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1. ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

1.1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ 

Σύνθετη κίνηση Η κίνηση που αποτελείται από δύο ή περισσότερες απλές 
κινήσεις.  
Παράδειγμα: Η οριζόντια βολή είναι σύνθετη κίνηση γιατί   
αποτελείται από μία ελεύθερη πτώση στον κατακόρυφο άξονα 
και μία ευθύγραμμη ομαλή κίνηση στον οριζόντιο άξονα. 

Αρχή της ανεξαρτησίας ή 
αρχή της επαλληλίας των 
κινήσεων. 

Όταν ένα κινητό εκτελεί ταυτόχρονα περισσότερες από μία 
κινήσεις,  
α) η κάθε μία από αυτές εκτελείται εντελώς ανεξάρτητα από τις 
υπόλοιπες και  
 β) η θέση στην οποία θα βρεθεί μετά από χρόνο t θα είναι η ίδια 
είτε οι κινήσεις εκτελούνται ταυτόχρονα  είτε εκτελούνται 
διαδοχικά. 

Εξισώσεις κίνησης στον 
άξονα Ox για την οριζόντια 
βολή 

Η κίνηση είναι ΕΟΚ  με ταχύτητα 0 , άρα: 

 0x   (0.1) 

  
 

0x t   (0.2) 

Εξισώσεις κίνησης στον 
άξονα Οy για την οριζόντια 
βολή 

Η κίνηση είναι ελεύθερη πτώση, άρα  

 
y g t    (0.3) 

 21

2
y gt  (0.4) 

Συνισταμένη ταχύτητα και 
θέση 

Κάθε στιγμή, η ταχύτητα και η θέση του κινητού βρίσκεται από 
το διανυσματικό άθροισμα των συνιστωσών στον Οx και Οy. 

 
x y     (0.5) 

 r x y   (0.6) 

Χρόνος κίνησης Ο χρόνος κίνησης θα καθορίζεται από το πότε θα φτάσει στο 
έδαφος το σώμα, άρα από τη σχέση (0.4), αντικαθιστώντας y h , 

οπότε 

 
2

ί

h
t

g
    (0.7) 

 

Βεληνεκές Το βεληνεκές είναι το διάστημα το οποίο διένυσε οριζόντια, το 

οποίο προκύπτει από τη σχέση  (0.2) θέτοντας 
ίt t  , άρα 

 
0ύ ίx t      (0.8)

  

  

Ερωτήσεις ασκήσεις σ. 30 1,2,3  / σ.34 1,2 
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1.2. ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

 
Περιοδικά φαινόμενα Περιοδικά φαινόμενα είναι τα φαινόμενα που 

επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Συγκεκριμένα  περιοδικές κινήσεις ονομάζονται οι κινήσεις που 
επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
 

Περίοδος Περίοδος T ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται ο χρόνος 
που χρειάζεται να εκτελεστεί ένας πλήρης κύκλος του 
φαινομένου. 
Μονάδα μέτρησης της περιόδου είναι το 1s. 
 

Συχνότητα Συχνότητα f ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται ο αριθμός 
των επαναλήψεων του φαινομένου στη μονάδα του χρόνου.  
Από τον ορισμό προκύπτει ότι πάντα θα ισχύει: 

 
1

f
T

  (0.9) 

Μονάδα μέτρησης της συχνότητας είναι το 1Hz=1s-1. 
 

Ομαλή Κίνηση Ομαλή κίνηση λέγεται η κίνηση στην οποία το μέτρο της 
ταχύτητας παραμένει σταθερό. 
 

Ομαλή Κυκλική Κίνηση Ομαλή κυκλική κίνηση ενός κινητού ονομάζεται η κίνηση στην 
οποία το κινητό κινείται σε κυκλική τροχιά με σταθερή την τιμή 
της ταχύτητάς  του. 
 

Περίοδος της ΟΚΚ Περίοδος της Ομαλής Κυκλικής Κίνησης ονομοάζεται ο χρόνος 
που χρειάζεται το κινητό για να πραγματοποιήσει μία 
περιφορά. 
 

Συχνότητα της ΟΚΚ Συχνότητα της Ομαλής Κυκλικής Κίνησης ονομάζεται ο 
αριθμός  των περιφορών που πραγματοποιεί το κινητό στη 
μονάδα του χρόνου. 
 

