ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης
Φυσικής
2ο Εξάμηνο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Άσκηση 1
Οι ευφυείς άνθρωποι λύνουν τα προβλήματα.
Οι μεγαλοφυείς τα προβλέπουν.
ALBERT EINSTEIN
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 1
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ-ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Β. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
Θα πρέπει να έχετε μελετήσει και κατανοήσει όλα τα εισαγωγικά στοιχεία της
‘Ασκησης από το αρχείο Ασκηση 1.
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις κατανόησης.
1. Σημειώστε δίπλα στους παρακάτω αριθμούς πόσα σημαντικά ψηφία έχουν.
23.54

4 Σημαντικά Ψηφία

13.540

5 Σημαντικά Ψηφία

1800.000

7 Σημαντικά Ψηφία

0.000018000

5 Σημαντικά Ψηφία

2. Γράψτε τα αποτελέσματα των παρακάτω πράξεων με τα σωστά ΣΨ.
245.2734 x 56.21 = (13.786,817814) = 1,379 x 104 (αφού 7ΣΨ x 4ΣΨ  4ΣΨ)
846.7235 + 76.79 = (923,5135) = 923,51 ?? (αφού 4ΣΨ + 2ΣΨ  2ΣΨ δεκαδικά)
0.0234 x 5.4857 = (0,12836538) = 0,128 = 1,28 x 10-1 (αφού 3ΣΨ x 5ΣΨ  3ΣΨ)

3. Έστω ότι ζυγίζω τη μάζα ενός σώματος και βρίσκω ενάμιση τόνο με ακρίβεια
εκατό κιλά. Γράψτε τη μάζα του σώματος στη μορφή :
m ± Δm = (..1,5..±..0,1..) x 10..3..

Kg
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Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
Γ1 (Να συμπλρώσετε τα παρακάτω)
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Γράφετε με δικά σας λόγια τι θα μετρήσετε και για
ποιο σκοπό)
Σκοπός της άσκησης είναι να υπολογίσουμε την πυκνότητα του προς διερεύνηση
σώματος ώστε να προσδιορίσουμε το υλικό σύστασής του. Αρχικά θα μετρήσουμε
την μάζα του σώματος. Έπειτα, για να υπολογίσουμε την επιφάνεια (εμβαδόν) του
σώματος, καθότι αυτό αποτελεί κυλινδρική επιφάνεια θα μετρήσουμε το ύψος (h)
και την διάμετρο (D) αυτού. Τελικά από τον τύπο ρ= (m/V)=m/(πhD2/4) την
πυκνότητα αυτού, ώστε τελικά από τον συγκριτικό πίνακα να εντοπίσουμε το υλικό
του σώματος.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (περιγράψτε τα όργανα που θα χρησιμοποιήσετε)
Για το παρόν πείραμα – άσκηση θα χρησιμοποιήσουμε:
1. Ζυγό Ακριβείας ώστε να μετρήσουμε την μάζα του σώματος
2. Διαστημόμετρο (ή κοινώς παχύμετρο) ώστε να μετρήσουμε με ακρίβεια τις
διαστάσεις που απαιτούνται (ύψος και διάμετρος του σώματος)

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑΙΚA
Γ1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Μάζα σωμάτων
1.

Καταγράψτε στο Πίνακα Ι που είναι παρακάτω την τιμή της μάζας που είδατε
στη αντίστοιχη φωτογραφία στο αρχείο της Άσκησης 1 (για μελέτη) και
σημειώστε την ακρίβεια της μέτρησης Δm (1 ΣΨ).

Διαστάσεις σωμάτων
1. Να βρείτε τις διαστάσεις του κυλίνδρου στο βερνιέρο σύμφωνα με τις οδηγίες που
δόθηκαν στις αντίστοιχες φωτογραφία στο αρχείο της Άσκησης 1 (για μελέτη) και
σημειώστε την ακρίβεια της κάθε μέτρησης (1 ΣΨ). Καταγράψτε στον Πίνακα Ι
τις τιμές των διαστάσεων του σώματος, ύψος h και διάμετρος D του σώματος για
τον προσδιορισμό του όγκου του.
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Πίνακας 1
Μάζα m

διάμετρος D

ύψος h

m= 121,50 ±0,01 g =
(1215,0 ± 0,1) x 10-1 g

D= 2,495 ± 0,5 x 10-2 cm =
(249,5 ± 0,5) x 10-2 cm

h= 2,815 ± 0,5 x 10-2 cm =
(281,5 ± 0,5) x 10-2 cm

ακρίβεια

ακρίβεια

ακρίβεια

Δm=0,01g = 0,1 x 10-1g

ΔD= 0,05mm = 0,05 x10-1 cm =
0,5x10-2 cm

Δh= 0,05mm = 0,05 x10-1 cm =
0,5x10-2 cm

Γ2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Υπολογισμός πυκνότητας.
1.

Υπολογίστε τη πυκνότητα ρ του σώματος από τη σχέση: ρ=m/V.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ρ=m/V  ρ=m/(πhD2/4)  ρ=121,50 g/(π x 2,815cm x (2,495)2 cm2/4)  ρ= 121,50
g /(π x 4,38086134375 cm3 )  ρ= 121,50 g/13,762881813920509867936120076251
cm3  ρ= 8,8280929563100981428633590269678 g/cm3

2.

Υπολογίστε το σφάλμα Δρ που μεταδίδεται στον υπολογισμό της ρ (κανόνες
μετάδοσης σφάλματος ακολουθώντας ανάλογη διαδικασία με τα παρακάτω
παραδείγματα).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Δρ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο τύπος της πυκνότητας του κυλίνδρου είναι ρ=m/(hπD2/4). Συμπληρώστε τους
παρακάτω υπολογισμούς.
Δρm=(∂ρ/∂m) Δm = (4/hπD2) x Δm = (4/ (π x 2,815cm x (2,495)2 cm2)) x 0,01 g 
Δρm = 0,04 g/ 17,523445375 π cm3 
Δρm = 0,04 g / 55,051527255682039471744480305004 cm3 
Δρm = 7,2659201286502865373360979645825e-4 g/cm3
Δρh=(∂ρ/∂h) Δh = (4m/πD2) x (-1/h2) Δh 
Δρh= (4 x 121,5 g/ (π x (2,495)2 cm2)) x (-1/(2,815)2) x 0,5x10-2 cm 
Δρh = 486 g/ π 6,225025 cm2 x (-1/7,924225 cm2) x 0,5x10-2 cm 
Δρh = -243 x10-2 cm g/ π 6,225025 cm2 x 7,924225 cm2 
Δρh = -243 x10-2 cm-3 g/ π 49,328498730625 
Δρh = -243 x10-2 cm-3 g/ 154,97004922474494111296071205859
Δρh = - 0,01568044930072841588430436772108 g/cm3
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ΔρD=(∂ρ/∂D) ΔD = (4m/πh)(D-2)’ ΔD  ΔρD = -2(4m/πh)(D-3) ΔD
ΔρD =(-8 x 121,50 g /2,815 π cm)(1/(2,495)3 cm3) x 0,5x10-2 cm 
ΔρD = - 4,86 (g/cm) x (1/43,720996210625 π cm4) 
ΔρD = -4,86 /137,35356050292668848200247836098 g/cm5 
ΔρD = 0,03538313810144327912971286183154 g/cm5
Δρ=(Δρm2 + Δρh2+ ΔρD2)0.5 
Δρ = [(7,2659201286502865373360979645825e-4)2
+(-0,01568044930072841588430436772108)2
+(0,03538313810144327912971286183154)2 ]0,5
Δρ = [(5,279359531592539646561842798432e-7)
+(2,4587649027271426668682919733841e-4)
+ (0,00125196646190580709952903906171)]0,5 
Δρ= (0,00149837088813168062018052444333)0,5
Δρ = 0,03870879600467677450053796847103
Άρα με 1ΣΨ έχω σφάλμα Δρ = 0,04
3. Γράψτε τον υπολογισμό με τη τελική μορφή ρ ± Δρ με τα σωστά σημαντικά
ψηφία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αφού έχω Δρ= 0,04 τότε θα
8,8280929563100981428633590269678)

είναι

ρ

= 8,83g/cm3

(αφού

ρ=

ρ ± Δρ = 8,83 ± 0.04 g/cm3
4.

Συγκρίνατε τις πυκνότητες που υπολογίσατε με τις πυκνότητες των σωμάτων
του πίνακα που υπάρχει στο αρχείο για μελέτη της Άσκησης 1 και βρείτε ποιό
είναι το πιθανό υλικό του σώματος, από τα υλικά του αντίστοιχο πίνακα της
Άσκησης 1 που εμπίπτουν στο παραπάνω διάστημα τιμών ρ ± Δρ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βάσει του χρώματος του σώματος εικάζουμε πως το υλικό του σώματος είναι Cu
(χαλκός). Από την πειραματική έρευνα που κάναμε καταλήξαμε ότι η πυκνότητα
του σώματος που μελετούμε είναι ρΣ = 8,83 ±0,04. Γνωρίζουμε πως η γνωστή
πυκνότητα ρ του χαλκού (Cu) είναι ρCu = 8,92, πολύ κοντά στην πυκνότητα του
σώματος που μετρήσαμε. Έτσι λαμβάνοντας υπόψιν μας το πειραματικό σφάλμα,
καταλήγουμε εύλογα στο συμπέρασμα πως το σώμα που μελετάμε είναι κατά πάσα
πιθανότητα χαλκός με κάποιες προσμίξεις (κράμα χαλκού), ή καθαρός χαλκός που
λόγω της συχνής χρήσης του παρόντος σώματος στις διάφορες εργασίες –
πειράματα υπάρχουν διάφορες φθορές, οι οποίες συμβάλουν στην μέτρηση
μικρότερου βάρους.
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Άσκηση 4
Τίποτε στη ζωή δεν είναι για να το φοβόμαστε,
αλλά για να το κατανοήσουμε.
MARIE CURIE
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 4
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ Ότι γράψετε θα το πληκτρολογήσετε
Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Θα πρέπει να μελετήσετε τη παραπάνω θεωρητική περιγραφή και να γνωρίζετε
τα εξής :
Ηλεκτρικό πεδίο, Ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές, Ηλεκτρική ροή και το νόμο του
Gauss, Ηλεκτρικό πεδίο σημειακού φορτίου, κυλινδρικής επιφάνειας, επίπεδων
πλακών και επίπεδου πυκνωτή, Δυναμικό, Διαφορά Δυναμικού, Εύρεση ηλεκτρικού
πεδίου από τη βαθμίδα δυναμικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
1. Πόση είναι η συνολική ηλεκτρική ροή Φ διαμέσου κλειστής επιφάνειας που
περικλείει σημειακό φορτίο Q και γιατί είναι σταθερή και ανεξάρτητη από τη κλειστή
επιφάνεια που περικλείει το φορτίο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η συνολική ηλεκτρική ροή Φ διαμέσου οποιασδήποτε κλειστής επιφάνειας που
περικλείει σημειακό φορτίο είναι σταθερή, ανεξάρτητη της επιφάνειας και ίση με
+Qενγκλεισμένο / εο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική ροή Φ αναπαριστά τον
συνολικό αριθμό των ηλεκτρικών γραμμών που εκρέουν από ένα φορτία Q (ή προς
ένα φορτίο -Q αντίστοιχα)
2. Γιατί η συνολική ηλεκτρική ροή Φ διαμέσου κλειστής επιφάνειας που περικλείει
σημειακά φορτία συνολικού φορτίου +Q και αρνητικά φορτία συνολικού φορτίου -Q
είναι μηδέν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η συνολική ηλεκτρική ροή Φ διαμέσου οποιασδήποτε κλειστής επιφάνειας που
περικλείει σημειακά θετικά φορτία συνολικού φορτίου +Q και αρνητικά φορτία
συνολικού φορτίου -Q είναι ίση με μηδέν καθότι όλες δυναμικές γραμμές αρχίζουν
από το θετικό φορτίο +Q και διαπερνούν την κλειστή αυτή επιφάνεια αλλά
εκβάλλουν – τερματίζουν στο αρνητικό φορτίο -Q. Έτσι η συνολική ηλεκτρική ροή
είναι ίση με:
Φ= (+Q/εο) + (-Q/εο) = 1/εο [+Q + (-Q)] =1/εο [+Q -Q)] = 0
Αφού το συνολικό φορτίο είναι ίσο με μηδέν: ΣQ = +Q + (-Q) = +Q-Q=0
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3. Πόση είναι η συνολική ηλεκτρική ροή που διαρρέει την παρακάτω τυχαία κλειστή
επιφάνεια η οποία περικλείει 3 θετικά σημειακά φορτία και 1 αρνητικό σημειακό
φορτίο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

+

+Q

+

+Q

+Q

+
-Q

-

Η συνολική ηλεκτρική ροή Φ διαμέσου της παραπάνω τυχαίας κλειστής
επιφάνειας είναι ίση με +2Q / εο αφού:
Η παραπάνω επιφάνεια περικλείει σημειακά θετικά φορτία συνολικού φορτίου +3Q
και σημειακά αρνητικά φορτία συνολικού φορτίου -Q. Έτσι το συνολικό φορτίο
που περικλείετε είναι ΣQ = +3Q + (-Q) = +2Q (το ολικό +Qενγκλεισμένο)
Από τον Νόμο του Gauss είναι γνωστό ότι η ηλεκτρική ροή Φ σε οποιαδήποτε
κλειστή επιφάνεια είναι ίση με +Qενγκλεισμένο / εο.
Δηλαδή είναι Φ = +Qενγκλεισμένο / εο  Φ = +2Q / εο.

4. Πως μεταβάλλεται συναρτήσει της απόστασης το ηλεκτρικό πεδίο:
(α) σημειακού φορτίου,
(β) ομοιόμορφα φορτισμένης μεγάλης κυλινδρικής επιφάνειας
(γ) μεταξύ 2 ομοιόμορφα φορτισμένων επίπεδων πλακών σε μικρή σχετικά
απόσταση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από το Νόμο του Gauss έχουμε ότι η συνολική ηλεκτρική ροή Φ δίδεται από τον
τύπο:

Όπου:

 Φ είναι η συνολική ηλεκτρική ροή κλειστής επιφάνειας
 Ε(r) το ηλεκτρικό πεδίο
 S το εμβαδόν – επιφάνεια της κλειστής επιφάνειας

Έτσι:
2|Σελίδα

Επαμεινώνδας Ψημμένος up1083815
(α) Γύρω από ένα σημειακό φορτίο Q έχουμε σφαιρική συμμετρία καθώς: το
ηλεκτρικό πεδίο E(r) έχει σταθερό μέτρο πάνω σε σφαιρική επιφάνεια ακτίνας r.
Έτσι θα ισχύει ότι:

Αφού όμως Sσφαίρας = 4πr2 θα έχουμε:

Έτσι:
δηλαδή
Άρα το ηλεκτρικό πεδίο Ε(r) σημειακού φορτίου είναι αντιστρόφως ανάλογο του
τετραγώνου της απόστασης [ Ε(r) α.α. 1/r2 ]
(β) Γύρω από μια ομοιόμορφα φορτισμένη κυλινδρική επιφάνεια έχουμε
κυλινδρική συμμετρία, έτσι από τον νόμο του Gauss έχουμε ότι:

Έτσι:
=0 αφού το Ε
είναι κάθετο σε
αυτές

κυλίνδρου

Κυλινδρικής
Επιφάνειας

Κυκλικών
βάσεων

Κυλινδρικής
Επιφάνειας

Άρα:
και έτσι:
Δηλαδή:
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Άρα το ηλεκτρικό πεδίο Ε(r γύρω από μια ομοιόμορφα φορτισμένη κυλινδρική
επιφάνεια είναι αντιστρόφως ανάλογο της απόστασης [ Ε(r) α.α. 1/r ]

(γ) Μεταξύ δύο ομοιόμορφα φορτισμένων επίπεδων πλακών σε μικρή σχετικά
απόσταση (δηλαδή σε δομή επίπεδου πυκνωτή) το ηλεκτρικό πεδίο Ε(r) είναι
ανεξάρτητο της απόστασης.
5. Τι σημαίνει ότι σε ένα σημείο Κ ενός ηλεκτρικού πεδίου το δυναμικό είναι -7 V;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εάν σε ένα σημείο Κ ενός ηλεκτρικού πεδίου το δυναμικό είναι -7V σημαίνει ότι για
να έρθει ένα φορτίο 1 C στο σημείο αυτό από το άπειρο (δηλαδή από πολύ μακριά
όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο και η δυναμική ενέργεια ισούται με το 0) θα
αποδοθεί στο περιβάλλον ενέργεια W ίση με W= 7J.
6. Το ψηφιακό πολύμετρο που θα χρησιμοποιήσουμε χρειάζεται 2 μπαταρίες των 1.5
V για να λειτουργήσει και να διαρρέεται από ρεύμα Ι=5 mA. Τι ενέργεια
καταναλώνει η συσκευή ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εφόσον το ψηφιακό πολύμετρο χρειάζεται 2 μπαταρίες των 1.5V, συνολικά
χρειάζεται 3V. Για να λειτουργεί και να διαρρέεται από ρεύμα Ι=5 mA η ενέργεια
που θα καταναλώνει η συσκευή θα είναι:
Γνωρίζουμε ότι η ενέργεια είναι: W=VIt. Έτσι η ενέργεια ανά μονάδα χρόνου θα
είναι (W/t)= V I.
Άρα το πολύμετρο για να διαρρέεται από ρεύμα Ι=5 mA θα καταναλώνει ενέργεια:
W= 3V x 5mA x 1 = 3V x v0.005 A = 0.015J ανά ώρα
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7. Εύρεση ηλεκτρικού πεδίου με πολύμετρο.
Κατά μήκος των σημείων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ στη παρακάτω γραμμή Οx τα οποία
ισαπέχουν κατά 0.5 cm μετράμε με ένα βολτόμετρο τη διαφορά δυναμικού σε V ως προς
την αρχή του άξονα Ο ως εξής:
0 1,2 2.4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4

O ABΓ ΔΕ Ζ Η

σε V

x

Σημειώστε στο παραπάνω σχήμα τη διεύθυνση και τη φορά του διανύσματος Ε του
ηλεκτρικού πεδίου
Πόση είναι η τιμή του ηλεκτρικού πεδίου? Ε=…………...V/cm

Είναι Ε = -dV/dx δηλαδή Εr = ΔV/Δx. Άρα το διάνυσμα του Ε έχει διεύθυνση την
διεύθυνση του δυναμικού και φορά αυτή που ελαττώνεται το dV (άρα και το ΔV).
Έτσι θα είναι :

Άρα το Ε θα έχει μέτρο:

Αφού Δx = σταθερό = 0.5cm
ΔV1= ΔV2= ΔV3= ΔV4= ΔV5= ΔV6= ΔV7= ΔV = 1.2 V
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8. Στο παρακάτω σχήμα,
τα δύο θετικά και το ένα αρνητικό φορτίο δέχονται τις
δυνάμεις F+ και F- από το ηλεκτρικό πεδίο και μετατοπίζονται
κατά μικρές αποστάσεις dr+ και dr- .
Να σχεδιάσετε από μια πιθανή δυναμική γραμμή του
ηλεκτρικού πεδίου που θεωρείτε εσείς ότι περνάει στη
γειτονιά πολύ κοντά από κάθε ένα από αυτά το φορτία, καθώς
και τη φορά του ηλεκτρικού πεδίου.

