
 
 

 
 



 
 
 
 

        B ! Aγωγοί-Πυκνωτές 

 
 
20. Γενικά περί µεταλλικών αγωγών 
 
Oνοµάζουµε ηλεκτρικό αγωγό κάθε σώµα που περιέχει ελεύθερους ηλεκτρικούς 
φορείς, δηλαδή ηλεκτρισµένα σωµατίδια που έχουν την δυνατότητα να µετακι 
νούνται µέσα στην µάζα του αγωγού. Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό ένα 
µεταλλικό σώµα είναι αγωγός, διότι περιέχει ελεύθερα ηλεκτρόνια που αποτελούν 
τους ηλεκτρικούς φορείς αυτού. Πράγµατι, από την Xηµεία είναι γνωστό ότι στα 
άτοµα των µετάλλων τα ηλεκτρόνια της εξώτατης στιβάδας (ηλεκτρόνια σθένους) 
συγκρατούνται µε ασθενείς δυνάµεις Coulomb από τον πυρήνα, γεγονός που τους 
επιτρέπει ν’ αποσπώνται εύκολα από τα µητρικά τους άτοµα και στην συνήθη ακό 
µη θερµοκρασία. Tα ηλεκτρόνια αυτά γίνονται ελεύθερα µέσα στο µέταλλο, σε 
αντίθεση µε εκείνα που δεν έχουν εγκαταλείψει τα µητρικά τους άτοµα και για το 
λόγο αυτό ονοµάζονται δέσµια ηλεκτρόνια του µετάλλου. Eξάλλου, τα άτοµα το 
µετάλλου από τα οποία αποσπάσθηκαν ηλεκτρόνια σθένους, αποτελούν θετικά 
ιόντα, που ονοµάζονται µεταλλικά ιόντα τα οποία κολυµπούν στο νέφος των ελεύ 
θερων ηλεκτρονίων και συγκροτούν το µεταλλικό πλέγµα, όπου συγκρατούνται 
µε πολύ ισχυρές ελκτικές δυνάµεις, που στην ουσία εξασφαλίζονται από την αλ 
ληλεπίδραση τους µε το νέφος των ελεύθερων ηλεκτρονίων (µεταλλικός δεσµός). 
Aπό τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ένα µεταλλικό σώµα αποτελείται από 
µεταλλικά ιόντα, που βρίσκονται σε σταθερές θέσεις µέσα στο µεταλλικό πλέγµα 
και από ελεύθερα ηλεκτρόνια που µπορούν να µετακινούνται προς κάθε κατεύ 
θυνση του µεταλλικού πλέγµατος και αποτελούν τους ελεύθερους φορείς του 
µεταλλικού αγωγού. Eπειδή όµως τα µεταλλικά ιόντα και τα ελεύθερα ηλεκτρόνια 
έχουν προέλθει από ουδέτερα άτοµα του µετάλλου, το ολικό του ηλεκτρικό φορτίο 
είναι µηδενικό, που σηµαίνει ότι στην φυσική του κατάσταση ένα µεταλλικό σώµα 
είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Eάν όµως µε κάποιο τρόπο δηµιουργήσουµε στο σώµα 
αυτό περίσευµα ή έλλειµµα ηλεκτρονίων σε σχέση µε την φυσική του κατάσταση, 
τότε το σώµα θα αποκτήσει αρνητικό ή θετικό φορτίο αντιστοίχως, δηλαδή θα 
γίνει ηλεκτρισµένο. Eάν N είναι το πλήθος των ηλεκτρονίων που περισσεύουν ή 
ελλείπουν, σε σχέση µε την ουδέτερη φυσική του κατάσταση, τότε το ηλεκτρικό 
φορτίο Q του µεταλλικού σώµατος θα είναι: 
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21. Eπιφανειακή πυκνότητα φορτίου σε µεταλλικό αγωγό 
 
Θεωρούµε φορτισµένο µεταλλικό αγωγό, του οποίου το ηλεκτρικό φορτίο είναι 
στατικό, δηλαδή ακίνητο. Tο φορτίο αυτό αποτελεί την πηγή δηµιουργίας ενός 
ηλεκτροστατικού πεδίου, του οποίου η ένταση σε κάθε εσωτερικό σηµείο του αγω 
γού είναι µηδενική. Πράγµατι, εάν συνέβαινε το αντίθετο, τα ελεύθερα ηλεκτρό 
νια του αγωγού θα µετακινούνταν συνεχώς στο εσωτερικό του αγωγού υπό την 
επίδραση των ηλεκτρικών δυνάµεων του πεδίου, µε αποτέλεσµα την διατάραξη 
της ηλεκτροστατικής του ισορροπίας. Mε βάση την ιδιότητα αυτή θα δείξουµε ότι 
το ηλεκτρικό φορτίο του αγωγού δεν είναι δυνατό να είναι κατανεµηµένο στο 
εσωτερικό του. Προς τούτο θεωρούµε µια κλειστή επιφάνεια (S) τυχαίου σχήµατος, 
που βρίσκεται στο εσωτερικό του αγωγού και υποθέτουµε ότι, αυτή περικλείει 
ηλεκτρικό φορτίο QS. Eπειδή σε όλα τα σηµεία της επιφάνειας (S) η ένταση του 
ηλεκτρικού πεδίου είναι µηδενική, η ηλεκτρική ροή Φ(S) διά µέσου της (S) θα 
είναι επίσης µηδενική και σύµφωνα µε τον νόµο της ηλεκτρικής ροής του Gauss 
πρέπει αναγκαστικά να είναι QS=0. Eπειδή όµως η κλειστή επιφάνεια (S) θεωρή 
θηκε τυχαία, γίνεται φανερό ότι σε κάθε περιοχή του εσωτερικού του αγωγού δεν 
υπάρχει ηλεκτρικό φορτίο. Aπό τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι, το ηλεκτρικό 
φορτίο του αγωγού είναι κατενεµηµένο στην εξωτερική του επιφάνεια και µάλι 
στα ο τρόπος κατανοµής του εξαρτάται από το γεωµετρικό σχήµα της επιφάνειας 
αυτής, καθώς και από την παρουσία άλλων ηλεκτρισµένων σωµάτων κοντά στον 
αγωγό. Συγκεκριµένα σε σηµεία όπου η εξωτερική επιφάνεια παρουσιάζει απότο 
µες µεταβολές (κοιλώµατα ή εξωγκόµατα) παρατηρείται αυξηµένη συγκέντρωση 
ηλεκτρικού φορτίου, η οποία επηρεάζεται και από την παρουσία άλλων ηλεκτρισ 
µένων σωµάτων εξ’ αιτίας της ηλεκτρικής τους αλληλεπίδρασης µε τον φορτισµέ 
νο µεταλλικό αγωγό. Για να καθορίσουµε ποσοτικά τον τρόπο κατανοµής του ηλεκ 
τρικού φορτίου επί της εξωτερικής επιφάνειας του µεταλλικού αγωγού, ορίζουµε 
την επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σε κάθε σηµείο της επιφάνειας αυτής, ως 
εξής. Θεωρούµε ένα σηµείο A της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού και λαµβά 
ουµε στην περιοχή του σηµείου αυτού ένα στοιχειώδες τµήµα της επιφάνειας, 
εµβαδού dS. Eάν dQ είναι το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο που βρίσκεται 
κατανεµηµένο στο εµβαδόν dS, τότε το πηλίκο dQ/dS αναφέρεται στο σηµείο A και 
ορίζεται ως επιφανειακή πυκνότητα φορτίου στο σηµείο αυτό συµβολίζεται δε µε 
σ, δηλαδή ισχύει:

  
        σ = dQ/dS 

 
Σε σηµεία αυξηµένης συγκέντρωσης ηλεκτρικού φορτίου η επιφανειακή πυκνότη 
τα φορτίου θα έχει µεγάλες τιµές, ενώ σε σηµεία που παρουσιάζεται αραίωση  
ηλεκτρικού φορτίου η επιφανειακή πυκνότητα θα παίρνει µικρές τιµές. Tέλος, εάν 
το ηλεκτρικό φορτίο του αγωγού είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο στην εξωτερική 
του επιφάνεια (π.χ. στην περίπτωση σφαιρικού αγωγού που βρίσκεται πολύ µακριά 
από άλλα ηλεκτρισµένα σώµατα), τότε η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου θα έχει 
την ίδια τιµή σε όλα τα σηµεία της εξωτερικής επιφάνειας και θα είναι ίση µε το 
πηλίκο του ολικού φορτίου Q του αγωγού, προς το συνολικό εµβαδόν S της εξωτε 
ρικής του επιφάνειας, δηλαδή θα ισχύει σ=Q/S. 
 
 



22. Tο ηλεκτρικό πεδίο στον εξωτερικό χώρο  
     φορτισµένου µεταλλικού αγωγού 
 
Στο προηγούµενο εδάφιο αποδείξαµε ότι η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου 
στο εσωτερικό στατικά ηλεκτρισµένου µεταλλικού αγωγού είναι µηδέν. Όµως για 
το ηλεκτρικό αυτό πεδίο ισχύουν ακόµη οι εξής βασικές ιδιότητες. 
 
α. H εξωτερική επιφάνεια του µεταλλικού αγωγού, αποτελεί  ισοδυναµι 
    κη επιφάνεια. 
 
Για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής θεωρούµε δύο σηµεία A και B της εξωτερι 
κής επιφάνειας και δεχόµαστε ότι, τα δυναµικά τους VA και VB ικανοποιούν την 
σχέση VA≠VB. Tότε όµως θα έπρεπε να υπάρχει µετακίνηση ηλεκτρικού φορτίου 
επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού από το ένα σηµείο προς το άλλο, πράγ 
µα που βρίσκεται σε αντίθεση µε την ηλεκτρική ισορροπία του. Aυτό σηµαίνει ότι, 
τα δύο τυχαία σηµεία της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού έχουν το ίδιο δυνα 
µικό, δηλαδή ισχύει VA =VB. Άρα όλα τα σηµεία της εξωτερικής επιφάνειας έχουν 
το ίδιο δυναµικό. 
 
β. Oι δυναµικές γραµµές του ηλεκτροστατικού πεδίου του φορτισµένου 
αγωγού στον εξωτερικό του χώρο, είναι εν γένει καµπύλες γραµµές, που 
προσεγγίζουν την εξωτερική του επιφάνεια κάθετα. 
 
H ιδιότητα αυτή απορρέει από το γεγονός ότι η εξωτερική επιφάνεια του αγωγού 
είναι ισοδυναµική επιφάνεια, οπότε οι δυναµικές γραµµές αναγκαστικά θα την 
προσεγγίζουν κάθετα. Πρέπει να τονίσουµε ότι, αν ο αγωγός είναι µόνος του στο 
χώρο ή βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από άλλα ηλεκτρισµένα σώµατα, τότε η φο 
ρά των δυναµικών γραµµών είναι από την επιφάνεια του αγωγού προς το άπειρο, 
αν το ηλεκτρικό του φορτίο είναι θετικό ή εκ του απείρου προς τον αγωγό, αν το 
φορτίο του είναι αρνητικό. Eξάλλου, στην περίπτωση που το ηλεκτρικό του φορτίο 
είναι ανοµοιόµορφα κατανεµηµένο στην εξωτερική του επιφάνεια οι δυναµικές 
γραµµές θα είναι καµπύλες, ενώ αν το φορτίο του είναι οµοιόµορφα κατανεµηµέ 
νο θα είναι ευθείες γραµµές. 
 
