
ΦυσικήΦυσική 11

ΕνημέρωσηΕνημέρωση

ΗΗ διδασκαλίαδιδασκαλία τουτου μαθήματοςμαθήματος, , 
πολλάπολλά απόαπό τατα σχήματασχήματα καικαι
όλεςόλες οιοι ασκήσειςασκήσεις προέρχονταιπροέρχονται
απόαπό τοτο βιβλίοβιβλίο: : 
««ΠανεπιστημιακήΠανεπιστημιακή ΦυσικήΦυσική»»
τουτου Hugh YoungHugh Young τωντων
ΕκδόσεωνΕκδόσεων ΠαπαζήσηΠαπαζήση, , οιοι
οποίεςοποίες μαςμας επέτρεψανεπέτρεψαν τητη
χρήσηχρήση τωντων σχετικώνσχετικών
σχημάτωνσχημάτων καικαι ασκήσεωνασκήσεων



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΗΡΟΗ

ΦΦΕΕ==ΕΑΕΑ
ΗλεκτρικήΗλεκτρική ροήροή διαδια μέσουμέσου τηςτης επιφάνειαςεπιφάνειας εμβαδούεμβαδού ΑΑ, , 
κάθετηςκάθετης σεσε ομογενέςομογενές πεδίοπεδίο ΕΕ

ΧονδρικάΧονδρικά, , μεγαλύτερημεγαλύτερη επιφάνειαεπιφάνεια
σημαίνεισημαίνει ότιότι περισσότερεςπερισσότερες δυναμικέςδυναμικές
γραμμέςγραμμές διαπερνούνδιαπερνούν τηντην επιφάνειαεπιφάνεια. . 
ΙσχυρότεροΙσχυρότερο πεδίοπεδίο σημαίνεισημαίνει πυκνότερεςπυκνότερες
γραμμέςγραμμές καικαι επομένωςεπομένως περισσότερεςπερισσότερες ανάανά
μονάδαμονάδα επιφανείαςεπιφανείας. . 
ΘεωρούμεΘεωρούμε τητη μικρήμικρή επιφάνειαεπιφάνεια ΑΑ
επίπεδηεπίπεδη αλλάαλλά μπορείμπορεί νανα μηνμην είναιείναι
κάθετηκάθετη στοστο πεδίοπεδίο ΕΕ. . ΤότεΤότε τητη διαπερνούνδιαπερνούν
λιγότερεςλιγότερες γραμμέςγραμμές απαπ’’ ότιότι αναν ήτανήταν
κάθετηκάθετη. . ΣτηΣτη περίπτωσηπερίπτωση αυτήαυτή έχειέχει
σημασίασημασία ηη προβολήπροβολή τηςτης επιφάνειαςεπιφάνειας ΑΑ σεσε
επίπεδοεπίπεδο κάθετοκάθετο στοστο πεδίοπεδίο. . 

ΦΦΕΕ==ΕΑΕΑcoscosφφ



ΕφόσονΕφόσον

AEΦE ⊥=

⊥E

ΦΦΕΕ==ΕΑΕΑcoscosφφ

ΕίναιΕίναι ηη συνιστώσασυνιστώσα τουτου ΕΕ ηη κάθετηκάθετη στηνστην
επιφάνειαεπιφάνεια ΑΑ

AE ⋅=EΦ
ΜονάδαΜονάδα 1 1 ΝΝmm22/C/C

ΑνΑν τοτο ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο δενδεν είναιείναι ομογενέςομογενές ((δηλαδήδηλαδή μεταβάλλεταιμεταβάλλεται απόαπό θέσηθέση σεσε
θέσηθέση πάνωπάνω στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια ΑΑ) ) ήή συμβαίνεισυμβαίνει ηη ΑΑ νανα μηνμην είναιείναι επίπεδηεπίπεδη αλλάαλλά
τμήματμήμα καμπύληςκαμπύλης επιφάνειαςεπιφάνειας. . 

ΤΟΤΕΤΟΤΕ ΧΩΡΙΖΟΥΜΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕΣΕ ΠΟΛΛΑΠΟΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ
ΕΜΒΑΔΑΕΜΒΑΔΑ dAdA ΚΑΙΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

∫∫ ∫ ⋅==ϕ= ⊥ AE ddAEdAEcosΦE

⊥EΧρησιμοποιώνταςΧρησιμοποιώντας τηντην έννοιαέννοια
τηςτης διανυσματικούδιανυσματικού εμβαδούεμβαδού



ΡΟΗΡΟΗ ΡΕΥΣΤΟΥΡΕΥΣΤΟΥ ((ππ..χχ.. ΤοΤο νερόνερό πουπου ρέειρέει μέσαμέσα σεσε
έναένα λάστιχολάστιχο ποτίσματοςποτίσματος))

ΗΗ παροχήπαροχή νερούνερού μέσαμέσα απόαπό
έναένα σωλήνασωλήνα είναιείναι πόσαπόσα
κυβικάκυβικά μέτραμέτρα περνούνπερνούν ανάανά
sec. sec. ΕίναιΕίναι δηλαδήδηλαδή dV/dtdV/dt. . 
ΑυτήΑυτή είναιείναι ίσηίση μεμε τητη
διατομήδιατομή τουτου σωλήνασωλήνα επίεπί τηντην
ταχύτηταταχύτητα ροήςροής. . 

A
dt
dV

υ=



ΑΝΑΛΟΓΙΑΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΜΕ ΡΟΗΡΟΗ ΡΕΥΣΤΟΥΡΕΥΣΤΟΥ ΔΙΑΔΙΑ ΜΕΣΟΥΜΕΣΟΥ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΌτανΌταν ηη επιφάνειαεπιφάνεια
((εμβαδόνεμβαδόν συρμάτινουσυρμάτινου
πλαισίουπλαισίου) ) είναιείναι κάθετηκάθετη
στηνστην ταχύτηταταχύτητα ροήςροής υυ, , ηη
παροχήπαροχή ρευστούρευστού είναιείναι

ΔηλαδήΔηλαδή, , σεσε διανυσματικήδιανυσματική μορφήμορφή, , ηη
παροχήπαροχή διαδια μέσουμέσου επιφανείαςεπιφανείας ΑΑ είναιείναι

ϕυ= dAcos
dt
dV

dAυ ⋅

dA
dt
dV

υ=

ΌτανΌταν σχηματίζεταισχηματίζεται γωνίαγωνία φφ
μεταξύμεταξύ διανύσματοςδιανύσματος
ταχύτηταςταχύτητας καικαι καθέτουκαθέτου στοστο
πλαίσιοπλαίσιο



dA⋅= ndA

ΜεΜε χρήσηχρήση τουτου μοναδιαίουμοναδιαίου κάθετουκάθετου στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια
διανύσματοςδιανύσματος, , τοτο στοιχειώδεςστοιχειώδες τμήματμήμα επιφανείαςεπιφανείας μπορείμπορεί
νανα γραφείγραφεί

ΕπειδήΕπειδή όμωςόμως κάθεκάθε επιφάνειαεπιφάνεια έχειέχει δύοδύο όψειςόψεις, , ορίζουμεορίζουμε ωςως
κατεύθυνσηκατεύθυνση τηςτης επιφάνειαςεπιφάνειας αυτήαυτή προςπρος τοτο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
τηςτης

nr

ΔιάνυσμαΔιάνυσμα μοναδιαίομοναδιαίο
κάθετοκάθετο στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια



ΡΟΗΡΟΗ ΔΙΑΔΙΑ ΜΕΣΟΥΜΕΣΟΥ ΔΙΣΚΟΥΔΙΣΚΟΥ
ΈστωΈστω δίσκοςδίσκος ακτίναςακτίνας 0,10 0,10 mm προσανατολίζεταιπροσανατολίζεται έτσιέτσι ώστεώστε τοτο
μοναδιαίομοναδιαίο τουτου διάνυσμαδιάνυσμα n n νανα σχηματίζεισχηματίζει γωνίαγωνία 303000 μεμε ομογενέςομογενές
ηλεκτρικόηλεκτρικό ΕΕ πεδίοπεδίο μέτρουμέτρου 2,02,0x10x1033 N/C N/C 

