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ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 

Μεθοδολογία ασκήσεων 

1.Ηλεκτρική δυναµική ενέργεια συστήµατος φορτίων 

Στις ασκήσεις αυτού του είδους, δίνεται ένας αριθµός ηλεκτρικών φορτίων στις κορυφές ενός 

γεωµετρικού σχήµατος (συνήθως τριγώνου ή τετραγώνου) και ζητείται η ηλεκτρική δυναµική 

ενέργεια του συστήµατος των φορτίων) 

Α΄ ΤΡΟΠΟΣ 

Υπολογίζουµε τις δυναµικές ενέργειες των φορτίων ανά δύο και τις προσθέτουµε. 

Θυµίζουµε ότι η ∆υναµική Ενέργεια συστήµατος φορτίων Q, q που απέχουν απόσταση r 

µεταξύ τους, είναι U = 
r

kQq
 

Β΄ ΤΡΟΠΟΣ 

«∆ιαλύουµε» το σύστηµα των φορτίων στέλνοντάς τα ένα – ένα στο άπειρο και 

υπολογίζοντας το συνολικό έργο των δυνάµεων του ηλεκτρικού πεδίου για τη µετάβαση των 

φορτίων στο άπειρο. 

Θυµίζουµε: 

       Q                                         q 

                                                    A   

                              r 

Έργο δύναµης πεδίου για µετάβαση του φορτίου q από το Α στο άπειρο (οο) 

WFηλ (Α -> οο) = q(VA – Voo) 

Αλλά VA = 
r

kQ
 και Vοο = 0 

Άρα WFηλ (Α -> οο) = qVA = 
r

kQq
 = UA (∆υναµική ενέργεια φορτίου q στη θέση Α) 

 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι το έργο της δύναµης του ηλεκτρικού πεδίου κατά τη µετάβαση 

των φορτίων από τις θέσεις τους στο άπειρο, ισούται µε τη δυναµική ενέργεια του 

συστήµατος των φορτίων 
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Π Α Ρ Α ∆ Ε Ι Γ Μ Α 

       Q1     A        Ζητείται να βρεθεί η ΟΛΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Uολ)  

                          Του συστήµατος των τριών φορτίων                       

     γ 

                                   β                                            

   Q2                                                                      Q3 

    B              α                   Γ                 

Α΄ ΤΡΟΠΟΣ 

Υπολογίζω τη δυναµική ενέργεια κάθε ζεύγους φορτίων χωριστά 

Α) Φορτία Q1 , Q2 : U12 = 
γ

21
QkQ

     Β)   Φορτία Q1 , Q3 : U13 = 
β

31
QkQ

                                                                           

Γ) Φορτία Q2 , Q3 : U23 = 
a

QkQ
32    

Προσοχή! Κάθε ζεύγος φορτίων, το παίρνουµε µόνο µία φορά 

Uολ = U12 + U13 + U23 =  
γ

21
QkQ

   +  
β

31
QkQ

  +   
a

QkQ
32  

Β΄ ΤΡΟΠΟΣ 

Μεταφέρω διαδοχικά τα φορτία από τις θέσεις τους στο άπειρο 

Α) Φορτίο Q1 :  Έργο δύναµης πεδίου για τη µεταφορά του από το Α στο άπειρο : W1 

W1 = Q1 (VA – Voo) (1) 

Το σηµείο Α, βρίσκεται µέσα σε δύο ηλεκτρικά πεδία των φορτίων Q2 , Q3 

Αυτό σηµαίνει ότι το δυναµικό του (VA ) θα είναι το άθροισµα των δύο δυναµικών VA2 και VA3 

που οφείλονται στα Q2 , Q3. 

VA = VA2 + VA3  = 
γ

2
Qk

  +  
β

3
Qk

  (2) 

Αντικαθιστούµε την (2) στην (1) και βρίσκουµε το W1  

Β) Φορτίο Q2 : Τώρα έχουν µείνει τα Q2 , Q3 . 

 

         Β                             α                       Γ 

          Q2                                                  Q3  

Έργο δύναµης πεδίου για τη µεταφορά του Q2 από το Α στο άπειρο : W2 

W2 = Q2(VΒ – Voo) (3)   

VΒ = 
a

Qk
3

  (4) 

Αντικαθιστούµε την (4) στην (3) και βρίσκουµε το W2  

Wολ = W1 + W2 = ολική δυναµική ενέργεια του συστήµατος των τριών φορτίων 

(Το  Q3 δε χρειάζεται να µεταφερθεί, είναι ήδη σε άπειρη απόσταση από τα άλλα δύο)  


