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Χάσιμο επαφής φορτισμένου σώματος 

Ένα σώμα μάζας 𝑚 είναι θετικά φορτισμένο με φορτίο 𝑞. Το σώμα είναι συνδεδεμένο 

στο ελεύθερο άκρο ενός οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς 𝑘, το άλλο άκρο του 

οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε κατακόρυφο τοίχο. Η όλη διάταξη βρίσκεται 

πάνω σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο σε περιοχή όπου επικρατεί οριζόντιο ομογενές 

μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου 𝐵 και φοράς από τη σελίδα προς τον αναγνώστη, όπως 

φαίνεται στο σχήμα. Το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας ισούται με 𝑔. 

 

Το σώμα αρχικά ισορροπεί ακίνητο με το ελατήριο να έχει το φυσικό του μήκος. 

Κάποια στιγμή, απομακρύνουμε το σώμα οριζόντια κατά 𝑑, στη διεύθυνση του άξονα 

του ελατηρίου και το αφήνουμε ελεύθερο, με αποτέλεσμα να εκτελέσει απλή αρμονική 

ταλάντωση πάνω στο λείο αυτό οριζόντιο επίπεδο. 

• Να προσδιορίσετε το μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης, έτσι ώστε το σώμα να 

μην χάνει κατά την κίνησή του την επαφή του με το έδαφος. 

 

Απάντηση 

Όταν το σώμα είναι ακίνητο (τόσο πριν από την έναρξη της ταλάντωσης, όσο και στις 

ακραίες θέσεις αυτής), δεν δέχεται δύναμη Lorentz από το μαγνητικό πεδίο. Στα 

παρακάτω σχήματα, φαίνεται το σώμα σε μία τυχαία θέση με απομάκρυνση 𝑥 από τη 

θέση ισορροπίας του (που ταυτίζεται με τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου) και 

οι αντίστοιχες ασκούμενες δυνάμεις σε αυτό. 

Φορά κίνησης προς τα δεξιά  
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Φορά κίνησης προς τα αριστερά 

 

Η διεύθυνση της δύναμης Lorentz είναι πάντοτε κατακόρυφη και η φορά της 

καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού. 

Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι το σώμα «κινδυνεύει» να χάσει την επαφή του με το 

έδαφος μόνο όταν κινείται προς τα αριστερά, όπου η δύναμη Lorentz έχει τότε φορά 

προς τα πάνω. 

Το μέτρο της δύναμης Lorentz είναι ανάλογο της ταχύτητας του φορτισμένου σώματος, 

και συγκεκριμένα υπολογίζεται από τη σχέση (καθώς �⃗� ⊥ �⃗⃗�): 

𝐹𝐿 = 𝐵𝜐𝑞 

Επομένως, για να εκτελεί με ασφάλεια Α.Α.Τ το σώμα, αρκεί να μπορεί να διέρχεται 

από τη Θ.Ι. με φορά προς τα αριστερά, όπου το μέτρο της ταχύτητας (άρα και της 

δύναμης από το μαγνητικό πεδίο) μεγιστοποιείται.  

Το μέγιστο επιτρεπτό πλάτος της ταλάντωσης θα είναι αυτό που θα αντιστοιχεί σε 

δύναμη Lorentz μέτρου ίσο με το βάρος του σώματος όταν αυτό διέρχεται από τη Θ.Ι. 

με φορά προς τα αριστερά (όπου τότε θα μηδενίζεται οριακά η κάθετη αντίδραση �⃗⃗⃗�). 

Άρα 

𝐹𝐿,𝑚𝑎𝑥 = 𝑤 ⟹ 𝐵𝜐𝑚𝑎𝑥𝑞 = 𝑚𝑔 ⟹ 𝐵 ∙ 𝜔𝛢𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑞 = 𝑚𝑔 ⟹ 

⟹ 𝐴𝑚𝑎𝑥 =
𝑚𝑔

𝐵𝑞𝜔
   (1) 

Όμως, η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης στην περίπτωση αυτή ισούται με τη 

σταθερά του ελατηρίου, δηλαδή 𝑘 = 𝑚𝜔2 ή 𝜔 = √
𝑘

𝑚
. Οπότε, η σχέση (1) γίνεται 

𝛢𝑚𝑎𝑥 =
𝑚𝑔

𝐵𝑞
√

𝑚

𝑘
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