Υλικό Φσσικής-Χημείας

Στατικός Ηλεκτρισμός

Δυναμικό και κίνηση φορτίου κατά μήκος μιας ευθείας.
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Έζηυ μια εςθεία ε, πάνυ ζηην οποία έσοςν ζημειυθεί ηα ζημεία Α,Β,Γ και Γ. Μαρ δίνεηαι επίζηρ η γπαθική
παπάζηαζη ηος δςναμικού ηος ηλεκηπικού πεδίος, ζε ζςνάπηηζη με ηο x, θευπώνηαρ απσή ηος άξονα ηο
ζημείο Ο.
i) Ένα μικπό ζυμαηίδιο με θεηικό θοπηίο +q αθήνεηαι ζηο ζημείο Γ.
Το ζυμαηίδιο θα κινηθεί ππορ ηο ζημείο Β ή ππορ ηο ζημείο Γ;
ii) Το θοπηίο +q αθήνεηαι ζηο ζημείο Β. Τόηε:
α) Θα κινηθεί ππορ ηο Α.
…….. β) Θα κινηθεί ππορ ηο Γ.
…….. γ) Θα παπαμείνει ακίνηηο.
iii) Ένα απνηηικό θοπηίο –q1 αθήνεηαι ζηο ζημείο Γ. Ππορ ηα πού θα κινηθεί;
Θευπούμε όηι οι κινήζειρ ηυν ζυμαηιδίυν ππαγμαηοποιούνηαι μόνο καηά μήκορ ηηρ παπαπάνυ εςθείαρ ε.

Απάντηση:
Ζ δςναμική ενέπγεια ηος θοπηίος ζε κάθε θέζη είναι U=q·V, όπος V ηο ανηίζηοισο δςναμικό ζηη θέζη
αςηή. Πποθανώρ ζηην πεπίπηυζή μαρ αςηή είναι θεηική, ζε όλα ηα ζημεία ηηρ εςθείαρ ε.
i) Ζ δςναμική ενέπγεια ηος ζυμαηιδίος ζηο Α είναι U=q·V>0. Αν θα πήγαινε ππορ ηο Γ, όπος έσοςμε
ςτηλόηεπο δςναμικό η δςναμική ηος ενέπγεια θα αςξανόηαν. Αλλά για να ζςμβεί αςηό ηο ζυμαηίδιο
ππέπει να πάπει ενέπγεια και δεν μποπεί να ζςμβεί. Μόλιρ αθεθεί θα κινηθεί ππορ ηο Β πος θα έσει
μικπόηεπη δςναμική ενέπγεια, αποκηώνηαρ κινηηική ενέπγεια.
ii) Σηο ζημείο Β έσει ηην ελάσιζηη δςναμική ενέπγεια και ηο ζυμαηίδιο θα ιζοπποπήζει. Γιαηί; Γιαηί αν
θανηαζηούμε όηι μεηακινείηαι είηε δεξιά είηε απιζηεπά, θα θηάζει ζε ζημείο με μεγαλύηεπη δςναμική
ενέπγεια, ππάγμα πος δεν μποπεί να ζςμβεί, αν δεν πάπει μέζυ κάποιαρ δύναμηρ (εκηόρ ηηρ δύναμηρ
ηος πεδίος) κάποιο έπγο.
iii) Το θοπηίο –q έσει απνηηική δςναμική ενέπγεια, U=(-q)∙V και θα κινηθεί ππορ ζημεία με ακόμη πιο
μικπή δςναμική ενέπγεια, δηλαδή ππορ ζημεία με μεγαλύτερο δςναμικό, άπα ππορ ηα δεξιά.
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Υλικό Φσσικής-Χημείας

Στατικός Ηλεκτρισμός

Ππάγμαηι αν δεσηούμε όηι μεηακινείηαι από ηο ζημείο Γ και πηγαίνει ζηο ζημείο Ε.
Το έπγο πος παπάγεηαι από ηη δύναμη ηος πεδίος είναι:

WΔΖ=(-q)(VΔ-VΖ)
Αλλά αν ηο ζυμαηίδιο κινείηαι μόνο με ηην επίδπαζη ηηρ δύναμηρ ηος πεδίος, ηο παπαπάνυ έπγο θα
είναι θεηικό (ηο ζυμαηίδιο θα μεηακινηθεί ζηην καηεύθςνζη ηηρ δύναμηρ), οπόηε:

(-q)(VΔ-VΖ)>0 →
(VΔ-VΖ)<0 →
VΔ < VΖ
Σχόλιο μόνο για καθηγητές:

V

Σηο ηλεκηπικό πεδίο μεηαξύ ένηαζηρ και μεηαβολήρ ηος


δςναμικού ιζσύει:
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Έηζι ζηο ζημείο Γ, όπος η κλίζη ζηο διάγπαμμα V-x είναι θεηική, η ένηαζη είναι απνηηική (με καηεύθςνζη
ππορ ηο ζημείο Β), ζε ανηίθεζη με ηο ζημείο Α, όπος έσοςμε απνηηική κλίζη και ζςνεπώρ θεηική ένηαζη.
Αλλά με βάζη ηη θοπά ηηρ ένηαζηρ, εύκολα θαίνεηαι ππορ ηα πού ππόκειηαι να κινηθεί ένα θοπηιζμένο
ζυμαηίδιο, αν αθεθεί ελεύθεπο ζε κάποιο ζημείο.

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