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Τό σύγγραμμα τού καθηγητή Π. Άσημακόπουλου 
Ήλεκτρομαγνήτική Θεωρία καί Πρακτική πραγματεύε
ται τά φαινόμενα στό χώρο τού ήλεκτρομαγνητισμοΰ 
μέ Εμφαση τόσο στή θεωρητική Εμπέδωση ένός αυτό
νομου λογικού οικοδομήματος δσο καί στήν εργαστη
ριακή πρακτική. Ό  διπλός αυτός προσανατολισμός ε
πιτρέπει τήν παράλληλη καί σέ ένιαίο πλαίσιο κάλυψη 
των αντιστοιχούν θεωρητικούν καί Εργαστηριακών μαθη
μάτων στήν ανώτατη προπτυχιακή Εκπαίδευση.

Ή  έπαγιογική διεργασία πού ακολουθείται στή θεω
ρία τού ήλεκτρομαγνητισμοΰ αποκλίνει σημαντικά άπό 
τήν παραδοσιακή μέθοδο παρουσιάσεως τού θέματος. 
Ώ ς θεμελιώδες πειραματικό άποτέλεσμα είσάγεται ό 
«γενικευμένος» νόμος τού Coulomb πού περιγράφει τή 
δύναμη μεταξύ δύο κινούμενων σημειακών ηλεκτρικών 
φορτίων. Μέ τή βοήθεια τής άρχής τής Επαλληλίας ό 
πρώτος όρος τής έκφράσεως αυτής όδηγεΐ στόν όρισμό 
τού ηλεκτρικού πεδίου Ενώ ό δεύτερος στόν όρισμό 
τού μαγνητικοΰ πεδίου. "Ετσι ήλεκτρικά καί μαγνητικά 
φαινόμενα εΐσάγονται κατά τελείως παράλληλο τρόπο 
Ενώ ή στενή σύνδεση τών δύο πεδίων γίνεται Εμφανής 
ευθύς Εξαρχής. Ή  Ιδια διεργασία ακολουθείται γιά τήν 
εισαγωγή τών αντίστοιχων συναρτήσεων βαθμωτοΰ καί 
άνυσματικοΰ δυναμικού. Ή  σύνδεση ήλεκτρικοΰ καί 
μαγνητικού πεδίου διερευναται άκόμη μέ κάποια λε
πτομέρεια ατά πλαίσια τής ειδικής θεωρίας τής σχετι
κότητας. Ή  ατομική δομή καί στοιχεία τής κβαντικής 
θεωρίας χρησιμοποιούνται σέ δύο ξεχωριστά κεφάλαια 
γιά τή μελέτη τών ήλεκτρικών καί μαγνητικών ιδιοτή
των τής ύλης. Ή  ηλεκτρική μετατόπιση D(r )  καί τό 
πεδίο μαγνητίσεως H(r)  πού εΐσάγονται γιά τό σκοπό 
αύτό συνδέονται στό τελευταίο κεφάλαιο, μέσω τών Ε
ξισώσεων τού Maxwell, σέ μιά όλοκληρωμένη θεωρία 
τού ήλεκτρομαγνητισμοΰ.

Στά Εργαστηριακά κεφάλαια τού συγγράμματος πε- 
ριγράφονται τά σημαντικότερα όργανα καί μέθοδοι στή 
σύγχρονη τεχνολογία τού ήλεκτρομαγνητισμοΰ. 'Ιδιαί
τερη έμφαση δίνεται σέ μεθόδους μετρήσεως ήλεκτρι
κών καί μαγνητικών μεγεθών όπως Εφαρμόζονται σή
μερα στό Ερευνητικό Εργαστήριο καί στή βιομηχανία. 
Δύο άνεξάρτητα κεφάλαια είναι Επιπλέον άφιερωμένα 
στις μεθόδους άναλύσεως κυκλωμάτων συνεχούς καί Ε
ναλλασσόμενου ρεύματος.

Τά 81 πειράματα πού συμπληρώνουν τό κυρίως 
κείμενο Εχουν διαμορφωθεί μέ στόχο τήν Εμπέδωση 
τών βασικών Εννοιών τής θεωρίας καί τών μεθόδων 
πού χρησιμοποιούνται σήμερα στήν πρακτική τού ή- 
λεκτρομαγνητισμού. Ό  Εκτενής κατάλογος τών πειρα
μάτων παρέχει τή δυνατότητα συγκροτήσεως ένός 
πλήρους Εργαστηριακού μαθήματος δύο Εξαμήνων μέ 
σημαντική εύεληξία ώς πρός τή χροιά τού μαθήματος, 
τά διαθέσιμα όργανα ή τό Επίπεδο τών διδασκομένων.



Δ & Ρ £ Λ 
ΒΑΝΕΠΙ ΠΗΝΙΟΥ 

ΙΟΑΝΝΙΗΟΝ

ηλεκτρομαγνητικη
Θεωρία
και
πρακτική



Αρ. εισ rm Η

Παναγιώτη Α . Ά σημακόπ ουλου  

καθηγητοϋ του Πανεπιστημίου Ίω αννίνω ν

ηλ εκτρομαγνη τικη
θεωρία
και
πρακτική

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1993



Στη ν  Α ν ν α  

μ ε  αγαττη



εισα γω γή

Σέ πολύ λίγους κλάδους τής φυσικής τό θεωρητικό οίκοδόμημα έμψσ- 
νίζει τή λογική καί ,αίσθητική συνέπεια πού άπαντάται στό χώρο τών μα
κροσκοπικών ήλεκτρομαγνητικών φαινομένων. Είναι πράγματι έκπληκτικό 
δτι μέ άπαρχή μιά καί μόνο πειραματικά προσδιορισμένη σχέση, τόν «γενι- 
κευμένο» νόμο τού Coulomb, πού περιγράφει τή δύναμη μεταξύ δύο κινού
μενων σημειακών φορτίων καί μερικές έπίσης πειραματικά έξακριβωμένες 
γενικές άρχές σχετικά μέ τή συμπεριφορά τού ήλεκτρικοΰ φορτίου, είναι 
δυνατόν νά δημιουργηθεΤ μιά όλοκληρωμένη θεωρία πού περιγράφει σέ 
ένιαΤο πλαίσιο μιά τέτοια πληθώρα φαινομένων άπό τό στατικά ήλεκτρισμό 
ώς τό μαγνητικό πεδίο ρευμστοφόρου άγωγού καί άπό τό όρατό φώς ώς 
τήν άσύρμάτη τηλεπικοινωνία. *Η άπλή αύτή συγκράτηση τού θεωρητικού 
σκελετού δέν ήταν πάντα έμφανής. Όπως, σύμφωνα μέ τό παλιό ρητό, ή 
Ρώμη δέν κτίστηκε μέσα σέ μιά μέρα, έτσι καί τό οίκοδόμημα τής Κλασσι
κής Ήλεκτρομαγνητικής θεωρίας χρειάστηκε δυό περίπου αίώνες προσπά
θεια καί έπιμονή. Στά διάφορα στάδια συγκροτήσεως τής θεωρίας πολλά 
φαινόμενα, πού σήμερα γνωρίζουμε δτι άποτελούν άπλά πορίσματα τής βα
σικής άλληλεπιδρόσεως δύο φορτίων, έντάχθηκαν ώς άνεξάρτητες πειρα
ματικές παρατηρήσεις μέ μικρή συνοχή πρός τό δλο οίκοδόμημα. Χαρακτη
ριστικά παραδείγματα στήν κατηγορία αύτή είναι μιά πληθώρα «νόμων», δ- 
πως ό νόμος τού Ampdre, ό νόμος τών Biot καί Savart ή 6 νόμος τού Lenz. 
Ή  Γδια ή ένιαία φύση τών ήλεκτρικών καί μαγνητικών φαινομένων άναγνω-
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ρίστηκε πλήρως μόνο μετά τή διατύπωση των έξισώσεων τού Maxwell, ol 
όποιες έπιπλέον όδήγησαν καί στό σημαντικότερο ίσως άποτέλεσμα τής 
όλοκληρωμένης θεωρίας: τήν άνάδειξη τής ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβο- 
λίας.

‘Η έξέλιξη τής φυσικής κατά τό πρώτο ήμισυ τού είκοστοϋ αίώνα όχι 
μόνο δέν άνέτρεψε τήν Κλασσική Ήλεκτρομαγνητική Θεωρία άλλά τής 
προσέδωσε νέες διαστάσεις καί διαύγεια. Τό ίδιο τό ήλεκτρικό φορτίο άνα- 
δεί^θηκε ώς μιά άπό τίς βασικές Ιδιότητες τών δομικών λίθων τής ύλης, 
ένώ' ή μή άνεύρεση στόν ύποατομικό κόσμο άλλου είδους φορτίου (π.χ. 
τού κατά καιρούς πιθανολογούμενου «μαγνητικοΰ») άπέδωσε όλα τά μα- 
γνητικά φαινόμενα άποκλειστικά στήν κίνηση τού ήλεκτρικοΰ φορτίου. Πα
ράλληλα ή ΕΙδική Θεωρία τής Σχετικότητας έρριξε νέο φώς στή διασύνδε
ση ήλεκτρικών καί μαγνητικών φαινομένων μέσω τής ταχύτητας τού φω
τός. Είναι τουλάχιστον παράδοξο ότι ή λογική διαύγεια καί οίκονομία τής 
Κλασσικής Ήλεκτρομαγνητικής Θεωρίας δέν άντικατοπτρίζεται πλήρως στά 
περισσότερα έκπσιδευτικά συγγράμματα πού πραγματεύονται τό θέμα. 
Στήν συντριπτική πλειοψηφία τών συγγραμμάτων πού γνωρίζω ό συγγρα
φέας δείχνει σχεδόν πάντα μιά τάση γιά προσήλωση στήν τεθλασμένη όδό 
τής Ιστορικής έξελίξεως, ή όποια συχνά έπισκιάζει μάλλον παρά άναδεικνύει 
τή συνοχή καί συνέπεια τού οικοδομήματος. Ηλεκτροστατικά φαινόμενα 
άναπτύσσονται παραδοσιακά μέ άπαρχή τήν Ιστορικά καθιερωμένη έκφρα
ση τού Coulomb γιά τήν άλληλεπίδραση δύο στατικών σημειακών φορτίων, 
πού μέ τή βοήθεια τής άρχής τής έπαλληλίας όδηγεΐ στίς έννοιες τού ήλεκ- 
τρικοΰ πεδίου καί δυναμικού. Κατά τήν ίδια παραδοσιακή πρακτική μαγνητι- 
κά φαινόμενα είσάγονται στή συνέχεια μέ κάποιον έκ πρώτης όψεως εύρι- 
στικό όρισμό τής συναρτήσεως μαγνητικοΰ πεδίου B(r). Στίς περισσότερες 
περιπτώσεις δέν διευκρινίζεται άν τούτο είναι άποτέλεσμα πειραματικής 
παρατηρήσεως ή άποτελεΐ πρόταση πού άναμένει τή λογική της δικαίωση 
στά πορίσματα τής θεωρίας. Καί στίς δύο περιπτώσεις ό παραδοσιακός αύ- 
τός χειρισμός τού θέματος έμφανίζει σημαντικές άδυναμίες. Κατ' άρχήν εί
ναι πολύ δύσκολο, άν όχι άδύνατο, νά διαμορφωθεί πείραμα πού έπιβε- 
βαιώνει άμεσα τή συνάρτηση μαγνητικοΰ πεδίου χωρίς λογικά κυκλικούς 
όρισμούς καί άναφορά στό φυσικό μέγεθος τής δυνάμεως. Ή  έναλλακτική 
άποψη τής μετέπειτα δικαιώσεως έξάλλου παρουσιάζει τήν άδυναμία ότι ή 
έπαλήθευση τής προτάσεως έτεροχρονίζεται σημαντικά μέχρι τή δυνατότη
τα υπολογισμού ρεαλιστικών μαγνητικών πεδίων καί ούσιαστικά μέχρι τή 
διατύπωση, έπίλυση καί έλεγχο τών έξισώσεων τού Maxwell.
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Ή  έπσγωγική διεργασία πού άκολουθεϊται κατά τήν άνάπτυξη τής 
Κλασσικής Ήλεκτρομαγνητικής Θεωρίας ατό παρόν σύγγραμμα άποκλίνει 
ριζικά άπό τήν Ιστορική έξέλιξη καί παραδοσιακή πρακτική. Τό όλο λογικό 
οίκοδόμημα θεμελιώνεται μέ τήν πειραματικά παρατηρούμενη δύναμη 
πού έξασκεϊ ένα κινούμενο φορτίο q, πρός ένα δεύτερο κινούμενο <ρορφ>

_ , άιά2 , Pi Q2u2 χ (υ, χ r21)
r ,„2 = k e — —  r21 + km-----------------------

Γ21 Γ21
(Ε.1.)

όπου υ, καί υ2 είναι οΙ στιγμιαίες ταχύτητες των δύο φορτίων, r21 = |r2 — r,| 
ή μεταξύ τους άπόσταση καί ke, k m δύο σταθερές (πού έξαρτώνται άπό τίς 
μονάδες μετρήσεως) μέ πειραματικά παρατηρούμενο σταθερό λόγο

Ή  τελευταία πειραματική σχέση είσάγει έξ υπαρχής στή θεωρία τήν ταχύ- 
τητα τού φωτός c. Ά ν  καί Ιστορικά ή προηγούμενη σχέση δέν έχει προκύ- 
ψει άπό συγκεκριμένο πείραμα είναι εύκολο νά περιγράφουμε τήν πειραμα
τική διαδικασία πού θά όδηγοϋσε στό άποτέλεσμα τής έξ. (Ε .1 ). Σύμφωνα 
μέ τήν πρακτική πού άκολουθεϊται σήμερα στήν έρευνα στοιχειωδών σω
ματίων τό άποτέλεσμα τής έξ. (Ε .1 ) θά μπορούσε π.χ. νά έπιβεβαιωθεϊ ή νά 
έξαχθεί άπό πειράματα σκεδάσεως δύο φορτισμένων σωματίων. Μέ άπαρ- 
χή τό Κεφάλαιο 2 ή έξ. (Ε .1 ) χρησιμοποιείται γιά τή μελέτη ήλεκτροστστι- 
κών φαινομένων όπου συνεισφέρει μόνο ό πρώτος όρος τής έκφράσεως. 
Μέ τή βοήθεια τής άρχής τής έπαλληλίας είσάγεται τό ήλεκτρικό πεδίο E(r) 
καί σέ ένα δεύτερο βήμα λογικής άφαιρέσεως ή συνάρτηση δυναμικού 
φ(ΐ’). Ηλεκτροστατικά φαινόμενα πού προέρχονται άπό τήν πόλωση τής ύ
λης μελετώνται στό Κεφάλαιο 3. όπου έπιπλέον είσάγεται ή έννοια τής 
ένεργείας τού ήλεκτροστατικοΰ πεδίου.

Ή  συνεισφορά τού δεύτερου όρου τής έξ. (Ε .1 ) μελετδται στό Κεφά
λαιο 9. Μέ χρησιμοποίηση καί πάλι τής άρχής τής έπαλληλίας ό όρος αύτός 
όδηγεί στόν όρισμό τού μαγνητικοΰ πεδίου B(r) ένώ ή όλη έκφραση μετα
πίπτει στή γνωστή δύναμη Lorentz. Ό  χειρισμός αύτός παρουσιάζει τό ση
μαντικό πλεονέκτημα ότι εύθύς έξ άρχής άναδεικνύεται ή κοινή προέλευση 
τού ήλεκτρικοϋ καί μαγνητικού πεδίου ένώ ήλεκτρικά καί μαγνητικά φαινό
μενα άναπτύσσονται κατά τελείως παράλληλο τρόπο. Ή  στενή σύνδεση 
των δύο πεδίων άναλύεται διεξοδικότερα στό τέλος τού Κεφαλαίου 9 στά
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πλαίσια της ΕΙδικής Θεωρίας τής Σχετικότητας. Τέλος, ή Γδια διασύνδεση 
άποκτά νέες διαστάσεις μέ τήν είσαγωγή χρονικά μεταβαλλόμενων μαγνη- 
τικών πεδίων καί τή μελέτη έπαγωγικών φαινομένων στό Κεφάλαιο 11.

Τό σημαντικό πόρισμα πού άπορρέει άπό τήν έξ. (Ε.1), ότι όλα τά γνω
στά σήμερα μαγνητικά φαινόμενα προέρχονται άπό τήν κίνηση ήλεκτρικοΰ 
φορτίου θεμελειώνεται στό Κεφάλαιο 12 μέ έκτενή άνάλυση τής μικρο- 
σκοπικής είκόνας τής ύλης. Χρησιμοποιώντας όρισμένες βασικές έννοιες 
τής κβαντικής θεωρίας περιγράφονται μέ κάποια λεπτομέρεια τά φαινόμενα 
τοΰ παραμαγνητισμού, διαμαγνητισμοΰ καί σιδηρομαγνητισμοΰ. Ά ν  καί ή 
έμφαση μέχρι τό σημείο αύτό βρίσκεται στή στενή άλληλοσύνδεση μεταξύ 
ήλεκτρικών καί μαγνητικών φαινομένων ή μελέτη τών μαγνητικών Ιδιοτή
των τής ύλης άναδεικνύει τήν άπουσία μιας συμμετρίας πού, άν καί δέν 
έπιβεβαιώνεται άπό τό πείραμα, θά μπορούσε νά άναμένει κανείς άπό τή 
φύση. "Οπως περιγράφεται στήν είσαγωγή τοΰ Κεφαλαίου 12, άπό τό φυ
σικό κόσμο άπουσιάζει τό «μαγνητικό» φορτίο, τό όποιο, σέ άναλογία μέ τό 
ήλεκτρικό, θά μπορούσε σέ μιά τελείως συμμετρική θεωρία νά δημιουργεί 
μαγνητικό πεδίο όταν βρίσκεται έν στάσει καί ήλεκτρικό πεδίο όταν κινεί
ται.

Ή  όλοκλήρωση τής Κλασσικής Ήλεκτρομαγνητικής Θεωρίας πραγμα
τοποιείται στό Κεφάλαιο 16 μέ τήν είσαγωγή τοΰ ρεύματος μετατοπίσεως 
καί τή διατύπωση τών έξισώσεων τοΰ Maxwell. Ά ν  καί άπό τό σημείο αύ
τό ξεκινά ένα όλόκληρο πεδίο τής φυσικής, Ιδιαίτερα μέ τήν έξερεύνηση 
τών έπιπτώσεων τής ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας, τό παρόν σύγγρραμ- 
μα περιορίζεται στή διατύπωση καί διερεύνηση τών γενικών λύσεων γιά τό 
ήλεκτρικό καί μαγνητικό πεδίο στίς όποιες όδηγοΰν οΙ έξισώσεις τοΰ 
Maxwell γιά ένα άπειρο ή ήμιάπειρο υλικό μέσο. Τό σημείο αύτό άποτελεΐ 
τήν άφετηρία ένός μεγάλου άριθμοΰ συγγραμμάτων στήν Ελληνική καί ξέ
νη βιβλιογραφία μέ άντικείμενο τήν 'Οπτική καί γενικότερα τήν Κυματική.

Τό προηγούμενο πρόγραμμα παρουσιάσεως πιστεύω άτι συγκροτεί ένα 
πλήρες θεωρητικό υπόβαθρο γιά τήν κατανόηση τών ήλεκτρομαγνητικών 
φαινομένων, τουλάχιστον στό προπτυχιακό έπίπεδο. Ή  Ολη ΰμως πού άκο- 
λουθεϊ, δπως προδίδει καί ό γενικός τίτλος τοΰ βιβλίου, είναι Ισότιμα κατα
νεμημένη μεταξύ θεωρίας καί πρακτικής τοΰ ήλεκτρομαγνητισμοϋ. Λόγω 
τής μεγάλης τους σημασίας στήν έρευνα, στή βιομηχανία, άλλά πολλές φο
ρές καί στήν καθημερινή πρακτική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στή διεργασία 
τών ήλεκτρικών μετρήσεων.

Είναι γεγονός, άτι ή πληθώρα τών μετρήσεων στή σύγχρονη έρευνα



καί τεχνολογία όδηγεί τελικά στή μέτρηση ένός ήλεκτρικοϋ φυσικού μεγέ
θους. Σέ πολύ λίγες περιπτώσεις (ή μέτρηση τής θερμοκρασίας μέ θερμό
μετρο στήλης ύδραργύρου έρχεται άμέσως στό νοϋ) πραγματοποιείται μέ
τρηση χωρίς νά παρεμβληθεί κάποια έννοια ή όργανο άπό τό πεδίο τού 
ήλεκτρομαγνητισμού. ‘Ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας άνάγονται συνή
θως στή μέτρηση τής διαφοράς δυναμικού πού άναπτύσσεται ατά άκρα 
ένός θερμοζεύγους· μέτρηση τού φωτισμού άνάγεται στή μέτρηση τού 
ήλεκτρικοϋ ρεύματος πού δημιουργεί ένα φωτοστοιχείο- ή κινητική ένέρ- 
γεια τών προϊόντων μιάς πυρηνικής άντιδράσεως μπορεί νά προσδιοριστεί 
άπό τό ήλεκτρικό φορτίο Ιονισμοΰ πού δημιουργεΐται σέ κάποιο ύλικό μέ
σο. Παράδείγμστα κατά τά όποια ή μέτρηση ένός φυσικού ή χημικού μεγέ
θους άνάγεται στή μέτρηση ένός ήλεκτρικοϋ μεγέθους μπορεί νά όναφέρει 
κανείς έσαεί. Σέ γενικές γραμμές μπορούμε νά περιγράφουμε τή διεργασία 
τών περισσοτέρων σύγχρονων μετρήσεων σύμφωνα μέ τό έπόμενο διά
γραμμα.

φυσικό ή
χημικό
μ ίγ ιθ ο ς

Ά ν  καί μερικά άπό τά στάδια είναι δυνατόν νά παρακαμφθούν, μετρή
σεις άρχίζουν συνήθως μέ τήν άνίχνευση καί μετατροπή τού φυσικού με
γέθους πού πρόκειται να προσδιοριστεί σέ ήλεκτρικό σήμα. Τό φωτοστοι
χείο, τό θερμοζεΰγος, τό πιεζοηλεκτρικό στοιχείο, είναι μερικά γνώριμα πα
ραδείγματα μετατροπέων. Μέ τόν όρο ήλεκτρικό σήμα θά έννοήσουμε κά
θε ήλεκτρική ποσότητα ή μεταβολή ήλεκτρικής ποσότητας πού περιέχει 
πληροφορία. Σέ πολλές περιπτώσεις τό ήλεκτρικό σήμα πού παράγεται άπό 
τόν μετατροπέα είναι άρκετά άσθενές ή γενικώτερσ δύσχρηστο ώστε νά 
χρειάζεται κάποια έπεξεργασία. Τό στάδιο αύτό καλύπτει ό μεγάλος χώρος 
τής έπιστήμης τής ήλεκτρονικής. Στό βιβλίο αύτό θά άσχοληθοΰμε μέ τό 
τελευταίο στάδιο τής διεργασίας δπου τό έπεξεργασμένο πλέον ήλεκτρικό 
σήμα παραδίδει τήν πληροφορία πού μεταφέρει μέ τή μέτρηση ένός βασι
κού ήλεκτρικοϋ μεγέθους. Τό Κεφάλαιο 5 έξετάζει διεξοδικά τό βασικότερο 
όργανο ήλεκτρικών μετρήσεων, τό έργαστηριακό άμπερόμετρο, καί τή χρή
ση του στή μέτρηση ήλεκτρικού ρεύματος, δυναμικού καί άντιστάσεως.
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Ούσιαστικά τό ϊδιο όργανο, στήν ττιό έκλεπτυσμένη του μορφή, ώς γαλβα
νόμετρο D'Arsonvai ή βαλλιστικό γαλβανόμετρο, μελετάται διεξοδικότερα 
στό Κεφάλαιο 7. Ή  έκτεταμένη αύτή μελέτη τοΰ όργάνου κινητού πλαισίου 
γίνεται σκόπιμα. Παρόλη τήν έπιδρομή τών ψηφιακών όργάνων στή σύγ
χρονη τεχνολογία, δέν πιστεύω ότι, τουλάχιστον στό προβλεπόμενο μέλ
λον, τά όργανα άποκλίσεως θά έκλείψουν. Όπως τό ψηφιακό χρονόμετρο 
δέν πρόκειται νά άντικαταστήσει το κοινό ρολόϊ τοΰ τοίχου μέ ώροδείκτη 
καί λεπτοδείκτη, δέν μπορώ νά φανταστώ ένα πίνακα έλέγχου σταθμού 
παραγωγής ήλεκτρικής ένεργείας ή ένα θάλαμο διακυβερνήσεως άεροσκά- 
φους μέ άποκλειστικά ψηφιακές ένδείξεις. Καί τούτο λόγω τής άνθρώπινης 
δυνατότητας ή άδυναμίας άντιλήψεως. Στίς περισσότερες περιπτώσεις ή 
πληροφορία πού άπαιτεΐται άπό ένα όργανο έλέγχου είναι πληροφορία τά
ξης μεγέθους. Ό  άνθρωπος έχει τή δυνατότητα νά έξάγει μιά τέτοια πλη
ροφορία άπό ένα όργανο άποκλίσεως σχεδόν  ̂ύποσυνείδητα μέ μιά άπλή 
ματιά. Σέ ένα πίνακα έλέγχου μέ 50 όργανα άποκλίσεως, τό όργανο .μέ τόν 
«δείκτη στό κόκκινο» γίνεται εύκολα άντιληπτό. Αντίθετα, ένα ψηφιακό όρ
γανο άπαιτεΐ ιδιαίτερη προσοχή καί συνειδητή άνάγνωση τής πληροφορίας. 
Ή  διεξοδική έπομένως μελέτη τοΰ όργάνου κινητού πλαισίου σέ ένα έργα- 
στηριακό μάθημα ήλεκτρομαγνητισμοΰ πιστεύω ότι είναι έπιβεβλημένη.

Μιά ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος πού βρίσκει μεγάλη έκμετάλευση στό 
χώρο τοΰ ήλεκτρομαγνητισμοΰ, ή μέθοδος μηδενισμού, έξετάζεται έπίσης 
διεξοδικά μέ άπαρχή τό Κεφάλαιο 8. Ή  διαπίστωση ότι «τό μηδέν μπορεί 
νά μετρηθεί μέ μεγαλύτερη άκρίβεια άπό όποιοδήποτε άλλο άριθμό» είναι 
βέβαια πολύ παλιά. Βρίσκει τήν πρώτη της έφαρμογή στήν έπινόηση τοΰ 
ζυγού γιά τή μέτρηση μάζας. Ή  μέθοδος όμως βρίσκει τή μεγαλύτερη άξιο- 
ποίησή της στο χώρο τής τεχνολογίας τοΰ ήλεκτρισμοϋ. Γέφυρες συνεχούς 
ρεύματος καί ποτενσιομετρικές διατάξεις έξετάζονται στό Κεφάλαιο 8. Μέ
θοδοι μηδενισμού στό έναλασσόμενο ρεύμα καί ή μέτρηση χωρητικότητας, 
συντελεστών αύτεπαγωγής, άμοιβαίας έπαγωγής καί συχνότητας, μελετών- 
ται στό Κεφάλαιο 15.

Τό Κεφάλαιο 10 ξεφεύγει λίγο άπό τόν «κλασσικό» χώρο τών ήλεκτρο- 
μαγνητικών μετρήσεων καί είσδύει στά χωράφια τής παλαιότερα θεωρού
μενης ήλεκτρονικής. Στό κεφάλαιο αυτό έξετάζεται ή κίνηση φορτισμένων 
σωματίων στό κενό μέ έφαρμογές τόν καθοδικό σωλήνα, τήν δίοδη καί τήν 
τρίοδη λυχνία. Θεώρησα άπαραίτητο νά συμπεριλάβω τά θέματα αύτά, 
άφενός έπειδή έμπεδώνουν βασικές έννοιες πού καλύπτει ή άντίστοιχη ύλη 
τοΰ ήλεκτρομαγνητισμοΰ. Αφετέρου ό καθοδικός παλμογράφος άποτελεϊ



ΕΙσαγωγή vii

σήμερα ένα όργανο του 'Εργαστηρίου Ήλεκτρομαγνητικών Μετρήσεων 
έξίσου βασικό ΰσο καί τό γαλβανόμετρο.

Καθώς ή Ολη τού βιβλίου μοιράζεται έξίσου μεταξύ θεωρίας καί πρα
κτικής τοΰ ήλεκτρομαγνητισμοϋ ή πρόκριση ένός συστήματος μονάδων γιά 
τή μέτρηση φυσικών μεγεθών καί τήν άναγραφή τών έξισώσεων δέν είναι 
προφανής. Συγγράμματα μέ έμφαση στή θεωρία χρησιμοποιούν παραδο
σιακά τό σύστημα CGS Gauss ένώ στήν τεχνολογία τοΰ ήλεκτρομαγνητι- 
σμοΰ τό Διεθνές Σύστημα (SI) βρίσκει σχεδόν καθολική όποδοχή. Γιά τίς 
άνάγκες τού παρόντος συγγράμματος έπελέΥη ένα μικτό σύστημα όπου κά
θε σχέση γράφεται στό σύστημα CGS Gauss ένώ οί έπιπλέον παράγοντες 
πού μετατρέπουν τή σχέση στό σύστημα SI τοποθετούνται σέ άγγύλες. Ή  
πρακτική αύτή άκολουθεΤται στά καθαρώς «θεωρητικά» κεφάλαια ένώ σέ 
κεφάλαια πού άσχολοΰνται μέ μεθόδους μετρήσεως χρησιμοποιείται άπο- 
κλειστικά τό Διεθνές Σύστημα. ‘Ορισμένα άκόμη συστήματα μονάδων με
τρήσεων πού χρησιμοποιούνται στό χώρο τοΰ ήλεκτρομαγνητισμοϋ περι- 
γράφονται στό Παράρτημα Α.

Τά Πειράματα πού παρεμβάλλονται στό κυρίως κείμενο έχουν σχεδια
στεί μέ σκοπό τήν έμπέδωση τών βασικών έννοιών τοΰ ήλεκτρομαγνητι- 
σμοΰ, καί τήν έξοικείωση τοΰ φοιτητή μέ τίς μεθόδους μετρήσεως, όπως 
πραγματοποιούνται σήμερα στό έρευνητικό έργαστήριο καί στή βιομηχανία. 
ΟΙ όδηγίες πού παρέχονται σέ κάθε πείραμα είναι άρκετές ώστε ό φοιτητής 
νά συγκεντρώσει τά όργανα καί νά τό έκτελέσει χωρίς βοήθεια άπό τό δι
δακτικό προσωπικό. Τά όργανα καί έξσρτήματα πού άπαιτοϋνται γιά κάθε 
πείραμα δίνονται συγκεντρωτικά στό Παράρτημα Γ. Ή  πειραματική μεθο
δολογία συμπληρώνεται άκόμη άπό τρία έπικουρικά κεφάλαια. Τό Κεφάλαιο 
1 περιλαμβάνει στοιχεία άπό τή στατιστική άνάλυση πού κατά τή γνώμη 
μου άπαιτοϋνται γιά τόν χειρισμό των δεδομένων. Τά Κεφάλαια 6 καί 14 
περιλαμβάνουν στοιχεία άπό τή θεωρία άναλύσεως κυκλωμάτων συνεχούς 
καί έναλασσόμενου ρεύματος.

Όπως κάθε έκπαιδευτικό σύγγραμμα τό βιβλίο αύτό γράφηκε έχοντας 
κατά νοϋ ένα συγκεκριμένο άκροατήριο καί συγκεκριμένους στόχους. 
’Απευθύνεται κατ' άρχάς σέ φοιτητές τοΰ δεύτερου ή τρίτου έτους πτυχια
κών σπουδών, οΙ όποιοι παρακολουθούν τά βασικά μαθήματα τοΰ Ήλεκ- 
τρομαγνητισμοΰ, καί τών Εργαστηρίων Ήλεκτρομαγνητισμοϋ, όπως διδά
σκονται σήμερα στίς Ελληνικές Πανεπιστημιακές καί Πολυτεχνικές Σχολές. 
Ή  ύλη πού περιέχεται στίς έπόμενες σελίδες μπορεί νά καλύψει τό βασικό 
θεωρητικό μάθημα Ήλεκτρομαγνητισμοϋ σέ δύο έξάμηνα, ένώ τά 81 συ
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νολικά πειράματα παρέχουν άρκετή εύελιξία στόν διδάσκοντα ώστε νά δια
μορφώσει τό άντίστοιχο έργαστηριακό πρόγραμμα δύο έξαμήνων ρύμφωνα 
μέ τή χροιά πού θέλει νά δώσει στό μάθημα, τό έπίπεδο των διδασκομέ- 
νων ή τά όργανα πού διαθέτει τό έργαστήριο.

Στη διαμόρφωση τής Ολης καί Ιδιαίτερα των πειραμάτων είχα πολλαπλή 
βοήθεια. Κατ' άρχήν ύπήρξε άνεκτίμητη ή άλληλεπίδραση μέ τούς φοιτητές 
τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων πού κατά τήν τελευταία έπταετία παρακο
λουθούν τό άντίστοιχο έργαστηριακό μάθημα. Θά ήθελα νά εύχαριστήσω 
τόν Δρα Νϊκο Μπατάκη γιά τή βοήθεια πού μοϋ παρέσχε κατά τή θεωρητι
κή έπεξεργασία όρισμένων θεμάτων, Ιδιαίτερα στήν άνάλυση τής Παρα
γράφου 9-7. ’Εξαιρετικά έποικοδομητική ύπήρξη άκόμη ή συνεργασία κατά 
τή διαμόρφωση των πειραμάτων μέ τή Δρα Άθηνά Πάσκου καί τόν κ. Κώ
στα Ίωαννίδη. Στην ύλοποίηση καί έλεγχο των πειραμάτων στό έργαστή

ριο είχα τεχνική βοήθεια άπό τούς κ.κ. Κώστα Άλεξανδρίδη καί Νίκο 
Τάτση, τούς όποιους εύχαριστώ θερμά. Εύχαριστίες τέλος έκφράζονται 
πρός τήν κα Ροζίτα Άλεξίου-Ράπτη, γιά τίς πολλαπλές δακτυλογραφήσεις 
καί έπαναδακτυλογραφήσεις τού κειμένου στά διάφορα στάδια πρίν άπό 
τήν τελική του μορφή.

Τό βιβλίο αύτό δέν θά είχε γραφεί δν τά τελευταία έπτά χρόνια δέν εί
χα κλέψει ένα μεγάλο μέρος τού χρόνου πού δικαιωματικά άνήκει στήν 
οίκογένειά μου. Γιά τό λόγο αύτό τό άφιερώνω μέ άγάπη στήν κόρη μου 
"Αννα.

Π.Α.Α.
Ιωάννινα, ’Ιανουάριος 1984
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

μέτρηση και πειραματικό σφαλμα

Τό άποτέλεσμα κάθε μετρήσεως έκφράζεται άπό ένα ζεύγος άριθμών 
(χ, σ). Ό  πρώτος άριθμός προέρχεται άπό τήν άπλή σύγκριση τού φυσικού 
μεγέθους πού θέλουμε νά μετρήσουμε μέ τή μονάδα μετρήσεως πού έ

χουμε έπιλέξει γι' αύτό τό μέγεθος. Ό  δεύτερος δίνει ένα μέτρο γιά τήν 
ποιότητα τής μετρήσεως. Ή  πληροφορία πού περιέχει ό δεύτερος αύτός 
άριθμός σ, πού θά όνομάσουμε πειραματικό σφάλμα, είναι έξίσου σημαντι
κή μέ τήν πληροφορία πού περιέχει ό πρώτος. Δέν έχει π.χ. νόημα νά άνα- 
φέρουμε άπλώς ότι ή μάζα τού ήλεκτρονίου μετρήθηκε σέ κάποιο πείραμα 
καί βρέθηκε Γση μέ 9.1 χ 10-28 g. Ό  έπιστήμονας πού δέχεται τήν πληρο
φορία θέλει νά ξέρει σέ ποιό βαθμό μπορεΤ νά έμπιστευθεί τήν τιμή αύτή 
καί νά τή χρησιμοποιήσει σέ μετέπειτα υπολογισμούς. Ποιά είναι π.χ. ή πι
θανότητα ώστε ή «πραγματική» τιμή τής μάζας τού ήλεκτρονίου νά είναι 
9 .3  χ 10~28 g ή 8 .9 x 1 0~28 g; Τήν ποιοτική αύτή πληροφορία περιέχει τό 
πειραματικό σφάλμα σ πού συνήθως συνοδεύει τό άριθμητικό άποτέλεσμα 
τής μετρήσεως χ στό συμβολισμό

χ±σ. 0 . 1 )

"Αν καί μπορούμε νά δούμε τήν έννοια τού πειραματικού σφάλματος 
άπό διάφορες Ισοδύναμες όπτικές γωνίες, ή άποψη πού υίοθετεΤται συνή
θως βασίζεται στή διασπορά τών τιμών χ πού προκύπτουν άπό μιά σειρά 
όμοιων μετρήσεων τού συγκεκριμένου φυσικού μεγέθους. Ή  διεργασία 

αύτή μπορεΤ νά διευκρινιστεΤ καλύτερα μέ ένα πείραμα.



2 1. Μέτρηση καί Πειραματικό Σφάλμα

ΠΕΙΡΑΜΑ 1-1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

“Ας ύποθέσουμε δτι θέλετε νά μετρήσετε τό μήκος £ ένός νήματος 
χρησιμοποιώντας τό νόμο τού όπλου έκκρεμοϋς

Τ = 2π J  - ( 1. 2 )

όπου g = 981 cm/sec2 είναι ή έπιτάχυνση τής βαρύτητας καί Τ ή περίο
δος τοΰ έκκρεμοϋς. Δημιουργεΐστε ένα έκκρεμές δένοντας ένα βαρύδι 
ατό ένα άκρο τοϋ νήματος καί άναρτώντας τό άλλο άκρο σέ ένα σταθε
ρό σημείο. Χρονομετρείστε τήν περίοδο τοϋ έκκρεμοϋς γιά μικρές ταλαν
τώσεις (ίσως βρήτε πιό εύκολο νά χρονομετρήσετε 10 ή 20 περιόδους 
καί νά διαιρέσετε τό άποτέλεσμα μέ τόν άριθμό τών περιόδων). Έπανα- 
λάβετε τή μέτρηση τουλάχιστον 30 φορές καταγράφοντας τά άποτελέ- 
σματα σέ κατάλληλο πίνακα. Γιά κάθε μέτρηση τής περιόδου ύπολογίστε 
τώρα τό άντίστοιχο μήκος τοΰ νήματος, σύμφωνα μέ τήν έξ. (1.2) άπό 
τήν έκφραση

£ = £ 1
4π2 (1.3)

Αποδώστε τά άποτελέσματά σας σέ γραφική παράσταση ύπό μορφή 
Ιστογράμματος. Προσδιορίστε τή μέση τιμή (μέσον δρο) τών μετρήσεών 
σας καί σημειώστε την στό Ιστόγραμμα. Γύρω άπό τή μέση αύτή τιμή 
προσδιορίστε τήν περιοχή πού περιέχει τά 50% τών μετρήσεων. Μέ άλ
λα λόγια προσδιορίστε τόν άριθμό σ( έτσι ώστε, άν £ είναι ή μέση τι
μή τών άττοτελεσμάτων σας, τά 50% τών μετρήσεων βρίσκονται 
μεταξύ τών τιμών £— θ( καί £ + θ(.

Ή τελευταία διαδικασία περιέχει μιά μέθοδο γιά τήν έξαγωγή τών δύο 
άριθμών τής έξ. (1.1). Ή μέση τιμή £ είναι ό πλέον άντιπρσσωπευτικός 
άριθμός πού μπορούμε νά δώσουμε γιά τό μήκος τού νήματος ένώ ό άριθ- 
μός θ( άντικατοπτρίζει τήν ποιότητα τής μετρήσεως. Είναι πολύ πιθανό δτι 
άν έπαναλάβουμε τή μέτρηση μιά άκόμη φορά τό άποτέλεσμα θά έχει διά
φορη τιμή άπό τή μέση τιμή £. Άπό τόν άριθμό όμως ofnou προσδιορίσα
με μέ τήν προηγούμενη διαδικασία θά μπορούσαμε νά πούμε δτι ή νέα μέ
τρηση έχει πιθανότητα 50% νά βρίσκεται μεταξύ τών τιμών £ — θ( καί 
£ + of.

Στό κεφάλαιο αύτό θά κάνουμε μιά γρήγορη άνασκόπιση γύρω άπό τίς 
μεθόδους προσδιορισμού τών τιμών τής έξ. (1.1) πού χαρακτηρίζουν κάθε



1-1. ‘Ακρίβεια, Πιστότητα καί Πειραματικό Σφάλμα 3

μέτρηση. 01 τιμές αύτές μπορεί νά προέρχονται όπό μιά σειρά μετρήσεων 
ή άπό μιά μοναδική μέτρηση. Ά ν  καί άρκετές φορές θά παραβλέψουμε τή 
μαθηματική αύστηρότητα θά έπιμείνουμε άρκετά στήν άκριβή στατιστική 
έννοια κάθε παραμέτρου.

1 -1 ’Ακρίβεια, Πιστότητα καί Πειραματικό Σφάλμα

Στήν 'Ελληνική γλώσσα ή λέξη άκρίβεια χρησιμοποιείται χωρίς διάκρι
ση γιά τήν άπόδοση δύο διαφορετικών έννοιών. Λέμε π.χ. δτι ένας έργα- 
στηριακός ζυγός μετράει μάζα μέ άκρίβεια χιλιοστού τού γραμμαρίου. Ά λ 
λοτε πάλι ρωτάμε ποιά είναι ή άκριβής ώρα. Μέ λίγη σκέψη γίνεται φανερό 
δτι ή ίδιότητα τής μετρήσεως στήν όποία άναφέρεται καθεμιά άπό τίς δύο 
παραπάνω φράσεις είναι διαφορετική. Στήν πρώτη περίπτωση ή λέξη άκρί- 
βεισ  άναφέρεται στή διακριτική Ικανότητα τής μετρήσεως, δηλαδή στό πό
σο στενά είναι τά δρια μέσα στά όποία μπορεί νά προσδιοριστεί ή τιμή του 
μεγέθους πού μετρδται. Στή δεύτερη, ή ίδια λέξη άναφέρεται στήν πιστό
τητα τής μετρήσεως, δηλαδή στό πόσο κοντά στήν «πραγματική» τιμή τού 
μεγέθους πού μετρδται βρίσκεται ή τιμή πού προσδιορίζει ή μέτρηση. Στή 

συνέχεια θά χρησιμοποιήσουμε τόν δρο άκρίβεια άποκλειστικά μέ τήν 
πρώτη του έννοια καί θά εΙσάγουμε τόν δρο πιστότητα γιά τή δεύτερη. Ί 
σως είναι χρήσιμο νά τονιστεί δτι οί δύο Ιδιότητες είναι γενικά άνεξάρτη- 
τες. Μιά μέτρηση μπορεί νά είναι άκριβής άλλά ή τιμή πού προσδιορίζει νά 
βρίσκεται μακριά άπό τήν «πραγματική» τιμή τού μεγέθους πού μετρδται. 
Γυρίζοντας στό παράδειγμα τού ζυγού, είναι φανερό δτι ή άκρίβεια τού ζυ
γού είναι άνεξάρτητη άπό τό πόσο «σωστό» είναι τό άποτέλεσμα τής ζυγή- 
σεως. Ά ν  π.χ. χρησιμοποιηθούν έλαττωματικά σταθμά, τό άποτέλεσμα 
μπορεί πάλι νά δοθεί μέ άκρίβεια χιλιοστού τού γραμμαρίου άλλά ή τιμή 
τής μάζας πού θά προσδιορίσει ή μέτρηση βρίσκεται μακρυά άπό τήν 
«πραγματική» μάζα τού άντικειμένου. Τό άντίθετο μπορεί νά συμβεΐ στό 
δεύτερο παράδειγμα. Ά ν  τό ρολόι πού μετράει τό χρόνο δέν διαθέτει δευ
τερολεπτοδείκτη, μπορεί νά δείχνει τήν «πραγματική» ώρα, άλλά μέ πενι
χρή άκρίβεια μέσα στά δρια τού ένός πρώτου λεπτού. Ό  όναγνώστης έχει 
ίσως διακρίνει δτι ή άκρίβεια μιδς μετρήσεως άφορδ κυρίως στή δεύτερη 
παράμετρο τής έξ. (1.1) ένώ ή πιστότητα άντανακλδται τόσο στήν πρώτη 
δσο καί στή δεύτερη. Τή στενή αύτή σχέση θά έξετάσουμε στή συνέχεια.

Έπιστρέφοντας στό θέμα τής όρολογίας, θά περιορίσουμε τόν δρο 
διακριτική Ικανότητα άποκλειστικά στήν άξιολόγιση όργάνων μετρήσεως. 
Μέ τόν τρόπο αύτό γιά μιά μοναδική μέτρηση πού πραγματοποιείται άπό έ
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να συγκεκριμένο όργανο, ή διακριτική Ικανότητα Αποτελεί τή μέγιστη άκρί- 
βεια μέ τήν όποία μπορεί νά πραγματοποιηθεί ή μέτρηση. Θά διακρίνουμε 
άκόμη τήν άκρίβεια καί τή διακριτική Ικανότητα σέ άπόλυτη καί σχετική. Ή  
άπόλυτη Ακρίβεια μιας μετρήσεως (ή άπόλυτη διακριτική Ικανότητα ένός 
όργάνου) έκψράζεται στίς Γδιες μονάδες πού χρησιμοποιούνται γιά τό μέγε
θος πού μετράται (στήν περίπτωση τής ζυγήσεως σέ g). Ή  σχετική άκρί- 
βεια έκφράζει τήν Γδια Ιδιότητα σέ ποσοστιαίες μονάδες σέ σχέση μέ τήν 
άπόλυτη τιμή πού προσδιορίζει ή μέτρηση. Ό  ζυγός πού μπορεί νά 
προσδιορίσει τή μάζα ένός άντικειμένου 10 g μέ άπόλυτη διακριτική Ικανό
τητα 0.001 g διαθέτει σχετική διακριτική Ικανότητα* 1CT4 ή 0 .01% .

Είναι βέβαιο ότι καμμιά μέτρηση δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί μέ 
άπόλυτη πιστότητα ή άπόλυτη άκρίβεια. Κάθε μέτρηση περιέχει σφάλματα 
παρόλη τήν προσοχή καί τόν κόπο πού μπορεί νά έχουν καταβληθεί γιά τή 
διεξαγωγή της. Έ ξ  όρισμοϋ ή μέτρηση συνεπάγεται σύγκριση πρός ένα 
πρότυπο καί, όπως στό παράδειγμα τού ζυγού πού άναφέρθηκε προηγου
μένως, τό πρότυπο μπορεί νά άποτελέσει πηγή σφάλματος. Σφάλματα άκό
μη μπορεί νά διεισδύσουν κατά τή διεργασία τής συγκρίσεως είτε Από τόν 
παρατηρητή είτε άπό τό περιβάλλον. Πολλά άπό τά σφάλματα αύτά εΤναι 
δυνατόν νά έξαλειφθούν άν καταβληθεί ό άπαιτούμενος χρόνος, προσοχή 
καί δαπάνη. Ή  άξιολόγιση βέβαια τής προσπάθειας καί δαπάνης πού πρέπει 

νά καταβληθεί γιά μιά συγκεκριμένη μέτρηση είναι άλλο θέμα. Ό  έλεγχος 
τών διαστάσεων ένός έμβόλου μηχανής έσωτερικής καύσεως άπαιτεϊ κατά 
τήν παραγωγή χρησιμοποίηση μικρομετρικών μεθόδων καί όπτικών διατά
ξεων. 'Αντίθετα ή μέτρηση τών διαστάσεων ένός τραπεζιού μέ σκοπό νά 
άγοραστεϊ ένα τραπεζομάντηλο πού θά τό καλύπτει μπορεί νά γίνει κάλιστα 
μέ ένα κοινό χάρακα. Γενικά μιά μέτρηση δέν μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς 
«καλή» μέ μόνο κριτήριο τήν πιστότητα καί τήν άκρίβεια, άλλά μέ έπιπλέον 
κριτήριο τήν Ικανοποίηση τού σκοπού γιά τόν όποιο έγινε ή μέτρηση σέ 
σχέση μέ τήν προσπάθεια καί δαπάνη πού καταβλήθηκε.

Είναι Αρκετά χρήσιμο νά ταξινομήσουμε τά διάφορα είδη σφαλμάτων 
πού μπορεί νά άνακύψουν σέ μιά μέτρηση. Μέ βάση τήν προέλευση καί 
τήν εύκολία μέ τήν όποία μπορούν νά έξαλειφθούν είναι δυνατόν νά κατα
τάξουμε τά πειραματικά σφάλματα σέ τρεις μεγάλες κατηγορίες:

t  Συχνά, Ιδίως σέ κύκλους μηχανικών, ή σχετική διακριτική Ικανότητα έκφράζεται ώς κλά
σμα μέ τή φράση «ένα στά δέκα χιλιάδες».
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1. ‘Απαράδεκτα σφάλματα
2. Συστηματικά σφάλματα
3. Τυχαία σφάλματα.
Στήν πρώτη κατηγορία άνήκουν τά σφάλματα πού όφείλονται σέ έλλει

ψη προσοχής άπό μέρους του παρατηρητή, σέ λανθασμένο χειρισμό τών 
όργάνων μετρήσεως ή σέ άνώμαλες συνθήκες τοΟ περιβάλλοντος. Τά 
σφάλματα αύτά καλύπτουν 6λο τό φάσμα άπό λανθασμένη άνάγνωση τής 
ένδείξεως ένός όργάνου, λάθη κατά τή διεξαγωγή άριθμητικών πράξεων 
μέχρι κάποια άνώμαλη πτώση στό δύκτιο τής πόλης. Εύτυχώς παρόμοια 
σφάλματα δίνουν συνήθως άποτελέσματα πού άπέχουν πολύ άπό τήν άνα- 
μενόμενη τιμή καί ή παρουσία τους είναι εύκολο νά έντοπιστεί. Στήν περί
πτωση αύτή ή μόνη θεραπεία είναι ή έπανάληψη τής μετρήσεως.

Στή δεύτερη κατηγορία άνήκουν τά σφάλματα πού κατά κύριο λόγο 
έπηρεάζουν τήν πιστότητα μιδς μετρήσεως χωρίς νά μεταβάλουν αίσθητά 

τήν άκρίβεια. Τά συστηματικά σφάλματα μπορούν νά γίνουν περισσότερο 
κατανοητά δν τά ύποδιαιρέσουμε σέ τρεις μικρότερες κατηγορίες άνάλογα 
μέ τήν προέλευσή τους.

α. Σφάλματα τών όργάνων μετρήσεως, είναι έκείνα πού προέρχονται 
άπό κακή λειτουργία ή κακή βαθμονόμηση τών όργάνων. Ή δη άναφέρθηκε 
ή περίπτωση ένός ζυγού μέ έλαττωματικά σταθμά. Σέ ήλεκτρικές μετρή
σεις, ή έξασθένηση τού ήλεκτρικοΰ στοιχείου ένός όργάνου μετρήσεως ή 
ή πτώση τής τάσης τού δικτύου είναι δυνατόν νά δώσουν ένδείξεις τού όρ- 
γάνου πού ύπολείπονται άπό τήν πραγματική τιμή τού μεγέθους.

