Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Στατικός Ηλεκτρισµός

∆υναµικό και κίνηση.
1) Στο σηµείο Ο µιας ευθείας βρίσκεται ακλόνητο ένα σηµειακό θετικό φορτίο Q. Στο σηµείο Α αφήνεται
ένα φορτισµένο θετικά µε φορτίο q1 σωµατίδιο, το οποίο µετά από λίγο περνά από το σηµείο Β.
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i) Να σχεδιάστε τη δύναµη που ασκείται στο σωµατίδιο και να συµπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω
κείµενο.
Κατά την κίνηση του σωµατιδίου, η δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο, παράγει έργο W= ……….. µε
αποτέλεσµα η κινητική ενέργεια του σωµατιδίου να ………………. Η αύξηση αυτή, γίνεται εις βάρος
της ……. ………………………….. Η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια του σωµατιδίου στη θέση Α είναι
ίση µε … ………. ενώ στο σηµείο Β ………….
ii) Να χαρακτηρίστε ως σωστή ή λανθασµένη η παρακάτω πρόταση. Στην περίπτωση που υπάρχει λάθος
να την επαναδιατυπώσετε, ώστε να αποκτήσει ορθή απόδοση.
«Όταν ένα φορτισµένο σωµατίδιο αφεθεί µέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο, θα δεχθεί δύναµη, µε
αποτέλεσµα να κινηθεί από σηµείο µε µεγαλύτερο δυναµικό σε σηµείο µε µικρότερο δυναµικό.
Το αποτέλεσµα είναι, να µειώνεται η δυναµική του ενέργεια και να αυξάνεται ισόποσα η
κινητική του ενέργεια»
2) Κατά µήκος µιας ευθείας (ε), η οποία ταυτίζεται µε µια (ή µε µέρος µιας) δυναµική γραµµή, το δυναµικό
µεταβάλλεται όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα.
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i) Ένα θετικά φορτισµένο σωµατίδιο αφήνεται στην θέση Β. Τότε θα κινηθεί:
α) Προς το σηµείο Α, β) Προς το σηµείο Γ,

γ) Θα παραµείνει ακίνητο.

ii) Αν το θετικά φορτισµένο σωµατίδιο αφεθεί στο σηµείο Γ, θα κινηθεί προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά;
iii) Αν ένα αρνητικά φορτισµένο σωµατίδιο αφεθεί στο σηµείο Β, τότε:
α) Θα κινηθεί προς το σηµείο Α
β) Θα κινηθεί προς σηµεία µε µεγαλύτερο δυναµικό.
γ) Θα κινηθεί προς σηµείο µε µικρότερη δυναµική ενέργεια.
iv) Ένα θετικά φορτισµένο σωµατίδιο, µε φορτίο q=1µC, εκτοξεύεται µε αρχική κινητική ενέργεια
ΚΑ=3·10-5J, από το σηµείο Α, µε κατεύθυνση προς το σηµείο Β. Θα φτάσει µέχρι τη θέση Γ;
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v) Στο σηµείο Α ηρεµεί ένα σηµειακό φορτίο q1=0,2µC. Πόση είναι η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται
για να το µεταφέρουµε στο σηµείο Γ;
Απάντηση:
1) Η δύναµη είναι απωστική, όπως στο σχήµα:

