Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Στατικός Ηλεκτρισµός

∆υναµικό και ενέργεια.

Για να µεταφέρουµε από µεγάλη απόσταση ένα σωµατίδιο µάζας 4mg και φορτίου q=-1µC στο σηµείο Α
µιας δυναµικής γραµµής, πρέπει να του δώσουµε ενέργεια 9·10-4J. Στη συνέχεια το αφήνουµε ελεύθερο,
οπότε µετά από λίγο περνά από το σηµείο Β µε ταχύτητα υ1=10m/s.
i) Να βρεθεί το δυναµικό του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Α.
ii) Σχεδιάστε την ένταση του πεδίου στο σηµείο Α.
iii) Πόσο είναι το έργο της δύναµης που δέχτηκε το σωµατίδιο από το πεδίο, κατά την µετακίνησή του
από το Α στο Β;
iv) Υπολογίστε το δυναµικό στο σηµείο Β.
v) Πόση είναι η µέγιστη κινητική ενέργεια που θα αποκτήσει το σωµατίδιο κατά την κίνησή του;

Απάντηση:

.
i) Το σωµατίδιο στο σηµείο Α θα έχει δυναµική ενέργεια U=9·10-4J, όση είναι δηλαδή η ενέργεια που
δώσαµε στο σωµατίδιο.

UA
9 ⋅10 −4 J
Αλλά V A =
=
= −900V .
q
− 1 ⋅10 −6 C
ii) Αφού το σωµατίδιο κινείται προς το Β, την ίδια κατεύθυνση έχει και η δύναµη και αντίθετη
κατεύθυνση θα έχει η ένταση, µιας και το υπόθεµα είναι αρνητικό.
iii) Εφαρµόζουµε το Θ.Μ.Κ.Ε. από το Α µέχρι το Β.
ΚΒ-ΚΑ = WΑΒ → WΑΒ= ½ mυ12 →
WΑΒ= ½ mυ12= ½ ·4·10-6·102 J = 2·10-4J.
Ισχύει: VΑ-VΒ=

VΒ= VΑ –

W AB
→
q

W AB
2 ⋅10 −4
= −900V −
V = -900V+200V= -700V.
q
− 10 − 6

iv) Το σωµατίδιο θα επιταχύνεται µέχρι να φτάσει στο άπειρο, όπου η δυναµική του ενέργεια θα
µηδενιστεί, συνεπώς εκεί η κινητική του ενέργεια θα είναι µέγιστη Κmax= 9·10-4J.
΄Η µε άλλα λόγια η δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο από το πεδίο είναι συντηρητική, οπότε η
µηχανική ενέργεια παραµένει σταθερή:
ΚΑ+UΑ= Κ∞ + U∞ και αφού ΚΑ=U∞= 0 →
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Κ ∞= 9·10-4J.

Επιµέλεια:

∆ιονύσης Μάργαρης
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