ΑΑ) ) ΠόσηΠόση είναιείναι ηη ολικήολική ηλεκτρικήηλεκτρική ροήροή διαδια μέσουμέσου τουτου δίσκουδίσκου;;
ΒΒ) ) ΠόσηΠόση είναιείναι ηη ολικήολική ροήροή αναν στραφείστραφεί έτσιέτσι ώστεώστε τοτο επίπεδόεπίπεδό τουτου νανα
είναιείναι παράλληλοπαράλληλο προςπρος τοτο ΕΕ;;

ΓΓ) ) ΠόσηΠόση είναιείναι ηη ολικήολική ροήροή αναν ηη κάθετηκάθετη σ΄σ΄ αυτόναυτόν είναιείναι παράλληληπαράλληλη
προςπρος τοτο ΕΕ;;



ΑΑ) ) ΦΦΕΕ==ΕΑΕΑcoscosφφ==(2,0x10(2,0x1033 N/C)(0.0314 mN/C)(0.0314 m22)(cos)(cosφφ)=54 )=54 
NmNm22/C /C 

ΒΒ))

ΓΓ) ) ΦΦΕΕ==ΕΑΕΑcoscosφφ==(2,0x10(2,0x1033 N/C)(0.0314 mN/C)(0.0314 m22)(cos)(cos00)=)=6363 NmNm22/C /C 

00cos E =Φ⇒=ϕ⇒=ϕ 090



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΈστωΈστω θετικόθετικό φορτίοφορτίο 3,0 3,0 μμCC περιβάλλεταιπεριβάλλεται απόαπό σφαίρασφαίρα ακτίναςακτίνας

0,2 0,2 mm τηςτης οποίαςοποίας τοτο κέντροκέντρο συμπίπτεισυμπίπτει μεμε τητη θέσηθέση τουτου
φορτίουφορτίου. . ΝαΝα βρεθείβρεθεί ηη ηλεκτρικήηλεκτρική ροήροή διαδια μέσουμέσου τηςτης σφαίραςσφαίρας
πουπου οφείλεταιοφείλεται στοστο φορτίοφορτίο.  .  



ΤοΤο πεδίοπεδίο είναιείναι κάθετοκάθετο στηστη σφαίρασφαίρα σεσε κάθεκάθε σημείοσημείο τηςτης
απόρροιααπόρροια τηςτης συμμετρίαςσυμμετρίας τηςτης σφαίραςσφαίρας. . ΕπομένωςΕπομένως

ΛΥΣΗΛΥΣΗ

EE =⊥

ΤοΤο πεδίοπεδίο σεσε απόστασηαπόσταση r r είναιείναι::

N/C106,75
(0,2m)

C103,0)/CNm10(9,0
r
q

4π
1E 5

2

6
229

2
0

×=
×

×=
ε

=
−



ΗΗ ακτίναακτίνα τηςτης σφαίραςσφαίρας δενδεν παίζειπαίζει κανένακανένα ρόλορόλο στονστον
υπολογισμόυπολογισμό μαςμας γιατίγιατί
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ΝΟΜΟΣΝΟΜΟΣ ΤΟΥΤΟΥ GAUSSGAUSS

ΗΗ ολικήολική ροήροή πουπου διαπερνάδιαπερνά μιαμια κλειστήκλειστή επιφάνειαεπιφάνεια είναιείναι
ανάλογηανάλογη τουτου ηλεκτρικούηλεκτρικού φορτίουφορτίου πουπου περιέχεταιπεριέχεται

ΣτοΣτο παράδειγμαπαράδειγμα τηςτης ροήςροής διαδια μέσουμέσου σφαίραςσφαίρας
αποδείξαμεαποδείξαμε ότιότι

ΕπομένωςΕπομένως αναν ωςως κλειστήκλειστή επιφάνειαεπιφάνεια πάρουμεπάρουμε μιαμια
φανταστικήφανταστική σφαίρασφαίρα, , οο παραπάνωπαραπάνω τύποςτύπος αποδεικνύειαποδεικνύει τοτο
θεώρημαθεώρημα τουτου Gauss Gauss 
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ΔΗΛΑΔΗΔΗΛΑΔΗ ΗΗ ΡΟΗΡΟΗ ΔΕΝΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΝΤΗΝ
ΑΚΤΙΝΑΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣΣΦΑΙΡΑΣ



Johann Carl Friedrich Gauss Johann Carl Friedrich Gauss 

ΓεννήθηκεΓεννήθηκε : 30 : 30 ΑπριλίουΑπριλίου, 1777  , 1777  
στοστο Brunswick (Brunswick (ΓερμανίαΓερμανία) ) 
ΑπεβίωσεΑπεβίωσε: 23 : 23 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου 1855 1855 
στοστο GGööttingen, Hanover ttingen, Hanover 
((ΓερμανίαΓερμανία))

http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Gauss.html


ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΝΟΜΟΥΝΟΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ GAUSSGAUSS

ΑνΑν θεωρήσουμεθεωρήσουμε δύοδύο ομόκεντρεςομόκεντρες σφαίρεςσφαίρες μεμε ακτίνεςακτίνες RR
καικαι 2R2R, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο νόμονόμο τουτου CoulombCoulomb τοτο πεδίοπεδίο στηνστην
επιφάνειαεπιφάνεια τηςτης εξωτερικήςεξωτερικής σφαίραςσφαίρας είναιείναι ¼¼ αυτούαυτού στηνστην
επιφάνειαεπιφάνεια τηςτης εσωτερικήςεσωτερικής.  .  ΌμωςΌμως τοτο εμβαδόνεμβαδόν τηςτης
εξωτερικήςεξωτερικής ((μεγάληςμεγάλης) ) σφαίραςσφαίρας θαθα είναιείναι τετραπλάσιοτετραπλάσιο τουτου
εμβαδούεμβαδού τηςτης εσωτερικήςεσωτερικής ((μικρήςμικρής). ). ΈτσιΈτσι οο συνολικόσυνολικό
αριθμόςαριθμός τωντων δυναμικώνδυναμικών γραμμώνγραμμών πουπου διαπερνούνδιαπερνούν τιςτις
δύοδύο σφαίρεςσφαίρες είναιείναι ίσοςίσος.   .   



ΌτιΌτι ισχύειισχύει γιαγια όληόλη τητη σφαίρασφαίρα ισχύειισχύει καικαι γιαγια τμήματμήμα τηςτης
επιφάνειάςεπιφάνειάς τηςτης έστωέστω dAdA. . ΗΗ προβαλλόμενηπροβαλλόμενη επιφάνειαεπιφάνεια
στηστη μεγάλημεγάλη σφαίρασφαίρα έχειέχει εμβαδόνεμβαδόν 4dA. 4dA. ΗΗ ηλεκτρικήηλεκτρική ροήροή
είναιείναι ίδιαίδια καικαι γιαγια τατα δύοδύο εμβαδάεμβαδά..



ΑντίΑντί τηςτης εξωτερικήςεξωτερικής σφαίραςσφαίρας πουπου είχαμεείχαμε προηγούμεναπροηγούμενα
μπορούμεμπορούμε νανα θεωρήσουμεθεωρήσουμε μιαμια ακανόνιστηακανόνιστη κλειστήκλειστή επιφάνειαεπιφάνεια. . 
ΕπίσηςΕπίσης θεωρούμεθεωρούμε στοιχειώδεςστοιχειώδες τμήματμήμα επιφανείαςεπιφανείας dAdA τηςτης
ακανόνιστηςακανόνιστης επιφάνειαςεπιφάνειας, , τοτο οποίοοποίο είναιείναι προφανώςπροφανώς μεγαλύτερομεγαλύτερο
απόαπό τοτο εμβαδόνεμβαδόν τμήματοςτμήματος σφαίραςσφαίρας στηνστην ίδιαίδια απόστασηαπόσταση.  .  