Γραμμική ταχύτητα Γραμμική ταχύτητα  ονομάζεται η ταχύτητα που έχει  
α) μέτρο το πηλίκο: 

 
s

t
   (0.10) 

όπου s το διανυόμενο τόξο του κύκλου σε χρόνο t, 
β) διεύθυνση την εφαπτομένη στην τροχιά κάθε στιγμή  και 
γ) φορά τη φορά της κίνησης. 
Προφανώς η κατεύθυνση μεταβάλλεται διαρκώς. 
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Αν στη σχέση (0.10) θέσουμε t T , τότε το τόξο που θα έχει 
διαγράψει στη μία περίοδο θα ισούται με την περίμετρο του 
κύκλου, συνεπώς 2s R , οπότε: 

 
2 R

T


   (0.11) 

Μονάδα  μέτρησης της γραμμικής ταχύτητας στο SI είναι το 

1
m

s
. 

Γωνιακή ταχύτητα Γωνιακή ταχύτητα   ονομάζεται η ταχύτητα που έχει  
α) μέτρο το πηλίκο 

 
t


   (0.12) 

Όπου θ η επίκεντρη γωνία που διαγράφει το κινητό σε χρόνο t, 
β) διεύθυνση κάθετη στο κέντρο του κύκλου και 
γ) φορά που ορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού. 
Αν στη σχέση (0.12) θέσουμε t T , τότε η γωνία που θα έχει 
διαγράψει στη μία περίοδο θα ισούται με 2  , οπότε: 

 
2

T


   (0.13) 

Μονάδα  μέτρησης της γωνιακής ταχύτητας στο SI είναι το 

1
rad

s
. 

 

Σχέση ω-υ Από τις σχέσεις (0.11) και (0.13) προκύπτει 
 R   (0.14) 
 

Κεντρομόλος επιτάχυνση Παρότι το  μέτρο της ταχύτητας παραμένει σταθερό, το 
διάνυσμά της μεταβάλλεται, οπότε υπάρχει επιτάχυνση. 

Κεντρομόλος επιτάχυνση   ονομάζεται η επιτάχυνση που έχει 

α) μέτρο που ορίζεται από τον τύπο 

 
2

R



   (0.15) 

β) διεύθυνση την ακτίνα του κύκλου και 
γ) φορά προς το κέντρο του κύκλου. 

Η μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης στο SI θα είναι 21 /m s . 

  

  

  

Ερωτήσεις σ.31 4,5,6,7,8, 
11,12,13, 
15,16,17,20. 

Ασκήσεις σ.35 3*,4*,5,6, 
8,9,10. 
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2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 

2.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Αλληλεπίδραση Δύο ή περισσότερα σώματα αλληλεπιδρούν όταν ασκούν 
μεταξύ τους δυνάμεις. 

Σύστημα  σωμάτων Όταν αναφερόμαστε σε πάνω από ένα σώμα, αναφερόμαστε σε 
ένα σύστημα σωμάτων. Στο σύστημα διακρίνουμε δύο είδη 
δυνάμεων, τις εσωτερικές και τις εξωτερικές δυνάμεις. 

Εσωτερικές δυνάμεις. Εξωτερικές δυνάμεις σε ένα σύστημα είναι αυτές που 
προέρχονται     από τα σώματα του συστήματος αποκλειστικά. 

Εξωτερικές δυνάμεις. Εσωτερικές δυνάμεις σε ένα σύστημα είναι                                                                                               
αυτές που προέρχονται από άλλα σώματα που δεν ανήκουν στο 
σύστημα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να προσδιορίσουμε αν είναι εσωτερικές οι 
εξωτερικές, εξετάζουμε όχι σε ποιο σώμα ασκούνται, αλλά από 
ποιο σώμα προέρχονται. 

Μονωμένο σύστημα Μονωμένο σύστημα ονομάζεται αυτό στο οποίο η συνισταμένη 
των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν. 

2.2. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ 

Κρούση Φαινόμενα όπως η σύγκρουση δύο αυτοκινήτων,  το σφήνωμα 
βλήματος στο στόχο,  ο βομβαρδισμός πυρήνων ατόμων με  
πρωτόνια κλπ είναι κρούσεις. 
Στις κρούσεις αναπτύσσονται μεγάλες δυνάμεις 
αλληλεπίδρασης οπότε το σύστημα θεωρείται μονωμένο. 