γ. O χώρος που καταλαµβάνει ο αγωγός είναι ισοδυναµικός χώρος, δη 
λαδή όλα του τα σηµέια έχουν το ίδιο δυναµικό, που είναι ίσο µε το δυ 
ναµικό των σηµείων της εξωτερικής του επιφάνειας 
 
Για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής δεχόµαστε ότι, ένα ηλεκτρικό υπόθεµα µε 
φορτίο q ακολουθώντας καµπύλη τροχιά µετατοπίζεται από το τυχαίο σηµείο M 
του εσωτερικού του αγωγού προς το άπειρο (σχ. 31.α). Eάν   

� 

WM, !
 είναι το αντίστοι 

χο έργο της ηλεκτρικής δύναµης     
! 

F  που δέχεται το υπόθεµα, τότε το δυναµικό VM 

του σηµείου M θα είναι: 
 

            
VM = WM, ! /q                                                                                      (1) 

 
Όµως το ηλεκτρικό πεδίο του µεταλλικού αγωγού είναι ηλεκτροστατικό, οπότε 



για το έργο   

� 

WM, !
 ισχύει η σχέση:   

 
          

� 

WM, ! = WM, A + WA, !   
 
όπου A το σηµείο τοµης της καµπύλης τροχιάς µε την εξωτερική επιφάνεια του 
αγωγού. Έτσι η σχέση (1) γράφεται: 
 

          
VM = WM, A/q +WA, ! /q                                                                        (2) 

 
Eξάλλου ισχύει WM,,A=0, αφού η ένταση του πεδίου στο εσωτερικό του αγωγού 
είναι µηδέν, οπότε η σχέση (2) γράφεται: 
 

          
VM = WA, !/q = VA  

 
Σχήµα 31.α 

 
όπου VA το δυναµικό του τυχαίου σηµείου A της εξωτερικής επιφάνειας του αγω 
γού. Aποδείξαµε λοιπόν ότι το τυχαίο σηµείο M του εσωτερικού του αγωγού έχει 
το ίδιο δυναµικό µε το τυχαίο σηµείο A της εξωτερικής του επιφάνειας. 
 
δ. H ένταση του ηλεκτρικού πεδίου του αγωγού σ’ ένα σηµείο που βρί 
σκεται πολύ κοντά* στην εξωτερική του επιφάνεια, έχει φορέα κάθε το 
προς την επιφάνεια του αγωγού, το δε µέτρο της είναι ανάλογο της επι 
φανειακής πυκνότητας φορτίου στο αντίστοιχο σηµείο της εξωτερικής 
επιφάνειας. 
 
Για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής θεωρούµε ένα σηµείο A πολύ κοντά στην 
εξωτερική επιφάνεια του αγωγού (σχ. 31.α), οπότε η ηλεκτρική δυναµική γραµµή 
που διέρχεται από το σηµείο αυτό θα προσεγγίζει κάθετα την εξωτερική επιφάνεια  
 
------------------------------ 
* H ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου του φορτισµένου µεταλλικού αγωγού, στα 
σηµεία της εξωτερικής του επιφάνειας δεν µπορεί να ορισθεί, διότι στα σηµεία αυτά 
βρίσκονται οι πηγές του πεδίου, οι οποίες αποτελούν ανώµαλα σηµεία του πεδίου. 
 



του αγωγού, αφού αυτή είναι ισοδυναµική επιφάνεια. Aυτό σηµαίνει ότι, η εφαπτο 
µένη της δυναµικής γραµµής στο σηµείο A θα προσεγγίζει κάθετα την εξωτερική 
επιφάνεια. Όµως η ένταση 

    

! 

E 
A
 του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σηµείο A είναι 

εφαπτόµενη της δυναµικής γραµµής, οπότε ο φορέας της θα είναι κάθετος στην 
εξωτερική επιφάνεια. Eξάλλου θεωρούµε στοιχειώδες τµήµα της εξωτερικής 
επιφάνειας, εµβαδού dS, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σηµείο A και 
σχηµατίζουµε κυλινδρική επιφάνεια η οποία τέµνει την εξωτερική επιφάνεια του 
αγωγού κατά το στοιχείο dS, ο άξονας της συµπίπτει µε τον φορέα της έντασης 

    

! 

E 
A
 και η µία βάση της διέρχεται από το σηµείο A, ενώ η άλλη βάση της βρίσκεται 

µέσα στον αγωγό (σχ. 31.α). Eάν σA είναι η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου στο 
στοιχείο dS του αγωγού, τότε η κυλινδρική αυτή επιφάνεια περικλείει το στοιχει 
ώδες ηλεκτρικό φορτίο dq=σdS, οπότε σύµφωνα µε τον νόµο της ηλεκτρικής ροής 
του Gauss η στοιχειώδης ηλεκτρική ροή dΦ που την διασχίζει θα είναι: 
 

          
d! =

dQ

"0

=
#AdS

"0

                                                                               (1) 

 
Όµως η ηλεκτρική ροή dΦ είναι άθροισµα τριών ηλεκτρικών ροών και συγκεκρι 
µένα µιας που αντιστοιχεί στην παράπλευρη επιφάνεια του κυλίνδρου, η οποία 
είναι µηδενική, αφού η ένταση 

    

! 

E 
A
 του πεδίου είναι παράλληλη προς την επιφά 

νεια αυτή, µιάς που αντιστοιχεί στην βάση της κυλινδρικής επιφάνειας που 
βρίσκεται µέσα στον αγωγό, η οποία είναι επίσης µηδενική, διότι η ένταση του 
πεδίου εκεί είναι µηδέν και τέλος µιας που αντιστοιχεί στην άλλη βάση του 
κυλίνδρου, η οποία είναι ίση µε EadSσυνφ, όπου φ η γωνία που σχηµατίζει το 
µοναδιαίο εµβαδικό διάνυσµα     

! 
n  της βάσεως αυτής µε το διάνυσµα της έντασης 

    

! 

E 
A
. Όµως η γωνία αυτή στην περίπτωση µας είναι µηδενική, όταν ο αγωγός φέρει 

θετικό φορτίο ή π, όταν ο αγωγός φέρει αρνητικό φορτίο, οπότε θα ισχύει: 
 

        dΦ = ± EAdS                                                                                     (2) 
 
Συνδυάζοντας· τις σχέσεις (1) και (2) παίρνουµε την σχέση: 
 
          ±E

A
dS =!

A
dS/"

0
  !      

� 

E
A

=± !
A
/"

0
=|!

A
|/"

0
                                       (3) 

 
H (3) εκφράζει ότι το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο A είναι 
ανάλογο της επιφάνειακης πυκνότητας φορτίου στο αντίστοιχο σηµείο της εξωτε 
ρικής επιφάνειας του αγωγού. 
 
Παρατήρηση: Eάν ο στατικά φορτισµένος µεταλλικός αγωγός φέρει στο εσωτερι 
κό του µια κενή κοιλότητα, δηλαδή µια κοιλότητα που δεν περιέχει ηλεκτρικά 
φορτία, τότε εξακολουθούν να ισχύουν για το συµπαγές µέρος του αγωγού και για 
τον εξωτερικό του χώρο οι ιδιότητες που αναφέρθηκαν προηγούµένα, οπότε πρέ 
πει να εξετάσουµε τι συµβαίνει µέσα στην κοιλότητα και στο σύνορο αυτής µε το 
συµπαγές µέρος του αγωγού. Aνεξάρτητα από το σχήµα της κενής κοιλότητας ισ 
χύουν οι εξής ιδιότητες: 



i) Στο εσωτερικό της κοιλότητας η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου 
είναι µη δενική. 

 
Για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής υποθέτουµε ότι η ένταση του ηλεκτρικού 
πεδίου στα σηµεία της κοιλότητας είναι διάφορη του µηδενός, οπότε µέσα στην 
κοιλότητα θα υπάρχουν δυναµικές γραµµές. Eπειδή όµως η κοιλότητα δεν φέρει 
ηλεκτρικά φορτία θα πρέπει κάθε δυναµική γραµµή να τέµνει το σύνορο S* της 
κοιλότητας µε το συµπαγές µέρος του αγωγού σε δύο σηµεία. Έτσι εάν θεωρήσου 
µε την τυχαία δυναµική γραµµή που τέµνει το σύνορο S* στα σηµεία A και B, τότε 
πρέπει µεταξύ των σηµείων αυτών να υπάρχει µη µηδενική διαφορά δυναµικού 
(VA ≠VB), δηλαδή πρεπει να υπάρχει συνεχής ροή ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά µή 
κος του συνόρου S*, που ισοδυναµεί µε διαταραχή της ηλεκτροστατικής του ισορ 
ροπίας. Έτσι στο εσωτερικό της κενής κοιλότητας δεν υπάρχουν δυναµικές 
γραµµές ή το ίδιο η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου είναι µηδενική.  
 
ii) Στο σύνορο της κοιλότητας µε το συµπαγές µέρος του αγωγού δεν 
υπάρχουν ηλεκτρικά φορτία.  

 

 
 

Σχήµα 31.β 
 
Για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής υποθέτουµε ότι στο σύνορο S* υπάρχουν 
κατανεµηµένα ηλεκτρικά φορτία. Tότε θα έπρεπε η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου 
του αγωγού στο συµπαγές µέρος του ή στα σηµεία της κοιλότητας να είναι διάφο 
ρη του µηδενός, πράγµα όµως που δεν συµβαίνει σύµφωνα µε όσα αποδείχθηκαν 
προηγουµένως. Έτσι η υπόθεση αυτή δεν ευσταθεί, δηλαδή στο σύνορο S* δεν 
υπάρχουν ηλεκτρικά φορτία. Στηριζόµενοι στην ιδιότητα (i) µπορούµε να προστα 
τεύσουµε ένα σώµα από την επίδραση ενός ηλεκτροστατικού πεδίου θέτοντας αυτό 
σε µια κενή κοιλότητα µεταλλικού αγωγού, οπότε στον χώρο της κοιλότητας η 
ένταση του ηλεκτρικού πεδίου θα είναι µηδέν, ανεξάρτητα µε την ύπαρξη ηλεκτρο 
στατικών πεδίων στον εξωτερικό χώρο του αγωγού. Δηλαδή µέσα στην κοιλότητα 
το σώµα θωρακίζεται από την επίδραση ηλεκτρικών πεδίων. Στην πράξη χρησιµο 
ποιούµε για την ηλεκτρική θωράκιση ενός σώµατος τον λεγόµενο κλωβό του 
Faraday, δηλαδή ένα πυκνό µεταλλικό πλέγµα, που έχει την µορφή ενός κλωβού. 



23. Δυναµικό ηλεκτρισµένου µεταλλικού αγωγού 
 
Στο προηγούµενο εδάφιο αποδείξαµε ότι όλα τα σηµεία του εσωτερικού χώρου και 
της εξωτερικής επιφάνειας ενός στατικά φορτισµένου µεταλλικού αγωγού έχουν 
το ίδιο δυναµικό, δηλαδή ο αγωγός αποτελεί µια ισοδυναµικη περιοχή. Tο 
δυναµικό της περιοχής αυτής ονοµάζεται δυναµικό του αγωγού. Tο δυναµικό 
αυτό θα είναι ίσο µε το πηλίκο του έργου   

� 

WA, !  της ηλεκτρικής δύναµης που δέχε 
ται ένα ηλεκτρικό υπόθεµα, κατά την µετακίνησή του από το τυχαίο σηµείο A της 
εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού µέχρι το άπειρο, προς το ηλεκτρικό φορτίο q 
του υποθέµατος, δηλαδή ισχύει: 
 

          
V!"#"$% = WA, ! /q  

 
Tο δυναµικό αυτό εξαρτάται από την γεωµετρική µορφή της εξωτερικής επιφάνει 
ας του αγωγού, από το ηλεκτρικό φορτίο που είναι κατανεµηµένο πάνω σ’ αυτήν, 
από την φύση του διηλεκτρικού υλικού που περιβάλλει τον αγωγό, καθώς και από 
την παρουσία άλλων ηλεκτρισµένων σωµάτων κοντά στον αγωγό. 
 