F+=+qΕ

+

dr+

-

dr-

F-=-qΕ

F+=+qΕ

+

dr+

Περιγράψτε τις δυναμικές γραμμές αντί να τις σχεδιάσετε (δεν γίνεται) για τη περίπτωση
αυτή

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές έχουν αρχή τα θετικά φορτία και πέρας τα
αρνητικά φορτία. Το ηλεκτρικό πεδίο Ε είναι πάντοτε εφαπτόμενο σε αυτές σε
οποιοδήποτε σημείο.
Εφόσον ισχύει ότι F= qE συμπεραίνουμε πως οι δυνάμεις F είναι συγγραμικές με
το ηλεκτρικό πεδίο E πράγμα που σημαίνει ότι και η Δύναμη F θα ανήκει στον ίδιο
φορέα με το Ε, δηλαδή θα είναι εφαπτόμενη στις δυναμικές γραμμές. Έτσι οι
δυναμικές γραμμές σε κάθε φορτίο θα είναι γραμμές στις οποίες η κάθε δύναμη θα
είναι εφαπτόμενη. (Ακολουθεί προσπάθεια αποτύπωσής τους)
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9. Γιατί στην άσκηση αυτή θα προτιμήσουμε να εφαρμόσουμε εναλλασσόμενη (ac)
τάση στα ηλεκτρόδια για να μετρήσουμε από τη βαθμίδα δυναμικού το ηλεκτρικό
πεδίο μέσα στο νερό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην συγκεκριμένη άσκηση θα χρησιμοποιήσουμε εναλλασσόμενη (ac) τάση στα
ηλεκτρόδια αντί για συνεχή (dc) για να μετρήσουμε από τη βαθμίδα δυναμικού το
ηλεκτρικό πεδίο μέσα στο νερό για τον πολύ απλό λόγο ότι με την συνεχή τάση
παρατηρείται πως συσσωρεύονται ιόντα γύρω από την ακίδα του πολυμέτρου
πράγμα που δεν αφήνει να συμβεί η εναλλασσόμενη λόγο της συνεχής και γρήγορης
εναλλαγής της πολικότητας.

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ1 (Εργασία πριν από το εργαστήριο)
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Γράφετε με δικά σας λόγια τι θα μετρήσετε και για
ποιο σκοπό)
Η συγκεκριμένη άσκηση – πείραμα εκτελείται με σκοπό να προσδιορίσουμε το
ηλεκτρικό πεδίο Ε διαμέσου της βαθμίδας δυναμικού (-ΔV/Δx) που αναπτύσσεται
(α) μεταξύ δύο σημειακών φορτίων και (β) σε δομή που προσομοιάζει επίπεδο
πυκνωτή.
Στο πείραμα αυτό θα μετράμε σε επιμέρους σημεία σταθερής απόστασης μεταξύ
τους την διαφορά δυναμικού μεταξύ του εκάστοτε σημείου και του αρχικού
σημείου αναφοράς.
Εν συνεχεία θα υπολογίζουμε την διαφορά Δυναμικού μεταξύ δύο συνεχόμενων
σημείων και που θα χρησιμοποιήσουμε για να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο
στο μέσο των 2 σημείων αυτών.

Γ2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (από απόσταση)
Ι. Ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ δύο σημειακών φορτίων
1. Έχουμε τοποθετήσει δύο κυλινδρικά ηλεκτρόδια που προσομοιώνουν δύο
σημειακά φορτία στις θέσεις Α και Α΄ που απέχουν 16 cm σε μια επίπεδη λεκάνη που
περιέχει νερό όπως στο παρακάτω σχήμα.
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y

Α

Α΄

x

Σχήμα Διάταξη για μέτρηση ηλεκτρικού πεδίου κατά μήκος του ευθύγραμμου τμήματος
ΑΑ΄ μεταξύ των δύο κυλινδρικών αγωγών που προσομοιώνουν δύο σημειακά φορτία.
2. Συνδέουμε τους κυλινδρικούς αγωγούς με την έξοδο του τροφοδοτικού
(μετασχηματιστής που λειτουργεί στη κατώτερη ac τάση 1.0 V). Η περιγραφή των
οργάνων και της Άσκησης να την παρακολουθήσετε στο σχετικό Video ΑΣΚΗΣΗ 4
Γενικά
3. Συνδέουμε το βολτόμετρο με το ένα κυλινδρικό ηλεκτρόδιο ενώ τον άλλο
ακροδέκτη με την ακίδα τοποθετείται κατά μήκος της διεύθυνσης x του ευθύγραμμου
τμήματος ΑΑ΄ και σε αποστάσεις που ισαπέχουν κατά 0.5 cm, όπως δείχνεται με τις
λευκές κουκίδες στο Σχήμα 2 (ξεκινώντας εμπρός από το ηλεκτρόδιο που συνδέουμε
τον ένα ακροδέκτη του βολτομέτρου). Τις ενδείξεις V(xi) που μετράει το βολτόμετρο
σε κάθε απόσταση xi από το ένα ηλεκτρόδιο τις πληκτρολογείτε στο Πίνακα Ι και
φαίνονται στο Video1 (Προσοχή το video το παρακολουθείτε μέχρι το 4:47 λεπτό,
μετά το λεπτό αυτό επαναλαμβάνεται, για τεχνικούς λόγους δεν ήταν δυνατόν να
σβηστεί.) Μπορείτε να σταματάτε το video και να καταγράφετε την αντίστοιχη
μέτρηση της τάσης V(xi) στο Πίνακα Ι και μετά να συνεχίζετε.
ΙΙ. Ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ δύο παράλληλων επίπεδων μεταλλικών πλακών
1. Τοποθετούμε δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες σε απόσταση μεταξύ 4 cm όπως
στο παρακάτω σχήμα.
2. Τοποθετούμε επάνω στις μεταλλικές πλάκες τους κυλινδρικούς αγωγούς. Αυτοί
δεν ακουμπούν στο νερό είναι συνδεδεμένοι με την έξοδο του μετασχηματιστή (είναι
περίπου 1.0 V), ώστε να εξασφαλίσουμε ηλεκτρική επαφή με τις παράλληλες
πλάκες.
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4 cm
Β

Β΄

Α

Α΄

Γ

Γ΄

Διάταξη για μέτρηση ηλεκτρικού πεδίου κατά μήκος παράλληλων πλακών
3. Συνδέουμε το βολτόμετρο με το ένα ηλεκτρόδιο ενώ τον άλλο ακροδέκτη με την
ακίδα τον τοποθετείται κατά μήκος της μεσοκαθέτου των δύο παράλληλων πλακών
και σε θέσεις xi που ισαπέχουν κατά 0.5 cm κατά μήκος της ΑΑ΄ (ξεκινώντας εμπρός
από το Α το ηλεκτρόδιο που συνδέουμε τον ένα ακροδέκτη του βολτομέτρου) και
καταγράφεται στο Πίνακα ΙI τη τιμή V(xi) που μετράει το βολτόμετρο την και τις
μετρήσεις τις παίρνεται από το Video2.
4. Επαναλαμβάνετε το ίδιο για τις δύο παράλληλες γραμμές (ΒΒ΄) και (ΓΓ΄) που
είναι 2 cm επάνω και 2 cm κάτω, αντίστοιχα, από τη ΑΑ΄ και καταγράψτε τις
μετρήσεις του V(xi) στους Πίνακες ΙΙΙ και ΙV, αντίστοιχα που υπάρχουν και αυτές
στο Video2.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (Συμπληρώνονται στο word όχι με χειρόγραφους χαρακτήρες)
i

xi

V(xi) (V)

(cm)

xμέσο =
xi+0.25(c
m)

ΔV(xμέσο)
=Vi+1-Vi
(V)

1

1,5

0,097

1,75

0,048

2

2

0,145

2,25

3

2,5

0,187

4

3

5

Ex=

∆V
∆x

(V/cm)

Ex/Emax

0,096

1

0,042

0,084

0,875

2,75

0,039

0,078

0,8125

0,226

3,25

0,034

0,068

0,708333333

3,5

0,26

3,75

0,036

0,072

0,75

6

4

0,296

4,25

0,03

0,06

0,625

7

4,5

0,326

4,75

0,031

0,062

0,645833333

8

5

0,357

5,25

0,033

0,066

0,6875

9

5,5

0,39

5,75

0,028

0,056

0,583333333

10

6

0,418

6,25

0,038

0,076

0,791666667

11

6,5

0,456

6,75

0,024

0,048

0,5

12

7

0,48

7,25

0,03

0,06

0,625

13

7,5

0,51

7,75

0,025

0,05

0,520833333

14

8

0,535

8,25

0,029

0,058

0,604166667

15

8,5

0,564

8,75

0,031

0,062

0,645833333

16

9

0,595

9,25

0,028

0,056

0,583333333

17

9,5

0,623

9,75

0,03

0,06

0,625

18

10

0,653

10,25

0,029

0,058

0,604166667

19

10,5

0,682

10,75

0,026

0,052

0,541666667

20

11

0,708

11,25

0,031

0,062

0,645833333

21

11,5

0,739

11,75

0,031

0,062

0,645833333

22

12

0,77

12,25

0,035

0,07

0,729166667

23

12,5

0,805

12,75

0,029

0,058

0,604166667

24

13

0,834

13,25

0,036

0,072

0,75

25

13,5

0,87

13,75

0,038

0,076

0,791666667

26

14

0,908

14,25

0,042

0,084

0,875

27

14,5

0,95

-------

------

------

------

Emax= 0,096
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI Δυναμικό κατά μήκος ΑΑ΄

Δx=0.5 cm

(Συμπληρώνονται στο word όχι με χειρόγραφους χαρακτήρες)
i

xi
(cm)

V(xi)
(V)

xμέσο =
xi+0.25
(cm)

ΔV(xμέσο)=

Ex=

∆V
(V/cm)
∆x

=Vi+1-Vi
(V)

1

0,5

0,232

0,75

0,051

0,102

2

1

0,283

1,25

0,073

0,146

3

1,5

0,356

1,75

0,067

0,134

4

2

0,423

2,25

0,081

0,162

5

2,5

0,504

2,75

0,07

0,14

6

3

0,574

3,25

0,057

0,114

7

3,5

0,631

3,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Δυναμικό κατά μήκος ΒΒ΄
i

xi
(cm)

V(xi)
(V)

xμέσο =
xi+0.25
(cm)

ΔV(xμέσο)=

Δx=0.5 cm
Ex=

∆V
(V/cm)
∆x

=Vi+1-Vi
(V)

1

0,5

0,269

0,75

0,046

0,092

2

1

0,315

1,25

0,063

0,126

3

1,5

0,378

1,75

0,06

0,12

4

2

0,438

2,25

0,072

0,144

5

2,5

0,51

2,75

0,064

0,128

6

3

0,574

3,25

0,069

0,138

7

3,5

0,643

3,75
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV Δυναμικό κατά μήκος ΓΓ΄
i

xi
(cm)

V(xi)
(V)

xμέσο =
xi+0.25
(cm)

ΔV(xμέσο)=

Δx=0.5 cm
Ex=

∆V
(V/cm)
∆x

=Vi+1-Vi
(V)

1

0,5

0,188

0,75

0,067

0,134

2

1

0,255

1,25

0,077

0,154

3

1,5

0,332

1,75

0,079

0,158

4

2

0,411

2,25

0,075

0,15

5

2,5

0,486

2,75

0,077

0,154

6

3

0,563

3,25

0,074

0,148

7

3,5

0,637

3,75

Γ3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Ι. Ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ δύο σημειακών φορτίων
1. Να υπολογίσετε στο Πίνακα Ι το ΔV(xμέσο)= Vi+1-Vi αφαιρώντας από την επόμενη
Vi+1 τιμή τη προηγούμενη Vi τιμή καθώς και το Εx=

∆V
. Κατόπιν κανονικοποιήστε
∆x

το Εx διαιρώντας το Εx με τη μεγαλύτερη Εmax τιμή από τις δύο τιμές του Εx που θα
βρείτε κοντά στα ηλεκτρόδια και το αποτέλεσμα Ex/Emax γράψτε το στον Πίνακα Ι.
2. Στο Διάγραμμα 1 (μιλλιμετρέ χαρτί στο τέλος της αναφοράς) αφού το τυπώσετε
πρώτα να σημειώσετε με μολύβι τα πειραματικά σημεία (κύκλοι μεγέθους περίπου 2
mm) της κανονικοποιημένης τιμής του ηλεκτρικού πεδίου Ex/Emax (στο y άξονα)
έναντι του xμέσο (στον x άξονα).
3. Παρατηρήστε ότι το ηλεκτρικό πεδίο αυξάνεται κοντά στο κάθε ένα ηλεκτρόδιο.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Γνωρίζουμε από την θεωρία ότι το ηλεκτρικό πεδίο Ε σημειακό φορτίου είναι
αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της απόστασης από το σημείο αναφοράς.
Στην περίπτωσή μας, που έχουμε 2 σημειακά φορτία (1 θετικό και 1 αρνητικό) θα
υπολογίζουμε το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο που είναι η σύνθεση αυτών. Κοντά στα
άκρα – ηλεκτρόδια η απόσταση αυτή είναι η ελάχιστη αν θεωρήσουμε ως
απόσταση αναφοράς την μικρότερη από τις ΑΟ, ΟΒ όπου Α, Β οι θέσεις των
ηλεκτροδίων και Ο το σημείο όπου μετράμε το ηλεκτρικό πεδίο (το σημείο δηλαδή
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στο οποίο τοποθετούμε κάθε στιγμή την ακίδα). Έτσι το ηλεκτρικό πεδίο θα
αυξάνεται καθώς πλησιάζουμε στα ηλεκτρόδια. Αντίστοιχα αν θεωρήσουν ως
απόσταση πάντα την απόσταση από ένα σημείο πχ ΑΟ τότε όταν ΑΟ ελάχιστη ή
ΑΟ θα είναι μέγιστη θα σημαίνει ότι βρισκόμαστε στα άκρα, δηλαδή κοντά στα
φορτία και άρα το ηλεκτρικό πεδίο θα είναι μεγαλύτερο.
Αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε και από τις δυναμικές γραμμές πεδίου, οι
οποίες κοντά στα φορτία – πόλους είναι πιο πυκνές, άρα και το ηλεκτρικό πεδίο
είναι πιο ισχυρό.