β. Σφάλματα πού όφείλονται σέ έξωτερικές συνθήκες είναι μιά δεύτε
ρη κατηγορία συστηματικών σφαλμάτων πού άναφέρεται στήν έπίδραση 
τού περιβάλλοντος τής μετρήσεως. Τά σφάλματα αύτά μπορεί νά όφείλον- 
ται στήν έπίδραση τής θερμοκρασίας τής ύγρασίας τής βαρομετρικής πιέ- 
σεως ή τού μαγνητικοϋ πεδίου τής γής πάνω στά όργανα μετρήσεως ή στό 

μέγεθος πού μετρδται. Ώ ς προφανές παράδειγμα τής κατηγορίας αυτής 

μπορεί νά όναφερθεί ή μέτρηση μήκους σέ θερμοκρασία περιβάλλοντος 
35 °C μέ ένα μεταλλικό χάρακα ό όποιος έχει βαθμονομηθεί σέ θερμοκρα

σία 25 °C.
γ. Σφάλματα παρατηρήσεως είναι τέλος μιά τρίτη κατηγορία συστημα

τικών σφαλμάτων πού όφείλονται στόν άνθρώπινο παράγοντα. Είναι δυνα
τόν ένας παρατηρητής νά έχει τήν τάση νά διαβάζει τήν ένδειξη ένός όργά- 
νου λίγο ψηλότερα ή λίγο χαμηλότερα. Σέ μετρήσεις χρόνου ένας άλλος 
νευρικός παρατηρητής μπορεί νά άναμένει τό γεγονός καί νά σταματδ τό
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χρονόμετρο λίγο νωρίτερα. 'Ορισμένα είδη μετρήσεων είναι περισσότερο 
εύαίσθητα στον άνθρώπινο παράγοντα άπό άλλα. Στίς περιπτώσεις αύτές, ή 
έκταση του συστηματικού σφάλματος μπορεί νά έκτιμηθεΐ άν διάφοροι πα
ρατηρητές έπαναλάβουν άνεξάρτητα την παρατήρηση καί συγκριθούν τά 
άποτελέσματα.

Τά συστηματικά σφάλματα δέν είναι πάντα εύκολο νά άναγνωριστοΰν 
στά άποτελέσματα μιας μετρήσεως καί ή στατιστική άνάλυση πολύ λίγο 
βοηθάει στήν άποκατάστασή τους. Κύριο χαρακτηριστικό τής γενικής αύτής 
κατηγορίας σφαλμάτων είναι ότι τό άποτέλεσμα τής μετρήσεως μετατοπί

ζεται συνήθως συστηματικά πρός ύψηλότερες ή χαμηλότερες τιμές. Στίς 
περιπτώσεις αύτές όπου ή πηγή τοϋ σφάλματος είναι γνωστή, τό σφάλμα 
μπορεί νά άποκατασταθεϊ μέ κατάλληλη διόρθωση τοϋ άποτελέσματος. Σέ 
άλλες περιπτώσεις ή άβεβαιότητα πού προέρχεται άπό τυχόν συστηματικά 
σφάλματα μπορεί νά συμπεριληφθεΐ μέ κατάλληλη αύξηση τοϋ όλου πειρα
ματικού σφάλματος σ τής έξ. ( 1 . 1 ).

Στήν τελευταία γενική κατηγορία σφαλμάτων, μέ τήν όποία θά άσχολη- 
θοΰμε κατά κύριο λόγο στό κεφάλαιο αύτό, θά κατατάξουμε τά τυχαία 
σφάλματα. Μέ τόν δρο αύτό έννοοΰμε τά σφάλματα πού όφείλονται σέ ά
γνωστους παράγοντες. Μπορούμε νά τά θεωρήσουμε ώς τό σφάλμα πού 
παραμένει άφοΰ μέ άρκετή προσοχή καί προσπάθεια έξαλείψουμε δλα τά 
άπαράδεκτα καί συστηματικά σφάλματα, Τουλάχιστον έμπειρικά ξέρουμε ά
τι τέτοια σφάλματα ύπάρχουν σέ κάθε μέτρηση. Ό σο  καί άν καταβληθεί 
π.χ. προσπάθεια στό Πείραμα 1-1 γιά τήν έξάλειψη τών σφαλμάτων παρα- 
τηρήσεως (πού στήν περίπτωση αύτή άποτελοΰν τήν κυριώτερη πηγή συ
στηματικών σφαλμάτων) είναι έξαιρετικά άπίθανο δύο διαδοχικές χρονομε
τρήσεις τής περιόδου τοΰ έκκρεμοΰς νά δώσουν άκριβώς τήν ίδια τιμή. Πα
ρόλα αύτά τό σφάλμα πού παραμένει μετά τήν έξάλειψη δλων τών σφαλ
μάτων μέ γνωστή προέλευση έμφανίζει μιά χαρακτηριστική συμπεριφορά: 
ΟΙ τιμές πού προκύπτουν άπό ένα άριθμό όμοιων μετρήσεων συσσω
ρεύονται γύρω άπό μιά κεντρική τιμή μέ μιά χαρακτηριστική κατανομή.

Ή  προέλευση τής κατανομής αύτής θά πρέπει νά άναζητηθεϊ σέ ένα 
πλήθος άπό αίτια πού έπηρεάζουν τή μέτρηση κατά άγνωστο σέ μάς τρό
πο. Είναι δυνατό μερικά άπό τά αίτια αύτά νά είναι τά ίδια μέ έκείνα πού 
άναφέραμε στίς δύο προηγούμενες κατηγορίες σφαλμάτων. Ό  τρόπος ό
μως μέ τόν όποίο έπηρεάζουν τή μέτρηση δέν είναι προφανής. Καθένα 
άπό τά αίτια αύτά συνεισφέρει ένα μικρό σφάλμα μέ άποτέλεσμα ή τιμή 
στήν όποία καταλήγει ή μέτρηση νά διαφέρει άπό τήν πραγματική τιμή τοΰ
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μεγέθους. Ά ν  ή διακριτική Ικανότητα τών όργάνων μας είναι άρκετά καλή 
περιμένουμε δτι ή άπόκλιση μεταξύ τής πραγματικής τιμής άπό τό άποτέλε- 
σμα τής μετρήσεως θά είναι τίς περισσότερες φορές μικρή. Ά ν  τά πολυά
ριθμα αίτια πού έπηρεάζουν τή μέτρηση δρουν άνεξάρτητα {καί δέν έχουμε 
κανένα λόγο νά πιστεύουμε δτι συνομοτοΰν μέ σκοπό νά δώσουν λάθος 

άποτέλεσμα) κάθε έπιμέρους σφάλμα έχει τήν ίδια πιθανότητα νά έπηρεά- 
σει τό άποτέλεσμα κατά μιά θετική ή άρνητική τιμή. Στίς περισσότερες 
έπομένως περιπτώσεις προβλέπουμε μιά άλληλοεξουδετέρωση τών έπιμέ
ρους σφαλμάτςον μέ άποτέλεσμα τό όλικό τυχαίο σφάλμα νά είναι μικρό.

Ή  φύση τών τυχαίων σφαλμάτων πού περιγράψαμε ύπαγορεύει τήν 
ποσοτική τους άνάλυση μέσω τής θεωρίας τών πιθανοτήτων. Είναι βέ
βαιο δτι οΐ φυσικές διεργασίες πού ύπεισέρχονται σέ μιά μέτρηση δέν ταυ
τίζονται άπαραίτητα μέ τίς άπλές προϋποθέσεις πού όδηγοϋν στίς γνωστές 
κατανομές τών καθαρά τυχαίων γεγονότων τής μαθηματικής θεωρίας πιθα
νοτήτων. Παρόλα αύτά, στίς περισσότερες περιπτώσεις ή άντιστοιχία είναι 
άρκετά καλή ώστε οί μαθηματικές έκφράσεις νά δίνουν μέ καλή προσέγγι

ση τίς παραμέτρους τής έξ. (1 .1). Στή συνέχεια θά χρησιμοποιήσουμε τή 
στατιστική άνάλυση γιά τό χειρισμό τών τυχαίων σφαλμάτων άφοϋ προη
γουμένως έχουμε βεβαιωθεί δτι έχουν άποκατασταθεί δλα τά συστηματικά 

σφάλματα.

1-2 Σημαντικά Ψηφία

Ή  άκρίβεια μιδς μετρήσεως άντανακλδται κατά κύριο λόγο στό πλήθος 
τών ψηφίων πού περιέχονται στό άποτέλεσμα. Είναι φανερό δτι μιά μέτρη
ση πού προσδιορίζει τό μήκος τοΰ νήματος στό Πείραμα 1-1 ώς 2 .1 5  m ε ί
ναι λιγώτερο άκριβής άπό μιά μέτρηση πού τό προσδιορίζει ώς 2 .1 53  m. 
Στήν πρώτη περίπτωση τό άποτέλεσμα δηλώνει δτι ή μέτρηση δέν έχει τή 
δυνατότητα νά προσδιορίσει τό μήκος σέ στενώτερα δρια άπό 1 cm . Τό 
πραγματικό μήκος τοΰ νήματος μπορεί κάλλιστα νά βρίσκεται μεταξύ τών 
όρίων 2.151 m καί 2 .1 59  m. Αντίθετα στή δεύτερη περίπτωση ή μέτρηση 
προσδιορίζει τό μήκος του νήματος μέσα σέ δρια τοΰ 1 mm, τό άποτέλε

σμα δμως δηλώνει δτι άδυνατεί νά τό προσδιορίσει μέσα σέ στενώτερα δ- 
ρια — π.χ. μέ άκρίβεια 0. 1  mm.

Γενικά στό άποτέλεσμα μιδς μετρήσεως, ή έμπιστοσύνη σέ καθένα 

άπό τά ψηφία φθήνει σταδιακά καθώς προχωρούμε άπό τά άριστερά πρός 
τά δεξιά τοΰ άριθμοΰ. Στήν προηγούμενη π.χ. μέτρηση πού έδωσε ώς άπο- 
τέλεσμα τόν άριθμό 2 .15  πι, είμαστε άρκετά βέβαιοι γιά τό ψηφίο «2». Μέ
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άλλα λόγια είμαστε σίγουροι άτι τό νήμα είναι μεγαλύτερο άττό 1 m καί μι
κρότερο άπό 3 m. Λιγώτερο βέβαιο συγκριτικά, άλλά άκόμη άρκετά άξιόπι- 
στο είναι τό ψηφίο «1». Όπως άναφέρεται τό άποτέλεσμα τής μετρήσεως 
θεωρούμε μάλλον άπίθανο άτι τό πραγματικό μήκος τού νήματος εϊναι μι
κρότερο άπό 2 .0  m ή μεγαλύτερο άπό 2.2 m. Στό ψηφίο «5» τρέφουμε 
συγκριτικά τη μικρότερη έμπιστοσύνη. Είναι δυνατόν (6ν όχι πιθανόν) τό 
πραγματικό μήκος τού νήματος νά είναι 2 .1 6 ^ , 2 .17 m ή 2 .14  m. Πέρα 
άπό τό ψηφίο «5», όποιοδήποτε ψηφίο καί δν προσθέσουμε δέν έχει καμ- 
μιά φυσική σημασία. Μέ τίς πληροφορίες πού διαθέτουμε άπό τή συγκε
κριμένη μέτρηση οΐ άριθμοί 2 .15  7 m, 2 .1 53 0 4  m καί 2 .1 50 0 00  m έχουν 
τήν ίδια πιθανότητα νά άντιπροσωπεύουν τό άποτέλεσμα μιας άκριβέστε- 
ρης μελλοντικής μετρήσεως. Μπορούμε νά συνοψίσουμε τήν όρολογία καί 
τούς συμβατικούς κανόνες γύρω άπό τά σημαντικά ψηφία τού άποτελέσμα- 
τος μιας μετρήσεως ώς- έξής:

1. Τό άριστερότερο μή μηδενικό ψηφίο, πού θά όνομάσσυμε πλέον 
σημαντικό ψηφίο, είναι τό περισσότερο άξιόπιστο ψηφίο τού άποτε- 
λέσματος.

2. ’Εάν ό άριθμός είναι άκέραιος, τό δεξιότερο μή μηδενικό ψηφίο, 
πού σέ άντιδιαστολή θά όνομάσουμε λιγώτερο ή τελευταίο σημαν
τικό ψηφίο, περιέχει τή μεγαλύτερη άβεβαιότητα.

3. Έάν ό άριθμός είναι δεκαδικός, τό δεξιότερο ψηφίο είναι τό λιγώτε- 
ρο σημαντικό, άκόμη καί δταν είναι τό ψηφίο «0 ».

4. Ό λα τά ψηφία μεταξύ τού πλέον σημαντικού καί λιγώτερο σημαντι
κού θεωρούνται σημαντικά ψηφία, μέ σταδιακά αύξανόμενη άξιοπι- 
στία άπό τά δεξιά πρός τά άριστερά.

Πρέπει νά σημειωθεί δτι τό πλήθος των σημαντικών ψηφίων ένός 
άριθμητικοΰ άποτελέσματος είναι άνεξάρτητο άπό τή θέση τής ύποδιαστο- 
λής. Π.χ. οΐ άριθμοί

3 2 1 4  3 21 4 0 0 0  3 .2 14  2 0 1 0 . 2 0 .10  0 .0 02 0 10
έχουν δλοι τέσσερα' σημαντικά ψηφία.

t Σύμφωνα μέ τόν πρώτο κανόνα ό άριθμός 3214000 θεωρείται δτι έχει τέσσερα σημαντι
κά ψηφία ένώ ό Γδιος άριθμός μέ μιά ύποδιαστολή στό δεξιό μέρος (γραμμένος ώς 
3214000.) λογίζεται μέ έπτά σημαντικά ψηφία. Στήν πράξη, γιά νά άποφευχθοΰν λάθη 
άπό τήν παράλειψη τής ύποδιαστολής πολύ μεγάλοι άκέραιοι άριθμοί, πού περιέχουν ένα 
άριθμό μή σημαντικών μηδενικών άπλώς γιά τή συμπλήρωση τής σωστής τάξης μεγέ
θους. συνηθίζεται νά γράφονται ώς δεκαδικοί πολλαπλασιασμένοι μέ τήν κατάλληλη δύ
ναμη τού δέκα. Ό  άριθμός 3214000 μπορεί π.χ. νά γραφεί ώς 3.214 χ 10®, μέ πολύ μι
κρή πιθανότητα λάθους στόν προσδιορισμό τών σημαντικών ψήφίων.
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Ή  στατιστική σημασία του τελευταίου σημαντικού ψηφίου δέν είναι 
άπόλυτα καθορισμένη καί δ βαθμός άξιοπιστίας του έξαρτάται άττό πολλούς 
παράγοντες. Σέ μιά μέτρηση ήλεκτρικού ρεύματος π.χ. μέ άμπερόμετρο τό 
όποιο διαθέτει διαβαθμίσεις κατά 1 mA, ένας προσεκτικός παρατηρητής 
μπορεί νά έκτιμήσει τήν θέση τής ένδείξεως μεταξύ δύο διαδοχικών δια- 
βαθμήσεων καί νά προσδιορίσει τό τελευταίο σημαντικό ψηφίο πού άναφέ- 
ρεται σέ μονάδες τού 0.1 mA. “Ενας λιγώτερο προσεκτικός παρατηρητής, ή 
ένας παρατηρητής μέ λιγώτερο διαθέσιμο χρόνο, είναι ένδεχόμενο νά 
στρογγυλέψει τήν ένδειξη στήν πλησιέστερη διαβάθμηση τού όργάνου μέ 
άποτέλεσμα ή μέτρησή του νά δώσει ένα λιγώτερο σημαντικό ψηφίο άπό 
τήν προηγούμενη. Συνιστάται πάντως σέ κάθε μέτρηση τό άποτέλεσμα* νά 
δίνεται μέ δσο τό δυνατόν περισσότερα σημαντικά ψηφία, έστω καί άν ή 
άβεβαιότητα στό τελευταίο σημαντικό ψηφίο είναι τής τάξης τών τριών ή 
τεσσάρων μονάδων. Όπως θά δούμε, ή πρακτική αύτή βοηθάει στήν έκτί- 

μηση τών σημαντικών ψηφίων μετά τή διεξαγωγή άριθμητικών πράξεων.
Ή  συμπεριφορά τών σημαντικών ψηφίων κατά τή διεξαγωγή πράξεων 

μπορεί νά διερευνηθεί καλύτερα μέ τή βοήθεια ένός παραδείγματος. Έστω  
δτι οί διαστάσεις ένός όρθογώνιου παραλληλεπιπέδου έχουν μετρηθεί ώς 

Μήκος: L = 10.77 cm 

Πλάτος: W  = 8 .212  cm 
Πάχος: Τ  = 3 .55  cm

"Αν μέ βάση τίς μετρήσεις αύτές θελήσουμε νά προσδιορίσουμε τόν άγκο 
τού παραλληλεπιπέδου ένας άπλός πολλαπλασιασμός δίνει

V = L - W  T  = 3 1 3 .9 7 3 5 0 2 0  cm 3 (1 .4)

Είναι άμέσως φανερό δτι δλα τά ψηφία τού άποτελέσμστος στήν έξ. (1 .4) 
δέν είναι σημαντικά. "Αν π.χ. τό τελευταίο σημαντικό ψηφίο στό μήκος έχει 
πιθανή άβεβαιότητα δύο μονάδες, ώστε τό πραγματικό μήκος τού παραλλη
λεπιπέδου νά είναι L = 10.79 cm τότε ό όγκος του είναι

V = L - W - T  = 3 1 4 .5 5 6 5 5 4 0  cm 3 . (1 .5)

Κατά τόν ίδιο τρόπο, λαμβάνοντας ύπόψη τήν άβεβαιότητα στό τελευταίο 
σημαντικό ψηφίο τών ύπόλοιπων διαστάσεων τού παραλληλεπιπέδου, ό 
άναγνώστης μπορεί νά πειστεί δτι μόνο τά τρία πρώτα ψηφία τού άποτελέ- 
σματος (1.4) είναι σημαντικά. Λόγω τής σχετικής άσάφειας στόν όρισμό 
τού λιγώτερο σημαντικού ψηφίου, 6 άντίστοιχος κανόνας πού διέπει τή
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συμπεριφορά τών σημαντικών ψηφίων κατά τόν πολλαπλασιασμό ή τή 
διαίρεση δέν εϊναι άπόλυτα αύστηρός. Γενικά,

κατά τόν πολλαπλασιασμό ή διαίρεση αριθμών πού προέρχονται άπό με
τρήσεις, τό τελικό άποτέλεσμα έχει τόσα σημαντικά ψηφία, δσα ό λιγώ- 
τερο όκριβής άριθμός. Σέ όρισμένες περιπτώσεις μπορεί νά έχει ένα πε
ρισσότερο.

Ό  άναγνώστης μπορεϊ εύκολα νά βρει παραδείγματα δπου Ισχύει ή τελευ
ταία περίπτωση.

Κατά τήν πρόσθεση ή άψαίρεση ή συμπεριφορά τών σημαντικών ψη
φίων είναι τελείως διαφορετική. Ή  κατάσταση μπορεΤ νά διερευνηθεΐ πάλι 
μέ τή βοήθεια ένός παραδείγματος: "Εστω δτι σέ θερμοκρασία 20 °C τό 
μήκος μιας μεταλλικής ράβδου έχει μετρηθεί ώς 126.73 cm. Μέ άκριβεΤς 
όπτικές μεθόδους προσδιορίζεται στή συνέχεια δτι μέχρι τή θερμοκρασία 
100 °C τό μήκος τής ράβδου αύξήθηκε κατά 0 .2168  cm. Πόσο είναι τό 
όλικό μήκος τής ράβδου στους 100 °C;

Τό συνολικό μήκος μπορεί νά βρεθεί μέ μιά άπλή πρόσθεση τών δύο 
άριθμών

126 .73 

+ 0 .2168

126 .9468  (1.6)

Άπό τή διάταξη τής πράξης γίνεται άμέσως φανερό δτι πέρα άπό τό δεύτε
ρο δεκαδικό τοΰ άποτελέσματος τά ψηφία παύουν νά είναι σημαντικά. 
Μπορούμε έπομένως νά διατυπώσουμε τό γενικό κανόνα:

Κατά τήν πρόσθεση ή άφαίρεση άριθμών πού προέρχονται άπό μετρή
σεις, άν σέ μιά στήλη έστω καί ένα ψηφίο δέν εϊναι σημαντικό, τότε τό 
όντίστοιχο ψηφίο τού άποτελέσματος δέν εϊναι σημαντικό.

Σύμφωνα μέ τόν τελευταίο κανόνα, στό άποτέλεσμα (1.6) τά δύο τε
λευταία ψηφία δέν είναι σημαντικά καί πρέπει νά παραληφθοΰν. Γενικά δ- 
ταν μή σημαντικά ψηφία παραλείπονται άπό ένα άριθμητικό άποτέλεσμα τό 
τελευταίο ψηφίο πού παραμένει πρέπει νά στρογγυλεύεται ώστε νά διατη
ρείται ή καλύτερη δυνατή άκρίβεια. Κατά τή διαδικασία αύτή τά ψηφία πού 
πρόκειται νά παραληφθοΰν θεωρούνται ώς ένα δεκαδικό κλάσμα μικρότε
ρο .τής μονάδας (π.χ. τό δεκαδικό κλάσμα 0.68  στήν περίπτωση τοΰ άποτε
λέσματος (1.6)). Τότε:
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1. Ά ν  τό κλάσμα είναι μεγαλύτερο τού 0 .5 , αύξεϊστε τό λιγώτερο ση

μαντικό ψηφίο πού παραμένει κατά μιά μονάδα.
2. Ά ν  τό κλάσμα είναι μικρότερο του 0 .5 , άφήσ^ε τό λιγώτερο σημαν

τικό ψηφίο πού παραμένει ώς έχει.
3. Ά ν  τό κλάσμα είναι Γσο μέ 0 .5 , αύξεϊστε τό λιγώτερο σημαντικό 

ψηφίο πού παραμένει κατά μία μονάδα μόνο άν αύτό είναι περιττός 
όριθμός.

Σύμφωνα μέ τήν πρακτική αύτή ή τιμή τού τελικού άποτελέσματος δια
φέρει άπό τόν άρχικό όριθμό λιγώτερο άπό μισή μονάδα τού τελευταίου 
σημαντικού ψηφίου, ένώ ό κανόνας (3) όποτρέπει ένδεχόμενο συστηματικό 
σφάλμα ύπερεκτιμήσεως.

1-3 Ή Στατιστική Κατανομή

Όπως εΤδαμε στό Πείραμα 1-1, άν κάνουμε μιά σειρά Ν μετρήσεων Xj,

ί = 1.....Ν ένός φυσικού μεγέθους χ, θά κσταλήξουμε σέ μιά κατανομή τών
τιμών πού πιστεύουμε άτι συσωρεύονται γύρω άπό κάποια «πραγματική» 
τιμή τού μεγέθους. Άπό τήν κατανομή πού προκύπτει περιμένουμε άτι θά 
έξάγουμε άφενός τήν «πραγματική» τιμή τού μεγέθους πού μετράμε καί 
άφετέρου κάποια πληροφορία γιά τήν ποιότητα τής μετρήσεως. Π.χ., ώς 
πρός τή δεύτερη πληροφορία θά θέλαμε νά ξέρουμε ποιά είναι ή πιθανότη
τα ώστε μιά μεμονωμένη μελλοντική έπανάληψη τής μετρήσεως νά άποκλί- 
νει κατά ένα όρισμένο ποσό άπό τήν. «πραγματική» τιμή.

Εύθύς έξαρχής πρέπει νά άναγνωρίσουμε άτι ή προηγούμενη διεργασία 
περιέχει δύο σημαντικές δυσκολίες. Ή  πρώτη άναφέρεται στή νεφελώδη 
έννοια τής «πραγματικής» τιμής. Μέ λίγη σκέψη -μπορούμε νά βρούμε πα

ραδείγματα όπου ή έννοια τής «πραγματικής» τιμής δέν είναι κάν δυνατόν 
νά όριστεϊ. Ή δη τό Πείραμα 1-1 δίνει ένα τέτοιο παράδειγμα όπου, άν 

θεωρήσουμε τό νήμα στό άτομικό έπίπεδο, τό μήκος του δέν μπορεΤ νά 
όριστεϊ ούτε θεωρητικά. Ή  δεύτερη δυσκολία προέρχεται άπό τό πεπερα
σμένο πλήθος τών μετρήσεων πού είμαστε ύποχρεωμένοι νά κάνουμε. Ά ν  
έπσναλάβουμε τό Πείραμα 1-1 ή νέα κατανομή τών μετρήσεων πού θά 
προκύψει θά διαφέρει λίγο ή πολύ άπό τήν προηγούμενη. Ποιά άπό τίς δύο 
κατανομές θά χρησιμοποιήσουμε έπομένως γιά τήν έξαγωγή τής «πραγμα
τικής» τιμής;

Θά ξεπεράσουμε τίς δυό παραπάνω δυσκολίες μέ μιά αύθαίρετη, άλλά 
λογική, παραδοχή. Θά υιοθετήσουμε τήν άποψη άτι τό άποτέλεσμσ ένός 6- 
πε/ρου άριθμοΰ μετρήσεων είναι μιά καί μοναδική κατανομή πού χαρσκτη-
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ρίζεί άφενός τό μέγεθος πού μετράμε καί άφετέρου τύ όργανα, τή μέθοδο 
καί γενικά τις συνθήκες τής μετρήσεως. Τήν κατανομή αύτή θά όνομάσου- 
με θεωρητικό πληθυσμό. Σύμφωνα μέ τήν άποψη αύτή τό άποτέλεσμα 
ένός ρεαλιστικού πειράματος μέ πεπερασμένο άριθμό μετρήσεως καταλή
γει σέ ένα δείγμα τοϋ θεωρητικού πληθυσμού πού τείνει πρός τήν κατανο
μή τού θεωρητικού πληθυσμού όσο αύξάνει ό άριθμός των μετρήσεων. 
Συμβολικά, άν Ρ(χ) είναι ή συνάρτηση πού άποδίδει τό θεωρητικό πληθυ
σμό καί f N(x) είναι ή συνάρτηση τοϋ δείγματος κατανομής Ν μετρήσεων, 
μπορούμε νά γράψουμε

P(x) = lim [fN(x>] . (1.7)
Ν—~

‘Η τελευταία σχέση όδηγεΤ σέ μιά άλλη έξίσου σημαντική έρμηνεία. Τό 
σχήμα 1-1 περιέχει, τά άποτελέσματα ένός ύποθετικοΰ πειράματος Ν με
τρήσεων ύπό μορφή Ιστογράμματος1 καί τόν άντίστοιχο θεωρητικό πληθυ
σμό πού γιά τό σκοπό τού παραδείγματος θά θεωρήσουμε ώς γνωστό. 
Σύμφωνα μέ τήν έξ. (1.7), άν συνεχίσουμε νά παίρνουμε μετρήσεις, τό 
Ιστόγραμμα τού σχήματος θά τείνει πρός τή συνεχή καμπύλη τού θεωρητι
κού πληθυσμού. Γιά νά κατανοήσουμε τή διαδικασία αύτή τού όρίου είναι 
χρήσιμο νά δούμε καί τόν θεωρητικό πληθυσμό ώς ένα Ιστόγραμμα μέ 
άπειρωστό εύρος κάθε Ιστού dx. Τό έμβαδόν κάθε Ιστού στό θεωρητικό 
πληθυσμό είναι τότε P(x)dx. Ή  ποσότητα αύτή άντιπροσωπεύει τό πλήθος 
των μετρήσεων πού σέ ένα Ιδεώδες πείραμα μέ άπειρες μετρήσεις θά δώ
σουν άριθμητικό άποτέλεσμα σέ μιά περιοχή μέ εύρος dx γύρω άπό τήν τι
μή χ. Ό σ ο  δηλαδή βελτιώνουμε τό πείραμά μας μέ αύξηση τού άριθμοϋ 
των μετρήσεων καί τής διακριτικής Ικανότητας των όργάνων περιμένουμε 
ότι τό πλήθος των μετρήσεων κάθε Ιστού θά τείνει πρός τήν ποσότητα 
P(x)dx. Γιά ένα πεπερασμένο άριθμό μετρήσεων, τό πλήθος των τιμών γύ
ρω άπό τό σημείο χ μπορεί νά ύπερβαίνει ή νά ύπολείπεται άπό τήν ποσό
τητα αύτή. Είναι όμως λογικό νά περιμένουμε ότι ή πιό πιθανή τιμή τού 
πληθυσμού των μετρήσεων στό σημείο χ δίνεται άπό τήν ποσότητα P(x)dx. 
Δέν χρειάζεται παρά ένα άκόμη λογικό βήμα γιά νά καταλήξουμε στή στατι
στική έρμηνεία τού θεωρητικού πληθυσμού. ’Αντιστρέφοντας τό τελευταίο

t Ή  κατανομή τών μετρήσεων ένός πειράματος δίνεται πάντοτε ύπό μορφή Ιστογράμματος 
όπου τό εύρος κάθε Ιστοϋ έπιλέγεται μέ βάση τή διακριτική Ικανότητα τών όργάνων με
τρήσεως. Τό έμβαδόν τού Ιστού άντιπροσωπεύει τόν άριθμό τών μετρήσεων πού έδωσαν 
τιμές μέσα στήν περιοχή πομ καλύπτει τό εύρος του.
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ΣΧΗΜΑ 1-1 Θεωρητικός πληθυσμός (συνεχής γραμμή) καί δείγμα κατανομής όπό 
πείραμα Ν μετρήσεων.

συμπέρασμα γίνεται τώρα φανερό δτι ή ποσότητα Pfx)dx είναι όνάλογη 
πρός τήν πιθανότητα πού έχει μιό μεμονωμένη μέτρηση νό δώσει άριθμη- 
τικό άποτέλεσμα μέσα ατό διάστημα dx γύρω όπό τήν τιμή χ. Ή  ποσότητα 
μάλιστα αυτή μπορεί εύκολα νά μετατραπεΤ σέ άπόλυτη πιθανότητα δν 
διαιρεθεί μέ τόν όλικό όριθμό Ν0 τών μετρήσεων στήν κατανομή, πού δί
νεται μέ μιό άπλή όλοκλήρωση ώς

Ν0 = Ρ  P(x)dx . (1 .8 )
—«ο

Ή  διαδικασία αύτή εΤναι Ισοδύναμη μέ τήν έπιβολή τής συνθήκης

J P(x)dx = 1  ( 1 .9 )

στή συνάρτηση Ρ(χ) πού περιγράφει τό θεωρητικό πληθυσμό.
Μπορούμε τώρα νά συνοψίσουμε τό πρόβλημα πού έμψανίζεται σέ κά

θε μέτρηση ώς έξής: Πιστεύουμε δτι γιά τό συγκεκριμένο πείραμα ύπάρχει
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ένας θεωρητικός πληθυσμός Ρ(χ) πού χαρακτηρίζει τό φυσικό μέγεθος πού 
μετράται άπό τό πείραμα. Φυσικά ή κατανομή Ρ(χ) δέν είναι γνωστή — 

γιαυτό έξάλλου γίνεται καί τό πείραμα. ‘Η άγνοια τοΰ θεωρητικού πληθυ
σμού μπορεί νά βρίσκεται σέ δύο διαφορετικά έπίπεδα. Στή χειρότερη πε
ρίπτωση είναι δυνατόν νά άγνοοΰμε τελείως τόσο τή συναρτησιακή μορφή 
τής κατανομής Ρ(χ) όσο καί τήν τιμή τών παραμέτρων πού ύπεισέρχονται 
στή συνάρτηση. Στίς περισσότερες όμως περιπτώσεις ή συνάρτηση Ρ(χ) εί
ναι γνωστή |βλ. Παράγραφο 1-7} καί σκοπός τού πειράματος είναι ό 
προσδιορισμός τών σταθερών παραμέτρων πού ύπεισέρχονται στή συνάρ
τηση. Κατά τή διεξαγωγή τοΰ πειράματος μέ ένα πεπερασμένο άριθμό με
τρήσεων καταλήγουμε σέ ένα δείγμα κατανομής μέ τή βοήθεια τοΰ όποίου 
θά πρέπει νά κάνουμε μιά δσο τό δυνατόν καλύτερη έκτίμηση τών παραμέ
τρων τοΰ θεωρητικού πληθυσμού. Σύμφωνα μέ τή γενική παραδοχή τής έξ. 
(1 .7) περιμένουμε δτι ή έκτίμηση αύτή θά είναι τόσο καλύτερη δσο ό άριθ- 
μός τών έπιμέρους μετρήσεων είναι μεγαλύτερος. Σέ μαθηματικό συμβολι
σμό μπορούμε νά γράψουμε γιά κάθε παράμετρο τής συναρτήσεως Ρ(χ)

Παράμετρος τού
= lim

Παράμετρος τοΰ
θεωρητικού πληθυσμού 

• ·
Ν —· ΟΟ δείγματος κατανομής

Τήν παραπάνω διεργασία θά έξετάσουμε στό ύπόλοιπο τοΰ κεφαλαίου 
άφοΰ προηγουμένως όρίσουμε τίς παραμέτρους πού χαρακτηρίζουν τό 
θεωρητικό πληθυσμό Ρ(χ). ‘Ακολουθώντας τήν καθιερωμένη πρακτική θά 
χρησιμοποιήσουμε γράμματα τοΰ έλληνικοΰ άλφαβήτου γιά τό συμβολισμό 
τών παραμέτρων τοΰ θεωρητικού πληθυσμού καί λατινικά γράμματα γιά τίς 
άντίστοιχες πειραματικές έκτιμήσεις πού προκύπτουν άπό τό δείγμα κατα
νομής.

1-4 Στατιστικές Παράμετροι του Θεωρητικού Πληθυσμού

Ό λ ες  οΐ παράμετροι πού χαρακτηρίζουν τό θεωρητικό πληθυσμό μπο
ρούν νά όριστοΰν διαμέσου τής έξ. (1 .10). *Η σημαντικότερη Γσως παράμε
τρος είναι ό μέσος πού ήδη χρησιμοποιήσαμε στό Πείραμα 1-1 γιά τήν 
άπόδοση τής «πραγματικής» τιμής τοΰ νήματος. Ό  μέσος τού θεωρητικού 
πληθυσμού όρίζεται ώς

μ = lim
Ν — ~

Χ| ] (1.11)
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όπου Xj, ί = εϊναι τά άποτελέσματα Ν μετρήσεων τοϋ φυσικού μεγέ
θους χ. Σύμφωνα μέ τήν έξ. (1 .11), δ μέσος πού στή βιβλιογραφία άπαντά- 
ται καί μέ τήν έναλλακτική όνομασία κεντροειδές είναι τό Οριο πρός τό 
όποιο τείνει ή μέση τιμή των άποτελεσμάτων μέ αύξηση τού άριθμοϋ Ν 
τών μετρήσεων.

Ή  διάμεσος μ1/2 τοϋ θεωρητικού πληθυσμού είναι μιά δεύτερη παρά
μετρος πού όρίζεται ώς ή τιμή έκείνη άπό τήν όποία, στό Οριο τοϋ άπειρου 
άριθμοϋ μετρήσεων, τά μισά άποτελέσματα δίνουν μικρότερη τιμή ένώ τά 
άλλα μισά μεγαλύτερη. Εναλλακτικά, σύμφωνα μέ τή δεύτερη έρμηνεία 

πού δώσαμε στό θεωρητικό πληθυσμό, μπορούμε νά όρίσουμε τή διάμεσο 
ώς τήν τιμή χ = μ1/2 γιά τήν όποία μιά μεμονωμένη μέτρηση έχε 50 % πι
θανότητα νά δώσει άποτέλεσμα χ, < μ,^ καί 5 0 %  νά δώσει άποτέλεσμα χ, 
> μ 1/2* ‘Ολοκληρώνοντας ώς πρός τήν πιθανότητα P(x)dx μπορούμε νά όρί
σουμε τή διάμεσο μέ τή σχέση

r  Μ,,» ς  °»
I P(x)dx = I P(x)dx = 0 .5

Μν,
( 1. 12)

Καθόσον τό όλοκλήρωμα /  P(x)dx άντιπροσωπεύει τό έμβαδόν τής έπΐφα- 
νείας κάτω άπό τήν καμπύλη Ρ(χ), είναι φανερό ότι μιά κάθετη γραμμή στό 
σημείο χ = μ1/2 χωρίζει τό έμβαδόν τού θεωρητικού πληθυσμού σέ δύο Γ- 
σα μέση. "Αν καί ή έννοια τής διαμέσου είναι άρκετά χρήσιμη, ή παράμε
τρος αύτή δέν είναι δυνατόν νά όριστεΤ μέ βάση τίς μετρήσεις ένός δείγμα
τος κατανομής όπως ό μέσος στήν έξ. (1 .11 ). Γιά τό λόγο αύτό ή διάμεσος 
βρίσκει περιορισμένη χρήση στή στατιστική άνάλυση.

Ή  πλέον πιθανή τιμή μ ^ χ  τοϋ θεωρητικού πληθυσμού είναι ή τιμή 
έκείνη τού φυσικού μεγέθους χ γιά τήν όποία ή συνάρτηση Ρ(χ) γίνεται μέ- 
γιστη, ήτοι

P(Mmax) ^ Ρ(χ Φ μ max) · (1.13)

Όπως έκφράζει καί ή όνομασία της ή τιμή χ = μ max έχει τή μεγαλύτερη 
πιθανότητα νά έμφανιστε! ώς άποτέλεσμα μιδς μεμονωμένης μετρήσεως.

Ή  σχέση μεταξύ τού μέσου μ, τής διαμέσου μ1/2 καί τής πλέον πιθανής 
τιμής μΓη3Χ δίνεται στήν άσυμμετρική κατανομή τού σχήματος 1-2. Γενικά 

γιά μιά άσυμμετρική κατανομή ή διάμεσος βρίσκεται μεταξύ τοϋ μέσου καί 
τής πλέον πιθανής τιμής. Γιά μιά συμμετρική κατανομή, όπως προκύπτει
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X

ΣΧΗ Μ Α 1-2 Σχέση μεταξύ τού μέσου μ, τής διαμέσου μ,/2 καί τής πλέον πιθανής 

τιμής μη3χ γιά άσυμμετρική κατανομή του θεωρητικού πληθυσμού. 
Τό έμβαδόν των δύο διαφορετικά γραμμοσκιασμένων έπιφανειών εί
ναι ίσο.

άττό τούς άντίστοιχους δρισμούς, οΐ τρεις παράμετροι συμπίπτουν. Στην πε
ρίπτωση αυτή όποιαδήποτε παράμετρος μπορεί νά ταυτιστεί μέ τήν «πραγ
ματική» τιμή τοΰ φυσικού μεγέθους χ. 'Αντίθετα, γιά- ένα άσυμμετρικό 
θεωρητικό πληθυσμό ή έπιλογή τής παραμέτρου πού θά άναφερθεΐ ώς ή 
«.τραγματική» τιμή βρίσκεται στή διακριτική εύχαίρεια τοΰ παρατηρητή, 
άφοΰ προηγουμένως έξετάσει τούς λόγους πού προκαλοϋν τήν άσυμμετρία 
στήν κατανομή. Γενικά, τό περισσότερο πού μπορούμε νά πούμε γιά τόν 
μέσο μ είναι ότι είναι μιά παράμετρος πού χαρακτηρίζει τόν θεωρητικό 
πληθυσμό, έχει τίς ίδιες μονάδες μέ τήν «πραγματική» τιμή καί συμβατικά, 
άν δέν ύπαγορεύουν τό άντίθετο είδικοί λόγοι, θά θεωρηθεί ώς ή καλύτε
ρη έκτίμηση πού μπορούμε νά κάνουμε γιά τήν «πραγματική» τιμή.

Γιά τήν άπόδοση τής ποιότητας τής μετρήσεως μπορούμε νά όρίσουμε 
μιά άλλη σειρά παραμέτρων τοΰ θεωρητικού πληθυσμού. Ή  άπόκλιση dj 
μιας μετρήσεως xj άπό τόν μέσο μ τοΰ θεωρητικού πληθυσμού όρίζεται ώς

dj a  Xj -  μ · (1.14)
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Συμβατικά ή άπόκλιση όρίζεται πάντα σέ σχέση μέ τόν μέσο καί άχι σέ 
σχέση μέ τή διάμεσο ή τήν πλέον πιθανή τιμή γιά εύκολία στοάς ύπολογι- 
σμούς. "Αν ή παράμετρος μ ταυτιστεί μέ τήν «πραγματική» τιμή τού μεγέ
θους χ, τότε η ποσότητα di άντιπροσωπεύει τό «πραγματικό» σφάλμα στή 

συγκεκριμένη -μέτρηση ι.
'Από τόν όρισμό τής έξ. (1.11). ή μέση άπόκλιση d σέ ένα άπειρο άριθ- 

μό μετρήσεων μηδενίζεται

d = η ™ [ *  ί {χ' -  μ>] -  ■ ? . . [ *  I  X,J  - μ = ° ·  (1 · 15 '

Γιά τό λόγο αύτό ή μέση άπόκλιση α όρίζεται ώς ή μέση τιμή τών όπόλυ- 
των τιμών τών άποκλίσεων, ήτοι

|χι -  μ|1 (1.16)

Ή μέση άπόκλιση άποτελεΤ ένα μέτρο τής διασποράς τών μετρήσεων γύρω 
άπό τόν μέσο μ. Παρόλα αάτά ή άπόλυτη τιμή στήν έξ. (1.16) κάνει τόν 
ύπολογισμό της άρκετά δυσχερή καί γιά τό λόγο αύτό ή χρήση τής παρα
μέτρου α στή στατιστική άνάλυση είναι άρκετά περιορισμένη.

Μιά άλλη παράμετρος πού μπορεΤ εύκολα νά ύπολογιστεΤ καί πού άπο- 
δίδει έξίσου καλά τή διασπορά τού θεωρητικού πληθυσμού είναι ή τυπική 
άπόκλιση σ. Ή ποσότητα σ2, πού στή βιβλιογραφία άπαντδται μέ τήν όνο- 
μασία διακύμανση, όρίζεται ώς τό όριο τής μέσης τιμής τών τετραγώνων 
τών άποκλίσεων άπό τόν μέσο μ τού θεωρητικού πληθυσμού, ήτοι

(1.17)

Ή τυπική άπόκλιση σ όρίζεται ώς ή τετραγωνική ρίζα τής διακυμόνσεως.
Ή διακύμανση σ2 καί ή τυπική άπόκλιση σ χαρακτηρίζουν τήν άβεβαιό- 

τητα στήν πειραματική προσπάθεια γιά τόν προσδιορισμό τής «πραγμαπ-
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κής» τιμής τοΰ μεγέθους χ. Μπορούμε νά δούμε τίς παραμέτρους αύτές σέ 
δύο έπίπεδα λογικής άφαιρέσεως. Κατ' άρχήν ένδιαφέρει ή σχέση τής τυπι
κής άποκλίσεως σ καί τής έκτιμήσεως τοΰ μέσου μ πού προκύπτει άπό τά 
πειραματικά δεδομένα. Όπως θά δούμε στή συνέχεια γιά ένα πείραμα μέ 
πεπερασμένο άριθμό μετρήσεων, ή άβεβαιότητα στόν προσδιορισμό τοΰ 
μέσου είναι άνάλογη πρός τήν τυπική άπόκλιση τής κατανομής. Ή  τυπική 
άπόκλιση δίνει έπομένως ένα μέτρο τής άβεβαιότητας στόν προσδιορισμό 
τοΰ μέσου κάτω άπό τίς συνθήκες τοΰ συγκεκριμένου πειράματος. Άπό 
τήν άλλη πλευρά άκόμη καί άν 6 μέσος μ καί ή «πραγματική» τιμή (μέ 
όποιοδήποτε άνεξάρτητο τρόπο τήν όρίσουμε) δέν ταυτίζονται, ή διαφορά 
τους πρέπει νά βρίσκεται μέσα στά δρια τής άβεβαιότητας πού άντανακλά 
ό θεωρητικός πληθυσμός. Μέ τήν έννοια αύτή ή τυπική άπόκλιση άποτελεΐ 
ένα άκόμη μέτρο τής διαφοράς μεταξύ τής παραμέτρου μ πού χαρακτηρίζει 
τή θεωρητική κατανομή Ρ(χ) καί τής «πραγματικής» τιμής.

Ό  όρισμός των παραμέτρων πού δώσαμε προηγουμένως στηρίζεται, 
σύμφωνα μέ τήν έξ. (1 .10), στήν όριακή ταύτιση τών παραμέτρων τοΰ 
δείγματος κατανομής μέ τίς παραμέτρους τοΰ θεωρητικού πληθυσμού. Ά ν  
ό θεωρητικός πληθυσμός είναι γνωστός, τότε οΐ στατιστικές παράμετροι 
μπορούν νά όριστοΰν διαμέσου τής συναρτήσεως Ρ(χ). Ά ν  ή συνάρτηση 
Ρ(χ) είναι συνεχής καί Ικανοποιεί τή συνθήκη τής έξ. (1 .9), τότε ό μέσος μ 
δίνεται άπό τήν έκφραση

μ = Γ  xP(x)dx (1 .18)—-οο

πού θά άναγνωριστεΐ ώς ό γενικός όρισμός τοΰ κέντρου βάρους μιας μετα
βλητής μέ πιθανότητα κατανομής Ρ(χ). Κατά τόν Γδιο τρόπο ή διακύμανση 
παίρνει τή μορφή

/ οο r  οο
(χ—μ)2Ρ(χ)άχ = J x2P(x)dx — μ2 . (1 .19)

1-5 Εκτίμηση τών Στατιστικών Παραμέτρων

Στήν πράξη, ή έξαγωγή κάθε πληροφορίας γιά τό μέγεθος πού μετράται 
γίνεται μέ βάση ένα δείγμα κατανομής τό όποίο περιέχει ένα πεπερασμένο 
πλήθος Ν μετρήσεων μέ άριθμητικό άποτέλεσμα χ,, i = 1,...,Ν. Άπό τό 
δείγμα αύτό θά πρέπει ό παρατηρητής νά έκτιμήσει τήν «πραγματική» τιμή
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του μεγέθους καί γενικά τίς παραμέτρους τού θεωρητικού πληθυσμού.
Γιά ένα πεπερασμένο πλήθος Ν μετρήσεων ή καλύτερη έκτίμηση τού 

μέσου μ δίνεται άπό τόν μέσο δρο χ τών μετρήσεων

Στήν Παράγραφο 1-11 θά δικαιολογήσουμε τήν έξ. (1.20) μέ βάση τή συγ
κεκριμένη κατανομή Gauss. Πρός τό παρόν θά άρκεστοϋμε στή διαίσθηση 
καί στήν παρατήρηση δτι ή έξ. (1.20) συμπίπτει μέ τόν όρισμό τής έξ. 
(1.11) γιά ένα πεπερασμένο άριθμό μετρήσεων.

Μέ τήν παραπάνω έκτίμηση τού μέσου, τό άθροισμα τών άποκλίσεων 
dj = Xj — χ μηδενίζεται αύτόμστα. Παρόλα αύτά ή μέση άπόκλιση α πού 
όρίσαμε στήν έξ. (1.16) δέν παίρνει άπαραίτητα τήν έλάχιστη τιμή. ‘Αντίθε
τα μπορούμε νά δείξουμε δτι μέ τήν έκτίμηση τής έξ. (1.20) τό άθροισμα 
τών τετραγώνων τών άποκλίσεων γίνεται έλόχιστο. Στήν Ιδιότητα αύτή 
στηρίζεται καί ή μέθοδος τών έλόχιστων τετραγώνων πού θά χρησιμοποιή
σουμε άργότερα.

Τό άθροισμα τών τετραγώνων τών άποκλίσεων άπό μιά τιμή χ

‘Αναπτύσσοντας τό άθροισμα τής έξ. (1.21) μπορούμε νά γράψουμε

Μ - * Σ χί ·
ί=1

( 1.20 )

Ν

Σ (χι — χ)2

γίνεται έλάχιστο άν Ικανοποιείται ή σχέση.

( 1.21 )

Ν Ν Ν

Σ (Xi-x)2 = Σ Xi2 - 2χ Σ χί + Νχ2
ί=1 ί=1 ίΓί

πού μέ άπλή διαψόριση δίνει

( 1 . 2 2 )
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Σύγκριση τής έξ. (1 .22) μέ τόν όρισμό τής έξ, (1 .20) πιστοποιεί άμέσως δτι 
ή έξ. (1 .21 ) Ικανοποιείται άν οΐ άποκλίσεις ληφθοϋν σέ σχέση μέ τό σημείο 
χ = χ.

Σέ άναλογία μέ τήν έξ. (1 .20 ), ή έκτίμηση τής τυπικής άποκλίσεως σ 
μπορεί νά γίνει μέ παράληψη τοΰ όρίου Ν —» °ο στήν έξ. (1 .17), ήτοι

"! 4 ΐ ( » ί - μ ) 1 = π Σ » ? - ρ ’ <1·23Ιί=1  ̂ ί=1

Ή  σχέση αύτή παρουσιάζει τό μειονέκτημα ότι προϋποθέτει τή γνώση τοΰ 
μέσου μ, ένώ στή διάθεση τοΰ παρατηρητή βρίσκεται μόνο ή έκτίμηση χ 
τής έξ. (1 .20 ). Είναι μεγάλος ό πειρασμός νά άντι καταστήσου με στήν έξ.
(1 .23) τήν έκτίμηση μ = χ καί νά δεχτούμε τό άποτέλεσμα ώς τήν καλύτε
ρη έκτίμηση γιά τή διακύμανση τοΰ θεωρητικού πληθυσμού. Όπως δμως 
μπορούμε νά δούμε μέ λίγη σκέψη ή διεργασία αύτή θά δώσει άποτέλεσμα 
μικρότερο άπό τήν έκτίμηση τής έξ. (1 .23). Τούτο όφείλεται στό γεγονός ά
τι στήν έπιλογή τής έκτιμήσεως μ =  χ όδηγηθήκαμε μέ βάση τή συνθήκη 
τής έξ. (1 .21 ) πού έπηρεάζει (συγκεκριμένα κάνει έλάχιστο) τό άθροισμα 
τών τετραγώνων τών άποκλίσεων στόν όρισμό τής διακυμάνσεως. Μέ τόν 
τρόπο αύτό μετά τήν έκτίμηση τοΰ μέσου έχουμε πλέον μειώσει τούς βαθ
μούς έλευθερίας τών ύπολογισμών μας. Μέ τόν δρο «βαθμοί έλευθερίας» 
θά έννοήσουμε τό πλήθος τών άνεξάρτητων παρατηρήσεων πού έχουμε 
στή διάθεσή μας γιά τήν έξαγωγή μιας συγκεκριμένης πληροφορίας. Στήν 
έκτίμηση τής έξ. (1 .20) ο! άνεξάρτητες παρατηρήσεις είναι Ν καί ό άριθμός 
αυτός χρησιμοποιείται γιά τόν ύπολογισμό τής μέσης τιμής. Μετά δμως άπό 
τήν έπιβολή τής συνθήκης (1 .21) οΙ βαθμοί έλευθερίας περιορίζονται σέ 
Ν—1. Μπορούμε έπομένως νά άντισταθμίσουμε τήν ύποεκτίμηση πού συνε
πάγεται ή έξ. (1 .21) άν χρησιμοποιήσουμε στόν παρονομαστή τής έξ.
(1 .23 ) τό πλήθος τών βαθμών έλευθερίας, ήτοι

σ2 ~ s2 = Σ  ( x i - x ) 2 ■ (1 .24)

Θά όνομάσουμε τήν παράμετρο s πού όρίζεται στήν τελευταία σχέση πει
ραματική τυπική άπόκλιση.

Τά παραπάνω έπιχειρήματα δέν ύποκρίνονται δτι δικαιολογούν άπόλυτα 
τήν έκτίμηση τής έξ. (1 .24). Ό  άναγνώστης πού έπιμένει στή μαθηματική
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αυστηρότητα μπορεί νά βρεϊ τήν άπόδειξη τής έξ. (1 .24) σέ πλέον προχω
ρημένα συγράμματα Στατιστικής Άναλύσεως. Θά προσπαθήσουμε όμως νά 
δικαιολογήσουμε τήν έκφραση τής πειραματικής τυπικής άποκλίσεως θεω
ρώντας τήν άκραία περίπτωση Ν=1, δηλαδή τήν περίπτωση ένός πειράμα
τος μέ μιά μοναδική μέτρηση χ ,. ’Από τήν έξ. (1 .20 ) ή καλύτερη έκτίμηση 
τού μέσου δίνεται άπό τήν Γδια τή μέτρηση

μ ~ χ = χ, . (1 .25 )

"Αν προσπαθήσουμε τώρα νά χρησιμοποιήσουμε τήν έκτίμηση αύτή στήν 
έξ. (1 .23) ή τυπική άπόκλιση μηδενίζεται έξ άρισμοΰ. Τό άτοπο αυτό άποτέ- 
λεσμα διορθώνεται μέ τήν έξ. (1 .24 ) όπου γιά τήν άκραία περίπτωση Ν=1 
τόσο ό άριθμητής όσο καί ό παρονομαστής μηδενίζονται καί ή πειραματική 
μέση άπόκλιση παίρνει άπροσδιόριστη τιμή. Αυτό βέβαια είναι τό άποτέλε- 
σμα πού περιμέναμε καθόσον άπό μιά καί μόνη μέτρηση δέν είναι δυνατόν 
νά έξάγουμε δύο πληροφορίες.

