Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Στατικός Ηλεκτρισµός

Συντηρητικές δυνάµεις.
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Στο κέντρο του κύκλου Ο υπάρχει ακίνητο ένα σηµειακό φορτίο +Q, ενώ στο σηµείο Α ένα φορτισµένο
σωµατίδιο µε +q1.
1) Να σχεδιάστε τη δύναµη F που δέχεται το σωµατίδιο µε φορτίο q1. Από ποια εξίσωση υπολογίζουµε το
µέτρο της;
2) Το σωµατίδιο µεταφέρεται κατά µήκος του τόξου ΑΒ, µέχρι τη θέση Β. Να υπολογιστεί το έργο της
δύναµης F.
3) Αν το σωµατίδιο πήγαινε από το Α στο Β µέσα από την διαδροµή ΑΓ∆Β, τότε:
i)

Το έργο από το Α στο Γ υπολογίζεται από τη σχέση WΑΓ= - F·(ΑΓ)

ii) Το έργο από το Α στο Γ είναι αρνητικό.
iii) Ισχύει WΑΓ= - W∆Β.
iv) WΑΓ∆Β= 0
Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες.
4) Αν το σωµατίδιο πήγαινε από το Α στο Β µέσω της διαδροµής ΑΜΒ πόσο θα ήταν το έργο της δύναµης
F;
5) Πώς ονοµάζεται µια δύναµη µε την παραπάνω συµπεριφορά;

Απάντηση:
1) Η δύναµη υπολογίζεται από τον νόµο του Coulomb:

F =k
2)
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Η δύναµη που ασκείται στο σωµατίδιο φορτίου q1 έχει σταθερό
µέτρο, αφού R=σταθ, ενώ κάθε στιγµή είναι κάθετη στην τροχιά,
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οπότε για µια µικρή µετατόπιση παράγεται ένα στοιχειώδες

∆r

έργο ∆W=F·∆s·συν90° = 0, άρα και το συνολικό έργο είναι µηδέν.
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3) Καθώς το σωµατίδιο πλησιάζει το κέντρο Ο το µέτρο της δύναµης
αυξάνεται, συνεπώς δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε την εξίσωση W=
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- F·(ΑΓ). Για κάθε όµως µικρή στοιχειώδη µετατόπιση ∆r θα
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µπορούσε να υπολογιστεί το αντίστοιχο στοιχειώδες έργο από την σχέση ∆W= -Fi ·∆r
Αλλά σε κάθε ∆r πάνω στην ακτίνα ΑΓ, υπάρχει και ένα αντίστοιχο ∆r στην ∆Β, όπου το αντίστοιχο
έργο θα ήταν ∆W=Fi·∆r, οπότε και συνολικά WΑΓ= - W∆Β, ενώ το WΓ∆=0 ( όπως και στο τόξο ΑΒ). Έτσι
οι απαντήσεις είναι:
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Τα παραπάνω δικαιολογούν την άλλη αντιµετώπιση που χρησιµοποιούµε (πολλές φορές χωρίς να
συνειδητοποιούµε την αξία του) υπολογίζοντας το έργο από την σχέση:
W=q1(VΑ-VΒ)
4) Οπότε και για την διαδροµή ΑΜΒ θα έχουµε:
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WΑΜΒ = q1(VΑ-VΒ) = q1  k

5) ∆υνάµεις που το έργο τους δεν εξαρτάται από την διαδροµή, αλλά µόνο από την αρχική και τελική θέση,
τις ονοµάζουµε ∆ΙΑΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ή ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ.

Επιµέλεια
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