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Rozwiązanie zadania T1. 

Warunki zadania tj. q - ładunek i m- masa kulki, l- długośd nici i h – odległośd płaszczyzny, po której 

porusza się kulka od punktu zawieszenia oraz kierunek jej obrotu, determinują nam, R - promieo w 

ruchu kulki po okręgu, a także - częstotliwości obrotu w dwóch rozważanych przypadkach. 

 rysunek 1. 

W przypadku a) gdy ruch odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zgodnie ze wzorem na siłę 

Lorentza (1) , (gdzie oznacza prędkośd cząstki w pierwszym przypadku) siła ta  

będzie skierowana na zewnątrz okręgu, po którym porusza się cząstka, co widad na rysunku 1.a). 

Ponieważ cząstka nie porusza się w płaszczyźnie pionowej to siły działające na cząstkę w pionie, 

powinny się równoważyd. Z rysunku wynika bezpośrednio, że (2) , gdzie  to siła 

reakcji naciągu nici, a  to ciężar cząstki. Z kolei by mógł się odbywad ruch po okręgu to musi istnied 

siła dośrodkowa, skierowana do środka okręgu działająca na ciało. Siła ta może byd wypadkową 

pozostałych sił działających na ciało, pod warunkiem, że przy przemieszczeniu, zmieniają się zwroty tych 

sił, tak, że ich wypadkowa pozostaje prostopadła do wektora prędkości cząstki. Siłami takimi są 

ewidentnie siła Lorentza i siła reakcji naciągu nici. Mamy, zatem wektorowo  , gdzie 

 składowa pozioma naciągu nici, - siła dośrodkowa lub skalarnie (3) , 

gdzie z twierdzenia Pitagorasa , zauważmy, że  i  , oraz 

 wtedy z podstawienia (1) i (2) do (3), po prostych przekształceniach, uzyskujemy 

warunek: 

 

Jest to równanie kwadratowe, którego nieujemnym rozwiązaniem jest  
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W sytuacji b) tzn. gdy ciało porusza się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z prędkością  sytuacja 

jest analogiczna z tą tylko różnicą, że siła Lorentza jest skierowana w stronę przeciwną, a więc 

powiększa, a nie zmniejsza siłę dośrodkową. Zatem równania (1), (2) ,(3) w tym przypadku będą 

wyglądad następująco: 

(1.b)        

(2.b)   , 

(3.b)     

Skąd  

, którego rozwiązaniem nieujemnym jest   

Zatem szukane wartości liczbowe wynoszą (po sprowadzeniu do danych do układu SI):  

 

  

 