 
24. Hλεκτρικό πεδίο φορτισµένου σφαιρικού αγωγού  
 
Θεωρούµε σφαιρικό µεταλλικό αγωγό ακτίνας R, ο οποίος φέρει στην εξωτερική 
του επιφάνεια ηλεκτρικό φορτίο Q. Tο φορτίο αυτό είναι οµοιόµορφα κατανεµηµέ 
νο, µε αποτέλεσµα οι δυναµικές γραµµές του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµι 
ουργεί στον εξωτερικό χώρο του αγωγού να είναι ευθείες. Όµως οι δυναµικές 
 

 
 

Σχήµα 32 
 
γραµµές προσεγγίζουν την εξωτερική επιφάνεια του αγωγού κάθετα, αφού αυτή 
αποτελεί ισοδυναµική επιφάνεια που σηµαίνει ότι, προεκτεινόµενες διέρχονται 
από το κέντρο του (σχ. 32). H φορά των δυναµικών γραµµών είναι από τον αγωγό 
προς τον εξωτερικό του χώρο, όταν το φορτίο του είναι θετικό, ενώ η φορά τους 
είναι προς την επιφάνεια του αγωγού εάν το φορτίο του είναι αρνητικό. Tέλος οι 
ισοδυναµικές επιφάνειες του πεδίου είναι επιφάνειες σφαιρών, οι οποίες είναι 



οµόκεντρες προς τον σφαιρικό αγωγό. Όσον αφορά την ένταση του πεδίου σ’ ένα 
εξωτερικό σηµείο A του σφαιρικού αγωγού, που βρίσκεται σε απόσταση r από το 
κέντρο του (R<r<+

� 

!) αυτή θα έχει φορέα την δυναµική γραµµή που διέρχεται 
από το σηµείο A, η φορά της είναι ίδια µε την φορά της δυναµικής γραµµής, το δε 
µέτρο της υπολογίζεται µε εφαρµογή του νόµου του Gauss για την ισοδυναµική 
επιφάνεια (S) που διέρχεται από το σηµείο A. H επιφάνεια αυτή είναι κλειστή και 
περικλείει το ηλεκτρικό φορτίο Q του σφαιρικού αγωγού, οπότε η ηλεκτρική ροή 
Φ(S) που διέρχεται µέσα από αυτήν θα είναι: 

 
        Φ(S) = Q/ε0                                                                                       (1) 
 
Όµως η ηλεκτρική ροή Φ(S) είναι ίση και µε το άθροισµα των στοιχειωδών ηλεκτ 
ρικών ροών, που διέρχονται από τα στοιχειώδη τµήµατα στα οποία διαµερίζεται η 
σφαιρική επιφάνεια (S), δηλαδή ισχύει: 

 

            
!(S) = (d!) =

(S)

! (
! 

E "d
! 

S ) =
(S)

! (EdS"#$%)
(S)

!                                               (2) 

 
όπου φ η γωνία που σχηµατίζει το διάνυσµα της έντασης     

! 

E  του πεδίου στο τυχαίο 
σηµείο της (S), µε το κάθετο διάνυσµα     

! 
n  επί την επιφάνεια στο σηµείο αυτό. Όµως 

λόγω της ακτινικής συµµετρίας που παρουσιάζει το ηλεκτρικό πεδίο στον εξωτερι 
κό χώρο του σφαιρικού αγωγού, το µέτρο της έντασής του σε όλα τα σηµεία της 
επιφάνειας (S) θα είναι το ίδιο και επί πλέον η γωνία φ θα είναι ίση µε µηδέν, εάν 
Q>0 ή ίση µε π εάν Q<0, δηλαδή θα ισχύει συνφ=±1. Έτσι η σχέση (2) γράφεται: 
 

          
!(S) = ±E (dS)

(S)

! = ±E4"r
2                                                               (3) 

 

 
 

Σχήµα 33                                Σχήµα 34 
 
Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1) και (3) παίρνουµε: 
 

        
  ±E4!r

2 = Q/"0  !    E = ±Q/4!"0r
2   !   

 

        
    

� 

E =|Q|/4!"0r
2  µε  R< r <+

� 

!                                                            (4)  
 
Aπό την σχέση (4) προκύπτει ότι, το ηλεκτρικό πεδίο στον εξωτερικό χώρο του 
στατικά φορτισµένου σφαιρικού αγωγού είναι ισοδύναµο προς το ηλεκτρικό πεδίο 



Coulomb που θα προκύψει, αν το ηλεκτρικό φορτίο Q του αγωγού, θεωρηθεί συγ 
κεντρωµένο στο κέντρο του. Aυτό σηµαίνει ότι, το δυναµικό σε απόσταση r από το 
κέντρο του αγωγού, µε R ≤ r <+

� 

! , καθορίζεται από την σχέση:  
 

        
  V = Q/4!"0r                                                                                      (5) 

 
Στα σχήµατα (33) και (34) φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των σχέσεων (4) και 
(5) αντιστοίχως.  
 
Παρατήρηση:  H ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου στα σηµεία της εξωτερικής 
επιφάνειας του αγωγού δεν ορίζεται, διότι στα σηµεία αυτά βρίσκονται οι πηγές 
του πεδίου. Aντίθετα τα σηµεία αυτά χαρακτηρίζονται από δυναµικό, που αποτελεί 
και το δυναµικό του φορτισµένου αγωγού, του οποίου η τιµή υπολογίζεται από 
την σχέση (5) για r→R, οπότε θα ισχύει: 
 

        
  V = Q/4!"0R                                                                                     (6) 

 
 
25. Tο ηλεκτρικό πεδίο φορτισµένης µεταλλικής 
     πλάκας, απεριόριστης έκτασης 
 
Θεωρούµε ηλεκτρισµένη µεταλλική πλάκα απεριόριστης έκτασης, η οποία ειναι 
ακίνητη σ’ ένα σύστηµα αναφορας. Tο ηλεκτρικό φορτίο της πλάκας θα είναι οµοιό 
µορφα κατανεµηµένο στην εξωτερική της επιφάνεια, µε αποτέλεσµα οι δυναµικές 
γραµµές του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργεί το φορτίο αυτό στον εξωτερι 
κό χώρο της πλάκας να είναι ευθείες. Eπί πλέον οι δυναµικές γραµµές θα 
προσεγγίζουν την εξωτερική επιφάνεια της πλάκας κάθετα, αφού αυτή αποτελεί 
ισοδυναµική επιφάνεια µέσα στο ηλεκτροστατικό της πεδίο. Aυτό σηµαίνει ότι, οι 
δυναµικές γραµµές θα είναι µεταξύ τους παράλληλες και µάλιστα ισαπέχουσες λό  
 

 
Σχήµα 35 

 
γω της οµοιοµορφης κατανοµής του φορτίου της µεταλλικής πλάκας, δηλαδή το 
ηλεκτροστατικό της πεδίο θα είναι οµογενές (σχ. 35). H φορά των ηλεκτρικών 
δυναµικών γραµµών θα είναι από την επιφάνεια της πλάκας προς τον εξωτερικό 
της χώρο, εάν το ηλεκτρικό της φορτίο είναι θετικό και αντίστροφα. Tέλος οι 



ισοδυναµικές επιφάνειες του πεδίου θα είναι επίπεδα παράλληλα προς την µεταλ 
λική πλάκα, αφού πρέπει να είναι κάθετες προς τις δυναµικές γραµµές του πεδί 
ου. Για να υπολογίσουµε το µέτρο της έντασης του οµογενούς αυτού πεδίου, 
θεωρούµε κλειστή επιφάνεια, σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, του οποί 
ου δύο έδρες του βρίσκονται εκατέρωθεν της µεταλλικής πλάκας και είναι παράλ 
ληλες προς αυτήν, ενώ οι άλλες τέσσερις έδρες του είναι παράλληλες προς τις 
δυναµικές γραµµές του πεδίου. Eάν S είναι το εµβαδόν κάθε τµήµατος της πλάκας 
που βρίσκεται στο εσωτερικό του παραλληλεπιπέδου αυτού, τότε το συνολικό 
ηλεκτρικό φορτίο που περικλείει η κλειστή επιφάνεια του παραλληλεπιπέδου θα 
είναι: 
 
        Qολ = 2Sσ                                                                                          (1) 
 
όπου σ η σταθερή επιφανειακή πυκνότητα φορτίου της φορτισµένης πλάκας. Eφαρ 
µόζοντας για την κλειστή αυτή επιφάνεια τον νόµο της ηλεκτρικής ροής του 
Gauss, θα έχουµε: 
 

           

� 

!
"#

= Q
"#

/$0  !
(1)

   

� 

!
"#

= 2S$/%
0
                                                           (2) 

 
όπου Φολ η ολική ηλεκτρική ροή που διασχίζει τις έξι έδρες του παραλληλεπιπέ 
δου. ΄Oµως η Φολ είναι άθροισµα έξι ηλεκτρικών ροών, εκ των οποίων αυτές που 
αντιστοιχούν στις έδρες που είναι παράλληλες προς τις δυναµικές γραµµές του 
πεδίου είναι µηδενικές, ενώ αυτές που αντιστοιχούν στις έδρες που είναι κάθετες 
στις δυναµικές γραµµές του πεδίου είναι διάφορες του µηδενός, δηλαδή ισχύει: 

 
        Φολ =  Φ1 + Φ2 + Φ3 + Φ4 + Φ5 + Φ6   !   
 
        Φολ = 0 + 0 + 0 + 0 + E1S1συνφ1 + E2S2συνφ2  ! 
 
        Φολ = ESσυνφ1 + ESσυνφ2                                                                (3) 
 
όπου E το κοινό µέτρο των εντάσεων 

    

! 

E 
1
, 

    

! 

E 
2
 του ηλεκτρικού πεδίου εκατέρωθεν 

της πλάκας και φ1, φ2 οι γωνίες που σχηµατίζουν τα διανύσµατα των δύο αυτών 
εντάσεων, µε τα αντίστοιχα εµβαδικά διανύσµατα 

    

! 
n 

1
, 

    

! 
n 

2
 των εδρών που είναι 

κάθετες στις δυναµικές γραµµές του πεδίου. Όµως ισχύει φ1=φ2=0, εάν το ηλεκτ 
ρικό φορτίο της πλάκας είναι θετικό και φ1=φ2 =π, όταν το φορτίο της πλάκας είναι 
αρνητικό, οπότε θα έχουµε συνφ1 =συνφ2 =±1. Έτσι η σχέση (3) γράφεται: 

 
        Φολ = ± ES ± ES = ± 2ES                                                                  (4) 
 
Συνδυάζοντας τις σχέσεις (2) και (4) παίρνουµε την σχέση: 
 
          

� 

± 2ES = 2S!/"
0
  !    

� 

E = ± !/"
0
  !      

� 

E =|!|/"
0
                                     (5) 

 
 
 



26. Xωρητικότητα µεταλλικού αγωγού 
 
Θεωρούµε µεταλλικό αγωγό, ο οποίος λαµβάνει διαδοχικά τα ηλεκτρικά φορτία  
Q1, Q2,...Qn στα οποία αντιστοιχούν τα δυναµικά V1, V2,...Vn του αγωγού. Πειρα 
µατικά έχει διαπιστωθεί ότι, τα πηλίκα Q1/V1, Q2/V2,...Qn/Vn είναι ίσα  µεταξύ τους, 
δηλαδή ισχύει: 
 

          

Q1

C1

=
Q2

C2

= ... =
Qn

Cn

 

 
H διαπίστωση αυτή µας επιτρέπει να διατυπώσουµε για ένα ηλεκτρισµένο µεταλ 
λικό αγωγό, την ακόλουθη πρόταση: 
 
Tο πηλίκο του ηλεκτρικού φορτίου Q ενός µεταλλικού αγωγού, προς το 
αντίστοιχο δυναµικό του V, είναι σταθερό. 
 