1*6 Ή  Διώνυμη Κατανομή

Σέ πολλές περιπτώσεις μέ φυσικό ένδιαφέρον ή συνάρτηση τού θεω

ρητικού πληθυσμού είναι γνωστή άπό τό μηχανισμό τού φαινομένου πού 
μελετδται. "Ας θεωρήσουμε ώς πρώτο παράδειγμα τήν κατανομή πού άνα- 

μένεται σέ ένα τυχερό παιχνίδι πού παίζεται μέ δύο ζάρια. Κατ' άρχήν κάθε 
ζάρι έχει τήν Γδια πιθανότητα ρ = 1/6 νά φέρει όποιοδήποτε άριθμό άπό τό 
1 ώς τό 6. Τούτο σημαίνει ότι άν ένα ζάρι ριχτεί πολλές φορές τό πιό πιθα
νό είναι ότι τά άποτελέσματα θά είναι έξίσου κατανεμημένα ατούς έξη 
άριθμούς. "Αν μάς ένδιαφέρει ό άριθμός 6, τό πιό πιθανό είναι ότι μετά 
άπό Ν προσπάθειες ό άριθμός αύτός θά έμφανιστεϊ ρΝ = (1/6) Ν φορές. 
Γιά δύο ζάρια πού ρίχνονται ταυτόχρονα οί δυνατοί συνδιασμοί είναι 6 2 = 
36. Τούτο συμβαίνει διότι ένας συγκεκριμένος άριθμός τού πρώτου ζαριού 
μπορεί νά συνδιαστεΐ μέ όποιοδήποτε άπό τούς έξη άριθμούς τού δευτέ
ρου. Ή  πιθανότητα τώρα ώστε ένα άπό τά ζάρια (άλλά όχι καί τά δύο) νά 
καταλήξει στόν άριθμό 6 μπορεί νά βρεθεί άν άπαριθμηθοϋν οί 36 δυνατοί 
συνδιασμοί καί διαχωριστούν οί συνδιασμοί έκείνοι που περιέχουν ένα 6. 
Μέ λίγη προσοχή καί σύστημα μπορεί νά βρει κανείς ότι οί δυνατοί συν- 
διασμοί είναι 10. Ή  πιθανότητα έπομένως νά έμφανιστεϊ ένα (καί μόνον έ 

να) 6 είναι 10/36. *Η πιθανότητα βέβαια γιά «έξάρες», πού άποτελεΐ ένα 
μοναδικό συνδιασμό άπό τούς 36 δυνατούς είναι μόνο 1/36.
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Μπορούμε νά γενικεύσουμε τήν προηγούμενη διερεύνηση στήν περί
πτωση η ζαριών μέ 6 η δυνατούς συνδιασμούς. ‘Η πιθανότητα ώστε νά έμ- 
φανιστεΐ ένας συγκεκριμένος συνδιασμός είναι τώρα 1/6Π = (1/6)π. *Η γε
νίκευση τής προηγούμενης διερευνήσεως τίθεται μέ τήν έρώτηση: Ποιό εί
ναι ή πιθανότητα δτι ό συνδιασμός θό περιέχει χ ζόρια μέ τόν άριθμό 6 ; 
Γιά νά άπαντήσουμε στό έρώτημα αύτό θά πρέπει πάλι νά άπαριθμήσουμε 
άλες τίς δυνατές καταστάσεις καί νά μετρήσουμε έκεΤνες πού περιέχουν χ 
έξάρια. "Ας έξετάσουμε ένα ένα ζάρι σέ μιά τυχαία κατάσταση η ζαριών. 
Διαλέγοντας ένα ζάρι στήν τύχη, ή πιθανότητα ώστε τό ζάρι αύτό νά έχει 
φέρει τόν άριθμό 6 είναι ρ = 1/6. ’Επειδή όμως άκριβώς διαλέξαμε στήν 
τύχη ένα άπό τά η ζάρια, ή πιθανότητα νά βρούμε τόν άριθμό 6 είναι 
π ·1/6 . Κατά τόν ίδιο τρόπο, διαλέγοντας τυχαία ένα δεύτερο ζάρι άπό τά 
ύπόλοιπα π—1 ζάρια, ή πιθανότητα νά βρούμε τόν άριθμό 6 είναι 
(η—1)· 1/6. Συνεχίζοντας τή διαδικασία χ φορές είναι εύκολο νά δούμε δτι 

ή πιθανότητα μειώνεται κάθε φορά κατά τήν άκολουθία

n -g-, ( n - 1 ) - l ......  (n~x+2)-i, (n-x+ 1)-l (1.26)

μέχρις δτου ή τελευταία τυχαία έπιλογή γίνει άπό τά (π—χ+1) έναπομένον- 
τα ζάριά. Ή  πιθανότητα τώρα ώστε σέ μιά σειρά χ έπιλογών άπό η ζάρια 
νά βρεθεί όλες τίς φορές ό άριθμός 6 δίνεται άπό τό γινόμενο τής άκολου- 
θίας

Ρ(χ, n, -g·) = n(n—1)...(n—χ+1) = η̂_ χ ,̂ (^3 )  Π ·27 )

όπου τό πσραγοντικό η! όρίζεται ώς

η! = 1 ·2 ·3 · . . . · (η —1)*η (1.28α)

καί

0! = 1 (1.28β)

Ή  έξ. (1 .27) έκφράζει τό γεγονός δτι γιά η ζάρια ύπάρχουν η!/(η—χ)! 
καταστάσεις μέ χ έξάρια. Ή  προηγούμενη δμως μέτρηση περιέχει μιά ύπε- 
ρεκτίμηση τών καταστάσεων, πού όφείλεται στή διαδικασία πού άκολουθή- 
σαμε. Ό  άναγνώστης μπορεί νά πειστεί μέ τό άπλό παράδειγμα τών δύο
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ζαριών όπου ή σταδιακή μέτρηση καταλήγει 21/01 = 2 καταστάσεις μέ 
«έξάρες» — ένώ στήν πραγματικότητα ύπάρχει μία. Καί τοΟτο διότι στή 
σταδιακή άπαρίθμηση δέν λάβαμε ύπόψη μας ότι άπό τά χ πρώτα έξάρια 
πού μετρήσαμε δέν έχει σημασία άπό πιό ζάρι άρχίζουμε τή μέτρηση. 
'Οποιοσδήποτε συνδιασμός — καί οΙ δυνατοί συνδιασμοί είναι χΙ τό πλήθος 
— καταλήγει στήν Γδια κατάσταση. Γιά νά διορθώσουμε έπομένως τήν ύπε- 
ρεκτίμηση πού εΙσάγει ή μέθοδος τής άπαριθμήσεως τών καταστάσεων θά 
πρέπει νά διαιρέσουμε τήν έκφραση τής έξ. (1 .27) μέ τόν παράγοντα έκφυ- 
λισμοΰ χ!

Υπάρχει μιά δεύτερη διόρθωση πού πρέπει νά έπιφέρουμε στήν έξ.
(1 .27) ώστε νά έξασφαλίζεται ότι ή κατάσταση τήν όποία άντιπροσωπεύει 
περιέχει χ καί μόνο χ έξάρια. Θά πρέπει δηλαδή νά έξασψαλίσουμε ότι στήν 
κατάσταση αύτή χ ζάρια έμφανίζουν τόν άριθμό 6 καί η—χ ζάρια όποιοδή- 
ποτε άριθμό έκτός άπό τό 5 . ‘Η πιθανότητα ώστε ένα ζάρι νά φέρει κάποιο 
άριθμό πλήν του 6 είναι

ένώ ή πιθανότητα ώστε η—χ ζάρια νά φέρουν διάφορους άριθμούς πλήν 
τού 6 δίνεται άπό τό γινόμενο τών έπιμέρους πιθανοτήτων

Είμαστε τώρα σέ θέση νά γράψουμε τήν πιθανότητα ώστε σέ μιά ζα
ριά μέ η ζάρια, χ άπό αύτά νά έμφανίσουν τόν άριθμό 6. Ή  πιθανότητα αύ
τή δίνεται άπό τή σχέση

Γενικεύοντας τό άποτέλεσμα αύτό καί χρησιμοποιώντας τόν καθιερωμένο 

συμβολισμό

(1.29)
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μπορούμε νά γράψουμε τήν έκφραση

Ρ β ( χ ,π ,ρ ) =  ( " )  Ρ * ( 1 - Ρ Γ Χ (1 .30)

πού δίνει τήν πιθανότητα ώστε σέ ένα σύνολο η άντικειμένων χ άπό αύτά 
νά βρεθούν σέ μιά κατάσταση μέ έπιμέρους πιθανότητα ρ.

Ή  κατανομή ώς πρός τήν μεταβλητή χ πού έκψράζει ή έξ. (1 .30 ) είναι 
γνωστή ώς διώνυμη κατανομή άπό τή στενή σχέση πού έμφανίζει πρός τό 
γνωστό άνάπτυγμα διωνύμου στήν άλγεβρα

Ό  χτός δρος τού διώνυμου άναπτύγματος άντιστοιχεϊ στήν πιθανότητα 

Ρ Β (χ,η,ρ) άν q = 1 — ρ. Ή  έξ. (1 .31 ) μπορεί μάλιστα νά χρησιμοποιηθεί γιά 
τόν έλεγχο τής έκφράσεως στήν έξ. (1 .30). "Αν ή ποσότητα Ρ β (χ,η,ρ) έκ- 
φράζει τήν πιθανότητα γιά τή συγκεκριμένη κατάσταση, τότε το άθροισμα 
τών πιθανοτήτων γιά δλες τίς δυνατές καταστάσεις άπό χ = 0  έως χ = η 
πρέπει νά είναι ίσο μέ τή μονάδα. Πράγματι, άπό τήν έξ. (1 .31)

ΟΙ στατιστικές παράμετροι τής διώνυμης κατανομής μπορούν νά βρε
θούν μέ τή βοήθεια τών έξ. (1 .18 ) καί (1 .19). Γιά άσυνεχή κατανομή τά 
όλοκληρώματα τών έξισώσεων αύτών μεταπίπτουν σέ άθροισμα πού καλύ
πτει τίς δυνατές τιμές τής μεταβλητής χ. Ό  μέσος μ καί ή τυπική άπόκλιση 
σ τής διώνυμης κατανομής δίνονται άντίστοιχα άπό τίς έκφράσεις

(1 .31)

Σ [ ( " ) ρ χ ( ι  - ρ Γ χ]  = ( ρ  + 1 - ρ ) " =  1 ·

(1 .32)

καί
η

σ2 = Σ  (χ -μ )2 Ρβ (χ,η,ρ)

Ιο [<*-μ)Ι ΊΤ(^ ρ'<1-ρ>η1 = "ρ(,- ρ) · (1 .33)
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‘Η έπιβεβαίωση των άπλών άποτελεσμάτων μ = ηρ καί σ2=ηρ(1—ρ) ατά 
όποια καταλήγουν ο) παραπάνω έκφράσεις άφίνεται στίς ’Ασκήσεις στό τέ
λος τού κεφαλαίου.

Παρατηρεΐται ότι ή διώνυμη κατανομή εΤναι συμμετρική μόνο άν

q = (1 -ρ ) = ρ = 1  . (1.34)

Στήν είδική αύτή περίπτωση ό μέσος μ δίνεται άπό τή σχέση

μ = - £  (1.35α)

ένώ ή διακύμανση είναι ίση μέ τό μισό τού μέσου

σ2 = -£  = £  . (1.35β)

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα τής διώνυμης κατανομής δίνονται
στά σχήματα 1-3 καί 1-4. Τό πρώτο παράδειγμα περιέχει τά άποτελέσματα 
άπό ένα παιχνίδι «κορώνα - γράμματα» μέ 12 νομίσματα. Ή πιθανότητα ώ
στε άν πετάξουμε ταυτόχρονα 12 νομίσματα στόν άέρα νά έμφανιστεϊ ή 

κατάσταση μέ χ νομίσματα στήν κατάσταση «γράμματα» (καί 12-χ νομίσμα
τα στήν κατάσταση «κορώνα») δίνεται άπό τή διώνυμη κατανομή Pe(x(12,j) 

πού περιέχεται στό σχήμα 1-3 ώς συνάρτηση τού άριθμοϋ χ. Ή κατανομή 
βέβαια είναι άσυνεχής καί μόνο τά σημεία πού άνπστοιχούν στίς άκέραιες 
τιμές χ = 0,1.... 12 έχουν φυσική σημασία. Ή συνεχής καμπύλη τής γραφι
κής παραστάσεως άποδίδει άπλώς τή συμπεριφορά τής διώνυμης κατανο
μής γιά μεγάλες τιμές τού π. Ή κατανομή είναι συμμετρική καθόσον Ικανο
ποιείται ή συνθήκη τής έξ. (1.34). Ό  μέσος μ καί ή τυπική άπόκλιση σ πού 
σημειώνονται στή γραφική παράσταση μπορεί νά ύπολογιστοϋν άντίστοιχα 
άπό τίς έξ. (1.32) καί (1.33) ώς

μ = 12 ( ! )  = 6 

καί

°  = \/1 2  (J ) (1 -  £) = = 1-73.
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ΣΧΗΜ Α 1-3 Ή  συμμετρική κατανομή ΡΒ(χ,π,ρ) γιά π = 12 καί ρ = | ·  Ό  μέσος 
καί ή τυπική άπόκλιση είναι άντίστοιχα μ = 6 καί σ (= γ/5) = 1.73.

ΣΧΗΜ Α 1-4 Ή  διώνυμη κατανομή PB(x,n,p) γιά η = 12 καί ρ = 1/6. Ό  μέσος καί 
ή τυπική άπόκλιση είναι άντίστοιχα μ = 2 καί σ = 1.29.
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Τό σχήμα 1-4 περιγράφει τή συχνότητα μέ τήν όποία έμφανίζονται χ 
έξάρια σέ μιά ζαριά μέ 12 ζάρια. Ή πιθανότητα περιγράφεται άπό τή διώ
νυμη κατανομή

ι( χ,12'6 )  “
12-χ (1.36)

πού δίνεται στή γραφική παράσταση τοΟ σχήματος ώς μιά συνεχής καμπύ
λη διαμέσου διακριτών σημείων. Ό  μέσος καί ή τυπική άπόκλιση είναι άν- 
τίστοιχα

" -  12  (? )  = 2

καί

° =  ν /^ Τ ( ! ) =  Α  ~1 ,2 9  ’

*Η κατανομή είναι άσύμμετρη ώς πρός τόν μέσο ή ώς πρός όποιοδήποτε 
άλλο σημείο. Ή πλέον πιθανή τιμή μέ φυσική έννοια είναι ή τιμή χ=2 Αν 
καί ή συνεχής καμπύλη γίνεται μέγιστη στό διάστημα 1 < χ < 2.

1-7. Ή Κατανομή Poisson

Ή διώνυμη κατανομή βρίσκει μικρή πρακτική έφαρμογή έξω άπό τό 
χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Γιά μεγάλο άριθμό η τών έπιμέρους κατα
στάσεων, ή έξ. (1.30) άπαιτεΤ τόν ύπολογισμό μεγάλων παρσγονπκών πού 
κάνει τό χειρισμό τής κατανομής δυσχερή. Ή χρησιμότητα τής διώνυμης 
κατανομής όφείλεται στό γεγονός ότι έξόγεται κατά άπλό τρόπο άπό τίς θε
μελιώδεις άρχές τής θεωρίας τών πιθανοτήτων, ένώ ταυτόχρονα γιά μεγά
λες τιμές τών παραμέτρων της καί κάτω άπό συνθήκες πού συχνά άπαν- 
τώνται στίς μετρήσεις τής φυσικής, όδηγεί σέ όπλές συναρτήσεις κατανο
μής. Ή πρώτη προσέγγιση τής συναρτήσεως (1.30) πού θά έξετάσουμε εί
ναι ή περίπτωση κατά τήν όποία τό μέγιστο τής κατανομής είναι μικρό σέ 
σχέση μέ τίς δυνατές τιμές η τής μεταβλητής χ. Στό όριο αύτό ή έπιμέρους 
πιθανότητα κάθε καταστάσεως ρ είναι πολύ μικρή ένώ 6 μέσος μ = ηρ πα
ραμένει πεπερασμένος λόγω τού μεγάλου άριθμού τών έπιμέρους κατα
στάσεων η, ήτοι

ρ «  1, μ = ηρ «  η . (1.37)
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Ο! συνθήκες αύτές Ικανοποιούνται γιά μιά μεγάλη κατηγορία φυσικών φαι
νομένων, κυρίως σέ πειράματα δπου μετρδται ό άριθμός γεγονότων άνά 
μονάδα χρόνου. Πειράματα σκεδάσεως στήν άτομική καί πυρηνική φυσική, 
μέτρηση τού ρυθμού άποδιεγέρσεως ραδιενεργών Ισοτόπων, φασματοσκο
πικές παρατηρήσεις ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας, είναι μερικά παρα
δείγματα μετρήσεων δπου Ικανοποιούνται οΙ συνθήκες τής έξ. (1 .37). Στά 
πειράματα αύτά οΐ παράμετροι ρ καί π είναι συνήθως άγνωστες ένώ μπορεί 
νά έξαχθεΐ άπό τά δεδομένα ό μέσος μ ή τουλάχιστον ή έκτίμησή του μ = 
χ. Ή  προσέγγιση τής διώνυμης κατανομής γιά τίς συνθήκες τής έξ. (1 .37), 
γνωστή ώς κατανομή Poisson, δίνει μιά άπλή έκφραση γιά τό θεωρητικό 
πληθυσμό ώς συνάρτηση τής μεταβλητής χ καί τού μέσου μ = πρ.

Ή  διώνυμη κατανομή τής έξ. (1 .30) μπορεί νά γραφεί ώς

Ρ »(x.n.p) = 1  Ρ χ (1 - Ρ Γ Χ (1 - ρ )η . 11.38)

Κάτω άπό τίς συνθήκες της έξ. (1 .37), ό δεύτερος δρος τής έκψράσεως 
αύτής

π!

(π—χ )?
= η (η—1) (η—2) ... (η—χ+1) (1.39)

μπορεί νά θεωρηθεί ώς τό γινόμενο χ άριθμών πού (καθόσον χ << π) ό 
καθένας τους είναι περίπου ίσος μέ τόν άριθμό π. Γιά μεγάλες έπομένως 
τιμές τού π τό δριο τού δρου αύτοΰ είναι πχ. Ό  τέταρτος δρος δίνει τήν 
προσέγγιση

(1 —ρ)~χ — 1 + ρχ (1.40)

μέ άσυμπτωτικό δριο τή μονάδα καί έπομένως μπορεί νά άγνοηθεΐ. Γιά τόν 
τελευταίο δρο τέλος μπορούμε νά γράψουμε στό δριο ρ —* 0

l im j l - p ) "  = lirn £ (1 —ρ)1/ρJ μ = ^ μ = β 'μ . (1 .41)

Συγκεντρώνοντας τώρα δλες τίς παραπάνω προσεγγίσεις βρίσκουμε δτι 
στό δριο ρ — 0 ή διώνυμη κατανομή ΡΒ (χ,π,ρ) τείνει άσυμπτωτικό πρός 
τήν κατανομή Poisson Ρ Ρ(χ,μ) ήτοι

μ*lim Ρ Β(χ,π,ρ) = Ρρ(χ,μ) s  —— e
ρ  —  ο ν ’ χ!

(1 .42)
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δπου μ = ηρ.
Όπως καί ή διώνυμη κατανομή, ή κατανομή Poisson δέν είναι συμμε

τρική ώς πρός τό σημείο χ = μ ή κάποιο άλλο σημείο. Ή  πιθανότητα 
Ρ ρ ( χ , μ )  παρουσιάζει ένα μέγιστο κοντά στήν τιμή χ ~  μ καί φθίνει γιά 
χ >> μ. Παρόλα αύτά παραμένει πεπερασμένη γιά χ = 0 . Γιά χ < 0  ή κατα
νομή Poisson δέν ώρίζεται.

ΠαρατηρεΤται δτι ή προσέγγιση τής έξ. (1 .42 ) διατηρεί τή σωστή κανο- 
νικοποίηση τής κατανομής. Μέ άλλα λόγια ή συνάρτηση Ρρ (χ,μ) Ικανοποιε” 
τή συνθήκη τής έξ. (1 .9), δπως μπορεί εΟκολα νά έπιβεβσιωθεί άπό τη 
γνωστή ταυτότητα

Άπό τή διεργασία τής προσεγγίσεως περιμένουμε άκόμη άτι 6 μέσος τής 

κατανομής Ρρ(χ,μ) θά είναι 6 ίδιος μέ τόν μέσο τής άντίστοιχης διώνυμης 
κατανομής, ήτοι ή παράμετρος μ. Πράγματι, χρησιμοποώντας τάν όρισμό 
τής έξ. (1 .18)

Ή  τυπική άπόκλιση τής κατανομής Poisson μπορεί όφενός νά ύπολογι- 
στεί άπό τό δριο τής διακυμάνσεως τής άντίστοιχης διώνυμης κατανομής 
στό δριο ρ — 0. Άπό τήν έξ. (1 .33)

Εναλλακτικά μποροΟμε νά χρησιμοποιήσουμε άπευθείας τόν όρισμό τής έξ.
(1 .19)

Παρατηρώντας δτι ό πρώτος όρος του άθροίσματος (γιά χ = 0) μηδενίζεται 
μποροΟμε νά γράψουμε

(1.43)

(1.44)

° 2 = i'!To [ np ( 1 ~ p)J = μ · (1.45)
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(1 .46)

Στήν κατανομή Poisson ή τυπική άπόκλιση είναι ίση μέ τήν τετραγωνική ρί
ζα τοϋ μέσου.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα τής κατανομής Poisson δίνονται στά 
σχήματα 1-5 καί 1-6. Στό πρώτο παράδειγμα δπου έχει χρησιμοποιηθεί ό 
ίδιος μέσος μέ τόν μέσο τής διώνυμης κατανομής τοϋ σχήματος 1 -4, ή κα
τανομή έμψανίζει χαρακτηριστική άσυμμετρία, ένώ ό μέσος άπέχει άρκετά 
άπό τήν πλέον πιθανή τιμή πού βρίσκεται μεταξύ τών τιμών χ=1 καί χ=2. 
Γιά τήν είδική μάλιστα τιμή τού μέσου μ=2 πού χρησιμοποιήθηκε, οΙ τιμές 
χ=1 καί χ=2 έμφανίζουν τήν ίδια πιθανότητα. Ή  κατανομή Poisson ΡΡ (χ,2) 

τού σχήματος 1-5 παρουσιάζει έξαιρετική όμοιότητα μέ τή διώνυμη κατα
νομή Ρ Β(χ,12,1/6) τοϋ σχήματος 1-4, πού δείχνει δτι ή έπιμέρους πιθανό
τητα ρ δέν είναι άπαραίτητο νά είναι πολύ μικρή ώστε νά ίσχύει ή προ
σέγγιση τής έξ. (1 .42).

0 . 3 . .

12
X

ΣΧΗΜ Α 1-5 ‘Η κατανομή Poisson ΡΡ (χ,μ) γιά μ = 1.67 καί σ — 1.29.
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ΣΧΗΜΑ 1-6 Ή Κατανομή Poisson ΡΡ (χ,μ) γιά μ = 10 καί ο = 3.16.

Στό παράδειγμα τοΰ σχήματος 1 -6 όπου 6 μέσος είναι άρκετά μεγαλύ
τερος τής μονάδας ή κατανομή είναι περισσότερο συμμετρική ένώ ή τυπική 
άπόκλιση σ = \/μ άρκετά μικρότερη άπό την τιμή τοΰ μέσου. ΟΙ Ιδιότητες 
αύτές, δηλαδή αύξηση τής συμμετρίας τής κατανομής καί βελτίωση τής 
άκρίβειας τής μετρήσεως καθώς αυξάνει ή τιμή τοΰ μέσου, είναι χαρακτη
ριστικές τής κατανομής Poisson.

1-8 Ή  Κατανομή Gauss ή Κανονική Κατανομή

Ή  πιό χρήσιμη κατανομή γιά τήν στατιστική άνάλυση δεδομένων είναι 
ή κατανομή Gauss ή κανονική κατανομή. Ό πω ς καί ή κατανομή Poisson 
πού μόλις έξετάσαμε άποτελεϊ προσέγγιση τής διώνυμης κατανομής στήν 
είδική περίπτωση όπου ό άριθμός η των έπιμέρους καταστάσεων τείνει 
πρός τό άπειρο ένώ ταυτόχρονα ή πιθανότητα ηρ πραγματοποιήσεως καθε
μιάς είναι μεγάλη, ήτοι

η οο, ηρ >> 1 . (1 .47 )

Ή  μεγάλη χρησιμότητα τής κανονικής κατανομής όφείλεται στό γεγονός ότι
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έχει άποδειχτεϊ πειραματικά δτι άποδίδει άρκετά πιστά τό θεωρητικό πλη
θυσμό των μετρήσεων στίς περισσότερες περιπτώσεις. ’Επιπλέον έχει άπο- 
δειχτεΐ δτι άποδίδει την κατανομή των έκτιμήσεων τών στατιστικών παρα

μέτρων γιά τούς περισσότερους θεωρητικούς πληθυσμούς.
Υπάρχουν πολλοί μαθηματικοί τρόποι γιά νά καταλήξει κανείς στήν κα

τανομή Gauss μέ άπαρχή χή διώνυμη κατανομή καί τίς συνθήκες τής έξ.
(1 .47 ) (βλέπε π.χ. F. Reif, Στατιστική Φυσική, "Εκδοση Ε.Μ .Π., 1978, Πα
ράρτημα Π .1). Στά πλαίσια τοΰ βιβλίου αύτοϋ θά άρκεστούμε στήν παρά
θεση τής τελικής έκψράσεως

Po(x ', j o ) = o ^ e x p [ “ M J v L ) ! ]  ( 1 · 4 8 1

δπου ό σταθερός παράγοντας [σ  \ /2 π ]-1 έξασφαλίζει τή σωστή κανονικο- 
ποίηση τής έξ. (1 .9).

Ή  κατανομή Gauss Ρ^χ,μ,σ) δίνεται στή γραφική παράσταση τού σχή
ματος 1-7 ώς συνάρτηση τής άποκλίσεως άπό τόν μέσο (χ—μ). Είναι μιά

ΣΧΗΜ Α 1-7 Ή  κατανομή Gauss Ρ0(χ,μ,σ) ώς συνάρτηση τής άποκλίσεως άπό 
τόν μέσο (χ—μ). Ό  όριζόντιος άξονας τής γραφικής παραστάσεως εί
ναι βαθμονομημένος σέ μονάδες ϊσες πρός τήν τυπική άπόκλιση σ.
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συνεχής συμμετρική κατανομή δπου δ μέσος μ, ή διάμεσος μ1/2 ή πλέον 
πιθανή τιμή pmax συμπίπτουν. Γιά χ = μ = μ1/2 = μπιβχ ή κατανομή παίρνει 

τή μέγιστη τιμή

Ρς(μ,μ,σ) ~  —  . (1 .49 )
σ

Ή  πιθανότητα ώστε μιά μέτρηση νά δώσει άποτέλεσμα μέσα σέ ένα διά
στημα dx γύρω άπό τήν τιμή χ είναι Γση μέ Ρο(χ,μ.σ)άχ. Ό  μέσος μ καί ή 
τυπική άπόκλιση σ είναι πράγματι ο! άντίστοιχες ποσότητες πού περιέχον- 
ται μέ τά Γδια σύμβολα στήν άναλυτική έκφραση τής έξ. (1 .48). Ό πω ς μπο
ρεί νά έπιβεβαιωθεϊ άπό τούς όρισμούς τών έξ. (1 .18 ) καί (1 .19 )

Γ ( χ - μ ) 2 — ! = β χ ρ Γ -  i  dx = o1 (1.5001
-°0 ay/2n  L V σ /  J

"Αν καί ή τυπική άπόκλιση σ όρίζει πλήρως τήν έκταση τής κατανομής, 
συνήθως όρίζεται μιά έναλλακπκή παράμετρος γιά τήν περιγραφή τής πε
ριοχής όπου ή πιθανότητα είναι σημαντική. Τό πλήρες εύρος ατά μισό τοΟ 
μέγιστου Γ, όπως άποκαλεΤται ή παράμετρος αύτή. όρίζεται ώς ή έκταση 
τής μεταβλητής χ μεταξύ τών δύο τιμών όπου ή συνάρτηση Ρο(χ,μ,σ) γίνε
ται τό μισό τής μέγιστης τιμής Ρ 0(μ,μ,σ), ήτοι μεταξύ τών σημείων πού βρί
ζονται άπό τή σχέση

Ρσ(μ ± ^ Γ.μ ,σ ) = \  Ρ0 (μ,μ ,σ) .  (1 .51 )

‘Από τήν τελευταία σχέση είναι εύκολο νά δείξουμε ότι

Γ = 2 .3 5 4  σ . (1 .52 )

Καθόσον ή ποσότητα Ρ6(χ,μ,σ)άχ έκφράζει τήν πιθανότητα ώστε μιά 
μέτρηση νά δώσει άποτέλεσμα στό διάστημα dx γύρω άπό τήν τιμή χ, τό 
όλοκλήρωμα

A
Γ*2

= J Ρα(χ.μ,σ)άχ
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έκφράζει τήν πιθανότητα ώστε μιά μέτρηση νά δώσει άποτέλεσμα στό διά
στημα μεταξύ των τιμών χ, καί χ2. Συνήθως ή όλοκΑηρωμένη πιθανότητα 
Gauss όρίζεται ώστε τά σημεία χ, καί χ2 νά είναι συμμετρικά ώς πρός τόν 
μέσο μ ένώ ή μεταβλητή χ μετράται σέ μονάδες τής τυπικής άποκλίσεως σ. 
Στό συμβολισμό αύτό, ή πιθανότητα ώστε μιά μέτρηση νά έχει άπόκλιση 
άπό τόν μέσο μικρότερη άπό |χ—μ| = ζσ δίνεται άπό τήν έκφραση

λ μ+ζσ  1 γ Ζ , ,
Αο(ζ,μ,σ) = I Ρ 0(χ,μ,σ)άχ = —= J  e 5* dx . (1 .53)

J V-ζσ  y/2n -*

Ό  ύπολογισμός του τελευταίου όλοκληρώματος δέν είναι δυνατόν νά γίνει 
άναλυτικά. Συνήθως ό ύπολογισμός τής όλοκληρωμένης πιθανότητας Gauss 
γίνεται μέ τή βοήθεια ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστή άφοΰ προηγουμένως τό 
όλοκλήρωμα τής έξ. (1 .53) άναπτυχθεϊ σέ σειρά. Τά άποτελέσματα ένός 
παρόμοιου ύπολογισμοΰ δίνονται στόν Πίνακα 1-1 γιά τιμές τής μεταβλη
τής ζ άπό 0 .0 0  έως 3 .00  σέ βήματα 0.01 καί γιά τιμές τού ζ άπό 3 .0  έως 
5.9 σέ βήματα 0 .1 . ΟΙ τιμές πού περιέχονται στόν πίνακα άντιπροσω- 
πεύουν τήν άντίστοιχη γραμμοσκιασμένη περιοχή του σχήματος. Είναι άξιο 
νά σημειωθεί δτι ή πιθανότητα μειώνεται στά 50% γιά άπόκλιση περίπου 
|  σ. ’Απόκλιση μιας τυπικής άποκλίσεως έχει πιθανότητα μικρότερη άπό 
32% , δύο τυπικών άποκλίσεων μικρότερη άπό 5% καί τριών τυπικών άπο- 
κλίσεων μικρότερη άπό 1%. Μέ άλλα λόγια σέ ένα πείραμα μέ μεγάλο 
άριθμό μετρήσεων περιμένουμε άτι τά 68%  τών σημείων θά άπέχουν άπό 
τόν μέσο λιγώτερο άπό μιά τυπική άπόκλιση, τά 95%  λιγώτερο άπό δύο καί 
τά 99%  λιγώτερο άπό τρεις τυπικές άποκλίσεις.

Μέ τή βοήθεια του Πίνακα 1-1 μπορούμε νά όρίσουμε μιά τελευταία 
παράμετρο πού συμβατικά άναψέρεται στή βιβλιογραφία γιά τήν άπόδοση 
μετρήσεων πού άκολουθοϋν τήν κανονική κατανομή. Τό πιθανό σφάλμα 
(ΠΣ) όρίζεται ώς ή τιμή τής μεταβλητής χ = ζσ γιά τήν όποία ή όλοκληρω- 
μένη πιθανότητα παίρνει τήν τιμή 0 .5 , ήτοι ή τιμή χ γιά τήν όποία

Α6(ζ,μ,σ) = 0 .5  . (1 .54)

’Από τόν Πίνακα 1-2 ή σχέση μεταξύ τού ΠΣ καί τής τυπικής άποκλίσεως 
μπορεί νά προσδιοριστεί ώς

ΠΣ = 0 .6745  σ = 0 .2865  Γ . (1 .55)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1 ‘Ολοκληρωμένη πιθανότητα Gauss Α^ζ,μ.σ) ώς πρός τήν όπόκλιση 
πρός τόν μέσο σέ μονάδες τυπικής άποκλίσεως ζ = |χ—μ| / σ {P.R. 
Bevington, Data Reduction and Error Analysis in the Physical
Sciences, McGraw-Hill, 19691.

£ .00 .01 .01 .0» .06 .05 .06 .07 .06 .00

0.0 .0 . 0070) .01506 . 02)0) . 0)101 . 0)011 . 0* 71* .05511 . 06)76 .07171
0.1 .010(6 . 0)150 .00551 . 101*1 . 1111* . 1102* .11111 . 11*00 . 1*215 .15060
0 .» .15151 .16611 . 17* 1) . 11191 . 1*167 . 107*1 . 2051* . 1111* .11152 . 27( 1)
0. ) .11511 . 1* 1** . 1510) . 15)60 . 1661* . 17)66 .21115 .2( 1(2 .21605 . 101*6
0.0 .nolo . 11)10 . ) 1>51 . 1) 2)0 . 1*006 . 1*720 . 15**1 . 161· · .16177 .17567
0.5 .11151 . 1)005 . 1060* .*0110 . * 10)0 .*1161 . * 2*52 . * 11)2 .«1100 .***(1
0.0 .05100 . * 5) 1* . *6* 7* .w ill . * 77(1 . 6*611 .*0075 . • 97J* . 69)50 . 50(1ο.τ .51607 . 511)0 . 511*7 . 51*61 . 5*070 .*6676 . 5527* .**•79 . 56*61 . 670*7
0.0 .51611 . 5)106 .51771 . 505*6 .*9909 .60667 .61021 .61570 .6711* . 6266)
0.0 .61111 . 6111) . 6* 1*1 . 6* 76) .6527) . 6* 7*9 .6610* . 6(705 .67261 . 677(1
1.0 .601(0 . 6)750 .60111 .60600 . 1)166 . 10(11 .11015 .71556 .71011 . 72.20
1.1 . 11)66 .*7)500 . 7) 71) . 7* 15! . 7*571 . 7691* . 75)05 .75700 .76100 . 7(605
1.1 . 760)5 . 17)71 . 7775) . 7) 1)0 . 7)502 . 78*60 . 707)2 . 70501 . 701*5 . 1320*
1.5 . 106)0 . 100)9 . 11)16 . 116*7 .(1015 .*2291 .12616 . 120)0 . 1) 7*0 . 6) 5*6
1.0 . 1)101 . ) * 1*5 . 1**31 . 1*727 .15011 .**793 . 155*0 . 151*1 .16111 . 66)77
1.5 . 1(616 . 16)05 .111*1 .17501 . 176*1 .11115 . 10Π ) .11550 .01616 . ( 6(16
1.1 . 100)0 .10159 . 10*76 .19619 . 1999· .00135 . 9030* .00537 . 0070) . 00(06
1.7 .01016 .01171 . 01*56 . 016)6 . 0111) .11017 . 0215) . 01)26 . 01*01 . 0266*
1.1 . 0111) .01060 . 0) 11) . 0)17* . 0) *2! . 0)56) . 1)711 . 0)151 . 0)016 •9*1131.9 .00156 . ) * ) ) ( . 0*515 . 0*6)1 . 0*761 . 0*112 .05900 .05116 .05270 . 051*3
1.0 .15001 .05556 .05661 . 0576* . 05( 6* . 1516) .06050 . 0615* . 062*7 . 96)16
1.1 . 06*16 .96599 . 96*12 . 967*6 . 96**« .06021 .96999 . 0707* . 971*7
1.1 .07110 .07110 . 07) 5) . 07*15 . 07*00 . 97*9* . 37(17 .07670 .077)0 . 077)7
1.5 . 07)55 .07011 .07065 .91019 .93071 .01122 .91172 .01221 . 0(261 .00151.0 . 0)160 . 01*0* . ) ) * * { . 9**90 .015)1 .01511 .01610 . 016*1 . 966(6 . 0(721
1.5 . 005) . 0)101 .10116 .01150 .01101 .01012 .01051 . 0106) .00017 .00060
1.0 .00061 . 9000* | •99120 . 001*6 .99171 .00105 .10211 .002*1 . 9926k .00106
1.1 .00106 . 00)11 • 001*2 . 09)66 . 00)15 .99606 . 00*22 . 00*16 . 00*56 . 01*751.0 .00000 . 0150* .00510 . 99*56 . 005*0 .10565 .00576 .10510 . 9960* .*0616
2.0 .00611 . 09( 1) . 99**0 .90661 .00612 . 996*2 .00602 . 0)702 .90712 .00711

.00 .10 .10 .13 •*9

0.0 . 001)002 . 00(06*6 .9999297 . 00001)15 . 000) 761*0.5 . 0906)676 . 0006(176 . 00076**0 . 011( 66)0 . 00003)1066.0 .0000)6656 . 99999*0*9 . 900075)01 .900017020 . 100510) 7*
* . * . 00000) 20*6 . 99999911*1 . 000007)067 . 000096* I>7 .99999VO* 1*90.0 . 009900*2657 .00000966026 . 010000(0061 . 09000016*13 . *»β»900)>|7
0.5 . 0000009( 10) . 999999919*7 . 0919900679) . 09900)00521 .oooooooooti

‘1-9 Μετάδοση τοδ Πειραματικού Σφάλματος

Σπάνια τό άποτέλεσμα μιάς μετρήσεως άποτελεϊ καί τό τέλος τής πει
ραματικής προσπάθειας. Συνήθως στόχος τοΰ πειράματος είναι ό προσδιο
ρισμός μιάς ποσότητας πού γιά τόν ύπολογισμό της άπαιτεΤται ή γνώση πε
ρισσοτέρων άπό ένα φυσικών μεγεθών. Ώς πολύ όπλό παράδειγμα μπο-
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ροϋμε νά θεωρήσουμε τόν όγκο ένός όρθογώνιου παραλληλεπιπέδου, δ- 
που χρειάζεται νά μετρήσουμε άνεξάρτητα τίς τρεϊς του διαστάσεις. Καθε
μιά έπιμέρους μέτρηση καταλήγει σέ μιά έκτίμηση τής «πραγματικής» τιμής 
του άντίστοιχου φυσικού μεγέθους καί σέ μιά έκτίμηση τής άβεβαιότητας 
στόν προσδιορισμό τής «πραγματικής» τιμής. Άπό τίς πληροφορίες αύτές 
καί σύμφωνα μέ κάποια φυσική σχέση θά πρέπει νά υπολογίσουμε τήν 
«πραγματική» τιμή τού σύνθετου μεγέθους καί τήν άβεβαιότητα τού άποτε- 
λέσματος. Είναι έπομένως ένδιαφέρον νά έξετάσουμε τή μετάδοση τής 
άβεβαιότητας μιας πειραματικής μετρήσεως στό τελικό άποτέλεσμα κατά 
τήν έκτέλεση μαθηματικών πράξεων μέ τιμές άλλων φυσικών μεγεθών πού 
προέρχονται άπό μετρήσεις.

"Ας θεωρήσουμε τή γενική περίπτωση δπου ζητείται ή τιμή τής ποσό
τητας ζ, ή όποία είναι συνάρτηση η μεταβλητών χ ,̂ k = 1, ..., π

"Ας θεωρήσουμε άκόμη δτι ή τιμή τών μεταβλητών Χ|< είναι γνωστή ώς Χ|< 

άπό Ν| άνεξάρτητες μετρήσεις γιά κάθε μεταβλητή, μέ άντίστοιχη άβεβαιό
τητα Ok. Γιά καθεμιά δηλαδή μεταβλητή Xk έχουμε στή διάθεσή μας Nk με
τρήσεις πού θά συμβολίσουμε ώς Xki, i = 1, ..., Nk- Ή  ποσότητα Ok μπορεϊ 
νά είναι όποιαδήποτε άπό τίς παραμέτρους πού έχουμε όρίσει ώς τώρα, ή
τοι ή τυπική άπόκλιση, τό πιθανό σφάλμα ή ή τυπική άπόκλιση στόν 
προσδιορισμό τού μέσου. Ποιά είναι ή άβεβαιότητα στόν ύπολογισμό τής 
ποσότητας ζ διαμέσου τής συναρτήσεως f(xv  χ2, ..., x n);

"Αν καί σέ είδικές περιπτώσεις μπορεί νά μήν είναι άκριβές, θά θεωρή
σουμε δτι ή πλέον πιθανή τιμή γιά τήν ποσότητα ζ είναι ή τιμή

Θεωρητικά θά μπορούσαμε νά βρούμε τήν άβεβαιότητα στήν τιμή ζ άν δη
μιουργούσαμε μιά μεγάλη κατανομή άπό τίς τιμές ζ\ πού προκύπτουν γιά ό
λους τούς Ν = Ν1χΝ 2 χ.. .  xNk συνδιασμούς τών έπιμέρους άποτελεσμά- 
των Xki, ήτοι

(1.56)

ζ -  f(x (1 .57)

Ζ, =  f(x 1 j, X2i.....  Xni) (1 . 58)

Γιά ένα μεγάλο άριθμό μετρήσεων δ μέσος τής κατανομής αύτής συμπίπτει 
μέ τήν έκτίμηση τής έξ. (1.57),  ένώ ή τυπική άπόκλιση σζ δίνεται άπό τήν 
έξ. (1.17)
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Όζ = lim
Ν—«

(1 .59 )

Ά ν  παραδεχτούμε δτι ή άπόκλιση ζ\ — ϊ  καθεμιάς άπό τίς έπιμέρους 
έκτψήσεις τής έξ. (1 .58) είναι μικρή, μπορούμε νά έφαρμόσουμε τό θεώ
ρημα Taylor καί νά γράψουμε σέ πρώτη προσέγγιση

Zi -  i  =  Σ («« -  *k) -Ρ- ΟΛΟ)

δπου ή μερική παράγωγος δηλώνει διαψόρηση ώς πρός τήν μεταβλητή χι< 
μέ δλες τίς άλλες μεταβλητές σταθερές στήν άντίστοιχη μέση τιμή. Συνδιά- 
ζοντας τίς έξ. (1 .59 ) καί (1.60) μπορούμε νά έκψράσουμε τήν άβεβαιότητα 

σΖ ώς συνάρτηση των τυπικών άποκλίσεων σ\ των μεταβλητών xj

+ 2 i ( , k^ k) ( x „ - i r f ( A ) ( J L ) ] , . (1.61)

Ό  πρώτος δρος τής τελευταίας έκψράσεως μπορε? νά γραφεί μέ τή βοή
θεια τού όρισμού τής έξ. (1.17) ώς

| κ [ 4 |  « » - * ] ( £ ) ■

V  2 /  *
■ ϋ ° k ( ^ )  ·

Ό  δεύτερος δρος τής έξ. (1.61) περιέχει τό άθροισμα γινομένων τών άπο
κλίσεων δύο διαφορετικών μεγεθών γιά δύο άνεξάρτητες μετρήσεις. Ά ν  
πράγματι ο! μετρήσεις είναι άνεξάρτητες τότε κατά μέσον δρο περιμένουμε 
δτι θετικές άποκλίσεις θά συνεισφέρουν τόσο συχνά δσο καί άρνητικές 
άποκλίσεις. Στό δριο έπομένως Ν—»«» περιμένουμε δτι ό δεύτερος δρος τής



38 1. Μέτρηση καί ΠαραματΜό Σφάλμα

έξ. (1 .61 ) μηδενίζεται. Γιά π έπομένώς άνεξάρτητες μετρήσεις ττού 
προσδιορίζουν τίς η μεταβλητές τής συναρτήσεως f(x1( χ2........ Χπ) ή Αβε
βαιότητα στήν τιμή τής έξ. (1 .57 ) δίνεται άπό τή σχέση

(1.63)

*Η έξ. (1 .63 ) άποτελεϊ μιά άπό τίς σημαντικότερες σχέσεις τής στατιστικής 
άναλύσεως. Θά έχουμε τήν εύκαιρία νά τήν χρησιμοποιήσουμε άρκετές 
φορές στή συνέχεια. Στό στάδιο αύτό θά έξετάσουμε τήν έφαρμογή της σέ 
όρισμένες άπλές συναρτήσεις πού προκύπτουν συχνά στή στατιστική άνά- 
λυση.

”Αν ή ποσότητα z προέρχεται άπό τό άθροισμα (ή τή διαφορά) δύο με
γεθών χ καί y

ζ = αχ + βγ (1.64)

δπου α καί β είναι σταθεροί συντελεστές, τότε οί μεοικές παράγωγοι τής
έξ. (1 .63) δίνουν

δζ δζ

δχ ° ' δγ

Ή  έξ. (1 .63) παίρνει έπομένως τή μορφ.

σ ζ2 = α2σ* + β2σ /

β.

(1 .65)

ή

σζ =  >/α2σχ2 + β2σγ2. (1 .66)

Κατά τόν ίδιο τρόπο, ν ζ προέρχεται άπό τόν πολλαπλασιασμό δύο 

μεγεθών

ζ =  αχγ (1 .67)

οί μερικές παραγωγοί γίνονται

δζ
δχ

= αγ,
δζ
δγ

αχ

καί έξ. (1 .63) παίρνει τήν είδική μορφή
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σ 22 = a V o * 2 α2χ2σν2 0 .68)

πού μπορεΤ νά άποδοθεΤ μέ τήν περισσότερο συμμετρική σχέση

ο *
ζ2 0 .6 9 )

01 έξ. 0 .6 5 )  καί 0 .69) μπορούν νά γενικευθούν κατά πρωφανή τρόπο 
στήν περίπτωση άθροίσματος ή γινομένου πολλών μεταβλητών. 01 άντί- 
στοιχες γενικές έκφράσεις τής άβεβαιότητας σ2 δίνονται στίς πρώτες δύο 
σειρές τού Πίνακα 1 -2. Ό  Τδιος πίνακας περιέχει άκόμη τίς όντίστοιχες έκ- 
φράσεις τής άβεβαιότητας γιά μερικές συνήθεις συναρτήσεις, πού μπορούν 
νά έπαληθευτοϋν εύκολα μέ τή βοήθεια τής έξ. (1 .63 ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-2 ‘Αβεβαιότητα σζ στόν προσδιορισμό τής ποσότητας ζ = f(xt.
χ„) άπό η άνεξάρτητες μετρήσεις τών μεταβλητών χ* μέ άντίστοιχΠ 
άβεβαιότητα ak γιά συνήθεις μαθηματικές συναρτήσεις.

Συνάρτηση ‘Αβεβαιότητα

“Αθροισμα
Π

2 = Σ  a kXkk«1 σι2 = Σ  °k2Ok2
km 1

Γ ινόμενο
Π

ζ = α Π  xkk=l
2±_ _  γ  5 l L
2* k-i Xk2

Δύναμη

ζ = σχί a a*
2 “  β ~

Εκθετική συνάρτηση

2 = ae** ~  =  βσχ

Λογάριθμος

ζ = αΐπ(βχ)
Ox

σ 2 =  a —
X
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1-10 Εκτίμηση τοϋ Μέσου καί του Πειραματικού Σφάλματος

Στήν Παράγραφο 1-6 δεχτήκαμε χωρίς άπόδειξη δ τι ή καλύτερη έκτί- 

μηση γιά τόν μέσο τοϋ θεωρητικού πληθυσμού δίνεται άπό τή μέση τιμή 
των μετρήσεων Xj. Ή  δικαιολόγηση τής παραδοχής αυτής στηρίζεται στήν 
κατανομή Gauss. Γενικά περιμένουμε δτι ό θεωρητικός πληθυσμός θά είναι 
είτε κατανομή Gauss είτε κατανομή Poisson. Στά περισσότερα δμως φυσι
κά φαινόμενα δπου Ικανοποιούνται ταυτόχρονα οΐ συνθήκες των έξ. (1 .37) 
καί (1 .47 ) ο! δύο κατανομές συμπίπτουν καί μπορούμε νά θεωρήσουμε τή 
συνάρτηση Ρ α(χ,μ,σ) γιά τήν άπόδοση τού θεωρητικού πληθυσμού. Θά 
θεωρήσουμε δηλαδή δτι ή πιθανότητα ώστε μιά μέτρηση τού μεγέθους χ 
νά δώσει τήν τιμή Xj είναι Pjdxj, δπου

Γενικά ή τιμή τού μέσου μ στή συνάρτηση τής έξ. (1 .70) δέν είναι 
γνωστή. Εκείνο  πού έχει στή διάθεσή του ό παρατηρητής είναι μιά σειρά 
άπό Ν μετρήσεις Xj, i = 1, ..., Ν καί μιά έκτίμηση τού μέσου μ' πού προέρ
χεται άπό τά πειραματικά του δεδομένα. Ό  παρατηρητής μπορεί έπομένως 
νά έκτιμήσει τήν πιθανότητα γιά ένα άποτέλεσμα μέ τιμή χ,· σύμφωνα μέ τή 
συνάρτηση

Κατ' έπέκταση μπορεί νά έκτιμήσει τήν όλική πιθανότητα ώστε νά πάρει σέ 
ένα πείραμα τίς συγκεκριμένες Ν τιμές χ;, i = 1, ..., Ν. Ή  όλική αύτή πιθα
νότητα είναι συνάρτηση τής παραμέτρου μ' καί δίνεται άπό τό γινόμενο 
των έπιμέρους πιθανοτήτων τής έξ. (1 .71).

(1 .70)

(1.71)

(1 .72)

Στό σημείο αύτό θά κάνουμε μιά παραδοχή πού θά όνομάσουμε άρχή 
τής μέγιστης πιθανότητας. Θά παραδεχτούμε δηλαδή δτι ή πιθανότητα πού 
έκφρόζει ή έξ. (1.72) γίνεται μέγιστη δν ή έκτίμηση μ' τού μέσου είναι ίση
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μέ τήν τιμή τοΰ μέσου μ τού πραγματικού θεωρητικού πληθυσμού. Μέ άλ- 
λα λόγια, πιστεύουμε ότι τό πιό πιθανό είναι οΐ μετρήσεις μας νά είναι κα
τανεμημένες σύμφωνα μέ τόν πραγματικό τους θεωρητικό πληθυσμό.

Ή πιθανότητα πού έκφράζει ή έξ. (1.72) γίνεται μέγιστη όταν τό 

άθροισμα

χιμ ί = Σ
!=1

/ Xi — Μ' 
V σ

j 2 (1.73)

ήτοι όταν

3Χ(μ') Λ Ν
°  V  / χι-μ' \ 2

δμ' 3μ' £  { σ )

3 / Xi — μ' 
3μ' ( ο S

II
<ι

|ν
> Ν

Χ ( χ ί - μ ' )  = 0. (1.74)
ϊ» 1

έπομένως τιμή τού μέσου μ' ύπαγορεύεται άπό τή συνθή-
κη

Σ  (κι- μΟ = ο
1=1

α

1 Ν
μ ' = π  l x Ι =  *  0 .75)

1=1

πού μέ τόν τρόπο αύτό δικαιολογεί τήν προηγούμενη έκτίμηση τής έξ.
( 1.20 ).