Ερωτήσεις 1,3,4 σ.61 

2.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ    

Ορμή Η ορμή ενός σώματος είναι ένα διανυσματικό μέγεθος που η 
τιμή του εξαρτάται από τη μάζα και την ταχύτητα  του 
σώματος. 

p m  

Αναλυτικά έχει: 
α) μέτρο ίσο με  

 p m   

β) κατεύθυνση την κατεύθυνση της ταχύτητας. 
Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο SI είναι το 1kg m/s. 
 
Η ορμή μας βοηθά στην περιγραφή των κρούσεων. Σε μία 
κρούση, η ορμή παραμένει σταθερή. 

  

Ερωτήσεις Ασκήσεις 2 σ.61, 1 σ.66 
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2.4. Η ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ    

Σχέση μεταξύ δύναμης και 
ορμής. 

Αν ασκείται δύναμη σε ένα σώμα, η ορμή αλλάζει με βάση τον 
τύπο 

p
F

t





 

Για συγγραμικά διανύσματα, μπορούμε να γράψουμε για τα 
μέτρα μόνο των διανυσμάτων, ως εξής: 

p
F

t





 

Για να αλλάξει λοιπόν, η ορμή ενός σώματος απαιτείται η 
άσκηση δύναμης. 
 

Απόδειξη: Από το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής ισχύει F ma  
και από τον ορισμό της επιτάχυνσης /a t   . Οπότε 
αντικαθιστώντας παίρνουμε: 
 

F ma F m m
t t

m m p p p

t t t

 

   

 

 


    

 

  
  

  

 

και η απόδειξη ολοκληρώθηκε. 
 

  

Ερτήσεις 5,6,8,9,10 σ. 66  

Ασκήσεις 2,3,4,5,6,7,8,9,10 σ.69 
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2.5. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ    

Αρχή διατήρησης της ορμής Η συνολική ορμή ενός μονωμένου συστήματος διατηρείται 
σταθερή. 

, ,p p     

 
Δηλαδή η συνολική αρχική ορμή του συστήματος ισούται με τη 
συνολική τελική ορμή του συστήματος. 
Αν το σύστημα αποτελείται από δύο σώματα «1» και «2», η 
σχέση θα γράφεται: 

1, 2, 1, 2,p p p p       

 

Απόδειξη της ΑΔΟρ Έστω μονωμένο σύστημα με δύο σώματα «1» και «2». Αφού 
είναι μονωμένο θα ισχύει 

1 2

1 2

1 2

1, 1, 2, 2,

1, 2, 1, 2,

, ,

0

0

0

0

0

F

F F

p p

t t

p p

p p p p

p p p p

p p

   

   

   

  

  

 
  

 

    

    

   



 

Και η απόδειξη ολοκληρώθηκε. 
 

2.6. ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ 

Ελαστική κρούση Κάθε κρούση στην οποία διατηρείται η συνολική κινητική 
ενέργεια των σωμάτων ονομάζεται ελαστική 
 

Ανελαστική κρούση Κάθε κρούση στην οποία δε διατηρείται η συνολική κινητική 
ενέργεια των σωμάτων ονομάζεται ανελαστική 
 

Πλαστική κρούση Η κρούση κατά την οποία τα σώματα  ενώνονται και κινούνται 
τελικά ως ένα ενιαίο σώμα ονομάζεται πλαστική. 
 
Η πλαστική κρούση είναι ανελαστική, δηλαδή η ολική κινητική 
ενέργεια δε διατηρείται. 

 
 
 
Ερωτήσεις σελ. 61 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 

Ασκήσεις σελ.66 11, 12,  14,  15,  16, 17 
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3. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

3.1. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB 

Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο ένα 
κεχριμπάρι μπορεί να έλκει μικρά αντικείμενα όταν τριφτεί με 
ξηρό ύφασμα. 

Μαγνητισμός Μαγνητισμός ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο κάποια 
πετρώματα έλκουν σιδερένια αντικείμενα. 

Νόμος του Coulomb Μεταξύ δύο οποιωνδήποτε σημειακών φορτίων ασκείται 
δύναμη που έχει: 
-μέτρο που δίνεται από τον τύπο 

1 2

2c

q q
F k

r
  

όπου 1q  και 2q τα φορτία, r η απόσταση μεταξύ των φορτίων 

και k  μία σταθερά  
-διεύθυνση την ευθεία που  ενώνει τα δύο σημειακά φορτία 
-φορά α) ελκτική για ετερώνυμα φορτία, 
           β) απωστική για ομώνυμα φορτία.. 
-σημείο εφαρμογής το κάθε φορτίο. 

