kqq'/r
2
. Επομένως, 

 

από όπου q = 0.10 μC. 

24.8 Τα φορτία που απεικονίζονται στο Σχήμα 24–3 είναι ακίνητα. Βρείτε τη δύναμη που ασκούν στο φορτίο των 

4.0 μC τα δύο άλλα φορτία. 

 

Σχήμα 24–3 

Από το Νόμο του Coulomb έχουμε 

 

 

Η συνισταμένη δύναμη στο φορτίο των 4.0 μC έχει συνιστώσες 
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έτσι 

 

Η συνισταμένη δύναμη σχηματίζει γωνία tan
–1

(0.45/3.9) = 7° με το θετικό άξονα των y, δηλαδή, θ = 97°. 

24.9 Δύο φορτία τοποθετούνται στον άξονα των x: +3.0 μC στο σημείο x = 0 και –5.0 μC στο σημείο x = 40 cm. 

Πού πρέπει να τοποθετηθεί ένα τρίτο φορτίο q ώστε η δύναμη που ασκείται σε αυτό να είναι μηδενική; 

Η κατάσταση απεικονίζεται στο Σχήμα 24-4. Γνωρίζουμε ότι το φορτίο q πρέπει να τοποθετηθεί κάπου στον άξονα 

των x. (Γιατί;) Υποθέτουμε ότι το φορτίο q είναι θετικό. Όταν τοποθετείται στο τμήμα BC, οι δύο δυνάμεις που ασκούνται 

σε αυτό έχουν ίδια κατεύθυνση και δεν μπορούν να εξουδετερωθούν. Όταν τοποθετείται δεξιά του σημείου C, η δύναμη 

έλξης που ασκεί το φορτίο των –5 μC είναι πάντοτε μεγαλύτερη από τη δύναμη απώθησης που ασκεί το φορτίο των +3 

μC. Επομένως, η δύναμη στο q δεν μπορεί να είναι μηδενική σε αυτή την περιοχή. Μόνο στην περιοχή αριστερά του ση-

μείου B μπορεί να συμβεί εξουδετέρωση. (Μπορείτε να δείξετε ότι αυτό ισχύει και όταν το q είναι αρνητικό;) 

Όταν το q βρίσκεται στη θέση που απεικονίζεται και η συνολική δύναμη που ασκείται σε αυτό ισούται με μηδέν, έ-

χουμε F3 = F5. Έτσι, όταν οι αποστάσεις εκφράζονται σε μέτρα, 

 

Αφού απαλείψουμε τα q, k, και 10
–6

 C από κάθε πλευρά της εξίσωσης, πολλαπλασιάζουμε χιαστί για να πάρουμε 

     και      

Χρησιμοποιώντας τον τύπο της δευτεροβάθμιας εξίσωσης, βρίσκουμε 

 

Άρα, έχουμε δύο τιμές για την απόσταση d : 1.4 m και –0.18 m. Η σωστή λύση είναι η πρώτη· σύμφωνα με τη δεύτερη, το 

σημείο βρίσκεται στο διάστημα BC όπου οι δύο δυνάμεις έχουν το ίδιο μέγεθος αλλά δεν εξουδετερώνονται. 

 

Σχήμα 24-4 

24.10 Υπολογίστε (α) το ηλεκτρικό πεδίο E στον αέρα σε απόσταση 30 cm από ένα σημειακό φορτίο q1 = 5.0 × 10
–9

 

C, (β) τη δύναμη που ασκείται σε ένα φορτίο q2 = 4.0 × 10
–10 

C το οποίο απέχει 30 cm από το q1 και (γ) η δύ-

ναμη που ασκείται σε ένα φορτίο q3 = –4.0 × 10
–10

 C το οποίο απέχει 30 cm από το q1 (το q2 απουσιάζει). 

(α)  

 με κατεύθυνση απομάκρυνσης από το q1. 

(β)  

 με κατεύθυνση απομάκρυνσης από το q1. 

(γ)  

 Η δύναμη αυτή κατευθύνεται προς το q1. 
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24.11 Για την κατάσταση που απεικονίζεται στο Σχήμα 24-5, βρείτε (α) την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου E στο 

σημείο P, (β) τη δύναμη σε ένα φορτίο –4.0 × 10
–8

 C που βρίσκεται στο P, και (γ) το σημείο όπου η ένταση 

του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν (όταν απουσιάζει το φορτίο των –4.0 × 10
–8

C). 