3. Θεωρώντας ότι η μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου ακολουθεί τον νόμο του 1/x2,
όπου x η απόσταση από το κάθε ηλεκτρόδιο, στο παραπάνω Διάγραμμα 1
(μιλλιμετρέ χαρτί) έχoυν ήδη σχεδιαστεί οι κανονικοποιημένες μεταβολές 1/x2 για το
αριστερό ηλεκτρόδιο, 1/(16-x)2 για το δεξιό ηλεκτρόδιο και η συνολική μεταβολή
1/x2 + 1/(16-x) 2 και από τα δύο ηλεκτρόδια έναντι του xμέσο.
4. Εξετάστε αν το ηλεκτρικό πεδίο συμφωνεί με τον νόμο του 1/x2;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι η μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου δεν
συμφωνεί με τον νόμο του 1/x2 καθώς σχεδόν κανένα σημείο δεν συμπίπτει με την
καμπύλη αυτή.

5. Θεωρώντας ότι η μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου ακολουθεί τον νόμο του 1/x,
στο παραπάνω
Διάγραμμα 1 (μιλλιμετρέ χαρτί) έχoυν ήδη σχεδιαστεί οι
κανονικοποιημένες μεταβολές 1/x για το αριστερό ηλεκτρόδιο, 1/(16-x) για το δεξιό
ηλεκτρόδιο και η συνολική μεταβολή 1/x + 1/(16-x) και από τα δύο ηλεκτρόδια
έναντι του xμέσο.
6. Το ηλεκτρικό πεδίο που μετρήσατε συμφωνεί περισσότερο, δηλαδή είναι πράγματι
πλησιέστερα στον νόμο του 1/x; Αν ναι προσπαθήστε να το εξηγήσετε. (Δες για
σύγκριση Ενδεικτικές Τιμές της άσκησης 4 στο file ΑΣΚΗΣΗ4).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι η μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου δεν
συμφωνεί απόλυτα με τον νόμο του 1/x , συμφωνεί όμως καλύτερα από την 1/x2.
Στην άσκηση αυτή το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται είναι ανάμεσα σε δύο
σημειακά φορτία, έτσι το ηλεκτρικό πεδίο που υπολογίζουμε στο εκάστοτε σημείο
αποτελεί την σύνθεση των επιμέρους ηλεκτρικών πεδίων που δημιουργούν τα δύο
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σημεία αυτά. Κάθε ένα από τα συνιστάμενα πεδία εξαρτάται από το τετράγωνο της
απόστασης από το φορτίο – πηγή αντιστρόφως ανάλογα. Αυτό δεν σημαίνει όμως
ότι το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο θα εξαρτάται με τον ίδιο τρόπο με την συνολική
απόσταση καθώς είναι πιο σύνθετος ο υπολογισμός του. Αν προσπαθήσουμε να
βρούμε τον τύπο του συνολικού πεδίου (του οποίου μετράμε) σε σχέση με την
απόσταση x (έστω η απόσταση από το θετικό φορτίο) θα καταλήξουμε πως το Εολ
είναι αντιστρόφως ανάλογο μια συνάρτησης της απόστασης η οποία προσεγγίζεται
ικανοποιητικά από την

ΙΙ. Ηλεκτρικό πεδίο δύο παράλληλων επίπεδων μεταλλικών πλακών (Πυκνωτής)
1. Να υπολογίσετε στους Πίνακες ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV το ΔV(xμέσο)= Vi+1-Vi αφαιρώντας
από την επόμενη Vi+1 τιμή τη προηγούμενη Vi τιμή καθώς και το Εx=

∆V
.
∆x

2. Στο Διάγραμμα 2, το οποίο έχετε τυπώσει μαζί με το Διάγραμμα 1, να κάνετε τη
γραφική παράσταση του ηλεκτρικού πεδίου (μόνο σημεία) που υπολογίσατε στους
Πίκακες ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, χρησιμοποιώντας διαφορετικά σύμβολα για το ηλεκτρικό πεδίο
κατά μήκος της κάθε γραμμής ΑΑ΄, ΒΒ΄ και ΓΓ΄ (Δες για σύγκριση Ενδεικτικές
Τιμές της άσκησης 4 στο file ΑΣΚΗΣΗ4).
3. Παρατηρείστε για τις τιμές του ηλεκτρικού πεδίου Ε κατά μήκος των γραμμών
ΑΑ΄, ΒΒ΄, ΓΓ΄. Είναι το ηλεκτρικό πεδίο είναι όπως το περιμένουμε ομογενές; H
μέση τιμή του Ε που βρήκατε κατά μήκος των 2 πλακών συμφωνεί με τη τιμή του Ε
που βρέθηκε θεωρητικά από τη σχέση Ε = ΔVπλακών/d, όπου μετρήσαμε περίπου
ΔVπλακών=0.94 V; Αν δεν συμφωνεί ακριβώς προσπαθήστε να το ερμηνεύσετε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατά μήκος των γραμμών παρατηρούμε ότι υπάρχει μια διακύμανση των τιμών
του ηλεκτρικού πεδίου η οποία όμως μένει σχετικά σταθερή. Αν το δούμε αυστηρά
μπορούμε να πούμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο δεν είναι ομογενές, όμως αν λάβουμε
υπόψιν μας το πειραματικό σφάλμα καθώς και το γεγονός ότι υπάρχει μια μικρή
αλληλεπίδραση στο μετρούμενο ηλεκτρικό πεδίο από το ηλεκτρικό πεδίο που
δημιουργείται ανάμεσα στα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιήσαμε τότε μπορούμε να
πούμε πως το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται μεταξύ των μεταλλικών ράβδων
προσομοιάζει πολύ καλά ομογενές πεδίο.
Το Εμέσο που υπολογίζουμε είναι Εμέσο= 0,136 V/cm
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Ενώ το θεωρητικά υπολογισμένο είναι Ε=ΔVπλακών /d=0.98 /4.0 =0.25 V/cm
Αυτό είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό προκαλεί μια πτώση
τάσεως που σε συνδυασμό με την αντίσταση των πλακών δημιουργείται αυτή η
διαφορά.
Αφού συμπληρώσετε τα σημεία στο Διάγραμμα 1 και στο Διάγραμμα 2, τα
σκανάρετε μαζί (γίνεται και από το κινητό σας) και τα κάνετε επικόλληση στο
τέλος της αναφοράς σας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(Αναφέρατε περιληπτικά τα σημαντικότερα
συμπεράσματα που βγάλατε μετά την εκτέλεση της άσκησης, σε σχέση με τους
σκοπούς που τέθηκαν αρχικά).
Από την εκτέλεση της παρούσας άσκησης μπορούμε να πούμε πως καταφέραμε να
διαπιστώσουμε πως η θεωρητική από την πρακτική μέτρηση διαφέρει λόγω
παραγόντων που στην αρχή δεν είναι εύκολα αντιληπτοί. (Αντιστάσεις καλωδίων,
αντιστάσεις επαφής, πτώση τάσης νερού).

Ακόμη μπορούμε να πούμε ότι καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να δημιουργήσουμε
δυο διαφορετικά ηλεκτρικά πεδία – ομογενές και μη – αλλά και να μελετήσουμε
την συμπεριφορά τους.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 (Χρειάζεται να τυπωθεί αυτή η σελίδα πριν να
συμπληρωθεί)
Τοποθετείστε τα σχετικά σημεία με μολύβι και κατόπιν σκανάρετε τη σελίδα (γίνεται και με
το κινητό σας) με πολύ καλό φωτισμό. Μετά κάνετε επικόλληση αυτή τη σελίδα στο τέλος
της αναφοράς (αντικαθιστώντας αυτή τη σελίδα), για να την υποβάλλεται μαζί με ολόκληρη
την αναφορά σας σαν κείμενο word.
Διάγραμμα 1
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Διάγραμμα 2

Πράσινο για τα δεδομένα του πίνακα ΙΙ
Κόκκινο για τα δεδομένα του πίνακα ΙΙΙ
Μπλε για τα δεδομένα του πίνακα ΙV
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Άσκηση 5
Η βαρύτητα εξηγεί τις κινήσεις των πλανητών,
αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει ποιος έθεσε τους
πλανήτες σε κίνηση.
ISAAC NEWTON
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 5
Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ Ότι γράψετε θα το πληκτρολογήσετε
Θα πρέπει να μελετήσετε τα παραπάνω και να γνωρίζετε τα εξής :
Ηλεκτρικό πεδίο, Ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές, Δυναμικό, ισοδυναμικές γραμμέςεπιφάνειες, Δυναμικό αγωγού, κατανομή φορτίων σε αγωγό, κλωβός Faraday,
αγωγοί μονωτές.
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
1. Με βάση τις ισοδυναμικές γραμμές του παρακάτω σχήματος να σχεδιάσετε με
μολύβι τις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές καθώς και τη σωστή φορά του Ε.

V3

V2
V1

Ισοδυναμικές Με αντίστοιχα
γραμμές σταθερά δυναμικά
V1<V2<V3

2. Πώς μπορώ να προσδιορίσω πειραματικά μια ισοδυναμική γραμμή-επιφάνεια που
διέρχεται από κάποιο σημείο M ενός ηλεκτρικού πεδίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γνωρίζω ότι σε μια ισοδυναμική επιφάνεια – γραμμή το δυναμικό είναι σταθερό.
Έτσι αρχικά βρίσκω το δυναμικό V στο σημείο Μ. Έπειτα βρίσκω με τη χρήση
κατάλληλου εργαλείου (πολύμετρο) σημεία κοντά στο Μ τα οποία έχουν ίδιο
δυναμικό V. Τότε σχεδιάζω την ισοδυναμική γραμμή διαμέσου των σημείων
αυτών.
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3. Γιατί 2 ή περισσότερες ισοδυναμικές επιφάνειες δεν μπορούν να τέμνονται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εφόσον η ισοδυναμική επιφάνεια είναι ο χώρος που έχει σταθερό δυναμικό, θα
ήταν ανέφικτο να τέμνονται δύο ισοδυναμικές επιφάνειες καθώς το σημείο στο
οποίο θα τέμνονταν θα είχε ταυτόχρονα 2 διαφορετικές τιμές δυναμικού

4. Εξηγήστε γιατί στο εσωτερικό των αγωγών το ηλεκτρικό πεδίο είναι πάντα μηδέν
και όλος ο αγωγός είναι ισοδυναμικός χώρος; Γιατί αυτό δεν συμβαίνει στους
μονωτές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο εσωτερικό των αγωγών το ηλεκτρικό πεδίο είναι πάντα μηδέν. Αυτό συμβαίνει
καθώς πρέπει να ασκείται στα ελευθέρα ηλεκτρόνια συνισταμένη μηδενική δύναμη
ουτωσώστε να ισορροπούν και να μην παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ό αγωγός στο
σύνολό του είναι ισοδυναμικός χώρος καθότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι παντού
μηδέν. Στους μονωτές αυτό δεν συμβαίνει καθώς τα ελευθέρα ηλεκτρόνια σε
αυτούς είναι ελάχιστα και η κίνησή τους δεν είναι εύκολη. Έτσι δεν μπορούν να
κινηθούν κατάλληλα ώστε να δημιουργηθεί σταθερό δυναμικό και να μην υπάρχει
ηλεκτρικό πεδίο.

5. Πώς μπορώ να θωρακίσω ηλεκτρικά ένα χώρο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Για να θωρακίσω ηλεκτρικά έναν χώρο αρκεί να τον περιβάλλω με κλωβό
Farraday. Αυτό σημαίνει ότι αρκεί να τον περιβάλλω με ένα μεταλλικό κουτί και
έτσι στο εσωτερικό του θα έχουμε μηδενικό ηλεκτρικό πεδίο.

6. Γνωρίζουμε πως το ηλεκτρικό πεδίο ομοιόμορφα θετικά φορτισμένης επίπεδης
πλάκας μεγάλων διαστάσεων είναι ομογενές και κάθετο στην επιφάνεια της
φορτισμένης πλάκας, όπως στο παρακάτω σχήμα. Περιγράψτε πώς θα είναι μια
ισοδυναμική επιφάνεια επάνω από αυτή τη πλάκα και σχεδιάστε την με μολύβι στο
παρακάτω σχήμα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Γνωρίζουμε πως το Ηλεκτρικό πεδίο εξαρτάται από την απόσταση. Έτσι σε
δεδομένη απόσταση από την ομοιόμορφα φορτισμένη πλάκα θα έχουμε σταθερό Ε.
Δηλαδή το σύνολο των σημείων που απέχουν από την πλάκα μια δεδομένη
απόσταση θα έχουν το ίδιο Ε. Έτσι μπορούμε να πούμε πως μια ισοδυναμική
επιφάνεια θα είναι μια επιφάνεια παράλληλη στην ομοιόμορφα φορτισμένη πλάκα.
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Ε

+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
7. Γράψτε τις σημαντικότερες διαφορές των ιδιοτήτων μεταξύ των αγωγών και των
μονωτών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Οι αγωγοί άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή επιτρέπουν την κίνηση των
ελεύθερων ηλεκτρονίων τους ενώ οι μονωτές όχι
2. Η συγκέντρωση των ελευθέρων ηλεκτρονίων σε έναν αγωγό είναι της
τάξεως του 1022/cm3 ενώ στους μονωτές είναι πάρα πολύ μικρότερη
3. Τα ηλεκτρόνια στους αγωγούς κινούνται πολύ εύκολα σε αντίθεση με τους
μονωτές που είναι πολύ δύσκολο

8. Γνωρίζουμε πως το ηλεκτρικό πεδίο ομοιόμορφα θετικά (ή αρνητικά) φορτισμένης
μακριάς λεπτής ράβδου είναι ακτινικό και κάθετο στη ράβδο όπως στο παρακάτω
σχήμα. Περιγράψτε πώς θα είναι μια ισοδυναμική επιφάνεια γύρω από τη φορτισμένη
ράβδο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ισοδυναμική επιφάνεια αποτελείται από το σύνολο των σημείων που έχουν ίσο Ε.
Έτσι η ισοδυναμική επιφάνεια θα είναι Κύλινδρος (μόνο η εξωτερική επιφάνεια)
με κέντρο την φορτισμένη ράβδο και σταθερή ακτίνα. Αυτό γιατί σε συγκεκριμένη
απόσταση από την ράβδο είναι Ε= σταθερό.
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Ε

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ1 (Εργασία πριν από το εργαστήριο)
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Γράφετε με δικά σας λόγια τι θα μετρήσετε και για
ποιο σκοπό).
Στην παρούσα άσκηση θα μετρήσουμε το δυναμικό σε διάφορα σημεία της
εκάστοτε διάταξης ώστε να προσδιορίσουμε τις ισοδυναμικές γραμμές που με την
βοήθειά τους θα βρούμε το ηλεκτρικό πεδίο (δυναμικές γραμμές) που είναι κάθετο
σε αυτές

Γ2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ι. Ισοδυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ δύο σημειακών φορτίων
1. Έχουμε τοποθετήσει τα δύο κυλινδρικά ηλεκτρόδια που προσομοιώνουν δύο
σημειακά φορτία στις θέσεις Α και Α΄ στην επίπεδη λεκάνη που περιέχει νερό όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

2. Συνδέουμε τους κυλινδρικούς αγωγούς που είναι τοποθετημένοι στα σημεία Α και
Α΄ με την έξοδο του μετασχηματιστή (που είναι περίπου 1.0 V).
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Α

Μ
Β

Γ

Δ

Α΄

Διάταξη για μέτρηση των ισοδυναμικών γραμμών μεταξύ 2 σημειακών φορτίων
3. Συνδέουμε το βολτόμετρο με το ένα κυλινδρικό ηλεκτρόδιο ενώ τον άλλο
ακροδέκτη με την λεπτή ακίδα τοποθετήστε τον στο σημείο Β που είναι 2 cm εμπρός
από το μέσον Μ της ΑΑ΄ και διαβάστε την ένδειξη του βολτομέτρου σε αυτή τη θέση
Τις μετρήσεις της τάσης τις βλέπετε στο Video1 της άσκησης και τα ισοδυναμικά
σημεία τα σημειώνετε στο Διάγραμμα 1 (υπάρχει στις τελευταίες σελίδες), το οποίο
πρέπει να έχετε πρώτα εκτυπώσει και το έχετε δίπλα σας για να σημειώνετε.
4. Ακολούθως, όπως φαίνεται στο Video1 μετατοπίζουμε τον παραπάνω ακροδέκτη
κατά μήκος της κάθετης διεύθυνσης στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΑ΄ και σε απόσταση 1
cm κάτω από το Β, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα (κατακόρυφο βελάκι).
Βρίσκουμε το σημείο που έχει το ίδιο δυναμικό με το σημείο Β, μετακινώντας τον
λεπτό ακροδέκτη παράλληλα προς την ΑΑ΄ (διπλό βέλος στο Σχήμα 2). Το σημείο
που θα βρούμε το σημειώνετε στο Διάγραμμα 1 με μολύβι (περίπου 1 mm κύκλος) .
5. Για οικονομία χρόνου δεν χρειάζεται η επανάληψη της ίδια διαδικασίας προς την
επάνω περιοχή του Β στο επάνω τεταρτημόριο. Απλά σύμφωνα με τις οδηγίες που
υπάρχουν στο VideoΓραμμέςE θα σημειώσετε τα συμμετρικά σημεία ως προς άξονα
συμμετρίας την ΑΑ΄ γιατί προφανώς είναι συμμετρικά. Με αυτό τον τρόπο τα
ισοδυναμικά σημεία που σημειώνουμε στο Διάγραμμα 1 ορίζουν την ισοδυναμική
γραμμή που διέρχεται από το Β. Σχεδιάζουμε με μολύβι, ώστε να μπορούμε να
διορθώνουμε, τη βέλτιστη γραμμή που διέρχεται ανάμεσα από τα ισοδυναμικά
σημεία που βρήκαμε. Προσοχή μην ενώνετε τα ισοδυναμικά σημεία αλλά χαράσετε
όπως είπαμε παραπάνω τη βέλτιστη γραμμή ανάμεσα από τα σημεία. Αυτή θα είναι
μια ισοδυναμική γραμμή.
Επαναλαμβάνουμε τα ίδια για την ισοδυναμική γραμμή που περνά από το Γ και το Δ.
Η διαδικασία αυτή υπάρχει στο ίδιο Video1.

