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Με µεγαλύτερη ταχύτητα και πιο γρήγορα; 

 

Ένα αρνητικά φορτισµένο σωµατίδιο κινούµενο µε σταθερή ταχύτητα υ0 διανύει µια µεγάλη απόσταση (ΑΒ) 

σε χρονικό διάστηµα t1. 

Επαναλαµβάνουµε το πείραµα, αλλά στο µέσον της διαδροµής, έχουµε τοποθετήσει δύο ίσα θετικά σηµεια-

κά φορτία, σε σηµεία Κ και Λ, σε µικρή απόσταση, µε αποτέλεσµα το σωµατίδιο να κινείται πάνω στην µε-

σοκάθετο του ευθύγραµµου τµήµατος (ΚΛ). Η δύναµη που δέχεται αρχικά το φορτισµένο σωµατίδιο στο 

σηµείο Α, θεωρείται µηδενική ή διαφορετικά τα σηµεία Α και Β θεωρούνται σε άπειρη απόσταση από τα 

φορτία στα σηµεία Κ και Λ. 

i) Το µέτρο της ταχύτητας µε την οποία το σωµατίδιο θα φτάσει τώρα στο Β, θα είναι; 

 α) µικρότερο από υ0. β)  ίσο µε υ0. γ) µεγαλύτερο από υ0. 

ii) Το χρονικό διάστηµα της κίνησης θα είναι: 

α) µικρότερο από t1. β)  ίσο µε t1. γ) µεγαλύτερο από t1. 

iii) Να χαράξετε ένα ποιοτικό διάγραµµα της ταχύτητας του σωµατιδίου σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

Απάντηση: 

Στην δεύτερη περίπτωση το σωµατίδιο ξεκινά µε αρχική ταχύτητα υ0, αλλά καθώς πλησιάζει τα φορτία στα 

σηµεία Κ και Λ, έλκεται από αυτά, µε αποτέλεσµα να επιταχύνεται και η ταχύτητά του να αυξάνεται. Η τα-

χύτητα θα  αυξάνεται µέχρι το σωµατίδιο να φτάσει στο µέσον Μ του (ΚΛ), γιατί στη συνέχεια η ελκτική 

δύναµη, θα έχει αντίθετη φορά από την ταχύτητα, µε αποτέλεσµα το σωµατίδιο να επιβραδύνεται. 

i) Εφαρµόζουµε το Θ.Μ.Κ.Ε. για την κίνηση του σωµατιδίου από το Α µέχρι το Β: 
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Σωστή η β) πρόταση. 

ii)  Για όσο χρονικό διάστηµα το σωµατίδιο επιταχύνεται από το ηλεκτρικό πεδίο, θα έχει ταχύτητα µεγα-

λύτερη από υ0, οπότε θα φτάσει σε µικρότερο χρονικό διάστηµα στο µέσον Μ της (ΚΛ), από το χρονι-

κό διάστηµα που απαιτείται κατά την κίνησή του µε σταθερή ταχύτητα. ∆ηλαδή tΑΜ< ½ t1, αφού το Μ 

είναι στο µέσον του τµήµατος (ΑΒ).  

Κατά την κίνηση από το Μ µέχρι να βγει ξανά εκτός πεδίου, το σωµατίδιο επιβραδύνεται, αλλά σε όλο 

αυτό το διάστηµα η ταχύτητά του, θα είναι µεγαλύτερη από υ0, οπότε και πάλι η διάρκεια της κίνησης 

θα είναι και πάλι µικρότερη, συνεπώς tΜΒ< ½ t1.   
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Συµπέρασµα το χρονικό διάστηµα από το Α στο Β θα είναι συνολικά µικρότερο από t1 και σωστή εί-

ναι η α) πρόταση. 

iii)  Με βάση τα προηγούµενα, η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο, παρουσία 

των δύο φορτίων είναι αυτή στο πρώτο διάγραµµα. Για σύγκριση, στο κάτω διάγραµµα έχει σχεδια-

στεί η ταχύτητα απουσία φορτίων.  

 

Τα εµβαδά των χωρίων που περικλείονται  από την καµπύλη της ταχύτητας, µέχρι τον άξονα των χρό-

νων είναι αριθµητικά ίσα µε τη µετατόπιση (ΑΒ). Προφανώς τα δυο εµβαδά είναι ίσα, από όπου γίνεται 

φανερό, ότι t2<t1. 
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