Tο σταθερό αυτό πηλίκο, ορίζεται ως χωρητικότητα του αγωγού και συµβολίζεται 
µε C, δηλαδή ισχύει: 
 
        C = Q/V                                                                             (1) 
 
Aπό τον παραπάνω ορισµό προκύπτει ότι η µονάδα χωρητικότητας ενός αγωγού 
στο S.I. είναι το 1 Cb/V που ονοµάζεται Farad, δηλαδή ισχύει 1 F=1 Cb/V. Eξάλ 
λου πρέπει να τονίσουµε ότι η χωρητικότητα C µεταλλικού αγωγού είναι ανεξάρ 
τητη από το ηλεκτρικό φορτίο που φέρει στην εξωτερική του επιφάνεια, εξαρτάται 
όµως από το γεωµετρικό σχήµα της επιφάνειας αυτής, από την φύση του διηλεκτ 
ρικού υλικού που περιβάλλει τον αγωγό καθώς και από την παρουσία άλλων σωµά 
των κοντά στον αγωγό. Aυτό συµβαίνει διότι, για δεδοµένο φορτίο Q του αγωγού, 
το δυναµικό του V εξαρτάται, από τους παράγοντες που αναφέραµε πιό πάνω. 
Στην περίπτωση σφαιρικού αγωγού που βρίσκεται στον κενό χώρο και πολύ µακ 
ρυά από άλλα ηλεκτρισµένα σώµατα, το δυναµικό του συνδέεται µε το ηλεκτρικό 
του φορτίο Q, µέσω της σχέσεως: 
 

        
  V = Q/4!"0R  !    V/Q = 4!"0R  !

(1)

  C = 4!"0R                                 (2) 
 
δηλαδή η χωρητικότητα του σφαιρικού αγωγού είναι ανάλογη της ακτίνας του R. 
 
 
27. Eνέργεια φορτισµένου αγωγού 
 
Για να φορτιστεί ένας µεταλλικός αγωγός πρέπει να λάβει ενέργεια από το εξωτε 
ρικό περιβάλλον του. Για να κατανοηθεί αυτό υποθέτουµε ότι ο αγωγός φορτί 
ζεται θετικά µε µεταφορά ελεύθερων ηλεκτρονίων από την εξωτερική του επιφά 
νεια προς το άπειρο, δηλαδή σε σηµαντική απόσταση από τον αγωγό. Mε την 
απόσπαση κάθε ηλεκτρονίου ο αγωγός φορτίζεται θετικά, οπότε εξασκεί ηλεκτρική 
έλξη στο ηλεκτρόνιο αυτό και εποµένως για να µεταφερθεί στο άπειρο πρέπει να 
υπερνικηθεί η έλξη αυτή, δηλαδή πρέπει να ασκηθεί επί του ηλεκτρονίου εξωτε 



ρική δύναµη αντίρροπη της ηλεκτρικής δύναµης. Mέσω του έργου της εξωτερικής 
αυτής δύναµης προσφέρεται ενέργεια στον αγωγό, η οποία αποθηκεύεται στον χώ 
ρο του ηλεκτρικού του πεδίου µε την µορφή ενέργειας ηλεκτροστατικού πεδίου. 
Για τον υπολογισµό της ενέργειας αυτής θεωρούµε την σχέση V=Q/C που δίνει το 
δυναµικό V του αγωγού σε συνάρτηση µε το ηλεκτρικό του φορτίο Q. Eπειδή η 
χωρητικότητα C του αγωγού είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη του ηλεκτρικού 
του φορτίου, η σχέση αυτή δηλώνει γραµµική εξάρτηση του δυναµικού του αγω 
γού από το ηλεκτρικό του φορτίο και εποµένως η γραφική της παράσταση είναι 
µια ευθεία γραµµή, όπως φαίνεται στο σχήµα (36). Yποθέτουµε τώρα ότι, το ηλεκ 
τρικό φορτίο του αγωγού αυξάνεται κατά το στοιχειώδες ποσό dQ, µε µεταφορά 
του αντίστοιχου αριθµού ελευθέρων ηλεκτρονίων από την επιφάνειά του προς το 
άπειρο. Mπορούµε να ισχυρισθούµε ότι κατά την µεταφορά αυτή το δυναµικό του 
αγωγού έχει ορισµένη τιµή, έστω V. Tότε η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να 
δοθεί από το εξωτερικό περιβάλλον στα ηλεκτρόνια αυτά είναι dW=VdQ, δηλαδή 
ίση µε την απόλυτη τµή του αρνητικού έργου της ηλεκτρικής δύναµης, που δέ 
χεται το µεταφερόµενο ηλεκτρικό φορτίο –dQ, από το ηλεκτροστατικό πεδίο του 
αγωγού. Όµως το γινόµενο VdQ, εκφράζεi το εµβαδόν dS του στοιχειώδους ορθο 
γώνιου, που έχει βάση dQ και ύψος V. (σχ. 36) Eίναι προφανές ότι η ενέργεια W0  

 

 
 
                                                 Σχήµα 36 

 
που πρέπει να δοθεί στον αγωγό για να αυξηθεί το ηλεκτρικό του φορτίο από µη 
δέν σε Q0 είναι ίση µε το άθροισµα όλων των στοιχειωδών ενεργειών dW1, 
dW2,...dWn που πρέπει να δοθούν στα µεταφερόµενα στοιχειώδη ηλεκτρικά φορτία 
dQ1, dQ2,...dQn, ώστε ο αγωγός να λάβει το φορτίο  Q0, δηλαδή θα ισχύει: 
 
        W0 = dW1 + dW2 + . . . + dWn = εµβ(OMQ0) !  W0 = Q0V0/2 
 
όπου V0 το δυναµικό του µεταλλικού αγωγού, που αντιστοιχεί σε φορτίο Q0. Γενι 
κώτερα, αν ο αγωγός έχει ηλεκτρικό φορτίο Q στο οποίο αντιστοιχεί δυναµικό V, 
τότε η ενέργεια W που είναι αποθηκευµένη στο ηλεκτροστατικό του πεδίο, υπολο 
γίζεται από την σχέση: 
 
        W = QV/2 
 
 
 



28. Φαινόµενα κατά την αγώγιµη σύνδεση  
     δύο φορτισµένων αγωγών 
 
Θεωρούµε δύο µεταλλικούς αγωγούς A και B, που έχουν αντίστοιχες χωρητικό 
τητες C1 και C2 και είναι φορτισµένοι σε αντίστοιχα δυναµικά V1 και V2, µε V2>V1. 
Eάν οι δύο αγωγοί συνδεθούν µε πολύ λεπτό µεταλλικό σύρµα, ώστε η παρουσία 
του να µη επηρεάζει τις χωρητικότητες των δύο αγωγών, τότε ελεύθερα ηλεκτρό 
νια θα µετακινούνται διά µέσου του σύρµατος από τον αγωγό που έχει το µικρότε 
ρο δυναµικό, προς τον αγωγό µε το υψηλότερο δυναµικό (σχ. 37). Mε τον τρόπο 
αυτό το ηλεκτρικό φορτίο του πρώτου αγωγού θα αυξάνεται και του δεύτερου θα 
ελαττώνεται και επειδή οι χωρητικότητες των δύο αγωγών είναι σταθερές, αντί 
στοιχες µεταβολές θα υφίστανται και τα δυναµικά των αγωγών αυτών, δηλαδή το 
δυναµικό του πρώτου αγωγού θα αυξάνεται, ενώ του άλλου θα µειώνεται. H ροή 
των ηλεκτρονίων από τον ένα αγωγό προς τον άλλο θα σταµατήσει όταν, οι δύο 
αγωγοί αποκτήσουν το ίδιο δυναµικό. Aπό τα παραπάνω προκύπτει η ακόλουθη 
πρόταση: 
 
Όταν δύο µεταλλικοί αγωγοί βρίσκονται σε διαφορετικά δυναµικά και 
συνδεθούν µεταξύ τους µε µεταλλικό σύρµα, αποκτούν κοινό δυναµικό 
µε ροή ηλεκτρονίων από τον αγωγό χαµηλού προς τον αγωγό υψηλού 
δυναµικού. 

 

 
 

Σχήµα 37 
 
Για να υπολογίσουµε το κοινό δυναµικό VK των δύο αγωγών θα στηριχθούµε στο 
γεγονός ότι, το ολικό ηλεκτρικό φορτίο του συστήµατος των δύο αγωγών δεν 
µεταβλήθηκε, αφού το λεπτό µεταλλικό σύρµα που τους συνδέει πρακτικά ελά 
χιστο ηλεκτρικό φορτίο κράτησε. Έτσι, εάν Q1, Q2 είναι τα αρχικά ηλεκτρικά 
φορτία των αγωγών A, B και Q1΄, Q2΄ τα αντίστοιχα τελικά τους φορτία, θα ισχύει 
η σχέση: 
 
        Q1 + Q2 = Q1΄+ Q2΄                                                                             (1) 
 
Όµως για το κοινό δυναµικό VK που αποκτούν οι δύο αγωγοί µετά την αγώγιµη 
σύνδεσή τους, θα ισχύουν οι σχέσεις: 
 

          
VK =

Q1

'

C1

=
Q2

'

C2

=
Q1

' +Q2

'

C1 +C2

  !
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VK =
Q1 +Q2

C1 +C2

=
V1C1 +V2C2

C1 +C2

                      (2) 

 
Aς εξετάσουµε τώρα ποια ενεργειακή µεταβολή συνέβη στο σύστηµα των δύο αγω 
γών. Kαθώς τα ελεύθερα ηλεκτρόνια µεταφέρονται από τον ένα αγωγό προς τον 



άλλο δια µέσου του µεταλλικού σύρµατος, συµβαίνουν κρούσεις αυτών µε τα 
αµετάθετα µεταλλικά ιόντα του σύρµατος. Σε κάθε όµως κρούση ηλεκτρονίου µε 
ένα µεταλλικό ιόν, αυτό χάνει την κινητική ενέργεια που απέκτησε επιταχυνόµε 
νο* µεταξύ δύο διαδοχικών κρούσεων και την µεταβιβάζει στο ιόν µε αποτέλεσµα 
ν’ αυξάνεται η εσωτερική ενέργεια του σύρµατος. Όµως αυτό συµβαίνει σε βάρος  
της ηλεκτροστατικής ενέργειας του συστήµατος των δύο αγωγών (αφού το σύστη 
µα δεν προσλαµβάνει εξωτερική ενέργεια), η οποία τελικά εµφανίζεται µειωµένη 
σε σχέση µε την αρχική της τιµή. Eάν ΔW είναι η µείωση της ηλεκτροστατικής 
ενέργειας του συστήµατος των δύο αγωγών, θα έχουµε: 
 
        ΔW = Wαρχ - Wτελ. = (WA + WB) - (W'A + W'B)                                      (3) 
 
όπου WA, WB οι αρχικές ενέργειες και WA΄, WB΄ οι τελικές ενέργειες των αγωγών 
A και B αντιστοίχως. Όµως για τις ενέργειες αυτές ισχύουν οι σχέσεις: 
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Συνδυάζοντας τις σχέσεις  (3) και (4) παίρνουµε: 
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29. Hλέκτριση από επαγωγή 
 
Mέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης     

! 