 

Σχήμα 24–5 

(α) Ένα θετικό δοκιμαστικό φορτίο που βρίσκεται στο σημείο P απωθείται προς τα δεξιά από το θετικό φορτίο q1 και έλ-

κεται προς τα δεξιά από το αρνητικό φορτίο q2. Επειδή τα διανύσματα έντασης 
1

E

�

 και 
2

E

�

 έχουν ίδια κατεύθυνση, 

μπορούμε να προσθέσουμε τα μέτρα τους για να πάρουμε το μέτρο της συνισταμένης έντασης του πεδίου: 

 

 όπου r1 = r2 = 0.05 m και |q1|και |q2| είναι οι απόλυτες τιμές των q1 και q2. Επομένως, 

 

 Με κατεύθυνση προς τα δεξιά. 

(β) Σε ένα φορτίο q που βρίσκεται στο σημείο P ασκείται δύναμη ίση με Eq. Επομένως, 

 

 Το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει ότι η δύναμη έχει κατεύθυνση προς τα αριστερά. Αυτό είναι σωστό γιατί το ηλε-

κτρικό πεδίο αντιπροσωπεύει τη δύναμη που ασκείται σε ένα θετικό φορτίο. Η δύναμη σε ένα αρνητικό φορτίο έχει 

κατεύθυνση αντίθετη από αυτή του πεδίου. 

(γ) Με ένα συλλογισμό παρόμοιο με αυτόν του Προβλήματος 24.9, συμπεραίνουμε ότι το πεδίο θα είναι μηδενικό σε ένα 

σημείο δεξιά του φορτίου –5.0 × 10
–8

 C. Συμβολίζουμε την απόσταση του σημείου από το φορτίο των 5.0 × 10
–8

 C ως 

d. Σε αυτό το σημείο 

 

 επειδή το πεδίο που οφείλεται στο θετικό φορτίο έχει κατεύθυνση προς τα δεξιά, ενώ το πεδίο που οφείλεται στο αρ-

νητικό φορτίο έχει κατεύθυνση προς τα αριστερά. Έτσι 

 

 Απλοποιώντας, λαμβάνουμε 

 

 που μας δίνει d = 0.10 m και –0.03 m. Μόνο το θετικό πρόσημο έχει νόημα, οπότε d = 0.10 m. Το ζητούμενο σημείο 

βρίσκεται σε απόσταση 10 cm δεξιά από το αρνητικό φορτίο. 

24.12 Τρία φορτία τοποθετούνται στις τρεις κορυφές ενός τετραγώνου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 24-6. Κάθε πλευρά 

του τετραγώνου έχει μήκος 30.0 cm. Υπολογίστε την ένταση του πεδίου E
�

 στην τέταρτη κορυφή. Ποια είναι 

η δύναμη σε ένα φορτίο 6.00 μC που βρίσκεται στην τέταρτη κορυφή; 

Οι συνεισφορές των τριών φορτίων στο πεδίο στην κενή κορυφή είναι όπως απεικονίζεται. Παρατηρήστε ιδιαίτερα τις 

κατευθύνσεις τους. Τα μέτρα τους δίνονται από τη σχέση E = kq/r
2
 ως 

 

Επειδή το διάνυσμα της έντασης E8 σχηματίζει γωνία 45.0° με το οριζόντιο επίπεδο, έχουμε 
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Σχήμα 24-6 

Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις 
2 2

x y
E E E= +  και tanθ = Ey/Ex βρίσκουμε ότι E = 2.47 × 10

5
 N υπό γωνία 118°. 

Η δύναμη σε ένα φορτίο που βρίσκεται στην κενή κορυφή είναι απλώς FE = Eq. Αφού q = 6.00 × 10
–6

 C, έχουμε  

FE = 1.48 N υπό γωνία 118°. 

24.13 Δύο φορτισμένες μεταλλικές πλάκες βρίσκονται σε απόσταση 15 cm μεταξύ τους στο κενό, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 24-7. Το ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των πλακών είναι ομοιόμορφο και έχει ένταση E = 3000 N/C. Ένα 

ηλεκτρόνιο (q = –e, me = 9.1 × 10
–31

 kg) που αρχικά βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, απελευθερώνεται από 

το σημείο P στην αρνητική πλάκα. (α) Πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να φτάσει στην άλλη πλάκα; (β) Πόσο 

γρήγορα θα κινείται λίγο πριν προσκρούσει σε αυτή; 

 

Σχήμα 24-7 

Οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου δείχνουν τη δύναμη που ασκείται σε ένα θετικό φορτίο. (Ένα θετικό 