Ή όνάλυση πού όδηγε? στό άποτέλεσμα τής έξ. (1.75) περιέχει μιά έπι- 
πλέον σιωπηρή παραδοχή πού είναι ένδεχόμενο νά μήν άληθεύει σέ όρι- 
σμένες περιπτώσεις. Κατά τή δημιουργία τής πιθανότητας Ρ(μ') χρησιμο
ποιήσαμε τήν ίδια μέση άπόκλιση γιά όλα τά δεδομένα χ;. Μέ άλλα λόγια 
δεχτήκαμε ότι όλα τά δεδομένα προέρχονται άπό τόν ίδιο θεωρητικό πλη
θυσμό. Παρόλα αύτά σέ πολλές περιπτώσεις συμβαίνει ένα μέρος τών δε
δομένων νά έχει ληφθεΤ μέ διαφορετική άκρίβεια άπό τά ύπόλοιπα. "Αν ο! 
παρατηρήσεις π.χ. έχουν γίνει μέ όργανο ήλεκτρικών μετρήσεων είναι δυ
νατόν μέρος τών μετρήσεων νά έχει γίνει μέ διαφορετική κλίμακα τού όρ- 
γάνου καί έπομένως μέ αύξημένη ή μειωμένη άκρίβεια. Μπορούμε νά συμ
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περιλάβουμε τά δεδομένα αύτά ατό πείραμά μας άν θεωρήσουμε δτι 
προέρχονται άπό διαφορετικό θεωρητικό πληθυσμό μέ τόν ίδιο μέσο άλλά 
διαφορετική τυπική άπόκλιση.

Γενικά, θεωρώντας διαφορετική άβεβαιάτητα σ, γιά κάθε έπιμέρους τι
μή Xj μπορούμε νά γράψουμε τήν πιθανότητα Ρ(μ') τής έξ. (1 .72) ώς

(1 .76)

Χρησιμοποιώντας τήν άρχή τής μέγιστης πιθανότητας ή συνθήκη πού άντι- 
στοιχεΐ στήν έξ. (1 .74) δίνει τώρα

(1.77)

(1 .78)

(1 .79)

δπου ή συνεισφορά κάθε σημείου χ, τών δεδομένων στήν έκτίμηση τού 
μέσου είναι άντίστροφα άνάλογη πράς τή διακύμανσή του σί2.

Ή  ποσότητα τής έξ. (1 .75 ) ή (1 .79 ) είναι ή καλύτερη έκτίμηση πού 
μπορεί νά κάνει ό παρατηρητής γιά τήν «πραγματική» τιμή τού φυσικού με
γέθους πού μετράει μέ βάση τά δεδομένα τού πειράματος. Ποιά δμως είναι 
ή άβεβαιάτητα στήν έκτίμηση αύτή; Μέ άλλα λόγια, ποιά ποσότητα μπορεί 
νά άναφέρει ό παρατηρητής, ή όποία νά χαρακτηρίζει τήν άπόκλιση τού μέ
σου άπό τήν «πραγματική» τιμή;

Ή  έξ. (1 .63) παρέχει τή σχέση πού δίνει τήν άβεβαιάτητα στόν 
προσδιορισμό τού μέσου άπό τίς έπιμέρους άβεβαιότητες, σέ κάθε μέτρη
ση τού πειράματος. “Αν καθένα άπό τά Ν δεδομένα τού πειράματος έχει 
ληφθεΤ μέ άντίστοιχη τυπική άπόκλιση σί, ή τυπική άπόκλιση στόν 
προσδιορισμό τού μέσου σ μ δίνεται άπό τή σχέση
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Στήν άπλή περίπτωση τής έξ. (1 .75) όπου όλα τά δεδομένα άνήκουν στόν 
Γδιο θεωρητικό πληθυσμό μέ τυπική άπόκλιση σ = oj, ή παράγωγος τής έξ.
(1 .80) δίνει

dx\
_a_
dxi

±
Ν

καί ή τυπική άπόκλιση στόν προσδιορισμό τοΟ μέσου είναι

(1 .81 )

σ2

ν ’
(1 .82 )

Ά ν  ή άκρίβεια κάθε έπιμέρους μετρήσεως είναι διαφορετική, ή έκτίμη- 
ση τοΟ μέσου δίνεται άπό τήν έξ. (1 .79 ) καί ή άντίστοιχη παράγωγος τής 
έξ. (1 .80) παίρνει τή μορφή

δ μ ' .
d

Η

Σ
i»1

Xi

of
1

of
dXj dx\ Ν

Σ
1=1

1

of
Ν 1ν _L6 of

‘Αντικατάσταση τής παρσγώγου στήν έξ. (1 .80 ) δίνει τή γενική έκφραση 
γιά τήν τυπική άπόκλιση τής έκτιμήσεως τοϋ μέσου

- Σ - 5
o f 1

1=1 1
§  o f

1Ν

ί !  o f

(1 .83 )

Ή  άβεβαιότητα σ μ τής έξ. (1 .82 ) ή (1 .83 ) είναι συνήθως ή ποσότητα 
πού άναφέρεται σέ κάθε μέτρηση ώς τό πειραματικό σφάλμα τής μετρή
σεως. Ή  στατιστική της έννοια έξάγεται άπό τή μέθοδο τής προηγούμενης 
άναλύσεως: Ή  ποσόιητα σ μ είναι ή τυπική άπόκλιση τοϋ θεωρητικού πλη
θυσμού πού άκολουθοϋν οΙ έκτιμήσεις τής «πραγματικής» τιμής τοϋ φυσι
κού μεγέθους πού μετράται, άν τό πείραμα τών Ν μετρήσεων έπαναληφθεΤ 
πολλές φορές. Σύμφωνα μέ τήν έρμηνεία πού δώσαμε στήν παράγραφο 
1 -9, ή έκτίμηση μ' έχει πιθανότητα 68%  νά διαφέρει άπό τήν «πραγματική» 
τιμή κατά μιά ποσότητα μικρότερη άπό σ μ.

Ή  έξ. (1 .82) δίνει τό πειραματικό σφάλμα σ μ σέ σχέση μέ τήν τυπική
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άπόκλιση σ τοΰ θεωρητικού πληθυσμού τών δεδομένων. Όπως εΓδαμε 
στήν παράγραφο 1 -6, ή καλύτερη έκτίμηση πού μπορούμε νά κάνουμε γιά 
τήν παράμετρο σ μέ βάση τά δεδομένα τοΰ πειράματος είναι

σ ~ s
Ν—1 Σ  ( * ί -μ ?ί=1

(1.84)

Συνδιάζοντας έπομένως τήν τελευταία σχέση μέ τίς έξ. (1 .75) καί (1 .82) 
μπορούμε νά γράψουμε γιά τό πειραματικό σφάλμα

° μ “ 8μ -  J  · Ι 1 ·8 6 )

Ή  τελευταία σχέση έπιτρέπει τόν ύπολογισμό τοΰ πειραματικού σφάλματος 
άποκλειστικά άπό τά δεδομένα τοΰ πειράματος. Ή  διαδικασία αυτή δέν εί
ναι δυνατή στήν περίπτωση δεδομένων πού έχουν ληφθεΐ μέ διαφορετική 
άκρίβεια. Όπως δείχνουν ο! έξ. (1 .79) καί (1 .83) γιά τήν έκτίμηση τοΰ μέ
σου καί τού πειραματικού σφάλματος είναι άπαραίτητη ή γνώση τής έπιμέ- 
ρους άβεβαιότητας Oj κάθε μετρήσεως. Ή  τυπική άπόκλιση σι κάθε μετρή- 
σεως μπορεί νά είναι γνωστή άπό προηγούμενα πειράματα. Παρόλα αύτά 
μπορούμε νά παρατηρήσουμε ότι κατά τόν ύπολογισμό τοΰ μέσου στήν έξ. 
(1 .79) δέν είναι άπαραίτητη ή γνώση τής άηόλυτης έπιμέρους άβεβαιότη
τας κάθε σημείου. Ά ν  κάθε ποσότητα Oj πολλαπλασιαστεΐ μέ ένα σταθερό 
παράγοντα α

Ό\ = α σ,

ή άριθμητική τιμή τοΰ μέσου μένει άμετάβλητη. Είναι δυνατόν έπομένως 
νά ύπολογίσουμε τόν, μέσο μιας σειράς δεδομένων χ,·, i = 1, ..., Ν πού έ
χουν ληφθεΐ μέ διαφορετική άκρίβεια άν είναι γνωστή ή σχετική Αβεβαιό
τητα κάθε σημείου. Μπορούμε άκόμη νά μετασχηματίσουμε τήν έξ. (1 .83) 
ώστε νά παρέχει τήν ίδια δυνατότητα.

Γιά τό σκοπό αύτό θά όρίσουμε τή μέση διακύμανση σ2 τών σημείων 

χ, μέ τήν προφανή σχέση

Ν λ

Σ  —_1_ ίΤι· σί2

σ2 Ν
(1 .8 6 )
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Ή  ποσότητα

1
σ?

Γ

σ2

μπορεί τώρα νά ληψθεΤ ώς τό μέτρο τής σχετικής συνεισφοράς κάθε ση
μείου Χ| στήν όλική άβεβαιότητα τής έκτιμήσεως τοΟ μέσου. Ώ ς καλύτερη 
έκτίμηση τής ποσότητας αύτής θά γράψουμε, σέ άναλογία μέ τήν έξ. 
(1 .85), τήν έκφραση

σι2
(1 .87 )

1 Ν σ2

Ν

νΡ ϊ

Ν 1
Σ  —
i« 1  o f

Ν ]
Σ  —1Τ1 σι2

( 1.88 )

Μέ τή βοήθεια τής έξ. (1 .82 ). ή έκφραση αύτή δίνει γιά τήν τυπική άπόκλι- 
ση τού μέσου

πού άφενός μπορεί νά ύπολογιστεΐ άπό τά δεδομένα Xj ένώ άφετέρου, δ- 
πως καί ή έξ. (1 .79), έξαρτάται μόνο άπό τή σχετική άκρίβεια τών έπιμέ- 
ρους μετρήσεων.
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Στό κεφάλαιο αύτό προσπαθήσαμε νά συγκεντρώσουμε δλες τίς άπα- 
ραίτητες έννοιες καί μεθόδους πού θά μάς έπιτρέψουν νά έξάγουμε τίς πε
ρισσότερες δυνατές πληροφορίες άπό τή μέτρηση ένός φυσικού μεγέθους. 

Είναι χρήσιμο νά κλείσουμε τό κεφάλαιο μέ μιά σύντομη άνακεφαλαίωση 
τών βασικών έννοιών πού ύπεισέρχονται στήν άνάλυση τών δεδομένων.
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Θά συγκεντρώσουμε άκόμη άλες τίς χρήσιμες σχέσεις γιά τήν έκτίμηση 
των στατιστικών παραμέτρων οΐ όποϊες περιέχουν τίς πληροφορίες πού 
άναζητά ή μέτρηση.

Μέτρηση είναι έξ όρισμοΰ ή διεργασία κατά τήν όποία ένα φυσικό μέ
γεθος συγκρίνεται πρός μιά μονάδα πού έχει έπιλεγεΐ γιά τό σκοπό αύτό. 
Ή  σύγκριση μπορεί νά γίνει είτε άπευθείας (π.χ. μέτρηση μήκους) ή συνη- 
θέστερα μέ τή βοήθεια όργάνων, δηλαδή συσκευών πού άπό προηγούμενη 
σύγκριση μέ τή μονάδα μετρήσεως παρέχουν τό άποτέλεσμα σέ κατάλληλη 
κλίμακα. Γιά τήν προκαταρκτική σύγκριση τού όργάνου μέ τή μονάδα με
τρήσεως καί τή δημιουργία τής κλίμακας χρησιμοποιήσαμε τόν δρο βαθμο- 
νόμηση.

Καμμιά μέτρηση δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί μέ άπόλυτη άκρίβεια. 
Κατά τή διεξαγωγή τής μετρήσεως ύπεισέρχονται σφάλματα πού στήν Πα
ράγραφο 1-1 κατατάξαμε σέ τρεις μεγάλες κατηγορίες: άπαράδεκτα, συ
στηματικά καί τυχαία. "Αν καί οΙ δύο πρώτες κατηγορίες περιέχουν σφάλμα
τα πού πολλές φορές έπηρεάζουν ή καταστρέφουν μιά μέτρηση ή έπανόρ- 
θωσή τους είναι είτε πολύ άπλή είτε άδύνατη. Γιά τό λόγο αύτό στό ΰπό- 
λοιπο του κεφαλαίου άσχοληθήκαμε μέ τά τυχαία σφάλματα πού όφείλον- 
ται σέ ένα μεγάλο άριθμό παραγόντων έξω άπό τόν έλεγχο τού παρατηρη
τή.

Σέ ένα τυπικό πείραμα έπιστημονικής μετρήσεως θεωρήσαμε δτι, μετά 
τή διεξαγωγή τού πειράματος, ό παρατηρητής διαθέτει Ν τιμές τού φυσικού 
μεγέθους χ πού προέρχονται άπό Ισάριθμες μεμονωμένες μετρήσεις. ΟΙ 
μετρήσεις αύτές χ,, i = 1, ..., Ν άποτελοΰν ένα δείγμα fN(x) τού θεωρητικού 
πληθυσμού Ρ(χ) πού χαρακτηρίζει τό φυσικό μέγεθος καί τίς συνθήκες τού 
πειράματος. Γιά ένα μεγάλο άριθμό μετρήσεων ή κατανομή fN(x) τείνει 
πρός τόν θεωρητικό πληθυσμό, ήτοι

Ρ(χ) = lim fN(x) . (1.7)
Ν — ~

Σύμφωνα μέ τή σχέση αύτή οί έκτιμήσεις των στατιστικών παραμέτρων 
πού έξάγονται άπό τό δείγμα κατανομής τείνουν πρός τίς άντίστοιχες παρα
μέτρους τού θεωρητικού πληθυσμού. “Ετσι όρίσσμε τόν μέσο μ τού θεω
ρητικού πληθυσμού ώς τό δριο τής μέσης τιμής των δεδομένων
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Στίς περισσότερες περιπτώσεις ή παράμετρος αύτή λαμβάνεται ώς ή 
«πραγματική» τιμή τοϋ φυσικού μεγέθους πού μετράται. Ή  άκρίβεια τής 
μετρήσεως έκφράζεται άπό τή διακύμανση σ2 πού όρίζεται ώς τό δριο τού 
άθροίσματος τών τετραγώνων τών άποκλίσεων άπό τόν μέσο

ο2 =  Ηπι 2  ( χ ι - μ ^  (1 .17 )

ή τήν τυπική άπόκλιση σ.
Ά ν 6 θεωρητικός πληθυσμός ΙκανοποιεΤ τή συνθήκη

J°° P(x)dx = 1  (1 .9 )

τότε ή ποσότητα P(x)dx έκφράζει τήν πιθανότητα ώστε μιά μεμονωμένη 
μέτρηση νά δώσει όποτέλεσμα μέσα στό διάστημα dx γύρω άπό τήν τιμή 
χ. Μέ τήν έρμηνεία αύτή μπορέσαμε νά έκφράσουμε τόν μέσο καί τήν τυ
πική άπόκλιση ώς συναρτήσεις τού θεωρητικού πληθυσμού

/•οο
μ = J  xP (x )d x (1 .18 )

καί

σ2 = J" (χ -μ )2 P(x)dx . (1 .19 )

Ά ν  ή συναρτησιακή μορφή τού θεωρητικού πληθυσμού δέν είναι γνωστή, 
ή καλύτερη έκτίμηση τών στατιστικών παραμέτρων δίνεται άπό τίς έκφρά- 
σεις

καί

μ ~ χ Σ χι1=1

ο ί =  * 2 = ΐ ά - Σ ( > « . - ^

δπου s είναι ή πειραματική τυπική άπόκλιση.

( 1.20 )

( 1.24 )
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Στή συνέχεια του κεφαλαίου έξετάσαμε τή διώνυμη κατανομή

Ρ β (χ,π,ρ) = Ρ '—γ  Ρχ(1 —ρ)η χ (1 .30)

πού έκφράζει τήν πιθανότητα ώστε, σέ ένα σύνολο η άντικειμένων, χ άπό 
αύτά νά βρεθούν σέ μιά κατάσταση μέ έπιμέρους πιθανότητα ρ. Μέ τή 
βοήθεια τών έξ. (1 .18 ) καί (1 .19 ) μπορέσαμε άκόμη νά ύπολογίσουμε τίς 
στατιστικές παραμέτρους πού χαρακτηρίζουν τή διώνυμη κατανομή

μ = ηρ

καί σ2 = η ρ (1 —ρ) . (1 .33)

Ή  διώνυμη κατανομή δίνει άπλές καί χρήσιμες προσεγγίσεις γιά άσυμ- 
πτωτικές τιμές τών παραμέτρων της καί κάτω άπό συνθήκες πού συχνά 
Ικανοποιούνται σέ πειραματικές μετρήσεις. Γιά

ρ << 1, μ = ηρ << η (1.37)

ή διώνυμη κατανομή τείνει πρός τήν κατανομή Poisson

Ρρ (χ,μ) = (1-42)
χ!

μέ μέσο μ καί τυπική άπόκλιση

σ = \/μ . (1.46)

Ή  κατανομή Poisson είναι χρήσιμη σέ πειράματα μετρήσεως γεγονότων 
άνά μονάδα χρόνου, όπως συνήθως συμβαίνει στήν άτομική καί πυρηνική 
φυσική. Είναι μιά άσυμμετρική κατανομή μέ αυξανόμενη συμμετρία στό δ- 
ριο μ >> 1. Στό όριο αύτό, ήτοι

η —»οο, ηρ >> 1 (1.47)

συμπίπτει μέ μιά άλλη προσέγγιση τής διώνυμης κατανομής, τήν κατανομή 
Gauss ή κανονική κατανομή

(1.48)
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Ό  μέσος μ καί ή τυπική άπόκλιση σ τής κατανομής συμπίπτουν μέ τίς άντί- 
στοιχες μεταβλητές τής συναρτήσεως. Δύο Αλλες παράμετροι πού συχνά 
χρησιμοποιούνται γιά τήν άπόδοση τής διασπορδς τών πειραματικών με
τρήσεων είναι τό πλήρες εύρος στό μισό τού μέγιστου

Γ = 2 .354  σ (1 .52 )

καί τό πιθανό σφάλμα

ΠΣ = 0 .6 74 5  σ = 0 .2 8 6 5  Γ . (1 .55 )

Ή  συνάρτηση

/* Μ+
Α 0 (ζ.μ,σ) = | PG(x,p,o)dx (1 .53 )* μ- ζσ

πού όνομάσαμε όλοκληρωμένη πιθανότητα, έκφράζει τήν πιθανότητα ώστε 
μιά μέτρηση νά δώσει άποτέλεσμα μέ άπόκλιση όπό τόν μέσο μικρότερη 
άπό τήν ποσότητα ζσ. Ή  όριθμητική τιμή τής συναρτήσεως Ας(ζ,μ,σ) δίνε
ται στόν Πίνακα 1-1 ώς συνάρτηση τής τυπικής άποκλίσεως σ. Σέ πολλές 
περιπτώσεις ό Πίνακας 1-1 μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν όνσκάλυψη 
έσφαλμένων μετρήσεων. "Αν π.χ. σέ ένα δείγμα κατανομής μέ Ν = 50, ένα 
άπό τά σημεία άποκλίνει περισσότερο άπό 3σ άπό τόν μέσο, είναι πολύ πι
θανό ότι τό σημείο αύτό άντιπροσωπεύει κάποιο άπαράδεκτο σφάλμα καί 
μπορεί νά παραληφθεί άπό τά δεδομένα.

Σέ μιά μέτρηση περιμένουμε ότι ό θεωρητικός πληθυσμός έκφράζεται 
είτε άπό τή συνάρτηση Poisson είτε άπό τή συνάρτηση Gauss. Γιά τίς συν
θήκες πολλών πειραματικών μετρήσεων στή φυσική οί δύο κατανομές 

συμπίπτουν. Στίς περισσότερες έπομένως πειραματικές μετρήσεις μπορού
με νά χρησιμοποιήσουμε τήν κανονική κατανομή γιά τήν περιγραφή τού 
θεωρητικού πληθυσμού. Μέ τή διαπίστωση αύτή καί τήν άρχή τής μέγι- 
στης πιθανότητας δικαιολογήσαμε τήν έκτίμηση τού μέσου άπό ένα δείγμα 
κατανομής μέ Ν δεδομένα

Μ ^  χ =  4- Σ  *ί· (1.20)
1=1

Γιά δνιση Αβεβαιότητα τών δεδομένων ή άντίστοιχη έκτίμηση παίρνει τή 
μορφή
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Μ — Μ*

Ν

Σ
ί=1

~ν~

Σ

_Χ|_

Οι2

1
Oj2

(1 .79)

Τό πειραματικό σφάλμα πού συνήθως άναφέρεται* σέ μιά μέτρηση εί
ναι ή τυπική όπόκλιση στόν προσδιορισμό του μέσου σμ

σ μ = (1 .82)
/ Ν

στήν περίπτωση όπου όλα τά δεδομένα έχουν ληφθεϊ μέ τήν Γδια άκρίβεια. 
Στήν άντίθετη περίπτωση

σ 2
μ

Σ —- . 2ί=ι σ

(1 .83)

'Από τήν έκτίμηση τής έξ. (1 .24 ) γιά τήν τυπική άπόκλιση μπορούμε νά 
ύπολογίσουμε τήν ποσότητα σ μ τής έξ. (1 .82) όπό τά πειραματικά δεδομέ

να ώς

Ή  άντίστοιχη έκψραση στήν περίπτωση άνισης άκρίβειας των δεδομένων 
είναι

t Πολλοί έρευνητές χρησιμοποιούν τό πιθανό σφάλμα πού όρίζεται στήν έξ. (1.55) γιά τήν 
άπόδοση τού πειραματικού σφάλματος, ήτοι

(ΠΣ)μ = 0.6745 σμ.

Ή πρακτική αύτή έμφανίζει τό πλεονέκτημα άτι ή στατιστική έννοια τού πειραματικού 
σφάλματος είναι άπλούστερη (50% πιθανότητα άποκλίσεως άπό τήν «πραγματική» τιμή). 
Εξάλλου, έπειδή (ΠΣ)μ < σμ, ή μέτρηση δείχνει έκ πρώτης δψεως άκριβέστερη!

Καθόσον ή πρακτική αύτή δέν είναι έννιαία στή βιβλιογραφία ή έπιλογή τού έρευνητή 
πρέπει πάντα νά έλέγχεται πρίν άπό τή χρησιμοποίηση τών άποτελεσμάτων μιάς πειραμα
τικής μετρήσεως.
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(1 .89)

δπου ή έκτίμηση του μέσου μ' δίνεται άπό τήν έξ. (1 .79 ). ΠαρατηρεΤται δτι 
τόσο στήν έξ. (1 .79) όσο καί στήν έξ. (1 .89 ) είναι Απαραίτητη μόνο ή γνώ
ση τής σχετικής άκρίβειας σί τών δεδομένων.

ΟΙ έξ. (1 .83) καί (1 .89) δίνουν δύο έναλλακτικές έκτιμήσεις τοΟ πειρα
ματικού σφάλματος σ μ. Στήν πράξη, γιά ένα πεπερασμένο άριθμό Ν μετρή
σεων, ο) δύο αύτές έκτιμήσεις δέν συμπίπτουν Αν καί ή διαφορά τους είναι 
συνήθως μικρή. Ή  πρακτική πού άκολουθεϊται άπό πολλούς έπιστήμονες 
εΤναι ό ύπολογισμός τού πειραματικού σφάλματος καί άπό τίς δύο έκφρά- 
σεις καί ή υΙοθέτηση τού άποτελέσμστος μέ τή μεγαλύτερη άριθμητική τι
μή.

Τό άποτέλεσμα κάθε πειραματικής μετρήσεως άναφέρεται μέ δύο πα
ραμέτρους ώς

χ ± σ (1 .1)

δπου χ Αντιπροσωπεύει τήν καλύτερη δυνατή έκτίμηση τής «πραγματικής» 
τιμής (συνήθως μέ τόν μέσο τής κατανομής) καί σ τήν άκρίβεια τής μετρή
σεως (μέ τή μέση άπόκλιση άπό τόν μέσο σμ ή τό πιθανό σφάλμα (ΠΣ)Ρ). 
Μιά Γσως περιττή παρατήρηση είναι δτι τό μέγεθος τού πειραματικού 
σφάλματος σ προσδιορίζει καί τό πλήθος τών σημαντικών ψηφίων στήν τι
μή χ. Συνήθως τό πειραματικό σφάλμα περιέχει ένα ή τό πολύ δύο σημαν

τικά ψηφία, ένώ τά σημαντικά ψηφία τού άριθμοϋ χ προσδιορίζονται άπό 
τό δεύτερο κανόνα τής παραγράφου 1-3 σέ σχέση μέ τήν πράξη πού πε- 
ριέχεται στήν έξ. (1 .1). Δέν έχει π.χ. έννοια νά άναφέρουμε τό άποτέλεσμα 
μιδς μετρήσεως ώς 17 .31564  ± 0 .5 .

Ή  στατιστική έννοια τού πειραματικού σφάλματος μπορεί νά διατηρη
θεί κατά τήν έκτέλεση Αριθμητικών πράξεων μεταξύ Αποτελεσμάτων πειρα
ματικών μετρήσεων. Όπως είδαμε στήν παράγραφο 1-10 άν ένα φυσικό 
μέγεθος z έκφράζεται άπό τήν συνάρτηση

z = f (χ ,, X j........  Xn) (1 .56 )

δπου ή άριθμητική τιμή τών μεταβλητών χ* προέρχεται άπό η Ανεξάρτητα 
πειράματα, τότε ό μέσος τοΰ μεγέθους ζ είναι
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2 =  f (χ ,, χ2, ..., Χη) (1 .57)

καί ή άβεβαιότητα σζ δίνεται άπό τήν έπιμέρους άβεβαιότητα σι< των μετα
βλητών Χ|< σύμφωνα μέ τή σχέση

σ 2ζ (1 .62)

δττου ή τιμή τής παραγώγου df/dxk ύπολογίζεται γιά Xk = Xk- Μερικά παρα
δείγματα έφαρμογής τής έξ. (1 .62 ) δίνονται στόν Πίνακα 1-2.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1-1. Πόσα σημαντικά ψηφία έχουν οΐ έπόμενοι άριθμοί
(α) 532 .39  (β) 6200  (γ) 5 .60  χ 107
(δ) 20  (ε) 3 .0 0 0  (στ) 7 χ 10"3
(ζ) 0.001 (η) 920  χ 103 (θ) 8.32
Στρογγυλέψτε τούς έπόμενους άριθμούς σέ δύο σημαντικά ψηφία
(α) 7 .045 (β) 99 .5 (γ) 1-07
(δ) 9 .999 (ε) 1.25 (στ) 5 .6695
(ζ) 6 .449 (η) 1.11 (θ) 1.352
ΤρεΤς άντιστάσεις 52.3 Ω, 0 .616 Ω καί 5 .23 Ω συνδέονται σέ σειρά.

Προσδιορίστε τήν όλική άντίσταση. Ά ν  ή όλική άντίσταση διαρρέεται άπό 

ρεύμα 1.75 Α  προσδιορίστε τήν (σχή IR2 πού καταναλώνεται.

Ή  βαθμολογία σαράντα φοιτητών πού παρακολούθησαν ένα μάθημα τού Δ '
έτους ήταν

4 .9 6.9 7 .4 9.0
8 .0 6 .9 8 .6 8 .4
8 .4 5.3 7.8 5.9
7.3 5.5 5.5 5.6
8 .9 7.7 6.6 6.2
7.8 8.2 6 .0 5.3
7.8 8.1 6.8 8.3
9.2 7.6 9.2 8.1
5.6 7.9 8.7 6.5
8.5 8.3 8.6 8.1

(α) Προσδιορίστε τόν μέσο, τή διάμεσο καί τήν πλέον πιθανή τιμή τής κατα
νομής βαθμών.

(β) Υπολογίστε τήν τυπική άπόκλιση τής κατανομής.
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1-5. Ή πιθανότητα ώστε ένα δέσμιο ήλεκτρόνιο νά βρίσκεται σέ όπόσταση r 
άπό τόν πυρήνα τοΟ άτόμου τοΟ ύδρογόνου είναι

P(r) = cr2e-2,/R

όπου R μιά σταθερά.
(α) Προσδιορίστε τή σταθερά c.
(β) Υπολογίστε τή μέση άκτίνα τής τροχιάς τοΟ ήλεκτρονίου στό άτομο τοΟ 
ύδρογόνου καί τήν τυπική άπόκλιση.

1-6. ΈπαληθεΟστε τό τελευταίο σκέλος στήν έξ. (1.17), ήτοι άτι

iim [  ^  Σ  (*. -  μ)1 ]  -  μ1'

1-7. Υπολογίστε τή διώνυμη κατανομή γιά η = 6. ρ = |  καί τίς άκέραιες τιμές 
Ο < χ < 6. Κατασκευάστε τή γραφική παράσταση τής κατανομής καί ση
μειώστε τόν μέσο καί τήν τυπική άπόκλιση.

1-8. Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη άσκηση γιά τήν κατανομή Poisson.
1 -9. Αποδείξτε ότι στήν κατανομή Poisson άν ό μέσος μ είναι άκέραιος. τότε ή 

πιθανότητα γιά χ = μ είναι ίση μέ τήν πιθανότητα γιά χ = μ—1.
1-10. Ποιά είναι ή πιθανότητα κατά τήν κατανομή Gauss ώστε νά μετρηθεί μιά τι

μή μέ άπόκλιση d = |χ—μ| όταν 
(α) d = σ 
(β) d = ΠΣ 
(γ) d = j  Γ.

1-11. Σέ ένα πείραμα μέ 10 000 μετρήσεις πόσα σημεία θά περιμένατε νά άπο- 
κλίνουν άπό τόν μέσο περισσότερο άπό 2σ. 3σ, 3(ΠΣ) καί Γ.

1-12. ΈπαληθεΟστε τήν έξ. (1.32).
1-13. ΈπαληθεΟστε τήν έξ. (1.33).
1-14. Προσδιορίστε τήν άβεβαιότητα σζ στήν τιμή του ζ άν οί τιμές τών μεταβλη

τών χ καί y προέρχονται άπό άνεξάρτητες μετρήσεις μέ άντίστοιχη άβεβαιό
τητα σχ καί σν στίς έπόμενες περιπτώσεις 
(α) ζ = αβχ (β) ζ = αχ2
(β) ζ = \ (χ+γ) (δ) ζ = i  (χ-γ)

(ε) ζ. =# χ2 + γ2 (στ) ζ = —
· . , χ2

1-15. Ά ν ’ή διάμετρος ένός στρογγυλού τραπέζιου είναι γνωστή μέ άκρίβεια 1%, 
μέ πόση άκρίβεια είναι γνωστή ή έπΐφάνειά του; θά βελτιωνόταν ή άκρίβεια 
άν γνωρίζαμε τήν άκτίνα μέ άκρίβεια 1%;

1-16. Μιά ήλεκτρική συσκευή διαρρέετσι άπό ρεΟμα 6.6 Α σέ διαφορά δυναμικοΟ 
218.3 V. ΟΙ τιμές αύτές έχουν μετρηθεί μέ όντίστοιχο πιθανό σφάλμα 0.05 Α
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καί 0.2 V. Προσδιορίστε τήν Ισχή που καταναλώνει ή συσκευή σέ watt καί 
τό πιθανό σφάλμα.

1-17. Μιά άντίσταση R μέ τιμή περίπου 20 Ω διαρρέεται άπό ρεϋμα τού όποίου ή 
τιμή έχει μετρηθεί ώς I = 12.24 ± 0.03 Α. Μέ πόση άκρίβεια πρέπει νά 
μετρηθεί ή άντίσταση R ώστε τό πειραματικό σφάλμα στήν Ισχή πού κατα
ναλώνεται νά μήν ύπερβαίνει περισσότερο άπό 10% τό πειραματικό σφάλ
μα πού προκύπτει μόνο άπό τήν άβεβαιότητα στήν τιμή τού ρεύματος;

1-18. 01 τιμές δύο άντιστάσεων έχουν μετρηθεί ώς 
R, = 62.31 ± 0.04 Ω 
R2 =125.12 ± 0.12 Ω.

Ποιά ή τιμή τής όλικής άντιστάσεως άν οΙ δύο άντιστάσεις συνδεθοϋν σέ 
σειρά; Ποιά ή άντίσταση άν συνδεθοϋν παράλληλα;

1-19. Τριάντα διαφορετικές μετρήσεις μιάς άντιστάσεως έδωσαν τίς τιμές

1.65 2.69 2.44
2.00 1.79 1.75
1.94 1.62 1.69
2.13 1.45 2.06
1.79 2.05 1.79
2.11 1.50 2.01
1.92 1.21 1.79
2.48 2.55 1.69
2.50 2.05 2.26
2.05 1.82 1.97

01 μετρήσεις στήν τρίτη στήλη έχουν ληφθεΐ μέ διπλάσια άκρίβεια ( |  σ) άπό 
τίς προηγούμενες. Προσδιορίστε τόν μέσο, τήν τυπική άπόκλιση καί τήν τυ
πική άπόκλιση τού μέσου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ηλεκτρικά φαινόμενα

Ό  ήλεκτρομαγνητισμός έξετάζει τά φυσικά φαινόμενα πού δημιουρ- 
γοΟνται άπό τήν άλληλεπίδραση ήλεκτρικών φορτίων. Γνωρίζουμε σήμερα 
δτι τό ήλεκτρικό φορτίο είναι μιά Ιδιότητα τών στοιχειωδών σωματίων τής 
ΰλης. Εμφανίζεται μέ δυνάμεις πού άνατττύσσονται μεταξύ σωματίων τά 
όποΤα έχουν αύτή τήν Ιδιότητα. Υπάρχουν δύο είδη φορτίων στή φύση 
πού παραδοσιακά όνομάζουμε θετικό καί άρνητικό. Άπό τά δύο σταθερά 
στοιχειώδη σωμάτια τής ύλης τό πρωτόνιο φέρει πάντα μιά σταθερή πο
σότητα e θετικού φορτίου καί τό ήλεκτρόνιο Γση ποσότητα άρνητικοϋ φορ
τίου. Σέ μονάδες πού θά όριστοϋν άργότερα, τό φορτίο τού πρωτονίου εί
ναι

θ = 4 .803  χ 1 0 "10 Η ΣΜ -φ  = 1 .602 χ 1 0 "19 C. (2 .1)

Ή  όρολογία θετικό καί άρνητικό φορτίο είναι έπιτυχής κατά τό δτι σέ δλες 

τίς σχέσεις τού ήλεκτρομαγνηπσμοϋ, τά δύο είδη φορτίου συμπερίφέρον- 
ται ώς άλγεβρικές βαθμωτές ποσότητες μέ πρόσημο άντίστοιχο πρός τήν 

όνομασία τους.
Τά πρωτόνια άλληλεπιδροϋν μέ ούδετερόνια καί δημιουργούν τόν άτο- 

μικό πυρήνα. Τό ούδετερόνιο εΤναι ένα τρίτο στοιχειώδες σωμάτιο, σταθε
ρό μόνο στό έσωτερικό τού πυρήνα, μέ Τση περίπου μάζα πρός τό πρωτό
νιο. Δέν φέρει ήλεκτρικό φορτίο καί ή άλληλεπίδρασή του μέ τό πρωτόνιο
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είναι τελείως διάφορη άπό τήν ήλεκτρομαγνητική άλληλεπίδραση. Γύρω 
άπό τόν πυρήνα περιφέρεται ένας άριθμός ήλεκτρονίων, Τσος μέ τόν άριθ- 
μό των πρωτονίων. Έτσ ι, τό συγκρότημα πού δημιουργεΐται, τό άτομο, έμ- 
φανίζεται στή συνήθη του κατάσταση μέ μηδενικό όλικό φορτίο. Κατ' έπέ- 
κταση ή ϋλη, πού συγκροτείται άπό άτομα (ή συμπλέγματα άτόμων, τά μό
ρια) έμφανίζεται συνήθως άφόρτιστη. Περίσσεια ή έλλειμα ήλεκτρονίων 
δημιουργεί τό ήλεκτρικό φορτίο τής μακροσκοπικής ύλης.

Μέχρι σήμερα δέν έχει παρατηρηθεί στή φύση ήλεκτρικό φορτίο μέ τι
μή μικρότερη άπό e. Έτσ ι, κάθε φορτίο τής μακροσκοπικής ύλης είναι ένα 
άκέραιο πολλαπλάσιο Ne (δπου Ν ένας τεράστιος άριθμός) τού στοιχειώ
δους φορτίου e. Στή διαπίστωση αύτή άναφερόμαστε μέ τόν δρο κβάντω- 
ση τού ήλεκτρικοϋ φορτίου. Παρόλο δτι συνεισφέρει στήν κατανόηση πολ
λών ίδιοτήτων τής μακροσκοπικής ύλης, ή κβάντωση τού ήλεκτρικοϋ φορ
τίου παίζει περιορισμένο ρόλο στήν άνάπτυξη τής κλασσικής ήλεκτρομα- 
γνητικής θεωρίας. Αντίθετα, μιά δεύτερη ίδιότητα τού φορτίου, πού θά 
όνομάσουμε νόμο ή άρχή διατηρήσεως τού ήλεκτρικοϋ φορτίου στηρίζει έ 
να μεγάλο μέρος τής θεωρίας τού ήλεκτρομαγνητισμοϋ. Κατά τήν άρχή αύ
τή, σέ ένα άπομονωμένο σύστημα, τό ποσό τού ήλεκτρικοϋ φορτίου παρα
μένει σταθερό. "Αν καί στή φύση έμφανίζονται συχνά φαινόμενα κατα
στροφής ή γενέσεως στοιχειωδών σωματίων, οί διεργασίες αύτές πραγμα
τοποιούνται πάντα σέ ζεύγη σωματίων μέ Γσο καί άντίθετο ήλεκτρικό φορ
τίο, έτσι ώστε τό άλγεβρικό άθροισμα τού φορτίου νά παραμένει σταθερό. 
'Από πειραματική άποψη, ή άρχή διατηρήσεως τού φορτίου είναι σήμερα έ

νας άπό τούς καλύτερα έπαληθευμένους νόμους τής φύσης.

2-1 Ό  Νόμος τοϋ Coulomb

‘Η Ιδιότητα τού ήλεκτρικοϋ φορτίου έμφανίζεται μέ τήν άλληλεπίδραση 
μεταξύ ύλικών σωμάτων πού φέρουν φορτίο. Γιά δύο στατικά σημειακά 
φορτία πρώτος ό Coulomb διατύπωσε τό νόμο δτι ή δύναμη μεταξύ τους 
είναι άνάλογη πρός τό γινόμενο τών φορτίων καί άντίστροφα άνάλογη 
πρός τό τετράγωνο τής άποστάσεως πού τά χωρίζει, ήτοι

F 2~ i oc Ql- ψ-  f21 (2.2)
Γ21

δπου F 2^i είναι ή δύναμη πού άναπτύσσεται στό φορτίο q2 λόγω τής 

ύπάρξεως τοϋ φορτίου q, καί
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r „  = |r2—r,| = [ (χ ,- χ ,)1 + (ν ,- ν , )  + (2 .3)

ένώ Ρ21 είναι τό μοναδιαίο Ανυσμα κατά τή διεύθυνση r2 — r,

Στή γεωμετρία πού Απεικονίζει τό σχήμα 2-1, τά άνύσματα r , = (χ ,,γ ,,ζ ,) 
καί r2 = (x2,y2,z2) όρίζουν Αντίστοιχα τή θέση τών φορτίων q, καί q2 σέ κά
ποιο σύστημα συντεταγμένων μέ άρχή τών συντεταγμένων Ο.

ΣΧΗΜΑ 2-1 ’Αλληλεπίδραση δύο στατικών φορτίων q, καί q ,. Ο είναι ή άρχή 
συντεταγμένων.

’Από τή μορφή τής έξ. (2 .2) όρισμένες Ιδιότητες είναι άμέσως έμψα-

νεϊς.
1. Ή  δύναμη μεταξύ φορτίων έχει διεύθυνση κατά τόν άξονα πού 

συνδέει τά δύο φορτία.

2 . ’Ομώνυμα φορτία άπωθοΰνται καί έτερώνυμα έλκονται.
3 . Ή  δύναμη F 2_ ,  είναι Νευτώνια, ήτοι

F 2_ ,  = - F , _ 2 . (2 .5 )

Ή  άναλογία πού έκφράζει ό νόμος τού Coulomb στήν έξ. (2 .2 ) μπορεί 
νά μεταβληθεΐ σέ Ισότητα άν όριστεί ή μονάδα τού ήλεκτρικοϋ φορτίου. 
Στό σύστημα1 CG S ή άναλογία (2 .2 ) μεταβάλλεται έξ όρισμού σέ Ισότητα

t Συστήματα μονάδων μετρήσεως έξετάζονται μέ λεπτομέρεια στό Παράρτημα A
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καί ή έξίσωση πού προκύπτει χρησιμοποιείται γιά τόν όρισμό τής μονάδας 
μετρήσεως τοΰ φορτίου. Στό σύστημα αύτό

Qt Ρ2
2—1 = 2̂1 — '21

' 21 '21
(2 .6 )

ένώ τό φορτίο μετρδται σέ ήλεκτροστατικές μονάδες φορτίου (ΗΣΜ—φ). 
Μεταξύ δύο φορτίων q = 1 ΗΣΜ—φ πού βρίσκονται σέ άπόσταση r21 = 1 
cm έξασκεΤταί δύναμη F2_ i = 1 dyn. Στό Διεθνές Σύστημα S1 (παλαιό 
M KSA), δπου τό ήλεκτρικό φορτίο όρίζεται άνεξάρτητα* ώς τό coulomb (C), 
ή έξ. (2 .2) μπορεί νά μεταβληθεϊ σέ (σότητα μέσω ένός συντελεστή 
άναλο^ίας. Παραδοσιακά ή έξ. (2 .2) γράφεται στό σύστημα SI ώς

^2—1 1 di q2 
4πε0 r213 21

(2.7)

δπου ή σταθερά ε0, πού όνομάζεται διαπερατότητα στό κενό, έχει τήν τιμή

ε0 = 8 .8 54  χ 1 0 '12 C2N“ 1m~2 (2 .8)

ή

—---- = 8 .9 87 5  χ 10 9 Nm2 C“ 2 (2.9)
4πε0

‘Η σύνδεση μεταξύ των δύο μονάδων δίνεται άπό τή σχέση

1 C  =  ΗΣΜ—φ (2 .10)

δπου c είναι ή ταχύτητα του φωτός σέ μονάδες τού συστήματος CGS 

c = 2 .9 9 7 9 4 5 8 0  χ 1010 cm sec-1. (2 .11)

Όπως προκύπτει άπό τή σύγκριση των έξ. (2 .6) καί (2.7), 6 νόμος τοϋ

t Βασική μονάδα τοΟ ήλεκτρομαγνητισμοΰ στό σύστημα SI είναι τό ampere (Α) πού μετρά 
ήλεκτρικό ρεύμα (βλ. έξ. (4.7)). Ή μονάδα φορτίου όρίζεται άπό τή σχέση

q = It

δπου I τό ήλεκτρικό ρεύμα καί t ό χρόνος. "Ενα coulomb είναι τό όλικό φορτίο πού άν- 
τιπροσωπεύει ροή ρεύματος 1 Α σέ χρόνο 1 sec.
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Coulomb δχι μόνο έκφράζεται σέ διαφορετικές μονάδες, άλλά καί μέ δια
φορετική μορφή στά συστήματα CGS καί SI. Ή  διαφορά αύτή παρακολου
θεί δλες τίς σχέσεις τοΟ ήλεκτρομαγνητισμοϋ πού θά άνατττύξουμε στή συ
νέχεια. "Αν καί στίς έφσρμογές τοϋ ήλεκτρομαγνητισμοϋ πού θά έξετάσου- 
με στά έπόμενα κεφάλαια θά χρησιμοποιήσουμε άποκλειστικά μονάδες τοϋ 
συστήματος SI θά δώσουμε γιά πληρότητα καί τίς άντίστοιχες έκφράσεις 
στό σύστημα CGS. Όπου είναι έφικτό θά χρησιμοποιήσουμε άγγύλες γιά 
τό διαχωρισμό των έπιπλέον παραγόντων πού άπαιτοϋνται γιά τή μετατρο

πή μιδς σχέσης άπό τό σύστημα CGS στό σύστημα S I. Έ τσ ι, θά γράψουμε 
π.χ. τό νόμο τοϋ Coulomb ώς

όπου παράλειψη τών παραγόντων πού περιέχονται στίς άγγύλες μετατρέπει 
τή σχέση στό σύστημα CGS.

Μιά σημαντική Ιδιότητα τής ήλεκτροστατικής άλληλεπιδράσεως πού 
έξάγεται άπό τήν πειραματική παρατήρηση είναι γνωστή ώς άρχή τής έπαλ- 
ληλίας. Έ χ ε ι δηλαδή έπαληθευτεΤ πειραματικά δτι ή δύναμη πού έξασκεϊται 
μεταξύ δύο φορτίων δέν μεταβάλλεται δν στή γειτονία τών δύο αύτών 
φορτίων ύπάρχουν καί δλλα ήλεκτρικά φορτία. ‘Από τήν παρατήρηση αύτή 

έπεται δτι ή όλική δύναμη πού έξασκεΤται σέ ένα φορτίο είναι Γση μέ τό 
άνυσματικό δθροισμα τών δυνάμεων πού έξασκοϋν δλα τά φορτία πού συ
νυπάρχουν στό γύρω χώρο. Στό συμβολισμό τής έξ. (2 .12)

ΊΗ έξ. (2 .13) άναφέρεται στήν άλληλεπίδραση μεταξύ τοϋ φορτίου q0 
καί π φορτίων qk, k = 1, ..., η, στό χώρο. Μέ τήν είσαγωγή τής έννοιας τής 
πυκνότητας φορτίου p(r), δηλαδή τοϋ φορτίου άνά μονάδα όγκου σέ μιά 
συνεχή κατανομή φορτίου

(2 . 12)

(2 .13 )
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δπου d3r = dxdydz είναι τό στοιχείο τοΰ όγκου, μποροΟμε νά γενικεύσουμε 
τήν άρχή τής έπαλληλίας πού έκφράζει ή έξ. (2 .13). ‘Η δύναμη πού έξασκεΐ 
μιά κατανομή φορτίου στό φορτίο q0 είναι

όπου τό όλοκλήρωμα έκτείνεται στό χώρο V πού καταλαμβάνει ή κατανομή 
φορτίου p(r). Ή  γεωμετρία τής έξ. (2 .15 ) δίνεται στό σχήμα 2-2.

ΣΧΗΜΑ 2-2 Αλληλεπίδραση του φορτίου q0 μέ τήν κατανομή φορτίου p(r).

2-2  Τό Ηλεκτρικό Πεδίο

01 έξ. (2 .13 ) καί (2 .15 ) έκφράζουν τό γεγονός δτι ή δύναμη πού έξα- 
σκείται σέ ένα φορτίο q0 άπό μιά κατανομή (συνεχή ή άσυνεχή) φορτίων 
στό χώρο είναι άνάλογη πρός τό μέγεθος τού φορτίου q0. ΜποροΟμε νά 
χρησιμοποιήσουμε τήν παρατήρηση αύτή γιά νά όρίσουμε ένα νέο άνυσμα

(2.15)

q0 r _ r ' (ρ Γ)

V

Ο

(2.16)

δπου ή δύναμη F0(r) δίνεται άπό τήν έξ. (2 .13) ή (2 .15). Τό ήλεκτρικό πε
δίο E(r) μετρά τήν ίδιότητα πού άποκτά ό χώρος μέ τήν ύπαρξη τών π φορ
τίων qk, k = 1, ..., π στίς θέσεις rk ή μέ τήν ϋπαρξη τής συνεχούς κατανο
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μής φορτίου p(r) στήν περιοχή τοΟ χώρου V. Ή  Ιδιότητα αύτή έκφράζεται 
όπό τήν έξ. (2 .16 ): 6ν στό σημείο r τοΟ χώρου τοποθετηθεΤ τό φορτίο q * 
θά δεχτεί μιά δύναμη

F0 (r) = q0 E(r). (2 .17 )

Ή  συνάρτηση E(r) τοΟ ήλεκτρικού πεδίου «χαρτογραφεί» τό χώρο καί μέ 
τή βοήθεια τής έξ. (2 .17) προβλέπει τή συμπεριφορά κάθε φορτίου πού θά 
είσαχθεΤ στό χώρο αύτό. Ή  άνυσματική συνάρτηση E(r) μπορεϊ νά γραφεί 
άμέσως άπό τίς έξ. (2 .13) καί (2 .15 ). Γενικά

Ε (γ) = V  d k

« k - n j
3 ( r - f k )

( r - r ' ) d V (2 .18 )

δπου τό άθροισμα έκτείνεται σέ άλα τά διακριτά φορτία qk πού ύπάρχουν 
στό χώρο καί ή όλοκλήρωση σέ κάθε συνεχή κατανομή φορτίου.

Στό σύστημα CGS τό ήλεκτρικό πεδίο μετράται σέ dyn/ΗΣΜ —φ. Ή  άν- 
τίστοιχη μονάδα στό σύστημα SI είναι τό N/C. Στό τελευταίο σύστημα μο
νάδων ή μονάδα τού ήλεκτρικού πεδίου συχνά έκφράζεται καί μέσω 
τής μονάδας τού δυναμικού {βλ. Παράγραφο 2-5) ώς volt άνά μέτρο (V/m). 
*Η σύνδεση τών μονάδων δίνεται άπό τή σχέση

1 V/m = 1 N/C = ---- dyn/Η ΣΜ -φ  . (2 .19 )
c

Ή  έξ. (2 .18) μπορεΤ νά χρησιμοποιηθεί γιά τόν ύπολογισμό τού ήλεκ- 
τρικού πεδίου πού δημιουργεί μιά συγκεκριμένη διάταξη φορτίων. Τά ήλεκ
τρικό πεδίο π.χ. ένάς μοναδικού σημειακού φορτίου q μπορεΤ νά γραφεί 
άμέσως ώς

E(r) = (2 .20)

όπου γιά άπλούστευση τής έκφράσεως ή θέση τού σημειακού φορτίου q 
έχει ληφθεΐ ώς άρχή τών συντεταγμένων. Ή  διεύθυνση τού μοναδιαίου 
άνύσματος Ρ είναι άκτινική. Σέ μερικές άκόμη περιπτώσεις όπου ή διάταξη
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των φορτίων παρουσιάζει Ιδιαίτερη συμμετρία τό ήλεκτρικό πεδίο E(r) μπο
ρεί νά ύπολογιστεϊ μέ άπευθείας έφαρμογή τής έξ. (2 .18). Δύο παραδείγ
ματα συνεχούς κατανομής δίνονται στό σχήμα 2-3. Γιά μιά συνεχή γραμμι
κή κατανομή φορτίου λ (σέ άναλογία μέ τήν έξ. (2 .14) λ = dq/dx} μέ άπει
ρες διαστάσεις πού είκονίζεται στό σχήμα 2-3(α), τό όλοκλήρωμα τής έξ.
(2 .18) δίνει

E(r) (2 .21 )

όπου r είναι ή άπόσταση τού σημείου άπό τήν κατανομή καί τό μοναδιαίο

(α )  ( β )

ΣΧΗΜ Α 2-3 Δύο άπλές συνεχείς κατανομές φορτίου.
(α) Σταθερή γραμμική κατανομή λ μέ άπειρες διαστάσεις. Άπό τή 
συμμετρία τής κατανομής, τό πεδίο είναι άκτινικό μέ ένταση

E(r) =
Adx

x’ +r’
2λ
r

(β) Σταθερή έπίπεδη έπιφανειακή κατανομή σ μέ άπειρες διαστάσεις. 

Τό πεδίο είναι κάθετο πρός τήν έπιφάνεια μέ ένταση

E(r)
1 π Γ  2noRdR 

4πε0 J 4 R2 + r2
2πσ

άνεξάρτητη άπό τήν άπόσταση r τού σημείου άπό τό έπίπεδο.
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Άνυσμα ? έχει διεύθυνση άκτινική. Γιά τή σταθερή έπκρανειακή κατανομή σ 
σέ ένα έπίπεδο μέ άπειρες διαστάσεις, όλοκλήρωση τής έξ. (2 .18) δίνει έν
ταση του ήλεκτρικοΟ πεδίου άνεξάρτητη άπό τήν άπόσταση

δπου τό μοναδιαίο άνυσμα r είναι κάθετο πρός τό έπίπεδο τής κατανομής 
σ. Πέρα όμως άπό μερικές άπλές περιπτώσεις ό ύπολογισμός τού ήλεκτρι- 
κοΰ πεδίου μέσω τής έξ. (2 .18) είναι άρκετά δυσχερής. Στή συνέχεια 
θά άναπτύξουμε έναλλακτικές μεθόδους γιά τόν ύπολογισμό τού ήλεκτρι-

κοϋ πεδίου.