E , τοποθετούµε αφόρτιση µεταλλική 
πλάκα µε τις έδρες της κάθετες προς τις δυναµικές γραµµές του πεδίου. (σχ. 38).  
Tα ελεύθερα ηλεκτρόνια της µεταλλικής πλάκας υπό την επίδραση των ηλεκτρι 
κών δυνάµεων που δέχονται από το πεδίο κινούνται προς την πλευρά A της πλά 
κας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται πλεόνασµα ηλεκτρονίων στην πλευρά αυτή, 
ενώ στην απέναντι της πλευρά B δηµιουργείται έλλειµµα ηλεκτρονίων. Έτσι οι 
πλευρές αυτές αποκτούν ηλεκτρικά φορτία, τα οποία κάθε στιγµή είναι αντίθετα, 
δηµιουργούν δε στο εσωτερικό της µεταλλικής πλάκας ηλεκτρικό πεδίο,  
 
-------------------------- 
* H επιτάχυνση του ηλεκτρονίου ανάµεσα σε δύο διαδοχικές κρούσεις οφείλεται στο 
ηλεκτρικό πεδίο που επιβάλλουν µέσα στο σύρµα οι φορτισµένοι µεταλλικοί αγωγοί. 



του οποίου η ένταση     
! 

E ' είναι αντίρροπη της     
! 

E . Tο ηλεκτρικό αυτό πεδίο δρα ανασ 
ταλτικά στην κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων προς την πλευρά A και έτσι ο 
ρυθµός συσσώρευσης ηλεκτρονίων στην πλευρά αυτή µειώνεται συνεχώς και 
τελικά µηδενίζεται, οπότε παύει η µετακίνηση των ηλεκτρονίων. Tότε οι εντάσεις 

    

! 

E  και     
! 

E ' γίνονται αντίθετες, γεγονός που σηµαίνει ότι, στο εσωτερικό της πλάκας 
η ένταση του συνιστάµενου ηλεκτρικού πεδίου είναι τελικά µηδενική. Στην τελι 
κή κατάσταση, επί των πλευρών A και B της µεταλλικής πλάκας θα έχουν εµφα 
νισθεί τα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία -Q και +Q αντιστοίχως, η δε πλάκα θα αποτε 
λεί πλέον µέσα στο αρχικό ηλεκτρικό πεδίο µια ισοδυναµική περιοχή. Tο φαινόµε 
νο της εµφάνισης των αντιθέτων ηλεκτρικών φορτίων ± Q, πάνω στις δύο πλευρές 
της µεταλλικής πλάκας, όταν αυτή βρεθεί µέσα στο ηλεκτρικό πεδίο, ονοµάζεται 
ηλέκτριση από επαγωγή. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα ηλέκτρισης  

 

 
Σχήµα 38 

 
από επαγωγή είναι το εξής. Θεωρούµε αφόρτιστη µεταλλική σφαίρα B η οποία 
φέρεται κοντά σε µια γυάλινη ράβδο A, που φέρει στο ένα άκρο της θετικό 
ηλεκτρικό φορτίο +Q (σχ. 39). Tα ελεύθερα ηλεκτρόνια της µεταλλικής σφαίρας 
υπό την επίδραση του ανοµοιογενούς ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργεί γύρω 
της η ηλεκτρισµένη γυάλινη ράβδος, µετακινούνται προς την πλευρά της σφαίρας, 
που βρίσκεται πλησιέστερα προς την ράβδο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται περίσ  

 

 
 

Σχήµα 39 
 
σευµα ηλεκτρονίων στην πλευρά αυτή, ενώ στην απέναντι πλευρά της σφαίρας 
δηµιουργείται έλλειµµα ηλεκτρονίων. Aυτή η ανακατανοµή τωνελεύθερων ηλεκτ 



ρονίων της σφαίρας έχει ως αποτέλεσµα οι δύο απέναντι πλευρές της σφαίρας να 
φορτίζονται µε αντίθετα φορτία, τα οποία δηµιουργούν στο εσωτερικό της ένα 
ηλεκτρικό πεδίο, που εµποδίζει την µετακίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων και 
τελικά την αναστέλλει. Στην τελική κατάσταση που θα δηµιουργηθεί θα συµβαί 
νουν τα εξής: 
 
i) Eπί της πλευράς της σφαίρας που βρίσκεται πλησιέστερα προς την ηλεκτρισµέ 
νη ράβδο θα έχει εµφανιστεί αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο -q, ενώ επί της απέναντι 
πλευράς της σφαίρας θετικό ηλεκτρικό φορτίο +q.  
 
ii) Mέσα στο ηλεκτροστατικό πεδίο, που δηµιουργούν τα ηλεκτρικά φορτία +Q και 
±q, η σφαίρα αποτελεί ισοδυναµική περιοχή, στο δε εσωτερικό της η ένταση του 
ηλεκτρικού πεδίου είναι ίση µε µηδέν. Έτσι όσες δυναµικές γραµµές καταλήγουν  

 

 
 

Σχήµα 40 
 
στην επιφάνεια της µεταλλικής σφαίρας ή αναχωρούν από αυτήν, τέµνουν την επι 
φάνεια κάθετα (σχ. 39) Aς υποθέσουµε τώρα ότι η σφαίρα προσγειώνεται, δηλαδή 
συνδέεται αγώγιµα µε την Γη. H Γη θεωρείται µε καλή προσέγγιση ως ένας τε 
ράστιος αγωγός, του οποίου το δυναµικό πρακτικά δεν µεταβάλλεται, όταν ανταλ 
λάσσει ηλεκτρικά φορτία µε τα διάφορα σώµατα µε τα οποία έρχεται σε επαφή. Mε 
την προσγείωση λοιπόν της µεταλλικής σφαίρας ηλεκτρόνια εκ της Γης θα µετα 
φερθούν προς την σφαίρα και θα εξουδετερώσουν το θετικό φορτίο +q αυτής, ενώ  

 

 
Σχήµα 41 

 
το αρνητικό φορτίο -q θα παραµείνει στην θέση του, καθ’ όσον έλκεται από το 
φορτίο +Q της γυάλινης ράβδου. Tελικά η σφαίρα θα αποκτήσει το δυναµικό της 



Γης, το οποίο κατά σύµβαση θεωρείται µηδενικό, θα αλλάξει δε η φυσιογνωµία του 
ηλεκτρικού πεδίου γύρω από την σφαίρα και την ηλεκτρισµένη ράβδο και οι δυνα 
µικές του γραµµές θα έχουν την µορφή που φαίνεται στο σχήµα (40). Mε την ίδια 
διαδικασία ερµηνεύεται η ηλέκτριση από επαγωγή µιας αφόρτιστης κοίλης µεταλ 
λικής σφαίρας, η οποία τοποθετείται µέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο (σχ. 41). 
Στην τελική κατάσταση θα εµφανισθούν επί της εξωτερικής επιφάνειας της σφαί 
ρας τα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία ±q, των οποίων η κατανοµή είναι τέτοια, ώστε 
µέσα στην κοιλότητα και στο συµπαγές µέρος της σφαίρας η ένταση του ηλεκτρι 
κού πεδίου να είναι µηδέν. Eξάλλου στο τελικό ηλεκτρικό πεδίο, η σφαίρα αποτε 
λεί ισοδυναµική περιοχή, οπότε οι δυναµικές γραµµές που αναχωρούν από την 
εξωτερική της επιφάνεια καταλήγουν σ’ αυτήν και την τέµνουν κάθετα. Δηλαδή η 
παρουσία της κοίλης µεταλλικής σφαίρας παραµορφώνει το αρχικό πεδίο γύρω 
από αυτήν, λόγω των επαγώµενων ηλεκτρικών φορτίων ±q στην εξωτερική της 
επιφάνεια. 
 
 
30. Φόρτιση µεταλλικού αγωγού, µέσω του φαινοµένου  
     της ηλέκτρισης από επαγωγή 
 
Tο φαινόµενο της ηλέκτρισης από επαγωγή που περιγράψαµε προηγούµενα, εκµε 
ταλευόµαστε για να φορτίσουµε ένα ουδέτερο µεταλλικό αγωγό. Προς τούτο προσ 
γειώνουµε τον αγωγό και στην συνέχεια πλησιάζουµε προς αυτόν ένα ηλεκ 
τρισµένο σώµα. Tότε επί της πλευράς του αγωγού που βρίσκεται πλησιέστερα προς 
το ηλεκτρισµένο σώµα θα εµφανιστεί από επαγωγή ηλεκτρικό φορτίο q ετε 
ρώνυµο προς το φορτίο του σώµατος, ενώ στην απέναντι πλευρά θα εµφανιστεί εξ’ 
επαγωγής φορτίο -q, το οποίο όµως λόγω της προσγείωσης θα διαρεύσει προς την 
Γη και ο αγωγός θα αποκτήσει το δυναµικό της Γης, που συµβατικά θεωρείται 
µηδέν. Στην συνέχεια διακόπτουµε την προσγείωση και αποµακρύνουµε από τον 
αγωγό το ηλεκτρισµένο σώµα, οπότε το ηλεκτρικό φορτίο q που έχει παραµείνει σ’ 
αυτόν θα κατανεµηθεί στην εξωτερική του επιφάνεια, αφού πλέον δεν υφίσταται 
την επίδραση του ηλεκτρισµένου σώµατος. Eίναι προφανές ότι, το τελικό δυναµι 
κό που θα αποκτήσει ο µεταλλικός αγωγός θα είναι διαφορετικό από το δυναµικό 
της Γης. Eξάλλου το ηλεκτρικό φορτίο q που θα αποκτήσει ο µεταλλικός αγωγός 
εξαρτάται από την θέση του, ως προς το ηλεκτρισµένο σώµα καθώς και από το 
ηλεκτρικό φορτίο που φέρει το σώµα αυτό. Έτσι, αν η απόσταση αγωγού-ηλεκτ 
ρισµένου σώµατος είναι µεγάλη, το επαγωγικό ηλεκτρικό φορτίο q που αποκτά  ο 
αγωγός είναι µικρό σε σχέση µε το ηλεκτρικό φορτίο του ηλεκτρισµένου σώµα 
τος. Σε µερικές περιπτώσεις το εµφανιζόµενο επαγωγικό φορτίο µπορεί να είναι 
αντίθετο προς το επιδρών ηλεκτρικό φορτίο, οπότε η ηλέκτριση από επαγωγή θεω 
ρείται ολική. Στην συνέχεια αναφέρουµε δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα ολι 
κής ηλέκτρισης από επαγωγή.  
 
Παράδειγµα A. Θεωρούµε αφόρτιστη κοίλη µεταλλική σφαίρα και υποθέτουµε 
ότι µέσα στην κοιλότητα υπάρχει ένα ακίνητο σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο +q. Tο 
ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργεί το φορτίο +q επιδρά επί των ελεύθερων ηλεκτρο 
νίων του συµπαγούς µέρους της κοίλης µεταλλικής σφαίρας, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργηθούν τελικά τα επαγωγικά ηλεκτρικά φορτία ±q', εκ των οποίων το -q’ 
(δηλαδή το ετερόσηµο προς το +q) αναπτύσσεται στη διαχωριστική επιφάνεια του 



συµπαγούς µέρους και της κοιλότητας, ενώ το +q' (δηλαδή το οµόσηµο προς το 
+q) αναπτύσσεται επί της εξωτερικής επιφάνειας της σφαίρας (σχ. 42.α) H κατανο 
µή των φορτίων ±q' είναι τέτοια ώστε, στην τελική κατάσταση η ένταση του ηλεκ 
τρικού πεδίου στο συµπαγές µέρος της σφαίρας να είναι µηδενική το δε δυναµικό 
να έχει παντού την ίδια τιµή, ώστε τα ηλεκτρικά φορτία ±q' να είναι σε ηλεκτρική 
ισορροπία. Θεωρώντας µια νοητή κλειστή επιφάνεια (S), η οποία βρίσκεται µέσα 
στο συµπαγές µέρος της µεταλλικής σφαίρας, παρατηρούµε ότι η επιφάνεια αυτή 
περικλείει συνολικό φορτίο (+q-q'), οπότε η συνολική ηλεκτρική ροή Φ(S) που 
διέρχεται µέσα από την επιφάνεια (S) θα δίνεται, σύµφωνα µε τον νόµο της ηλεκ 
τρικής ροής του Gauss, από την σχέση: 
 

        
  !(S) = (q - q')/"0  !  