φορτίο απωθείται προς τα δεξιά από τη θετική πλάκα και έλκεται προς τα δεξιά από την αρνητική πλάκα.) Ένα ηλεκτρό-

νιο, εφόσον είναι αρνητικά φορτισμένο, δέχεται μια δύναμη αντίθετης κατεύθυνσης, προς τα αριστερά, μεγέθους 

 

Εξαιτίας αυτής της δύναμης, το ηλεκτρόνιο υφίσταται επιτάχυνση προς τα αριστερά που δίνεται από τη σχέση 

 

Στο πρόβλημα κίνησης για το ηλεκτρόνιο που απελευθερώνεται στην αρνητική πλάκα και κινείται προς τη θετική πλάκα 

 

(α) Από τη σχέση x = υit + ½ at
2
 έχουμε 
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(β)  

 Όπως θα δείτε στο Κεφάλαιο 41, τα σχετικιστικά φαινόμενα αρχίζουν να εκδηλώνονται σε ταχύτητες μεγαλύτερες 

από αυτή. Επομένως, αυτή η προσέγγιση πρέπει να τροποποιηθεί για σωματίδια υψηλής ταχύτητας. 

24.14 Στο Σχήμα 24-7, υποθέτουμε ότι ένα ηλεκτρόνιο βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω από το σημείο P με  

5.0 × 10
6
 m/s. Πόσο ψηλότερα από το σημείο A θα χτυπήσει τη θετική πλάκα; 

Πρόκειται για ένα πρόβλημα βολής. (Επειδή η δύναμη της βαρύτητας είναι πολύ μικρή συγκριτικά με την ηλεκτρική 

δύναμη, αγνοούμε τη βαρύτητα.) Η μόνη δύναμη που ασκείται στο ηλεκτρόνιο μετά την απελευθέρωσή του είναι η οριζό-

ντια ηλεκτρική δύναμη. Στο Πρόβλημα 24.13 (α) βρήκαμε ότι, υπό την επίδραση αυτής της δύναμης, το ηλεκτρόνιο έχει 

χρόνο πτήσης 2.4 × 10
–8

s. Η κατακόρυφη μετατόπιση κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος είναι 

 

Το ηλεκτρόνιο προσκρούει στη θετική πλάκα 12 cm ψηλότερα από το σημείο A. 

24.15 Ένα πρωτόνιο (q = +e, m = 1.67 × 10
–27

 kg) βάλλεται με ταχύτητα 2.00 × 10
5
 m/s από το σημείο A προς το P, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 24-7. Ποια θα είναι η ταχύτητά του λίγο πριν προσκρούσει στην πλάκα στο P; 

 

Για το πρόβλημα που περιλαμβάνει οριζόντια κίνηση, 

 

Χρησιμοποιούμε τη σχέση υf
2
 = υi

2 
+ 2ax για να βρούμε ότι 

 

24.16 Δύο όμοιες μικροσκοπικές μεταλλικές σφαίρες έχουν φορτία q1 και q2. Η δύναμη απώθησης που ασκεί η μία 

σφαίρα στην άλλη όταν βρίσκονται σε απόσταση 20 cm είναι 1.35 × 10
–4

 N. Όταν οι σφαίρες έρθουν σε επαφή 

και στη συνέχεια απομακρυνθούν πάλι σε απόσταση 20 cm, η δύναμη απώθησης είναι 1.406 ×10
–4

 N. Βρείτε 

τα q1 και q2. 

Επειδή η δύναμη είναι απωθητική, τα φορτία q1 και q2 έχουν το ίδιο πρόσημο. Μετά την επαφή τους, οι δύο σφαίρες 

αποκτούν το ίδιο φορτίο, δηλαδή, ½(q1 + q2). Γράφοντας το Νόμο του Coulomb για τις δύο περιπτώσεις που περιγράφου-

με έχουμε 

 

και 

 

Αντικαθιστώντας το k, οι δύο εξισώσεις ανάγονται στις 

     και      

Επιλύοντας το σύστημα των δύο εξισώσεων παίρνουμε q1 = 20 nC και q2 = 30 nC (ή και αντίστροφα). Εναλλακτικά, και 

τα δύο φορτία θα μπορούσαν να είναι αρνητικά. 
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Συμπληρωματικά προβλήματα 

24.17 Πόσα ηλεκτρόνια περιέχει ένα φορτίο 1.0 C; Ποια είναι η μάζα των ηλεκτρονίων στο ίδιο φορτίο; Απάντηση: 