2-3 Ροή τού Ηλεκτρικού Πεδίου καί 6 Νόμος τού Gauss

Θά θεωρήσουμε μιά κλειστή έπιφάνεια S στό χώρο καί ένα στοιχείο 
da τής έπκρανείας δπου da είναι ένα άνυσμα μέ μέγεθος άνάλογο πρός τό 
έμβαδόν da, διεύθυνση κάθετη πρός τήν έπιφάνεια καί φορά πρός τό έξω- 
τερικό τής έπιφανείας. Τό έσωτερικό γινόμενο

2 n o r (2 .22 )

dO = E - d a  (2 .23 )

όρίζεται τότε ώς ή ροή τού ήλεκτρικού πεδίου διαμέσου τού στοιχείου τής 
έπιφανείας da, ένώ ή όλική ροή τού ήλεκτρικού πεδίου διαμέσου τής έπι
φανείας S  δίνεται άπό τό όλοκλήρωμα τής έξ. (2 .23 )

Φ = Φ Ε  · da. (2 .24 )
8

Χρησιμοποιώντας τή συναρτησιακή μορφή τής έξ. (2 .18 ) πού προβλέπει άτι 
ή ένταση τού ήλεκτρικού πεδίου σέ ένα σημεΤο τού χώρου είναι άντίστρο- 
φα άνάλογη πρός τό τετράγωνο τής άποστάσεως τού σημείου άπό τό φορ
τίο πού δημιουργεί τό πεδίο, μπορούμε νά όποδείξουμε μιά σημαντική Ιδιό
τητα τού ήλεκτρικού πεδίου, γνωστή ώς νόμο τού G auss: *Η όλική ροή τού 
ήλεκτρικού πεδίου σέ μιά κλειστή έπιφάνεια είναι άνάλογη πρός τό όλικό 
φορτίο ηέσωτ πού περικλείει ή έπιφάνεια καί άνεξάρτητη άπό τήν ύπαρξη 
φορτίων στόν έξωτερικό χώρο, ήτοι

^  Ε ’ da =  £ jj 4σάεσωτ · (2.25)



64 2. Ηλεκτρικά φαινόμενα

Ό  νόμος τοΟ Gauss, πού όπως άναφέραμε εΤναι άμεσο άποτέλεσμα τής
έξαρτήσεως 1/r2 στό νόμο τού Coulomb, είναι διπλά χρήσιμος. ’Αφενός 
μπορεΤ νά χρησιμοποιηθεί ώς τό άντίστροφο τού νόμου τού Coulomb γιά 
τόν προσδιορισμό τής κατανομής φορτίου πού δημιουργεί ένα πεδίο, όταν 
τό πεδίο είναι γνωστό. ’Αφετέρου ή έξ. (2 .25) άποδεικνύεται ένα (οχυρό 
έργαλείο στήν έπίλυση ήλεκτροστατικών προβλημάτων.

Τό φορτίο πού περικλείεται άπό τήν έπιφάνεια S  μπορεΤ νά άποδοθεί 
άπό μιά πυκνότητα φορτίου p(r)

όπου ή όλοκλήρωση έκτείνεται στόν όγκο V πού περιβάλλεται άπό τήν έπι- 
φάνεια S . Ό  νόμος τού Gauss παίρνει έπομένως τή μορφή

Τό έπίφανειακό όλοκλήρωμα τής τελευταίας σχέσης μπορεί νά μετατραπεϊ
σέ όλοκλήρωμα όγκου άν χρησιμοποιήσουμε τό θεώρημα του Green

Συγκρίνοντας τίς έξ. (2 .26) καί (2 .27) μπορούμε έπομένως νά γράψουμε

ή σέ διαφορική μορφή

'7 ' ε = [ ^ ϊ τ ] 4πρ · < 2 · 2 8 1

Θά όναφερθοϋμε στό μέλλον στήν τελευταία σχέση μέ τήν όνομασία δια
φορική μορφή τού νόμου τού Gauss.

2-4 ’Ηλεκτροστατική ’Ενέργεια Στατικών φορτίων

Ό  νόμος τού Coulomb στήν έξ. (2 .12 ) έκφράζει τή δύναμη πού έξα- 
σκείται στό φορτίο q2 σέ ένα ήλεκτροστατικό σύστημα πού άποτελεΐται

(2.26)

(2 .27)



άπό δύο μόνο φορτία q, καί q2. Έστω Οτι θέλουμε νά μετακινήσουμε τό 
φορτίο q2 κατά τή διαδρομή C, πού είκονίζεται στό σχήμα 2-4, άπό τό ση
μείο Α στό σημείο Β. Γιά τή μετακίνηση αύτή μέ σταθερή ταχύτητα θά 
πρέπει νά καταβάλουμε μιά δύναμη Τση καί άντίθετη πρός τή δύναμη 
Coulomb πού έξασκεΤται στό φορτίο q2

2-4. Ηλεκτροστατική Ένλργεια Στατικών φορνΙών “

F έξωτ — — F a —ι ·

Τό έργο έπομένως πού καταναλώνεται στό φορτίο q2 είναι

W(A-B) = /  F^ T -d · = -  f F ,_ , d·
c c

ΣΧΗΜΑ 2-4 Μετακίνηση τού φορτίου q2 κατά τή διαδρομή C μεταξύ των ση
μείων Α καί Β. Τό στοιχείο τής διαδρομής d« μπορεί νά άναλυθεΤ 
στίς συνιστώσες dr καί dl. Οπου dr είναι τό στοιχειώδες άνυσμα κα
τά τή διεύθυνση r καί dl κάθετο πρός τό μοναδιαίο άνυσμα r. Όπως 
δείχνει ή μεγένθυση στό δεξιά μέρος τού σχήματος
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(2 .29)

δπου ds είναι τό στοιχείο μήκους κατά τή διαδρομή C καί δπου ώς άρχή 
των συντεταγμένων έχει ληφθεΐ ή θέση του φορτίου q ,.

‘ Η προβολή τοϋ στοιχείου ds στό μοναδιαίο άνυσμα r είναι ? · ds = dr 
καί ή έξ. (2 .29 ) μπορεί νά γραφεί ώς

W (A —>Β) =

1

)
(2 .30)

Πολλά σημαντικά συμπεράσματα έξάγονται άπό τή μορφή τής έξ. (2 .30). 
Κατ' άρχήν, τό έργο πού ύπολογήσαμε δέν έξαρτάται άπό τή διαδρομή πού 
άκολουθήθηκε γιά τή μετακίνηση του φορτίου q2 άλλά μόνο άπό τά άκραϊα 
σημεία Α καί Β. Μέ άλλα λόγια ή δύναμη Coulooib είναι διατηρητική. Ειδι
κότερα, γιά μιά κλειστή διαδρομή, δπου τό άρχικό καί τελικό σημείο συμπί
πτουν, μπορούμε νά γράψουμε

j  F 2_ i · ds = α . (2 .31)

Εξάλλου, ή έξ. (2 .30) μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τόν ύπολογισμό τού 
έργου πού καταναλώθηκε κατά τή συγκρότηση τού συστήματος τών δύο 
φορτίων σέ μιά άπόσταση r. Ά ν  θεωρήσουμε δτι τό σύστημα δημιουργή- 
θηκε μέ σταδιακή προσέγγιση τών δύο φορτίων άπό άπειρη μεταξύ τους 
άπόσταση, ή έξ. (2 .30) δίνει σέ προφανή συμβολισμό

w  = w ( ~ - '■ > ) = · <2·32)

Ή  ποσότητα W , πού στή βιβλιογραφία άπαντάται καί μέ τό γενικώτερο δρο 
ένέργεια συνδέσεως, άντιπροσωπεύει τό έργο πού καταναλώθηκε γιά τή 
δημιουργία τού συστήματος καί τό όποϊο βρίσκεται πλέον «άποθηκευμένο» 
στό σύστημα. ΠαρατηρεΤται δτι άν τά φορτία είναι όμώνυμα, ή ένέργεια W  
είναι θετική. Καταβλήθηκε δηλαδή μιά θετική ποσότητα έργου γιά τή δη
μιουργία τού συστήματος καί ή όλική του ένέργεια στήν τελική κατάσταση
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είναι ύψηλότερη άττό δτι στήν άρχική. Έτσ ι τό σύστημα μπορεί αύθόρμητα 
νά άποβάλει τό ποσό αύτό ένεργείας καί νά μεταπέσει στήν άρχική τς>υ κα
τάσταση. ’Αντίθετα, άν τό φορτία q, καί q2 είναι έτερώνυμα, W  < 0 , πού 
σημαίνει ότι κατά τή συγκρότηση τού συστήματος όποδόθηκε έργο στό 
περιβάλλον. Γιά τό διαχωρισμό τού συστήματος θά πρέπει τώρα νά κατα
ναλωθεί ίσο έργο στό σύστημα. Ή  άνάλυση αύτή τής έξ. (2 .32 ) θά άνα- 
γνωριστεϊ άπό τόν άναγνώστη ώς Ισοδύναμη μέ τή γνωστή φράση: όμώνυ- 
μα φορτία άπωθούνται καί έτερώνυμα έλκονται.

Χρησιμοποιώντας τήν άρχή τής έπαλληλίας μπορούμε νά γενικεύσουμε 
τήν έξ. (2.32) γιά τόν ύπολογισμό τής ήλεκτροστσπκής ένεργείας η φορτίων
qk, k = 1....... η. Ή  όλική ήλεκτροστατική ένέργεια δίνεται άπό τήν ένέργεια
κάθε ζεύγους φορτίων, ήτοι

W  = Γ  ! _  1 1  y  y  J jQ k
[  4πε0 J  2 p-, ht l  rjk

k*J

(2 .33 )

όπου μέ τόν παράγοντα |  άποφεύγεται ή διπλή μέτρηση κάθε ζεύγους.
Ή  ήλεκτροστατική ένέργεια τής έξ. (2 .33 ), πού άπό πλευράς διαστά

σεων ύπολείπεται άπό τό νόμο τού Coulomb κατά ένα παράγοντα μέ δια
στάσεις μήκους στόν παρονομαστή, μετριέται σέ erg στό σύστημα C G S καί 
σέ joule (J) στό σύστημα SI. Υπενθυμίζεται άτι

1 J  = 10 7 erg. (2 .34 )

2-5 Ή  Συνάρτηση Δυναμικού

Στήν έξ. (2 .29) θεωρήσαμε τό έργο W (A — Β) πού καταναλώνεται γιά 
τή μετακίνηση ένός φορτίου q2 στή γειτονία ένός άλλου στατικού φορτίου 
qr  Χρησιμοποιώντας τήν άρχή τής έπαλληλίας είναι εύκολο νά γενικεύσου- 
με τήν έξ. (2 .29 ) στήν περίπτωση άπου ένα φορτίο q μετακινείται στή γει
τονία όποιασδήποτε διατάξεως φορτίων. Τό έργο πού καταναλώνεται στό 
φορτίο q είναι τότε

W (A —-Β) =  -  f " F · d . = -  q / ' E d s (2 .35 )

όπου F είναι ή ήλεκτροστατική δύναμη πού δέχεται τό φορτίο q καί Ε  τό 
ήλεκτρικό πεδίο πού δημιουργεί ή διάταξη τών ύπόλοιπων φορτίων στό
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χώρο. Τά ΰρια Α καί Β του όλοκληρώματος τονίζουν τό γεγονός ότι ή έκ
φραση έξαρταται άπό τά τερματικά σημεία Α καί Β καί όχι άπό τη συγκε

κριμένη διαδρομή πού άκολουθήθηκε κατά τή μετακίνηση τού φορτίου q. 
Ή  ποσότητα

έξαρταται άποκλειστικά άπό τήν κατανομή των φορτίων πού δημιουργούν 
τό πεδίο Ε  καί άπό τά δύο σημεία Α καί Β. ’Αντιπροσωπεύει τό έργο άνά 
μονάδα φορτίου πού πρέπει νά καταναλωθεί γιά τήν κίνηση ένός θετικού

συνάρτηση πού, όπως καί τό ήλεκτρικό πεδίο, μπορεί νά χρησιμοποιηθεί 
γιά τή «χαρτογράφιση» τού χώρου ώς πρός τήν Ιδιότητα πού δημιούργησε 
ή συγκεκριμένη διάταξη φορτίων.

Ή  συνάρτηση φΑΒ, πού θά όνομάσουμε διαφορά δυναμικού μεταξύ 
τών σημείων Α καί Β παρέχει ένα έναλλακτικό τρόπο περιγραφής τών ήλε- 
κτροστατικών φαινομένων. Ά ν  συμφωνήσουμε στήν έπιλογή ένός συγκε
κριμένου σημείου Α, τό όλοκλήρωμα τής έξ. (2 .36) χαρακτηρίζει μονοσή
μαντα κάθε σημείο Β τού χώρου. “Αν θεωρήσουμε τό σημείο Β στή θέση 
γ, μπορούμε νά τονίσουμε τήν Ιδιότητα αύτή μέ τό συμβολισμό q>A(r) γιά τή 
συνάρτηση τής έξ. (2 .36), τήν όποία μετά τήν έπιλογή τού σημείου άναφο- 
ρσς θά όνομάσουμε δυναμικό τού σημείου r

Ή  τελευταία σχέση μάς παρέχει τή δυνατότητα νά ύπολογίσουμε τό

γνωστή ή συνάρτηση τού ήλεκτρικοΰ πεδίου E(r). Ή  άντίστροφη διεργασία 
είναι δυνατή άν γράψουμε τήν έξ. (2 .37 ) σέ διαφορική μορφή

(2.36)

φορτίου άπό τό σημείο Α στό σημείο Β. Είναι έπομένως μιά μονοσήμαντη

(2 .37)

δυναμικό ένός σημείου σέ σχέση μέ κάποιο σημείο άναφοράς Α άν είναι

ckp = — Ε · ds (2 .38)

όπου dtp είναι τό πλήρες διαφορικό τής συναρτήσεως φ

dcp = —— dx + ——  dy + — — dz = υφ  · de. 
dx dy dz
dφ i)tp d φ

(2 .39)
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Σύμφωνα μέ τόν καθιερωμένο συμβολισμό τού άνυσματικοΟ λογισμού έ
χουμε χρησιμοποιήσει τήν κλίση νΦ τής συναρτήσεως φ, πού όρίζεται ώς 
τό Ανυσμα

9φ s
δφ
Ίχ

I +
3φ
dy I +

3φ -
ί Τ 11

(2 .40 )

όπου ί, }, k είναι Αντίστοιχα τά μοναδιαία άνύσματα κατά τούς άξονες χ, γ, 
ζ. Σύγκριση τών έξ. (2 .38) καί (2 .39) δίνει τή σχέση

Ε = - ν φ (2 .41 )

πού έπιτρέπει τόν ύπολογισμό τού ήλεκτρικού πεδίου άπό τή συνάρτηση 
δυναμικού.

Ό  άναγνώστης Τσως παρατήρησε ότι στό συμβολισμό τού διαφορικού 
άφ καί τής κλίσης 7φ έχει παραληφθεΐ 6 δείκτης Α πού όρίζει τό σημεΤο 
άναφορδς τού δυναμικού. Ή  παράλειψη αύτή είναι σκόπιμη καθόσον οί 
δύο αύτές ποσότητες είναι Ανεξάρτητες άπό τή συγκεκριμένη έπιλογή τού 
σημείου Αναφοράς. Όπως μπορεί νά έπαληθευτεϊ άπό τήν έξ. (2 .37), μετα
βολή τού σημείου άναφορδς άπό τό σημεΤο Α στό σημεΤο Α' συνεπάγεται 
τό μετασχηματισμό

φΑ(τ) — Φα (γ ) = φΑ(τ) + Φα (γα ') (2 .42 )

δηλαδή, τή μεταβολή τής συναρτήσεως δυναμικού κατά τή σταθερή ποσό

τητα Φα(γα )· Διαφόριση τής συναρτήσεως δυναμικού δίνει

άφΑ =  άφΑ »  άφ (2 .43α)

καί

7Φ α = νΦΑ — νΦ  (2 .43β)

ήτοι, συνάρτηση Ανεξάρτητη άπό τό σημείο άναφορδς τού δυναμικού. Τού
το βέβαια είναι καί κάτι πού Αναμένεται, καθόσον όποιαδήποτε περιγραφή 
τής ήλεκτροστατικής διατάξεως πρέπει νά όδηγεΤ σέ μονοσήμαντο ήλεκτρι- 

κό πεδίο.
Ή  έξ. (2 .41) πού συνδέει τό ήλεκτρικό πεδίο μέ τό ήλεκτρικό δυναμικό 

όδηγεΤ σέ μιά άκόμη σπουδαία σχέση τής ήλεκτροστατικής. Ό  Αναγνώστης 
Γσως θά γνωρίζει άπό τόν άνυσματικό λογισμό τήν ταυτότητα

7
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Vx(Vf) = 0. (2 .44)

'Από τή σχέση αύτή έπεται ότι σέ κάθε σημείο του χώρου 6 στροβιλισμός 
του ήλεκτρικοΰ πεδίου μηδενίζεται

V x E  = 0 . (2 .45)

θά έχουμε τήν εύκαιρία άργότερα νά έπανεξετάσουμε τήν έξίσωση αύτή 
τής ήλεκτροστατικής.

Έ ξ  όρισμοϋ, ή συνάρτηση δυναμικού μετρά ένέργεια άνά μονάδα φορ
τίου. Στό σύστημα CGS ώς μονάδα δυναμικού χρησιμοποιείται τό 
erg/ΗΣΜ-φ πού συνήθως άναφέρεται μέ τήν όνομασία statvolt. Στό σύστη
μα SI, ή άντίστοιχη μονάδα είναι τό volt (V) πού όρίζεται ώς joule/coulomb. 
Ή  σύνδεση τών μονάδων στά δύο συστήματα παρέχεται άπό τή σχέση

1 V = 1 — = erg/ΗΣΜ-φ
Ο  C

108 , 1
= —  statvolt -  —  statvolt . (2 .46)

Σύμφωνα μέ τόν όρισμό τής έξ. (2 .36), ή συνάρτηση δυναμικού σέ ένα 
σημείο r μπορεί άν βρεθεί άν είναι γνωστή ή ήλεκτροστατική ένέργεια πού 
άπαιτεϊται γιά τή μεταφορά ένός φορτίου q άπό τό σημείο άναφοράς ώς τό 
σημείο r. Μέ τόν τρόπο αύτό μπορούμε άμέσως νά γράψουμε τό δυναμικό 
ένός σημειακού φορτίου άπό τήν έξ. (2 .30 ) ώς

Φ α (γ ) (2 .47)

δπου σέ προφανή συμβολισμό έχουμε άντικαταστήσει q = q, καί r = rB.

Ή  τελευταία έκφραση άπλουστεύεται σημαντικά άν έπιλέξουμε ώς ση
μείο άναφοράς ένα σημείο σέ άπειρη άπόσταση. Μέ τήν έπιλογή αύτή τό 
δυναμικό ένός σημειακού φορτίου είναι

φ(τ) =
q
r

(2.48)

δπου, σύμφωνα μέ τήν καθιερωμένη πρακτική*, έχουμε παραλείψει τό δεί
κτη A = οο στό συμβολισμό τής συναρτήσεως.

t Ή  έπιλογή ένός σημείου άναφοράς σέ Απειρη άπόσταση είναι έιρικτή (καί θά άκολουθη- 
θεί στή συνέχεια) σέ ήλεκτροστατικά συστήματα όπου ή κατανομή φορτίου δέν έκτείνε- 
ται στό άπειρο. Δύο παραδείγματα όπου παρόμοια έπιλογή δέν είναι δυνατή δίνονται στό 
σχήμα 2-3.
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Ή  συνάρτηση τής έξ. (2 .48) μπορεϊ νά γενικευτεί μέ τή βοήθεια τής 
άρχής τής έτταλληλίας γιά τήν έκφραση τής συναρτήσεως δυναμικού ένός
συνόλου σημειακών φορτίων q ,̂ k = 1.......η, ή γενικώτερα μιάς κατανομής
φορτίου πού περιγράφεται άπό τήν πυκνότητα p(r). Στή γεωμετρία τού 
σχήματος 2-2

Ή τελευταία έκφραση μπορεί νά συγκριθεΐ μέ τήν άντίστοιχη έκφραση τής 
έξ. (2 .18) γιά τόν ύττολογισμό τού ήλεκτρικού πεδίου E(r). ΟΙ δύο συναρτή
σεις συνδέονται διαμέσου τής έξ. (2 .41), δπως μπορεί νά έπαληθευτεΙ άνα- 
λυτικά.

2-6 'Αλληλεπίδραση Ελεύθερων Στατικών Φορτίων

Τά ήλεκτροστατικό φαινόμενα γίνονται άντιληπτά άπό τίς δυνάμεις πού 
άνστττύσσονται μεταξύ φορτισμένων σωμάτων καί ό νόμος τού Coulomb 
είναι κατ' άρχήν ή μόνη σχέση πού χρειάζεται γιά τήν έπίλυση κάθε ήλεκ- 
τροστατικοΰ προβλήματος. Μέ τήν ίδια έννοια, οΙ μόνες σχέσεις πού χρειά
ζονται στήν Κλασσική Μηχανική εϊναι οΐ τρεϊς νόμοι τού Νεύτωνα. Παρόλα 
αύτά τόσο στή Μηχανική όσο καί στόν Ήλεκτρομαγνητισμό βρήκαμε χρή
σιμη τήν είσαγωγή νέων έννοιών (όπως ή ένέργεια στή Μηχανική) καί πα- 
ράγωγων σχέσεων πού αύξάνουν τήν άναλυτική καί έποπτική μας Ικανότη
τα.

Γιά τήν περιγραφή τής άλληλεπιδράσεως έλεύθερων στατικών φορ
τίων έχουμε μέχρι τώρα εΙσάγει δύο νέα μεγέθη, τό ήλεκτρικό πεδίο Ε(τ) 
καί τό δυναμικό φ(τ). Καθένα άπό τά δύο αύτά μεγέθη παρέχει τίς Τδιες 
πληροφορίες πού έξάγονται άπό τό νόμο τού Coulomb, έξετάζοντας ένα 
συγκεκριμένο ήλεκτροστατικό φαινόμενο άπό διάφορη ότττική γωνία. Μέ 
τήν είσαγωγή τού ήλεκτρικού πεδίου ή έμφαση μετατοπίζεται άπό τήν κα
τανομή φορτίου, πού στό νόμο τού Coulomb άποτελεΤ τήν πηγή τής ήλεκ- 
τροστατικής δυνάμεως, στήν Ιδιότητα πού άποκτά ό χώρος μέ τήν ύπαρξη 
τής συγκεκριμένης κατανομής. Ή  Ιδιότητα αύτή μετράται μέ τήν άνυσματι- 
κή συνάρτηση E(r) καί διαμέσου τής συναρτήσεως αύτής μπορεί νά περι
γράφει πλήρως τό ήλεκτροστατικό φαινόμενο. Σέ ένα δεύτερο έπίπεδο λο

+ (2 .49)
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γικής άψαιρέσεως ή έμφαση μετατοπίζεται άπό τό ήλεκτρικό πεδίο E(r), 
πού άκόμη στηρίζεται στήν έννοια τής δυνάμεως, στήν ένεργειακή άποψη 
του φαινομένου, ή όποία έκψράζεται μέ τή συνάρτηση δυναμικού φ (γ ). Ώ ς 
μονόμετρο μέγεθος, ή τελευταία συνάρτηση εΤναι περισσότερο εύχρηστη 
άπό τό άνυσμα E(r). Παρόλα αύτά ή πληροφορία πού περιέχεται στούς 
τρεις άριθμούς τής συναρτήσεως Ε(γ) (στίς τρεΤς συνιστώσες τού πεδίου 
E x(r), E y(r), E z(r)) δέν είναι δυνατόν νά έκφραστεί μέ ένα καί μόνο άριθμό 
φ (γ ). "Οπως καί κατά τήν είσαγωγή τής ένεργείας στήν Κλασσική Μηχανική, 
βρήκαμε άτι είναι άπαραίτητο νά συμπληρώσουμε τή συνάρτηση δυναμικού 
μέ τόν όρισμό ένός σημείου άναφοράς.

Τό σχήμα 2-5 δίνει διαγραμματικά τούς τρεις έναλλακτικούς τρόπους 
περιγραφής των ήλεκτροστατικών φαινομένων καί τίς σχέσεις διασυνδέ- 
σεως πού άναπτύξαμε στίς προηγούμενες παραγράφους. Όπως δείχνει τό 
σχήμα, γιά μιά συγκεκριμένη κατανομή1 φορτίου p(r) είναι δυνατόν νά ύπο- 
λογιστεΐ ή δύναμη Coulomb F(r) πού θά δεχτεί ένα φορτίο q στό σημεΤο r 
{εξ. (2 .15 )}, τό ήλεκτρικό πεδίο E(r) (έξ. (2 .18)} καί ή συνάρτηση δυναμι
κού φ (γ ) (έξ. (2 .49 )}. Στήν τελευταία περίπτωση, δπως ήδη άναφέρθηκε, εί
ναι άκόμα άπαραίτητη ή πληροφορία φ (γα) = C, δηλαδή 6 προσδιορισμός 
τής τιμής τού δυναμικού στό σημείο άναφοράς Α. ΟΙ σχέσεις πού συν
δέουν τίς τρεις συναρτήσεις δίνονται έπίσης διαγραμματικά στό σχήμα 2-5.

Γιά μιά συγκεκριμένη κατανομή φορτίου, ή έπίλυση τού ήλεκτροστατι- 
κοΰ προβλήματος μπορεΤ νά γίνει Ισοδύναμα διαμέσου όποιασδήποτε άπό 
τίς τρεις συναρτήσεις μέ τή χρησιμοποίηση των έκφράσεων πού περιέχον- 
ται στό σχήμα 2-5 ή μέ τήν έκμετάλλευση κάποιας συμμετρίας τής διατά- 
ξεως πού έπιτρέπει τήν έφαρμογή τού νόμου τού Gauss. ΟΙ ύπόλοιπες συ-

t Γιά σύμπτυξη τοΰ συμβολισμού θά θεωρήσουμε στή συνέχεια δτι ή συνάρτηση p(r) πού 
δρίζεται σέ όλο τό χώρο περιγράφει τόσο μιά έκτεταμένη κατανομή φορτίου δσο καί με
μονωμένα σημειακά φορτία. Θά θεωρήσουμε δηλαδή δτι ό πρώτος δρος τών έξ. (2.18) 
καί (2.47) περιέχεται στό δεύτερο. Γιά ένα έλεύθερο φορτίο qk μέ περιορισμένες διαστά
σεις ή συνάρτηση p(r) μπορεΤ νά ληφθεϊ ώς μιά συνάρτηση μέ σημαντική τιμή στήν άμε
ση γειτονία τού σημείου rk πού καθορίζει τή θέση τού σημειακού φορτίου καί p(r) = 0 
στόν υπόλοιπο χώρο. ‘Ακόμη καί γιά σημειακό φορτίο, όρισμένο μέ μαθηματική αύστηρό- 
τητα, ή πυκνότητα p(r) μπορεΤ νά άποδοθεΤ άπό τή συνάρτηση δέλτα δ(τ — rk) (ή συνάρ
τηση δέλτα όρίζεται συνήθως σέ συγγράμματα Κβαντομηχανικής, βλέπε π.χ. Ρ.Α.Μ. Dirac, 
Quantum Mechanics, Fourth Edition, Oxford Univ. Press, 1958, σελ. 58). Ά ν  p(r) περι
γράφει σημειακό φορτίο, τότε ή τιμή της είναι σημαντική μόνο γιά r — τ' ~ r — rk καί τό 
όλοκλήρωμα τής έξ. (2.18) ή (2.47) μεταπίπτει σέ ένα άπό τούς δρους τοΰ άθροίσματος 
στίς άντίστοιχες έκφράσεις.
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ΣΧΗΜΑ 2-5 ΤρεΤς έναλλακτικές μέθοδοι περιγραφής τής ήλεκτροστστικής ύλλη- 
λεττιδράσεως.
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ναρτήσεις καί Ιδιαίτερα ή δύναμη σέ κάθε φορτίο τής κατανομής, πού έπι- 
τρέπει τήν πειραματική έπαλήθευση, μπορούν νά ύπολογιστοΰν μέ τίς σχέ
σεις πού συνδέουν τά διάφορα μεγέθη στό σχήμα 2-5. Ό  Πίνακας 2-1 πε
ριέχει τίς συναρτήσεις E(r) καί φ(ι·) γιά όρισμένες άπλές διατάξεις φορτίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1 Τό ήλεκτρικό πεδίο E(r) καί ή συνάρτηση δυναμικού q>(r) γιά μερι

κές τυπικές διατάξεις στατικών φορτίων. Όπου δέν άναφέρεται ή 

τιμή τού δυναμικού στό σημείο άναφορδς έχει ληφθεΤ φ Μ  = 0.

Κατανομή Φορτίου Ήλεκτρικό Πεδίο Ήλεκτρικό Δυναμικό

Σημειακό φορτίο q 
στήν άρχή τών συντε
ταγμένων.

Ηλεκτρικό δίπολο 
ρ = qd
Δύο φορτία q, —q σέ 
άπόσταση d.
Γιά r >> d.

Εύθύγραμμη κατανομή 
φορτίου μέ άπειρες 
διαστάσεις καί γραμμι
κή πυκνότητα λ.

δπου r ή άπόσταση 
άπό τήν κατανομή

’Επίπεδη κατανομή 
φορτίου μέ άπειρες 
διαστάσεις καί έπιφα- 
νειακή πυκνότητα σ.

E,rt -

'Ομοιόμορφα φορτι
σμένος δίσκος μέ όλι- 
κό φορτίο q καί άκτίνα 
α. 01 συναρτήσεις δί
νονται γιά σημεία στόν 
άξονα τού δίσκου.

Ομοιόμορφα φορτι- 
σμένη σφαίρα μέ άκτί
να R καί όλικό φορτίο
q·

άπου α ή άπόσταση 
τού σημείου άναφορδς 
άπό τήν κατανομή

φ(γ) = -  Γ — !— ] 2πστ 
L 4πε0 J

δπου r ή κάθετη άπό
σταση άπό τό έπίπεδο.

φ(ζ) =
[  ]

ν / 2q / 1 W ))
1 α’ Ι \/z* + α2 / /

Φ(γ| = £ ~Γ—  ] *  ' Γ > R 4πε0 J  r

r < R
δπου r ή άπόσταση άπό τό κέντρο τής σφαί
ρας.
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2-7 Ίσοδυναμικές Επιφάνειες καί Δυναμικές Γραμμές

Στήν προηγούμενη άνάλυση, ή συνεισφορά τοΰ πεδίου καί τού δυναμι
κού στήν κατανόηση τών ήλεκτροστατικών φαινομένων, άνσφέρθηκε ώς 
«χαρτογράφιση» τής Ιδιότητας πού άποκτά ό χώρος άπό τήν παρουσία μιάς 
κατανομής φορτίου p(r). Μπορούμε πράγματι νά άποδώσουμε τήν Ιδιότητα 
αύτή διαγραμματικά 6ν δανειστούμε μερικές έννοιες άπό τή γεωγραφική 
χαρτογράφιση. Σέ άναλογία μέ τίς Ισοϋψείς καμπύλες σέ ένα τοπογραφικό 
χάρτη θά όρίσουμε τίς ίσοδυναμικές έπιφάνειες στό χώρο. Ώ ς (σοδυναμική 
έπΐφάνεια όρίζεται ή γεωμετρική έπΐφάνεια γιά τήν άποία ή συνάρτηση δυ
ναμικού παίρνει μιά συγκεκριμένη τιμή α, ήτοι

Φ (γ ) = α . (2 .50 )

Παράλληλα, σέ άναλογία μέ τίς γραμμές πού σέ ένα γεωγραφικό χάρτη 
άποδίδουν τή διεύθυνση μέγιστης κλίσης τοΰ έδάφους θά όρίσουμε τίς 
δυναμικές γραμμές. "Αν καί οΙ δυναμικές γραμμές δέν άποδίδουν τήν έντα
ση τοΰ ήλεκτρικού πεδίου, είναι εύκολο νά δείξουμε άπό τήν έξ. (2 .41 ) ότι 
ή διεύθυνση τοΰ άνύσματος Ε ( γ ) είναι κατά τήν έφαπτομένη τής δυναμικής 
γραμμής πού περνά άπό τό σημείο r.

Είναι δυνατόν νά όναπτύξουμε· μιά άρκετά έκτεταμένη θεωρία γύρω 

άπό τήν άπεικόνιση τού ήλεκτρικού πεδίου καί δυναμικού, πού στό έργα- 
στήριο καί στή βιομηχανία χρησιμοποιείται άπό κατασκευαστές ήλεκτρο

στατικών συστημάτων. Στά πλαίσια αύτά θά άρκεστούμε στήν άπαρίθμιση 
όρισμένων Ιδιοτήτων πού διέπουν τίς ίσοδυναμικές έπιφάνειες καί τίς δυ
ναμικές γραμμές. Στή συνέχεια θά έξετάσουμε πειραματικά μερικά άπλά 
παραδείγματα κατανομής φορτίου.

1. 01 δυναμικές γραμμές είναι κάθετες πρός τίς ίσοδυναμικές έπΐφά- 
νειες όπως προκύπτει άπό τήν έξ. (2 .41 ).

2. Μιά (σοδυναμική έπιφάνεια δέν τέμνει τόν έαυτό της έκτός άπό ση
μεία στά όποια τό ήλεκτρικό πεδίο μηδενίζεται ή είναι άπροσδιόρι- 
στο. Καθόσον άν τούτο συνέβαινε, στό σημείο τομής θά μπορού
σαμε νά φέρουμε δύο καθέτους καί έπομένως δύο διαφορετικές τι
μές τού ήλεκτρικού πεδίου.

3. Ίσοδυναμικές έπιφάνειες, πού χαρακτηρίζονται άπό διαφορετική τι

μή τοΰ δυναμικού, δέν τέμνονται, καθόσον τό ήλεκτρικό δυναμικό 
όρίζεται μονοσήμαντα.

4 . 'Αν όρίσουμε τή μέση τιμή τού πεδίου < Ε>  ώς
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1 Γ S7
< Ε>  = ------------ I E d s  (2 .51)

s2 -  s , ■'»,

όπου ή όλοκλήρωση άκολουθεΤ τή διαδρομή μιας δυναμικής γραμ
μής μεταξύ των σημείων s , καί s2, ό όρισμός τής συναρτήσεως δυ
ναμικού

Γ s*<p(s2) -  <p(s,) = -  J  E ds
S1

δίνει
< E>  (s , -  s2) = q>(s2) -  tp(s1)

ή

8, -  S2
= φ(β2) ~ 9 (5 ,)

<E>
(2.52)

"Αν έπομένως ol Ισοδυναμικές έττιφάνειες χαρακτοΰν κατά σταθερά 
βήματα τού δυναμικού Δφ = <p(s2) — φ(β1)( άπό τήν έξ. (2 .52) προ
κύπτει δτι ή άπόσταση μεταξύ Ισοδυναμικών έπιφανειών είναι άντί- 
στροφα άνάλογη πρός τή μέση τιμή τού ήλεκτρικοΰ πεδίου. Μέ άλ
λα λόγια, σέ περιοχές δπου τό ήλεκτρικό πεδίο είναι Ισχυρό έχουμε 
συνωστισμό Ισοδυναμικών έπιφανειών ένώ σέ περιοχές δπου τό 
ήλεκτρικό πεδίο είναι άδύνατο ol Ισοδυναμικές έπιφάνειες άπαντών- 

ται κατά άραιά διαστήματα.
5. "Αν ώς κώνο δυναμικών γραμμών όρίσουμε μιά περιοχή τού χώρου 

πού περικλείεται άπό δυναμικές γραμμές, ό λόγος τών έμβαδών Α , 
καί Α2 πού όρίζει ή τομή τού κώνου μέ δύο Ισοδυναμικές έπιφά- 
νειες είναι άντίστροφα άνάλογος πρός τή μέση τιμή τού ήλεκτρικοΰ 
πεδίου στή γειτονία τής άντίστοιχης Ισοδυναμικής έπιφάνειας, ήτοι

ΣΧΗΜΑ 2-6 Τομή κώνου δυναμικών γραμμών μέ δύο Ισοδυναμικές έπιφάνειες 
<p(r) - α, καί <p(r) = α2.
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A ,
< Ε ,>  Α 2

(2 .53 )

Ή  Ιδιότητα αύτή, πού δίνεται διαγραμματικά ατό σχήμα 2-6, μπορεΤ 
νά άποδειχτεΤ άπό τή θεώρηση τής ροής J  Ε da στίς δύο τομές τοΟ 
κώνου μέ τίς Ισοδυναμικές έπιφάνειες.

Ό  πειραματικός προσδιορισμός τών (σοδυναμικών έπκρανειών καί τών 
δυναμικών γραμμών στόν τρισδιάστατο χώρο γύρω άπό μιά κατανομή 

φορτίου δέν είναι πολύ εύκολος. Παρόλα αύτά όποδεικνύεται ότι, άν ό χώ
ρος γύρω άπό ένα σύστημα άγωγών {βλέπε Παρ. 3-1) πού διατηρούνται 
σέ διάφορες τιμές δυναμικού, δισπερνΰται άπό ένα άγώγιμο ύλικό, οΐ Ισο- 
δυνσμικές έπιφάνειες έχουν τό ίδιο σχήμα μέ τίς Ισοδυναμικές έπιφάνειες 
γύρω άπό μιά κατανομή φορτίων μέ τήν ίδια γεωμετρία στόν κενό χώρο. 
Επιπλέον ή διεύθυνση τού ρεύματος μέσα στό άγώγιμο ύλικό είναι κάθετη 
πρός τίς Ισοδυναμικές έπιφάνειες καί έπομένως έμφανίζει τό ίδιο σχήμα μέ 
τίς δυναμικές γραμμές στόν κενό χώρο. Στήν έπόμενη σειρά πειραμάτων 
θά έκμεταλευτοΰμε τήν Ιδιότητα αύτή γιά νά μελετήσουμε τή γεωμετρία 
τών δυναμικών γραμμών καί (σοδυναμικών έπκρανειών σέ άπλές κατανο
μές φορτίου. ‘Αναγκαστικά θά έργαστούμε σέ δύο διαστάσεις δηλαδή θά 

θεωρήσουμε μιά διάταξη φορτίων σέ ένα έπίπεδο καί μιά τομή τού χώρου 

πού περνά άπό άλα τά φορτία.

m ΠΕΙΡΑΜΑ 2-1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΗΜΕΙΑΚΟΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ός άγώγιμο ύλικό πού θά παραστήσει τόν κενά χώρο θά χρησιμο
ποιήσουμε είδικό χαρτί πού έχει έμποτιστεί μέ άνθρακα. Ή  όντίσταση 
τού άγώγιμου χαρτιού είναι περίπου 100 kQ όνό cm. Ή  κατανομή φορ
τίου μπορεΤ νά δημιουργηθεϊ μέ τοποθέτηση άγωγών διαφόρων σχημά
των πάνω στά χαρτί ή μέ σχεδίασμά τής κατανομής άν διατίθεται πέννα 
μέ μεταλλική μελάνη. Μεταξύ τών άγωγών πού έφεξής θά άναφέρονται 
ώς ήλεκτρόδια, μπορεί νά άναπτυχθεί διαφορά δυναμικού μέ τή βοήθεια 
ήλεκτρικού στοιχείου ή τροφοδοτικού συνεχούς ρεύματος (ΣΡ). Ό  
προσδιορισμός τώρα τού δυναμικού σέ κάθε σημείο τού χαρτιού σέ σχέ
ση μέ τό δυναμικό ένός ήλεκτροδίου (ή όποιουδήποτε άλλου σημείου 
άναφοράς) μπορεί νά γίνει μέ ένα βολτόμετρο μέ μεγάλη έσωτερική άν- 
τίσταση. Κατάλληλο γιά τό σκοπό σύτό είναι ένα κοινό ήλεκτρονικό βολ
τόμετρο (VTVM) μέ έσωτερική άντίσταση μεγαλύτερη άπό 10 MQ.

’Εναλλακτικά τό δυναμικό σέ ένα σημείο τού χαρτιού μπορεί νά 
προσδιοριστεί μέ τή διάταξη μηδενισμού τού σχήματος 2-7 πού έχει
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σχεδιαστεί γιά τήν είδική περίπτωση δύο σημειακών ήλεκτροδίων Α καί 

Β. Τό τροφοδοτικό ΣΡ διατηρεί μιά σταθερή διαφορά δυναμικού U μετα
ξύ τών σημείων Α καί Β καί στά άκρα τού ροοστάτη R. Ή  διαφορά δυνα

μικού μεταξύ τής κινητής έπαφής S καί τού ήλεκτροδίου Β μετράται μέ 
τό βολτόμετρο V καί μέ μετακίνηση τής έπαφής S μπορεί νά πάρει 

όποιαδήποτε τιμή μεταξύ 0  καί U. Τό σημείο S συνδέεται άκόμη διαμέ
σου ένός ευαίσθητου γαλβανομέτρου G μέ ένα εύκαμπτο άκροδέκτη Ε 
πού μπορεί νά έρθει σέ έπαφή μέ όποιοδήποτε σημείο τού άγώγιμου 
χαρτιού. "Αν τό δυναμικό τού σημείου Ε ώς πρός τό ήλεκτρόδιο Β είναι 
διάφορο άπό τήν ένδειξη τού βολτομέτρου V, μεταξύ τών σημείων S καί 
Ε θά διέλθει ρεύμα καί τό γαλβανόμετρο θά άποκλίνει. 'Αντίθετα, τό 

γαλβανόμετρο μηδενίζεται άν τό σημείο Ε βρίσκεται σέ δυναμικό ίσο μέ 

τήν ένδειξη τού βολτομέτρου.

- Μέ τή βοήθεια ένός ήλεκτρονικοΰ βολτομέτρου ή τής διατάξεως στό 

σχήμα 2-7 προσδιορίστε τίς ίσοδυναμικές έπιφάνειες γιά τίς τρείς κατα-

.Α

*Β

ΣΧΗΜ Α 2-7 Διάταξη μηδενισμού γιά τόν προσδιορισμό διαφοράς δυναμικού στό 
Πείραμα 2-1.

νομές φορτίου πού δίνονται στό σχήμα 2-8. Σέ κάθε διάταξη, τό κιβώτιο 

I <- —|άντιπροσωπεύει ήλεκτρικό στοιχείο ή τροφοδοτικό ΣΡ μέ διαφορά

δυναμικού μεταξύ ήλεκτροδίων περίπου U = 6 V. Κινώντας τόν άκροδέ
κτη τού ήλεκτρονικοΰ βολτομέτρου ή τόν άκροδέκτη Ε τού σχήματος 2-7 
πάνω στό χαρτί προσδιορίστε άρκετά σημεία μέ δυναμικό 0.1U καί ση
μειώστε τα μέ ένα λευκό μολύβι. 'Ενώστε άλα τά σημεία ώστε νά σχη
ματιστεί μιά συνεχής Ισοδυναμική γραμμή. Έπαναλάβετε τήν έργασία γιά 
τόν προσδιορισμό τών ίσοδοναμικών γραμμών μέ δυναμικό 0.2U , 0.3U, 
κ.λ.π.
- Χαράξτε τίς δυναμικές γραμμές, δηλαδή καμπύλες κάθετες πρός τίς 

ίσοδυναμικές γραμμές πού προσδιορίσατε.

Έπιλέξτε μιά άκτινική διεύθυνση μεταξύ τών ήλεκτροδίων στό σχήμα
2-8(α) καί μετρεϊστε τό δυναμικό κατά μήκος τής άκτίνας σέ διαστήματα 
1 cm. Προσδιορίστε τήν ένταση τού ήλεκτρικοΰ πεδίου άπό τήν προ- 
σεγγιστική σχέση
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ΣΧΗΜΑ 2-8 Τρεις διατάξεις ήλεκτροδίων γιά τή μελέτη τοΰ ήλεκτρικοΟ πεδίου 
στό Πείραμα 2-1.

Ε„ =
AV
Δχ

καί όποδώστε σέ γραφική παράσταση τήν ένταση τοΰ ήλεκτρικοϋ πδίου 
ώς συνάρτηση τής άποστάσεως άπό τό κεντρικό ήλεκτρόδιο.
— Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργαοία γιά τήν εύθεία πού συνδέει 
τά δύο ήλεκτρόδια στά σχήματα 2-8(β) καί 2-8(γ).
— Ποιές κατανομές φορτίου άντιπροσωπεύουν οί διατάξεις ήλεκτροδίων 
στό σχήμα 2-8; Τί έπίδραση έχει ή περιορισμένη έκταση τού άγώγιμου 
ύλικού στή διαμόρφωση τού πεδίου;
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2-1. Τρία σημειακά φορτία 6 μΟ, 12 pC καί —0.5 pC (1 pC-= 10~6 C) είναι το
ποθετημένα στόν κενό χώρο κατά τόν άξονα ζ καί στίς θέσεις ζ = 0, ζ = 
20 cm καί ζ = 50 cm. Προσδιορίστε τή δύναμη πού άσκεϊται σέ κάθε φορ
τίο.

2-2. Δίνονται τρία σημειακά φορτία q ,, q2 καί q3. Ά ν  τά φορτία q, καί q2 συνε

νωθούν ώστε νά δημιουργήσουν ένα σημειακό φορτίο καί τό φορτίο q3 το
ποθετηθεί σέ άπόσταση L, μεταξύ τους παρατηρείται άπωστική δύναμη μέ 
μέτρο F. "Αν συνενωθούν τά φορτία q, καί q3 καί τό φορτίο q2 τοποθετηθεί 

στήν ίδια άπόσταση L, ή άντίστοιχη δύναμη είναι έλκτική καί μέ μέτρο 9F. 
Τέλος άν συνενωθούν τά φορτία q2 καί q3 καί τό φορτίο q , τοποθετηθεί σέ 

άπόσταση L παρατηρείται μεταξύ τους έλκτική δύναμη μέ μέτρο 2F. Νά 

προσδιοριστεί τό σχετικό πρόσημο καί μέγεθος τών τριών φορτίων.

2-3. ‘Ένα σημειακό φορτίο q , =  2 χ 1CT2 pC βρίσκεται στό σημείο τού χώρου 
(χ,γ,ζ) = (3 ,4 ,5 ) cm. "Αν στόν ύπόλοιπο κενό χώρο βρίσκονται δύο άκόμη 

σημειακά φορτία q2 = — 4 χ 10-2 pC στήν άρχή τών συντεταγμένων καί
Λ

q3 = 5 χ 10 pC στό σημείο (—6,—1,2) cm, ύπολογίστε τίς καρτεσιανές 
συντεταγμένες καί τό μέτρο τής δυνάμεως πού άσκεϊται στό φορτίο q ,.

2-4. Δύο μικρές σφαίρες κρέμονται άπό τό ίδιο σημείο τής όροφής μέ δύο νήμα
τα μήκους 30 cm. "Αν κάθε σφαίρα ζυγίζει 0 .25  g καί τό βάρος τού νήμα
τος είναι άμελητέο, ύπολογίστε τό ήλεκτρικό φορτίο πού άν μοιραστεί έξί- 
σου στίς δύο σφαίρες θά προκαλέσει τήν Ισορρόπιση τών δύο σφαιρών σέ 
μεταξύ τους άπόσταση 10 cm.

2-5. Τρεις μικρές σφαίρες κρέμονται άπό Υ6 ίδιο σημείο τής όροφής μέ τρία νή
ματα μήκους C τό καθένα. Μιά ποσότητα φορτίου q μοιράζεται έξίσου στίς 

τρεις σφαίρες πού μέ τόν τρόπο αύτό Ισορροπούν στίς κορυφές ένός όρι- 

ζόντιου Ισόπλευρου τριγώνου μέ πλευρά d. "Αν m είναι ή μάζα κάθε σφαί

ρας δείξτε ότι στό σύστημα SI Ισχύει ή σχέση

q2 12 n280mgd2

όπου g είναι ή έπιτάχυνση τής βαρύτητας.
2-6. Υπολογίστε τήν ήλεκτροστστική δύναμη μεταξύ δύο πυρήνων χρυσού μέ 

άτομικό άριθμό Ζ = 79 όταν ή μεταξύ τους άπόσταση είναι 3 χ 10~12 cm. 

Τό φορτίο τού πρωτονίου δίνεται στήν έξ. (2 .1).
2-7. (α) Περίσσεια 1010 ήλεκτρονίων βρίσκεται όμοιόμορφα κατανεμημένη στόν 

όγκο σφαίρας μέ άκτίνα 10 cm. Προσδιορίστε τήν πυκνότητα φορτίου σέ 

ήλεκτρόνια άνά mm3 καθώς καί σέ φορτίο άνά μονάδα όγκου στά συστήμα
τα CGS καί SI.

(β) "Αν ή προηγούμενη περίσσεια ήλεκτρονίων κατανεμηθεϊ όμοιόμορφα
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στήν έπιφάνεια τής ίδιας σφαίρας ύπολογίστε τήν έπκρανεισκή πυκνότητα 
φορτίου σέ ήλεκτρόνια άνά mm2 καθώς καί σέ φορτίο άνά μονάδα έπΐφα- 
νείας στά συστήματα CGS καί SI.

2-8. (α) Υπολογίστε τό ήλεκτρικό πεδίο πού άπαιτεΤται γιά τήν όνπστάθμισπ τής 
δυνάμεως τής βαρύτητας σέ ένα ήλεκτρόνιο.
(β) ‘Αν τό πεδίο αύτό δημιουργεΤται άπό ένα δεύτερο ήλεκτρόνιο άκριβώς 
κάτω άπό τό πρώτο, ποιά είναι ή όπόσταση μεταξύ τών δύο ήλεκτρονίων; 
Ή μάζα τού ήλεκτρονίου είναι 9.1 χ 10~28 g καί τό φορτίο του δίνεται άπό 
τήν έξ. (2.1).

2-9. (α) Μέ άπευθείας όλοκλήρωση προσδιορίστε τό ήλεκτρικό πεδίο στόν άξο
να ένός δίσκου μέ άκτίνα R καί όμοιόμορφη έπίφσνειακή πυκνότητα σ. 
(β) Δείξτε ότι σέ ένα σημείο στόν άξονα τού δίσκου πού άπέχει άπό τό δί
σκο όπόσταση χ, τέτοια ώστε χ >> R, τό ήλεκτρικό πεδίο πού προσδιορί
σατε μεταπίπτει στό πεδίο σημειακού φορτίου μέ φορτίο ίσο πρός τό όλικό 
φορτίο τού δίσκου.

2-10. Δύο σημειακά φορτία q καί -  2q βρίσκονται σέ όπόσταση L. Υπάρχει κά
ποιο σημείο τού χώρου όπου τό ήλεκτρικό πεδίο μηδενίζεται;

2-11. Προσδιορίστε τό ήλεκτρικό πεδίο στό κέντρο μιάς ήμισφαιρικής έπιφσνείας 
ή όποία διαθέτει όμοιόμορφη έπιφανειακή κατανομή φορτίου σ.

2-12. Μιά έπίπεδη έπιφάνεια μέ άπειρες διαστάσεις διαθέτει όμοιόμορφη κατανο
μή φορτίου σ. Δείξτε ότι τό μισό άπό τό ήλεκτρικό πεδίο πού δημιουργεΤται 
σέ όπόσταση L άπό τήν έπκράνεια όφείλεται στό φορτίο πού περιέχεται σέ 
ένα δίσκο τής έπιφσνείας μέ άκτίνα \/~Τ L.

2-13. Υπολογίστε τήν ένέργεια (ονισμοϋ τού ύδρογόνου όν στό ούδέτερο άτομο 
ή μέση άπόσταση μεταξύ ήλεκτρονίου-πρωτονίου είναι 0.529 χ 10~e cm. 
Ή  άπόλυτη τιμή τού φορτίου τού πρωτονίου καί τού ήλεκτρονίου δίνεται 
στήν έξ. (2.1).

2-14. θεωρείστε δύο σημειακά φορτία q1 = 10~3 μθ καί q , = —0.5 χ ΙΟ-3 pC 
άντίστοιχα στήν άρχή τών συντεταγμένων καί στή θέση χ = 2 cm.
(α) Προσδιορίστε τή συνάρτηση δυναμικού καθόλο τόν άξονα χ.
(β) ’Αποδώστε τήν προηγούμενη συνάρτηση δυναμικού σέ γραφική παρά
σταση.
(γ) Σέ ποιά σημεία τού άξονα χ μηδενίζεται ή συνάρτηση δυναμικού καί σέ 
ποιά σημεία έμφανίζει μέγιστα (άπειρα ή πεπερασμένα).

