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Μια μικρή φορτισμένη σφαίρα σε ταλάντωση
Σε λείο μονωτικό οριζόντιο τραπέζι έχουν στερεωθεί δυο
μικρές φορτισμένες σφαίρες στα σημεία Α και Β, σε απόσταση (ΑΒ)=40cm, που φέρουν φορτία q1=q2=1μC.
Μεταξύ των δύο παραπάνω φορτισμένων σφαιρών, στη
θέση Γ, όπου (ΑΓ)=10cm αφήνεται μια μικρή αγώγιμη
σφαίρα Σ μάζας m=0,06g που φέρει φορτίο q=0,1μC.
i) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση που θα αποκτήσει η
σφαίρα Σ.
ii) Υποστηρίζεται ότι καθώς η σφαίρα κινείται προς τα δεξιά, η επιτάχυνσή της μειώνεται. Θεωρώντας τη
σφαίρα στη θέση Δ, όπου (ΓΔ)=x, εξετάσετε αν αυτό είναι ή όχι σωστό.
iii) Να βρείτε την μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει η σφαίρα Σ.
Η κίνηση της σφαίρας Σ είναι μια ταλάντωση. Συνεπώς ένας μαθητής της Β΄ τάξης που εδώ και καιρό μελετάει
την ύλη της Γ΄ τάξης αδιαφορώντας για το μάθημα της Β΄ τάξης (αφού του είναι «άχρηστο»), θα μπορούσε
να εξετάσει αν η ταλάντωση αυτή είναι μια απλή αρμονική ταλάντωση. Αλλά ας δοκιμάσουμε κάτι πιο εύκολο. Μόνο λοιπόν για τους μαθητές που έχουν διδαχτεί (ιδιωτικά) ταλαντώσεις:
iv) Να βρεθεί η μέγιστη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης και να αποδειχθεί ότι είναι ίση με την μέγιστη κινητική ενέργεια της σφαίρας Σ.
Δίνεται Κc=9∙109 Ν∙m2/C2.

Απάντηση:
i) Μόλις αφεθεί ελεύθερη η σφαίρα Σ, θα επιταχυνθεί προς
τα δεξιά, αφού δέχεται τις δυνάμεις ⃗ και ⃗ από τις δυο

ακλόνητες μικρές φορτισμένες σφαίρες (τις οποίες αντιμετωπίζουμε ως σημειακά φορτία q1 και q2. Για τα μέτρα των δυνάμεων αυτών έχουμε:
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Όπου R=(ΑΓ) και r=(ΓΒ). Έτσι από το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα θα έχουμε:
⃗=

⃗ →

=

−

=

0,09 − 0,01
6 ∙ 10

ii) Και στη θέση Δ θα ασκούνται οι ίδιες δυνάμεις με μέτρα:
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Από τις σχέσεις (1) και (2) βλέπουμε ότι το μέτρο της δύναμης ⃗ μειώνεται ενώ αντίθετα το μέτρο της ⃗

αυξάνεται, καθώς μετακινηθήκαμε κατά x προς τα δεξιά. Αλλά τότε μειώνεται και η συνισταμένη δύναμη
⃗ = ⃗ + ⃗ , οπότε μειώνεται και η επιτάχυνση της σφαίρας. Η πρόταση είναι σωστή.

iii) Η επιτάχυνση της σφαίρας Σ θα μειώνεται μέχρι να εξισωθούν τα μέτρα των δύο δυνάμεων, αυτό θα γίνει
στο μέσον Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Μέχρι τη θέση αυτή η σφαίρα επιταχύνεται, ενώ στη συνέχεια θα αυξηθεί περαιτέρω η ⃗ με αποτέλεσμα (η σφαίρα) να επιβραδυνθεί. Αλλά τότε μέγιστη ταχύτητα
της σφαίρας θα έχουμε στη θέση Μ. Εφαρμόζοντας εξάλλου τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας μεταξύ
των θέσεων Γ και Μ για τη σφαίρα Σ, θα έχουμε:
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iv) Πράγματι η κίνηση της σφαίρας είναι ταλάντωση, αφού πρόκειται να φτάσει σε μια θέση Ε η οποία θα
απέχει 10cm από το Β, συμμετρική της Γ ως προς το μέσον Μ και στη συνέχεια θα επιταχυνθεί προς τα
αριστερά επιστρέφοντας στην αρχική θέση Γ, οπότε ο κύκλος θα επαναλαμβάνεται. Η ταλάντωση αυτή
δεν είναι ΑΑΤ, αφού η συνισταμένη δύναμη δεν είναι της μορφής F=-Dx (θα μπορούσε να προσεγγιστεί
με ΑΑΤ, για πολύ μικρές απομακρύνσεις γύρω από τη θέση ισορροπίας Μ).
Ονομάζουμε ενέργεια ταλάντωσης, την ενέργεια που πρέπει να προσφέρουμε στο σώμα (μέσω κάποιας
δύναμης F που θα ασκήσουμε), το οποίο ηρεμεί στη θέση ισορροπίας του Μ, ώστε να το εκτρέψουμε κατά
Α=0,1m, φέρνοντάς το στην ακραία θέση Γ, οπότε αφήνοντάς το να εκτελέσει την παραπάνω ταλάντωση.
Εφαρμόζοντας για τη σφαίρα το ΘΜΚΕ από το Μ στο Α, θα πάρουμε:

ΚΓ-ΚΜ=WFεξ+WFc →0-0= WFεξ+q(VΜ-VΓ) →
WFεξ=q(VΓ-VΜ)=10-7∙(12∙104-9∙104)J=0,003J
Οπότε η ενέργεια ταλάντωσης θα είναι Ε= 0,003J.
Προφανώς αυτή είναι ίση με τη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης στην θέση πλάτους, ενώ στη θέση ισορροπίας θα έχει μόνο κινητική ενέργεια με τιμή:
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Ίση προφανώς με τη μέγιστη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης (και όχι δυναμικής ενέργειας λόγω ηλεκτροστατικού πεδίου…)

Σχόλιο
Αξίζει να προσεχθεί ότι η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης στη θέση Γ, δεν είναι ίση με τη δυναμική ενέργεια
λόγω ηλεκτροστατικού πεδίου. Η ηλεκτροστατική δυναμική ενέργεια είναι UΓ=q∙VΓ, ενώ η δυναμική ενέργεια
ταλάντωσης είναι η επιπλέον δυναμική σε σχέση με τη θέση ισορροπίας Μ (συνήθως λέμε ότι ορίζουμε αυθαίρετα τη δυναμική ενέργεια μηδέν στη θέση ισορροπίας) ή διαφορετικά είναι:

Ετ=Uταλ,mαx=Uc,Γ-Uc,Μ=q(VΓ-VΜ)
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