  
(EdS!"#$) =

(S)
! (q - q')/%0                                   (1) 

 

 
 
                         Σχήµα 42.α              Σχήµα 42.β 
 
Όµως σε όλα τα σηµεία της επιφάνειας (S) η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι 
µηδενική, οπότε η σχέση (1) γράφεται:   
 
          

� 

0 = (q - q')/!0  !   

� 

q = q'  
 
δηλαδή το επαγωγικό φορτίο q' είναι ίσο προς το επιδρών ηλεκτρικό φορτίο. Πρέ 
πει ακόµη να παρατηρήσουµε ότι, κατά την ολική ηλέκτριση από επαγωγή όλες οι 
δυναµικές γραµµές που αναχωρούν από το επιδρών ηλεκτρικό φορτίο q καταλή 
γουν στο αντίθετό του επαγωγικό φορτίο -q'. Eάν η κοίλη σφαίρα προσγειωθεί, το 
φορτίο +q’ διαρρέει προς την Γη και η σφαίρα αποµένει µε αρνητικό φορτίο –q’. 
 
Παράδειγµα B. Θεωρούµε λεπτή µεταλλική πλάκα απεριόριστης έκτασης, η 
οποία είναι αφόρτιστη και προσγειωµένη (σχ. 43). Ένα µικρό σφαιρίδιο, που φέρει 
θετικό ηλεκτρικο φορτίο +q, τοποθετείται πάνω από την πλάκα σε σχετικά µικρή 
απόσταση από αυτήν. Tο ηλεκτρικό πεδίο του σφαιριδίου θα επιδράσει πάνω στα 
ελεύθερα ηλεκτρόνια της πλάκας µε αποτέλεσµα επί της αντικρυστής προς το 
σφαιρίδιο πλευράς της πλάκας, να εµφανιστεί ηλεκτρικό φορτίο -q΄, ετερώνυµο 
προς το επιδρών φορτίο του σφαιριδίου, ενώ το εξ’ επαγωγής φορτίο +q΄ που εµφα 
νίζεται στην απέναντι πλευρά της πλάκας διαρρέει προς την Γη. Στην τελικη κατά 
σταση το ηλεκτρικό φορτίο -q' έχει τέτοια κατανοµή πάνω στην επιφάνεια της 
προσγειωµένης πλάκας, ώστε αυτή µέσα στο ηλεκτροστατικό πεδίο που δηµιουρ 
γούν τα ηλεκτρικά φορτία +q και -q΄ να αποτελεί ισοδυναµική επιφάνεια µε δυνα 



 
Σχήµα 43 

 
µικό µηδέν. Όµως στο ηλεκτρικό αυτό πεδίο οι δυναµικές γραµµές που αναχω 
ρούν από το σφαιρίδιο καταλήγουν στην αντικρυστή προς αυτό πλευρά της πλά 
κας, που σηµαίνει ότι, το εξ’ επαγωγής ηλεκτρικό φορτίο -q΄ είναι αντίθετο προς 
το επιδρών φορτίο +q, δηλαδή έχουµε ολική ηλέκτριση από επαγωγή. 
 
 
31. H έννοια του πυκνωτή - Xωρητικότητα πυκνωτή 
 
Oνοµάζεται πυκνωτής σύστηµα δύο ανεξάρτητων αγωγών, οι οποίoι µπορούν να 
φορτιστούν µε αντίθετα ηλεκτρικά φορτία. Oι αγωγοί ονοµάζονται οπλισµοί του 
πυκνωτή και συνήθως χωρίζονται µεταξύ τους µε κάποιο διηλεκτρικό υλικό. H 
διαφορά δυναµικού ανάµεσα στον θετικό και τον αρνητικό οπλισµό του πυκνωτή 
ονοµάζεται ηλεκτρική τάση του πυκνωτή, ενώ το ηλεκτρικό φορτίο του θετικά 
φορτισµένου οπλισµού του ονοµάζεται ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή. Πειραµα 
τικά έχει διαπιστωθεί ότι, σε κάθε πυκνωτή το ηλεκτρικό του φορτίο Q είναι 
ανάλογο της ηλεκτρικής του τάσεως V, δηλαδή το πηλίκο Q/V αποτελεί χαρακτη 
 

 
 

Σχήµα 44 
 
ριστικό φυσικό µέγεθος για τον πυκνωτή και µάλιστα το πηλίκο αυτό εξαρτάται 
από την γεωµετρική µορφή των οπλισµών, από την σχετική τους θέση και από την 
φύση του διηλεκτρικού υλικού που παρεµβάλλεται µεταξύ τους. Tο πηλίκο αυτό 
ορίζεται ως χωρητικότητα του πυκνωτή και συµβολίζεται µε C, δηλαδή ισχύει η 
σχέση: 

 
        C = Q/V                                                                                            (1) 
 
Aπό την (1) προκύπτει ότι, στο S.I η µονάδα χωρητικότητας ενός πυκνωτή είναι το 
1 Cb/V, δηλαδή το Farad. Για να κατανοηθεί καλύτερα η έννοια του πυκνωτή θα 



αναφερθούµε σε δύο ειδικές µορφές πυκνωτή και συγκεκριµένα στον επίπεδο και 
στον σφαιρικό πυκνωτή.  
 
α. Eπίπεδος πυκνωτής. O επίπεδος πυκνωτής αποτελείται από δύο αυστηρά 
όµοιες µεταλλικές πλάκες οι οποίες είναι αντικρυστές η µία µε την άλλη σε µικρή 
απόσταση, σχετικά µε τις διαστάσεις των πλακών. Aς υποθέσουµε ότι, ο χώρος 
µεταξύ των πλακών είναι κενός και ότι η µία πλάκα είναι προσγειωµένη. Aν η άλ 
λη πλάκα λάβει εξ’ επαφής θετικό φορτίο +Q, τότε η προσγειωµένη πλάκα θα φορ 
τιστεί εξ’ επαγωγής µε φορτίο -Q, τα δε φορτία ±Q των δύο πλακών υπό την 
επίδραση των αµοιβαίων έλξεων θα συµπυκνωθούν στις αντικρυστές πλευρές τους 
και θα δηµιουργήσουν ένα περίπου οµογενές ηλεκτρικό πεδίο που εκτείνεται στον 
χώρο µεταξύ των πλακών. Στο ηλεκτρικό αυτό πεδίο οι δύο πλάκες αποτελούν ισο  
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δυναµικές επιφάνειες και µάλιστα η θετική πλάκα βρίσκεται σε υψηλότερο δυνα 
µικό σε σχέση µε την αρνητική πλάκα. Oι δυναµικές γραµµές του πεδίου είναι 
ευθείες* γραµµές που τέµνουν τις πλάκες κάθετα, δηλαδή είναι παράλληλες µετα 
ξύ τους η δε φορά τους είναι από την θετική προς την αρνητική πλάκα. (σχ. 45). 
Για να υπολογίσουµε την χωρητικότητα του επίπεδου πυκνωτή θεωρούµε κλειστή 
επιφάνεια που αποτελείται από τις έξη έδρες ενός ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου, 
του οποίου η µία έδρα βρίσκεται µέσα στην θετική πλάκα και είναι παράλληλη και 
ισοεµβαδική προς αυτήν, ενώ η απέναντι της έδρα βρίσκεται µέσα στο ηλεκτρικό 
πεδίο του πυκνωτή και είναι κάθετη προς τις δυναµικές του γραµµές. Tέλος οι άλ 
λες τέσσαρες έδρες του παραλληλεπιπέδου είναι παράλληλες προς τις δυναµικές 
γραµµές. H κλειστή αυτή επιφάνεια περικλείει το ηλεκτρικό φορτίο +Q, οπότε 
σύµφωνα µε τον νόµο της ηλεκτρικής ροής του Gauss η συνολική  ηλεκτρική ροή 
Φολ δια µέσου αυτής θα είναι: 

 
        Φολ = Q/ε0                                                                                         (2) 
 
Όµως η Φολ είναι άθροισµα των έξι ηλεκτρικών ροών που διέρχονται από τις έξι  
--------------------------- 
* Στις άκρες των πλακών παρατηρείται καµπύλωση των δυναµικών γραµµών του πεδί 
ου, διότι εκεί η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου είναι αυξηµένη σε σχέση µε την περί 
που σταθερή πυκνότητα φορτίου που επικρατεί στις αντικρυστές όψεις των πλακών. 
Έτσι στις άκρες των πλακών το πεδίο είναι ανοµοιογενές. 



έδρες του παραλληλεπιπέδου, εκ των οποίων αυτές που αντιστοιχούν στις έδρες 
που είναι παράλληλες προς τις δυναµικές γραµµές είναι µηδενικές, αυτή που 
αντιστοιχεί στην έδρα που βρίσκεται µέσα στην θετική πλάκα είναι επίσης µηδενι 
κή, διότι η ένταση του πεδίου µέσα στην πλάκα είναι µηδενική και τέλος αυτή 
που αντιστοιχεί στην έδρα που βρίσκεται µέσα στο ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή 
είναι ίση µε ES, όπου S το εµβαδόν κάθε πλάκας και E το µέτρο της έντασης του 
πεδίου. Έτσι θα έχουµε την σχέση: 
 
        !"# = ES = VS/L                                                                               (3) 
 
όπου L η απόσταση των πλακών και V η διαφορά δυναµικού ανάµεσα στην θετική  
και την αρνητική πλάκα (τάση πυκνωτή). Συνδυάζοντας τις σχέσεις (2) και (3) 
παίρνουµε την σχέση: 
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Aπό την (4) προκύπτει ότι, η χωρητικότητα C επιπέδου πυκνωτή, που ανάµεσα 
στους οπλισµούς τους υπάρχει κενός χώρος είναι ανάλογη προς το εµβαδόν S κάθε 
οπλισµού και αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης L των οπλισµών. 
 
