Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Στατικός Ηλεκτρισµός

∆υναµικά στο ΟΗΠ και ένα αρνητικό φορτίο.
Στο σηµείο Α ενός οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου έντασης 2·105Ν/C, όπου το δυναµικό έχει
τιµή VΑ=1.000V, αφήνεται ένα µικρό σωµατίδιο µε φορτίο q= -1nC, το οποίο µετά από
λίγο φτάνει στο σηµείο Β, όπου (ΑΒ)=d=1cm.
i) Να σχεδιάσετε τις δυναµικές γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου και να υπολογίσετε τη
δυναµική ενέργεια του φορτίου στη θέση Α.
ii) Να υπολογίσετε το έργο της δύναµης που δέχτηκε από το πεδίο, από το Α µέχρι το Β.
iii) Να υπολογιστεί το δυναµικό στο σηµείο Β.
iv) Να υπολογίσετε τη δυναµική και κινητική ενέργεια του σωµατιδίου στο σηµείο Β.
Απάντηση:
i) Το σωµατίδιο κινήθηκε προς τα αριστερά, συνεπώς προς τα αριστερά κατευθύνεται και η δύναµη
από το πεδίο και αφού είναι αρνητικά φορτισµένο, η ένταση µε τη δύναµη έχουν αντίθετη φορά,
συνεπώς αντίθετη κατεύθυνση έχουν και οι δυναµικές γραµµές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί στο
παρακάτω σχήµα:

Η αρχική δυναµική ενέργεια του σωµατιδίου εξαιτίας της παρουσίας του µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο*
είναι:
UΑ=q·VΑ= - 10-9C·1.000V= -1· 10-6J.
ii) Η δύναµη που ασκείται στο σωµατίδιο έχει µέτρο:
F=|q|·Ε
Οπότε το παραγόµενο έργο είναι:
W=F·d·συν0=|q|·Ε·d =10-9C ·2·105Ν/C ·10-2 m = 2·10-6J.
iii) Για τη διαφορά δυναµικού µεταξύ των σηµείων Α και Β ισχύει:

VAB = VA − VB =

WAB 2 ⋅ 10 −6 J
=
= −2.000V
q
− 10−9 C

Συνεπώς:
VΒ=VΑ-VΑΒ= 1.000V+2000V=3000V
iv) Για τη δυναµική ενέργεια έχουµε:
UΒ=q·VΒ= -10-9C·3.000V = -3·10-6J
Ενώ εφαρµόζοντας το θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας µεταξύ των σηµείων Α και Β,
έχουµε:
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K B − K A = WAB ή
ΚΒ= 2·10-6J.

Παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα:
1) Σε αντίθεση µε το θετικό φορτίο, ένα αρνητικό φορτίο κινείται αντίθετα από την φορά των δυναµικών
γραµµών, από σηµείο µε χαµηλότερο, σε σηµείο µε ψηλότερο δυναµικό. Αλλά:
2) Όταν αφήσουµε ελεύθερο ένα φορτισµένο σωµατίδιο σε ηλεκτρικό πεδίο, θα κινηθεί προς την
κατεύθυνση εκείνη που η ∆υναµική του ενέργεια µειώνεται, αφού κατά την κίνησή του παράγεται έργο.
Το έργο αυτό εκφράζει την µετατροπή της δυναµικής ενέργειας σε κινητική. Προσέξτε στο παραπάνω
παράδειγµα.
Η δυναµική ενέργεια µειώθηκε κατά UΑ-UΒ=2·10-6J, όσο είναι και το έργο της δύναµης, αλλά, όσο είναι
επίσης και η αύξηση της κινητικής ενέργειας.
3) Αφού το έργο της δύναµης εκφράζει τη µετατροπή της δυναµικής ενέργειας σε κινητική, το άθροισµα
της κινητικής και δυναµικής ενέργειας (η µηχανική ενέργεια) παραµένει σταθερό. Θα µπορούσαµε
δηλαδή να απαντήσουµε πολλά από τα παραπάνω ερωτήµατα µε χρήση της Α∆ΜΕ. Αλλά και κάτι
ακόµη. Η δύναµη του ηλεκτροστατικού πεδίου, είναι µια συντηρητική δύναµη.
*

Στην πραγµατικότητα η δυναµική ενέργεια που υπολογίσαµε δεν είναι του φορτίου q, αλλά είναι η
δυναµική ενέργεια αλληλεπίδρασης του παραπάνω φορτίου, µε όλα τα φορτία πηγές του πεδίου.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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