ΑςΑς δούμεδούμε τώρατώρα τιτι είναιείναι
τοτο

dAEdAEAdE ×=×=⋅ ⊥ ϕcos
rr

ΕΕ ΗΗ ροήροή μέσαμέσα απόαπό τοτο στοιχείοστοιχείο τηςτης ακανόνιστηςακανόνιστης επιφάνειαςεπιφάνειας είναιείναι

dA×ϕcos



ΆραΆρα ηη προβολήπροβολή τηςτης ακανόνιστηςακανόνιστης
επιφάνειαςεπιφάνειας dAdA ((κίτρινηκίτρινη) ) 
στηστη σφαίρασφαίρα ((άσπρηάσπρη επιφάνειαεπιφάνεια) ) 
είναιείναι dAcosdAcosφφ

ll lcoslcosφφ
dd

l l x x d=d=dAdA

llcoscosφφ xx d=d=l l xx dcosdcosφφ==dAcosdAcosφφ

ΗΗ ροήροή μέσαμέσα απόαπό τοτο στοιχείοστοιχείο τηςτης ακανόνιστηςακανόνιστης επιφάνειαςεπιφάνειας dAdA
είναιείναι EdAcosEdAcosφφ καικαι αντιστοιχείαντιστοιχεί στηστη ροήροή μέσαμέσα απόαπό τοτο
σφαιρικόσφαιρικό στοιχείοστοιχείο στοστο οποίοοποίο προβάλλεταιπροβάλλεται τοτο ακανόνιστοακανόνιστο



ΜπορούμεΜπορούμε νανα διαιρέσουμεδιαιρέσουμε όληόλη τηντην ακανόνιστηακανόνιστη επιφάνειαεπιφάνεια σεσε
στοιχειώδηστοιχειώδη εμβαδάεμβαδά, , κάθεκάθε έναένα απόαπό τατα οποίαοποία έχειέχει στοιχειώδηστοιχειώδη ροήροή
EdAcosEdAcosφφ καικαι νανα ολοκληρώσουμεολοκληρώσουμε

ΑυτόΑυτό γίνεταιγίνεται επειδήεπειδή κάθεκάθε έναένα απόαπό τατα
στοιχειώδηστοιχειώδη εμβαδάεμβαδά τηςτης ακανόνιστηςακανόνιστης
επιφάνειαςεπιφάνειας προβάλλεταιπροβάλλεται πάνωπάνω σεσε
αντίστοιχοαντίστοιχο στοιχειώδεςστοιχειώδες εμβαδόνεμβαδόν,, τμήματμήμα
σφαιρικήςσφαιρικής επιφάνειαςεπιφάνειας



ΗΗ ολικήολική ροήροή μέσαμέσα απόαπό τηντην
ακανόνιστηακανόνιστη επιφάνειαεπιφάνεια
είναιείναι ίσηίση μεμε τητη ροήροή διαδια
μέσουμέσου τηςτης σφαίραςσφαίρας, , 
δηλαδήδηλαδή q/q/εε00

∫ =⋅=
0

E ε
qdΦ AE

ΗΗ ολικήολική ροήροή είναιείναι θετικήθετική ότανόταν τοτο πεδίοπεδίο κατευθύνεταικατευθύνεται προςπρος
τοτο εξωτερικόεξωτερικό τηςτης επιφάνειαςεπιφάνειας καικαι αρνητικήαρνητική ότανόταν κατευθύνεταικατευθύνεται
προςπρος τοτο εσωτερικόεσωτερικό τηςτης . . 

ΑνΑν τοτο ΕΕ κατευθύνεταικατευθύνεται προςπρος τοτο εσωτερικόεσωτερικό, , τότετότε τοτο coscosφφ
είναιείναι αρνητικόαρνητικό γιατίγιατί είναιείναι μεγαλύτερομεγαλύτερο τωντων 909000, , καικαι
τοτο ΦΦΕΕ γίνεταιγίνεται αρνητικόαρνητικό..



ΓιαΓια μιαμια κλειστήκλειστή επιφάνειαεπιφάνεια πουπου
δενδεν περιέχειπεριέχει φορτίαφορτία

∫ =⋅= 0dΦE AE

ΔηλαδήΔηλαδή όσεςόσες δυναμικέςδυναμικές γραμμέςγραμμές εισέρχονταιεισέρχονται τόσεςτόσες
εξέρχονταιεξέρχονται . . 



ΓΕΝΙΚΗΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗΜΟΡΦΗ ΤΟΥΤΟΥ ΝΟΜΟΥΝΟΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ GAUSSGAUSS
ΑνΑν ηη επιφάνειαεπιφάνεια περικλείειπερικλείει όχιόχι έναένα αλλάαλλά πολλάπολλά φορτίαφορτία

ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ: : ΤΑΤΑ ΦΟΡΤΙΑΦΟΡΤΙΑ ΕΞΩΕΞΩ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΝΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΔΕΔΕ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗΟΛΙΚΗ ΡΟΗΡΟΗ
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ΑνΑν QQenclencl=0 =0 τότετότε καικαι ΦΦΕΕ=0=0

ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΤΟΤΟ ΝΟΜΟΝΟΜΟ ΤΟΥΤΟΥ GAUSS GAUSS ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΤΟ ΝΟΜΟΝΟΜΟ ΤΟΥΤΟΥ COULOMB.COULOMB. ΠΑΡΑΚΑΤΩΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑΘΑ
ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΚΑΙΚΑΙ ΤΟΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΈστωΈστω ηλεκτρικόηλεκτρικό δίπολοδίπολο όπωςόπως στοστο σχήμασχήμα. . ΝαΝα βρεθείβρεθεί ηη ηλεκτρικήηλεκτρική
ροήροή διαδια μέσουμέσου τωντων επιφανειώνεπιφανειών AA,,BB,,CC καικαι DD



ΓιαΓια τητη C:C: 0ΦE =

0ΦE ≠

0ΦE =

ΓιαΓια τητη ΑΑ::

ΓιαΓια τητη ΒΒ:: 0ΦE ≠

ΓιαΓια τητη D:D:



ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕΣΕ ΣΤΕΡΕΟΣΤΕΡΕΟ ΣΥΜΠΑΓΗΣΥΜΠΑΓΗ ΑΓΩΓΟΑΓΩΓΟ

ΞέρουμεΞέρουμε όμωςόμως ότιότι στηνστην ηλεκτροστατικήηλεκτροστατική (=(=φορτίαφορτία σεσε ηρεμίαηρεμία) ) τοτο
ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο στοστο εσωτερικόεσωτερικό αγώγιμουαγώγιμου σώματοςσώματος είναιείναι
ΜΗΔΕΝΜΗΔΕΝ. . 
ΕπομένωςΕπομένως είναιείναι μηδένμηδέν καικαι
πάνωπάνω σεσε οποιαδήποτεοποιαδήποτε
ΓκαουσσιανήΓκαουσσιανή επιφάνειαεπιφάνεια
μέσαμέσα στονστον αγωγόαγωγό όπωςόπως ηη ΑΑ

ΌμωςΌμως ηη επιφάνειαεπιφάνεια αυτήαυτή μπορείμπορεί νανα συρρικνωθείσυρρικνωθεί
στηστη ΒΒ καικαι ακόμηακόμη περισσότεροπερισσότερο στοστο σημείοσημείο ΡΡ

ΒάσειΒάσει τουτου νόμουνόμου τουτου Gauss Gauss δεδε
μπορείμπορεί νανα υπάρχειυπάρχει φορτίοφορτίο στοστο
εσωτερικόεσωτερικό τηςτης επιφάνειαςεπιφάνειας
αυτήςαυτής

ΈστωΈστω ότιότι βάζουμεβάζουμε επιπλέονεπιπλέον φορτίοφορτίο σεσε συμπαγήσυμπαγή αγωγόαγωγό



ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕΣΕ ΣΤΕΡΕΟΣΤΕΡΕΟ ΣΥΜΠΑΓΗΣΥΜΠΑΓΗ ΑΓΩΓΟΑΓΩΓΟ

ΕπομένωςΕπομένως δενδεν υπάρχειυπάρχει φορτίοφορτίο στοστο σημείοσημείο καικαι επιπλέονεπιπλέον
αυτόαυτό τοτο σημείοσημείο μπορείμπορεί νανα είναιείναι οποιοδήποτεοποιοδήποτε μέσαμέσα στονστον
αγωγόαγωγό. . 

