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Το πλησίασµα

∆ύο µικρές φορτισµένες σφαίρες Α και

δύο σηµεία Κ και Λ, µιας ευθείας ε, όπου

i)  Πόση είναι η ηλεκτρική δυναµική

ii) Σε µια στιγµή αφήνουµε την σφαίρα

κατεύθυνση, όπως στο σχήµα, οπότε

(ΚΜ)=1cm, ενώ η Α συγκρατείται

Να εξηγείστε ποιες προτάσεις είναι

α) Στη σφαίρα Β δόθηκε µέσω του

β) Η δυναµική ενέργεια του φορτίου

γ) Η σφαίρα Β κινήθηκε µε σταθερή

δ) Το έργο της δύναµης Coulomb

ε) Η  σφαίρα Β στο Μ έχει κινητική

Απάντηση: 

i) Η αρχική ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

kU ca =ρχ

ii)  Το έργο της δύναµης F είναι ίσο

W=F·

α) Η πρόταση είναι λανθασµένη

β)  Η τελική δυναµική ενέργεια του

kU c=τελ

Αν αποδώσουµε την ενέργεια αυτή

πούµε ότι η δυναµική ενέργειά της

∆

Συνεπώς η δυναµική ενέργεια µειώθηκε

 γ) Η δύναµη Coulomb δεν είναι σταθερή

δεν είναι σταθερή, άρα και η επιτάχυνση

 δ) Η πρόταση είναι σωστή. Πράγµατι

WΛΜ
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Το πλησίασµα δύο φορτισµένων σφαιρών. 

σφαίρες Α και Β µε φορτία q1=+2µC και q2= - 3µC αντίστοιχα

ευθείας ε, όπου (ΚΛ)=6cm.   

δυναµική ενέργεια του συστήµατος των δύο σφαιρών; 

αφήνουµε την σφαίρα Β να κινηθεί ασκώντας της µια σταθερή δύναµη

οπότε µετά από λίγο φτάνει σε σηµείο Μ της ευθείας

είται στην θέση της.  

προτάσεις είναι σωστές:  

µέσω του έργου της δύναµης F, ενέργεια 0,5J.  

ενέργεια του φορτίου q2 µειώθηκε κατά 4,5J.  

κινήθηκε µε σταθερή επιτάχυνση.  

Coulomb από το Λ στο Μ είναι ίσο µε 4,5J. 

έχει κινητική ενέργεια ίση µε 4,5J. 

ηλεκτρική δυναµική ενέργεια του συστήµατος των δύο φορτίων είναι
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δύναµης είναι ίσο µε: 

W=F·∆x·συν180°= -10·5·10-2 J=-0,5J 

λανθασµένη, ενέργεια αφαιρέθηκε µέσω του έργου της δύναµης

δυναµική ενέργεια του συστήµατος των δύο φορτίων είναι ίση: 
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την ενέργεια αυτή στην Β σφαίρα, µιας και αυτή µετακινείται

δυναµική ενέργειά της µεταβάλλεται κατά: 

JJJUUU a 5,49,04,5 −=+−=−=∆ ρχτελ  

δυναµική ενέργεια µειώθηκε κατά 4,5J και η πρόταση είναι σωστή.

δεν είναι σταθερή, συνεπώς και η συνισταµένη δύναµη που

άρα και η επιτάχυνση δεν είναι σταθερή. Η πρόταση είναι λανθασµένη

σωστή Πράγµατι το έργο της δύναµης του πεδίου από το Λ στο

ΛΜ=q2(VΛ-VΜ)= q2VΛ-q2VΜ= UΛ-UΜ=-∆U=+4,5J 

   Στατικός Ηλεκτρισµός 
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αντίστοιχα, συγκρατούνται σε 

 

σταθερή δύναµη F=10Ν, µε 

Μ της ευθείας ε, όπου 

φορτίων είναι: 

έργου της δύναµης, ίση µε 0,5J. 

 

µετακινείται, θα µπορούσαµε να 

. 

δύναµη που ασκείται στο φορτίο 

πρόταση είναι λανθασµένη. 

από το Λ στο Μ είναι: 
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ε) Η πρόταση είναι λανθασµένη. Αν εφαρµόσουµε το Θ.Μ.Κ.Ε. για την κίνηση της Β σφαίρας από το Λ 

στο Μ, θα πάρουµε: 

ΚΜ-ΚΛ=WF+WΛ→Μ → 

ΚΜ= -0,5J+4,5J=4J. 
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