β. Σφαιρικός πυκνωτής. O σφαιρικός πυκνωτής αποτελείται από ένα σφαιρικό 
µεταλλικό αγωγό, ο οποίος περιβάλλεται από ένα άλλο κοίλο σφαιρικό µεταλλικό 
αγωγό, οµόκεντρο προς τον πρώτο. Aς υποθέσουµε ότι ο χώρος µεταξύ των δύο οπ 
λισµών του πυκνωτή είναι κενός και ότι, ο εξωτερικός οπλισµός είναι προσγειω 
µένος. (σχ. 46) Eάν ο εσωτερικός οπλισµός λάβει εξ επαφής θετικό ηλεκτρικό φορ 
τίο +Q, τότε ο προσγειωµένος οπλισµός θα φορτιστεί εξ’ επαγωγής µε φορτίο – Q 
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και στην τελική κατάσταση του συστήµατος τα φορτία ±Q θα κατενεµηθούν οµοιό 
µορφα επί των αντικρυστών σφαιρικών επιφανειών των δύο οπλισµών. Tα φορτία 
αυτά θα αποτελούν τις πηγές δηµιουργίας ενός ηλεκτροστατικού πεδίου, µέσα στο 
οποίο οι δύο οπλισµοί θα αποτελούν ισοδυναµικές επιφάνειες. Oι δυναµικές γραµ 
µές του πεδίου αυτού, λόγω της οµοιόµορφης κατανοµής των πηγών του ±Q θα 
είναι ευθείες, οι οποίες προσεγγίζουν κάθετα τις σφαιρικές επιφάνειες των οπλισ 
µών, δηλαδή οι προεκτάσεις τους διέρχονται από το κοινό τους κέντρο. Aυτό ση 



µαίνει ότι, το ηλεκτροστατικό πεδίο ανάµεσα στους οπλισµούς του σφαιρικού πυκ 
νωτή παρουσιάζει ακτινική συµµετρία περί το κέντρο. Για να υπολογίσουµε τώρα 
την χωρητικότητα του σφαιρικού πυκνωτή θεωρούµε µια νοητή σφαιρική επιφά 
νεια S οµόκεντρη των οπλισµών και ακτίνας r, µε R1 <r<R2, όπου R1, R2 οι ακτίνες 
του εσωτερικού και του εξωτερικού οπλισµού του πυκνωτή. H επιφάνεια αυτή 
περικλείει το φορτίο +Q, οπότε σύµφωνα µε τον νόµο της ηλεκτρικής ροής του 
Gauss, η ολική ηλεκτρική ροή δια µέσου της επιφάνειας αυτής είναι:   

 
        Φολ = Q/ε0                                                                                          (1) 
 
Όµως η Φολ είναι και άθροισµα των στοιχειωδών ηλεκτρικών ροών που διέρχον 
ται από τα στοιχειώδη τµήµατα στα οποία διαµερίζεται η σφαιρική επιφάνεια S, 
δηλαδή ισχύει: 
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Λόγω της ακτινικής συµµετρίας που παρουσιάζει το ηλεκτροστατικό πεδίο του 
σφαιρικού πυκνωτή  περί το κέντρο του, το µέτρο της έντασής του σε όλα τα ση 
µεία της επιφάνειας S θα είναι το ίδιο, η δε γωνία φ θα είναι σε όλα τα στοιχειώ 
δη τµήµατα της S µηδέν, αν Q> 0 ή π αν Q<0. Έτσι η σχέση (2) γράφεται: 
 

          
!

"#
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(S)

! = ±E4$r
2                                                                  (3) 

 
Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1) και (3) παίρνουµε: 
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2
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� 

E =|Q| /4!"0r
2 µε R1<r<R2                                                                (4) 

 
H σχέση (4) εκφράζει ότι, το ηλεκτροστατικό πεδίο στο χώρο των οπλισµών φορτισ 
µένου σφαιρικού πυκνωτή, είναι ισοδύναµο µε το πεδίο Coulomb που θα προκύψει 
στον χώρο αυτό, αν το φορτίο +Q του εσωτερικού οπλισµού θεωρηθεί συγκεντρω 
µένο στο κέντρο του. Έτσι το δυναµικό Vr σε απόσταση r από το κέντρο θα 
δίνεται από την σχέση: 
 

        
  Vr =Q/4!"0r   µε  R1<r<R2                                                               (5) 

 
H διαφορά δυναµικού V ανάµεσα στον θετικό και στον αρνητικό οπλισµό του πυκ 
νωτή (τάση πυκνωτή) θα είναι: 
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                                                    (6) 

 
Aπό την σχέση (6) προκύπτει ότι, η χωρητικότητα ενός σφαιρικού πυκνωτή κενού, 
εξαρτάται από τις ακτίνες R1, R2 των δύο οπλισµών του και µάλιστα αυξανόµενης 
της ακτίνας του εξωτερικού οπλισµού η χωρητικότητα  του πυκνωτή ελαττώνεται. 
Πράγµατι η σχέση (6)  γράφεται: 
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από την οποία προκύπτει ότι, για R2→  

� 

+!  ισχύει C→4πε0R1  
 
Παρατήρηση: Στην πράξη η φόρτιση ενός πυκνωτή (επιπέδου ή σφαιρικού) γίνε 
ται µε την βοήθεια µιας γεννήτριας συνεχούς ρεύµατος, της οποίας οι πόλοι συν 
δέονται αγώγιµα µε τους οπλισµούς του πυκνωτή (σχ. 47) Tότε η γεννήτρια µετα 
φέρει ηλεκτρόνια από τον οπλισµό του πυκνωτή, ο οποίος συνδέεται µε τον θετικό 
της πόλο (πόλος υψηλού δυναµικού) προς τον άλλο οπλισµό του πυκνωτή που συν 
δέεται µε τον αρνητικό της πόλο (πόλος χαµηλού δυναµικού). Kατά την µεταφορά 
αυτή των ηλεκτρονίων συµβαίνει αλυσιδωτή* ροή ηλεκτρονίων στο εσωτερικό της 
γεννήτριας και στα µεταλλικά σύρµατα που συνδέουν τους πόλους της µε τους 
οπλισµούς του πυκνωτή, µε αποτέλεσµα όσα ηλεκτρόνια αντλούνται από τον 
θετικό του οπλισµό σε ορισµένο χρόνο, τόσα να συσσωρεύονται στον αρνητικό 

 

                               
Σχηµα 47                                        

 
οπλισµό στον ίδιο χρόνο, ενώ από κάθε διατοµή της αγώγιµης διαδροµής που 
ακολουθούν τα ηλεκτρόνια θα διέρχεται ο ίδιος αριθµός ηλεκτρονίων. Πρέπει να 
τονίσουµε ότι, κατά την φόρτιση του πυκνωτή η αγώγιµη διαδροµή που ακο 
λουθούν τα ηλεκτρόνια διέρχεται µέσα από τα µεταλλικά σύρµατα και από την 
γεννήτρια και όχι από τον χώρο µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή, όπου υπάρ 
 
--------------------------------- 
* Mε τον όρο αλυσιδωτή ροή ηλεκτρονίων κατά µήκος µιας αγώγιµης διαδροµής εννο 
ούµε την ταυτόχρονη κίνηση όλων των ηλεκτρονίων που υπάρχουν κατά µήκος της 
διαδροµής αυτής. 



χει παντελής έλλειψη ηλεκτρονίων. H φόρτιση του πυκνωτή συνεχίζεται µέχρις 
ότου.εξισωθούν τα δυναµικά των οπλισµών του προς τα αντίστοιχα δυναµικά των 
πόλων της γεννήτριας. 
 
 
32. Eνέργεια φορτισµένου πυκνωτή 
 
Για να φορτιστεί ένας πυκνωτής απαιτείται η προσφορά ενέργειας σ’ αυτόν. Aυτό 
µπορεί να γίνει κατανοητό αν δεχθούµε ότι, η φόρτιση του πυκνωτή γίνεται µε 
διαδοχικές µετακινήσεις στοιχειωδών θετικών φορτίων dq από τον οπλισµό A 
στον οπλισµό B (σχ. 48). Σε κάθε τέτοια µετακίνηση πρέπει να υπερνικηθεί η 
ηλεκτρική δύναµη που δέχεται το φορτίο dq από το ηλεκτρικό πεδίο που σχηµατί 
ζεται στο χώρο µεταξύ των οπλισµών, η οποία αντιστέκεται στην µετατόπισή του. 
Aυτό σηµαίνει ότι απαιτείται η προσφορά ενός ελάχιστου ποσού ενέργειας στο 
φορτίο dq για να µεταφερθεί από τον οπλισµό A προς τον οπλισµό B. Όµως σύµ 
φωνα µε την αρχή διατήρησης της ενέργειας η ενέργεια αυτή δεν χάνεται αλλά 
απλώς µετασχηµατίζεται σε ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή και ουσια 
στικά χρησιµεύει για την δηµιουργία του πεδίου αυτού. H ενέργεια αυτή είναι απο 
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θηκευµένη στον χώρο µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή και µπορεί να αποδοθεί 
κατά την εκφόρτισή του, δηλαδή ο φορτισµένος πυκνωτής αποτελεί µια “αποθήκη 
ενέργειας”. O υπολογισµός της ηλεκτρικής ενέργειας W ενός φορτισµένου 
πυκνωτή γίνεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται η ενέργεια φορτισµέ 
νου αγωγού (βλέπε εδάφιο 27), οπότε προκύπτει: 
 
        W = QV/2 
 
όπου Q το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή και V η αντίστοιχη τάση του. 
 
 
 
 
 



33. Δυνάµεις µεταξύ των οπλισµών επιπέδου  
     φορτισµένου πυκνωτή 
 
Θεωρούµε επίπεδο πυκνωτή χωρίς διηλεκτρικό υλικό, που φέρει στους οπλισµούς 
του τα ηλεκτρικά φορτία ±Q. Eξ’ αιτίας των φορτίων αυτών οι οπλισµοί αλληλε 
πιδρούν µεταξύ τους µε ελκτικές δυνάµεις 

    

! 

f 
1
 και 

    

! 

f 
2 (σχ. 48), οι οποίες για λόγους 

συµµετρίας έχουν φορέα που διέρχεται από τα γεωµετρικά κέντρα των οπλισµών 
το δε κοινό τους µέτρο F υπολογίζεται ως εξής: Φανταζόµαστε ότι, ο ένας οπλισ 
µός υπό την επίδραση της αντίστοιχης δύναµης εκτελεί µια στοιχειώδη µετατόπι 
ση dL προς τον άλλο οπλισµό και ότι, κατά την µετατόπιση αυτή το ηλεκτρικό 
φορτίο του πυκνωτή παραµένει σταθερό*. Aς δούµε ποια συνέπεια έχει για την 
ηλεκτρική ενέργεια του πυκνωτή η στοιχειώδης αυτή µετατόπιση του οπλισµού  
του. Eάν V είναι η τάση του πυκνωτή πριν συµβεί η µετατόπιση και Q το σταθερό 
φορτίο του πυκνωτή, τότε η αντίστοιχη ενέργεια W του ηλεκτρικού του πεδίου θα 
είναι: 
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Όµως η χωρητικότητα  C του πυκνωτή δίνεται από την σχέση C=ε0S/L, όπου S το 
εµβαδόν κάθε οπλισµού και L η απόσταση των οπλισµών, οπότε η (1) γράφεται: 
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δηλαδή  η ενέργεια W είναι ανάλογη της απόστασης L Έτσι, µε την µετατόπιση 
dL του οπλισµού η ενέργεια του πυκνωτή θα µειωθεί κατά: 
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dW = Q2dL/2!0S                                                                               (3) 
 
Όµως η ενέργεια αυτή αφαιρείται από τον πυκνωτή µέσω του έργου FdL της 
αντίστοιχης ηλεκτρικής δύναµης, οπότε θα ισχύει η σχέση: 
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34. Συνδεσµολογία πυκνωτών  
 
Ένα σύνολο πυκνωτών που συνδέονται µεταξύ τους µε κάποιο τρόπο, ονοµάζεται 
συνδεσµολογία πυκνωτών. (σχ. 49). Eάν οι άκρες A και B της συνδεσµολογίας συν 
δεθούν µε τους πόλους µιας ηλεκτρικής γεννήτριας, οι πυκνωτές θα φορτιστούν  
 
------------------------------- 
* Tο ηλεκτρικό φορτίο ενός πυκνωτή παραµένει σταθερό εφ’ όσον η ηλεκτρική 
γεννήτρια που τον φόρτισε έχει αποσυνδεθεί από αυτόν. 



µε αποτέλεσµα µέσα από την γεννήτρια να διέλθει µια ποσότητα ηλεκτρικού φορτί 
ου Q, το οποίο εξ’ ορισµού αποτελεί και το ολικό φορτίο της συνδεσµολογίας των 
πυκνωτών. Eξάλλου εάν V είναι η διαφορά δυναµικού ανάµεσα στις άκρες A και 
B της συνδεσµολογίας, τότε το πηλίκο Q/V ορίζεται ως ολική χωρητικότητα αυτής 
και συµβολίζεται µε Cολ, δηλαδή ισχύει: 
 
        Cολ = Q/V                                                                            (1) 
 
Mε βάση τον παραπάνω ορισµό της ολικής χωρητικότητας µιας συνδεσµολογίας 
πυκνωτών προκύπτει ότι, η συνδεσµολογία αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε ένα 
πυκνωτή χωρητικότητας Cολ, o οποίος θα λάβει φορτίο Q, όταν τεθεί υπό τάση ίση  
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µε την τάση V που εφαρµόζεται στις άκρες της συνδεσµολογίας. O πυκνωτής 
αυτός ονοµάζεται ισοδύναµος πυκνωτής της συνδεσµολογίας και είναι προφανές 
ότι, η ηλεκτρική του ενέργεια είναι ίση µε το άθροισµα των ηλεκτρικών ενεργειών 
των πυκνωτών που αποτελούν την συνδεσµολογία. Στα εποµένα εξετάζονται δύο 
συνδεσµολογίες πυκνωτών, που στην πράξη έχουν συχνή χρήση.  
 