ΔΗΛΑΔΗΔΗΛΑΔΗ ΔΕΔΕ ΜΠΟΡΕΙΜΠΟΡΕΙ ΝΑΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙΥΠΑΡΞΕΙ ΦΟΡΤΙΟΦΟΡΤΙΟ ΣΕΣΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥΑΓΩΓΟΥ



ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΑΓΩΓΙΜΗΣΑΓΩΓΙΜΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣΣΦΑΙΡΑΣ
ΤοποθετούμεΤοποθετούμε φορτίοφορτίο σεσε συμπαγήσυμπαγή αγώγιμηαγώγιμη σφαίρασφαίρα, , αυτόαυτό θαθα
κατανεμηθείκατανεμηθεί στηνστην επιφάνειάεπιφάνειά τηςτης. . 

∫ ==⋅
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ΤοΤο πεδίοπεδίο είναιείναι ακτινικόακτινικό
λόγωλόγω τηςτης συμμετρίαςσυμμετρίας.  .  

ΘεωρούμεΘεωρούμε ωςως ΓκαουσσιανήΓκαουσσιανή επιφάνειαεπιφάνεια μιαμια σφαίρασφαίρα ακτίναςακτίνας
r r εξωτερικάεξωτερικά τουτου αγωγούαγωγού οο οποίοςοποίος έχειέχει ακτίναακτίνα RR

ΤοΤο μέτρομέτρο τουτου πεδίουπεδίου ((ΕΕ) ) είναιείναι ομογενέςομογενές πάνωπάνω στηστη σφαίρασφαίρα
ακτίναςακτίνας r r καικαι ηη διεύθυνσήδιεύθυνσή τουτου είναιείναι κάθετηκάθετη στηνστην επιφάνειάεπιφάνειά τηςτης. . 
ΕπομένωςΕπομένως ηη ολοκλήρωσηολοκλήρωση τουτου νόμουνόμου τουτου GaussGauss γίνεταιγίνεται
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ΑκριβώςΑκριβώς έξωέξω απόαπό τηντην αγώγιμηαγώγιμη σφαίρασφαίρα, , ότανόταν
δηλαδήδηλαδή r=R,r=R, έχουμεέχουμε
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ΣτοΣτο εσωτερικόεσωτερικό έχουμεέχουμε
ΕΕ=0=0

ΣτοΣτο όριοόριο ∞→R ΗΗ σφαίρασφαίρα φαίνεταιφαίνεται
σημειακόσημειακό φορτίοφορτίο

ΚαταλήξαμεΚαταλήξαμε στοστο νόμονόμο τουτου Coulomb Coulomb απόαπό τοτο νόμονόμο τουτου
Gauss.Gauss. ΠροηγούμεναΠροηγούμενα είχαμεείχαμε κάνεικάνει τοτο ανάποδοανάποδο. . 
ΕΠΟΜΕΝΩΣΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙΟΙ ΔΥΟΔΥΟ ΝΟΜΟΙΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ





ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥΑΠΕΙΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣΜΗΚΟΥΣ
((ΦΟΡΤΙΟΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΕΣΕ ΣΥΡΜΑΣΥΡΜΑ))

ΤοΤο φορτίοφορτίο ανάανά μονάδαμονάδα μήκουςμήκους είναιείναι λλ

ΠάλιΠάλι τοτο πεδίοπεδίο είναιείναι ακτινικόακτινικό λόγωλόγω τηςτης συμμετρίαςσυμμετρίας. . ΤίποτεΤίποτε δενδεν
αλλάζειαλλάζει μεμε στροφήστροφή γύρωγύρω απόαπό τοντον άξοναάξονα ((σύρμασύρμα) ) καικαι επίσηςεπίσης
τίποτετίποτε δενδεν αλλάζειαλλάζει γιαγια μετατόπισημετατόπιση κατάκατά μήκοςμήκος τουτου άξοναάξονα.  .  

ΤοΤο πεδίοπεδίο δεδε μπορείμπορεί νανα έχειέχει συνιστώσασυνιστώσα παράλληληπαράλληλη στοστο σύρμασύρμα
γιατίγιατί τότετότε κάτικάτι θαθα διαφοροποιούσεδιαφοροποιούσε τοτο έναένα άκροάκρο απόαπό τοτο άλλοάλλο. . 

ΕπίσηςΕπίσης δεδε μπορείμπορεί νανα έχειέχει συνιστώσασυνιστώσα εφαπτόμενηεφαπτόμενη σεσε κύκλοκύκλο μεμε κέντροκέντρο τοτο
σύρμασύρμα γιατίγιατί τότετότε θαθα έπρεπεέπρεπε νανα εξηγηθείεξηγηθεί γιατίγιατί έχειέχει φοράφορά κατάκατά τητη μίαμία
διεύθυνσηδιεύθυνση καικαι όχιόχι κατάκατά τηντην άλληάλλη. . 



ΘεωρούμεΘεωρούμε ωςως ΓκαουσσιανήΓκαουσσιανή επιφάνειαεπιφάνεια έναένα
κύλινδροκύλινδρο μεμε ακτίναακτίνα rr, , μήκοςμήκος l  l  καικαι νανα έχειέχει άξοναάξονα τοτο
σύρμασύρμα ((βάσειςβάσεις κάθετεςκάθετες στοστο σύρμασύρμα) .) .

ΤοΤο ολικόολικό φορτίοφορτίο μέσαμέσα στονστον κύλινδροκύλινδρο είναιείναι QQenclencl==λλll
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ΤοΤο ολοκλήρωμαολοκλήρωμα επίεπί τηςτης επιφάνειαςεπιφάνειας τουτου κυλίνδρουκυλίνδρου αναλύεταιαναλύεται σεσε
δύοδύο ολοκληρώματαολοκληρώματα επίεπί τωντων δύοδύο δίσκωνδίσκων πουπου είναιείναι οιοι βάσειςβάσεις συνσυν
έναένα ακόμηακόμη γιαγια τηντην παράπλευρηπαράπλευρη επιφάνειαεπιφάνεια. . 