ΙΙ. Δημιουργία ισοδυναμικού χώρου και ηλεκτρικά θωρακισμένου χώρου
(κλωβού Faraday) στο χώρο του ηλεκτρικού πεδίου ανάμεσα από 2 κυλινδρικά
ηλεκτρόδια.
1. Τοποθετούμε τέσσερες μεταλλικές ράβδους σε σχήμα τετραπλεύρου, όπως στο
Διάγραμμα 2 που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου το οποίο θα έχετε τυπώσει και θα
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το έχετε δίπλα σας για να σημειώσετε τα δυναμικά που θα μετρήσουμε. Με τη
τοποθέτηση των ράβδων με το τρόπο που ο διαστάσεις, γιατί το ηλεκτρικό πεδίο στη
λεκάνη με το νερό είναι πρακτικά στις δύο διαστάσεις της λεκάνης. Επιπλέον και ο
εσωτερικός χώρος του νερού που περιέχεται μεταξύ των 4 ράβδων είναι
ισοδυναμικός και κατά συνέπεια το ηλεκτρικό πεδίο είναι μηδέν (Ε=0) και έτσι
θωρακίζεται ηλεκτρικά. Το πείραμα αυτό θα το δείτε στο VideoFaraday. Πρέπει να
έχετε τυπώσει το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΩΒΟΣ FARADAY όπου θα σημειώσετε τις
μετρήσεις της τάσης που θα παρατηρήσετε στο παραπάνω video.

2. Τοποθετούμε το ηλεκτρόδιο τη ακίδας του πολυμέτρου επάνω στις τέσσερις
ράβδους και μετράμε μέσα από το παραπάνω VideoFaraday και σημειώστε επάνω
στις ράβδους που απεικονίζονται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΩΒΟΣ FARADAY πόσο
είναι το δυναμικό, Vράβδων = 0,58V. Θα πρέπει να είναι μέσα στο πειραματικό σφάλμα
(που είναι το τελευταίο ψηφίο βολτομέτρου) ίδιο επάνω σε κάθε ράβδο. Μετρήστε
και σημειώστε στο ίδιο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ το δυναμικό, Vεσωτερικό =0,58V, στο νερό στον
εσωτερικό χώρο ανάμεσα στις ράβδους. Είναι Vράβδων= Vεσωτερικό; Είναι ο χώρος αυτός
θωρακισμένος Ε=0; Αυτά θα τα διαπιστώσετε με τη βοήθεια του VideoFaraday.
Να γράψτε τα συμπεράσματα από αυτό το πείραμα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πράγματι δημιουργήσαμε κλωβό Faraday αφού σε όλα τα σημεία των ράβδων
αλλά και στο εσωτερικό αυτών έχουμε V=σταθερό. Έτσι θα έχουμε διαφορά
δυναμικού ΔV = 0 και άρα Ε= 0 (αφού Ε ανάλογο του ΔV), δηλαδή ο χώρος είναι
θωρακισμένος.

ΙΙΙ. Ισοδυναμικές γραμμές ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ δύο επίπεδων πλακών
πυκνωτή
1. Τοποθετούμε δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες που προσομοιώνουν έναν
επίπεδο πυκνωτή σε απόσταση μεταξύ τους 4 cm όπως στο παρακάτω σχήμα και
συνδέουμε την κάθε μία με τη έξοδο του μετασχηματιστή όπως περιγράφεται στο
Video 2. Έχετε τυπώσει και έχετε δίπλα σας το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 (είναι στις
τελευταίες σελίδες) για να σημειώνετε τα ισοδυναμικά σημεία που θα βρούμε από το
Video2.
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4 cm

ΑΒ Γ

Δ

Α΄

Διάταξη για μέτρηση των ισοδυναμικών γραμμών μεταξύ δύο επίπεδων πλακών
πυκνωτή.

2. Όπως κάναμε και προηγουμένως, βρίσκουμε με τη βοήθεια του Video2
σημειώσετε στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 τα ισοδυναμικά σημεία (κύκλοι περίπου 2 mm) που
θα δείτε στο παραπάνω video. Αφού σημειώσετε τα ισοδυναμικά σημεία να χαράξτε
τις ισοδυναμικές γραμμές που διέρχονται από τα σημεία Β και Δ που είναι 1 cm δίπλα
από τις ευθύγραμμες ράβδου του πυκνωτή στο διάκενο του πυκνωτή και προς τα
κάτω. Τα υπόλοιπα σημεία από το μέσον του διάκενου του πυκνωτή και επάνω θα
βρείτε τα συμμετρικά σημεία (για οικονομία χρόνου του Video).

Γ3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Χαρτογράφηση του ηλεκτρικού πεδίου των παραπάνω περιπτώσεων

1. Αφού βρήκατε τις ισοδυναμικές γραμμές που διέρχονται από τα Β, Γ και Δ στο
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1, να χαράξετε τα συμμετρικά ισοδυναμικά σημεία και τις
συμμετρικές γραμμές που είναι προς την πλευρά του άλλου ηλεκτροδίου στο Α
σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο VideoΓραμμέςE.
Με βάση τις ισοδυναμικές γραμμές στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 να σχεδιάσετε με μολύβι
(ώστε να μπορείτε να διορθώνετε) 6 περίπου ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές που
τέμνουν κάθετα τις ισοδυναμικές γραμμές, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο
VideoΓραμμέςE. Παρόμοιες γραμμές μπορείτε να δείτε και στα «Ενδεικτικά
αποτελέσματα Άσκησης 5» που είναι στο βιβλίο σας και επίσης υπάρχουν και στο
αρχείο της Άσκησης 5.
2. Επαναλάβατε τα ίδια για το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 και βρείτε στο διάκενο του πυκνωτή
με παρόμοιο τρόπο τις ισοδυναμικές γραμμές και τις κάθετες σε αυτές γραμμές του
ηλεκτρικού πεδίου.
7|Σελίδα

Επαμεινώνδας Ψημμένος up1083815
2. Σχολιάστε τη μορφή των ηλεκτρικών δυναμικών γραμμών στο
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
ΣΧΟΛΙΑ
Οι ισοδυναμικές γραμμές είναι τεθλασμένες, η κάθε μία συγκεκριμένης
καμπυλότητας η οποία αυξάνεται κοντά στα ηλεκτρόδια (όπως ήταν αναμενόμενο
λόγω μεγαλύτερου Ε). Οι δυναμικές γραμμές, όντας κάθετες στις ισοδυναμικές
είναι και αυτές τεθλασμένες ώστε να είναι σε κάθετες στην κάθε ισοδυναμική
γραμμή που τέμνουν.

και στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
ΣΧΟΛΙΑ
Καθότι πρόκειται για πυκνωτή, όπου το Ε παραμένει σταθερό έχουμε ότι οι
ισοδυναμικές γραμμές είναι ως επί το πλείστων ευθύγραμμα τμήματα (με εξαίρεση
τις γραμμές που βρίσκονται στα όρια του πυκνωτή). Οι δυναμικές γραμμές, όντας
κάθετες στις ισοδυναμικές είναι και αυτές ευθύγραμμα τμήματα κάθετα στις
ισοοδυναμικές γραμμές που τέμνουν. Εξαίρεση αποτελούν οι ακραίες

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(Αναφέρατε περιληπτικά τα σημαντικότερα
συμπεράσματα που βγάλατε μετά την εκτέλεση της άσκησης σε σχέση με τους
σκοπούς που τέθηκαν).

Μετά την εκτέλεση της παρούσας άσκησης, επιβεβαιώθηκαν πειραματικά όλες οι
θεωρητικές προτάσεις που είχαμε διδαχθεί (στα πλαίσια του πειραματικού
σφάλματος). Ακόμη κατανοήσαμε καλύτερα την δομή του κλωβού Faraday
(θωρακισμένος χώρος) καθώς και το ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 (Χρειάζεται να τυπωθούν οι επόμενες σελίδες)
Συμπληρώστε τα παρακάτω διαγράμματα και κατόπιν να τα σκανάρετε (γίνεται και με το
κινητό σας) με πολύ καλό φωτισμό. Μετά να τα κάνετε επικόλληση στο τέλος της αναφοράς,
(αντικαθιστώντας τις παρακάτω σελίδες), για να τις υποβάλλεται μαζί με ολόκληρη την
αναφορά σας σαν κείμενο word.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 (Να σημειώσετε τις υποδιαιρέσεις στην οριζόντια και κατακόρυφη
διεύθυνση όπως τις βλέπετε στο αντίστοιχο Video1)
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Vράβδου= 0,58 V
Εεσωτερικό = 0,0 V/cm
Vεσωτερικό=

0,58

Vράβδου=0,58 V

V

Vράβδου= 0,58 V

Vράβδου=0,58 V

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΩΒΟΣ FARADAY (από VideoFaraday)

Διάταξη για δημιουργία ηλεκτρικής θωράκισης με τη συνένωση 4 μεταλλικών
ράβδων στο χώρο ανάμεσα από τα 2 κυλινδρικά ηλεκτρόδια.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 (από Video2)
θα τοποθετήσετε τα ισοδυναμικά σημεία στο μισό χώρο του διακένου του πυκνωτή
όπως θα τα δείτε στο Video2 και μετά θα τοποθετήσετε και τα συμμετρικά στο άλλο
μισό του διακένου. Θα χαράξετε τις ισοδυναμικές γραμμές και μετά τις κάθετες
γραμμές του ηλεκτρικού ποεδίου (όλα με μολύβι για να διορθώνετε).
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Άσκηση 6
Το αντίθετο μιας σωστής πρότασης είναι μια
εσφαλμένη πρόταση. Αλλά το αντίθετο μια
μεγάλης αλήθειας μπορεί να είναι μια άλλη
μεγάλη αλήθεια.
NILS BOHR
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ TOY ΦΩΤΟΣ
με τη βοήθεια παλμογράφου και φωτοπύλης
Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Θα πρέπει να έχετε μελετήσει και να γνωρίζετε τη συνοπτική θεωρία που περιγράφηκε στο αρχείο
Άσκηση6 (για μελέτη) και έχετε παρακολουθήσει το VideoΑΣΚΗΣΗ6.
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
1. Πόση μπορεί να είναι η σχετική συγκέντρωση των οπών και ηλεκτρονίων στους ενδογενείς
ημιαγωγούς χωρίς προσμίξεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στους ενδογενείς ημιαγωγούς χωρίς προσμίξεις Αφού σε οπή δημιουργείται σε κάθε διεγερμένο
ηλεκτρόνιο οι σχετικές συγκεντρώσεις των οπών και των ηλεκτρονίων θα είναι ίσες. Καθώς το
φαινόμενο της διέγερσης συμβαίνει αρκετά σπάνια η συγκέντρωση των οπών και ηλεκτρονίων είναι
πάρα πολλές φορές μικρότερη από την συγκέντρωση του ατόμου (της τάξεως του 1/1000.000.000).
Έτσι Νe,h ≈1013/cm3
2. Τι είναι ημιαγωγός n-τύπου και τι p-τύπου και πόση μπορεί να είναι η συγκέντρωση των οπών και
των ηλεκτρονίων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ημιαγωγός n-τύπου είναι οι ημιαγωγοί στους οποίους εισάγεται μικρής ποσότητας πρόσμιξη
ατόμων με μεγαλύτερο σθένος (δηλαδή περισσότερα ηλεκτρόνια σθένους) από τα άτομα του
αγωγού, οι οποίοι έχουν συγκέντρωση ηλεκτρονίων μικρότερη από τους ημιαγωγούς χωρίς
πρόσμιξη, περίπου n=1019/cm3 που τείνει να αυξάνεται και συγκέντρωση οπών ίδια με αυτή των
ημιαγωγών χωρίς πρόσμιξη (περίπου 1013/cm3).
Ημιαγωγός p-τύπου είναι οι ημιαγωγοί στους οποίους εισάγεται μικρής ποσότητας πρόσμιξη
ατόμων με μικρότερο σθένος (δηλαδή λιγότερα ηλεκτρόνια σθένους) από τα άτομα του αγωγού, οι
οποίοι έχουν συγκέντρωση ηλεκτρονίων ίδια με αυτή των ημιαγωγών χωρίς πρόσμιξη (περίπου
1013/cm3) και συγκέντρωση οπών μεγαλύτερη από τους ημιαγωγούς χωρίς πρόσμιξη, περίπου
n=1019/cm3 που τείνει να αυξάνεται.
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3. Περιγράψτε συνοπτικά το μηχανισμό με τον οποίο εκπέμπει φως μια δίοδος LED. Που οφείλεται το
χρώμα των ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μια δίοδος LED είναι ουσιαστικά μια δίοδος p-n επαφής η οποία συνδέεται με πηγή σε ορθή
πόλωση. Με την ορθή πόλωση εκπέμπεται φως. Αυτό συμβαίνει καθώς ηλεκτρόνια περνούν από
την επαφή από τον p-τύπου στον n-τύπου ημιαγωγό βρίσκουν οπές και έτσι επανασυνδέονται. Κατά
την επανασύνδεση εκπέμπουν ενέργεια με μορφή φωτονίων, το σύνολο των οποίων αποτελούν το
εκπεμπόμενο φως.
Το χρώμα του εκπεμπόμενου φωτός οφείλεται στο μήκος κύματος λc της ενέργειας που εκπέμπεται
με την μορφή φωτονίων. Τα διαφορετικά μήκη κύματος μας δίνουν και διαφορετικά χρώματα.
4. Περιγράψτε συνοπτικά με ποιό μηχανισμό όταν ένα φωτοκύτταρο φωτίζεται τότε αυτό παράγει
ρεύμα. Η περιοχή των μηκών κύματος που αποκρίνεται και ευρίσκεται η φασματική απόκριση του
φωτοκυττάρου από τι καθορίζεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όταν μια επαφή p-n φωτίζεται (δηλαδή λειτουργεί σαν φωτοκύτταρο) με φωτόνια συνολικής
ενέργειας Ε= hc/λ, η οποία είναι τουλάχιστον ίση με μια ενέργεια κατωφλιού Εc=hc/λc , φωτόνια
απορροφούνται από ηλεκτρόνια ομοιοπολικών δεσμών τα οποία διεγείρονται και αφήνουν μια
ελεύθερη οπή. Τα ζεύγη οπές και ηλεκτρόνια από την απορρόφηση του φωτός κινούνται συνέχεια
και διαχωρίζονται (με την βοήθεια του εσωτερικού πεδίου της επαφής). Αν συνδέσουμε τα
ηλεκτρόδια της p-n επαφής με εξωτερικό κύκλωμα παρατηρούμε ότι λόγω της κίνησης των
ηλεκτρονίων που περιγράψαμε παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Η περιοχή των μηκών κύματος που
αποκρίνεται και ευρίσκεται η φασματική απόκριση του φωτοκυττάρου καθορίζεται από το μήκος
κύματος κατωφλιού (λc), καθώς φωτόρευμα παράγεται όταν το λ της ακτινοβολίας με την οποία
φωτίζεται η p-n επαφή είναι μικρότερη του λc.
6. Πώς πρέπει να συνδέσω μια p-n επαφή ώστε αυτή να λειτουργήσει σαν φωτοανιχνευτής και πώς να
τη συνδέσω ώστε να λειτουργεί σαν LED;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Mia p-n επαφή για να λειτουργήσει σαν φωτοανιχνευτής πρέπει: να συνδέσω τα άκρα της με
κύκλωμα χωρίς πηγή και να την φωτίσω, ενώ για να λειτουργήσει σαν LED πρέπει να την συνδέσω
με πηγή ορθής πόλωσης συνδέοντας την σωστά ( + με + μπαταρίας).
7. Όταν στην πειραματική διάταξη που θα χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε τη ταχύτητα του
φωτός μετατοπίζουμε το LED πλησιάζοντας το φωτοκύτταρο, προς τα πού θα μετακινηθεί το
ημιτονοειδές σήμα από το φωτοκύτταρο στην οθόνη του παλμογράφου και γιατί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Καθώς θα πλησιάζουμε το LED στο φωτοκύτταρο, η ακτινοβολία – ενέργεια που φτάνει στο
φωτοκύτταρο θα φτάνει «γρηγορότερα», έτσι η διαφοράς φάσης ΔΦ μεταξύ του σήματος
εκπομπής και του σήματος στο φωτοκύτταρο θα μειώνεται. Αυτό στην γραφική απεικόνιση που
παλμογράφου σημαίνει ότι το ημιτονοειδές σήμα θα μετατοπίζεται προς τα αριστερά.
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8. Όταν μετρούμε μια δεδομένη μετατόπιση Δt=0.5 μs στην οθόνη του παλμογράφου πόση είναι η
διαφορά φάσης ΔΦ σε ακτίνια (rad), όταν η συχνότητα είναι f=100 kHz και η περίοδος Τ=1/f=10 μs;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Είναι ΔΦ = Δt 2π/Τ . Έτσι ΔΦ= 0,5 μs * 2π/10μs = 1/10=0.1 Άρα ΔΦ=0,1rad

