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Σηµείωση: Επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή για τις πράξεις. ∆είξτε όµως όλα τα ϐήµατα της λύσης σας.

΄Ασκηση 1. Τρια ηλεκτρόνια e ϐρίσκονται στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου, σε απόσταση 1 × 10−9 m το
καθένα από τα άλλα. ΄Ενα πρωτόνιο p ϐρίσκεται στο κέντρο του τριγώνου. Θεωρήστε ke = 9× 109 Nm2/C2

και |e| = |p| = 1.6× 10−19 C. Ποιά είναι η δυναµική ενέργεια αυτής της οµάδας ϕορτίων ;

Απάντηση: U ≈ −5.1× 10−19 J

΄Ασκηση 2. ΄Ενας δίσκος έχει µια τρύπα στη µέση του, όπως κάποια παλιά νοµίσµατα. ΄Εστω ότι η ακτίνα
της τρύπας είναι Rin και η ακτίνα του δίσκου είναι Rout. Ο δίσκος είναι οµοιόµορφα ϕορτισµένος µε
συνολικό ϕορτίο Q, µε επιφανειακή πυκνότητα ϕορτίου σ. Βρείτε µια έκφραση για το ηλεκτρικό δυναµικό
σε απόσταση x από το κέντρο του δίσκου, µε το σηµείο x να ϐρίσκεται πάνω σε άξονα που διαπερνά κάθετα το
δίσκο στο νοητό του κέντρο - όπως ακριβώς στα παραδείγµατα στις διαλέξεις. Χωρίστε το δίσκο σε δακτυλίους
πάχους dr και ϑεωρήστε ότι καθένας έχει ακτίνα ri και ϕορτίο dq. Επιβεβαιώστε ότι το αποτέλεσµά σας
‘‘δουλεύει’’ σωστά, ϑέτοντας Rin → 0. Ποιό γνωστό σας αποτέλεσµα παίρνετε µε αυτό το όριο ;

Απάντηση: V = 2ke
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΄Ασκηση 3. ΄Εστω η οµοιόµορφα ϕορτισµένη ϱάβδος του Σχήµατος 1.

Σχήµα 1: Σχήµα ΄Ασκησης 3.

(αʹ) Υπολογίστε το ηλεκτρικό δυναµικό στο σηµείο P , σε απόσταση x από τη συµβολή των αξόνων.

(ϐʹ) Χρησιµοποιήστε το αποτέλεσµα από το προηγούµενο ερώτηµα για να ϐρείτε το ηλεκτρικό πεδίο στο ίδιο
σηµείο.

Απάντηση: (α) V = ke
Q

L
ln

(
x+ L

2

x− L
2

)
, (ϐ) ~Ex = ke

Q

x2 − (L/2)2
~i



Φυσική Ι - 2017/Πέµπτη Σειρά Ασκήσεων 2

΄Ασκηση 4. Μια ϱάβδος µε οµοιόµορφη κατανοµή ϕορτίου λ ϕαίνεται στο Σχήµα 2.

Σχήµα 2: Σχήµα ΄Ασκησης 4.

Βρείτε µια έκφραση για το ηλεκτρικό δυναµικό στο σηµείο P .

Απάντηση: V = keλ ln
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