2-15. Προσδιορίστε μέ άπευθείας όλοκλήρωση τήν τιμή τής συναρτήσεως δυνα
μικού στό κέντρο μιάς σφαιρικής κατανομής φορτίου μέ άκτίνα R καί πυκνό
τητα

Ρ  =  kr*

όπου k είναι μιά σταθερά καί r ή άκπνική άπόσταση άπό τό κέντρο τής κα
τανομής.
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2-16. Θεωρείστε ένα δίσκο μέ άκτίνα R καί όμοιόμορφη κατανομή φορτίου σ. 

Υπολογίστε τήν τιμή τής συναρτήσεως δυναμικού 

(α) στό κέντρο τού δίσκου καί 
(β) στήν περιφέρεια τού δίσκου.

2-17. Χρησιμοποιείστε τό νόμο τού Gauss γιά νά υπολογίσετε τή ροή τού ήλεκ- 
τρικού πεδίου σέ μιά τετράγωνη έπιφάνεια μέ πλευρά α, πού δημιουργεΤται 

άπό ένα σημειακό φορτίο q τοποθετημένο σέ μιά εύθεία, κάθετη πρός τήν 
έπιφάνεια τού τετραγώνου στό κέντρο του, καί σέ άπόσταση α/2. Υπολογί
στε τήν άριθμητική τιμή τής ροής γιά q = 10~5 C.

2-18 . Προσδιορίστε μέ άπευθείας όλοκλήρωση τή ροή τού ήλεκτρικοΰ πεδίου σέ 
ένα δίσκο μέ άκτίνα R, πού όφείλεται στήν ύπαρξη ένός φορτίου q στόν ά
ξονα τού δίσκου καί σέ άπόσταση L άπό τό κέντρο τού δίσκου.

2-19 . Χρησιμοποιείστε τό άποτέλεσμα τής προηγούμενης άσκήσεως καί τό νόμο 

τού Gauss γιά νά προσδιορίσετε τή ροή τού ήλεκτρικοΰ πεδίου στήν κυρτή 

μόνο έπιφάνεια ένός κυλίνδρου μέ ύψος L, πού όφείλεται στήν ύπαρξη ένός 

φορτίου q στό κέντρο τού κυλίνδρου.

2-20. (α) Προσδιορίστε τό ήλεκτρικό πεδίο στόν έσωτερικό καί έξωτερικό χώρο 

μιας όμοιόμορφης κυλινδρικής κατανομής φορτίου ρ μέ άκτίνα R καί άπειρη 
έκταση κατά τόν άξονα τού κυλίνδρου.

(β) Προσδιορίστε τό ήλεκτρικό πεδίο στήν προηγούμενη γεωμετρία, άλλά 
γιά πυκνότητα φορτίου

ρ = kr2

άπου k είναι μιά σταθερά καί r ή άκτινική άπόσταση άπό τόν άξονα τής κυ
λινδρικής κατανομής.

2-21. Προσδιορίστε τή συνάρτηση p(r) τής πυκνότητας φορτίου γιά μιά κατανομή 
φορτίου μέ σφαιρική συμμετρία ή όποία δημιουργεί ήλεκτρικό πεδίο μέ 
άκτινική διεύθυνση καί μέτρο Ε =  kr2, άπου k είναι μιά σταθερά.

2-22. Δείξτε άτι ή Ισοδυναμική έπιφάνεια μέ μηδενικό δυναμικό στό πεδίο δύο 
έτερώνυμων φορτίων είναι στή γενική περίπτωση μιά σφαίρα. Σέ ποιά είδι- 

κή περίπτωση ή προηγούμενη Ισοδυναμική έπιφάνεια έκφυλίζεται σέ έπίπε- 

δο;



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ηλεκτρικές ιδιότητες της ύλης

‘Ως τώρα μελετήσαμε φορτία, (σημειακά ή συνεχείς κατανομές) πού 
κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται τοποθετημένα σέ σταθερές θέσεις μέσα 
στόν κενό χώρο. Στήν πράξη, μιά ποσότητα φορτίου, πού όπως είδαμε 
προέρχεται άπό έλλειμα ή περίσσεια ήλεκτρονίων, άναφέρεται σέ ένα υλι
κό σώμα, τό όποιο μπορεί νά περιβάλλεται άπό ύλη (άτμοσφαιρικό άέρα, 
νερό, κ.λ.π.), ένώ ταυτόχρονα άλλα ύλικά σώματα μέ διάφορα μεγέθη καί 
σχήματα, φορτισμένα ή μή, μπορεί νά βρίσκονται στή γειτονία του. Ή  ύ
παρξη φορτίου έχει ώς άποτέλεσμα τή δημιουργία ήλεκτρικοϋ πεδίου στό 
χώρο, τό όποίο μέ τή σειρά του έξασκεί δυνάμεις στά στοιχειώδη φορτία 
τής ύλης πού περιβάλλουν τό φορτίο. Ά ν  τά φορτία αύτά μπορούν νά κινη
θούν (άν, σέ άτομική κλίμακα, τά ήλεκτρόνια δέν είναι δεσμευμένα σέ ένα 
άτομο) θά άλλάξουν θέση ένώ ταυτόχρονα μέ τήν άνακστανομή τών στοι
χειωδών φορτίων στήν ύλη θά δημιουργηθοϋν νέα πεδία στό χώρο. Ή  
άνακατάταξη τών φορτίων θά συνεχιστεί μέχρις άτου τό σύστημα καταλή- 
ξει σέ κατάσταση Ισορροπίας, δηλαδή μέχρις άτου ή όλική δύναμη σέ κάθε 
φορτίο μηδενιστεί. Μιά έπομένως σημαντική Ιδιότητα πού ένδιαφέρει στή 
διαμόρφωση τής καταστάσεως Ισορροπίας, είναι ή δυνατότητα ή μή τών 
στοιχειωδών φορτίων νά μετατοπίζονται στό έσωτερικό τών υλικών σωμά
των.

Ώ ς πρός τήν Ιδιότητα αύτή τά ύλικά πού άπαντοΰμε στή φύση καλύ
πτουν άλο τό φάσμα μεταξύ δύο άκραίων περιπτώσεων. Στό ένα άκρο δια
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κρίνουμε τούς άγωγούς, δηλαδή ύλικά στό έσω τερικό των όποιων τά φορ

τία είναι έλεύθ ερ α  νά κινηθούν ύπό την έπίδραση ήλεκτρικοϋ πεδίου. Στό 

άλλο άκρο βρίσκονται οί μονωτές ή διηλεκτρικά υλικά μέ τήν άντίθετη 

συμπεριφ ορά. Μ εταξύ τών δύο άκρων βρίσκονται όλα τά ρεαλιστικά ύλικά 

μέσα  στά όποϊα τά ήλεκτρικό φορτίο μπορεί νά κ ινηθεί μέ μικρή ή μεγάλη 

δυσκολία . Στήν Παράγραφο 4-1 θά μελετήσουμε τή ροή φορτίων μέσα 

σέ ένα ύλικά καί θά όρ ίσουμε τό φ υσικό μέγεθος πού χαρακτηρίζει τό ύλι- 

κό ώς πρός αύτή τήν ιδιότητα. Πρός τό παρόν θά διαχω ρίσουμε τήν ύλη σέ 

δύο μεγάλες κατηγορίες, σ έ  άγωγούς καί μονωτές, όπου κάθε κατηγορία 

λίγο πολύ προσεγγίζει τήν άντίστοιχη έννοια τής άπόλυτης έλευθ ερ ία ς ή 

άπόλυτη δ εσ μ εύ σ εω ς  στή μετακίνηση φορτίου. Καθόσον θά άσχοληθοϋμε 

μέ τό ήλεκτροστατικό πρόβλημα, δηλαδή μέ τήν τελική κατάσταση ισορρο

πίας τών φορτίων, ή εύκολία μέ τήν όποια κινούνται τά φ ορτία 'μέσα  στό 

ύλικό δέν ένδ ιαφ έρει καί πολύ. Μ πορεί ή μεταβατική περίοδος νά διαρκέ

σει λίγο ή πολύ χρόνο, άλλά, άν τά φορτία δέν είναι άπόλυτα δεσμευμένα  

γύρω άπό μιά συγκεκρ ιμένη θέση , τό σύστημα θά καταλήξει σέ μιά καί μο

ναδική κατάσταση ισορροπίας.

Στή συνέχεια  θά έξετάσουμε τή διαμόρφωση τού ήλεκτροστατικοΰ π ε

δίου όταν πέρα άπό μιά συγκεκρ ιμένη κατανομή φορτίου ό χώρος περιέχει 

άγω γούς καί διηλεκτρικά ύλικά.

3-1 'Αγωγοί σέ Ηλεκτροστατικά Συστήματα

Έ ξ  ορισμού, άγωγός είναι ένα σώμα στό έσω τερικό τού όποιου ύπάρ- 

χουν στοιχειώ δη ήλεκτρικά φορτία, έλεύθ ερ α  νά μετακινούνται ύπό τήν 

έπίδραση τού ήλεκτροστατικοΰ πεδίου . Ά π ό  τόν όρισμό αύτό έπεται ότι 

σ τ ό  έ σ ω τ ε ρ ι κ ό  έ ν ό ς  ά γ ω γ ο ϋ  τό  ή λ ε κ τ ρ ο σ τ α τ ικ ό  π ε δ ίο  μ η δ ε ν ίζ ε τ α ι , όπως 

μπορεί νά άποδειχτεΐ εύκολα μέ έπαγωγή σέ άτοπο άποτέλεσμα. Ά ν  στό 

έσω τερ ικό  τού άγωγοΰ ύπήρχε πεδίο, στοιχειώ δη φορτισμένα σωμάτια θά 

έκινοΰντο καί τό σύστημα δέν θά ήταν στατικό. 'Εκείνο  έπομένω ς πού πε

ρ ιμένουμε νά σ υμ βεΐ στό έσω τερικό ένός άγωγοΰ κατά τή μεταβατική πε

ρίοδο, άμέσω ς μετά τήν τοποθέτηση τού άγωγοΰ σέ ένα έξωτερικό ήλεκ

τρικό πεδίο, είναι μιά άνακατανομή τών στοιχειωδών φορτίων. Ή  τελική 

κατανομή φορτίου θά είναι τέτοια ώ στε νά δημιουργεί ένα ήλεκτρικό πεδίο 

πού στό έσω τερικό τού άγωγοΰ έξουδετερώ νει άπόλυτα τό έξωτερικό ήλε

κτρικό πεδίο.

Καθόσον τό ήλεκτρικό πεδίο μηδενίζεται στό έσω τερικό ένός άγωγοΰ, 

έπεται ότι στήν περιοχή αύτή τό δυναμικό είναι σταθερό. Ειδικότερα ή  έ π ι-
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φάνεια ένός άγωγοΰ είναι μιά ίσοδυναμική έπιφόνεισ. Μερικά άκόμη ένδια- 
φέροντα άποτελέσματα γιά τή συμπεριφορά τών όγωγών στήν ήλεκτρο- 
στατική κατάσταση άπορρέουν άμέσως άπό τή βασική αυτή Ιδιότητα.

1. Στό χώρο πού περικλείεται άπό τήν έξωτερική έπιφόνεια ένός άγω
γοΰ, ή άπό μιά έπιφόνεια, κάθε σημείο τής όποιας βρίσκεται μέσα σέ 
άγώγ/μο υλικό, τό όλικό φορτίο μηδενίζεται. Ή  βασική αυτή ιδιότητα εί
ναι άμεσο άποτέλεσμα τού νόμου τού Gauss

"Αν σέ κάθε σημείο του άγωγοΰ τό ήλεκτρικό πεδίο μηδενίζεται ή πυ
κνότητα ρ καί τό φορτίο q = f pd3r σέ όποιοδήποτε όγκο V στό έσωτε-

*ν
ρικό τού άγωγοΰ μηδενίζονται. Όποιαδήποτε έπομένως ποσότητα φορ
τίου διοχετευθεΐ στόν άγωγό θά συγκεντρωθεί στήν έπιφάνειά του καί 
στήν ήλεκτροστατική κατάσταση θά έμφανιστεϊ ώς έπιφανειακή πυκνό
τητα φορτίου.
2. Έξω άπό ένα άγωγό καί κοντό στήν έπιφάνειά του, τό ήλεκτρικό πε
δίο είναι κάθετο πρός τήν έπιφάνειά του άγωγοΰ. Τοΰτο βέβαια προέρ
χεται άπό τό γεγονός ότι ή έπιφόνεια του άγωγοΰ είναι ίσοδυναμική έπι- 
φάνεια. Ποιοτικά, ή Ιδιότητα αύτή άποδίδεται στό σχήμα 3-1, όπου ή 
γραμμοσκιασμένη περιοχή άντιπροσωπεύει τό έσωτερικό ένός άγωγοΰ, 

ένώ οί διακεκομένες γραμμές τή διεύθυνση του πεδίου γύρω άπό δύο 
σημεία διαφορετικής καμπυλότητας τής έπιφανείας. ΟΙ δύο κώνοι δυνα
μικών γραμμών πού έχουν σχεδιαστεί στά σημεία Α καί Β άποκαλύ- 

πτουν άκόμη μιά σημαντική συμπεριφορά τοΰ ήλεκτρικοΰ πεδίου γύρω

\
\

ΣΧΗΜΑ 3-1 Φορά του ήλεκτρικοΰ πεδίου κοντά στήν έπιφάνειά ένός άγωγοΰ σέ 
δύο περιοχές μέ διάφορη καμπυλότητα.

8
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άττό ένα άγωγό. Λόγω  τής μεγάλης κυρτότητας τής έπιφανείας στό ση

μείο A , οΙ δυναμικές γραμμές έμφανίζουν στην έπιφάνεια τού άγωγοΰ 

μεγάλη άπόκλιση. Τό άντίθετο συμβαίνει στό σημείο  Β δττου ή μικρή 

κυρτότητα τής έπιφανείας προσδιορίζει σχεδόν παράλληλες δυναμικές 

γραμμές. Τώρα, σέ άρκετά μεγάλη άπόσταση, ό άγωγός έμφανίζεται ώς 

σημειακό φορτίο μέ άκτινική δ ιεύθ υνση  τοϋ πεδίου καί ίσοτροπική έντα

ση Ε0. Ά π ό  την έξ. (2 .5 3 ) είναι φανερό δτι γιά νά καταλήξουν άσυμπτω- 

τικά στήν ίδια ένταση Ε0 οΐ δύο κώνοι δυναμικών γραμμών πού άρχί- 

ζουν άπό τά σημεία  Α  καί Β μέ άντίστοιχες έντάσεις ΕΑ καί Ε Β θά πρέπει 

νά ίσχύει ή σχέση

Ε α > Ε Β (3 .1 )

”Α ν  καί τά έπιχειρήματα πού όδηγοΰν στήν τελευταία σχέση  είναι μόνο 

ποιοτικά έπιτρέπουν τήν έξαγωγή του γενικού συμπεράσματος δτι στήν 

περιοχή μεγάλης καμπυλότητας τής έπιφανείας άγωγοΰ περιμένουμε έ 

ξαρση τής έντάσεω ς τοϋ ήλεκτροστατικοϋ πεδίου. Ή  Ιδιότητα αύτή λαμ- 

βάνεται σοβαρά ύπόψη κατά τήν κατασκευή ήλεκτροστατικών διατά

ξεων.

3 . Σ έ  μ ι ά  κ ο ιλ ό τ η τ α  ά γ ω γ ο ΰ  π ο υ  δ έ ν  υ π ά ρ χ ε ι  π ε ρ ί σ σ ε ι α  ή λ ε κ τ ρ ικ ο ϋ  
φ ο ρ τ ίο υ , τό  ή λ ε κ τ ρ ικ ό  π ε δ ίο  μ η δ ε ν ίζ ε τ α ι .  Ά ν  έξω άπό τόν άγωγό ύπάρ- 

χει κάποιο ήλεκτρικό πεδίο, ή κατανομή φορτίου πού δημιουργεΐται στήν 

έπιφάνεια τοϋ άγωγοΰ έκμηδενίζει τό πεδίο τόσο στό έσω τερικό τοϋ

ΣΧΗΜ Α 3-2 Μηδενισμός του ηλεκτρικού πεδίου στό έσωτερικό κοιλότητας άγω- 
γοϋ.
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όγωγοΰ όσο καί στό έσωτερικό τής κοιλότητας. Μπορούμε νά άποδεί- 

ξουμε τήν (διότητα αύτή μέ τή βοήθεια τού σχήματος 3-2, όπου ή γραμ· 
μοσκιασμένη περιοχή άντιπροσωπεύει τόν άγωγό, ένώ <ρ0 είναι τό δυνα
μικό τής έσωτερικής (Ισοδυναμικής) του έπιψανείας. Έστω  ότι κάποιο 
σημείο Α στό έσωτερικό τής κοιλότητας βρίσκεται σέ διάφορο δυναμικό 
φΑ. Ά ν  φΑ Φ φ0, τότε υπάρχει μιά ίσοδυναμική έπΐφάνεια μέ δυναμικό 
φΑ πού δέν τέμνει τήν Ισοδυναμική έπιφάνεια φ0 καί έπομένως βρίσκε
ται όλόκληρη στό έσωτερικό τής κοιλότητας. Μεταξύ τών δύο Ισοδυνα- 
μικών έπίφανειών τό ήλεκτρικό πεδίο έχει μιά συγκεκριμένη διεύθυνση 
καί έπομένως ή ροή f Ε · da κάποια μή μηδενική τιμή. Άπό τό νόμο τού 
Gauss τούτο συνεπάγεται τήν ύπαρξη ένός φορτίου q στό έσωτερικό 
τής Ισοδυναμικής έπιφανείας φΑ. πού είναι άντίθετο πρός τήν άρχική 
ύπόθεση.

Στήν Ιδιότητα πού μόλις έξετάσαμε στηρίζεται ή άρχή τής ήλεκτρι- 
κής θωρακίσεως, δηλαδή στή δημιουργία χώρων μέσα στό έργσστήριο 
πού είναι άπαλλαγμένοι άπό ήλεκτρικό πεδίο.

4. Ή  πυκνότητα φορτίου στήν έπιφάνεια ένός όγωγοΰ είναι άνόλογη 
πρός τήν ένταση τού ήλεκτρικοϋ πεδίου κοντά στήν έπιφάνεια. Ή  Ιδιό
τητα αύτή μπορεί εύκολα νά άποδειχτεϊ άπό τό νόμο τού Gauss πού 
ταυτόχρονα παρέχει τό συντελεστή άναλογίας. Παρατηρώντας σέ μεγέν- 
θυση τήν έπιφάνεια τού άγωγοΰ, όπως στό σχήμα 3-3, μπορούμε νά 
θεωρήσουμε ένα μικρό κύλινδρο μέ άξονα κάθετο πρός τήν έπιφάνεια 
τού όγωγοΰ καί διατομή dA. Όπως έχουμε ήδη δει, τό ήλεκτρικό πεδίο 
μηδενίζεται στό έσωτερικό τού άγωγοϋ ένώ κοντά στήν (Ισοδυναμική) 
έπιφάνεια είναι κάθετο πρός αύτή. Ή  όλική έπομένως ροή τού ήλεκτρι- 

κοΰ πεδίου είναι EdA ένώ τό φορτίο πού περιέχεται στόν κύλινδο σάΑ, 

όπου σ ή έπίφανειακή πυκνότητα φορτίου στόν άγωγό. Άπό τό νόμο 
τού Gauss

Π

(3 .2)

πού έκφράζει τήν άναλογία τής έντάσεως τού ήλεκτρικοϋ πεδίου έξω 
άπό τόν άγωγό στήν άμεση γειτονία τής έπίφανειακής πυκνότητας σ.
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ΛΕ dA

ΣΧΗΜΑ 3-3 'Επιφάνεια Gauss γιά τόν προσδιορισμό τής έντάσεως τοϋ ηλεκτρι

κού πεδίου κοντά στήν επιφάνεια άγωγοΰ.

Οί ιδιότητες τών άγωγών πού μελετήσαμε έξετάζονται στό έπόμενο 
πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 3-1. ΑΓΩΓΟΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Προτού σχεδιάσετε τό κυκλικό ηλεκτρόδιο στό σχήμα (α) χαρτογρα- 

ψίστε τό ηλεκτρικό πεδίο πού δημιουργεί ή διαφορά δυναμικού στό δύο 

εύθύγραμμα ήλεκτρόδια.

Σχεδιάστε τό κυκλικό ηλεκτρόδιο καί προσδιορίστε τις νέες ίσοδυναμι- 

χές καί δυναμικές γραμμές. Χρησιμοποιώντας τίς ιδιότητες τών άγωγών 

σχολιάστε τήν παραμόρφωση τοϋ πεδίου άπό την ύπαρξη τού κυκλικού 

αγωγού. Ποιά ή τιμή τού δυναμικού στήν έπιφάνεια τού κυκλικού άγω

γοΰ καί ποιά ή τιμή του στήν έσωτερική έπιφάνεια;

Χρησιμοποιείστε ένα ροοστάτη μέ όλική άντίσταση περίπου 5 kQ γιό 

νά καθορίσετε τήν τιμή τού δυναμικού στόν κυκλικό άγωγό τοϋ σχήμα

τος 3-4 (β), σέ σχέση μέ τήν τιμή δυναμικού στό δύο εύθύγραμμα ήλεκ

τρόδια. Χαρτογραφίστε τό ήλεκτρικό πεδίο καί συγκρίνετε τό άποτελέ- 

σματά σας μέ τό αποτελέσματα τής προηγούμενης διατάξεως.

Προτού σχεδιάσετε τό δύο εύθύγραμμα ήλεκτρόδια μέ τήν ένδειξη 

«Ε» χαρτογραφίστε τό ήλεκτρικό πεδίο μεταξύ τού εύθύγραμμου καί τού 

τριγωνικού ήλεκτροδίου στό σχήμα 3-4(γ). Προσθέστε τό δύο ήλεκτρό

δια «Ε» καί έπαναλάβετε τήν έργασία. Σχολιάστε τό άποτελέσματα χρη
σιμοποιώντας τίς ιδιότητες τών άγωγών.



3-2. Τ6 Ηλεκτροστατικό Πεδίο Ελεύθερων Φορτίων

(α)

(V)

ΣΧΗΜΑ 3-4 Διατάξεις ήλεκτροδίων γιά τή μελέτη της συμπεριφοράς άγωγών σέ 
ήλεκτρικό πεδίο.

3*2 Τό Ηλεκτροστατικό Πεδίο Ελεύθερων φορτίων. 01 Εξισώσεις Pois
son καί Laplace. Συνοριακές Συνθήκες

Στήν παράγραφο 2-6 είδαμε δτι άν ή κατανομή φορτίου p(r) είναι γνω
στή τότε τό πεδίο E(r) ή τό δυναμικό <p(r) μπορούν νά υπολογιστούν, του
λάχιστον κατ' άρχήν, μέ μιά όλοκλήρωση. Στήν πράξη τό ήλεκτροστατικό 
πρόβλημα δέν είναι τόσο άπλό. Ή  διάταξη πού θεωρούμε μπορεί, πέρα 
άπό μιά συγκεκριμένη κατανομή φορτίου, νά περιέχει άγωγούς σέ όρισμέ- 
νο σταθερό δυναμικό ή μέ καθορισμένο όλικό φορτίο. "Ενας άπό τούς 
άγνώστους στήν περίπτωση αύτή είναι ή έπιφανειακή κατανομή φορτίου 
στούς άγωγούς. πού μπορεί νά προσδιοριστεί μόνο μετά τήν έπίλυση τού
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όλου προβλήματος. Στην περίπτωση έπομένως αύτή τά όλοκληρώματα τών 
έξ. (2 .18) καί (2 .49) δεν μπορούν νά ύπολογιστοΰν.

Ή  μαθηματική διαδικασία πού έπιτρέπει τόν ύπολογισμό τοΰ ήλεκτρι- 
κοΰ πεδίου στήν περίπτωση όπου ή κατανομή φορτίου δέν είναι έξαρχής 
γνωστή συνίσταται στήν έπίλυση μιας διαφορικής έξισώσεως πού Ικανο
ποιεί τό ήλεκτρικό πεδίο μέ ταυτόχρονη Ικανοποίηση τών συνοριακών συν
θηκών τοΰ προβλήματος. Ή δη στήν παράγραφο 2-3 εϊδαμε δτι τό ήλεκτρι
κό πεδίο Ικανοποιεί τήν έξίσωση

Χρησιμοποιώντας άκόμη τήν έξ. (2 .41) πού συνδέει τό ήλεκτρικό πεδίο μέ 
τό δυναμικό

Ε = -  Vcp (2.41)

μπορούμε νά γράψουμε τήν άντίστοιχη έξίσωση, γνωστή ώς έξίσωση Ροίβ- 
son, πού Ικανοποιεί ή συνάρτηση δυναμικού

Ειδικότερα, στόν έλεύθερο χώρο δπου ή κατανομή φορτίου μηδενίζεται, ή 
έξίσωση Poisson παίρνει τή μορφή

ν 2φ = 0 (3.5)

γνωστή ώς έξίσωση Laplace. Τό πρόβλημα έπομένως άνάγεται στήν εύρε
ση τής συναρτήσεως cp(r) πού Ικανοποιεί τήν έξ. (3 .4) ή (3.5) καί ταυτόχρο
να τίς συνοριακές συνθήκες πού έχουν δοθεί γιά τήν έπιφάνεια τών άγω- 
γών τοΰ συστήματος.

ΟΙ συνοριακές συνθήκες τοΰ προβλήματος μπορεί νά καθορίζουν τό 
δυναμικό στήν έπιφάνεια κάθε άγωγοϋ. "Αν οΙ συνθήκες αύτές συμπληρω
θούν άπό τήν άπαίτηση μηδενισμού τού δυναμικού σέ μιά έπιφάνεια πού 
περιβάλλει τό σύστημα σέ άπειρη άπόσταση, τότε ή τιμή τής συναρτήσεως 
δυναμικού έχει καθοριστεί στό σύνολο τών έπιφανειών πού περιβάλλουν 
τόν κενό χώρο. Θά όνομάσουμε τίς συνθήκες τοΰ τύπου αύτοΰ συνθήκες 
Dirichlet. Εναλλακτικά οΙ συνοριακές συνθήκες μπορεί νά καθορίζουν τό 
ήλεκτρικό πεδίο στήν έπιφάνεια κάθε άγωγοΰ. ’Από τίς έξ. (2.41) καί (3.2)
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Ε = -  Vq> = -  Γ -Γ-— 1 σ.L 4πε0 J (3 .6)

01 συνθήκες αύτές. πού θά όνομάσουμε συνθήκες Neumann, Ισοδυναμοϋν 
μέ τόν προσδιορισμό τής κλίσης τοϋ δυναμικού ή τής πυκνότητας φορτίου 
στήν έπιφάνεια κάθε άγωγοϋ. Τέλος ο! συνοριακές συνθήκες μπορεί νά κα
θορίζουν τό όλικό φορτίο σέ κάθε άγωγό, πού άπό τήν προηγούμενη σχέ
ση δίνεται ώς

δπου S ή έπιφάνεια τού άγωγοϋ.
Μπορεί τώρα νά διατυπωθεί ή έξαιρετικά ένδιαφέρουσα έρώτηση:

μιά μοναδική λύση γιά τό δυναμικό; Τό άποτέλεσμσ τής μαθηματικής άνα- 
λύσεως, πού παρουσιάζεται σέ πλέον προχωρημένα συγγράμματα καί δέν 
θά άναπτυχθεϊ στά πλαίσια τού κεφαλαίου αύτοΰ, συμπίπτει μέ αύτό πού 
περιμένουμε άπό φυσική διαίσθηση. Γιά κάθε άγωγό τού συστήματος, πέ
ρα άπό τά γεωμετρικά του χαρακτηριστικά, ο! συνοριακές συνθήκες πρέπει 
νά καθορίζουν ένα άπό τά τρία μεγέθη: τό δυναμικό τού άγωγοϋ. τό όλικό 
του φορτίο, ή τό ήλεκτρικό πεδίο σέ κάθε σημείο τής έπιφανείας του. (Ό  
έξαρχής προσδιορισμός δύο ή καί τών τριών μεγεθών γιά ένα άγωγό τοϋ 
συστήματος μπορεί νά είναι είτε περιττός είτε άσυμβίβαστος). ΟΙ συνορια
κές αύτές συνθήκες είναι Ικανές νά όδηγήσουν μέ τήν έπίλυση τής έξισώ- 
σεως Poisson σέ μιά μονοσήμαντη συνάρτηση δυναμικού, ένώ τά υπόλοι
πα στοιχεία κάθε άγωγοϋ μπορούν νά βρεθούν διαμέσου τών έξ. (3 .6) καί
(3.7).

Γενικές μέθοδοι έπιλύσεως τής έξισώσεως Poisson ή Laplace δίνονται 
στά περισσότερα συγγράμματα Μαθηματικής Φυσικής. Σέ πολλές περιπτώ
σεις, όπου τό σύστημα παρουσιάζει συμμετρία ώς πρός ένα σημείο ή άξο
να, οί έξισώσεις μπορούν νά έπιλυθοΰν σέ λιγώτερες άπό τρεις διαστάσεις. 
Στή σύντομη άνασκόπιση τής ήλεκτροστατικής πού διατρέχουμε στό κεφά
λαιο αύτό δέν θά έξετάσουμε τίς μαθηματικές αύτές μεθόδους.

Ή  ποιοτική συμπεριφορά τού ήλεκτρικοϋ πεδίου μπορεί συχνά νά 
προσδιοριστεί πειραματικά μέ τή μέθοδο πού άναπτύξαμε στά μέχρι τώρα 
πειράματα. Μιά έφαρμογή τής μεθόδου αυτής γιά τήν έπίλυση ένός σημαν
τικού προβλήματος όριακών συνθηκών θά μελετήσουμε στή συνέχεια.

(3 .7)

Ποιές είναι οΐ όπαραίτητες συνθήκες ώστε ή έξίσωση Poisson νά όδηγει σέ
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ΣΧΗΜ Α 3-5 Προσδιορισμός τών δυναμικών γραμμών σέ διάταξη ήλεκτροστατι- 

κοϋ φακοϋ.

ΠΕΙΡΑΜΑ 3-2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ

Συνδέστε ένα τροφοδοτικό ΣΡ ή ένα ήλεκτρικό στοιχείο 6 V με τά 
τέσσερα εύθύγραμμα ήλεκτρόδια πού περιέχονται στή διάταξη του σχή
ματος 3-5. Προσδιορίστε τίς ίσοδυναμικές έπιφάνειες καί χαράξτε τίς δυ
ναμικές γραμμές γύρω άπό τόν κεντρικό άξονα τής διατάξεως.
— Ή  διάταξη τών ήλεκτροδίων τού σχήματος 3-5 μπορεί νά θεωρηθεί 

ώς τομή τοϋ ήλεκτροστατικοϋ φακοϋ πού δίνεται στό σχήμα 3-6. Παρό
μοιες διατάξεις χρησιμοποιούνται σέ ήλεκτρονικά μικροσκόπια καί έπιτα- 

χυντές φορτισμένων σωματίων. Χρησιμοποιώντας τά άποτελέσματα τού 

πειράματος περιγράψτε πώς ή παράλληλη δέσμη ήλεκτρονίων, πού στό 

σχήμα 3-6 διέρχεται άπό τά δύο κυλινδρικά ήλεκτρόδια, έστιάζεται στό 
κέντρο τής διατάξεως

ΣΧΗΜ Α
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Μία έναλλακτική μέθοδο, πού μάς έπιτρέπει νά βρούμε λύσεις τής έξι- 
σώσεως Poisson χωρίς νά έπιλύσουμε τήν διαφορική έξίσωση, θά παρου
σιάσουμε στήν έπόμενη παράγραφο. "Αν καί μπορεί νά έφαρμοστεΤ σέ ένα 
σχετικά περιορισμένο άριθμό ήλεκτροστατικών διατάξεων, έμφανίζει άρκε- 
τό ένδιαφέρον καί χρησιμότητα.

3-3 Ηλεκτροστατικά Είδωλα

Τό δυναμικό πού δημιουργεί μιά ήλεκτροστστική διάταξη σταθερών 
φορτίων καί άγωγών τοποθετημένων στό κενό χώρο μπορεί νά γραφεί ώς

δπου p(r) είναι ή σταθερή πυκνότητα φορτίου στόν κενό χώρο V  καί o(r) ή 
έπίφανειακή πυκνότητα φορτίου στήν έπΐφάνεια S c κάθε άγωγού. Ό πω ς ή
δη τονίστηκε, άν οΙ συνοριακές συνθήκες τού προβλήματος δέν είναι συνθήκες 
Neumann τότε ή συνάρτηση o(r) άποτελεΤ ένα άπό τούς άγνώστους πού 
μπορεί νά προσδιοριστεί μόνο μετά τήν έπίλυση τής έξισώσεως Poisson 
γιά τό δυναμικό. "Ετσι τό δεύτερο όλοκλήρωμα τής έξ. (3 .8) δέν είναι δυνα
τόν νά ύπολογιστεΐ. Υπάρχουν δμως περιπτώσεις δπου οΙ έπιφάνειες S c 
των άγωγών είναι άρκετά άπλές ώστε νά τίς άναγνωρίζουμε ώς Ισοδυναμι- 

κές έπιφάνειες κάποιας διατάξεως σταθερών φορτίων. Ειδικότερα, άν άπο- 
μακρύνουμε δλους τούς άγωγούς άπό τό σύστημα είναι δυνατόν νά γνωρί

ζουμε μιά κατανομή σταθερών φορτίων Pj(r) στό χώρο πού προηγουμένως 
καταλάμβαναν οΙ άγωγοί, τέτοια ώστε, οΙ κατανομές p(r) καί pj(r) νά δη
μιουργούν Ισοδυναμικές έπιφάνειες δμοιες μέ τίς έπιφάνειες τών άγωγών 
τού άρχικοΰ συστήματος. “Αν έπιπλέον είναι δυνατόν νά έπιλέξουμε τό 
άπόλυτο μέγεθος τής ύποθετικής κατανομής pj(r) έτσι ώστε, δχι μόνο οΙ 
έπιφάνειες τών άγωγών νά είναι Ισοδυναμικές έπιφάνειες, άλλά καί νά έμ- 
φανίζουν τίς σωστές συνοριακές συνθήκες, τό πρόβλημα έχει ούσιαστικά 
λυθεί. Άπό τή μοναδικότητα τής συναρτήσεως δυναμικού, τό δυναμικό πού 
δημιουργεί ή κατανομή p(r) καί ή ύποθετική κατανομή pi<r) στό χώρο V, 
ταυτίζεται μέ τή λύση τής έξισώσεως Poisson πού Ικανοποιεί τίς συνορια
κές συνθήκες στήν έπιφάνεια κάθε άγωγού τής διατάξεως. Αναλυτικά, στό 
χώρο V, τό δυναμικό φ 2 (γ ) δίνεται άπό τή σχέση

(3 .8)
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Pi(r')
d V (3.9)

δπου ή όλοκλήρωση έπεκτείνεται στό χώρο Vj πού καταλαμβάνουν οΐ άγω- 
γοί τοϋ συστήματος.

"Ενα άπλό παράδειγμα τής μεθόδου πού μόλις περιγράψαμε δίνεται στό 
σχήμα 3-7 πού άναλύει τή διάταξη ένός σημειακού φορτίου q σέ άπόσταση 
α άπό ένα γειωμένο έπίπεδο άγωγό μέ άπειρες διαστάσεις. Γιά σαφήνεια, 
τό φορτίο q έχει τοποθετηθεί στόν άξονα χ καί σέ άπόσταση α άπό τήν άρ- 
χή τών συντεταγμένων, ένώ ή έπκράνεια τού άγωγοΰ βρίσκεται στό έπίπε
δο yz. Δέν χρειάζεται μεγάλη πείρα μέ ήλεκτροστατικά προβλήματα ώστε 
νά γνωρίζει κανείς δτι μιά έπίπεδη ίσοδυναμική έπιφάνεια μέ μηδενικό δυ
ναμικό, δπως ή έπιφάνεια τοϋ άγωγοΰ στό σχήμα 3-7(α), μπορεί νά δη- 
μιουργηθεϊ άπό τό άρχικό φορτίο q καί ένα υποθετικό φορτίο —q πάνω 
στόν άξονα χ καί στή θέση χ=—α. Τό δυναμικό στήν περιοχή V μπορεί έπο- 
μένως νά γραφεί άμέσως ώς

cp(r) =
[ = - ] (4πε0 J  χ y^ x—a)2+y2+z2 γ/(χ+α)2+γ2+ζ2 )

(3 .10)

Χρησιμοποιώντας τήν έξ. (3 .6) μπορούμε τώρα άπό τή λύση τού προβλή
ματος νά ύπολογίσουμε τήν πυκνότητα φορτίου στήν έπιφάνεια τού άγω-
γοΰ ώς

V i ! V
1
1

- α
1
«

W

-q
1

!
1
I

! φ  = 0

(α)

ι
10
Α  φ = 0

(β)
ΣΧΗΜ Α 3-7 (α) Σημειακό φορτίο q σέ άπόσταση α άπό ένα γειωμένο άγωγό μέ 

άπειρες διαστάσεις, (β) Αντικατάσταση τοϋ άγωγοΰ μέ τό υποθετικό 

φορτίο —q.
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\  Λ  1  ̂ ^  |σ = - [ 4 π ε 0] _ _ | >0 =
Ρ σ

2π(.α2+γ2+ζ2)3/2
(3.11)

*Η λίγο πιό περίπλοκη διάταξη πού θά έξετάσουμε στό έπόμενο πείραμα 
βασίζεται στην ίδια άρχή.

ΠΕΙΡΑΜΑ 3 3. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΙΔΩΛΑ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΓΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Προσδιορίστε τίς ίσοδυναμικές καί δυναμικές γραμμές στή διάταξη 
ηλεκτροδίων τού σχήματος 3-8(σ). Ή  διάταξη άπεικονίζει ένα σημειακό 
άρνητικό φορτίο στό κέντρο μιάς κοιλότητας γειωμένου άγωγοΰ, ή όποία 
έχει τετράγωνη διστομή καί άπειρη έκταση ώς πρός τή διάσταση πού εί
ναι κάθετη πρός τό σχήμα. Χρησιμοποιείστε διαφορά δυναμικού μεταξύ 
τών ηλεκτροδίων U s  3 V,
-  Προσδιορίστε τίς ίσοδυναμικές καί δυναμικές γραμμές στή διάταξη τών 
σημειακών φορτίων τοϋ σχήματος 3-8(0) καί στό χώρο πού καταλάμβανε 
προηγουμένως ή κοιλότητα. Τά σημειακά φορτία που συμβολίζονται ώς

φ  συνδέονται μέ τόν θετικό καί τά φορτία πού συμβολίζονται μ έ φ μ έ  
τόν άρνητικό άκροδέκτη τοϋ τροφοδοτικού ΣΡ ή τοϋ ήλεκτρικοϋ στοι
χείου. ' Χρησιμοποιείστε διαφορά δυναμικού U ϊ  6 V.
- Ερμηνεύστε τά άποτελέσματά σας διαμέσου τής μεθόδου τών ήλεκ- 
τροστατικών είδώλων. Γιατί χρειάστηκε νά χρησιμοποιήσετε διπλάσια 
Λιαφορά δυναμικού στή δεύτερη διάταξη ηλεκτροδίων;

U

Θ

2U

<♦>

ΣΧΗΜΑ 3-8 (α) Σημειακό φορτίο στό 
έσωτερικό κοιλότητας 
γειωμένου άγωγοΰ.
(β) Ισοδύναμη διάταξη 
ηλεκτροστατικών ειδώ
λων.
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Διατάξεις πού περιέχουν σφαιρικές έπ ιφ άνειες άγωγών μπορούν νά 

άναλυθούν κατά παρόμοιο τρόπο. Κατ' άρχήν γνω ρίζουμε δτι ένα σημειακό 

φορτίο, ή όποιαδήποτε σφαιρικά συμμετρική κατανομή φορτίου, δημιουργεί 

σφ αιρ ικές ίσοδυναμικές έπ ιφ άνειες. Μιά σφαιρική Ισοδυναμική έπιφάνεια 

μέ δυναμικό ίσο μέ τό μηδέν μπορεί άκόμη νά δημιουργηθεϊ άπό δύο έτε- 

ρώνυμα φορτία q , καί —q2 (q , > q2 > 0 ). Γιά νά δείξουμε τήν ιδιότητα αύτή 

καί ταυτόχρονα νά προσδιορίσουμε τίς -διαστάσεις τής Ισοδυναμικής αύτής 

έπιφάνειας θά θ εω ρ ή σ ο υμ ε ένα σημείο  της πού άπέχει άπό τά δύο φορτία 

άποστάσεις r , καί r2. Τό  δυναμικό στό σημείο  αύτό δίνεται άπό τήν έκφρα

ση

Φ =

πού όδηγεΐ στή σχέση

(3 .1 2 )

r2 q2

Ή  ισοδυναμική έπιφάνεια μέ μηδενικό δυναμικό πού δημιουργούν τά δύο 

φορτία είναι ό γεω μετρικός τόπος των σημείω ν πού άπέχουν άπό τίς θ έ

σ εις  τών φορτίων αποστάσεις μέ σταθερό λόγο q 1/q 2. Ό  γεω μετρικός αύ- 

τός τόπος, γνω στός στή γεω μετρία  ώς σ φ α ίρ α  τ ο ΰ  Α π ο λ λ ώ ν ιο υ ,  είναι μιά 

σφαίρα μέ άκτίνα

R (3 .14 α )

όπου α ή άπόσταση μεταξύ τών δύο φορτίων. Τό  κέντρο τής σφαίρας βρί

σκεται πάνω στήν ευθ εία  πού ένώ νει τά δύο φορτία καί σέ άπόσταση R , 

άπό τό φορτίο q ,

R, (3 .1 4β)

Ή  γεω μετρία τοΰ προβλήματος δίνεται στό σχήμα 3-9 .

Ό  συνδιασμός τών δύο παραπάνω άπλών κατανομών μάς έπιτρέπει 

τώρα νά δημιουργήσουμε σφαιρικές ίσοδυναμικές έπιφάνειες μέ όποιαδή

ποτε τιμή τοΰ δυναμικού καί έπομένω ς νά έπ ιλύσουμε προβλήματα ήλεκ-
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ΣΧΗΜ Α 3-9 Σφαιρική ίσοδυναμική έπιφάνεια τριών φορτίων.

τροοτατικών διατάξεων πού περιέχουν σφαιρικούς άγωγούς σέ σταθερό 
δυναμικό. Ή  συνάρτηση δυναμικού π.χ. πού δημιουργεΐται άπό ένα φορτίο 
q, σέ άπόσταση R, άπό τό κέντρο ένός σφαιρικού άγωγού μέ άκτίνα R καί 
δυναμικό V, άποδίδεται άπό μιά Ισοδύναμη διάταξη τριών σημειακών φορ

τίων: τό άρχικό φορτίο q, καί δύο ύποθετικά φορτία q2, q3, όπου τό φορτίο 

q2 έχει τιμή

καί βρίσκεται πάνω στήν ευθεία πού ένώνει τό κέντρο του σφαιρικού άγω- 
γού μέ τό φορτίο qt, σέ άπόσταση

άπό τό κέντρο τού άγωγού. Τό φορτίο q3 βρίσκεται ατό κέντρο τού άγω- 
γού καί έχει τιμή

R
q 2  =  - · 5 - < ι »

(3 .15α)

(3.1 Ββ)

q3 = [̂ nco] RV . (3 .16 )

ΟΙ έξ. (3 .15) μπορούν εύκολα νά έξαχθούν άπό τίς έξ. (3 .14 ) καί τή γεωμε
τρία τού σχήματος 3-9. ‘Η έξ. (3 .16 ) προέρχεται άπό τήν άπαίτηση διατη- 
ρήσεως δυναμικού V στήν έπιφάνεια τού άγωγού.



98 3. ’Ηλεκτρικές Ιδιότητες τής Ύλης

ΠΕΙΡΑΜΑ 3-4. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΙΔΩΛΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Στη διάταξη τοΰ σχήματος 3-10 συνδέστε άρχικά τό σημειακό ήλεκ- 
τρόδιο q3 καί τό κυκλικό ήλεκτρόδιο πού άντιπροσωπεύει τό δυναμικό σέ 
άπειρη απόσταση V0 = 0. Προσδιορίστε τό δυναμικό V ένός ίσοδυναμι- 

κοΰ κύκλου C μέ άκτίνα R = 4 .25  cm. Τοποθετείστε τό δύο ηλεκτρόδια 

η, καί q2 σέ μιά άκτινική διεύθυνση καί σέ κατάλληλες άποστάσεις R, καί 
R2 άπό τό κεντρικό ήλεκτρόδιο ώστε νά ίκανοποιεΤται ή έξ. (3 .15β). 

Προσδιορίστε τή θέση τής έπαφής S 2 ώστε ό κύκλος C νά παραμείνει 

ίσοδυναμική γραμμή μέ τό Γδιο δυναμικό V.

- Χαρτογραφίστε τό ήλεκτρικό πεδίο στό χώρο έξω άπό τόν ίσοδυναμι- 

κό κύκλο C. 'Αναλύστε καί σχολιάστε τά άποτελέσματά σας στά πλαίσια 
τής μεθόδου τών ήλεκτροστατικών ειδώλων. Ποιό ήλεκτροστατικό πρό- 
Βλημα έχετε έπιλύσει;

Ή  μέθοδος πού περιγράψαμε μέ τά δύο προηγούμενα παραδείγματα 
άναφέρεται παραδοσιακά ώς μέθοδος τών ήλεκτροστατικών είδώλων. Ή 
δνομασία αύτή προέρχεται άπό τό γεγονός 6τι σέ όρισμένες άπλές περι- 
πώσεις τό φανταστικό φορτίο πού, γιά τόν προσδιορισμό τοΰ ήλεκτρικοϋ
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πεδίου μπορεί νά άντικαταστήσει τόν άγωγό, είναι τό κατοπτρικό είδωλο 
του πραγματικού φορτίου ώς πρός την έπιφάνεια τού άγωγοΰ. Παρόλη ό
μως τήν άπλότητα καί κομψότητα τής μεθόδου, ή έφαρμογή της στήν έπί- 
λυση ρεαλιστικών προβλημάτων είναι άρκετά περιορισμένη.

3-4 Διηλεκτρικά 'Υλικά

Θά στρέψουμε τώρα τήν προσοχή μας στή δεύτερη κατηγορία ύλικών, 
τούς μονωτές, καί τήν έπίδρασή τους στή διαμόρφωση τού ήλεκτρικοΰ πε
δίου. Στά ύλικά αύτά θά άναψερθούμε καί μέ τόν όρο διηλεκτρικά όταν 
έξετάζουμε τή συμπεριφορά τους μέσα σέ ένα ήλεκτρικό πεδίο. “Ενα διηλε
κτρικό σώμα μπορεί νά συνεισφέρει ατό ήλεκτρικό πεδίο κατά δύο τρό
πους. Αφενός μπορεί νά έμφανίζει περίσσεια ή έλλειμα ήλεκτρονίων, νά 
συμβάλλει δηλαδή στή διαμόρφωση τού πεδίου μέ μιά μακροσκοπική κατα
νομή φορτίου p(r). ’Αφετέρου, καί ή Ιδιότητα αύτή παρουσιάζει Ιδιαίτερο 
ένδιαφέρον, μπορεί νά δημιουργήσει ήλεκτρικό πεδίο άκόμη καί όταν τό 
όλικό του φορτίο μηδενίζεται. Ή  δυνατότητα αύτή προέρχεται άπό τό γε
γονός ότι τό στοιχειώδη συστήματα πού δημιουργούν τό ύλικό (άτομα, μό

ρια ή μονάδες κρυσταλλικής δομής), άν καί άφόρτιστα, συγκροτούνται άττό 

στοιχειώδη σωμάτια πού φέρουν ήλεκτρικό φορτίο. Ή δη στόν Πίνακα 2-1 
τής Παραγράφου 2-6 είδαμε ένα άπλό παράδειγμα συστήματος μέ όλικό 
φορτίο μηδέν πού δημιουργεί ήλεκτρικό πεδίο: τό ήλεκτρικό δίπολο πού 
χαρακτηρίσαμε μέ τό άνυσμα τής διπολικής ροπής

Ή  άπλή αύτή διάταξη δίνεται στό σχήμα 3 -1 1(α). Στό ίδιο σχήμα όρίζονται 
καί τά μεγέθη πού ύπεισέρχονται στόν όρισμό τής έξ. (3 .17 ), ένώ τό σχήμα
3 -1 1(β) περιέχει διαγραμματικά τή γενίκευση τής έννοιας τού ήλεκτρικοΰ 
διπόλου σέ μιά όποιαδήποτε κατανομή φορτίου p(r). Θά όρίσουμε τήν ήλε- 

κτρική διπολική ροπή μιας κατανομής p(r) μέ τή σχέση

πού όπως είναι εύκολο νά άποδειχτεϊ μεταπίπτει στήν έξ. (3 .17 ) γιά τήν 
άπλή κατανομή φορτίου τού σχήματος 3-11 (α).

ρ = q d  . (3 .17 )

ρ =  J  p(r)r d3r (3 .18 )
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P„yp(r)rdr

ΣΧΗ Μ Α 3-11 (α) Απλή κατανομή ήλεκτρικοϋ διττόλου δύο φορτίων q καί —q σέ 

σχετική άπόσταση <± (β) Ορισμός τής διπολικής ροπής κατανομής 
φορτίου p(r).

Τό  ηλεκτρικό πεδίο ή έναλλακτικά τό δυναμικό πού δημιουργεί ένα 

ηλεκτρικό δίπολο δίνονται στόν Πίνακα 2-1

καί

Φ(Γ| = [ isd
γιά αποστάσεις r μεγάλες σέ σχέση μέ τίς χαρακτηριστικές διαστάσεις τοΰ 

δίπολου. Ό π ω ς δείχνουν ο! έξ. (3 .1 9 ) καί (3 .2 0 ) , τό ήλεκτρικό πεδίο καί 

δυναμικό πού δημιουργεί ή ήλεκτρική διπολική ροπή ρ φθήνει κατά μιά δύ

ναμη τής άποστάσεω ς r γρηγορότερα άπό τό πεδίο καί τό δυναμικό πού 

δημιουργεί τό όλικό φορτίο τής κατανομής

3 ? (ρ τ )- ρ

Ρ · r

(3 .1 9 )

(3 .2 0 )

q =  /  p(r) d3r . (3 .21 )

Τό διπολικό πεδίο καί δυναμικό άποκτοΰν έπομένω ς ένδιαφέρον στήν περί

πτωση δπου τό όλικό φορτίο τής κατανομής p(r) μηδενίζεται. Στήν περί

πτωση μάλιστα αύτή μπορούμε νά άποδείξουμε δύο σημαντικές ιδιότητες 

τής ηλεκτρικής διπολικής ροπής πού όρίζεται στήν έξ. (3 .18 )
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1. Ά ν  τό όλικό φορτίο της κατανομής μηδενίζεται, τό άνυσμα ρ τής έξ.
(3 .18) είναι άνεξάρτητο άττό τήν έπιλογή τής άρχής τών συντεταγ
μένων.

2. "Αν ένα σύστημα φορτίων συγκροτείται άπό Ν μικρότερα συστήμα
τα, τό καθένα μέ διπολική ροπή pk, k = 1 , 2 ,  ...Ν, τότε ή όλική δι
πολική ροπή τού συστήματος δίνεται άπό τό άνυσματικό άθροισμα 
τών έπιμέρους ροπών

Θά έχει γίνει πλέον φανερός, τουλάχιστον στίς γενικές του γραμμές, ό 
μηχανισμός μέ τόν όποιο ένα άφόρτιστο διηλεκτρικό ύλικό μπορεί νά δη
μιουργήσει ήλεκτρικό πεδίο. Κάθε μόριο τού υλικού. άν καί ήλεκτρικά ου
δέτερο, μπορεί νά διαθέτει μιά πεπερασμένη ήλεκτρική διπολική ροπή pk (ό 
τρόπος δημιουργίας τής άσυμμετρίας στήν κατανομή φορτίου πού δημιουρ
γεί τή διπολική ροπή θά μάς άπασχολήσει άργότερα). Ά ν  τό άθροισμα τής 
έξ. (3 .22), πού έκτείνεται σέ άλα τό μόρια τού ύλικοΰ, είναι έπίσης πεπερα
σμένο, σύμφωνα μέ τήν έξ. (3 .19) θά δημιουργηθεΐ ένα μακροσκοπικό 
ήλεκτρικό πεδίο.

