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

΄Ασκηση 1. Στο Σχήµα 1, δυο σηµειακά ϕορτία q1 = q2 = 3.2 × 10−19 C ϐρίσκονται στον άξονα y′y σε
απόσταση d = 0.17 m από τη συµβολή των αξόνων. ΄Ενα τρίτο σηµειακό ϕορτίο q3 = 6.4× 10−19 C κινείται

Σχήµα 1: Σχήµα ΄Ασκησης 1.

σταδιακά στον x′x άξονα, ξεκινώντας από το x = 0 ως το x = 5 m. Για ποιές τιµές του x το µέτρο της
ηλεκτρικής δύναµης που ασκείται στο ϕορτίο q3 είναι

(αʹ) ελάχιστο

(ϐʹ) µέγιστο

και ποιό είναι αυτό σε κάθε περίπτωση ; Σας δίνεται η πληροφορία ότι υπάρχει ένα ελάχιστο και ένα µέγιστο
στο διάστηµα 0 ≤ x ≤ 5 m και ότι
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Θεωρήστε ke = 9× 109 Nm2/C2.

Απ.: (ϐ) x = d√
2
, Fmax = 4.9× 10−26 N

΄Ασκηση 2. Στο Σχήµα 2, δυο µικρές ϕορτισµένες σφαίρες µάζαςm και ϕορτίου q η καθεµιά κρέµονται από
µη αγώγιµο νήµα µήκους L. ∆είξε ότι η απόσταση µεταξύ των σφαιρών, x, που πρέπει να ϐρίσκονται ώστε
να ισορροπούν δίνεται από τη σχέση

x =
( q2L

2πε0mg

)1/3
(2)

Θεωρήστε ke = 1
4πε0

και ϑεωρήστε ότι η γωνία θ είναι τόσο µικρή ώστε να ισχύει η προσέγγιση

tan(θ) ≈ sin(θ) (3)
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Σχήµα 2: Σχήµα ΄Ασκησης 2.

΄Ασκηση 3. Στο Σχήµα 3, το ϕορτισµένο σωµατίδιο ϕορτίου q1 = 4e ϐρίσκεται πάνω από οριζόντιο επίπεδο
σε απόσταση d1 = 0.002 m και το ϕορτισµένο σωµατίδιο ϕορτίου q2 = 6e ϐρίσκεται επάνω στο επίπεδο, σε
οριζόντια απόσταση d2 = 0.006 m από το σωµατίδιο ϕορτίου q1. ∆είξτε ότι η x−συνιστώσα της ηλεκτρικής

Σχήµα 3: Σχήµα ΄Ασκησης 3.

δύναµης που ασκείται στο σωµατίδιο q2 δίνεται από τη σχέση
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και έχει τιµή
F1x = 1.31× 10−22 N (5)

Θεωρήστε ke = 9× 109 Nm2/C2 και ότι e = 1.6× 10−19 C.

΄Ασκηση 4. Στο Σχήµα 4 έχετε έναν πλαστικό δακτύλιο ακτίνας R = 0.5 m. ∆υο σηµειακά ϕορτία ϐρίσκονται
στο δακτύλιο : το ένα έχει ϕορτίο q1 = 2 µC είναι ακίνητο και δεµένο στη ϑέση του, στο αριστερό µέρος του
δακτυλίου, ενώ το άλλο, ϕορτίου q2 = 6 µC, µπορεί να κινείται επάνω στο δακτύλιο. Τα δυο ϕορτία
παράγουν ηλεκτρικό πεδίο E στο κέντρο του δακτυλίου. ∆είξτε ότι οι γωνίες θ (µια ϑετική και µια αρνητική)
που µπορούµε να τοποθετήσουµε το ϕορτίο q2 έτσι ώστε το µέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο του
δακτυλίου να είναι ίσο µε E = 2× 105 N/C δίνονται από τη σχέση

θ = cos−1
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και ϐρείτε αυτές τις γωνίες.

Απ.: θ = ±67.8◦
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Σχήµα 4: Σχήµα ΄Ασκησης 4.

΄Ασκηση 5. Στο Σχήµα 5 έχετε δυο παράλληλους αγώγιµους δακτυλίους ακτίνας R, µε τους κεντρικούς
τους άξονες στην ίδια ευθεία. Ο δακτυλιος 1 έχει οµοιόµορφα κατανεµηµένο ϕορτίο q1 > 0 και ακτίνα R,

Σχήµα 5: Σχήµα ΄Ασκησης 5.

ενώ ο δακτύλιος 2 έχει οµοιόµορφα κατανεµηµένο ϕορτίο q2 > 0. και την ίδια ακτίνα R. Οι δακτύλιοι
απέχουν απόσταση d = 3R. Βρείτε το λόγο q1/q2 αν το ηλεκτρικό πεδίο στο σηµείο P - σε απόσταση R
από το δακτύλιο 1 - που ϕαίνεται στο σχήµα είναι µηδενικό. Χρησιµοποιήστε έτοιµα αποτελέσµατα για το
ηλεκτρικό πεδίο δακτυλίου από τις διαλέξεις σας.

Απ.: q1
q2

= 2
(
2
5

)3/2
΄Ασκηση 6. Στο Σχήµα 6 έχετε µια ϑετικά ϕορτισµένη ϱάβδο µε οµοιόµορφη κατανοµή ϕορτίου, µήκους L.

Σχήµα 6: Σχήµα ΄Ασκησης 6.
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∆είξτε ότι το ηλεκτρικό πεδίο στο σηµείο P , σε απόσταση R από τη ϱάβδο και πάνω στην κάθετη διχοτόµο
της, δίνεται ως

~EP = 2ke
q

R
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Σας δίνεται ότι ∫
dx

(x2 +R2)3/2
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(8)

και συνιστώ να αναζητήσετε για συµµετρίες που ϑα ακυρώσουν συνιστώσες του ηλεκτρικού πεδίου όπως στις
διαλέξεις.