Μονάδα μέτρησης φορτίου Η μονάδα μέτρησης του φορτίου στο SI είναι το 1 C (Κουλόμπ) 

Ηλεκτρική σταθερά k Η σταθερά k είναι μία σταθερά η οποία  εξαρτάται από το 
σύστημα μονάδων και από το μέσο στο οποίο βρίσκονται τα 
φορτία. Η τιμή της στο SI για το κενό είναι 

2
9

2
9 10

Nm
k

C
   

Και δίνεται από τον τύπο 

0

1

4
k


  

  

Απόλυτη διηλεκτρική 
σταθερά του κενού ε0 

Είναι μία σταθερά η οποία έχει τιμή στο SI 
2

12

0 2
8,85 10

C

Nm
    

  

  

  

  

  

Ερωτήσεις σελ. 111 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Ασκήσεις σελ. 119 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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3.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζουμε το χώρο μέσα στον οποίο όταν 
βρεθεί ηλεκτρικό φορτίο δέχεται ηλεκτροστατική δύναμη. 

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Ένταση ηλεκτρικού πεδίου ονομάζεται το διανυσματικό 
μέγεθος που ορίζεται από τον τύπο: 

F
E

q
  

Συγκεκριμένα, έχει 
-μέτρο ίσο με το πηλίκο του μέτρου της δύναμης που ασκείται 
σε φορτίο q προς το φορτίο αυτό. 

F
E

q
  

-κατεύθυνση  την κατεύθυνση της δύναμης που θα ασκούνταν 
σε θετικό φορτίο. Είναι ανεξάρτητη του δοκιμαστικού φορτίου 
q. Αλλιώς, έχει διεύθυνση ακτινική με φορά προς τα έξω όταν 
είναι θετικό το φορτίο Q που δημιουργεί το πεδίο και ακτινική 
με φορά προς τα μέσα όταν είναι αρνητικό. 

Μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού πεδίου στο SI είναι το 1
N

C
 

Δυναμικές γραμμές Για να οπτικοποιήσουμε  το αόρατο πεδίο μέσω της έντασης, 
χαράζουμε αντιπροσωπευτικά κάποιες γραμμές που 
ονομάζονται δυναμικές γραμμές. Η ένταση του ηλεκτρικού 
πεδίου είναι εφαπτόμενη σε κάθε σημείο τους. 

Ιδιότητες των δυναμικών 
γραμμών 

1. Απομακρύνονται από τα θετικά φορτία και 
κατευθύνονται στα αρνητικά. 

2. Η ένταση του πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο στης 
περιοχές του χώρου όπου είναι πιο πυκνές. 

3. Δεν τέμνονται ποτέ. 

Ομογενές πεδίο Ομογενές ονομάζεται ένα πεδίο όταν η έντασή του είναι ίδια σε 
όλα τα σημεία του. 
Ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο είναι αυτό που δημιουργείται 
μέσα σε έναν επίπεδο πυκνωτή. 

Επίπεδος πυκνωτής Ο επίπεδος πυκνωτής είναι ένα σύστημα δύο όμοιων 
παράλληλων μεταλλικών πλακών με αντίθετα ηλεκτρικά 
φορτία. 
Ανάμεσα στις πλάκες του πυκνωτή δημιουργείται ομογενές 
πεδίο. 

Ανομοιογενές πεδίο Ανομοιογενές ονομάζεται ένα πεδίο όταν η έντασή του δεν 
είναι η ίδια σε όλα τα σημεία του. 
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Ηλεκτροστατικό πεδίο 
Coulomb 

Πεδίο Coulomb ονομάζεται το ηλεκτρικό πεδίο που 
δημιουργείται από στατικό φορτίο Q. Η ένταση του πεδίου 
Coulomb,  θα είναι 

2

2

Qq
k QF rE k

q q r
    

Ερωτήσεις  σ.111 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 

Ασκήσεις σ.119 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. 

3.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

***Έργο συντηρητικής 
δύναμης 

Στα συντηρητικά πεδία , όπως το βαρυτικό και το ηλεκτρικό, 
ισχύει ότι το έργο της δύναμης του πεδίου από ένα σημείο σε 
ένα άλλο ισούται με  

A B A BW U U    

όπου UA και UB η δυναμική ενέργεια στα σημεία Α και Β 
αντίστοιχα. 
Από αυτό τον τύπο, αφού στο άπειρο η δυναμική ενέργεια  
επιλέγεται μηδέν, θα ισχύει 

A AU W 
 

Ηλεκτρικό δυναμική ενέργεια Η δυναμική ενέργεια  ενός φορτίου q σε ένα σημείο Α ενός 
πεδίου ισούται με το έργο που χρειάζεται να καταναλώσουμε 
για να το μεταφέρουμε στο άπειρο. 