ΤοΤο εμβαδόνεμβαδόν τηςτης παράπλευρηςπαράπλευρης
επιφάνειαςεπιφάνειας είναιείναι 22ππrlrl

ΣτιςΣτις βάσειςβάσεις τουτου κυλίνδρουκυλίνδρου τατα ΕΕ καικαι dAdA
είναιείναι κάθετακάθετα μεταξύμεταξύ τουςτους, , επομένωςεπομένως ηη
ροήροή μέσαμέσα απόαπό τιςτις βάσειςβάσεις είναιείναι ΜΗΔΕΝΜΗΔΕΝ
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΌλοΌλο τοτο φορτίοφορτίο συμμετέχεισυμμετέχει στηστη διαμόρφωσηδιαμόρφωση τουτου πεδίουπεδίου αλλάαλλά
εμείςεμείς κάνουμεκάνουμε υπολογισμούςυπολογισμούς μόνομόνο γιαγια τοτο τμήματμήμα πουπου είναιείναι
μέσαμέσα στηστη ΓκαουσσιανήΓκαουσσιανή επιφάνειαεπιφάνεια. . ΛαμβάνουμεΛαμβάνουμε όμωςόμως υπόψηυπόψη
όλοόλο τοτο φορτίοφορτίο ότανόταν κάνουμεκάνουμε χρήσηχρήση τηςτης συμμετρίαςσυμμετρίας..
ΑνΑν τοτο σύρμασύρμα είχεείχε μικρόμικρό μήκοςμήκος, , τότετότε τοτο πεδίοπεδίο ΕΕ δενδεν θαθα ήτανήταν
σταθερόσταθερό γιαγια μετατόπισημετατόπιση κατάκατά μήκοςμήκος τουτου άξοναάξονα ((ολίσθησηολίσθηση))



ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝΑΠΕΙΡΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥ

ΤοΤο φορτίοφορτίο ανάανά μονάδαμονάδα επιφανείαςεπιφανείας είναιείναι σσ

ΑπόΑπό τητη συμμετρίασυμμετρία συνάγεταισυνάγεται
ότιότι τοτο πεδίοπεδίο έχειέχει τοτο ίδιοίδιο μέτρομέτρο
σεσε ίσηίση απόστασηαπόσταση απόαπό τιςτις
πλευρέςπλευρές τηςτης επιφάνειαςεπιφάνειας, , 
διεύθυνσηδιεύθυνση κάθετηκάθετη στοστο έλασμαέλασμα
καικαι φοράφορά προςπρος τατα έξωέξω ((εφόσονεφόσον
τοτο φορτίοφορτίο είναιείναι θετικόθετικό).  ).  

ΘεωρούμεΘεωρούμε ωςως ΓκαουσσιανήΓκαουσσιανή επιφάνειαεπιφάνεια έναένα κύλινδροκύλινδρο μεμε εμβαδόνεμβαδόν
βάσηςβάσης ΑΑ μεμε τοντον άξονάάξονά τουτου κάθετακάθετα στοστο έλασμαέλασμα..



ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝΑΠΕΙΡΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥ

ΤοΤο πεδίοπεδίο είναιείναι παράλληλοπαράλληλο στηνστην παράπλευρηπαράπλευρη επιφάνειαεπιφάνεια

EE =⊥

ΣτιςΣτις βάσειςβάσεις τοτο πεδίοπεδίο είναιείναι κάθετοκάθετο μεμε ίσοίσο μέτρομέτρο καικαι ηη καικαι
υπάρχειυπάρχει μόνομόνο ηη κάθετηκάθετη συνιστώσασυνιστώσα τουτου, , δηλαδήδηλαδή

ΔΕΝΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΥΠΑΡΧΕΙ ΡΟΗΡΟΗ ΜΕΣΑΜΕΣΑ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΝΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΥΤΗΑΥΤΗ

ΗΗ ολικήολική ροήροή μέσαμέσα απόαπό τιςτις βάσειςβάσεις είναιείναι
ΦΦ=2=2ΕΑΕΑ, , εφόσονεφόσον τατα ολοκληρώματαολοκληρώματα
απλοποιούνταιαπλοποιούνται
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ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝΑΠΕΙΡΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥ

ΤοΤο πεδίοπεδίο είναιείναι ανεξάρτητοανεξάρτητο απόαπό τηντην απόστασηαπόσταση απόαπό τοτο
έλασμαέλασμα, , έχειέχει δηλαδήδηλαδή τοτο ίδιοίδιο μέτρομέτρο παντούπαντού καικαι
επομένωςεπομένως είναιείναι ομογενέςομογενές. . 

ΟιΟι δυναμικέςδυναμικές γραμμέςγραμμές είναιείναι παράλληλεςπαράλληλες καικαι ομοιόμορφαομοιόμορφα
κατανεμημένεςκατανεμημένες

02
E

ε
σ

=

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ



ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝΑΓΩΓΙΜΩΝ ΠΛΑΚΩΝΠΛΑΚΩΝ ΜΕΜΕ
ΑΝΤΙΘΕΤΑΑΝΤΙΘΕΤΑ ΦΟΡΤΙΑΦΟΡΤΙΑ

ΤοΤο φορτίοφορτίο ανάανά μονάδαμονάδα επιφανείαςεπιφανείας είναιείναι σσ καικαι ––σσ

ΤαΤα φορτίαφορτία κατανέμονταικατανέμονται στιςστις
επιφάνειεςεπιφάνειες τωντων πλακώνπλακών,  ,  έτσιέτσι ώστεώστε
νανα είναιείναι περισσότεραπερισσότερα στιςστις εσωτερικέςεσωτερικές
γιατίγιατί έλκονταιέλκονται μεταξύμεταξύ τουςτους.  .  
ΤοΤο πεδίοπεδίο επίσηςεπίσης θαθα έχειέχει τητη θυσανωτήθυσανωτή
μορφήμορφή πουπου φαίνεταιφαίνεται στοστο σχήμασχήμα καικαι
εάνεάν οιοι πλάκεςπλάκες έχουνέχουν πολύπολύ μεγαλύτερεςμεγαλύτερες
διαστάσειςδιαστάσεις απόαπό τητη μεταξύμεταξύ τουςτους
απόστασηαπόσταση, , ηη διάχυσηδιάχυση τουτου πεδίουπεδίου θαθα
είναιείναι αμελητέααμελητέα στοστο χώροχώρο εκτόςεκτός τωντων
πλακώνπλακών. . 



ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝΑΓΩΓΙΜΩΝ ΠΛΑΚΩΝΠΛΑΚΩΝ ΜΕΜΕ
ΑΝΤΙΘΕΤΑΑΝΤΙΘΕΤΑ ΦΟΡΤΙΑΦΟΡΤΙΑ

ΤοΤο πεδίοπεδίο οπουδήποτεοπουδήποτε εκτόςεκτός τωντων πλακώνπλακών ((ππ..χχ.. ΣταΣτα
σημείασημεία aa καικαι cc),), τοτο οφειλόμενοοφειλόμενο σεσε μιαμια μόνομόνο πλάκαπλάκα
θαθα είναιείναι

ΕπομένωςΕπομένως τοτο συνολικόσυνολικό πεδίοπεδίο
θαθα είναιείναι μηδένμηδέν οπουδήποτεοπουδήποτε
εξωτερικάεξωτερικά τωντων πλακώνπλακών
((σημείασημεία a a καικαι cc) ) 
εφόσονεφόσον πρόκειταιπρόκειται γιαγια
πρόσθεσηπρόσθεση δύοδύο συγγραμμικώνσυγγραμμικών, , 
ίσουίσου μέτρουμέτρου αλλάαλλά αντιθέτουαντιθέτου
φοράςφοράς διανυσμάτωνδιανυσμάτων
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καικαι θαθα έχειέχει πρόσημοπρόσημο ίδιοίδιο μεμε τοτο φορτίοφορτίο τηςτης συγκεκριμένηςσυγκεκριμένης
πλάκαςπλάκας απαπ’’ όπουόπου προέρχεταιπροέρχεται



ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝΑΓΩΓΙΜΩΝ ΠΛΑΚΩΝΠΛΑΚΩΝ ΜΕΜΕ
ΑΝΤΙΘΕΤΑΑΝΤΙΘΕΤΑ ΦΟΡΤΙΑΦΟΡΤΙΑ

ΣτοΣτο εσωτερικόεσωτερικό κάθεκάθε πλάκαςπλάκας ((δηλαδήδηλαδή στοστο υλικόυλικό) ) τοτο πεδίοπεδίο θαθα είναιείναι
πάλιπάλι μηδένμηδέν σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις αρχέςαρχές τηςτης ηλεκτροστατικήςηλεκτροστατικής