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ1 (Εργασία πριν από το εργαστήριο)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Γράφετε με δικά σας λόγια τι θα μετρήσετε και για ποιό σκοπό)
Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι να προσδιορίσουμε πειραματικά την
ταχύτητα του φωτός ώστε να διαπιστώσουμε αν τελικά παραμένει σταθερή (στα πλαίσια του
πειραματικού σφάλματος).
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Περιγράψτε σύντομα τις πειραματικές συσκευές που θα
χρησιμοποιήσετε)
Για το παρόν πειράματα θα χρησιμοποιήσουμε:
•

Παλμογράφο 2 καναλιών για να βλέπουμε τις ημιτονοειδής συναρτήσεις των σημάτων
εκπομπής της δέσμης φωτός και της λήψης της από το φωτοκύτταρο

•

Δέσμη φωτός LED

•

Φωτοανιχνευτή - φωτοκύτταρο

Γ2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ι. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
Όλη τη διαδικασία αυτή μαζί με τις μετρήσεις θα τις δείτε στα Video6PΙa και Video6PΙb
1. Αφού γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις παρατηρείστε τις 2 κυματομορφές, όπου η μία είναι της
αναφοράς VO(t) που είναι η τάση τροφοδοσίας ορθής πόλωσης της pn επαφής LED και η άλλη ΔV(t)
είναι το σήμα του φωτοκύτταρου ή ανιχνευτή.
2. Παρατηρήστε τη μετατόπιση Δt στο χρόνο σε σχέση με την μετατόπιση Δx της διόδου LED του
σήματος της τάσης από τον ανιχνευτή.
3. Ρυθμίζουμε την ευαισθησία του παλμογράφου, time/div, στα 0.5 μs/div για τη μέτρηση του Δt την
οποία και καταγράφετε στο επάνω μέρος του ΠΙΝΑΚΑ Ι.
4. Αρχικά τοποθετούμε το LED στη πιο κοντινή απόσταση xo από το φωτοκύτταρο. Αυτή την αρχική
απόσταση xo την οποία μετρούμε και καταγράφουμε στο ΠΙΝΑΚΑ Ι.
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5. Μετακινούμε το LED ώστε κάθε φορά στον παλμογράφο να μετράμε μεταβολή στο χρόνο κατά
Δt=0.1 μs και σημειώνουμε τη αντίστοιχη απόσταση x στον ΠΙΝΑΚΑ I που παρατηρούμε στα
Video6PIa και Video6PI b.
ΠΙΝΑΚΑΣ I time/div= 0.5 μs/div xο=18,2

(cm)

Δt

Δtr=Δt/600

x

Δx=x-xo

(μs)

(ns)

(cm)

(cm)

0

0

18,25

0

0,1

0,17

20,5

2,25

0,2

0,33

24

5,75

0,3

0,5

28,55

10,3

0,4

0,67

33,2

14,95

0,5

0,83

37,3

19,05

0,6

1

45,7

27,45

0,7

1,2

50,9

32,65

0,8

1,3

55,75

37,5

0,9

1,5

60,1

41,85

1

1,7

65,45

47,2

1,1

1,8

70,8

52,55

1,2

0,2

76,1

57,85

1,3

0,22

81,4

63,15

1,4

0,23

86,9

68,65

Δx=bΔtr+A b=3,05x 1010 cm/s , Δb=5x108 cm/s,
Γ3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
1. Σύμφωνα με τις οδηγίες στo video Video6Analysis1, έχετε εγκαταστήσει ήδη στο PC σας το
πρόγραμμα γραφικών παραστάσεων και επεξεργασίας δεδομένων OriginPro όποια έκδοση βρείτε στο
Internet. Στο Video Video6Analysis2 εξηγείται γιατί μετρήσαμε το Δt στη περιοχή των μs, αντί για τα
ns. Με το πρόγραμμα Origin θα κάνετε σύμφωνα με τις οδηγίες του Video Video6Analysis3 τη
γραφική παράσταση της απόστασης Δx έναντι της πραγματικής χρονικής μετατόπισης Δtreal στα ns
που θα έχετε ήδη υπολογίσει στο ΠΙΝΑΚΑ Ι.
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2. Η σχέση που προκύπτει μεταξύ των Δx και Δtreal είναι γραμμική όπως περιμένουμε. Θα
προσδιορίσετε πιο κάτω τη βέλτιστη ευθεία ανάμεσα από τα πειραματικά σημεία.
3. Σύμφωνα με τo Video Video6Analysis3 με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων και με τη
βοήθεια σχετικού προγράμματος στο Origin θα βρεθούν οι συντελεστές b και a της βέλτιστης ευθείας
x=bΔtr+a, καθώς και το σφάλμα Δb και να καταγραφούν στον ΠΙΝΑΚΑ Ι. Να κάνετε επικόλληση του
Διαγράμματος του Δx έναντι του Δtreal που κάνατε στο Origin σύμφωνα με τις οδηγίες του Video
Video6Analysis3 αντικαθιστώντας το παρακάτω Διάγραμμα1.
Διάγραμμα 1

90

y = a + b*x

Equation

x

Plot

No Weighting

Weight

80

x (cm)

70

14,63042 ± 0,74141

Intercept

3,05968E10 ± 5,4078E8

Slope
Residual Sum of Squares

29,56925

Pearson's r

0,99798

R-Square (COD)

0,99596

Adj. R-Square

0,99564

60
50
40
30
20
10

0,0

5,0x10-10

1,0x10-9

1,5x10-9

2,0x10-9

2,5x10-9

Δtr=Δt/600 (ns)

4. Ο συντελεστής b αναμένεται να μας δώσει μια τιμή κοντά στη ταχύτητα c του φωτός στον αέρα
(c=2.99792 x 108m/s), ενώ η απόκλιση Δb θα μας δώσει το σφάλμα Δc στη μέτρηση της c. Γράψτε το
αποτέλεσμα στη μορφή c ± Δc με τα σωστά σημαντικά ψηφία.
Παράδειγμα Έστω ότι υπολογίσατε b=c=3.07 x 1010 cm/s, ενώ η απόκλιση είναι Δb
=Δc=0.08634 x 108 m/s. Άρα μπορώ να γράψω με 1 σημ. ψηφίο : Δc = 0.09 x 1010 m/s την
ακρίβεια με την οποία μετρώ τη c.
Τελικά σα συμπέρασμα γράφω: c±Δc: (3.07 ± 0.09) x 108 m/s κρατώντας 3 σημ. ψηφία στη c
γιατί η απόκλιση Δc συμβαίνει στο 3ο σημ. ψηφίο της c.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Υπολογίσαμε b=3,05x 1010 cm/s , δηλαδή b=c=3,05x 108 m/s, ενώ η απόκλιση Δb=Δc=5x106 m/s ή
Δc=0.05x108 m/s.
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Έτσι είναι c±Δc= (3.05 ± 0.05) x 108 m/s
5. Εξετάστε αν η γνωστή τιμή c=2.998 x 108 m/s είναι πράγματι στο διάστημα c ± Δc.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Λόγω στρογγυλοποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μπορούμε να πούμε πως ναι, η πραγματική
τιμή της ταχύτητας του φωτός είναι μέσα στο διάστημα c±Δc= (3.05 ± 0.05) x 108 m/s.
ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ-RADAR
Η ίδια πειραματική διάταξη μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί σαν αποστασιόμετρο. Βάζοντας σε μια
τυχαία θέση το LED, μετρώντας στη οθόνη του παλμογράφου την αντίστοιχη μετατόπιση Δt στο
χρόνο που εμφανίζεται στην οθόνη του παλμογράφου μπορούμε να βρούμε την απόσταση x από το
φωτοκύτταρο που βρίσκεται το LED χωρίς να χρησιμοποιήσουμε πλέον την μετροταινία.
Σαν παράδειγμα αυτού έχουμε επιλέξει από το Πίνακα Ι τέσσερες διαφορετικές διαδοχικές αποστάσεις
x που μετρήσαμε που απέχουν μεταξύ των κατά Δt=0.1 μs και τα παρουσιάζουμε στο παρακάτω
Πίνακα ΙΙ. Θεωρούμε τη πρώτη τιμή x=50.9 cm σαν αρχή μέτρησης της απόστασης xo και έτσι
θέτουμε Δt=0. Συνεπώς οι υπόλοιπες αποστάσεις θα απέχουν στο χρόνο Δt όπως φαίνεται στο
ΠίνακαΙΙ. Αν υποθέσουμε πως μετρούμε αυτά τα Δt με το παλμογράφο, τότε μπορούμε να
προσδιορίσουμε την απόσταση Δx των σημείων αυτών από το xo χωρίς τη χρήση μετροταινίας, απλά
υπολογίζοντας το Δxυπολ= c Δtr με c=3.00 x 1010 cm/s.
Στο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ υπολογίστε το Δxυπολογισμ = c Δtr
Το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού να το γράψετε στη αντίστοιχη στήλη.
Υπολογίστε το % σφάλμα = (Δxμέτρηση-Δxυπολογισμ)/Δxμέτρηση και να το γράψετε στη αντίστοιχη στήλη
στον Πίνακα ΙΙ.
Το σφάλμα θα δείτε ότι είναι αρκετά μικρό, δείχνοντας ότι η διάταξή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν αποστασιόμετρο.
ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ

Δt

xο= 50,9 cm

Δtr=Δt/600

x

Δxμέτρηση=

Δxυπολ=

% Σφάλμα=

(ns)

(m)

=|x – xo|

= c Δtr

|(cm)

(cm)

(ΔxμέτρησηΔxυπολογισμ)/Δxμέτρηση

(μs)
0

0

50,9

0

0

-

0.1

1,66667E-10

55,8

4,9

5

0,02

0.2

3,33333E-10

60,1

9,2

9,9

0,07

0.3

5E-10

65,45

14,55

15

0,03
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Στη πράξη η συσκευή που λειτουργεί σαν αποστασιόμετρο είναι λίγο διαφορετική από αυτή που
δείξαμε παραπάνω. Η συσκευή εκπέμπει μια δέσμη φωτός LED παρόμοια με αυτή χρησιμοποιήσαμε
αλλά υπέρυθρου φωτός. Η ίδια συσκευή μέσω ενός φωτοκύτταρου συλλέγει την ανακλώμενη
ακτινοβολία από ένα εμπόδιο που απέχει άγνωστη απόσταση L. Μετρά τη χρονική καθυστέρηση Δt να
πάει και να επιστρέψει η δέσμη και υπολογίζει την συνολική απόσταση από τη σχέση Δx=cΔt που
διανύει η δέσμη και έτσι προσδιορίζει την απόσταση L=Δx/2.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(Αναφέρατε παρακάτω περιληπτικά τα σημαντικότερα συμπεράσματα
που βγάλατε μετά την εκτέλεση της άσκησης σε σχέση με τους σκοπούς που τέθηκαν αρχικά).

Η ταχύτητα του φωτός, όντας πολύ μεγάλη είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί απευθείας
καθώς χρειάζεται τεράστιας ακρίβειας μηχανήματα και ακρίβεια στο πείραμα. Έτσι χρειάζεται να
χρησιμοποιήσουν διάφορα τεχνάσματα για να καταστεί αυτό εφικτό.
Καταφέραμε να διαπιστώσουμε πως η ταχύτητα του φωτός που μετρήσαμε είναι πάρα πολύ καλή
προσέγγιση της πραγματικής, επιβεβαιώνοντας έτσι πως παραμένει σταθερή.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 7
ΜΕΛΕΤΗ ΚΎΚΛΩΜΑΤΟΣ RC
ΠΡΟΣΟΧΗ Ότι γράψετε θα το πληκτρολογήσετε
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: χαμηλοπερατό-υψιπερατό φίλτρο (low-high pass filter)
Β. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Θα πρέπει να μελετήσετε και να γνωρίζετε τη συνοπτική θεωρία που περιγράφηκε στο αρχείο
ΑΣΚΗΣΗ 7 (για μελέτη και να έχετε δεί τα VideoΑΣΚΗΣΗ7a , VideoΑΣΚΗΣΗ7b και
VideoΑΣΚΗΣΗ7c).
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
1. Τι είναι χωρητικότητα και να εξάγετε (αποδείξετε) τη χωρητικότητα του επίπεδου πυκνωτή.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Χωρητικότητα πυκνωτή είναι το σταθερό και ανεξάρτητο του φορτίου πηλίκο C=Q/V, το οποίο
εκφράζει πόσο φορτίο σε Cb αποθηκεύεται στον πυκνωτή ανά 1V. Για τον επίπεδο πυκνωτή
έχουμε:
Η βαθμίδα δυναμικού μας δίνει το Ε, όπου το Ε μπορεί να βρεθεί από τον λόγο Vc/d με απλή
μέτρηση με το βολτόμετρο. Έτσι

Άρα έχουμε ότι:

2. Πώς μπορούμε να προσδιορήσουμε τη χαρακτηριστική σταθερά του κυκλώματος RC;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τη χρονική στιγμή tRC=RC προσδιορίζουμε το Vc(τάση) σε σχέση με τη μέγιστη τιμή του (τάση
φόρτισης ε) (σημείο Α) καθώς και το i(t) (ρεύμα) σε σχέση με τη μέγιστη τιμή του (ρεύμα
φόρτισης iφορ) (σημείο Β). Από τα χαρακτηριστικά σημεία Α και Β των αντίστοιχων
διαγραμμάτων Vc(t) και i(t) εξάγουμε την χαρακτηριστική σταθερά RC του κυκλώματος.
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3. Πόσος είναι πρακτικά ο χρόνος φόρτισης-εκφόρτισης του πυκνωτή και πως μπορούμε να τον
αυξήσουμε ή να τον ελαττώσουμε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το φορτίο του πυκνωτή κάθε χρονική στιγμή t δίνεται από την σχέση: Q(t)=Qορ(1-e-t/RC) .
Λύνοντας την σχέση ως προς τον χρόνο προκύπτει ότι t= -RC [ln(Qορ- Q) – ln(Qορ)].
Γνωρίζοντας ότι το αρχικό φορτίο είναι 0 και το τελικό Qοριακό = cε, προσδιορίζουμε ως χρόνο
φόρτισης- εκφόρτισης
tφ= -RC [ln(1) – ln(cε)]  tφ= RC ln(cε)
Είναι φανερό πως ο χρόνος φόρτισης έτσι είναι ανάλογος του RC και εξαρτάται και από την
πυκνότητα του πυκνωτή και το αρχικό ε λογαριθμικά. Έτσι αν μεταβάλουμε το ε τότε θα
μεταβληθεί και με τον ίδιο τρόπο ο tφ (↑ε ↑ tφ) – ομοίως και την χωρητικότητα του
πυκνωτή(π.χ. αλλάζοντας την απόσταση των πλακών, αν πρόκειται για επίπεδο πυκνωτή, τότε
επειδή C aa d θα είναι ↓d ↑C ↑ tφ)
4. Πως μπορούμε να προσδιορίσουμε πειραματικά το ηλεκτρικό πεδίο ενός επίπεδου πυκνωτή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ηλεκτρικό πεδίο ενός επίπεδου πυκνωτή, μπορεί να βρεθεί πειραματικά από τον λόγο Vc/d,
μετρώντας την τάση Vc στα άκρα του πυκνωτή με ένα απλό βολτόμετρο και την απόσταση d
των πλακών, αφού ισχύει ότι |Ε|= Vc/d
5. Οι εκφράσεις τις VC(t)=ε(1-e-t/RC) και i(t)=iφe-t/RC που εξαγάγαμε παραπάνω αφορούν φόρτιση
του πυκνωτή από ε=0 V σε ε>0. Αντίθετα στο πείραμα θα χρησιμοποιήσουμε τετραγωνικούς
παλμούς τάσης οι οποίοι όμως κυμαίνονται μεταξύ μιας μέγιστης αρνητικής τιμής π.χ. -0.7 V και
μιας μέγιστης θετικής τιμής +0.7 V και έτσι ο πυκνωτής τροφοδοτείται εναλλακτικά μεταξύ VC=0.7 V και VC=+0.7 V και φορτίζεται-εκφορτίζεται-φορτίζεται-… με αντίθετο φορτίο (+Q, -Q,
+Q,….). Σε αυτήν τη περίπτωση οι αντίστοιχες εκφράσεις είναι: VC(t)=ε(1-2e-t/RC) και i(t)=iφ2e-t/RC.
Πως προκύπτουν αυτές;
Υπόδειξη: δοκιμάστε να αλλάξετε το κάτω όριο (από 0 σε -Q ή εναλλάκτικά -Qορ) στη διαδικασία
επίλυσης της διαφορικής εξίσωσης που παρουσιάστηκε παραπάνω για την εύρεση του Q(t).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ολοκληρώνοντας με αρχικό φορτίο -Q και τελικό +Q προκύπτει ότι είναι:
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Έτσι με Qοριακό = Cε έχουμε:

Και επειδή Q= Q(t) είναι τελικά:

Οπότε θα είναι:
Και

6. Στα ηλεκτρικά κυκλώματα του χαμηλοπερατού και υψηπερατού φίλτρου που είναι η είσοδος και
που είναια η έξοδος της τάσης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στα ηλεκτρικά κυκλώματα χαμηλοπερατού φίλτρου η είσοδος τάσης είναι παράλληλη με τον
πυκνωτή και σε σειρά με αντίσταση R ενώ η έξοδος παράλληλη με τον πυκνωτή. Αντίθετα σα
ηλεκτρικά κυκλώματα υψηπερατού φίλτρου η είσοδος είναι παράλληλη με την αντίσταση και σε
σειρά με τον πυκνωτή, ενώ η έξοδος είναι παράλληλη με την αντίσταση. Ουσιαστικά στα ηλ.
κυκλώματα χαμηλοπερατού και υψηπερατού φίλτρου αλλάζουν οι θέσεις πυκνωτή και
αντίστασης.