Μπορούμε νά συνδέσουμε τή μακροσκοπική έννοια τού πεδίου μέ τή 
μικροσκοπική είκόνα τής ήλεκτρικής διπολικής ροπής κάθε μορίου άν σέ 
άναλογία μέ τή συνάρτηση πυκνότητας φορτίου p(r) (έλεύθερο φορτίο άνά 
μονάδα άγκου) όρίσουμε τήν άνυσμστική συνάρτηση Ρ ( γ ) πού περιγράφει 
τήν ήλεκτρική διπολική ροπή άνά μονάδα όγκου τού υλικού

Ή  ήλεκτρική πόλωση, δπως θά όνομάσουμε τήν άνυσμστική συνάρτηση 
P(r), θά περιγράφει τό διηλεκτρικό ύλικό ώς πηγή τού διπολικού ήλεκτρι- 
κοΰ πεδίου, άν στή διαφόρηση τής έξ. (3 .23) λάβουμε πρόνοια ώστε τό 
στοιχείο τού όγκου d3r νά είναι άφενός μακροσκοπικά άπειροελάχιστο, ένώ 
άφετέρου νά περιέχει άκόμη ένα μεγάλο άριθμό μορίων τού ύλικού. Στό ό
ριο αυτό, ή ήλεκτρική διπολική ροπή πού έμφανίζει τό στοιχείο τού άγκου

Ν
ρ = Σ (3 .22 )

(3 .23 )

είναι

Ν

dp = P d 3r = Σ  Pk (3 .24 )

9
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δττου ό μεγάλος άριθμός Ν των μορίων έξασφαλίζει ότι στατιστικές διακυ
μάνσεις στόν όρισμό της έξ. (3 .23) μπορούν νά θεωρηθούν ώς άμελητέες.

Ή  συνεισφορά τής ήλεκτρικής διπολικής ροπής τής έξ. (3 .24) στό ήλε- 
κτρικό δυναμικό δίνεται τώρα στήν έξ. (3 .20) ώς

dq>(r) = r  _ 1 _  1  · ( ' - , · )  ,3 .I 4πε0 J K-r'l3
ένώ τό δλικό δυναμικό μπορεί νά βρεθεί άπό την όλοκλήρωση τής τελευ
ταίας έκφράσεως στόν δγκο V τού διηλεκτρικού ύλικοϋ

cp(r) (3 .25)

Ή  γεωμετρία τής έξ. (3 .25) δίνεται στό σχήμα 3-12. ’Ανάλογη έκφραση 

μπορούμε νά γράψουμε γιά τό ήλεκτρικό πεδίο E(r).

<P(r)

ΣΧΗΜ Α 3-12 Τό ήλεκτρικό δυναμικό πού δημιουργείται άπό τήν πόλωση P(r) διη

λεκτρικού ύλικού.

Παρατηρεϊται δτι άπό τόν όρισμό τής έξ. (3 .23) ή μονάδα τής ήλεκτρι
κής πολώσεως είναι γιά μέν τό σύστημα CGS τό ΗΣΜ-φ/cm2 ένώ γιά τό 
σύστημα SI τό C/m2. Ή  σύνδεση τών δύο μονάδων δίνεται άπό τή σχέση

? C/πι2 = 10“ 5 c ΗΣΜ-φ/οπι2 . (3 .26)
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Μέ ένα μαθηματικό μετασχηματισμό μποροΟμε νά γράψουμε τήν έξ.
(3 .25) σέ μιά έναλλακτική μορφή πού θά μάς έπιτρέψει τή θεώρηση του 
δυναμικού ένός άφόρτιστου διηλεκτρικού υλικού άπό μιά άλλη άποψη.

Γιά τό λόγο αύτό θά χρειαστούμε τήν ταυτότητα

όπου

(3 .27 )

(3 .28 )

είναι ό διαφορικός τελεστής πού έπιδρά μόνο στό άνυσμα τ'. Ή  έξ. (3 .27 ) 
μπορεί εύκολα νά έπαληθευτεί άναλυτικά. Ή  έξ. (3 .25 ) μπορεί έπομένως 

νά γραφεί ώς

Φ , Γ , =  [ i s - ]  i w - r ( - F ? r ) d V  < 3 2 9 ’

Χρησιμοποιώντας άκόμη τήν ταυτότητα γιά διαψόριση γινομένου

( Τ = ί Γ )
ν'·ρ(Γ') + Ρ , ο ν  1

r-r Μ
(3 .30 )

μροροΰμε νά γράψουμε τήν έξ. (3 .29 ) ώς

Γ _ 1 _ 1  ί  ^ )  ^3- 
I  4πε0 J  *1 |r-r'|

Γ 1 1 & p( 0 ‘dq
L 4πε0 J Js |r—r'|

d V (3 .31 )

όπου στό τελευταίο σκέλος τής έξ. (3 .31 ) τό πρώτο όλοκλήρωμα μετασχη
ματίστηκε σέ έπιψανειακό όλοκλήρωμα στήν έπιφάνεια S  τοΰ διηλεκτρικού 
Ολικού μέ χρησιμοποίηση τού θεωρήματος τού Green (βλ. έξ. (2 .27 )). Συγ- 
κρίνοντας μέ τήν έξ. (2 .49) μπορούμε νά άναγνωρίσουμε τό δυναμικό τής 

έξ. (3 .31) ώς τό δυναμικό πού δημιουργεί μιά έπίφανειακή πυκνότητα φορ
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τίου σ ρ στην έπιφάνεια S  καί μιά τρισδιάστατη πυκνότητα φορτίου ρρ κατα

νεμημένη  στό χώρο V , άν

δπου η είναι τό μοναδιαίο άνυσμα, κάθετο πρός την έπιφάνεια S . Μ έ άλλα 

λόγια, γιά την έπ ίλυση του ηλεκτροστατικού προβλήματος, μπορούμε νά 

άντικαταστήσουμε τό διηλεκτρικό ύλικό μέ τίς δύο κατανομές φορτίου τών 

έξ. (3 .3 2 ) . Τά φορτία αυτά θά ονομάσουμε δέσμια φορτία σέ άντιδιαστολή 

μέ τά έλεύθ ερ α  φορτία πού θεω ρήσα με ώς τώρα καί πού δημιουργούνται 

κατά τή μεταφορά έλεύθ ερ ω ν  στοιχειω δώ ν σωματίων.

Ή  σχέση  μεταξύ τών δέσμ ιω ν φορτίων καί τής ήλεκτρικής πολώ σεω ς 

τού ύλικοΰ μπορεί νά έξαχθεϊ καί άπό καθαρά γεω μετρική θεώ ρηση τού 

φαινομένου. ’Ά ν  ή πόλω ση τών μορίων μέσα στό ύλικό δέν είναι όμοιό- 

μορφη, ή πυκνότητα ρρ άντιπροσω πεύει τό τοπικό φορτίο πού π ερ ισεύει 

άπό τήν άτελή έξουδετέρω ση τών άκρων γειτονικών δίπολων, ένώ ή έπι- 

φανειακή πυκνότητα σ ρ άντανακλα τήν π ερ ίσσεια  φορτίου άπό τήν έλλειψ η 

ικανού άριθμοΰ γειτόνω ν γιά τά δίπολα πού βρίσκονται στήν έπιφάνεια.

Τό  δέσμ ιο  φορτίο σέ ένα διηλεκτρικό ύλικό είναι φυσικά τό όλοκλήρω- 

μα τής πυκνότητας ρρ καί σ ρ. "Οπως περ ιμένουμε άπό τό μηχανισμό πού 

περιγράψ αμε τό όλικό δέσμ ιο  φορτίο σ έ  ένα διηλεκτρικό ύλικό είναι ίσο μέ 

τό μηδέν. Πράγματι, άπό τίς έξ. (3 .3 2 )

σ ρ =  Ρ · η (3 .3 2 α )

καί

Ρρ = - V  Ρ (3 .3 2 β )

(3 .3 3 )
s V

πού άπό τό θεώ ρημα τού G reen δίνει

άΡ — 0  .
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3-5 ‘Ηλεκτρική Μετατόπιση, Ηλεκτρική Έπιδεκτικότητα καί Διηλεκτρική 
Σταθερά

"Οπως είδαμε παραπάνω τό ήλεκτροστατικό πεδίο μπορεί νά ύπολογι- 
στεϊ σέ κάθε σημείο του συστήματος (άνεξάρτητα άν τό σημείο βρίσκεται 
μέσα σέ διηλεκτρικό ύλικό ή στόν κενό χώρο) άν θεωρήσουμε τά έλευθε- 
ρα φορτία καί τά δέσμια φορτία πού άντιπροσωπεύουν τά διηλεκτρικά σώ
ματα. Είδικώτερα, μπορούμε νά γράψουμε τό νόμο του Gauss |βλ. έξ.

(2 .25)| ώς

I  E  do = [  4 ^ r ]  4 n (q+<)p) |3 ·3 4 >

δπου q καί qp είναι άντίστοιχα τό όλικό έλεύθερο καί δέσμιο φορτίο πού 
περιβάλλονται άπό τήν κλειστή έπιφάνεια S . Ή  άντίστοιχη διαφορική έξί- 
σωση (βλ. έξ. (2.28)1 είναι

V  E  = [  4 ^ ]  4 π <ρ+ρΡ> |3 ·3 5 >

δπου σέ προφανή συμβολισμό ρ καί ρρ είναι άντίστοιχα ή πυκνότητα έλευ- 
θέρου καί δέσμιου φορτίου.

Χρησιμοποιώντας τήν έξ. (3 .32β) μπορούμε νά ξαναγράψουμε τήν έξ.
(3 .35) ώς

7 - ( W  Ε +  [ ^ τ ]  4 " ρ )  =  [ ^ γ ] 4 π ρ · <3 3 6 >

‘Η τελευταία σχέση όδηγεί στόν όρισμό μιας νέας μακροσκοπικής συναρτή- 

σεως, πού θά όνομάσουμε ήλεκτρική μετατόπιση

° *  W E  + [ ^ Τ ]  4 " Ρ  <3-37)

μέ τή βοήθεια τής όποίας ή έξ. (3 .36 ) παίρνει τήν Ιδιαίτερα άπλή μορφή

—  W
4πρ . (3 .38 )

Ή  όλοκληρωμένη μορφή τού νόμου τού Gauss μπορεί έπίσης νά γραφεί 

άποκλειστικά διαμέσου τής ήλεκτρικής μετατοπίσεως D καί τού έλευθέρου 
φορτίου ώς
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t  D d a  = [ ^ τ ] 4 n q  <3'39>

όπου q είναι τό όλικό έλεύθ ερ ο  φορτίο πού περικλείει ή έπιφάνεια S .

Ή  χρησιμότητα τοΰ άνυσματικοϋ πεδίου D  άπορρέει άπό τό γεγονός 

ότι συνδέετα ι κατά άπλό τρόπο μέ τό έλεύθ ερ ο  φορτίο πού συνήθω ς λαμ- 

βάνεται ώς ή πρωταρχική πηγή τοΰ ήλεκτροστατικοϋ πεδίου. Παρόλα αυτά 

τά δύο άνύσματα Ε  καί D διαφέρουν δραστικά. Τό μακροσκοπικό πεδίο Ε 

αντιπροσω πεύει τή μέση τιμή τοΰ μικροσκοπικοΰ ήλεκτρικοΰ πεδίου ένώ ή 

μετατόπιση D όρίζεται ώς μιά καθαρά μακροσκοπική ιδιότητα τοΰ χώρου. 

Γιά ένα μικροσκοπικό παρατηρητή, οΙ έννοιες τής πολώ σεω ς τοΰ δέσμιου 

φορτίου καί τής ήλεκτροστατικής μετατοπίσεω ς παύουν νά έχουν φυσικό 

νόημα. ’Ακόμη καί στή μακροσκοπική εικόνα τών ήλεκτροστατικών φαινο

μένω ν τό άνυσμα Ε  είναι ή μόνη ποσότητα πού μπορεί νά προσδιοριστεί 

μονοσήμαντα άπό τή γνώ ση τοΰ έλεύθ ερ ο υ  φορτίου ρ. Καί τοΰτο διότι π έ

ρα άπό τή σχέση

ν Ε  = [  4 s d 4np  α 2 8 )

τό άνυσμα τοΰ ήλεκτροστατικοϋ πεδίου Ικανοποιεί τή συνθήκη

V  χ Ε  -  0  . (2 .4 5 )

Ή  άντίστοιχη σ χέση  V  χ D  =  0  δέν ά λη θεύει γενικά, μέ άποτέλεσμα ό 

προσδιορισμός τής ήλεκτρικής μετατοπίσεω ς νά μήν είναι γενικά δυνατός 

άπό τήν έξ. (3 .3 8 ) καί τήν κατανομή έλεύθ ερ ο υ  φορτίου στό σύστημα. Γιά 

τό μονοσήμαντο προσδιορισμό τοΰ άνύσματος D είναι άπαραίτητη κάποια 

συμπληρω ματική γνώ ση όπως οΙ συνοριακές συνθήκες στίς έπ ιφάνειες τών 

διηλεκτρικώ ν σωμάτων. ΟΙ συνοριακές συνθήκες τοΰ άνύσματος D , πού 

συνδέονται μέ τήν πόλω ση καί τά δέσμια  φορτία είναι βεβαίω ς καθαρά μα

κροσκοπικές έννοιες.

Μ έχρι τώρα περιγράψαμε τό μακροσκοπικό πεδίο σέ ένα ήλεκτροστα- 

τικό σύστημα πού περιέχει διηλεκτρικά ύλικά χωρίς νά έξετάσουμε τή σχέ

ση μεταξύ τής πολώ σεω ς τοΰ ύλικοΰ καί τοΰ ήλεκτρικοΰ πεδίου. Γενικά πε

ρ ιμένουμε ότι ή πόλωση Ρ  θά μηδενίζεται άν τό ύλικό βρίσκεται σέ ένα 

χώρο έλεύ θ ερ ο  άπό ήλεκτροστατικό πεδίο . Καί τοΰτο διότι είτε τά μόρια 

τοΰ ύλικοΰ άποτελλοΰνται άπό μιά συμμετρική κατανομή φορτίου μέ ήλεκ- 

τρική διπολική ροπή ρι< =  0 , ε ίτε δ ιαθέτουν μιά πεπερασμένη διπολική ρο
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πή μέ τό άνυσμα κατανεμημένο σέ τυχαίες διευθύνσεις. ‘Η παρουσία 
ένός έξωτερικοϋ πεδίου Ε Φ Ο περιμένουμε άτι θά έχει ώς άποτέλεσμα τήν 
αύξηση τού άνύσματος Ρ πρός τή διεύθυνση τού άνύσματος Ε . Σέ γενικές 
γραμμές, περιμένουμε δτι σέ μόρια μέ διπολική ροπή ρ* = 0 , τό ήλεκτρικό 
πεδίο θά δημιουργήσει πεπερασμένη διπολική ροπή μέ διαχωρισμό τού 
κέντρου βάρους τής κατανομής θετικού καί άρνητικοΰ φορτίου. Σέ μόρια 
μέ διπολική ροπή ρι< ψ Ο περιμένουμε, πέρα άπό τήν αύξηση τού άνύσμα
τος Pk, εύθυγράμμιση τής διπολικής ροπής πρός τή διεύθυνση τού ήλεκτρι- 
κοΰ πεδίου. Πειραματικά άποδεικνύεται ότι τό περισσότερα διηλεκτρικά 
ύλικό’ συμπεριφέρονται σύμφωνα μέ τίς παραπάνω προσδοκίες μας. Ε π ι
πλέον ή πλειονότητα τών ύλικών αύτών έμφανίζει ήλεκτρική (σοτροπία. Μέ 
τόν όρο αυτό έννοούμε άτι οΙ ήλεκτρικές ίδιότητες τού ύλικού είναι άνεξάρ- 
τητες άπό τή διεύθυνση τού ήλεκτρικοϋ πεδίου. Γιά ίσοτροπικά ύλικά, όπου 
καμιά είδική διεύθυνση δέν είναι προτιμητέα, έπεται τώρα άπό τόν όρισμό 
τής έξ. (3 .37) δτι ή ήλεκτρική μετατόπιση Ο καί τό ήλεκτρικό πεδίο Ε  θά έ

χουν έπίσης τήν Γδια φορά. Γιά ίσοτροπικά υλικά μπορούμε έπομένως νά 
γράψουμε τή σχέση μεταξύ τών άνυσμάτων Ρ, D καί Ε  σέ κάθε σημείο τού 

διηλεκτρικού ώς

Ρ = X e (E )E  (3 .40 )

D = ε (Ε )Ε  (3 .41 )

όπου ό συντελεστής χθ(Ε) όνομάζεται ή ήλεκτρική έπιδεκτικότητα τού ύλι- 
κοϋ καί ό συντελεστής ε(Ε) ή διηλεκτρική σταθερό ή διαπερατότητα τού
ύλικού. Γενικά, δπως ύποδηλώνει ό συμβολισμός, οΐ συντελεστές χβ καί ε 
είναι συναρτήσεις τής έντάσεως τού ήλεκτρικοϋ πεδίου. Στήν πράξη, γιά 
τήν πλειονότητα τών διηλεκτρικών ύλικών καί λογικές τιμές τού ήλεκτρικοϋ 
πεδίου, οΐ συντελεστές τών έξ. (3 .40 ) καί (3 .41 ) άποδεικνύονται άνεξάρτη- 
τα άπό τήν ένταση τού ήλεκτρικοϋ πεδίου. Μπορούμε έπομένως νά γρά

ψουμε

Ρ = Χβ Ε  (3 .42 )

D = ε Ε  (3 .43 )

t  Θά άγνοήσουμε μιά μικρή κατηγορία ύλικών γνωστά ώς ήλεκτρίτες, πού μέ κατάλληλη 
προπαρασκευή έμψανίζουν πόλωση1 άκόμη καί γιά μηδενικό ήλεκτρικό πεδίο.
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δττου χβ καί ε είναι δύο σταθερές πού χαρακτηρίζουν τό Ισοτροπικό ύλικό. 
Θά χρησιμοποιήσουμε τόν δρο γραμμικά διηλεκτρικά γιά νά άναφερθούμε 
σε ύλικά πού ικανοποιούν τίς έξ. (3 .42) καί (3 .43 ). "Αν έπιπλέον οΐ συντε
λεστές χβ καί ε είναι άνεξάρτητοι άπό τη θέση μέσα στό διηλεκτρικό, δπως 
παρατηρεϊται πραγματικά γιά μιά μεγάλη κατηγορία ύλικών, θά όνομάσουμε 
τό ύλικό όμογενές.

Ό  όρισμός τής ήλεκτρικής μετατοπίσεως στήν έξ. (3 .37) μάς έπιτρέπει 

τη σύνδεση τής ήλεκτρικής έπιδεκτικότητας μέ τή διηλεκτρική σταθερά. 
'Αντικαθιστώντας τίς έξ. (3 .40) καί (3 .41) στήν έξ. (3 .37)

ε(Ε Ι = [ε0] + Γ - 1 - J  4πχβ (Ε) . 13.44)

Παρατηρεϊται δτι στόν κενό χώρο όπου ή πόλωση είναι πάντα Ρ = Ο καί 
έπομένως χθ = Ο, ή διηλεκτρική σταθερά ταυτίζεται στό σύστημα SI μέ τή 
σταθερά ε0. 'Από τό γεγονός αύτό απορρέει καί ή όνομασία διηλεκτρική 
σταθερά στό κενό ή διαπερατότητα στό κενό πού δώσαμε στή σταθερά ε0.

Στό σύστημα CGS οϊ σταθερές ε καί χβ είναι άδιάστατα μεγέθη ένώ 
στό σύστημα SI οί μονάδες τους ταυτίζονται μέ τίς μονάδες τής σταθερός 
ε0, ήτοι C2N ' m 2. Στό τελευταίο σύστημα μονάδων είναι χρήσιμο νά όρί- 
σουμε ένα άδιάστατο συντελεστή, ώς τό λόγο τής διηλεκτρικής σταθερός 
ένός ύλικοϋ πρός τή διηλεκτρική σταθερά στόν κενό χώρο, ήτοι

K e
ε(Ε)

εο
(3 .45)

Ό  συνετελεστής K e, πού στό σύστημα SI θά όνομάσουμε είδική διηλεκτρι
κή σταθερά ή είδική διαπερατότητα, μπορεί νά συνδεθεί μέ τήν ήλεκτρική 
έπιδεκτικότητα διαμέσου τής έξ. (3 .44)

K e = + 1 (3 .46)
εο

δπου φυσικά ή σχέση όρίζεται μόνο γιά τό σύστημα SI. Ό  άναγνώστης 
μπορεί εύκολα νά δείξει δτι οί άριθμητικές τιμές τών συντελεστών ε(Ε) καί 
X e (Ε) στά δύο συστήματα μονάδων ικανοποιούν τίς σχέσεις

Ke ε(Ε)
SI CGS

(3.47α)
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(3 .47β)

“Αν καί στίς προηγούμενες σχέσεις οί συντελεστές ε(Ε) καί χβ (Ε) έ 
χουν γραφεί γενικά ώς συναρτήσεις της έντάσεως τού ήλεκτρικού πεδίου, 
ή πλειονότητα τών διηλεκτρικών ύλικών πού συναντάμε στό έργαστήριο 
καί τή βιομηχανία είναι ίσοτροπικά, όμογενή καί γραμμικά. Στή συνέχεια θά 
έγκαταλείψουμε τό συμβολισμό ε(Ε) καί χβ (Ε) καί θά χρησιμοποιήσουμε 
τούς άντίστοιχους συντελεστές μέ τήν έννοια τών έξ. (3 .42) καί (3 .43 ). Ό  
Πίνακας 3-1 περιέχει χαρακτηριστικές τιμές τής διαπερατότητας ε γιά όρι- 
σμένα τυπικά διηλεκτρικά ύλικά.

3-6 Συνοριακές Συνθήκες καί ή Εξίσω ση Ρ ο ι μ ο π  σέ Διηλεκτρικά 'Υλικά

Τά δέσμια φορτία σρ καί ρρ τών έξ. (3 .32) περιγράφουν πλήρως τήν ύ
παρξη διηλεκτρικών σωμάτων στό χώρο. Τό ήλεκτροστατικό δυναμικό π.χ. 
ένός συστήματος πού περιέχει έλεύθερα φορτία καί διηλεκτρικά μπορεί νά 

γραφεί κατ' άρχήν ώς

δπου V είναι όλος ό χώρος όπου έκτείνεται ή κατανομή p(r) έλεύθερου 

φορτίου ένώ V p καί S p είναι άντίστοιχα ό όγκος καί ή έπιφάνεια τών διηλε
κτρικών σωμάτων. Ή  άντίστοιχη διαφορική έξίσωση πού διέπει τό δυναμι
κό φ (γ) μπορεϊ έπίσης νά γραφεί άμέσως ώς έπέκταση τής έξισώσεως Pois
son άν στήν πυκνότητα έλεύθερου φορτίου συμπεριλάβουμε καί τήν πυ
κνότητα δέσμιου φορτίου, ήτοι

Ή  χρησιμότητα τών έξ. (3 .48) καί (3 .49 ) στόν ύπολογισμό τοϋ δυναμικού 
είναι άρκετά περιορισμένη. Σέ άναλογία μέ τήν έπίφσνειακή πυκνότητα 
φορτίου σέ συστήματα πού περιέχουν άγωγούς, ο! πυκνότητες δέσμιου 

φορτίου σ ρ καί ρρ περιλαμβάνονται στούς άγνώστους τών έξισώσεων καί

+ (3 .48 )

(3 .49 )
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Διηλεκτρική σταθερά ε στό σύστημα CGS (κατά άριθμητική τιμή ί
ση μέ τήν είδική διηλεκτρική σταθερά Ke τού συστήματος SI) γιά 
διάφορα διηλεκτρικά ύλικά.

Διηλεκτρικό Συνθήκες £cgs Π (K e)si

Ατμοσφαιρικός άέρας °C, 1 atm 1.00059
Νερό, Η20 άτμός, 110°C, 1 atm 1.0046

υγρό, 20°C 80.37
Αμμωνία, ΝΗ3 άέριο, 25°C 16.9

ύγρό, — 77°C 25
Ύδραζίνη, Ν2Η4 υγρό, 20°C 52.9
Αίθανόλη, C2H60 ύγρό, 25°C 2 4 .30
Σύνηθες λάδι ύγρό, 20°C 2 .25

μετασχηματιστή 
Χλωριοϋχο νάτριο, NaCI στερεό, 20°C 6 . 1 2

Ναφθαλίνη στερεό, 20°C 2 .52
Νάϋλον στερεό, 20°C 3.5
Πορσελάνη στερεό, 20°C

οodIoCO

Παραφίνη στερεό, 20°C 2 .0 —2.5

μπορούν να προσδιοριστούν μόνο μετά την πλήρη έπίλυση τού ηλεκτρο
στατικού προβλήματος. Έτσ ι, στήν περίπτωση των άγωγών χρειάστηκε νά 
συμπληρώσουμε τήν έξίσωση Poisson μέ συνοριακές συνθήκες πού 
προσδιορίζουν τό δυναμικό ή τό πεδίο στή διαχωριστική έπιφάνεια μεταξύ 
άγωγών καί κενού χώρου. Μιά τέτοια συνοριακή συνθήκη δίνεται στήν έξ. 
(3.2) όπου τό ήλεκτρικό πεδίο άμέσως έξω άπό ένα άγωγό συνδέεται μέ 
τήν έπιφανειακή πυκνότητα έλεύθερου φορτίου. Υπενθυμίζοντας ότι τό 
ήλεκτρικό πεδίο μηδενίζεται στό έσωτερικό ένός άγωγοϋ, ένώ είναι κάθετο 
πρός τήν έπιφάνεια άμέσως έξω άπό τόν άγωγό, μπορούμε νά δούμε τήν 
έξ. (3 .2) ώς μια ασυνέχεια τού ήλεκτρικοΰ πεδίου καθώς διαβαίνουμε τή 
μακροσκοπική ασυνέχεια πού άντιπροσωπεύει ή διαχωριστική έπιφάνεια 
μεταξύ άγωγού καί κενού χώρου. Είδικώτερα άν θεωρήσουμε τήν κάθετη 
καί παράλληλη συνιστώσα τού ήλεκτρικοΰ πεδίου σέ ένα σημεϊο τής έπι- 
φανείας τού άγωγοϋ

Ε =  E_l + Ε (3 .50)
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ή έξ. (3.2) προβλέπει μιά άσυνέχεια ώς πρός τή συνιστώσα Ej_

(Ε ΐ)έξω  -  (Ε ±)μέσα = [  4 “ “ ]  4 "  °  ' (3.51σ>

'Αντίθετα ή παράλληλη συνιστώσα έμψανίζεται συνεχής

(Ε||)ίξω -  (EilUo = °  <3·510)

καθόσον καθεμία μηδενίζεται άνεξάρτητα.
Γιά την έπίλυση τοΰ ήλεκτροστατικοΰ προβλήματος σέ διηλεκτρικά υλι

κά εϊναι χρήσιμο νά έξετάσουμε τήν συμπεριφορά τών άνυσμάτων Ε, D καί 
Ρ σέ άνάλογες διαχωριστικές έπιφάνειες μεταξύ διηλεκτρικού ύλικοΰ καί 
κενού χώρου ή γενικότερα μεταξύ δύο διηλεκτρικών υλικών. Θά πραγματο
ποιήσουμε τή διερεύνηση αύτή άπό τήν καθαρά μακροσκοπική άποψη Ο

που, άφενός ή πόλωση Ρ καί ή μετατόπιση D έχουν νόημα, ένώ άφετέρου 
ή συνοριακή έπιφάνεια μεταξύ υλικών μπορεί νά όριστεϊ γεωμετρικά χωρίς 
νά ληφθεΐ ύπόψη ή μοριακή δομή τής ύλης. Έ τσ ι τό ήλεκτρικό πεδίο Ε  πού 
θά θεωρήσουμε στή συνέχεια εϊναι τό μακροσκοπικό πεδίο, δηλαδή ή μέ
ση τιμή τού μακροσκοπικού πεδίου σέ ένα μακροσκοπικά άπειροελάχιστο 
όγκο d3r. Μέ τήν παρατήρηση αύτή. θά έξετάσουμε τή συμπεριφορά τοΰ 
άνύσματος Ε στή γειτονία τής έπΐφάνειας S μεταξύ τών δύο υλικών 1 καί 2 
πού είκονίζονται στό σχήμα 3-13. Τό σχήμα περιέχει ένα άρκετά μικρό μέ
ρος τής έπίφανείας ώστε στήν περιοχή πού είκονίζεται ή έπιφάνεια νά μπο
ρεί νά θεωρηθεί ώς έπίπεδο. 'Ολοκληρώνοντας τό ήλεκτρικό πεδίο κατά 
μήκος τής όρθογώνιας διαδρομής αβγδ παίρνουμε τή σχέση

ΣΧΗΜΑ 3-13 Διαδρομή όρθογωνίου παραλληλογράμμου στή διαχωριστική έπι- 
φάνεια μεταξύ δύο διηλεκτρικών ύλικών.
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/•β ,'γ rb fa r
E-dl + E-dl + f E-dl + E-dl = ?E-dl = 0 . (3 .52)

*α *β *y o

Oi διαστάσεις 1 καί w της διαδρομής πού είκονίζονται στό σχήμα έχουν ήδη 
λειφθεΐ μέ άπειροελάχιστο μήκος. ”Αν θεωρήσουμε τό δριο w —* 0 τά όλο- 
κληρώματα κατά μήκος των διαδρομών αβ καί γδ τείνουν έπίσης πρός τό 
μηδέν. Στις δύο ύπόλοιπες διαδρομές μέ μήκος 1 μπορούμε άκόμη νά θεω
ρήσουμε ότι τό πεδίο παραμένει σταθερό. Ή  έξ. (3 .52) μπορεί έπομένως 
νά γραφεϊ ώς

Π

Ει||1 ~  Ε2|,1 =  0

Ε ι|| =  Ε 2|| (3 .53)

Μέ άλλα λόγια, στή διαχωριστική έπιφάνεια μεταξύ δύο ύλικών ή παράλλη
λη συνιστώσα τού ήλεκτρικού πεδίου είναι συνεχής. *Η έξ. (3 .53) μπορεϊ 
νά γράψει μέ άπευθείας χρησιμοποίηση τού άνύσματος Ε ώς

(Ε , -  Ε 2) χ η = 0 (3 .54)

δπου ή είναι τό μοναδιαίο άνυσμα, κάθετο πρός τήν έπιφάνεια μεταξύ των 
δύο ύλικών καί μέ φορά άπό τό ύλικό 1 πρός τό ύλικό 2 .

Ή  συμπεριφορά τής κάθετης συνιστώσας τού ήλεκτρικού πεδίου μπο
ρεί νά βρεθεί μέ τήν ίδια μέθοδο πού όδήγησε στήν έξ. (3-2) διαμέσου 
μιας έπιφανείας Gauss άνάλογης πρός αυτή τού σχήματος 3-3. Τό άποτέλε- 
σμα είναι μιά άσυνέχεια άνάλογη πρός αύτή τής έξ. (3.51α)

Ε> 1  -  ε ’ΐ  = [ 4 S i7 ]  4" ( ° +°ρ>
ή

(Ε2 -  E ,)-ft  = £ φ !γ ~] 4π(σ+σρ) (3·55)

οπού στήν περίπτωση αύτή ή έπιφανειακή πυκνότητα δέσμιου φορτίου συ
νεισφέρει έπίσης στήν άσυνέχεια.

Κατά τελείως άνάλογο τρόπο μπορούμε νά έξετάσουμε τή συμπεριφο
ρά τής ήλεκτρικής μετατοπίσεως D. Χρησιμοποιώντας τήν έξ. (3 .39) καί μιά
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έπιφάνεια Gauss άνάλογη πρός αύτή του σχήματος 3-3 μπορούμε νά δεί
ξουμε τη συνοριακή συνθήκη

(D 2 -  D ,) · ft = [  -^ -  ]  4 π σ · (3 .56 )

Παρατηρεϊται δτι καθόσον, σέ άντίθεση μέ τό ήλεκτρικό πεδίο, ή ματατόπι- 
ση δέν είναι γενικά άστρόβιλο άνυσματικό πεδίο (δέν Ισχύει δηλαδή πάντα 
V  χ D = 0 ή Ισοδύναμα §  Ο · dl = 0) ή μέθοδος πού όδήγησε στή συνο
ριακή συνθήκη τής έξ. (3 .54) δέν είναι έδώ έφαρμόσιμη. Συνοριακή συν

θήκη γιά τή συμπεριφορά τής παράλληλης συνιστώσας τής ήλεκτρικής με- 
τατοπίσεως δέν μπορεί γενικά νά προβλεφθεΤ.

Τέλος μπορούμε νά έξετάσουμε τή συμπεριφορά τής πολώσεως Ρ στά 
σύνορα μεταξύ δύο ήλεκτρικών ύλικών. Σύμφωνα μέ τήν έξ. (3 .32α) ή πό
λωση Ρ , στό ύλικό 1 συνεισφέρει έπίφανειακή πυκνότητα δέσμιου φορτίου 
ίση μέ Ρ, · ή ένώ ή πόλωση Ρ2 στό ύλικό 2 έπίφανειακή ιυκνότητα δέ
σμιου φορτίου ίση μέ —Ρ2 · ft. Ή  όλική έπίφανειακή πυκνότητα δέσμιου 
φορτίου είναι έπομένως

Op = P i * A -  Ρ* · Λ

πού όδηγεί στή συνοριακή συνθήκη

(Ρ 2 -  Ρ ,)  · A = - σ ρ . (3 .57 )

Παρατηρεϊται δτι οΙ έξ. (3 .55 ), (3 .56) καί (3 .57 ) είναι συνεπείς μέ τόν δρι- 
σμό τής έξ. (3 .37)

°  = W  Ε + [ · 5 γ ] 4π Ρ · (3·37)

01 συνοριακές συνθήκες τών άνυσμάτων Ε , D καί Ρ  μπορούν νά μετα- 
τραποϋν σέ συνοριακές συνθήκες τού δυναμικού. Χρησιμοποιώντας τή 
σχέση μεταξύ πεδίου καί δυναμικού

Ε = -  νΦ (2.41)

καί τή γεωμετρική σχέση

« ^Φ 
VCP · ft = —— 

3n
(3.57)
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ή έξ. (3 .55) όδηγεϊ στη συνοριακή συνθήκη

δφ2
δη

+
dcpi

δη
= [  - ^ — 1  4 π (σ + σ ρ) 

fc L 4πεη J
(3.58)

Στήν τελευταία σχέση φ, καί φ2 είναι οΐ συναρτήσεις δυναμικού άντίστοιχα 
ατά υλικά 1 καί 2 , ένώ ή τιμή τής παραγώγου ττρός τήν κάθετη διεύθυνση 
ή λαμβάνεται στό σημείο rs τής έπιφανείας.

Μιά ειδικότερη άλλά πολύ πιό χρήσιμη συνοριακή συνθήκη γιά τό δυ
ναμικό μπορεϊ νά έξαχθεϊ άπό τήν έξ. (3 .56) στήν περίπτωση δπου τά διη
λεκτρικά 1 καί 2  είναι ίσοτροπικά. Ά ν  ε , καί ε2 είναι οί άντίστοιχες διηλεκ
τρικές σταθερές των δύο ύλικών, ή έξ. (3 .56) μπορεϊ νά γραφεί ώς

(ε2Ε2

ή ώς συνάρτηση τού

δ<ρ2 
82 θπ

ε ι Ε , ) · η =
[ * Γ

j  4π σ

δυναμικού

+ ε * Ε ΐ Μ ι
r s θη

=

rs .4 π  J

(3 .59)

4πσ (3 .60)

Καθόσον οί έξ. (3 .58) καί (3 .60) περιγράφουν τή συμπεριφορά τής κάθε
της παραγώγου τού δυναμικού σέ ένα σημείο πρέπει νά είναι Ισοδύναμες. 
Πράγματι άπό τόν όρισμό τής έξ. (3 .37) καί τήν έξ. (3.32α) μπορούμε εύκο
λα νά δείξουμε δτι οί τελευταίες δύο συνοριακές συνθήκες περιγράφουν τό 
ίδιο φυσικό φαινόμενο άπό διάφορη όπτική γωνία. Στήν έξ. (3 .58) ή διαχω- 
ριστική έπιφάνεια άντιπροσωπεύεται άπό τήν έπιφανειακή πυκνότητα δέ
σμιου φορτίου σρ ένώ στήν έξ. (3 .60) άπό τήν άσυνεχή μεταβολή τής τιμής 
τής διηλεκτρικής σταθερός ε, —* ε2.

Ή  συνοριακή συνθήκη (3 .58) ή (3 .60) είναι άνεξάρτητη άπό τήν έπιλο- 
γή τής αύθαίρετης σταθερός πού πάντα ύπεισέρχεται στόν όρισμό τής συ- 
ναρτήσεως δυναμικού. "Αν, δπως είναι φυσικό, έπιλέξουμε τό Γδιο σημεϊο 
άναφοράς γιά τόν όρισμό τού δυναμικού στά υλικά 1 καί 2 , μπορούμε νά 
δείξουμε μιά άκόμη συνοριακή συνθήκη γιά τή συνάρτηση φ (γ )

<Pi ( * s) = <P2(rs) (3 .61)

δπου rs είναι όποιοδήποτε σημείο τής έπιφανείας μεταξύ των υλικών. Μέ 
άλλα λόγια ή συνάρτηση δυναμικού είναι συνεχής στη διαχωριστική έπιφά-
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νεισ δύο διηλεκτρικών. Ή  έξ. (3 .61) μπορεί νά άποδειχτεί δν θεωρήσουμε 
τό γραμμικό όλοκλήρωμα

dl

μεταξύ δύο σημείων r, καί r2 άντίστοιχα στά ύλικά 1 καί 2 , κατά μιά δια

δρομή πού τέμνει τήν έπιφάνεια στό σημείο rs. Ή  διαφορά δυναμικού με
ταξύ των σημείων r, καί r2 είναι

<P2(r2) -  Φ ,(γ ,)  = -  J * E-dl (3 .62 )

Στό δριο r, —. rs καί r2 —* rs τό όλοκλήρωμα τής έξ. (3 .62 ) τείνει πρός τό 
μηδέν καί ή έξ. (3 .61) έπαληθεύεται.

ΟΙ συνοριακές συνθήκες τών έξ. (3 .61) καί (3 .58 ) ή (3 .60 ) συμπληρώ
νουν τή διαφορική έξίσωση πού διέπει τό δυναμικό. Θά θεωρήσουμε τήν 
πλέον συνήθη περίπτωση ίσοτροπικοΰ ύλικοϋ πού διέπεται άπό τή σχέση

D = ε Ε  (3 .43 )

όπου ή διηλεκτρική σταθερά μπορεί νά έξαρτάται άπό τίς συντεταγμένες. 
Στήν περίπτωση αύτή ή έξ. (3 .38) μπορεί νά γραφεί ώς

V  * ( η ε ) = [ - ^ - ]  4 "Ρ  (3 .63 )

ή, χρησιμοποιώντας τήν έξ. (2 .41) ώς

ν  ·(εν φ ) = -  £ J _ j  4πρ. (3 .64 )

Ή  τελευταία έξίσωση, πού μπορούμε νά όνομάσουμε γενικευμένη έξίσωσπ 
Poisson, είναι ίσως χρήσιμο νά ξαναγραφεΐ στην πιό άναλυτική μορφή, ώς 
μερική διαφορική έξίσωση,

4πρ (3 .65 )
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Μ πορούμε τώρα, δπως καί στην Παράγραφο 3-2 , νά θ έσ ο υμ ε πάλι τό έξαι- 

ρετικά ένδ ιαφ έρον έρώτημα: Π ο / έ ς  ε ίν α ι  ο ι  α ν α γ κ α ίε ς  κ α ί ικ α ν έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  
ώ σ τ ε  ή  γ ε ν ικ ε υ μ έ ν η  έ ξ ί ο ω σ η  P o i s s o n  ( 3 . 6 5 )  ν ά  ο δ η γ ε ί  σ έ  έ ν α  μ ο ν ο σ ή μ α ν 
το π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό  τ ή ς  σ υ ν α ρ τ ή σ ε ω ς  δ υ ν α μ ικ ο ύ  φ (τ). Ή  άπάντηση, πού στην 

περίπτω ση αύτή δεν θά άποδείξουμε μέ μαθηματική αυστηρότητα, συμπί

πτει με τη φυσική δ ια ίσθηση μέ όδηγό τίς συνοριακές συνθήκες τών έξ.

(3 .6 0 ) καί (3 .6 1 ) . Γιά ένα σύστημα έλεύθ ερ ω ν  φορτίων, άγωγών καί ίσο- 

τροπικών διηλεκτρικώ ν ύλικώ ν ή λύση  τής έξ. (3 .6 5 ) προσδιορίζεται μονο

σήμαντα άν πέρα άπό τή γεω μετρία  τού συστήματος πού περιλαμβάνει τίς 

συναρτήσεις κατανομής έλεύθ ερ ο υ  φορτίου p(r) καί τής διηλεκτρικής στα

θερός ε(ι·) σ έ  όλα τά διηλεκτρικά ύλικά, προσδιορίζεται άρχικά:

1. Τό  δυναμικό ή τό όλικό φορτίο κάθε άγωγοϋ. ”Α ν  προσδιορίζεται άρχικά 

τό δυναμικό έστω  καί ένός άγωγοΰ, ή αύθαίρετη σταθερά τού δυναμι

κού άπορρέει μονοσήμαντα άπό τή λύση  τής έξ. (3 .6 5 ) .

2 . Ή  κατανομή έλεύθ ερ ο υ  φορτίου στήν έπιφάνεια κάθε διηλεκτρικού 

σώματος.

Μ έ τήν έπ ίλυση τού ήλεκτροστατικού προβλήματος τά χαρακτηριστικά 

ήλεκτρικά μεγέθ η  τού συστήματος μπορούν νά βρεθούν διαμέσου τών συ

νοριακών συνθηκώ ν καί τής γνω στής πλέον συναρτήσεω ς δυναμικού. Π.χ. 

στή διαχωριστική έπιφάνεια μεταξύ άγωγοΰ καί διηλεκτρικού ύλικοϋ ή έπι- 

φανειακή πυκνότητα φορτίου δίνεται άπό τή συνοριακή συνθήκη τής έξ.

(3 .6 0 )

σ
1 c)<p

---- ε -----
4π  5π Γς

(3 .6 6 )

όπου rc είναι σημείο  τής έπιφανείας τού άγωγοΰ καί ή φορά τού μονα

διαίου άνύσματος ή πρός τό διηλεκτρικό υλικό μέ διαπερατότητα ε. Τό  όλι

κό φορτίο στήν έπιφάνεια S c τού άγωγοΰ είναι

q =  J σ ά α  =  — ί4 π ] —— J ε da (3 .6 7 )
Js c L J 4 n  Jsc

όπου ή διαπερατότητα ε έχει παραμείνει μέσα στό όλοκλήρωμα καθόσον 

γενικά μπορεί νά έξαρτάται άπό τίς συντεταγμένες. Στήν περίπτωση όμογε- 

νοΰς ύλικοΰ, όπου ό συντελεστής ε είναι μιά σταθερά, μπορεί νά βγει έξω 

άπό τό όλοκλήρωμα καί ή έξ. (3 .6 7 ) μπορεί νά γραφεί ώς

Λ)
νΛ
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q = — [4π] - j— ε /  da . (3 .68 )
1 J 4π *sc dn

Γιά τή σημαντική αυτή κατηγορία διηλεκτρικών ύλικών ή γενικευμένη έξί- 
σωση Poisson τής έξ. (3 .64) ή (3 .65) μπορεί έπίσης νά γράψει στήν άπλού- 

στερη μορφή

V 2
92φ Β2φ 
By2 + Βζ2

(3 .69)

Λόγω τής μεγάλης έψαρμογής τής τελευταίας σχέσεως ό δρος έξίσωση 
Poisson συνήθως άναψέρεται στήν έξ. (3 .69).

Θά τελειώσουμε τήν άνασκόπιση τής συμπεριφοράς διηλεκτρικών ύλι
κών μέ τή θεώρηση μιάς είδικής κατηγορίας συστημάτων στά όποια ό χει
ρισμός τοϋ διηλεκτρικού ύλικοΰ δέν έμψανίζει καμιά δυσκολία. Τά συστή
ματα αύτά είναι ήλεκτροστατικές διατάξεις δπου ένα καί μόνο ίσοτροπικό. 

γραμμικό καί όμογενές ύλικό καλύπτει δλο τό χώρο. Τό διηλεκτρικό ύλικό 
μπορεΤ νά έκτείνεται στά άπειρο ή, έν πάσει περιπτώσει, οί διαστάσεις του 

νά είναι άρκετά μεγάλες ώστε ή έπίδραση τής έπιψανειακής πυκνότητας 
δέσμιου φορτίου νά είναι άμελητέα στήν περιοχή δπου τό σύστημα παρου
σιάζει ένδιαφέρον. Παρόμοια συμπεριφορά έμψανίζουν ήλεκτροστατικά 
συστήματα πού περικλείονται τελείως άπό έπκράνεια άγωγοΰ ένώ τό διηλε
κτρικό ύλικό καλύπτει δλο τό χώρο στό έσωτερικό τής έπιφανείας. Τά ειδι
κά αύτά συστήματα έμψανίζονται άρκετά συχνά στό έργαστήριο καί στή 
φύση ώστε νά δικαιολογούν ιδιαίτερη προσοχή. Στήν πράξη δλα τά πειρά
ματα ήλεκτροστατικής πού διεξάγονται στό έργαστήριο άνήκουν στήν κατη
γορία αύτή, δπου ό άτμοσφαιρικός άέρας είναι τό διηλεκτρικό ύλικό πού 
καλύπτει δλο τό χώρο.

Μέ τίς παραπάνω προϋποθέσεις ή διαπερατότητα ε είναι μιά σταθερά 
άνεξάρτητη άπό τίς συντεταγμένες καί ή έξίσωση Poisson παίρνε· τήν άπλή 
μορφή τής έξ. (3 .69). Ή  διαφορική αύτή έξίσωση ταυτίζεται μέ τήν άντί- 

στοιχη έξίσωση Poisson στό κενό (βλ. έξ. (3 .4 )| γιά ένα ήλεκτροστατικά 
σύστημα μέ τήν ίδια γεωμετρία άλλά πυκνότητα φορτίου μειωμένη κατά τό 
λόγο [ε0]/ε. Κατά τόν ίδιο τρόπο ή συνοριακή συνθήκη τής έξ. (3 .66) είναι 
ή Γδια γιά τό άντίστοιχο σύστημα στό κενό άλλά έπιψανειακή πυκνότητα 

έλεύθερου φορτίου μειωμένη κατά τόν ίδιο λόγο [ε0]/ε, ένώ ή συνοριακή 
συνθήκη τής έξ. (3 .61) είναι άνεξάρτητη άπό τήν ύπαρξη τού διηλεκτρικού. 
Άπό τίς παρατηρήσεις αύτές έπεται δτι ή λύση τού συστήματος, τοϋ

10
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ό π ο ιο υ  ό λ ο ς  ό  χ ώ ρ ο ς  κ α λ ύ π τ ε τ α ι α π ό  έ ν α  ίσ ο τ ρ ο π ικ ό , γ ρ α μ μ ικ ό  κ α ί ο μ ο γ ε 
ν έ ς  δ ιη λ ε κ τ ρ ικ ό  υ λ ικ ό , τ α υ τ ίζ ε τ α ι μ ε  τή λ ύ σ η  τ ο ύ  'ίδιου  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  α τ ό  κ ε 
ν ό  α ν  δ λ α  τά  έ λ ε ύ θ ε ρ α  φ ο ρ τ ία  μ ε ι ω θ ο ύ ν  κ α τ ά  τό λ ό γ ο  [ε0]/ε.

Ώ ς άπλό παράδειγμα συστήματος της είδικής κατηγορίας πού μελετά- 
μαι θά θεωρήσουμε ένα φορτίο q στό έσωτερικό ένός ίσοτροπικοϋ, γραμ
μικού καί όμογενοΰς διηλεκτρικού μέ διαπερατότητα ε. Χρησιμοποιώντας 
τό άποτέλεσμα τής έξ. (2 .48) μπορούμε νά γράψουμε τό δυναμικό τού 
φορτίου q ώς

cp(r) (3.70)

ένώ άπό τήν έξ. (2 .2 0 ) τό ήλεκτρικό πεδίο δίνεται άπό τήν έκφραση

E(r) (3.71)

Ή  γενίκευση των έξ. (2 .49) καί (2 .18) είναι προφανής. Άπό τή σχέση 
D = ε Ε μπορούμε νά γράψουμε άκόμη τήν ήλεκτρική μετατόπιση ώς

D = (3.72)

01 έξ. (3 .70) — (3 .72) βρίσκουν τόσο εύρεία έφαρμογή ώστε πολλές φορές 
ή περιορισμένη τους έφαρμογή στό είδικό σύστημα ένός ίσοτροπικοϋ, 
γραμμικού καί όμογενοΰς διηλεκτρικού ύλικοΰ παραβλέπεται. Στό πλαίσια 
αύτά είναι ίσως άκόμη χρήσιμο νά έπιστήσουμε τήν προσοχή τού άναγνώ- 
στη στον περιορισμένο χαρακτήρα τής «έξαγωγής» τής έξ. (3 .72) καί έπο- 
μένως των έξ. (3 .71) καί (3 .70) άπό τήν έξ. (3 .39). ‘Η έξ. (3 .72) δέν άπορ- 
ρέει άπό τή σχέση

D d a  = £ "ϊ̂ ρ- J  ^nq (3.39)

παρά μόνο στήν περίπτωση σφαιρικής συμμετρίας γύρω άπό τό φορτίο q, 
δπως στήν ειδική περίπτωση πού θεωρήσαμε παραπάνω. Ά ν  καί ή έξ. 
(3 .39) ισχύει γενικά, δπως ήδη άναφέραμε, τό άνυσμα D δέν είναι πάντα 
άστρόβιλο καί ύπάρχει ένα άπειρο πλήθος συναρτήσεων γιά τό ήλεκτρικό 
πεδίο ένός σημειακού φορτίου πού μπορεί νά τήν Ικανοποιούν.

"Οπως καί στό ύπόλοιπο κεφάλαιο, κατά τή μελέτη τής συμπεριφοράς 
των διηλεκτρικών ύλικών χρησιμοποιήσαμε τή σύμβαση τών άγκυλών γιά
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3-6. Συνοριακές Συνθήκες κοί ή Εξίσωση Poisson σέ διηλεκτρικά Υλικά
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την ένιαία έκφραση των έξισώ σεω ν στά δύο συστήματα μονάδων. Ή  πρα

κτική αύτή συσκοτίζει λίγο τήν άπλότητα καί κομψότητα των έξισώ σεω ν. 

Γιά τό λόγο αυτό oi κυρ ιώ τερες σ χέσ εις  των παραγράφων 3 -4 , 3-5  καί 3-6 

συνοψίζονται στον Πίνακα 3-2  σε ξεχωριστή μορφή γιά τά δύο συστήματα 

μονάδων.

3-7 Ενέργεια  τοϋ Ηλεκτροστατικού Πεδίου

Στην Παράγραφο 2 -4  έξετάσαμε τήν ένέργεια  συνδέσεω ς πού περι

κλείεται σ έ  ένα σύστημα έλεύθ ερ ω ν στατικών φορτίων. Θεωρώντας τό έρ

γο πού καταναλώνεται κατά τή συγκρότηση τοΰ συστήματος μέ σταδιακή 

μεταφορά έλεύθ ερ ω ν  φορτίων, τά όποϊα άντλοϋνται άπό μιά άστείρευτη 

πηγή σέ άπειρη άπόσταση, καταλήξαμε στήν έκφραση

W  = (2 .3 3 )

πού μέ τίς μετέπειτα γνώ σεις μας μπορούμε νά γράψουμε στήν ισοδύναμη 

μορφή

W = I Σ  q j« P - j(r j)
Μ

(3 .7 3 )

Στήν τελευτα ία  σχέση

Φ - j (r) (3 .7 4 )

είναι τό δυναμικό πού δημιουργούν όλα τά φορτία πλήν τοΰ φορτίου qj.