A AU W 
 

Η δυναμική ενέργεια του συστήματος δύο φορτίων Q, q θα 
προκύπτει  

A

Qq
U k

r


 
Όπου r η αρχική απόσταση των φορτίων. 

  

Ερωτήσεις  σ.111 25, 26, 27, 28, 29, 30 

Ασκήσεις σ. 119 19, 20, 21 
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3.4. ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

Δυναμικό Δυναμικό σε μία θέση Α ενός πεδίου ονομάζεται το μονόμετρο 
φυσικό μέγεθος που ισούται με το πηλίκο της  δυναμικής 
ενέργειας φορτίου q στη θέση Α προς το φορτίο αυτό. 

A
A

U
V

q
  

Μονάδα μέτρησης του δυναμικού στο SI είναι το  
1

1
1

J
V

C
  

Δυναμικό πεδίου Coulomb Πεδίο Coulomb ονομάζεται το πεδίο που δημιουργείται από 
σημειακό φορτίο Q. Το δυναμικό του πεδίου Coulomb θα 
δίνεται από τη σχέση: 

A

Q
V k

r
  

Διαφορά δυναμικού Η διαφορά δυναμικού συμβολίζεται με 

A B ABV V V   

Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων Α και Β  ισούται με 
το πηλίκο του έργου της δύναμης κατά τη μεταφορά 
δοκιμαστικού φορτίου q από τη θέση Α στη θέση Β, προς το 
φορτίο αυτό. 

A B
AB

W
V

q

  

Απόδειξη: 

A BA B A B
AB A B

WU U U U
V V V

q q q q


       

  

Ερωτήσεις 31, 32, 33,  34,  36 – 38, 39, 40, 41. 

Ασκήσεις 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
 
 
 
 
 
 

3.5. ΠΥΚΝΩΤΕΣ 

Πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μία διάταξη που χρησιμεύει ως αποθήκη 
ηλεκτρικού φορτίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτελείται από 
δύο αγωγούς που διαχωρίζονται από μονωτικό υλικό. 

Επίπεδος πυκνωτής Ο επίπεδος πυκνωτής αποτελείται από δύο όμοια λεπτά επίπεδα 
μεταλλικά φύλλα, τα οποία βρίσκονται σε πολύ μικρή 
απόσταση μεταξύ τους σε σχέση με τις διαστάσεις τους.  
Τα φύλλα αυτά ονομάζονται οπλισμοί του πυκνωτή. 
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Πεδίο επίπεδου πυκνωτή Το πεδίο που δημιουργείται στο εσωτερικό επίπεδου πυκνωτή 
είναι ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. 

Φορτίο επίπεδου πυκνωτή. Εάν φορτίσουμε τον έναν από τους δύο οπλισμούς με φορτίο Q, 
τότε ο άλλος αποκτά από επαγωγή ίσο και αντίθετο φορτίο –Q. 
Τότε το φορτίο του πυκνωτή θα λέμε ότι είναι η απόλυτη τιμή 
του φορτίου ενός οπλισμού |Q|. (Δε θα είναι ανάγκη να  
βάζουμε το απόλυτο) 

Διαφορά  δυναμικού ή τάση 
του πυκνωτή 

Ο κάθε φορτισμένος οπλισμός έχει ένα δυναμικό AV και BV  

αντίστοιχα. Η διαφορά AB A BV V V   ονομάζεται διαφορά 

δυναμικού ή τάση του πυκνωτή. 

**Η διαφορά δυναμικού ABV  θα ορίζεται ως το πηλίκο του 

έργου για να μεταφερθεί ένα φορτίο από τον οπλισμό A στον 
οπλισμό Β προς το φορτίο αυτό.  

A B
AB

W
V

q

  

Μονάδα μέτρησης της διαφοράς δυναμικού ή τάσης στο SI είναι 
το 1 Volt (1V).  

Χωρητικότητα Χωρητικότητα C ενός πυκνωτή ονομάζεται το μονόμετρο 
φυσικό μέγεθος  που είναι ίσο με το πηλίκο του ηλεκτρικού 
φορτίου Q του πυκνωτή προς την τάση V του πυκνωτή. 

