Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Στατικός Ηλεκτρισµός

Ένα ηλεκτρικό πεδίο και οι δυναμικές γραμμές του.
∆ίνονται δύο σηµειακά φορτία και στο σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι
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δυναµικές γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργούν.

∆

i) Ποιο το πρόσηµο κάθε φορτίου;
ii) Αν η ένταση του πεδίου στο σηµείο Α έχει µέτρο ΕΑ=2.000Ν/C, τότε
στο σηµείο Β µπορεί να έχει µέτρο:
α) 1.000Ν/C, β) 2.000Ν/C, γ) 2.500Ν/C
iii) Στο σηµείο Α φέρνουµε ένα αρνητικά φορτισµένο σωµατίδιο Σ µε
φορτίο q3= -2µC. Να σχεδιάστε στο σχήµα τη δύναµη που δέχεται
από το πεδίο και να υπολογίστε το µέτρο της.
iv) Αν αφήσουµε ελεύθερο το σωµατίδιο Σ να κινηθεί:
α) µετά από λίγο, θα περάσει από το σηµείο Γ.
β) µετά από λίγο, θα περάσει από το σηµείο ∆.
γ) τίποτα από τα δύο.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:
i) Με βάση τη φορά των δυναµικών γραµµών, οι οποίες ξεκινούν από το φορτίο q2 και καταλήγουν στο
q1, συµπεραίνουµε ότι q2>0 και q1<0.
ii) «Η πυκνότητα των δυναµικών, εκφράζει την ένταση του πεδίου». Με βάση την ιδιότητα αυτή των
δυναµικών γραµµών, στο σηµείο Β, όπου οι δυναµικές γραµµές είναι πυκνότερες το πεδίο είναι
ισχυρότερο και η ένταση έχει µεγαλύτερη τιµή από την ένταση στο σηµείο Α. Συνεπώς ΕΒ=2.500Ν/C.
iii) Αφού το σωµατίδιο Σ φέρει αρνητικό φορτίο, η δύναµη έχει
αντίθετη φορά από την ένταση ΕΑ, η οποία είναι εφαπτόµενη
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στη δυναµική γραµµή, όπως στο διπλανό σχήµα. Για το µέτρο
της δύναµης που δέχεται στο σωµατίδιο έχουµε:

ΕA =

F
→ F = q ⋅ΕA→
q

F = 2 ⋅ 10 -6 ⋅ 2 ⋅ 10 3 N = 4 ⋅ 10 -3 N
iv) Το σωµατίδιο Σ θα αποκτήσει επιτάχυνση στην κατεύθυνση της
δύναµης, συνεπώς εφαπτόµενη στη δυναµική γραµµή. Αλλά τότε θα ξεκινήσει την κίνησή του στην
κατεύθυνση αυτή, χωρίς όµως να κινηθεί πάνω στην καµπύλη δυναµική γραµµή. Για να µπορέσει να
διαγράψει την καµπύλη, απαιτείται και κάποια δύναµη µε κατεύθυνση προς το εσωτερικό µέρος της
καµπύλης, οπότε δεν θα φτάσει στο σηµείο Γ.
Σωστό το γ).
www.ylikonet.gr
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Στατικός Ηλεκτρισµός

Σχόλιο:
για τους µαθητές του θετικού προσανατολισµού.
Για να µπορέσει να κινηθεί στην καµπύλη τροχιά το σωµατίδιο, απαιτείται να αποκτήσει κεντροµόλο
επιτάχυνση, άρα να του ασκηθεί και κεντροµόλος δύναµη, που στην περίπτωσή µας δεν υπάρχει.

Υλικό Φυσικής-Χημείας
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους…

Επιµέλεια:
∆ιονύσης Μάργαρης
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