ΕπομένωςΕπομένως, , σεσε οποιοδήποτεοποιοδήποτε
εσωτερικόεσωτερικό σημείοσημείο στοστο μεταξύμεταξύ τωντων
πλακώνπλακών χώροχώρο τοτο πεδίοπεδίο θαθα είναιείναι::

ΣτοΣτο μεταξύμεταξύ τουςτους χώροχώρο, , βάσειβάσει τηςτης αρχήςαρχής τηςτης επαλληλίαςεπαλληλίας, , σεσε
κάθεκάθε σημείοσημείο έχουμεέχουμε τηντην πρόσθεσηπρόσθεση δύοδύο πεδίωνπεδίων, , τατα οποίαοποία όμωςόμως
έχουνέχουν τηντην ίδιαίδια διεύθυνσηδιεύθυνση, , φοράφορά καικαι μέτρομέτρο
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ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΣΦΑΙΡΑΣΦΑΙΡΑ

ΥποθέτουμεΥποθέτουμε ότιότι ηλεκτρικόηλεκτρικό φορτίοφορτίο είναιείναι ομοιόμορφαομοιόμορφα
κατανεμημένοκατανεμημένο σσ’’ όλοόλο τοντον όγκοόγκο μονωτικήςμονωτικής σφαίραςσφαίρας
ακτίναςακτίνας R. R. ΑνΑν τοτο ολικόολικό φορτίοφορτίο είναιείναι Q Q νανα βρεθείβρεθεί τοτο
ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο σεσε σημείοσημείο ΡΡ εντόςεντός τηςτης σφαίραςσφαίρας, , τοτο
οποίοοποίο είναιείναι σεσε απόστασηαπόσταση rr απόαπό τοτο κέντροκέντρο τηςτης. . 



ΕπιλέγουμεΕπιλέγουμε τητη ΓκαουσσιανήΓκαουσσιανή επιφάνειαεπιφάνεια νανα είναιείναι σφαίρασφαίρα
ομόκεντρηομόκεντρη τουτου μονωτήμονωτή μεμε ακτίναακτίνα rr μικρότερημικρότερη τηςτης ακτίναςακτίνας τουτου
μονωτήμονωτή RR καικαι διερχόμενηδιερχόμενη απόαπό τοτο σημείοσημείο ΡΡ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ 3R
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π
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ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΣΦΑΙΡΑΣΦΑΙΡΑ



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΣΦΑΙΡΑΣΦΑΙΡΑ
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ΟΟ όγκοςόγκος πουπου περικλείεταιπερικλείεται απόαπό τητη ΓκαουσσιανήΓκαουσσιανή επιφάνειαεπιφάνεια είναιείναι
VV’’=4/3=4/3ππrr3.3.

ΤοΤο πεδίοπεδίο είναιείναι τοτο ίδιοίδιο σεσε κάθεκάθε σημείοσημείο τηςτης ΓκαουσσιανήςΓκαουσσιανής
επιφάνειαςεπιφάνειας εφόσονεφόσον έχουμεέχουμε ομοιόμορφηομοιόμορφη κατανομήκατανομή φορτίουφορτίου,,
πράγμαπράγμα πουπου επιβάλλειεπιβάλλει συμμετρίασυμμετρία
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ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΣΦΑΙΡΑΣΦΑΙΡΑ

ΣτηνΣτην επιφάνειαεπιφάνεια τουτου μονωτήμονωτή έχουμεέχουμε::

ΔΗΛΑΔΗΔΗΛΑΔΗ ΠΑΝΩΠΑΝΩ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ((ΠΡΟΦΑΝΩΣΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙΚΑΙ
ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΞΩΕΞΩ ΑΠΟΑΠΟ ΑΥΤΗΑΥΤΗ) ) ΤΟΤΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ ΕΧΕΙΕΧΕΙ
ΙΔΙΟΙΔΙΟ ΜΕΤΡΟΜΕΤΡΟ ΣΑΝΣΑΝ ΝΑΝΑ ΗΤΑΝΗΤΑΝ ΟΛΟΟΛΟ ΤΟΤΟ ΦΟΡΤΙΟΦΟΡΤΙΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΚΕΝΤΡΟ
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ΦΟΡΤΙΑΦΟΡΤΙΑ ΣΕΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣΑΓΩΓΟΥΣ
•• ΣτοΣτο εσωτερικόεσωτερικό συμπαγούςσυμπαγούς αγωγούαγωγού δεδε μπορείμπορεί νανα υπάρξειυπάρξει φορτίοφορτίο
ούτεούτε πεδίοπεδίο.  .  

•• ΣεΣε επιφάνειαεπιφάνεια κοιλότηταςκοιλότητας κενήςκενής φορτίωνφορτίων επίσηςεπίσης δεδε μπορείμπορεί νανα
υπάρξειυπάρξει πεδίοπεδίο ((αποδεικνύεταιαποδεικνύεται μεμε χρήσηχρήση τουτου νόμουνόμου τουτου GaussGauss). ). 

ΕάνΕάν υπάρχειυπάρχει φορτίοφορτίο μέσαμέσα στηνστην κοιλότητακοιλότητα αλλάαλλά όχιόχι σεσε επαφήεπαφή μεμε τοντον
αγωγόαγωγό, , τότετότε στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια τηςτης κοιλότηταςκοιλότητας εμφανίζεταιεμφανίζεται ίσοίσο φορτίοφορτίο
μεμε αυτόαυτό πουπου είναιείναι μέσαμέσα. . ΈτσιΈτσι, , τοτο συνολικόσυνολικό φορτίοφορτίο πουπου περικλείειπερικλείει ηη
επιφάνειαεπιφάνεια ΑΑ τουτου σχήματοςσχήματος είναιείναι 0.0.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤοΤο σχήμασχήμα δείχνειδείχνει τητη διατομήδιατομή αγωγούαγωγού , , οο οποίοςοποίος έχειέχει
συνολικόσυνολικό φορτίοφορτίο 77nCnC. . ΣτηνΣτην κοιλότητακοιλότητα υπάρχειυπάρχει φορτίοφορτίο
--55nCnC, , μονωμένομονωμένο απόαπό τοντον αγωγόαγωγό. . ΠόσοΠόσο είναιείναι τοτο φορτίοφορτίο σεσε
κάθεκάθε επιφάνειαεπιφάνεια, , εσωτερικήεσωτερική καικαι εξωτερικήεξωτερική τουτου αγωγούαγωγού. . 



ΣτηνΣτην επιφάνειαεπιφάνεια τηςτης κοιλότηταςκοιλότητας τοτο φορτίοφορτίο πρέπειπρέπει νανα είναιείναι
+5 +5 nCnC γιαγια νανα ισχύειισχύει οο νόμοςνόμος τουτου Gauss Gauss μέσαμέσα στονστον αγωγόαγωγό. . 
ΕφόσονΕφόσον οο αγωγόςαγωγός έχειέχει συνολικόσυνολικό φορτίοφορτίο 7 7 nCnC, , τότετότε ηη εξωτερικήεξωτερική
επιφάνειαεπιφάνεια πρέπειπρέπει νανα έχειέχει φορτίοφορτίο +2 +2 nCnC (5 (5 nCnC ++ 22 nCnC == 77 nCnC))



ΤΟΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥΤΟΥ FARADAY FARADAY ΜΕΜΕ ΤΟΝΤΟΝ
ΚΑΔΟΚΑΔΟ ΤΟΥΤΟΥ ΠΑΓΟΥΠΑΓΟΥ



MICHAEL FARADAYMICHAEL FARADAY

ΓεννήθηκεΓεννήθηκε : 22 : 22 ΣεπτεμβρίουΣεπτεμβρίου, , 
1777  1777  στοστο Newington, Surrey Newington, Surrey 
((ΑγγλίαΑγγλία) ) 
ΑπεβίωσεΑπεβίωσε: 25 : 25 ΑυγούστουΑυγούστου
1867 1867 στοστο ΛονδίνοΛονδίνο



ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΓΕΝΝΗΤΡΙΑ VAN DE GRAAFFVAN DE GRAAFF

ΤοΤο φορτίοφορτίο στοστο σφαιρικόσφαιρικό φλοιόφλοιό
παίρνειπαίρνει πολύπολύ γρήγοραγρήγορα πολύπολύ
μεγάλημεγάλη τιμήτιμή

ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται σεσε επιταχυντέςεπιταχυντές σωματίωνσωματίων καικαι πειραματικέςπειραματικές
επιδείξειςεπιδείξεις ΦυσικήςΦυσικής. . 