7. Εξηγήστε με λίγα λόγια γιατί το χαμηλοπερατό φίλτρο αφήνει να περάσουν τα σήματα χαμηλών
συχνοτήτων και αποκόπτει τα σήματα υψηλών συχνοτήτων, ενώ αντίστροφα δουλεύει το
ηψηλοπερατό φίλτρο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το χαμηλοπερατό φίλτρο αφήνει να περάσουν τα σήματα χαμηλών συχνοτήτων ενώ αποκόπτει
τα σήματα υψηλών συχνοτήτων. Αυτό συμβαίνει καθώς αν f η συχνότητα του σήματος εισόδου
και ω η κρίσιμη συχνότητα για να φορτιστεί και να αποφορτιστεί ο πυκνωτής έχουμε: Αν το
σήμα εισόδου είναι χαμηλής συχνότητας, δηλαδή μεγάλης περιόδου, τότε ο πυκνωτής θα
προλαβαίνει σε χρόνο μικρότερο της περιόδου του σήματος εισόδου να φορτιστεί και να
εκφορτιστεί (όχι πλήρως) και έτσι να «μεταφέρει» - επιτρέπει να περάσει το σήμα εισόδου.
Απ΄την άλλη αν το σήμα εισόδου είναι υψηλής συχνότητας, δηλαδή μικρής περιόδου, τότε δεν
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θα είναι εφικτή η φόρτιση – εκφόρτισή του σε χρόνο μικρότερο της περιόδου του σήματος και
έτσι ουσιαστικά ο πυκνωτής δεν προλαβαίνει να φορτιστεί και θα παραμένεις αφόρτιστος,
δηλαδή το φίλτρο δεν θα επιτρέψει την έξοδο του υψηλής συχνότητας σήματος.
Αντίθετη λειτουργία έχει το ηψηλοπερατό φίλτρο, καθώς έχει αλλάξει η διάταξη του
κυκλώματος. Με την είσοδο υψηλής συχνότητας σήματος, ο πυκνωτής δεν προλαβαίνει να
φορτιστεί και έτσι το Vεισόδου = VR άρα, αφού η έξοδος είναι παράλληλη στον αντιστάτη θα
έχουμε Vεξόδου=VR=Vεισόδου άρα το σήμα υψηλής συχνότητας θα εξέλθει. Αντίθετα αν στην είσοδο
δώσουμε χαμηλής συχνότητας σήμα ο πυκνωτής θα προλάβει να φορτιστεί πλήρως και έτσι θα
έχουμε Vεισόδου – Vc = 0 άρα και VR=0, αφού ο αντιστάτης είναι παράλληλος με την διάταξη σε
σειρά Είσοδος-πυκνωτής. Έτσι τώρα Vεξόδου=VR= 0. Άρα το χαμηλής συχνότητας σήμα δεν θα
περάσει αλλά θα «το κρατήσει το φίλτρο».

8. Γιατί εφαρμόζουμε τετραγωνικό παλμούς για να μελετήσουμε τη φόρτιση και την εκφόρτιση του
πυκνωτή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εφαρμόζουμε τετραγωνικό παλμούς για να μελετήσουμε τη φόρτιση και την εκφόρτιση του
πυκνωτή καθώς με τον τετραγωνικό παλμό δημιουργούνται σαφείς διαφορές δυναμικού (σαν
διακόπτης) και έτσι οι καμπύλες φόρτισης και εκφόρτισης είναι πιο σαφείς

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ1 (Εργασία πριν από το εργαστήριο στο σπίτι)
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Γράφετε τι θα μετρήσετε και για ποιο σκοπό)
Στην παρούσα άσκηση θα μετρήσουμε τα τάσεις στα άκρα πυκνωτή και αντίσταση ώστε να
υπολογίσουμε την χωρητικότητα του πυκνωτή καθώς και την λειτουργία των φίλτρων.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Περιγράψτε τα όργανα που χρησιμοποιούμε σε αυτή την άσκηση.
Στην παρούσα άσκηση θα χρησιμοποιήσουμε παλμογράφο (αναλογικό και τον υπολογιστή ως
ψηφιακό), πολύμετρο για να βρούμε την τιμή της αντίστασης και γεννήτρια συχνοτήτων (εδώ
τον υπολογιστή).
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Γ2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ι. ΦΟΡΤΙΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ
1. Κάνουμε τη Συνδεσμολογία Α που απεικονίζεται στο Σχήμα 1 στο αρχείο της ΑΣΚΗΣΗΣ 7 (για
μελέτη) της πειραματικής διάταξης. Συνδέουμε την αντίσταση και τον πυκνωτή στη σειρά με το
καλώδιο τροφοδοσίας από τη γεννήτρια συχνοτήτων, για την οποία έχουμε επιλέξει τους
τετραγωνικούς παλμούς στο πράθυρο ελέγχου σην οθόνη του PC. Επίσης συνδουμε στα άκρα το
πυκνωτή C στην αντίστοιχη είσοδο για το παλμογράφο. Προσοχή η γείωση του παλμογράφου
πρέπει να συνδεθεί με τη γείωση της τάσης τροφοδοσίας της γεννήτριας συχνοτήτων.
2. Έχετε ανοίξει και παρακολουθείτε το Video7PI και έχετε μπροστά σας τον ΠΙΝΑΚΑ Ι για να
πληκτρολογήσετε τις μετρήσεις που θα παρατηρήσετε στο παραπάνω Video. Γράψτε στον Πίνακα Ι
την μέγιστη τιμή της τάσης VCmax από το αντίστοιχο εικονίδιο που εμφανίζεται στην οθόνη του
υπολογιστή. Μέσα από το Video7PI θα πραγματοποίσετε τα παρακάτω βήματα 3-6
3. Παρατηρήστε ότι η μορφή της VC(t) είναι αυτή που περιμένουμε. Βάζοντας το «κέρσορα» στην
οθόνη του υπολογιστή-παλμογράφου για 15 περίπου διαφορετικούς χρόνους, καταγράψτε στο
Πίνακα Ι τις τιμές του χρόνου (t) και της VC(t) που αναγράφεται στο στην οθόνη του υπολογιστή.
Καταγράφετε περίπου τις 10 πρώτες τιμές μέχρι περίπου το μέσον της χρονικής διάρκειας της
VC(t) μέσα στο οποίο γίνεται η μεγαλύτερη μεταβολή της VC και τις υπόλοιπες 5 περίπου μετρήσεις
μέχρι να καταγράψετε και την τελευταία τιμή. Σαν πρώτες τιμές t=t0 και VC(t0) καταγράφετε
ακριβώς την τελευταία κατώτατη τιμή όπου μετά από αυτή η τάση VC αυξάνεται. Σα τελευταία
τιμή της VC(t) καταγράφετε την τελευταία ανώτατη τιμή μετά την οποία η VC(t) ελαττώνεται και
πάλι.
4. Κάνουμε τη Συνδεσμολογία Β που απεικονίζεται στο Σχήμα 2 της πειραματικής διάταξης στο
αρχείο της ΑΣΚΣΗΣ 7 (για μελέτη) και συνδέουμε τα άκρα της αντίστασης R στην αντίστοιχη
είσοδο του παλμογράφου. Προσοχή η γείωση του παλμογράφου πρέπει να συνδεθεί με τη γείωση
της τάσης τροφοδοσίας.
5. Στο ίδιο πάντα Video7PI παρατηρούμε την VR(t) αν είναι αυτή που περιμένουμε. Βάζουμε τον
«κέρσορα» στην οθόνη του υπολογιστή-παλμογράφου σε διαφορετικούς χρόνους, καταγράψτε στο
ΠΙΝΑΚΑ Ι τις τιμές του χρόνου (t) και την αντίστοιχη τιμή του VR(t) που αναγράφονται στην
οθόνη του υπολογιστή στο παραπάνω video. Κατγράφετε περίπου τις 10 πρώτες τιμές μέχρι
περίπου το μέσον της χρονικής διάρκειας της VR(t) μέσα στο οποίο γίνεται η μεγαλύτερη μεταβολή
και τις υπόλοιπες 5 περίπου μετρήσεις μέχρι να καταγράψετε και την τελευταία τιμή. Σαν πρώτες
τιμές t=t0 και VR(to) καταγράφετε ακριβώς την τελευταία ανώτατη τιμή όπου μετά από αυτή η
τάση VR ελαττώνεται. Σαν τελευταία τιμή της VR(t) καταγράφετε την τελευταία περίπου μηδενική
τιμή που εμφανίζεται στην οθόνη. Τέλος καταγράψτε στο επάνω μέρος του ΠΙΝΑΚΑ Ι την
μέγιστη τιμή της VR τάσης από το Vmax που εμφανίζεται στην οθόνη του PC.
6. Στο τέλος μετράμε την αντίσταση R του κυκλώματος RC με τη βοήθεια του πολυμέτρου μέσω
του VideoR και την καταγράφετε στο επάνω μέρος του ΠΙΝΑΚΑ Ι.
ΙΙ. ΧΑΜΗΛΟΠΕΡΑΤΟ-ΥΨΗΛΟΠΕΡΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ
7. Στα Video7PIIa και Video7PIIb κάνουμε πάλι τη συνδεσμολογία Α (βλέπε Σχήμα 1) του
χαμηλοπερατού φίλτρου. Επιλέγουμε στην οθόνη του PC την επιλογή για ημιτονοειδή
κυματομορφή στη γεννήτρια συχνοτήτων. Εισάγουμε την πρώτη τιμή της περιόδου Τ που
αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ στο αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη του PC και καταγράψετε στον
ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ τη μέγιστη τιμή Vmax της VC ή την Vmin που εμφανίζεται στην οθόνη του PC όποια
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θέλετε όμως μόνο πάντα μία από τις δύο θα γράψετε από τα Video7PIIa και Video7PIIb.
Επαναλάβετε το ίδιο για όλες τις τιμές της Τ του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.
8. Στο Video7PIIc κάνουμε πάλι τη συνδεσμολογία Β (βλέπε Σχήμα 1) του υψηπερατού φίλτρου.
Εισάγουμε τη πρώτη τιμή της περιόδου Τ που αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ στο αντίστοιχο
εικονίδιο στην οθόνη του PC και καταγράψετε στο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ τη μέγιστη τιμή Vmax ή την Vmin
της VR που παρατηρείτε στην οθόνη του PC στο Video7PIIc. Επαναλάβετε το ίδιο για όλες τις
τιμές της περιόδου Τ του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.

Γ3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Ι. ΦΟΡΤΙΣΗ-ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ
1. Ακολουθείτε τις αναλυτικές οδηγίες που δίδονται στο Video7AnalysisA για την ανάλυση των
δεδομένων με τη βοήθεια του προγράμματος Origin που έχετε ήδη εγκαταστήσει στο PC σας
σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν στην Ασκηση 6. Kάνετε τη γραφική παράσταση των
πειραματικών τιμών VC έναντι του χρόνου t από τον ΠΙΝΑΚΑ Ι.
2. Με τη βοήθεια του προγράμματος Origin και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στο
Video7AnalysisA να υπολογίσετε τη θεωρητική τιμή VC(t) =VCmax(1-2e-t/RC) δοκιμάζοντας
διάφορες τιμές για τη σταθερά RC σε ms. Η βέλτιστη τιμή της RC είναι αυτή για την οποία οι
θεωρητικές τιμές του VC συμφωνούν καλύτερα με τις αντίστοιχες πειραματικές τιμές. Για το σκοπό
αυτό θα κάνετε στο ίδιο διάγραμμα του Origin τη γραφική παράσταση των θεωρητικών και των
πειραματικών τιμών VC(t) για σύγκριση. Την τιμή αυτή του RC την καταγράφετε στον ΠΙΝΑΚΑ Ι
και τα αποτελέσματα των βέλτιστων θεωρητικών τιμών του VC(t) τα καταγράφετε στην αντίστοιχη
στήλη του ΠΙΝΑΚΑ Ι.
3. Με βάση το χαρακτηριστικό χρόνο t=RC, που προσδιορίσαμε παραπάνω και την αντίσταση R
που έχετε ήδη μετρήσει με τα πολύμετρο από το Video7R, υπολογίστε τη χωρητικότητα C του
πυκνωτή σε μονάδες μF από τη σχέση: C=(RC)/R σε μF. Κρατήστε τόσα σημαντικά ψηφία όσα
και ο αριθμός με τα λιγότερα σημαντικά ψηφία. Αυτή είναι μια μέθοδος προσδιορισμού της
χωρητικότητας C πυκνωτή.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

𝐶𝐶 =

(𝑅𝑅𝑅𝑅)
0.79
→ 𝐶𝐶 =
→ 𝐶𝐶 = 0.0075 𝜇𝜇𝐹𝐹
𝑅𝑅
104.1

4. Σημειώστε επάνω στο Διάγράμμα 1 το χρόνο φόρτισης tφορτ=5RC από τη τιμή της RC που
προσδιορίσατε παραπάνω. Παρατηρείστε ότι μέσα στο παραπάνω χρόνο tφορτ η VC έχει πρακτικά
φθάσει στην οριακή μέγιστη τιμή, ενώ η VR έχει προσεγγίσει το 0.
5. Με τη βοήθεια του VideoAnalysisC να κάνετε τη γραφική παράσταση της τάσης VR(t) στο ίδιο
διάγραμμα με τη VC(t) στο Origin. Να υπολογίσετε το ρεύμα από το Ι=VR/R σε μονάδες mA που
διαρρέει το RC κύκλωμα και τις αυτές τιμές να τις γράψετε στον ΠΙΝΑΚΑΙ.
6. Το διάγραμμα που περιέχει τις πειραματικές και τις θεωρητικές τιμές της Vc(t) καθώς τις τιμές
της VR(t) που κάνατε με το Origin να το κάνετε επικόλληση στην αναφορά σας παρακάτω
αντικαθιστώντας το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ1 (μιλιμετρέ χαρτί).
7. Παρατηρήστε στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ1 πως όταν η VC(t) έχει την κατώτατη (αρνητική) τιμή, η τάση
VR(t) και επομένως και το ρεύμα Ι= VR(t) παίρνουν την μέγιστη (θετική) τιμή των. Εξηγήστε γιατί
συμβαίνει αυτό.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αυτό συμβαίνει καθώς σε κάθε χρονική στιγμή θα ισχύει ότι ε-Vc-VR=0, όπου ε η τάση εισόδου
στο κύκλωμα. Όταν η VC έχει την κατώτατη (αρνητική) τιμή, η τάση VR θα είναι μεγάλη για να
ισχύει πάντα ε-Vc-VR=0.

