Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Μηχανική στερεού

Η στροφορµή ενός φορτίου στο χρόνο…
Ένα σωµατίδιο µε φορτίο q=-1µC, µάζα 1g εκτοξεύεται για t=0 µε αρχική ταχύτητα
105m/s, από ένα σηµείο Α, το οποίο απέχει απόσταση r=0,3m, από ένα ακλόνητο σηµειακό
φορτίο Q=1µC, όπως στο σχήµα, όπου η γωνία θ=60°.
i) Να βρεθεί για t=0 η κεντροµόλος και η επιτρόχια επιτάχυνση του σωµατιδίου.
ii) Να υπολογίσετε την στροφορµή του σωµατιδίου ως προς το σηµείο Ο, τη χρονική
στιγµή t=4s.
Υπενθυµίζεται ότι το µέτρο της δύναµης µεταξύ σηµειακών φορτίων δίνεται από το νόµο του Coulomb:
F =k
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Απάντηση:
i) Στο σωµατίδιο ασκείται για t=0 δύναµη Coulomb µέτρου
F= k
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Συνεπώς αποκτά επιτάχυνση:
a=

F
= 100m/s2,
m

µε κατεύθυνση όπως στο (α) σχήµα.
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(β)

(γ)

Αναλύουµε την επιτάχυνση σε δύο συνιστώσες, µια κάθετη στην ταχύτητα και µια στη διεύθυνση της
ταχύτητας, σχ. (β.)
αx=α·συνθ=50m/s2 και αy= α·ηµθ= 50 ⋅ 3m / s 2
όπου η συνιστώσα αy είναι η κεντροµόλος επιτάχυνση, υπεύθυνη για την αλλαγή στην κατεύθυνση της
ταχύτητα, ενώ η συνιστώσα αx είναι η επιτρόχια επιτάχυνση που µεταβάλλει το µέτρο της ταχύτητας.
ii) Η στροφορµή του σωµατιδίου παραµένει σταθερή αφού:
→
→
dL
= Στ
dt

και η ροπή της ασκούµενης δύναµης ως προς το σηµείο Ο είναι µηδέν. (Η δύναµη είναι κεντρική και
κατευθύνεται ΠΑΝΤΑ προς το σηµείο Ο, οπότε κάθε στιγµή έχει µηδενική ροπή, ως προς Ο).
Έτσι για t=4s η στροφορµή ως προς το Ο, θα είναι ίση µε τη στροφορµή για t=0, δηλαδή:
L=mυd,
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Όπου d η απόσταση του Ο από τον φορέα της ταχύτητας.
Άρα L=mυr·ηµθ
Και µε αντικατάσταση L= 15· 3 kg·m2/s.
Με κατεύθυνση κάθετη στο επίπεδο του σχήµατος και φορά προς τα έξω.

Επιµέλεια
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