i) Κατά την κίνηση του σωµατιδίου, η δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο, παράγει έργο W=q1(VΑ-VΒ)
µε αποτέλεσµα η κινητική ενέργεια του σωµατιδίου να αυξάνεται. Η αύξηση αυτή, γίνεται εις
βάρος της δυναµικής ενέργειας. Η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια του σωµατιδίου στη θέση Α είναι
ίση µε UΑ=q1·VΑ , ενώ στο σηµείο Β UΒ=q1·VΒ .
ii) Η πρόταση είναι λανθασµένη. Θα ήταν σωστή αν είχαµε µόνο θετικά φορτία. Μια σωστότερη
διατύπωση θα ήταν:
«Όταν ένα φορτισµένο σωµατίδιο αφεθεί µέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο, θα δεχθεί δύναµη,
µε αποτέλεσµα να κινηθεί από σηµείο µε µεγαλύτερη δυναµική ενέργεια προς σηµείο µε
µικρότερη δυναµική ενέργεια. Συνεπώς θα µειώνεται η δυναµική του ενέργεια και θα
αυξάνεται ισόποσα η κινητική του ενέργεια. Αν το φορτίο είναι θετικό, αυτό θα συνεπάγεται
κίνησή του από σηµείο µε µεγαλύτερο δυναµικό σε σηµείο µε µικρότερο δυναµικό. Αν
αντίθετα το κινούµενο σωµατίδιο είναι αρνητικό, τότε θα κινηθεί από σηµείο µε µικρότερο
προς σηµείο µε µεγαλύτερο δυναµικό».
2) Με βάση το διάγραµµα, στο σηµείο Β το δυναµικό του ηλεκτρικού πεδίου είναι θετικό.
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i) Το σωµατίδιο θα κινηθεί και θα αποκτήσει κινητική ενέργεια, συνεπώς θα µειωθεί η δυναµική
ενέργειά του. Αλλά αυτό σηµαίνει ότι θα κινηθεί προς σηµείο µε µικρότερο δυναµικό, συνεπώς θα
κινηθεί προς το σηµείο Α.
ii) Αν αφεθεί στο σηµείο Γ, δεν θα κινηθεί, αλλά θα παραµείνει ακίνητο. Αν το πάρετε σε άλλο
σηµείο, είτε δεξιά είτε αριστερά του Γ, το δυναµικό είναι το ίδιο. Αλλά τότε και η δυναµική του
ενέργεια θα είναι σταθερή, οπότε δεν µπορεί να αποκτήσει ταχύτητα και κινητική ενέργεια.
iii) Αν στο Β αφεθεί ένα αρνητικά φορτισµένο σωµατίδιο, τότε, θα κινηθεί προς σηµείο µε µεγαλύτερο
δυναµικό, αφού έτσι θα µειωθεί η δυναµική του ενέργεια U=-qV. Έτσι οι απαντήσεις είναι:
α) Θα κινηθεί προς το σηµείο Α Λ.
β) Θα κινηθεί προς σηµεία µε µεγαλύτερο δυναµικό. Σ.
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γ) Θα κινηθεί προς σηµείο µε µικρότερη δυναµική ενέργεια. Σ.
iv) Υποθέτοντας ότι το σωµατίδιο φτάνει στο Γ, εφαρµόζοντας την διατήρηση της µηχανικής ενέργειας
µεταξύ των θέσεων Α και Γ, έχουµε:
ΚΑ+UΑ=ΚΓ+UΓ →
ΚΓ= ΚΑ+UΑ-UΓ=ΚΑ-q·VΓ →
ΚΓ=3·10-5J- 10-6·20J=1·10-5J.
Συνεπώς το σωµατίδιο θα φτάσει στο Γ, έχοντας και κινητική ενέργεια.
v) Στο σηµείο Α, το φορτίο δεν έχει δυναµική ενέργεια. Όταν όµως φτάσει στο Γ, θα έχει δυναµική
ενέργεια UΓ=q1·VΓ=0,2·10-6·20J=4·10-6J. Συνεπώς η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται να του
προσφέρουµε είναι ίση µε 4·10-6J.

Σχόλια:
1) Προφανώς ηλεκτρικό πεδίο υπάρχει στην περιοχή που το δυναµικό µεταβάλλεται. Τα σηµεία που το
δυναµικό παραµένει σταθερό, είναι εκτός ηλεκτρικού πεδίου. Έτσι στο παραπάνω παράδειγµα τα σηµεία
Α και Γ είναι εκτός ηλεκτρικού πεδίου.
Πώς θα µπορούσε να υπάρξει η παραπάνω περίπτωση; Ας δούµε το παρακάτω σχήµα, όπου στα
κέντρα των οπλισµών έχουµε δυο µικρές οπές στις οποίες έχουµε προσαρµόσει δυο µεταλλικούς
σωλήνες. Το δυναµικό του οπλισµού Κ, καθώς και του αριστερού σωλήνα, όπως και κάθε σηµείου στο
εσωτερικό του (εδώ σηµείο Α) το δυναµικό είναι ίσο µε µηδέν, όσο δηλαδή και το δυναµικό της γης.
Αντίθετα το δυναµικό του οπλισµού Λ, του δεξιού σωλήνα, αλλά και κάθε σηµείου στο εσωτερικό του,
έχει δυναµικό V=20V

Έτσι στην διάταξη αυτή ηλεκτρικό πεδίο υπάρχει µόνο στο εσωτερικό του πυκνωτή, ενώ στα σηµεία Α
και Γ η ένταση του πεδίου είναι µηδενική, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι και το δυναµικό είναι µηδέν.
2) Μόνο για καθηγητές:
Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην διεύθυνση του άξονα x, προκύπτει από την σχέση:

r
dV
Ex = −
dx
Πράγµα που σηµαίνει ότι ηλεκτρικό πεδίο υπάρχει εκεί, που έχουµε διαφορά δυναµικού, και όχι εκεί
που έχουµε δυναµικό.
3) Όταν αναφερόµαστε για σηµεία µε το ίδιο δυναµικό, µιλάµε βέβαια για σηµεία µιας γραµµής, πάνω
στην οποία υπάρχει και το διάνυσµα της έντασης του πεδίου. Υπάρχουν βέβαια άπειρα σηµεία πάνω σε
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κάθε επιφάνεια, κάθετη στην δυναµική γραµµή, τα οποία έχουν το ίδιο δυναµικό. Κάθε τέτοια επιφάνεια
ονοµάζεται ισοφασική επιφάνεια. Τα σηµεία αυτά έχουν το ίδιο δυναµικό, ενώ είναι σηµεία µέσα στο
πεδίο. Για να γίνει η διάκριση, ας δούµε στο παρακάτω σχήµα, το πεδίο ενός πυκνωτή.

Όλα τα σηµεία που βρίσκονται σε µια επιφάνεια (Μ) παράλληλη προς τους οπλισµούς του πυκνωτή,
έχουν το ίδιο δυναµικό, ενώ είναι σηµεία µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο.

Επιµέλεια:

∆ιονύσης Μάργαρης
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