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Κράτα το για λίγο 
 

Μάρτιος 2007 
 
 

∆ύο σηµειακά φορτία q1 = q2 = 10-6C, µε µάζες m1 = 20 g και m2 = 10 g, 
κρατιούνται ακίνητα σε απόσταση d = 10 cm. Κάποια στιγµή αφήνουµε ελεύθερο να 
κινηθεί το m2, ενώ κρατάµε αρχικά ακίνητο το m1. Όταν η απόσταση των δύο φορτίων 
γίνει d΄= 2d, τότε αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί και το m1. 

α) Πόση ταχύτητα θα έχει το κάθε φορτίο, όταν βρεθούν σε πολύ µεγάλη 
απόσταση µεταξύ τους; 

β) Αν κρατήσουµε για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ακίνητο το m1, ποιου φορτίου 
η τελική ταχύτητα θα είναι µεγαλύτερη και ποιου θα είναι µικρότερη; ∆ικαιολογείστε 
την απάντηση σας. 

∆ίδονται: KC = 9⋅109 Nm2/C2 και 6,32=40. 
Θεωρείστε ότι οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις είναι αµελητέες. 

 
Η λύση στην επόµενη σελίδα 
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ΛΥΣΗ 
 

α)  Κατά την αρχική κίνηση (αποκλειστικά) του m2, η εξωτερική δύναµη Fεξ δεν παράγει 
έργο, άρα θα ισχύει η Αρχή ∆ιατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας (αφού το ηλεκτρικό πεδίο 
είναι συντηρητικό).  
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και λύνοντας ως προς υ2 έχουµε sm32 =υ  
 

 Όταν αφήσουµε ελεύθερο και το m1, τότε και αυτό θα κινηθεί προς τα αριστερά (αρνητικά 
του άξονα). 

 
Έστω υ1∞ και υ2∞ οι ταχύτητες των φορτίων όταν θα βρεθούν σε άπειρη απόσταση µεταξύ 
τους. Κατά την ταυτόχρονη κίνηση τους θα ισχύουν α) Η Αρχή ∆ιατήρησης της Ορµής (αφού 
το σύστηµα είναι κλειστό) και β) Η Αρχή ∆ιατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας. 
α) Α.∆.Ο. (d΄→∞):pτελ = pαρχ ⇒ m1υ1∞+ m2υ2∞ = m2υ2 ⇒ (µε αντικατάσταση) 

⇒ 2υ1∞+ υ2∞ = 3  (Ι) 

β) Α.∆.Μ.Ε. (d΄→∞): 2
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⇒ 2υ1∞
2+ υ2∞

2 = 18  (ΙΙ) 
(ΙΙ) ⇒ υ2∞

2 = 18 − 2υ1∞
2 

(Ι) ⇒ υ2∞ = 3 − 2υ1∞ ⇒ υ2∞
2 = (3 − 2υ1∞)2

Οπότε 18 − 2υ1∞
2 = (3 − 2 υ1∞)2 ⇒ 2 υ1∞

2 – 4υ1∞ – 3 = 0 
Το παραπάνω τριώνυµο έχει διακρίνουσα ∆ = 40 οπότε 3,6=∆  
Οι λύσεις του τριωνύµου είναι: 
υ1∞ = – 0,575 m/s  
και υ1∞΄= +2575 m/s η οποία απορρίπτεται επειδή η υ1∞ πρέπει είναι αρνητική 
Οπότε από την (Ι) έχουµε: υ2∞ = 4,15 m/s. 
 
β) Όσο κρατάµε ακίνητο το m1, ασκούµε πάνω του µια Fεξ η οποία εξουδετερώνει την Fηλ και 
κρατά ακίνητο το σώµα. Η δύναµη αυτή δεν παράγει έργο (αφού δεν µετακινεί το σηµείο 
εφαρµογής της), αλλά όσο ασκείται, το m2 συνεχίζει ν’ αποµακρύνεται από το m1. Συνεπώς 
αυξάνει την ορµή του συστήµατος προς τα δεξιά (θετικά). Άρα όσο περισσότερο κρατάµε 
ακίνητο το m1, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η τελική ορµή (άρα και η τελική ταχύτητα) του m2 
και τόσο µικρότερη η τελική ταχύτητα του m1. 
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