ΙΙ. ΧΑΜΗΛΟΠΕΡΑΤΟ-ΥΨΗΠΕΡΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ
8. Με τη βοήθεια του Origin και σύμφωνα με τις οδηγίες των VideoAnalysisD, E και F να
υπολογίσετε τις σχετικές τιμές των τάσεων εξόδου του χαμηλοπερατού VC/VC0 και του
υψηπερατού φίλτρου VR/VR0 και να τις καταγράψετε στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. Αυτές τις σχετικές τιμές
των τάσεων να τις κάνετε γραφική παράσταση στο Origin σα συνάρτηση της γωνιακής συχνότητας
ω σε ημιλογαριθμικά διαγράμματα 2 και 3 αντίστοιχα. Η χρήση ημιλογαριθμικής κλίμακας
επιβάλλεται όπως εξηγείται και στο σχετικό video για καλύτερη απεικόνιση των δεδομένων γιατί η
συχνότητα μεταβάλλεται σε σχετικά μεγάλο εύρος τιμών μέσα σε δύο τάξεις μεγέθους από μικρές
μέχρι αρκετά μεγαλύτερες τιμές.
Αυτά τα Διαγράμματα να τα κάνετε επικόλληση στην αναφορά σας παρακάτω αντικαθιστώντας τα
Διαγράμματα 2 και 3.
9. Σημειώσατε στα Διαγράμματα 2 και 3 με κατακόρυφη γραμμή τη τιμή της RC που βρήκατε
παραπάνω, ενώ η οριζόντια γραμμή που περιμένουμε να έχουν φθάσει οι τιμές των τάσεων εξόδου
των 2 φίλτρων για ωc=1/RC είναι στην τιμή 0.707. Αυτά θα είναι κοντά τα πειραματικά σημεία και
η κατακόρυφη γραμμή στη συχνότητα ω=1/RC φανερώνει τη συχνότητα κατωφλίου.
10. Με βάση τη συχνότητα κατωφλίου να καταγράψτε τα τις περιοχές συχνοτήτων ω που αφήνουν
να περάσουν (Voutput=max) και τις συχνότητες που αποκόπτουν (εμποδίζουν) (Voutput≌0) τα
παραπάνω δύο φίλτρα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΧΑΜΗΛΟΠΕΡΑΤΟ Παρατηρούμε πως το χαμηλοπερατό φίλτρο αφήνει τις συχνότητες που
είναι πολύ μκρότερες της κρίσιμης συχνότητας ωc=1/RC=1/(0.707 ms)=1.41 x 103 rad/s-1
(ω<<ωc), να περάσουν ενώ εμποδίζει αυτές που είναι πάνω από αυτή την τιμή.
ΥΨΗΠΕΡΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ Παρατηρούμε πως το υψιπερατό αφήνει τις συχνότητες που είναι πολύ
μεγαλύτερες της ωc=1.41 x 103 rad/s-1 (ω>>ωc) να περάσουν και αποκόπτει αυτές που έχουν τιμή
μικρότερη από αυτήν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

R= 104.1 Ω

t0=9,89 ms VCmax=0,509V VCmin=-0,528V

tRC=RC=0,78 ms
t0=9,89 ms VRmax=0.304V
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t
(ms)

t=t-t0
(ms)

VC

VC(t) =Vmin(1-2e-t/RC)

t

(V)

(V)

(ms)

t=t-t0
(ms)

VR

I=VR/R

(V)

(mA)

9,89

0

-0,528

-0,509

9,89

0

-0,016

-0,153698

9,91

0,02

-0,48

-0,48355134

9,91

0,02

0,304

2,920269

10,07

0,18

-0,328

-0,30157761

10,11

0,22

0,31

2,977906

10,39

0,5

-0,084

-0,03160225

10,18

0,29

0,295

2,833814

10,54

0,65

0,015

0,061887435

10,34

0,45

0,259

2,487992

10,86

0,97

0,175

0,210805161

10,54

0,65

0,218

2,094140

11

1,11

0,23

0,259232145

10,66

0,77

0,198

1,902017

11,02

1,13

0,239

0,265476012

10,91

1,02

0,158

1,517771

11,11

1,22

0,271

0,291697281

11,04

1,15

0,14

1,344861

11,29

1,4

0,327

0,335973753

11,47

1,58

0,084

0,806916

11,63

1,74

0,401

0,396487587

11,61

1,72

0,069

0,662824

11,72

1,83

0,415

0,40860228

11,77

1,88

0,056

0,537944

12

2,11

0,448

0,438563674

12,13

2,24

0,034

0,326609

12,15

2,26

0,462

0,450744663

12,68

2,79

0,017

0,163305

13,11

3,22

0,501

0,49171834

14,15

4,26

0,001

0,009606

14,9

5,01

0,509

0,50720712

14,88

4,99

-0,013

-0,124880
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Vcexp

5RC=3,9ms

experiment
theory
experiment

Vc (volt)

Vcth=Vmax(1-2e-t/RC)
VR exp

RC= 0,79 ms

Δt (ms)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
T
(ms)

ν=1/Τ

ω=2πν

VR (V)

VR/VR0

υψιπερατό
φίλτρο

υψιπερατό
φίλτρο

30

33.3

0.209

0.516

1

0.046

0,22549

23

43.48

0.273

0.511

0,99031

0.059

0,28922

20

50.00

0.314

0.508

0,9845

0.068

0,33333

15

66.67

0.419

0.499

0,96705

0.089

0,43627

10

100.00

0.628

0.476

0,92248

0.123

0,60294

8

125.00

0.785

0.455

0,88178

0.147

0,72059

6

166.67

1.047

0.419

0,81202

0.147

0,72059

4

250.00

1.571

0.342

0,66279

0.214

1,04902

3

333.33

2.094

0.279

0,5407

0.233

1,14216

2

500.00

3.1416

0.199

0,38566

0.243

1,19118

1

1000.00

6.2832

0.102

0,19767

0.241

1,18137

x1000(s-1)

VC (V)

VC /VC0

χαμηλοπερατό χαμηλοπερατό
φίλτρο
φίλτρο

Διάγραμμα 2

VC max/VCo

VC max/VCo
F

1/RC

ω=2π/Τ (x1000 rad/s)
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Διάγραμμα 3

VR/VR0

VR/VR0
F

1/RC

ω=2π/Τ (x1000 rad/s)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(Αναφέρατε περιληπτικά τα σημαντικότερα συμπεράσματα που
βγάλατε μετά την εκτέλεση της άσκησης σε σχέση με τους σκοπούς που τέθηκαν αρχικά).
Μετά το πέρας της άσκησης κατανοήσαμε την αρχή λειτουργίας των φίλτρων (high &lowpass),
την φόρτιση και εκφόρτιση του πυκνωτή, την λειτουργία του υπολογιστή ως ψηφιακού
παλμογράφου καθώς και την διαδικασία ανάλυσης και καταγραφής δεδομένων.
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Άσκηση 8
Το δημιουργικό μυαλό είναι πάντα
ανικανοποίητο από την πρόοδο που κάνει,
επειδή πάντα βλέπει πιο πέρα.
JEAN D’ ALEMBERT,

Επαμεινώνδας Ψημμένος up1083815

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 8
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Θα πρέπει να έχετε μελετήσει τη θεωρητική περιγραφή της άσκησης στο αρχείο ΑΣΚΗΣΗ 8 Για
μελέτη, έχετε παρακολουθήσει τα σχετικά Video Askisi8α και Askisi8b , VideoMagnets,
VideoMagnForce Videoagogou VideoOesterdExp VideomagnFieldCoil που αναφέρονται και στο
παραπάνω αρχείο και γνωρίζετε καλά τα εξής :
Μαγνητικό πεδίο μαγνητών, μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμων ρευματοφόρων αγωγών και κυκλικού
πηνίου, μαγνητικές δυνάμεις, νόμος Biot-Savart, φαινόμενο Hall.
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
1. Να περιγράψετε ποια είναι η διεύθυνση και η φορά και που είναι η αρχή του μοναδιαίου
διανύσματος και η διεύθυνση η φορά και το μέτρο του διανύσματος του μαγνητικού πεδίου dB που
δημιουργείται στη θέση P από το στοιχειώδες μήκος dl του αγωγού που διαρρέεται από ρεύμα i του
παρακάτω σχήματος σύμφωνα με το νόμο Biot-Savart. Επίσης εξηγήστε σε τι χρειάζεται ο νόμος
Biot-Savart

dl

dB =

i

P

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ό νόμος Biot-Savart είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθότι με αυτόν μπορούμε να υπολογίσουμε το
μαγνητικό πεδίο B που δημιουργείται από οποιοδήποτε σχήμα αγωγού σε οποιοδήποτε σημείο
επιθυμούμε.
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2. Στο παρακάτω σχήμα όπου ένας κυκλικός αγωγός ακτίνας R διαρρέεται από ρεύμα Ι. Περιγράψτε
πως είναι στη θέση P η διεύθευνση και η φορά και το μέτρο του διανύσματατος του στοιχειώδους
μαγνητικού dB που οφείλεται στο στοιχειώδες τόξο ds του κυκλικού αγωγού, καθώς και τη τιμής
συνιστώσας των dΒz στη διεύθυνση του άξονα z.

z

dΒ =
dΒz =

r

α

z
R

ds

y

x
3. Με βάση το κανόνα του δεξιού χεριού Περιγράψτε το διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου Β στη
θέση P στις παρακάτω περιπτώσεις κυκλικού και ευθύγραμμου αγωγού που διαρρέονται από ρεύμα
i:

z

i

i

P

P

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού, το διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου είναι κάθετο στο
ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό. Έτσι το διάνυσμα dΒ είναι όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα:
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4. Στο παρακάτω σχήμα ένας αγωγός μήκους L διαρρέεται από ρεύμα i και ευρίσκεται μέσα σε
ομογενές μαγνητικό πεδίο Β όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. Με τη βοήθεια του κανόνα του
δεξιού χεριού να περιγράψτε τη διεύθυνση και τη φορά της μαγνητικής δύναμης Fμαγν που θα δεχθεί
ό αγωγός καθώς και τη τιμή της Fμαγν σε κάθε μια από τα παρακάτω περιπτώσεις. (Σημείωση το Β
είναι εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και δεν αναφέρεται στο μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από το
ρεύμα που διαρρέει τον ίδιο τον αγωγό).

L

i

B

x

i

L

B

Fμαγν= ……….

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η τιμή της Fμαγν είναι ουσιαστικά η τιμή της μαγνητικής δύναμης που οφείλεται στο εξωτερικό
μαγνητικό πεδίο καθώς από το B που δημιουργείται στον αγωγό δεν προκύπτει δύναμη αφού r=0.
5. Στο παρακάτω διάγραμμα ένα δείγμα ημιαγωγού σε σχήμα ορθογώνιου τετράπλευρου ΑΓΔΕ
διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα i που οφείλεται στη ροή ηλεκτρονίων και ευρίσκεται μέσα σε
μαγνητικό πεδίο Β. Περιγράψτε τη διεύθυνση και φορά του διανύσματος της ταχύτητας ενός τυχαίου
ηλεκτρονίου (μικρός μπλέ κύκλος στο σχήμα), του διανύσματος της μαγνητικής δύναμης Fμαγν που
ασκείται στο ηλεκτρόνιο καθώς και του διανύσματος και τη τιμή της ηλεκτρικής δύναμης Fηλεκτρ στο
ηλεκτρόνιο όταν έχει επέλθει ισορροπία. Σημειώστε μεταξύ ποιών πλευρών του ημιαγωγού
εμφανίζεται η διαφορά δυναμικού Hall (ΔVHall) και σημειώστε τη ακριβή πολικότητα (+) και (-)
αυτής στην αντίστοιχη πλευρά του δείγματος. Γράψτε τα μέτρα των παρακάτω δυνάμεων τη
μαθηματική έκφραση που δίνει της ΔVHall εξηγώντας όλες τις παραμέτρους που περιέχει.

Α

i

Γ

x

B

Fμαγν =
Fηλεκτρ =

Ε

Δ

ΔV (Hall) =

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στους άνω τύπους είναι:
•
•
•
•

qe το φορτίο του ηλεκτρονίου
V η τάση στα άκρα του αγωγού
uηλ η ταχύτητα του ηλεκτρονίου
dB,Β το μαγνητικό πεδίο
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Η ταχύτητα των ηλεκτρονίων έχει διεύθυνση ίδια με το i και φορά προς τα κάτω ώστε να
δημιουργείται i φοράς προς τα πάνω (αφού η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων είναι αντίρροπη από
την συμβατική φορά του ρεύματος). Η μαγνητική δύναμη, αφού δίνεται από τον τύπο qeV x B, θα
είναι κάθετη στο Β και στο qeV το οποίο έχει ίδια φορά με το i. Άρα θα έχει φορά προς τα αριστερά.
Αντίθετα, όταν επέλθει η ισορροπία, η Fηλεκτρική θα έχει μέτρο ίσο με το μέτρο της Fμαγνητικής ,
διεύθυνση ίδια και φορά αντίθετη αυτής. Η διαφορά δυναμικού ΔVHall , θα έχει πολικότητα όπως
φαίνεται στο σχήμα (ήτοι ΑΕ (-) και ΓΔ (+) ).

6. Περιγράψτε πως με βάση τη παραπάνω σχέση που δίνει τη ΔVHall θα μπορούμε να μετρήσουμε τη
τιμή του μαγνητικού πεδίου Β ώστε με βάση το φαινόμενο Hall να κατασκευάσουμε ένα
μαγνητόμετρο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Γνωρίζουμε πως η ΔVHall δίνεται από την σχέση ΔVHall= iBd/enA. Αν λύσουμε ως προς Β
προκύπτει ότι B=enAΔVhall/id.
Έτσι μετρώντας το ρεύμα i, το πάχος d και την διατομή Α του αισθητήρα Hall και γνωρίζοντας
την συγκέντρωση των ηλεκτρονίων n. Σαν αισθητήρας Hall νοούμε ένα αγώγιμο δείγμα στο οποίο
ισχύει το φαινόμενο Hall
7. Να περιγράψτε τη διεύθυνση και τη φορά το διανύσματος του μαγνητικού πεδίου B ή τη φορά του
ηλεκτρικού ρεύματος i στις παρακάτω περιπτώσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

i

B?
i?

B
ΑΠΑΝΤΣΗΣΗ
Γνωρίζουμε ότι το Β είναι κάθετο στο i και στην Δύναμη F.
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Στην 1η περίπτωση παρατηρούμε πως υπάρχει μια δύναμη F προς τα κάτω ώστε το καλώδιο να
καμπυλώνεται όπως φαίνεται στο σχήμα. Έτσι θα έχουμε ότι το B έχει φορά προς τα μέσα.

Στην 2η περίπτωση παρατηρούμε πως υπάρχει μια δύναμη F προς τα πάνω ώστε το καλώδιο να
καμπυλώνεται όπως φαίνεται στο σχήμα. Έτσι θα έχουμε ότι το i έχει φορά προς τα αριστερά.
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8. Σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις και για τις αναγραφόμενες πολικότητες του ηλεκτρικού
ρεύματος του μαγνητικού πεδίου και της τάσης Hall που μετρήσαμε, να βρείτε το είδος των φορέων
(ηλεκτρόνια ή οπές) που παράγουν το ρεύμα i.

B
i

x

+

B

x

+

i

-ΔVH (Hall)

-

+ΔVH (Hall)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην 1η περίπτωση παρατηρούμε πως έχουμε ρεύμα φοράς προς τα αριστερά και με την
πολικότητα που φαίνεται στο διάγραμμα προκύπτει στο βολτόμετρο – ΔVHall, δηλαδή οι πόλοι
της διάταξης είναι αντίθετα συνδεδεμένοι με τους πόλους του βολτομέτρου. Φέρνοντας την
παλάμη παράλληλη στο i και κάθετη στο Β, τα δάκτυλά μας δείχνουν την φορά του qeV και ο
αντίχειράς μας την φορά της δύναμης Fμαγνητική. Έτσι προκύπτει ότι έχουμε εκτροπή προς τα
πάνω, και επειδή έχουμε αρνητικό ΔVHall θα έχουμε εκτροπή ηλεκτρονίων. Αντίθετα, στην 2η
περίπτωση παρατηρούμε πως με την πολικότητα του διαγράμματος στο βολτόμετρο έχουμε
+ΔVHall άρα οι πόλοι έχουν συνδεθεί σωστά. Φέρνοντας την παλάμη παράλληλη στο i και κάθετη
στο Β, τα δάκτυλά μας δείχνουν την φορά του qeV και ο αντίχειράς μας την φορά της δύναμης
Fμαγνητική. Έτσι προκύπτει ότι έχουμε εκτροπή προς τα πάνω, και επειδή έχουμε θετικό ΔVHall θα
έχουμε εκτροπή οπών.
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Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ1 (Εργασία πριν από το εργαστήριο)
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Γράφετε με δικά σας λόγια τι θα μετρήσετε και για ποιο σκοπό)
Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση θα μετρήσουμε το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο πηνίου σε
σχέση με το ρεύμα που το διαρρέει, με σκοπό να προσδιορίσουμε την σταθερά μο του μαγνητισμού.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Περιγράψτε σύντομα τα όργανα που θα χρησιμοποιήσετε).
Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση θα χρησιμοποιήσουμε:
Αμπερόμετρο
Ανιχνευτή μαγνητικού πεδίου
• Τροφοδοτικό μεταβλητού ρεύματος
•
•