Q
C

V
  

Η σχέση αυτή ισχύει για κάθε είδος πυκνωτή, αλλά η 
χωρητικότητά του εξαρτάται μόνο από τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά του και το διηλεκτρικό ανάμεσα στους 
οπλισμούς του. 
Μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας στο SI  είναι το 

1 1
Coulomb

Farad
Volt

  ή 1 1
C

F
V

  

Χωρητικότητα επίπεδου 
πυκνωτή 

Η χωρητικότητα δεν εξαρτάται από το φορτίο και την τάση του 
πυκνωτή, αλλά από τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. 
Συγκεκριμένα, η χωρητικότητα επίπεδου πυκνωτή, με κενό 
ανάμεσα στους οπλισμούς, θα βρίσκεται από τη σχέση 

0

S
C

l
  

όπου 0   η απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού, S το 

εμβαδό του κάθε οπλισμού και l η απόσταση μεταξύ των 
οπλισμών. 
Η χωρητικότητα επίπεδου πυκνωτή, με διηλεκτρικό ανάμεσα 
στους οπλισμούς, θα βρίσκεται από τη σχέση 

0

S
C

l
    

όπου ε η σχετική διηλεκτρική σταθερά του μονωτικού υλικού.  
Για το κενό ή τον αέρα ε=1 και η σχέση ανάγεται στην 
προηγούμενη. 
 



Κωστοπούλου Ειρήνη – Φυσική Β’ Λυκείου  12 

Ηλεκτρική δυναμική 
ενέργεια πυκνωτή 

Κατά τη φόρτιση του πυκνωτή, η ενέργεια που απαιτείται για 
να το φορτίσουμε, αποθηκεύεται ως ηλεκτρική δυναμική 
ενέργεια ανάμεσα στους οπλισμούς του. Κατά την εκφόρτισή 
του, προσφέρει στα άλλα στοιχεία του κυκλώματος την 
αποθηκευμένη σ’ αυτόν ενέργεια. 
Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του πυκνωτή δίνεται από τον 
τύπο 

2

QV
U   

Χρησιμοποιώντας τη σχέση 
Q

C
V

  παίρνουμε ισοδύναμα τις 

σχέσεις 
2

2

C V
U


  ή 

2

2

Q
U

C
  

Μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο SI είναι το 1Joule (1J). 

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου 
επίπεδου πυκνωτή 

Η ένταση σε ένα ομογενές πεδίο θα είναι παντού η ίδια και το 
μέτρο της θα δίνεται από τον τύπο: 

V
E

l
  

όπου V η τάση του πυκνωτή και l η απόσταση μεταξύ των 
οπλισμών. 
Η μονάδα μέτρησης στο SI που προκύπτει από αυτό τον τύπο 
είναι η 

1
V

m
 

Προφανώς το 1V/m ισούται με την ήδη γνωστή μονάδα  1N/C. 

Σπινθήρας Ένας πυκνωτής μπορεί να φορτιστεί μέχρι μία μέγιστη τιμή 
φορτίου και μία μέγιστη τάση. Εάν ξεπεραστούν αυτές οι τιμές 
δημιουργείται σπινθήρας και μεταφέρεται φορτίο από τη μία 
πλάκα στην άλλη και έτσι αποφορτίζεται.  

Τύποι πυκνωτών Οι πυκνωτές ανάλογα με το τι έχουν ανάμεσα στους οπλισμούς 
τους χωρίζονται στις παρακάτω γενικές κατηγορίες: 
Α) Πυκνωτές αέρα: Αποτελούνται από δύο συστήματα 
μεταλλικών πλακών που μπορεί το ένα να μπαίνει μέσα στο 
άλλο χωρίς να ακουμπούν μεταξύ τους. Αν μετακινείται ο ένας 
οπλισμός ως προς τον άλλον έχουμε μεταβλητό πυκνωτή. 
Β) Πυκνωτές με στερεά διηλεκτρικά: Έχουν ανάμεσα στις πολύ 
λεπτές πλάκες τους πολύ λεπτά φύλλα διηλεκτρικού (πχ χαρτί). 
Γ) Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές: Αποτελούνται από δύο πολύ λεπτά 
φύλλα που ανάμεσά τους έχουν χαρτί που έχει εμπλουτιστεί με 
διάλυμα ηλεκτρολύτη. Έχουν τις μεγαλύτερες χωρητικότητες. 

  

Ερωτήσεις σ. 111. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 

Ασκήσεις σ. 119 30, 31, 32, 33,   34, 35, 36, 37,  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

 