6.2 × 10
18

 ηλεκτρόνια, 5.7 × 10
–12

 kg 

24.18 Αν δύο ίσα φορτία, 1 C το καθένα, απέχουν 1 km μεταξύ τους στον αέρα, ποια είναι η μεταξύ τους δύναμη; 

Απάντηση: 9 kN δύναμη απώθησης 

24.19 Προσδιορίστε τη δύναμη μεταξύ δύο ελεύθερων ηλεκτρονίων που βρίσκονται σε απόσταση 1.0 angstrom  

(10
–10

 m) μεταξύ τους. Απάντηση: 23 nN δύναμη απώθησης 

24.20 Ποια είναι η δύναμη απώθησης μεταξύ δύο πυρήνων αργού που βρίσκονται σε απόσταση 1.0 nm (10
–9

m) με-

ταξύ τους; Το φορτίο στον πυρήνα αργού είναι +18e. Απάντηση: 75 nN 

24.21 Δύο σφαίρες ίσου φορτίου βρίσκονται σε απόσταση 3 cm μεταξύ τους στον αέρα και απωθούν η μία την άλλη 

με δύναμη 40 μN. Υπολογίστε το φορτίο κάθε σφαίρας. Απάντηση: 2 nC 

24.22 Τρία σημειακά φορτία τοποθετούνται στα ακόλουθα σημεία στον άξονα των x: +2.0 μC στο x = 0, –3.0 μC στο  

x = 40 cm, και –5.0 μC στο x = 120 cm. Βρείτε τη δύναμη (α) στο φορτίο των –3.0 μC, (β) στο φορτίο των  

–5.0 μC. Απάντηση: (α) –0.55 N, (β) 0.15 Ν 

24.23 Τέσσερα σημειακά φορτία, +3.0 μC το καθένα, τοποθετούνται στις τέσσερις κορυφές ενός τετραγώνου με 

πλευρά 40 cm. Βρείτε τη δύναμη σε οποιοδήποτε από αυτά τα φορτία. Απάντηση: 0.97 N με κατεύθυνση προς 

τα έξω κατά μήκος της διαγωνίου 

24.24 Τέσσερα σημειακά φορτία ίσου μεγέθους (3.0 μC) τοποθετούνται στις κορυφές ενός τετραγώνου με πλευρά 40 

cm. Τα δύο φορτία που βρίσκονται στην ίδια διαγώνιο είναι θετικά, ενώ τα άλλα δύο είναι αρνητικά. Βρείτε τη 

δύναμη σε οποιοδήποτε από τα αρνητικά φορτία. Απάντηση: 0.46 N με κατεύθυνση προς τα μέσα κατά μήκος 

της διαγωνίου 

24.25 Φορτία +2.0, +3.0, και –8.0 μC τοποθετούνται στις κορυφές ενός ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 10 cm. Υπο-

λογίστε το μέγεθος της δύναμης που ασκείται στο φορτίο των –8.0 μC εξαιτίας των δύο άλλων φορτίων.  

Απάντηση: 31 N 

24.26 Ένα φορτίο +5.0 μC τοποθετείται στο σημείο x = 0 ακριβώς και ένα δεύτερο φορτίο +7.0 μC τοποθετείται στο 

σημείο x = 100 cm. Πού μπορεί να τοποθετηθεί ένα τρίτο φορτίο ώστε να δέχεται μηδενική συνολική δύναμη 

εξαιτίας των άλλων δύο; Απάντηση: Στο σημείο x = 46 cm 

24.27 Δύο όμοιες μικροσκοπικές μεταλλικές σφαίρες φέρουν φορτία +3 nC και –12 nC, και βρίσκονται σε απόσταση  

3 m μεταξύ τους. (α) Υπολογίστε την ελκτική δύναμη. (β) Οι σφαίρες έρχονται σε επαφή και στη συνέχεια 

απομακρύνονται σε απόσταση 3 m. Περιγράψτε τις δυνάμεις που δέχονται τώρα. Απάντηση: (α) 4 × 10
–4

 N ελ-

κτική δύναμη, (β) 2 × 10
–4

 N απωθητική δύναμη 

24.28 Ένα φορτίο +6.0 μC δέχεται δύναμη 2.0 mN στην κατεύθυνση +x σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο χώρο.  