Γ2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1. Τα παρακάτω βήματα 2-5 περιγράφονται και στο VideoPI-IIIa και VideoPI-IIIb.
2. Κάνουμε τη συνδεσμολογία του κυκλώματος που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 της Άσκησης 8 (για
μελέτη) τροφοδοτικό, πηνίο, αμπερόμετρο σε σειρά. Συνδέουμε το καλώδιο από την έξοδο του
ανιχνευτή Η με την είσοδο Μ του μετρητικού μαγνητικού πεδίου (Teslameter) και ανοίγουμε το
διακόπτη Ε προς τα επάνω για μέτρηση εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου και ρυθμίζουμε το
διακόπτη Κ στην μικρότερη κλίμακα 20.
3. Τοποθετούμε το κυκλικό πηνίο με τη μικρότερη ακτίνα R=10 cm στη βάση στήριξης και
συνδέουμε τη τροφοδοσία του με του ακραίους ακροδέκτες 1, 3 όπου το ρεύμα διαρρέει όλες και τις
10 σπείρες (Ν=10) του πηνίου.
4. Τοποθετούμε τον άξονα του ανιχνευτή κάθετα στο επίπεδο τoυ κυκλικού πηνίου και στο κέντρο
του Ο (Z=0 cm) όπως στο Σχήμα 1 (Άσκηση8 για μελέτη).
5. Ανοίγουμε το διακόπτη Δ του τροφοδοτικού και ρυθμίζουμε τη τιμή του ρεύματος μέσω του
ρυθμιστή Ρ του τροφοδοτικού. Αλλάζοντας το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο στη περιοχή i=0-6 A
αλλάζοντας τη τιμή του και καταγράφουμε για κάθε τιμή του ρεύματος το αντίστοιχο μετρούμενο
μαγνητικό πεδίο Bπειρ στο Πίνακα ΙΙΙ. Τις μετρήσεις αυτές θα τις πάρετε από το Video8PI-ΙΙΙa. Στο
τέλος μηδενίζουμε το ρεύμα και κλείνουμε το διακόπτη Δ του τροφοδοτικού.
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6. Ανοίγουμε το διακόπτη Δ του τροφοδοτικού και μέσω του ρυθμιστή Ρ ρυθμίζουμε το ρεύμα στα
I=6.0 Α. Καταγράφουμε στο Πίνακα I (R=10 cm) καθώς και στο Πίνακα ΙΙ (Ν=10) τη μέτρηση του
μαγνητικού πεδίου Bπειρ που θα πάρετε από το Video8PΙ-IΙΙ.
7. Αφού μηδενίσουμε το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο και ανοίξουμε το διακόπτη Δ του
τροφοδοτικού, αλλάζουμε τη σύνδεση του πηνίου ώστε ο ένας ακροδέκτης από τη να τοποθετηθεί
στη μεσαία θέση 2, ώστε το ρεύμα να διαρρέει τις μισές σπείρες Ν=5. Ανοίγουμε το διακόπτη Δ του
τροφοδοτικού και ρυθμίζουμε τη τιμή του ρεύματος στα Ι=6Α. Καταγράφουμε στο Πίνακα ΙΙ (Ν=5)
τη μέτρηση του μαγνητικού πεδίου Bπειρ από το Video8PΙ-IΙΙa. Μηδενίζουμε το ρεύμα και κλείνουμε
το διακόπτη Δ του τροφοδοτικού.
8. Τοποθετούμε το κυκλικό πηνίο με τη μεγαλύτερη ακτίνα R=20 cm στη βάση στήριξης και
συνδέουμε τη τροφοδοσία του με του ακραίους ακροδέκτες 1, 3 όπου το ρεύμα διαρρέει όλες και τις
10 σπείρες (Ν=10) του πηνίου Video8PΙ-IΙΙb.
9. Τοποθετούμε τον ανιχνευτή του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο και κάθετα στο επίπεδο του πηνίου
(z=0). Ανοίγουμε το δακόπτη Δ του τροφοδοτικού και ρυθμίζουμε με τον παραπάνω διακόπτη το
ρεύμα του κυκλώματος να είναι Ι=6.0 Α. Καταγράφουμε στο πίνακα I (R=20 cm) τη μέτρηση του
μαγνητικού πεδίου Bπειρ που θα πάρετε από το Video8PΙ-ΙΙΙb. Μηδενίζουμε το ρεύμα και κλείνουμε
το διακόπτη Δ του τροφοδοτικού.

10. Τοποθετούμε και πάλι το κυκλικό πηνίο με τη μικρότερη ακτίνα R=10 cm στη βάση στήριξης
και συνδέουμε τη τροφοδοσία του με του ακραίους ακροδέκτες 1, 3 όπου το ρεύμα διαρρέει όλες και
τις 10 σπείρες (Ν=10) του πηνίου.
11. Τοποθετούμε τον άξονα του ανιχνευτή κάθετα στο επίπεδο τoυ κυκλικού πηνίου και στο κέντρο
του Ο (Z=0 cm) όπως στο Σχήμα 1 (Άσκηση8 για μελέτη).
12. Ρυθμίζουμε το ρεύμα που διαρρέει το μικρό πηνίο R=10 cm στα i=6.0 Α. Τις παρακάτω μετρήσεις
θα τις πάρετε από το Video8PΙV Καταγράφουμε τη τιμή του μαγνητικού πεδίου Bπειρ που μετρούμε
στο Πίνακα ΙV για z=0. Ακολούθως επαναλαμβάνουμε τη μέτρηση του Bπειρ μεταβάλλοντας την
θέση του ανιχνευτή κάθετα στο επίπεδο του πηνίου κατά απόσταση Δz=0.5 cm από το κέντρο του
πηνίου και καταγράφουμε σε κάθε z το αντίστοιχο Bπειρ στο πίνακα ΙV.
13. Ακολούθως μεταφέρουμε τον ανιχνευτή στο z=0 cm και ελέγχουμε το μαγνητικό πεδίο αν
εξακολουθεί να είναι το ίδιο με το αρχικό.
14. Στο τέλος μηδενίζουμε το ρεύμα και κλείνουμε το διακόπτη Δ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

I=6.0A
Bπειρ
z=0
(mTesla)
Μικρό
Πηνίο
0,37
(R=10 cm)
Μεγάλο
Πηνίο
0,19
(R=20 cm)
Σύμφωνα με την εξίσωση (7) το Bπειρ πράγματι υποδιπλασιάζεται όταν η ακτίνα του πηνίου
διπλασιάζεται ; Επιβεβαιώστε Ναι αφού 0,37/2=0,185 πάρα πολύ κοντά στο 0,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Μικρό
Πηνίο
z=0, I=6.0A

Bπειρ
(mTesla)

Ν=5

0,185

Ν=10

0,37

Σύμφωνα με την εξίσωση (7) το Bπειρ πράγματι διπλασιάζεται όταν οι σπείρες διπλασιάζονται ;
Επιβεβαιώστε Ναι αφού 0,185*2=0,37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙI Μικρό Πηνίο, R=10 cm, z=0, Ν=10
i (A)

Bπειρ
(mT)

6,11

0,37

5,02

0,30

4,28

0,26

4,00

0,25

3,518

0,22

2,953

0,18

3,122

0,19

2,128

0,13

1,266

0,08

0,770

0,05
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV
z
(cm)

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0

Bπειρ
(mT)
0,37
0,37
0,36
0,35
0,34
0,33
0,31
0,30
0,29
0,27
0,26
0,24
0,23
0,21
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
0,14
0,13
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
0,09

Σφάλμα ΔBπειρ =±0.01 mT, Ν=10, I=6.0 A

Bθεωρ
(mΤ)

0.3768
0.37539
0.37122
0.36443
0.35527
0.34405
0.33111
0.31683
0.30159
0.28575
0.26962
0.25348
0.23758
0.22209
0.20717
0.19292
0.17941
0.16668
0.15474
0.14359
0.13322
0.1236
0.11469
0.10646
0.09886
0.09186
0.0854

Γ3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Απαντήστε σε όλα τα παρακάτω ερωτήματα
1. Με τη βοήθεια του προγράμματος γραφικών και ανάλυσης δεδομένων Origin θα υπολογίσετε σε
επιπλέον στήλη που θα προσθέσετε στην οποία κάνοντας δεξί κλικ στο st column valuew θα
υπολογίσετε τη θεωρητική τιμή του μαγνητικού πεδίου Βθεωρ για τα διάφορα z που μετρήσαμε το
Βπειρ (ΠΙΝΑΚΑΣ IV) από τη παρακάτω εξίσωση (8):
µ
4π 10 −4 3.14 10 6 0.12
πN IR 2
(8)
Bz = 0
=
mT
2π ( R 2 + Z 2 ) 3 / 2
6.28 (0.12 + Z 2 ) 3 / 2
Οι τιμές Βθεωρ έχουν ήδη καταγραφεί στον ΠΙΝΑΚΑ IV και τις συγκρίνετε για έλεγχο μήπως κάνατε
κάποιο λάθος.
2. Έχετε επιβεβαιώσει κάτω από τους αντίστοιχους Πίνακες Ι και ΙΙ αν το Bπειρ πράγματι
διπλασιάζεται όταν: οι σπείρες Ν διπλασιάζονται και η ακτίνα του πηνίου υποδιπλασιάζεται όπως
προβλέπεται από τη Εξίσωση (7).
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3. Να κάνετε στο Origin τη γραφική παράσταση του Βπειρ. σα συνάρτηση του z από τον ΠΙΝΑΚΑ
IV. Σχεδιάζετε μόνο σημεία και μην σχεδιάζετε γραμμή. (Διάγραμμα 1). Κανονικά έχετε μάθει από
τις προηγούμενες ασκήσεις να χρησιμοποιείται το Origin και δεν χρειάζεστε βοήθεια.
4. Στο ίδιο διάγραμμα θα κάνετε για σύγκριση τη γραφική παράσταση (επιλέγοντας κόκκινη συνεχή
γραμμή (Βspline)) του Βcal που υπάρχει και στον Πίνακα ΙV σα συνάρτηση του Z. Το Διάγραμμα 1
από το Origin να το κάνετε επικόλληση στη θέση Διάγραμμα1 που είναι παρακάτω. Να συγκρίνετε
τα πειραματικά σημεία με τα θεωρητικά, να ερμηνεύσετε τις διαφορές που μπορεί να δείτε αφού
συμβουλευτείτε και τα ενδεικτικά αποτελέσματα της Άσκησης8 για μελέτη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην άσκηση μετράγαμε την απόσταση από το κέντρο του πηνίου. Στην πραγματικότητα όμως,
καθώς το πηνίο έχει πάχος, κάποιες σπείρες απέχουν περισσότερο και κάποια λιγότερο. Έτσι, η
θεωρητική μέτρηση η οποία θεωρεί ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα βγάζει ελαφρώς
διαφορετικά αποτελέσματα από τα πραγματικά.
6. Αν θέλουμε να βαθμολογήσουμε τον ανιχνευτή του μαγνητικού πεδίου, ποιά περιοχή του
διαγράμματος Βπειρ. σα συνάρτηση του Z θα διαλέγαμε για να τον βαθμολογήσουμε-διορθώσουμε
και πως μπορεί να γίνει αυτό (Υπόδειξη)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν θέλουμε να βαθμολογήσουμε τον ανιχνευτή του μαγνητικού πεδίου, αυτό θα το κάνουμε στην
περιοχή 8cm -13cm, διότι τότε οι θεωρητικές με τις πραγματικές μετρήσεις έχουν πολύ μικρές
διαφορές, μιας και η πεπερασμένη διάσταση του πάχους του πηνίου δεν επηρεάζει εδώ
σημαντικά. Την βαθμονόμηση αυτή μπορούμε να την κάνουμε ως εξής. Θεωρούμε ως αρχική
απόσταση zo και Bzo και μετράμε την διαφορά z-zo και Bz - Bzo. Έτσι ουσιαστικά «μηδενίζουμε»
την μετατόπιση η παράλληλη μετατόπιση θα είναι αντίστοιχη με την μετατόπιση από το 0.

7. Nα κάνετε στο Origin την γραφική παράσταση (Διάγραμμα 2) του ρεύματος i που διαρρέει το
μικρό πηνίο συναρτήσει του Βπειρ από τον Πίνακα ΙII. Τα πειραματικά σημεία θα πρέπει να
ακολουθούν γραμμική σχέση όπως το περιμένουμε σύμφωνα με τη σχέση (7). Σε αυτή τη περίπτωση
να βρείτε με το Origin τη βέλτιστη ευθεία ανάμεσα από τα σημεία με τη μέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων. Το Διάγραμμα 2 από το Origin να το κάνετε επικόλληση στη θέση Διάγραμμα 2 που
είναι παρακάτω.
8. Με τη βοήθεια του Origin σημειώστε την τιμή της κλίσης Κ της βέλτιστης ευθείας και την ακρίβεια
ΔΚ, στη μορφή: Κ±ΔΚ (1ΣΨ για το ΔΚ).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κ ± ΔΚ = (0.059 ± 0.01) x 10-3 Τ/Α
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8. Δεδομένου ότι με βάση τη σχέση (1) για z=0 πέρνουμε τη σχέση (7) η οποία γράφεται:
Βz = Κ I= μ0 Ν/(2R) Ι, όπου K=μ0 Ν/(2R)= μ0 50x103 ώστε το Βz να μετριέται σε Tesla (T).
Επομένως:
μ0 = Κ/50 x 10-3 (N/A2)
(9)
-3
2
και
Δμ0 = ΔΚ/50 x 10 (N/A ) (10)
9. Από τη σχέση (9) να υπολογήσετε τη τιμή της σταθεράς μ0 καθώς και το σφάλμα Δμ0 από τη σχέση
(10) (με ένα ΣΨ). Να εκφράστε τα αποτελέσματα των υπολογισμών στη μορφή:
μ0 ± Δμ0 με τα σωστά ΣΨ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

μ0 ± Δμ0 = (1.18 ± 0.2) x 10-6 N/A2

10. Μπορείτε να εξετάσατε ότι η γνωστή τιμή μ0 = 1.26 x 10-6 N/A2, θα είναι αρκετά κοντά στο
παραπάνω διάστημα μ0 ± Δμ0 που βρήκατε πειραματικά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεδομένου ότι το σφάλμα μας είναι στο 2ο ΣΨ, και η μετρούμενη τιμή του μο
είναι 1,18±0,2 x10-6 N/A2μπορούμε ν πούμε ότι η γνωστή τιμή του μο είναι πολύ κοντά.
11. Αφού προσδιορίσατε τη σταθερά μο μπορείτε με βάση τη γνωστή σχέση
1
𝜇𝜇𝜊𝜊 𝜀𝜀𝜊𝜊 = 2
(11)
𝑐𝑐
να προσδιορίσετε μια άλλη ακόμα σημαντική σταθερά, την διηλεκτρική σταθερά εο που εμφανίζεται
1 𝑞𝑞𝑞𝑞΄
στον νόμο του Coulomb: 𝐹𝐹 =
2 . Επομένως η εο μπορεί να προσδιοριστεί από τη
4π𝜀𝜀𝜊𝜊 𝑟𝑟

𝜀𝜀𝜊𝜊 =

1 1

𝜇𝜇𝜊𝜊 𝑐𝑐 2

(12)

Να συγκρίνετε τη τιμή που βρήκατε με την γνωστή τιμή ε0 = 8,854× 10−12 A2·s4·kg−1·m−3
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Θα έχουμε:
𝜀𝜀𝜊𝜊 =

1 1
1
1
→
𝜀𝜀
=
→
𝜊𝜊
𝜇𝜇𝜊𝜊 𝑐𝑐 2
1.18 ∙ 10−6 89875,243264 ∙ 106

𝜀𝜀𝜊𝜊 =

𝛥𝛥𝛥𝛥𝜊𝜊 =

1
→ 𝜀𝜀𝜊𝜊 = 9,429 ∙ 10−12
106052,78705152

1 1
1
1
→ 𝛥𝛥𝛥𝛥𝜊𝜊 =
→
2
−6
𝛥𝛥𝜇𝜇𝜊𝜊 𝑐𝑐
0.2 ∙ 10 89875,243264 ∙ 106

𝛥𝛥𝜀𝜀𝜊𝜊 =

1
→ 𝛥𝛥𝛥𝛥𝜊𝜊 = 0,556 ∙ 10−12
17.975,0486528

𝜀𝜀𝜊𝜊 + 𝛥𝛥𝛥𝛥𝜊𝜊 = (9,429 ± 0,556) ∙ 10−12

Άρα η γνωστή τιμή του εο περιέχεται στην τιμή που υπολογίσαμε αφού ξέρουμε πως έχουμε
σφάλμα στο 2 ΣΨ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Equation
Plot

Bπειραματικο

Weight

No Weighting

Intercept

0,00442 ± 0,0025

Slope

0,05987 ± 6,9320

Residual Sum of Squ

Bπειραματικο (mT)

y = a + b*x

9,38507E-5

Pearson's r

0,99946

R-Square (COD)

0,99893

Adj. R-Square

0,99879

i (A)

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Καταγράψτε τα κυριότερα συμπεράσματα που βγάλατε σε σχέση με
τοους σκοπούς της άσκησης)
Μετά το πέρας της άσκησης καταφέραμε να υπολογίσουμε με αρκετά καλή ακρίβεια τις σταθερές μο, εο.
Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε είναι ότι η εφαρμογή των θεωρητικών, μέχρι στιγμής,
φαινομένων με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήσαμε αλλά και την ως τώρα εμπειρία μας, πλησιάζουν
πολύ στις πειραματικές προσεγγίσεις στις οποίες καταλήγουμε.
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