ΤοΤο φορτίοφορτίο συσσωρεύεταισυσσωρεύεται στοστο
φλοιόφλοιό ((μεταλλικήμεταλλική σφαίρασφαίρα) ) καικαι
εσωτερικάεσωτερικά τουτου είναιείναι πάνταπάντα
μηδένμηδέν απόαπό τοτο νόμονόμο τουτου GaussGauss



ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΓΕΝΝΗΤΡΙΑ VAN DE GRAAFFVAN DE GRAAFF

ΑνΑν αγγίξουμεαγγίξουμε τητη σφαίρασφαίρα τοτο φορτίοφορτίο θαθα μεταφερθείμεταφερθεί σταστα άκραάκρα μαςμας
σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο νόμονόμο τουτου Gauss. Gauss. 



ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΘΩΡΑΚΙΣΗ--
ΚΛΩΒΟΣΚΛΩΒΟΣ ΤΟΥΤΟΥ FARADAYFARADAY

ΑνΑν έχουμεέχουμε έναένα αγώγιμοαγώγιμο κιβώτιοκιβώτιο καικαι εφαρμόσουμεεφαρμόσουμε έναένα
εξωτερικόεξωτερικό ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο, , τότετότε τατα φορτίαφορτία τουτου αγωγούαγωγού
ανακατανέμονταιανακατανέμονται καικαι δημιουργούνδημιουργούν έναένα πρόσθετοπρόσθετο ηλεκτρικόηλεκτρικό
πεδίοπεδίο τοτο οποίοοποίο μηδενίζειμηδενίζει τοτο πεδίοπεδίο μέσαμέσα στονστον αγωγόαγωγό. . 

ΈτσιΈτσι είμαστεείμαστε σεσε συμφωνίασυμφωνία μεμε τοτο νόμονόμο τουτου GaussGauss



ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΘΩΡΑΚΙΣΗ--ΚΛΩΒΟΣΚΛΩΒΟΣ ΤΟΥΤΟΥ
FARADAYFARADAY

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Faraday_cage.gif#filehistory

ΟιΟι κλωβοίκλωβοί τουτου FaradayFaraday
βρίσκουνβρίσκουν εφαρμογήεφαρμογή στηνστην
θωράκισηθωράκιση καλωδίωνκαλωδίων, , 
ηλεκτρικώνηλεκτρικών καικαι
ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών συσκευώνσυσκευών, , 
κκ..λλ..ππ..

XXαρακτηριστικήαρακτηριστική
εκδήλωσηεκδήλωση τουτου φαινομένουφαινομένου
στηστη φύσηφύση είναιείναι ότιότι ότανόταν
χτυπάειχτυπάει κεραυνόςκεραυνός τατα
αεροπλάνααεροπλάνα ((καικαι αυτόαυτό
συμβαίνεισυμβαίνει συχνάσυχνά) ) οιοι
επιβάτεςεπιβάτες δενδεν παθαίνουνπαθαίνουν
ηλεκτροπληξίαηλεκτροπληξία,, κανείςκανείς δενδεν
παθαίνειπαθαίνει τίποτετίποτε..



ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ
ΈχουμεΈχουμε ένανέναν πολύπολύ λεπτόλεπτό αγωγόαγωγό σχήματοςσχήματος παραλληλογράμμουπαραλληλογράμμου
καικαι σεσε κοιλότητακοιλότητα στοστο εσωτερικόεσωτερικό τουτου βρίσκεταιβρίσκεται φορτίοφορτίο ––Q.Q. ΑνΑν
τοτο συνολικόσυνολικό φορτίοφορτίο τουτου αγωγούαγωγού είναιείναι επίσηςεπίσης ––QQ. . ΠοιόΠοιό είναιείναι

τοτο φορτίοφορτίο στηνστην εξωτερικήεξωτερική επιφάνειαεπιφάνεια τουτου αγωγούαγωγού;;

-Q --QQ



-Q --QQ

ΑπόΑπό τοτο νόμονόμο τουτου GaussGauss
στοστο μικρόμικρό παραλληλόγραμμοπαραλληλόγραμμο ((μπλεμπλε
διακεκομμένηδιακεκομμένη γραμμήγραμμή):):
ΗΗ ροήροή τουτου ηλεκτρικούηλεκτρικού πεδίουπεδίου μέσαμέσα απόαπό
αυτήαυτή πρέπειπρέπει νανα είναιείναι μηδένμηδέν εφόσονεφόσον τοτο
πεδίοπεδίο είναιείναι μηδένμηδέν εκείεκεί πουπου βρίσκεταιβρίσκεται τοτο
παραλληλόγραμμοπαραλληλόγραμμο ((μέσαμέσα σεσε αγωγόαγωγό)  )  

όόό QQQQ εξωτερικεσωτερικολικ +=−=

QQ ό +=εσωτερικ

Q2Q ό −=εξωτερικ

QQεσωτερικόεσωτερικό = = φορτίοφορτίο εσωτερικήςεσωτερικής επιφάνειαςεπιφάνειας
QQεξωτερικόεξωτερικό = = φορτίοφορτίο εξωτερικήςεξωτερικής επιφάνειαςεπιφάνειας



ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ

ΣεΣε συνέχειασυνέχεια τηςτης προηγούμενηςπροηγούμενης άσκησηςάσκησης φέρνουμεφέρνουμε έναένα φορτίοφορτίο
+Q +Q κοντάκοντά στονστον αγωγόαγωγό. . ΝαΝα υπολογιστείυπολογιστεί ηη ηλεκτρικήηλεκτρική ροήροή διαδια
μέσουμέσου τηςτης επιφάνειαςεπιφάνειας πουπου σημειώνεταισημειώνεται μεμε κόκκινοκόκκινο χρώμαχρώμα. . 

-Q --QQ
.  +.  +QQ
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ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ
ΈστωΈστω αγωγόςαγωγός σεσε σχήμασχήμα λεπτούλεπτού σφαιρικούσφαιρικού κελύφουςκελύφους μεμε ακτίναακτίνα 2 2 m. m. ΣτοΣτο
κέντροκέντρο τουτου υπάρχειυπάρχει φορτίοφορτίο 22μμCC τοτο οποίοοποίο προφανώςπροφανώς δενδεν είναιείναι σεσε επαφήεπαφή μεμε τοντον
αγωγόαγωγό. . ΤοΤο κέλυφοςκέλυφος έχειέχει συνολικόσυνολικό φορτίοφορτίο --11μμCC. . ΠόσοΠόσο είναιείναι τοτο ηλεκτρικόηλεκτρικό
πεδίοπεδίο σεσε απόστασηαπόσταση 5 5 mm απόαπό τοτο κέντροκέντρο τουτου κελύφουςκελύφους καικαι πόσοπόσο σεσε απόστασηαπόσταση 1 1 
mm. . ΑνΑν γειώσουμεγειώσουμε τοτο κέλυφοςκέλυφος, , πόσοπόσο θαθα είναιείναι τοτο συνολικόσυνολικό φορτίοφορτίο τουτου
κελύφουςκελύφους. . 
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-1 μC
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ΠΡΙΝΠΡΙΝ ΤΗΤΗ ΓΕΙΩΣΗΓΕΙΩΣΗ