(α) Ποιο ήταν το ηλεκτρικό πεδίο εκεί πριν τοποθετηθεί το φορτίο; (β) Περιγράψτε τη δύναμη που θα δεχόταν 

ένα φορτίο –2.0 μC αν το χρησιμοποιούσαμε αντί του φορτίου των +6.0 μC. Απάντηση: (α) 0.33 kN/C στην 

κατεύθυνση +x (β) 0.67 mN στην κατεύθυνση –x 

24.29 Ένα σημειακό φορτίο –3.0 × 10
–5

 C τοποθετείται στην αρχή των συντεταγμένων. Βρείτε το ηλεκτρικό φορτίο 

στο σημείο x = 5.0 m στον άξονα των x. Απάντηση: 11 kN/C στην κατεύθυνση –x 

24.30 Τέσσερα φορτία ίσου μεγέθους (4.0 μC) τοποθετούνται στις τέσσερις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς 20 

cm. Βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο στο κέντρο του τετραγώνου (α) αν τα φορτία είναι όλα θετικά, (β) αν το πρό-

σημο των φορτίων εναλλάσσεται γύρω από την περίμετρο του τετραγώνου, (γ) αν τα πρόσημα έχουν την εξής 

σειρά γύρω από το τετράγωνο: συν, συν, μείον, μείον. Απάντηση: (α) μηδέν, (β) μηδέν, (γ) 5.1 MN/C προς την 

αρνητική πλευρά 
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24.31 Μια σφαίρα 0.200 g κρέμεται από ένα νήμα σε ένα κατακόρυφο ηλεκτρικό πεδίο 3.00 kN/C με κατεύθυνση 

προς τα πάνω. Ποιο είναι το φορτίο στη σφαίρα όταν η εφελκυστική δύναμη στο νήμα είναι (α) μηδενική και 

(β) 4.00 mN; Απάντηση: (α) +653 nC, (β) –680 nC 

24.32 Προσδιορίστε την επιτάχυνση ενός πρωτονίου (q = +e, m = 1.67 × 10
–27

 kg) σε ένα ηλεκτρικό πεδίο έντασης 

0.50 kN/C. Πόσες φορές είναι αυτή η επιτάχυνση μεγαλύτερη από την επιτάχυνση της βαρύτητας; Απάντηση: 

4.8 × 10
10

 m/s
2
, 4.9 × 10

9
 

24.33 Μια μικροσκοπική σφαίρα μάζας 0.60 g έχει φορτίο μεγέθους 8.0 μC. Είναι αναρτημένη από ένα νήμα σε ένα 

ηλεκτρικό πεδίο 300 N/C με κατεύθυνση προς τα κάτω. Ποια είναι η εφελκυστική δύναμη στο νήμα αν το 

φορτίο στη σφαίρα είναι (α) θετικό, (β) αρνητικό; Απάντηση: (α) 8.3 mN, (β) 3.5 mN 

24.34 Η μικροσκοπική σφαίρα στο άκρο του νήματος που απεικονίζεται στο Σχήμα 24-8 έχει μάζα 0.60 g και βρί-

σκεται σε ένα οριζόντιο ηλεκτρικό πεδίο έντασης 700 N/C. Βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας στη θέση που 

φαίνεται. Ποιο είναι το μέτρο και το πρόσημο του φορτίου της σφαίρας; Απάντηση: –3.1 μC 

 

Σχήμα 24-8 

24.35 Ένα ηλεκτρόνιο (q = –e, me = 9.1 × 10
–31

 kg) βάλλεται κατά μήκος του άξονα +x με αρχική ταχύτητα 3.0 × 10
6
 

m/s. Διανύει 45 cm και στη συνέχεια σταματά εξαιτίας ενός ομοιόμορφου ηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή. 

Βρείτε την ένταση και την κατεύθυνση του πεδίου. Απάντηση: 57 N/C με κατεύθυνση +x 

24.36 Ένα σωματίδιο μάζας m και φορτίου –e βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα υ σε ένα ηλεκτρικό πεδίο (E) που 

κατευθύνεται προς τα κάτω. Βρείτε (α) την οριζόντια και την κατακόρυφη συνιστώσα της επιτάχυνσής του, ax 

και ay, αντίστοιχα, (β) την οριζόντια και την κατακόρυφη μετατόπισή του, x και y έπειτα από χρονικό διάστη-

μα t, (γ) την εξίσωση της τροχιάς του. Απάντηση: (α) ax = 0, ay = Ee/m, (β) x = υt, y = ½ayt
2
 = ½(Ee/m)t

2
,  

(γ) y = ½ (Ee/mυ
2
)x

2
 (παραβολή) 