α. Σύνδεση πυκνωτών κατά σειρά  
 
Θεωρούµε την συνδεσµολογία πυκνωτών του σχήµατος (50.α) της οποίας οι πυκνω 
τές είναι αφόρτιστοι. Όταν οι άκρες A και B της συνδεσµολογίας συνδεθούν µε 
τον θετικό και τον αρνητικό πόλο αντιστοίχως µιας ηλεκτρικής γεννήτριας, τότε 
οι πυκνωτές της συνδεσµολογίας θα φορτιστούν µε τον εξής τρόπο. H γεννήτρια  
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αφαιρεί ηλεκτρόνια από τον οπλισµό του πυκνωτή χωρητικότητας C1, που συνδέε 
ται µε το θετικό της πόλο και µεταφέρει ίσο αριθµό ηλεκτρονίων στον οπλισµό του 



πυκνωτή χωρητικότητας Cn, ο οποίος συνδέεται µε τον αρνητικό της πόλο. Mε τον 
τρόπο αυτό οι οπλισµοί αυτοί αποκτούν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία ±Q, τα οποία 
στην συνέχεια αποτελούν αιτία να φορτιστούν εξ’ επαγωγής όλοι οι υπόλοιποι 
οπλισµοί των πυκνωτών. Λόγω του τρόπου σύνδεσης των πυκνωτών κάθε πυκνω 
τής λαµβάνει το ίδιο φορτίο Q, που είναι ίσο µε εκείνο που πέρασε µέσα από την 
γεννήτρια, δηλαδή το φορτίο κάθε πυκνωτή αποτελεί και το ολικό φορτίο της 
συνδεσµολογίας. Aυτός ο τρόπος σύνδεσης των πυκνωτών ονοµάζεται σύνδεση 
πυκνωτών κατά σειρά. Eάν V1, V2,...Vn είναι οι ηλεκτρικές τάσεις των πυκνω 
τών µε χωρητικότητες C1, C2,...Cn αντιστοίχως, τότε η τάση V στις άκρες της συν 
δεσµολογίας θα είναι: 
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Όµως εξ’ ορισµού το πηλίκο Q/V αποτελεί την ολική χωρητικότηα Coλ της συνδεσ 
µολογίας, δηλαδή την χωρητικότητα του ισοδύναµου προς αυτήν πυκνωτή. Έτσι η 
σχέση (1) γράφεται: 
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Παρατήρηση: Eάν Cmin είναι η µικρότερη από τις χωρητικότητες που παρουσιά 
ζουν οι πυκνωτές της συνδεσµολογίας, τότε από την (2) συνάγεται η σχέση: 
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δηλαδή ο ισοδύναµος πυκνωτής της συνδεσµολογίας έχει χωρητικότητα µικρότε 
ρη και από την µικρότερη χωρητικότητα των πυκνωτών που την αποτελούν.  
 
β. Παράλληλη σύνδεση πυκνωτών  
 
Θεωρούµε την συνδεσµολογία πυκνωτών του σχήµατος (51.α) της οποίας οι πυκνω 
τές είναι αφόρτιστοι. Όταν οι άκρες A και B της συνδεσµολογίας συνδεθούν µε 
τον θετικό και τον αρνητικό πόλο αντιστοίχως µιας ηλεκτρικής γεννήτριας, τοτε η 
γεννήτρια θα αφαιρεί ηλεκτρόνια από τους οπλισµούς των πυκνωτών που συνδέον 
ται µε τον θετικό της πόλο και θα µεταφέρει ηλεκτρόνια στους οπλισµούς που 
συνδέονται µε τον αρνητικό της πόλο και η διαδικασία αυτή θα συνεχίζεται µέχρις 
ότου η τάση κάθε πυκνωτή γίνει ίση µε την τάση V ανάµεσα στους πόλους της 
γεννήτριας, δηλαδή τελικά όλοι οι πυκνωτές της συνδεσµολογίας θα αποκτήσουν 
την ίδια τάση. Aυτός ο τρόπος σύνδεσης των πυκνωτών ονοµάζεται παράλληλη 
σύνδεση. Eξάλλου, εάν Q1, Q2,...Qn είναι τα ηλεκτρικά φορτία που έλαβαν οι πυκ 
νωτές µε χωρητικότητες C1, C2,...Cn αντιστοίχως, τότε µέσα από την ηλεκτρική γεν 



νήτρια πέρασε στην διάρκεια της φόρτισης των πυκνωτών συνολικό φορτίο Q1 + Q2 

+...+Qn, που αποτελεί και το ολικό φορτίο Q της συνδεσµολογίας, δηλαδή θα ισχύ 
ει: 
        Q = Q1 + Q2 +... + Qn  !  Q = C1V + C2V +...+ CnV  !  
 

          

� 

Q = V(C1 + C2 + ... + Cn)  !     

� 

Q/V = C1 + C2 + ... + Cn                           (1) 
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Όµως το πηλίκο Q/V αποτελεί την ολική χωρητικότητα Cολ της συνδεσµολογίας, 
δηλαδή την χωρητικότητα του ισοδύναµου πυκνωτή που την αντικαθιστά. Έτσι η 
σχέση (1) γράφεται: 
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Παρατήρηση: Eάν Cmax είναι η µεγαλύτερη από τις χωρητικότητες των πυκνωτ 
ών της συνδεσµολογίας, τότε από την (2) συνάγεται η σχέση Cολ>Cmax, δηλαδή ο 
ισοδύναµος πυκνωτής της συνδεσµολογίας έχει χωρητικότητα µεγαλύτερη και 
από την µεγαλύτερη χωρητικότητα των πυκνωτών που την αποτελούν. 
 
 
35. Kίνηση φορτισµένου σωµατιδίου µέσα 
     σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο 
 
Aς υποθέσουµε ότι, ένα αβαρές ηλεκτρισµένο σωµατίδιο, (λ.χ. πρωτόνιο) εκτοξεύ 
εται σ’ ένα σηµείο O οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου έντασης     

! 

E , µε ταχύτητα 
    

! 
v 

0 
της οποίας ο φορέας σχηµατίζει γωνία φ µε την κάθετη προς τις δυναµικές γραµ 
µές του πεδίου διεύθυνση Ox (σχ. 52). H µοναδική  δύναµη που ενεργεί στο πρωτό 
νιο είναι η ηλεκτρική δύναµη 
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F !"  από το πεδίο, η οποία είναι σταθερή και οµόρ 

ροπη προς την ένταση     
! 

E  αφού το πρωτόνιο φέρει θετικό φορτίο, το δε µέτρο της 
είναι  Fηλ =Eqp, όπου qp το ηλεκτρικό φορτίο του πρωτονίου. Eπειδή η ηλεκτρική 
δύναµη δεν είναι συγραµµική της αρχικής ταχύτητας 

    

! 
v 

0
 του πρωτονίου, η κίνησή 

του θα είναι καµπυλόγραµµη και µάλιστα η τροχιά του θα βρίσκεται στο επίπεδο 
που καθορίζουν τα διανύσµατα 

    

! 
v 

0
 και 

    

! 

F !" , δηλαδή το επίπεδο κίνησης του πρωτο 
νίου θα είναι παράλληλο προς τις δυναµικές γραµµές του οµογενούς ηλεκτρικού 



πεδίου. Θεωρούµε επί του επιπέδου αυτού το ορθογώνιο σύστηµα αξόνων Oxy και 
λαµβάνουµε ως αρχή µέτρησης του χρόνου την στιγµή που το πρωτόνιο εκτοξεύε 
ται στο σηµείο O. Tο πρωτόνιο κατά την διεύθυνση του άξονα Ox δεν δέχεται κα 
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µιά δύναµη, που σηµαίνει ότι η επιτάχυνσή του κατά την διεύθυνση αυτή είναι 
µηδενική, δηλαδή η κίνηση του πρωτονίου κατά την διεύθυνση Ox είναι οµαλή, µε 
ταχύτητα 

    

! 
v 

x
 ίση προς την αντίστοιχη αρχική του ταχύτητα 

    

! 
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0x
. Έτσι η µετατό 

πιση x του πρωτονίου σε χρόνο t κατά την διεύθυνση Ox θα είναι: 
 

        x = vxt = v0xt  !  x = v0t συνφ                                                 (1) 
 
Eξάλλου κατά την διεύθυνση του άξονα Oy το πρωτόνιο δέχεται µόνο την ηλεκ 
τρική δύναµη 
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F !" , η οποία είναι σταθερή και αντίρροπη της αντίστοιχης αρχικής 
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Νεύτωνα θα δίνεται από την σχέση: 
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ay = F!" /mp = Eqp/mp                                                                         (2) 

 
όπου mp η µάζα του πρωτονίου. Έτσι η κίνηση του πρωτονίου κατά την διεύθυνση 
Oy θα είναι οµαλά µεταβαλλόµενη µε επιτάχυνση 
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αντίστοιχης ταχύτητάς του 
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 την χρονική στιγµή t θα είναι: 

 

        vy = v0y - ayt  !
(2)

    

� 

vy = v0!µ" - Eqpt/mp                                              (3) 
 
Eξάλλου η µετατόπιση y του πρωτονίου κατά τον άξονα Oy σε χρόνο t δίνεται από 
την σχέση: 
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Oι σχέσεις (1) και (4) αποτελούν τις εξισώσεις της κίνησης του πρωτονίου ως προς 
το ορθογώνιο σύστηµα αξόνων Oxy και παρέχουν τις συντεταγµένες του x και y 



ως προς το σύστηµα αυτό, σε συνάρτηση µε τον χρόνο κίνησής του t. H απαλοιφή 
του χρόνου t µεταξύ των δύο αυτών εξισώσεων οδηγεί στην εξίσωση της τροχιάς 
του πρωτονίου, η οποία έχει την µορφή : 
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y= x!"# - Eqpx
2/2mpv0

2$%&2#                                                              (5) 
 
H γραφική παράσταση της σχέσεως (5) είναι µια παραβολή, που στρέφει το κυρτό 
της µέρος προς τα πάνω (σχ. 52) και αποτελεί τον γεωµετρικό τόπο των θέσεων 
του πρωτονίου κατά την κίνησή του µέσα στο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο. 
 
Παρατήρηση: Eάν το αβαρές φορτισµένο σωµατίδιο εκτοξεύεται µέσα σε ανοµοιο 
γενές ηλεκτροστατικό πεδίο, τότε η ηλεκτρική δύναµη που δέχεται από το πεδίο 
είναι µεταβλητή και η µελέτη της κίνησής του είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Mπο 
ρούµε στην περίπτωση αυτή να υπολογίσουµε κάποια στοιχεία της κίνησης εφαρ 
µόζοντας γενικούς νόµους όπως λ.χ. το θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέρ 
γειας, αφού το πεδίο είναι ηλεκτροστατικό και µοναδική δύναµη επί του σωµατι 
δίου είναι η ηλεκτρική δύναµη, το θεώρηµα ώθησης-ορµής καθώς και το θεώρηµα 
κινητικής ενέργειας-έργου. 

P.M. fysikos 
 
 
 
 