ΣτηνΣτην εσωτερικήεσωτερική επιφάνειαεπιφάνεια τουτου κελύφουςκελύφους επάγεταιεπάγεται
φορτίοφορτίο --2 2 μμCC. . 
ΕφόσονΕφόσον τοτο συνολικόσυνολικό φορτίοφορτίο τουτου κελύφουςκελύφους είναιείναι --1 1 μμCC
τότετότε ηη εξωτερικήεξωτερική επιφάνειάεπιφάνειά τουτου έχειέχει φορτίοφορτίο +1 +1 μμCC
((αρχήαρχή διατήρησηςδιατήρησης φορτίουφορτίου) ) 

ΜΕΤΑΜΕΤΑ ΤΗΤΗ ΓΕΙΩΣΗΓΕΙΩΣΗ

ΤοΤο φορτίοφορτίο 1 1 μμCC μεταφέρεταιμεταφέρεται στηστη ΓηΓη..
ΤώραΤώρα τοτο συνολικόσυνολικό φορτίοφορτίο τηςτης σφαίραςσφαίρας είναιείναι --2 2 μμCC
εφόσονεφόσον υπάρχειυπάρχει μόνομόνο αυτόαυτό τηςτης εσωτερικήςεσωτερικής
επιφάνειαςεπιφάνειας τουτου κελύφουςκελύφους. . 



ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2323--77
ΠόσαΠόσα επιπλέονεπιπλέον ηλεκτρόνιαηλεκτρόνια πρέπειπρέπει νανα προστεθούνπροστεθούν σεσε έναένα
μονωμένομονωμένο σφαιρικόσφαιρικό αγωγόαγωγό διαμέτρουδιαμέτρου 0,180 0,180 mm γιαγια τηντην
παραγωγήπαραγωγή πεδίουπεδίου 1300 1300 NN//C C ακριβώςακριβώς έξωέξω απόαπό τηντην επιφάνειαεπιφάνεια ;;

ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2323--22
ΘεωρείστεΘεωρείστε ομογενέςομογενές ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο στηνστην κατεύθυνσηκατεύθυνση + + x x μεμε
μέτρομέτρο ΕΕ=6=6xx10103 3 NN//CC. . 
ΑΑ) ) ΠοιαΠοια είναιείναι ηη ηλεκτρικήηλεκτρική ροήροή πουπου διαπερνάδιαπερνά τηντην έδραέδρα ενόςενός
κύβουκύβου, , ηη οποίαοποία έχειέχει πλευράπλευρά 0,8 m 0,8 m καικαι τοτο επίπεδοεπίπεδο τηςτης έδραςέδρας
σχηματίζεισχηματίζει γωνίαγωνία 37370 0 μεμε τητη διεύθυνσηδιεύθυνση τουτου πεδίουπεδίου; ; 
B) B) ΠοιαΠοια είναιείναι ηη ηλεκτρικήηλεκτρική ροήροή πουπου διαπερνάδιαπερνά όλεςόλες τιςτις έδρεςέδρες τουτου
κύβουκύβου;;



ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2323--1010

ΜιαΜια αγώγιμηαγώγιμη συμπαγήςσυμπαγής σφαίρασφαίρα μεμε φορτίοφορτίο qq έχειέχει ακτίναακτίνα αα. . ΑυτήΑυτή
βρίσκεταιβρίσκεται στοστο εσωτερικόεσωτερικό μιαςμιας άλληςάλλης κοίληςκοίλης ομόκεντρηςομόκεντρης
σφαίραςσφαίρας καικαι αγώγιμηςαγώγιμης μεμε εσωτερικήεσωτερική ακτίναακτίνα b b καικαι εξωτερικήεξωτερική cc. . 
ΗΗ κοίληκοίλη σφαίρασφαίρα δενδεν φέρειφέρει φορτίοφορτίο
ΑΑ) ) ΒρείτεΒρείτε εκφράσειςεκφράσεις τουτου μέτρουμέτρου τουτου πεδίουπεδίου συναρτήσεισυναρτήσει τηςτης
απόστασηςαπόστασης rr απόαπό τοτο κέντροκέντρο γιαγια τιςτις περιοχέςπεριοχές
r<ar<a
a<r<ba<r<b
b<r<cb<r<c
r>cr>c
ΒΒ) ) ΣχεδιάστεΣχεδιάστε τητη γραφικήγραφική παράστασηπαράσταση τοτο μέτρουμέτρου τουτου πεδίουπεδίου ωςως
συνάρτησησυνάρτηση τουτου rr απόαπό rr==οο έωςέως rr=2=2cc



ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΡΟΒΛΗΜΑ 2323--1313
ΈναΈνα ομογενέςομογενές ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο ΕΕ1 1 κατευθύνεταικατευθύνεται προςπρος τατα έξωέξω απόαπό
μιαμια έδραέδρα ενόςενός παραλληλεπιπέδουπαραλληλεπιπέδου καικαι έναένα άλλοάλλο ομογενέςομογενές πεδίοπεδίο
ΕΕ22 κατευθύνεταικατευθύνεται προςπρος τατα μέσαμέσα απόαπό τηντην απέναντιαπέναντι έδραέδρα. . ΤαΤα μέτραμέτρα
είναιείναι ΕΕ11=3,5=3,5xx101044 N/C N/C καικαι ΕΕ22=5=5xx101044 N/CN/C. . ΥποθέτουμεΥποθέτουμε ότιότι δενδεν
υπάρχουνυπάρχουν άλλεςάλλες ηλεκτρικέςηλεκτρικές γραμμέςγραμμές πουπου διαπερνούνδιαπερνούν τιςτις
επιφάνειεςεπιφάνειες. . ΠοιόΠοιό είναιείναι τοτο ολικόολικό φορτίοφορτίο πουπου περικλέιεταιπερικλέιεται απόαπό τοτο
παραλληλεπίπεδοπαραλληλεπίπεδο;;
((ΥΠΕΝΘΥΝΙΣΗΥΠΕΝΘΥΝΙΣΗ: : ΤοΤο ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο δημιουργείταιδημιουργείται απόαπό
φορτίαφορτία μέσαμέσα καικαι έξωέξω απόαπό τοτο παραλληλεπίπεδοπαραλληλεπίπεδο))



ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ

ΗΗ ηλεκτρικήηλεκτρική ροήροή είναιείναι ίσηίση προςπρος τοτο ολοκλήρωμαολοκλήρωμα
τουτου γινομένουγινομένου ενόςενός στοιχείουστοιχείου επιφανείαςεπιφανείας επίεπί τηντην
κάθετηκάθετη σεσε αυτόαυτό συνιστώσασυνιστώσα τουτου ΕΕ

∫∫ ∫ ⋅==ϕ= ⊥ AE ddAEdAEcosΦE

ΟΟ νόμοςνόμος τουτου GaussGauss είναιείναι ισοδύναμοςισοδύναμος μεμε τοτο νόμονόμο τουτου
CoulombCoulomb. . 
ΟΟ νόμοςνόμος τουτου GaussGauss δηλώνειδηλώνει ότιότι ηη ηλεκτρικήηλεκτρική ροήροή
διαμέσουδιαμέσου κλειστήςκλειστής επιφάνειαςεπιφάνειας είναιείναι ανάλογηανάλογη μεμε τοτο
φορτίοφορτίο πουπου περικλείεταιπερικλείεται..
ΤοΤο φορτίοφορτίο εγκαθίσταταιεγκαθίσταται στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια αγωγούαγωγού
καικαι τοτο πεδίοπεδίο είναιείναι παντούπαντού μηδένμηδέν μέσαμέσα στονστον αγωγόαγωγό.  .  
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