Oi έξ. (2 .3 3 ) καί (3 .7 3 ) μπορούν εύκολα νά γενικευτούν στήν περίπτω

ση συνεχούς κατανομής έλεύθ ερ ο υ  φορτίου πού άντιπροσωπεύεται άπό 

τήν συνάρτηση τής πυκνότητας p(r). Μ εταβάλλοντος τό διπλό άθροισμα 

στήν έξ. (2 .3 3 ) σέ διπλό όλοκλήρωμα μπορούμε νά γράψουμε τήν ήλεκτρο- 

στατική ένέργεια  ώς

W  =
p(r)p(r')

d3rd3r' (3 .7 5 )
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ή σέ άντιστοιχία μέ τήν έξ. (3 .73) |βλ. έξ. (2 .4 9 )| ώς

W  = I  J ρ (γ)φ (γ)0 3γ (3 .76 )

δττου ή όλοκλήρωση στίς δύο τελευταίες έκφράσεις καλύπτει άρκετό χώρο 
V ώστε νά περιλαμβάνει δλη τήν κατανομή φορτίου. ΟΙ έξ. (3 .73 ) καί 
(3 .76) έκφράζουν τήν ήλεκτροστατική ένέργεια τού συστήματος μέ έμφα
ση στήν κατανομή τού φορτίου καί τήν άλληλεπίδραση μεταξύ τών στοι
χειωδών φορτίων μέ τίς δυνάμεις Coulomb. 'Εναλλακτικά μπορούμε νά με
ταθέσουμε τήν έμφαση στό ήλεκτρικό πεδίο καί νά έξάγουμε μιά Ισοδύνα

μη έκφραση τής ένεργείας ώς συνάρτηση τού άνύσματος Ε.
Χρησιμοποιώντας τήν έξίσωση Poisson γιά τό σκοπό αύτό, ή έξ. (3 .76 ) 

μπορεί νά γραφεί ώς

W  = — [4πε„] /  φ ν 2φά3Γ . (3 .77 )

Ή  τελευταία σχέση μπορεί νά πάρει μιά πλέον χρήσιμη μορφή άν χρησιμο
ποιήσουμε τό θεώρημα τού Green τής έξ. (2 .27)

§  G d a  = f  V  · G  d3r. (2 .27 )
*s *ν

Γιά τό άνυσμα

G  = φ 7 φ

ή έξ. (2 .27) παίρνει τή μορφή

§ φ ν φ -da = J ν ·(φ ν φ )ά 3Γ. (3 .78 )
S  V

Χρησιμοποιώντας άκόμη τήν ταυτότητα τού άνυσματικοΰ διαφορικού λογι
σμού

V .(fVg) = ν φ ·7 θ + fV 2g (3 .79 )

μπορούμε νά γράψουμε τήν έξ. (3 .78) ώς.
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§  cpVcp-da = f  |Vcp|2d3r + J cpV2cpd3r . (3 .8 0 )
s "v v

Τό όλοκλήρωμα τής έξ. (3 .7 7 ) μπορεί έπομένω ς νά γραφ εί ώς

[4ττε0]
1

8π
/  |V 2 p |d 3r [ 4 " εο]

1

8π
$  cpVcp-da
S

[4 π ε0]
1

8π
|Ε |2 d3r + [ 4ττεο]

1

8π
J  φ Ε -da
S

(3 .8 1 )

δπου ατό τελευτα ίο  σκέλο ς της έξ. (3 .8 1 ) έχει χρησιμοποιηθεί ή σύνδεση 

ήλεκτρικοΰ πεδίου καί δυναμικού Ε  =  —'7φ . Στήν τελευταία έκφραση τό 

πρώτο όλοκλήρω μα καλύπτει τό χώρο V  όπου τό ηλεκτρικό πεδίο έχει π ε

περασμένη  τιμή ένώ τό δεύτερο  τήν έπιφάνεια S  πού περιβάλλει τό σύστη

μα. Καθόσον τό δυναμικό φ φ θήνει τουλάχιστον ώς πρός τήν πρώτη δύνα

μη τής άποστάσεω ς ένώ  τό πεδίο Ε  τουλάχιστον ώς πρός τό τετράγωνο 

τής άποστάσεω ς είναι εύκολο νά δούμε ότι γιά άρκετά μεγάλη έκταση τού 

χώρου V τό δεύτερο όλοκλήρωμα τής έξ. (3 .8 1 ) μπορεί νά θεω ρ ηθ εί ώς 

άμελητέο . Ή  ήλεκτροστατική ένέργεια  τού πεδίου μπορεί έπομένω ς νά έκ- 

φ ραστεΐ άποκλειστικά ώς συνάρτηση τού ήλεκτρικοΰ πεδίου ώς

W  = [4 π ε0] J _  Jf |E |2 d3r . (3 .8 2 )

‘Η τελευταία σχέση  όδηγεί στήν έννοια τής πυκνότητας ένέργειας

w  =  [4 π ε0] |Ε |2 (3 .8 3 )

πού μπορούμε νά θ εω ρ ήσο υμ ε ώς άποθηκευμένη στό ήλεκτρικό πεδίο, 

χωρίς πλέον άναφορά στήν κατανομή φορτίου.

Είναι βέβαιο ότι οί έξ. (3 .7 6 ) καί (3 .8 2 ) δέν είναι δυνατόν νά μεταφερ- 

θοΰν άτόφιες σέ πλέον πολύπλοκα συστήματα πού, μεταξύ άλλων, περ ιέ

χουν διηλεκτρικά υλικά. Γιά τήν έξαγωγή τών παραπάνω σχέσεω ν θεω ρή

σαμε τή σταδιακή συγκέντρω ση τών φορτίων άπό πολύ μεγάλη άπόσταση 

καί ύπολογίσαμε τό έργο πού καταναλώνεται κατά τήν άλληλεπίδραση τών 

φορτίων πού προσκομίζονται μέ τά ήδη ύπάρχοντα φορτία στό χώρο. Τό 

όλικό έργο πού καταναλώνεται μέ τή διεργασία αύτή δίνεται έναλλακτικά
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άττό τίς έξ. (3 .76) καί (3 .82). "Αν τό σύστημα περιέχει διηλεκτρικά ύλικά τό 
έργο πού καταναλώνεται δέν άφορά μόνο στή μεταφορά έλεύθερων φορ
τίων άπό τό άπειρο άλλά καί στή δημιουργία πολώσεως τού ύλικού. Ά ν  
p(r) είναι ή τελική κατανομή φορτίου. Ε(γ) καί φ (γ ) άντίυτοιχα τό μακροσκο
πικό ήλεκτρικό πεδίο καί δυναμικό, δέν είναι έκ πρώτης δψεως προφανές 
δτι οί έξ. (3 .76) καί (3 .82) άντιπροσωπεύουν καί στήν περίπτωση αύτη τό 

όλικό έργο γιά τή δημιουργία τής τελικής καταστάσεως.
Γιά τόν ύπολογισμό τής ένεργείας πού περιέχεται στήν τελική κατάστα

ση θά θεωρήσουμε τό έργο 6W  πού συνεπάγεται ή μεταβολή τής κατανο
μής φορτίου κατά μιά άπειροελάχιστη ποσότητα δρ μέ άντίστοιχη μεταφο
ρά φορτίου άπό άπειρη άπόσταση σέ κάποιο στάδιο δημιουργίας τού συ
στήματος. Τό έργο πού άπαιτεΐται γιά τή μεταβολή αύτή είναι

δ\Λ/ = /  6 ρ (γ )φ (γ ) d3r (3 .84 )

δπου φ (γ) είναι τό δυναμικό πού δημιουργεί ή ήδη ύπάρχουσα κατανομή 

p(r). Μέ τή σχέση τής έξ. (3 .38)

V D  = 4 "Ρ  (3 .38 )

μπορούμε νά συνδέσουμε τή μεταβολή τής πυκνότητας φορτίου δρ καί τή 
μεταβολή τής ήλεκτρικής μετατοπίσεως 6D

δρ = [4π] - i-y .(6 D ) . (3 .85 )

Ή  μεταβολή τής ένέργειας τού συστήματος στήν έξ. (3 .84 ) είναι έπομένως

6W  = [4π] - L · .  /  φΨ-δϋ^Γ . (3 .86 )

Όπως καί κατά τήν έξαγωγή τής έξ. (3 .82 ) μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε 
τό θεώρημα τού Green |βλ. εξ. (3.78)1 γιά νά μετατρέψουμε τήν έξ. (3 .86 ) 

σέ ένα έπιφανειακό όλοκλήρωμα μέ άμελητέα συνεισφορά καί στό όλοκλή- 
ρωμα

6W  = —[4π] J L  J νφ ·δΟ ά3Γ
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= [4π] J E-6D 63r (3 .87)

δπου στό τελευταίο βήμα χρησιμοποιήθηκε πάλι ή σχέση Ε = Vcp Ή  άλι
κη τώρα ένέργεια του συστήματος μπορεί νά βρεθεί μέ όλοκλήρωση τής 
έξ. (3 .87 ) άπό τήν άρχική τιμή D = 0 ώς τήν τελική τιμή τής ήλεκτρικής με- 
τατοπίσεως D , ήτοι

W  = ( °  δ\Λ/ = [4 n l Γ d3r Γ  Ε ·δ ϋ . (3 .88)

Γιά νά πραγματοποιήσουμε τήν όλοκλήρωση τής έξ. (3 .88) θά πρέπει νά 
δεχτούμε κάποια συναρτησιακή σχέση μεταξύ των άνυσμάτων Ε καί D. 
Στήν περίπτωση δπου τό διηλεκτρικό υλικό είναι γραμμικό ισχύει ή σχέση

Ε · 6D = |  δ (Ε Ό ) (3.89)

καί τό τελευταίο όλοκλήρωμα τής έξ. (3 .88) μπορεί νά μεταβληθεϊ σέ πλή
ρες διαφορικό μέ άποτέλεσμα

W  = [4π] /  E-Dd3r (3 .90)

Τό τελευταίο άποτέλεσμα μετατρέπεται στήν έκφραση τής έξ. (3 .76) άν 
χρησιμοποιήσουμε τίς σχέσεις Ε  = —νφ  καί V-D = [ΐ/4 π ] 4πρ. Μέ άλλα 
λόγια ή έξ. (3 .76) έκφράζει σωστά τήν ένέργεια ένός συστήματος πού πε
ριέχει διηλεκτρικά ύλικά άλλά μόνο στήν περίπτωση δπου τά διηλεκτρικά 

είναι γραμμικά. Στήν άντίθετη περίπτωση ή ένέργεια τοϋ συστήματος πρέ
πει νά ύπολογιστεϊ άπό τήν έξ. (3 .88) άφοΰ προηγουμένως προσδιοριστεί ή 
έξάρτηση τής ήλεκτρικής μετατοπίσεως άπό τό ήλεκτρικό πεδίο.

3-8 Χωρητικότητα καί Πυκνωτές

Ή  γενική έξίσωση (3 .76), πού έκφράζει τήν άποθηκευμένη ένέργεια 
σέ μιά κατανομή φορτίου, μπορεί νά έξειδικευτεϊ στήν περίπτωση ένός 
άγωγοΰ, δπου τό φορτίο κατανέμεται άποκλειστικά στήν έπιφάνεια, ώς

W  = f  J* a(r)cp(r)da . (3 .91)
s
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Στήν τελευταία σχέση τό άνυσμα r διατρέχει τά σημεία τής έπίφανείας S  
τοϋ άγωγοϋ, ένώ da είναι τό στοιχειώδες έμβαδόν τής έπίφανείας. Καθό
σον ή έπιφάνεια ένός άγωγοΰ είναι πάντα ίσοδυναμική έπΐφάνεια, ή συνάρ
τηση δυναμικού φ (γ ) μπορεί νά βγεΤ έξω άπό τό όλοκλήρωμα τής έξ. (3 .91). 
μέ άποτέλεσμα ή ένέργεια τού άγωγοΰ νά πάρει την άπλή μορφή

W  = \  QV (3 .92)

δπου V ή τιμή τής συναρτήσεως δυναμικού στήν έπιφάνεια τού άγωγοΰ καί 
Q τό όλικό έλεύθερο φορτίο πού διαθέτει 6 άγωγός.

Τό φορτίο Q καί τό δυναμικό V ένός άγωγοΰ δέν είναι άνεξάρτητες πο
σότητες. Όπως είδαμε στήν Παράγραφο 3-2 τό όλικό φορτίο ένός άγωγοΰ 
συνδέεται μέ τή συνοριακή συνθήκη τής έξ. (3 .7) πρός τό ρυθμό μεταβο
λής τής συναρτήσεως δυναμικού στήν άμεση γειτονία τοΰ άγωγοΰ

Q = -  [4πε0] —— f  ν φ -ftda = -  [4πε01-^— /  da (3 .93 )
1 0J 4n -s 1 1 4π *s dn

όπου π είναι ή κάθετη διεύθυνση πρός τήν έπιφάνεια S  τοΰ άγωγοΰ καί ή 
τό μοναδιαίο άνυσμα πρός τή διεύθυνση αύτή. Στό έξωτερικό χώρο τοΰ 
άγωγοΰ έξάλλου ή συνάρτηση δυναμικού προκύπτει άπό τή λύση τής έξι- 

σώσεως Laplace

ν 2φ = 0 . (3 .94 )

Καθόσον ή έξίσωση αύτή είναι γραμμική, άν μιά συγκεκριμένη συνάρτηση 
φ (γ ) άποτελεΐ λύση της, τότε καί όποιοδήποτε σταθερό πολλαπλάσιο τής 
συναρτήσεως αύτής αφ(τ) άποτελεΐ έπίσης λύση. Άπό τήν έξ. (3 .93 ) τώρα 
προκύπτει δτι γιά τή νέα λύση αφ(τ) τό όλικό φορτίο τοϋ άγωγοΰ θά είναι 
α& Μέ άλλα λόγια τό φορτίο ένός άγωγοΰ καί τό δυναμικό του V είναι 
άνάλογες ποσότητες καί μπορούμε γενικά νά γράψουμε

Q = CV (3 .95 )

δπου C ένας σταθερός συντελεστής άναλογίας πού θά όνομάσουμε χωρη
τικότητα του άγωγοΰ. Άπό τήν προηγούμενη άνάλυση είναι προφανές δτι ό 
συντελεστής C έξαρτάται μόνο άπό τή γεωμετρία τοΰ άγωγοΰ. Μέ τή βοή
θεια τής έξ. (3 .9 5 ) ή ένέργεια πού έχει άποθηκευτεί στόν άγωγό μπορεί 

τώρα νά γραφεί ώς συνάρτηση τής χωρητικότητας
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w  = | q v  = | c v 2 = I (3.96)

Ό προηγούμενος όρισμός τής χωρητικότητας ένός άγωγοϋ περιέχει 
τήν άσάψεια πού συνεπάγεται ή αύθαίρετη έπιλογή τού σημείου άναφοράς 
στόν ορισμό τής συναρτήσεως δυναμικού. Ή άσάφεια μπορεί νά άρθεϊ άν

φοράς τής συναρτήσεως δυναμικού έχει ληφθεϊ ένα σημείο στό άπειρο. 
Τούτο είναι ισοδύναμο με τήν έπιβολή τής πρακτικότερης συνθήκης ότι μη
δενικό φορτίο στόν αγωγό συνεπάγεται δυναμικό V = 0.

Ή έννοια τής χωρητικότητας βρίσκει μεγάλη έφαρμογή στήν περίπτω
ση ένός συστήματος δύο άγωγών. Θά όνομάσουμε ένα τέτοιο σύστημα 
δύο άγωγών μέ όποιαδήποτε γεωμετρία πυκνωτή, ένώ καθένα άπό τούς 
δύο άγωγούς τού συστήματος όπλισμούς τού πυκνωτή. 'Άν τό σύστημα 
βρίσκεται μέ μηδενικό φορτίο στόν κατά τά άλλα έλεύθερο χώρο, τό δυνα
μικό τών δύο όπλισμών συμπίπτει καί ή μεταξύ τους διαφορά δυναμικού 
Δ\/ μηδενίζεται. ’Άν τώρα μιά ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου Q μεταφερθεϊ 
άπό τόν ένα όπλισμό στόν άλλο θά άναπτυχθεΐ μεταξύ τους μιά πεπερα
σμένη διαφορά δυναμικού Δ\/. Χρησιμοποιώντας τή συνοριακή συνθήκη 
τής έξ. (3.93) ό άναγνώστης μπορεί εύκολα νά δείξει ότι στήν περίπτωση 
αύτή οι ποσότητες Q καί Δν είναι άνάλογες. Θά όρίσουμε έπομένως τή χω

ρητικότητα ένός πυκνωτή ώς

οπού πάλι ό συντελεστής άναλογίας C έξαρτάται άποκλειστικά άπό τή γεω
μετρία τού πυκνωτή.

Στό σύστημα CGS ή μονάδα μετρήσεως τής χωρητικότητας είναι ή

Ή άντίστοιχη μονάδα στό σύστημα SI είναι τό volt/coulomb, ή όποια, πρός 
τιμή τού άγγλου φυσικού Michael Faraday, έχει όνομαστεί farad (F)

ό όρισμός τής έξ. (3.95) συμπληρωθεί μέ τή συνθήκη άτι ώς σημείο άνα-

(3.97)

ΗΣΜ-φ/statvolt. Είναι εύκολο νά δείξουμε άτι ή χωρητικότητα έχει διαστά
σεις μήκους καί ότι

statvolt
(3.98)

(3.99)
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Ή  σύνδεση μεταξύ των δύο μονάδων δίνεται άπό τή σχέση

1 F = 10 9 c2 cm = 9 χ 1 0 "  cm (3 .100 )

δπου δπως πάντα c είναι ή τιμή τής ταχύτητας τού φωτός στό σύστημα 

CGS.
Στά έπόμενα κεφάλαια θά άσχοληθοϋμε σέ μεγάλη έκταση μέ τό μέγε

θος τής χωρητικότητας καί τή συμπεριφορά τών πυκνωτών σέ κυκλώματα 
μέ τεχνολογικό ένδιαψέρον. Ως έξαρτήματα κυκλωμάτων οί πυκνωτές θά 
μελετηθούν στήν Παράγραφο 14-6.

ΑΣΚΗ ΣΕΙΣ

3-1. Σέ ένα κλασσικό πείραμα τών πρώτων χρόνων τής ήλεκτροδυναμικής ό Fa
raday χρησιμοποίησε τήν έξής διάταξη γιά τή μελέτη τής συμπεριφοράς του 
ήλεκτρικοΰ φορτίου στή γειτονία άγωγών: Σέ ένα κλειστό μεταλλικό δοχείο, 

άρχικά άφόρτιστο καί μονωμένο, έκτός άπό ένα άγωγό που ήταν συνδεδε- 

μένος μέ ένα ηλεκτροσκόπιο·, είσήγαγε μιά μεταλλική σφαίρα άναρτημένη 

άπό μία κλωστή. Χρησιμοποιείστε τήν άνάλυση τής Παραγράφου 3-1 γιά 

τήν πρόβλεψη καί έξήγηση τών άποτελεσμάτων στις άκόλουθες διεργασίες, 

(α) Ή  φορτισμένη σφαίρα είσάγεται στό μεταλλικό δοχείο χωρίς νό άγγίζει 

τά τοιχώματα. Ποιά είναι ή άπόκλιση τού ηλεκτροσκοπίου;
(β) Ή  φορτισμένη σφαίρα έρχεται σέ έπαφή μέ τά τοιχώματα τού μεταλλι

κού δοχείου. Πώς μεταβάλλεται ή ένδειξη τού ηλεκτροσκοπίου;
(γ) Μετά τήν προηγούμενη διεργασία ή σφαίρα άπομακρύνεται άπό τό έσω- 

τερικό τού μεταλλικού δοχείου καί τό ηλεκτρικό της φορτίο μετράται. Ποιό 
είναι τό άποτέλεσμα τής μετρήσεως;

3-2. Δείξτε μέ άπευθείας παραγώγηση σέ όρθογώνιες καρτεσιανές συντεταγμέ

νες άτι ή συνάρτηση δυναμικού γιά ένα μεμονωμένο σημειακό φορτίο στό 

χώρο Ικανοποιεί παντού τήν έξίσωση Laplace, έκτός άπό τό σημείο δπου 

βρίσκεται τό φορτίο.

3-3. Δείξτε δτι γιά μιά σφαιρικά συμμετρική κατανομή φορτίου p(r), γιά τήν 

όποια ή συνάρτηση δυναμικού έχει έπίσης σφαιρικά συμμετρική μορφή φ (γ), 

ή έξίσωση Poisson παίρνει τή μορφή

£ ) - -  [ Τ 5 ζ - ]  4πρ

ΐ  Τό ήλεκτροσκότηο, πού δέν μελετάται στό παρόν σύγραμμα, είναι ένα όργανο μέ ένδει
ξη άνάλογη πρός τό δυναμικό τού σημείου μέ τό όποιο συνδέεται.
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όπου r είναι ή όπόσταση άπό τήν άρχή τών συντεταγμένων

r = γ/χ2 + γ2 + ζ2 .

3-4. Άπό τό άποτέλεσμα της προηγούμενης άσκήσεως προσδιορίστε τη γενική 
μορφή τής συναρτήσεως δυναμικού στό έσωτερικό τής σφαιρικά συμμετρι

κής κατανομής

p(r) = kr

όπου k είναι μιά σταθερά. ‘ Ερμηνεύστε τή φυσική σημασία τών σταθερών 

πού προκύπτουν κατά τήν όλοκλήρωση.

3-5. Θεωρείστε στόν κενό χώρο μιά κατανομή φορτίου μέ άξονική συμμετρία 
κατά τόν άξονα χ. “Αν στό σημείο χ0 τού άξονα χ τό ήλεκτρικό πεδίο μηδενί
ζεται καί στή γειτονία του δεν ύπάρχουν ήλεκτρικά φορτία, δείξτε μέ τή 

βοήθεια τής έξισώσεως Laplace ότι άν ή συνάρτηση άναπτυχθεΐ σέ σειρά 
Taylor γύρω άπό τό σημείο χ0, ό όρος δεύτερης τάξης είναι

φ2 = Α(2χ2 — γ2 — ζ2) + Β 

όπου Α καί Β είναι σταθερές.

3-6. Δείξτε μέ άπευθείας όλοκλήρωση ότι ή γενική μορφή τής σφαιρικά συμμε

τρικής συναρτήσεως δυναμικού πού Ικανοποιεί τήν έξίσωση Laplace είναι

φ(Γ) = — + Β 
r

όπου Α καί Β είναι σταθερές.
3-7. Θεωρείστε δύο όμοκεντρικά μεταλλικά κελύφη μέ άκτΐνες a καί b όπου a<b. 

Τό έσωτερικό κέλυφος έχει φορτίο q ένώ τό έξωτερικό είναι γειωμένο (δια
τηρείται σέ μηδενικό δυναμικό). Χρησιμοποιείστε τό άποτέλεσμα τής προη
γούμενης άσκήσεως γιά νά προσδιορίσετε τή συνάρτηση δυναμικού στό 
χώρο μεταξύ τών δύο άγωγών.

3-8. Έ να  φορτίο q βρίσκεται στό έσωτερικό μιάς όρθής στερεός γωνίας πού 
δημιουργούν δύο μεταλλικές έπίπεδες έπιφάνειες μέ ήμιάπειρες διαστάσεις 
καί σέ άπόσταση a καί b άπό τά δύο έπίπεδα. “Αν τά δύο μεταλλικά έπίπεδα 
είναι γειωμένα προσδιορίστε μέ τή μέθοδο τών ήλεκτροστατικών ειδώλων 
τή συνάρτηση δυναμικού στό χώρο όπου βρίσκεται τό φορτίο q. Έκφράστε 
τή συνάρτηση δυναμικού σέ καρτεσιανές συντεταγμένες.

3-9. Από τά άποτελέσματα τής προηγούμενης άσκήσεως ύπολογίστε τήν κατα

νομή φορτίου στίς δύο μεταλλικές έπιφάνειες πού όφείλεται στήν ύπαρξη
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τού φορτίου q. Ποιά είναι ή πυκνότητα φορτίου στήν άκμή τής όρθής γω

νίας πού σχηματίζουν ο) δύο μεταλλικές έπιφάνειες;
3 10. Δύο γειωμένες μεταλλικές έπιφάνειες μέ ήμιάπειρες διαστάσεις σχηματίζουν 

όρθή στερεά γωνία. Προσδιορίστε τήν κατανομή σημειακών φορτίων πού 
πρέπει νά τοποθετηθεί ατό έξωτερικό τής στέρεας γωνίας ώστε τό έπιφα- 
νειακό φορτίο πού δημιουργεΐται στίς δύο έπιφάνειες νά άντισταθμίζει τό 
έπιφανειακό φορτίο πού δημιουργεί ένα σημειακό φορτίο q ατό έσωτερικό 
τής στερεός γωνίας καί σέ άττόσταση a καί b άπό τίς δύο μεταλλικές έπΐφά- 

νειες.
3-11. 'Ένα σημειακό φορτίο q, βρίσκεται σέ άπόσταση R , άπό τό κέντρο μιός μο

νωμένης, όφόρτιστης μεταλλικής σφαίρας μέ άκτίνα R, όπου R > R ,.
(α) Χρησιμοποιώντας σύστημα σφαιρικών πολικών συντεταγμένων μέ άρχή 

τών συντεταγμένων τό κέντρο τής σφαίρας έκφράστε τή συνάρτηση δυνα

μικού σέ κάθε σημείο τού χώρου έξω άπό τή σφαίρα.
(0) Χρησιμοποιείστε τήν προηγούμενη συνάρτηση δυναμικού γιά νά 
προσδιορίσετε τήν έπιφανειακή πυκνότητα φορτίου στή μεταλλική σφαίρα.

3-12. Μιά ευθεία κατανομή φορτίου μέ άπειρες διαστάσεις καί πυκνότητα 10 9 

C/m είναι στόν κενό χώρο παράλληλη πρός ένα γειωμένο μονωμένο μεταλ

λικό έπίπεδο έπίσης μέ έπειρες διαστάσεις.

(α) Προσδιορίστε τή συνάρτηση δυναμικού στό χώρο πού περιέχει τή γραμ
μική κατανομή φορτίου.
(β) Προσδιορίστε τήν έπιφανειακή κατανομή φορτίου σέ όλα τά σημεία τής 
μεταλλικής έπιφανείας.

3-13. Μιά εύθεία γραμμική κατανομή φορτίου μέ άπειρες διαστάσεις καί πυκνότη
τα 10 9 C/m είναι στόν κενό χώρο παράλληλη πρός ένα γειωμένο μεταλλι
κό κύλινδρο έπίσης μέ άπειρες διαστάσεις. "Αν ή άκτίνα τού κυλίνδρου είναι 
2 cm καί ή άπόσταση τής γραμμικής κατανομής φορτίου άπό τόν άξονα τού 

κυλίνδρου 3 cm

(α) Προσδιορίστε, χρησιμοποιώντας κυλινδρικές πολικές συντεταγμένες μέ 

άξονα τόν άξονα τού κυλίνδρου, τή συνάρτηση δυναμικού σέ δλο τό χώρο 

έξω άπό τό μεταλλικό κύλινδρο.

(β) Προσδιορίστε τήν πυκνότητα φορτίου σέ κάθε σημείο τής έπιφανείας 

τού κυλίνδρου.
(γ) Προσδιορίστε τό φορτίο πού δημιουργεί ή γραμμική κατανομή άνά μο

νάδα μήκους τού κυλίνδρου.
3-14. Μιά εύθεία γραμμική κατανομή φορτίου μέ άπειρες διαστάσεις βρίσκεται 

στό έσωτερικό ένός γειωμένου κοίλου μεταλλικού κυλίνδρου μέ έσωτερική 

διάμετρο R καί έπίσης άπειρες διαστάσεις κατά τόν άξονά του. Ή  γραμμική 
κατανομή φορτίου είναι παράλληλη πρός καί σέ άπόσταση r άπό τόν άξονα 
τού κυλίνδρου. Προσδιορίστε τή συνάρτηση δυναμικού γιά κάθε σημείο 
στήν κοιλότητα τού κυλίνδρου.
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3-15. Γιά ένα δίπολο ρ στήν άρχή τών συντεταγμένων καί μέ διεύθυνση κατά τόν 

άξονα ζ προσδιορίστε τίς καρτεσιανές συντεταγμένες τοϋ ήλεκτρικοΰ πε

δίου σέ ένα απομακρυσμένο σημείο τοϋ χώρου (χ,γ,ζ).

3-16. 'Αποδώστε σέ γραφική παράσταση τίς ίσοδυναμικές έπιφάνειες ένός ηλεκ

τρικού δίπολου πού βρίσκεται στήν άρχή τών συντεταγμένων μέ διευθύνση 

κατά τόν άξονα ζ. Στήν ίδια γραφική παράσταση σχεδιάστε τίς δυναμικές 

γραμμές τοϋ ήλεκτρικοΰ πεδίου πού δημιουργεί τό ήλεκτρικό δίπολο.

3-17. Δύο σημειακά φορτία q, = 10 10 C καί —10 10 C βρίσκονται άντίστοιχα 
στήν άρχή τών συνταγμένων καί στή θέση (χ,γ,ζ) = ( - 1 ,- 3 ,2 )  cm.

(α) Προσδιορίστε τό άνυσμα τοϋ ήλεκτρικοΰ δίπολου πού άντιπροσωπεύουν 
τά δύο φορτία.

(β) Υπολογίστε στά πλαίσια τής διπολικής προσεγγίσεως τήν τιμή τής συ- 
ναρτήσεως δυναμικού στά σημείο (χ,γ,ζ) = (8 0 ,-6 0 ,1 2 0 ) cm.

3-18. Δείξτε δτι στή διπολική προσέγγιση, γιά σταθερή άπόσταση μεταξύ δίπολου 

καί σημείου παρατηρήσεως, τό μέτρο τού ήλεκτρικοΰ πεδίου μειώνεται μο
νοτονικά καθώς ή γωνία μεταξύ τής διευθύνσεως τοϋ δίπολου καί τοϋ άνύ- 

σματος πρός τόν παρατηρητή μεταβάλλεται μεταξύ 0 καί π/2.
3-19. Τρία σημειακά φορτία q, = 2 χ 10~10 C, q2 = — 1 χ 10-10 C καί q3 = 3 χ 

10 10 C βρίσκονται αντίστοιχα στήν άρχή τών συντεταγμένων καί στίς θέ

σεις (1 ,0 ,0) cm καί (1 ,2 ,0 ) cm.
(α) Προσδιορίστε τό άνυσμα τής διπολικής ροπής τοϋ συστήματος.

(β) Προσδιορίστε, στά πλαίσια τής διπολικής προσεγγίσεως, τήν τιμή τής 

συναρτήσεως δυναμικού στά σημείο (30 ,0 ,0 ) cm.

(γ) Υπολογίστε στά σημείο (30 ,0 ,0 ) cm τό άκριβές δυναμικό καί τήν έπί 

τοΐς έκατό διαφορά άπό τήν έκτίμηση τής διπολικής προσεγγίσεως.

3-20. Θεωρείστε μιά εύθεία γραμμική κατανομή φορτίου λ κατά τόν άξονα ζ με

ταξύ τών σημείων ζ = —α/2 καί ζ = α/2 μέ έξάρτηση λ = kz, δπου k είναι 

μιά σταθερά.

(α) Προσδιορίστε τό άνυσμα τής διπολικής ροπής τοϋ συστήματος.
(β) Προσδιορίστε, στά πλαίσια τής διπολικής προσεγγίσεως, τή συνάρτηση 

δυναμικού σέ δλα τά σημεία τοϋ έπιπέδου (χ,γ) γιά αποστάσεις

r = \ / χ2 + V2 >> α ·

3-21. Δείξτε άτι ή άναγκαία καί ικανή συνθήκη ώστε ή ήλεκτρική διπολική ροπή 
μιας κατανομής φορτίου νά παραμένει αμετάβλητη κατά τή μετατόπιση τής 
άρχής τών συντεταγμένων είναι ό μηδενισμός τοΰ όλικοΰ φορτίου τοΰ συ
στήματος.

3-22. Ό  άριθμός τών άτόμων άνά μονάδα όγκου ένός στοιχείου δίνεται άπό τόν 

άριθμό τοΰ Avogadro πολλαπλασιασμένο έπί τό λόγο τής πυκνότητας τοϋ 
ύλικοϋ στή στερεά κατάσταση ώς πρός τόν άτομικό άριθμό. Κατά τήν πό
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λωση ένός άτόμου μπορούμε άκόμη νά θεωρήσουμε δτι κάθε άτομο του 
στοιχείου δημιουργεί ένα δίπολο μέ φορτία +q = Ze, δπου Ζ 6 άτομικός 
άριθμός καί e τό ήλεκτρονικό φορτίο. Ά ν  σέ έ ν α  πείραμα προσδιορίστηκε 
δτι ή πόλωση ένός δείγματος θείου είναι ΙΟ "5 C/m3. συμβουλευτείτε έγχει- 
ρίδια φυσικών Ιδιοτήτων καί προσδιορίστε
(α) τή μέση ήλεκτρική διπολική ροπή τοϋ άτόμου τού θείου καί 
(β) τή μέση άπόσταση τής κατανομής θετικού καί άρνητικοΰ φορτίου στό ά
τομο τού θείου ώστε νά δημιουργείται ή προηγούμενη ήλεκτρική διηολική 
ροπή άνά άτομο.

3-23. "Αν ή πόλωση ένός λεπτού δίσκου άπό διηλεκτρικό υλικό είναι Ρ καί μέ 
διεύθυνση κατά τόν άξονα τού δίσκου, προσδιορίστε μέ άπευθείας δλοκλή- 
ρωση τή συνάρτηση δυναμικού σέ ένα σημείο κατά τόν άξονα τού δίσκου 
σέ άπόσταση άρκετά μεγάλη ώς πρός τό πάχος του. Προσδιορίστε τό ήλεκ- 
τρικό πεδίο πού συνεπάγεται ή προηγούμενη συνάρτηση δυναμικού.

3-24. Προσδιορίστε τή συνάρτηση δυναμικού γιά μιό λεπτή ράβδο διηλεκτρικού 

ύλικοΰ μέ όμοιόμορφη πόλωση Ρ κατά τόν άξονα τής ράβδου, σέ άποστά- 
σεις μεγάλες σχετικά μέ τή διατομή τής ράβδου άλλά όχι άπαραίτητα μεγά

λες σέ σχέση μέ τό μήκος της.
3-25. Προσδιορίστε τή συνάρτηση δυναμικού καί τό ήλεκτρικό πεδίο πού δη

μιουργεί ένας κύλινδρος μέ μήκος L άπό διηλεκτρικό υλικό καί όμοιόμορφη 
πόλωση Ρ κατά τόν άξονα τού κυλίνδρου. Θεωρείστε ώς σημεία παρατηρή- 
σεως μόνο σημεία κατά τόν άξονα τοϋ κυλίνδρου καί σέ άπόσταση χ > 1/2 
άπό τό κέντρο του.

3-26. Μιά ράβδος άπό διηλεκτρικό ύλικό έχει μήκος L καί έμβαδόν διατομής Α. Ή  
ράβδος έμφανίζει όμοιόμορφη πόλωση Ρ κατά τό μήκος της μέ μέτρο Ρ = 
ax + b, δπου χ είναι ή άπόσταση άπό τό ένα άκρο τής ράβδου καί a, b, στα
θερές. Προσδιορίστε τή συνάρτηση δυναμικού πού δημιουργεί ή ράβδος σέ 
άποστάσεις μεγάλες ώς πρός τις διαστάσεις της.

3-27. Μιά σφαίρα άπό διηλεκτρικό ύλικό μέ άκτίνσ R διαθέτει όμοιόμορφη πόλω

ση Ρ. 'Ολοκληρώνοντας ώς πρός δλα τά δέσμια φορτία, προσδιορίστε τή 

συνάρτηση δυναμικού σέ δλα τά σημεία ένός άξονα πού διέρχεται άπό τό 

κέντρο τής σφαίρας καί έχει διεύθυνση παράλληλη πρός τήν πόλωση.

3-28. Μιά σφαίρα άπ ό  διηλεκτρικό υλικό μέ άκτίνα R διαθέτει άκτινική πόλωση μέ 

μέτρο άνάλογο πρός τήν άπόσταση άπό τό κέντρο.
(α) Προσδιορίστε τήν πυκνότητα δέσμιων φορτίων.
(β) Δείξτε γιά τήν περίπτωση αύτή δτι τό άθροισμα δλων τών δέσμιων φορ

τίων μηδενίζεται.

(γ) Προσδιορίστε τό ήλεκτρικό πεδίο πού δημιουργεί ή σφαίρα σέ δλο τό 
χώρο μέσα καί έξω άπό τό ύλικό.

11
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3-29. Μιά μεταλλική σφαίρα μέ άκτίνα 2 cm έχει όλικό φορτίο 3 χ 1CT9 C. Ή  

σφαίρα περιβάλλεται άπό ένα κέλυφος όμογενοϋς, Ισοτροπικοΰ καί γραμμι

κού διηλεκτρικού ύλικού μέ έσωτερική άκτίνα 2 cm καί έξωτερική άκτίνα 4 

cm. Τό κέλυφος δεν διαθέτει έλευθερο φορτίο. Προσδιορίστε 

Ια) τήν ήλεκτρική μετατόπιση σέ κάθε περιοχή τού χώρου,

(β) τό ήλεκτρικό πεδίο σέ κάθε περιοχή τού χώρου,

(γ) τήν ήλεκτρική πόλωση στό διηλεκτρικό υλικό,

(δ) τήν πυκνότητα δέσμιων φορτίων καί

(ε) τό όλικό φορτίο σέ καθεμιά άπό τίς δύο έπιφάνειες τού κελύφους.

3-30. Σέ κάποιο σημείο στό έσωτερικό ένός ισοτροπικοΰ διηλεκτρικού ύλικού ή 

ειδική διηλεκτρική σταθερά έχει τήν τιμή 3 καί τό ήλεκτρικό πεδίο μέτρο 

105 V/m. Γιά τό σημείο αύτό προσδιορίστε 

(α) τήν ήλεκτρική έπιδεκτικότητα,

(β) τό μέτρο τής ήλεκτρικής πολώσεως,

(γ) τό μέτρο τής ήλεκτρικής μετατοπίσεως καί 

(δ) τή διαπερατότητα.

3-31. Δείξτε ότι στό έσωτερικό ένός όμογενοϋς, ισοτροπικοΰ καί γραμμικού διη

λεκτρικού μέσου ή πυκνότητα δέσμιων φορτίων pp(r) συνδέεται προς τήν 

πυκνότητα έλεύθερων φορτίων p(r) μέ τή σχέση

/ I Ke ~ 1 I IΡρ<Γ> = -----^—  p(r)

όπου Ke είναι ή ειδική διαπερατότητα τού ύλικού.

3-32. Οϊ εσωτερικές έπιφάνειες δύο παράλληλων έπίπεδων μεταλλικών πλακών 

απέχουν 0.5 mm. Ό  χώρος μεταξύ τών δύο πλακών περιέχει διηλεκτρικό 

υλικό μέ ειδική διαπερατότητα Ke = 4. "Αν μεταξύ τών πλακών αναπτυχθεί 

διαφορά δυναμικού ϊση πρός 1 kV, προσδιορίστε γιά ένα σημείο στό έσω

τερικό τού διηλεκτρικού, μακριά άπό τά άκρα τών δύο πλακών 

(α) τό ήλεκτρικό πεδίο,
(β) τήν ήλεκτρική μετατόπιση,

(γ) τήν ήλεκτρική πόλωση,
(δ) τήν πυκνότητα έλεύθερου φορτίου σέ κάθε μεταλλική πλάκα καί 

(ε) τήν πυκνότητα δέσμιων φορτίων.

3-33. "Ενας βιομηχανικός τύπος όμοαξωνικού καλωδίου είναι κατασκευασμένος 

ώς έξής: Κατά τόν κεντρικό άξονα τού καλωδίου ύπάρχει ένας κυλινδρικός 

άγωγός μέ έξωτερική άκτίνα a. Ό  άγωγός περιβάλλεται άπό διαδοχικούς 

μανδύες δύο διάφορων διηλεκτρικών υλικών μέ άντίστοιχες έξωτερικές 

άκτϊνες b καί c καί άνττίστοιχες τιμές τής είδικής διαπερατότητας Κ, καί Κ2. 

Τέλος ή διάταξη περιβάλλεται άπό ένα άγωγό σέ μορφή πυκνού πλέγματος.
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Μεταξύ τών δ ύ ο  άγωγών υπάρχει διαφορά δυναμικού U0 ένώ ή περιοχή 
των διηλεκτρικών υλικών δέν περιέχει έλεύθερο ήλεκτρικό φορτίο. Χρησι
μοποιείστε τό νόμο του Gauss καί προσδιορίστε τήν πυκνότητα έλεύθερων 

καί δέσμιων φορτίων σέ κάθε περιοχή τής διατάξεως.
3-34. Μιά σφαίρα άκτίνας R είναι κατασκευασμένη άπό διηλεκτρικό ύλικό μέ στα

θερή διαπερατότητα ε. Ή  σφαίρα φέρει όμοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο 
μέ σταθερή πυκνότητα ρ. Προσδιορίστε τό δυναμικό στό κέντρο τής σφαί

ρας
(α) μέ όλοκλήρωση τής κατανομής έλεύθερων καί δέσμιων φορτίων καί 

(β) μέ όλοκλήρωση τοϋ ήλεκτρικοΰ πεδίου.
3-35. Γιά ίσοτροπικά διηλεκτρικά υλικά πριοσδιορίστε στό σύνορα έπκρανειών 

(α) συνοριακές συνθήκες τής ήλεκτρικής μετατοπίσεως D κατά διεύθυνση 

παράλληλη πρός τήν έπΐφάνεισ καί
(β) συνοριακές συνθήκες τής ήλεκτρικής πολώσεως Ρ  κατά διεύθυνση πα
ράλληλη καί κάθετη πρός τήν έπιφόνεια στήν περίπτωση δπου ή κατανομή 

δέσμιων φορτίων δέν είναι γνωστή.

3-36. Δίνεται ένας κύλινδρος άπό (σοτροπικό διηλεκτρικό ύλικό μέ πεπερασμένο 
μήκος, όκτίνα R καί ήλεκτρική διαπερατότητα ε, στόν κατά τό άλλα κενό 

χώρο. Στό έσωτερικό τού  κυλίνδρου ύπάρχει σταθερό ήλεκτρικό πεδίο Ε  μέ 
διεύθυνση κάθετη πρός τ'όν όξονά του. Προσδιορίστε τή συνάρτηση δυνα

μικού καί τό ήλεκτρικό πεδίο έξω άπό τόν κύλινδρο, στήν άμεση γειτονία 
τής έπιφανείας του.

3-37. Ό  χώρος μεταξύ δύο παράλληλων έπίπεδων μεταλλικών έπιφσνειών μέ ά
πειρες διαστάσεις καλύπτεται άπό όμογενές (σοτροπικό διηλεκτρικό ύλικό 
μέ ήλεκτρική έπιδεκτικότητα ε. Ή  άπόσταση μεταξύ τών μεταλλικών έπίφα- 
νειών είναι L καί ή μεταξύ τους διαφορά δυναμικού Δ ΙΙ.
(α) Γράψτε καί έπιλύστε τή διαφορική έξίσωση πού διέπει τή συνάρτηση 

δυναμικού στό χώρο τοϋ διηλεκτρικού υλικού.
(β) Διερευνεΐστε τίς συνοριακές συνθήκες στίς έπιφάνειες τοΰ διηλεκτρικού 

υλικού.

(γ) Μέ τή βοήθεια τής συναρτήσεως δυναμικού προσδιορίστε τό ήλεκτρικό 

πεδίο καί τήν κατανομή έλεύθερων καί δέσμιων φορτίων.

3-38. Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη άσκηση γιά τήν περίπτωση δπου ό χώρος 
μεταξύ τών μεταλλικών έπιφανειών καλύπτεται άπό δύο περιοχές διηλεκτρι
κού ύλικού μέ διαχωριστική έπΐφάνεισ παράλληλη πρός τίς μεταλλικές έπι- 
φάνειες, διαφορετικό εύρος L , καί L2 καί διαφορετική ήλεκτρική διαπερατό
τητα ε , καί ε2.

3-39. Δείξτε δτι άν μιά σφαίρα μέ όκτίνα R άπό όμογενές, Ισοτροπικό διηλεκτρικό 
ύλικό τοποθετηθεί σέ ένα όμογενές έξωτερικό πεδίο Ε0 στό κενό χώρο, οί 
συνοριακές συνθήκες πού διέπουν τή συνάρτηση δυναμικού στήν έπιφάνεια
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τής σφαίρας μπορούν νά άποδοθοϋν άπό τήν παραδοχή δτι

(α) στό έσωτερικό τής σφαίρας υπάρχει ένα όμογενές ήλεκτρικό πεδίο Ej

καί

(β) ή σφαίρα συνεισφέρει στον έξωτερικό χώρο ήλεκτρικό πεδίο ένός δίπο

λου ρ.
Προσδιορίστε τά ανύσματα E s καί ρ.

3-40. Τρία σημειακά φορτία q, = 10' 10 C, q2 = — 8 χ 10~'° C καί q3 = —2 χ 

10 10 C βρίσκονται στόν κενό χώρο καί άντίστοιχα στίς θέσεις (0,0,0), 

(3,0,0) καί (0,4,0) cm. Υπολογίστε τό έργο πού άπαιτήθηκε γιά τή συγκρό

τηση τού συστήματος άν άρχικά τά τρία σημεία ήταν σε άπειρη μεταξύ τους 

απόσταση. Δείξτε ότι τό έργο αύτό είναι άνεξάρτητο άπό τή σειρά μέ τήν 

όποια μετακινήθηκαν τά φορτία.

3-41. Δύο λεπτά σφαιρικά κελύφη C, καί C 2 μέ άκτϊνες R, < R2 καί όλικό φορτίο 

q, καί q2 είναι τοποθετημένα στόν κενό χώρο έτσι ώστε τό κέλυφος C , νά 

περιέχεται όλο μέσα στό κέλυφος C 2. Υπολογίστε τήν όλική ηλεκτροστατι

κή ένέργεια τού συστήματος καί δείξτε δτι είναι άνεξάρτητη άπό τή θέση 

τού C, ώς πρός τό C 2.

3-42. Τρία σημειακά φορτία q, = q2 = 2 χ 10-9 C καί q3 = — 2 χ 10"9 C είναι 

τοποθετημένα στόν κενό χώρο καί στίς κορυφές ένός ισόπλευρου τριγώνου 

μέ πλευρά d =  10 cm.

(α) Υπολογίστε τήν ήλεκτροστατική ένέργεια πού βρίσκεται άποθηκευμένη 

στό σύστημα.

(β) Υπολογίστε τό έργο πού άπαιτεΐται γιά νά μετακινηθούν τά τρία φορτία 

σέ νέες θέσεις έτσι ώστε νά καταλαμβάνουν τίς κορυφές ένός ισόπλευρου 

τριγώνου μέ πλευρά d =  5 cm.

3-43. "Ενα σημειακό φορτίο q βρίσκεται στό κέντρο ένός κελύφους άπό διηλεκ

τρικό υλικό μέ έσωτερική άκτίνσ a, έξωτερική b καί διαπερατότητα ε. 

Προσδιορίστε τήν ήλεκτροστατική ένέργεια τού συστήματος.

3-44. "Ενα σημειακό φορτίο q = 2 χ 10"1°  C βρίσκεται τοποθετημένο σέ άπό- 

σταση 65 cm άπό τό κέντρο ένός σφαιρικού άγωγοϋ μέ άκτίνα 50 cm. 

Υπολογίστε τήν ήλεκτροστατική ένέργεια τού συστήματος 

(α) άν ό σφαιρικός άγωγός είναι γειωμένος καί 

(β) άν ό σφαιρικός άγωγός είναι μονωμένος καί άφόρτιστος.

3-45. "Ενας σημειακό φορτίο q = 3 χ 1 0 1° C  βρίσκεται στό έσωτερικό μιάς 

σφαιρικής κοιλότητας άγωγού μέ άκτίνα 2 cm. Ή κοιλότητα περιέχει διηλε

κτρικό ύλικό μέ διαπερατότητα 4ε0. Πόσο έργο άπαιτεΐται γιά τή μετακίνηση 

τού φορτίου άπό τό κέντρο τής κοιλότητας σέ άπόσταση 0.5 cm άπό τό 

κέντρο.
3-46. Υπολογίστε τήν ήλεκτροστατική ένέργεια μιάς σφαιρικής κατανομής φορ

τίου μέ άκτίνα R καί σταθερή πυκνότητα ρ.
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3-47. Ό  πυρήνας του άτόμου συγκροτείται άπό Α νουκλεόνια έκ των όπρίων τά Ζ 
είναι θετικά φορτισμένα πρωτόνια καί τά Α—Ζ άφόρτιστα ουδετερόνια. Ή 
άκτίνα τοΟ πυρήνα δίνεται σέ πολύ καλή προσέγγιση άπό τή σχέση R = 1.2 
χ Α1/3. Θεωρώντας δτι τά πρωτόνια είναι όμοιόμορφα κατανεμημένα στόν 
όγκο τού πυρήνα, χρησιμοποιείστε τά άποτέλεσμα τής προηγούμενης άσκή- 
σεως γιά νά έκφράσετε τήν ήλεκτροστατική του ένέργεια ώς συνάρτηση 

τού άτομικού άριθμοΰ Ζ καί τού μαζικού άριθμού Α. Υπολογίστε τήν ήλεκ

τροστατική ένέργεια τού όξυγόνου (Α = 16, Ζ = 8), τού σιδήρου (Α = 56, 

Ζ = 26) καί τού μολύβδου (Α = 2 0 8 , Ζ = 82). Τά φορτίο τού πρωτονίου δί

νεται στήν έξ. (2 .1).

3-48. Ένας σφαιρικός άγωγός μέ άκτίνα R, περιβάλλεται άπό ένα σφαιρικό κέλυ- 

φος διηλεκτρικού ύλικού μέ έσωτερική άκτίνα R , καί έξωτερική R ,. 

Προσδιορίστε τήν ήλεκτροστατική ένέργεια τού συστήματος άν 6 σφαιρικός 

άγωγός έχει όλικό φορτίο q καί ή διαπερατότητα τού διηλεκτρικού υλικού 

είναι ε.

3-49. Ένα ς ιδανικός πυκνωτής είναι κατασκευασμένος άπό δύο παράλληλους έπί- 
πεδους μεταλλικούς όπλισμούς μέ έπιφάνεια 4 0  cm2 καί σέ σχετική άπό- 
σταση 1 mm. Ό  χώρος μεταξύ τών δπλισμών καλύπτεται άπό δύο πλάκες 

μονωτικού ύλικού μέ πάχος 0 .5  mm ή καθεμιά καί διαφορετική διαπερατό
τητα 3ε0 καί 6ε0. Ό  ένας όπλισμός είναι γειωμένος ένώ στόν Αλλο Ανα

πτύσσεται σταθερό δυναμικό 3 00  V. Μέ τή γεωμετρία αύτή τό ήλεκτρικό 

πεδίο μεταξύ τών όπλισμών μπορεί νά θεωρηθεί σέ πολύ καλή προσέγγιση 

όμογενές καί μέ διεύθυνση κάθετη πρός τό έπίπεδο τών όπλισμών. Ά ν  τό 

διηλεκτρικό υλικό δέν διαθέτει έλεύθερο ήλεκτρικό φορτίο προσδιορίστε 

τήν ήλεκτροστατική ένέργεια πού βρίσκεται άποθηκευμένη στόν πυκνωτή 

(α) μέ όλοκλήρωση ώς πρός τό ήλεκτρικό πεδίο πού Αναπτύσσεται μεταξύ 

τών όπλισμών καί

(β) μέ όλοκλήρωση ώς πρός τήν πυκνότητα φορτίου.

i



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ηλεκτρικό ρεύμα

Τό ήλεκτρικό ρεϋμα όρίζεται ώς ή ποσότητα φορτίου πού διασχίζει μιά 
συγκεκριμμένη έπιφάνεια S  άνά μονάδα χρόνου, ήτοι,

dq
dt

(4.1)

Ό πω ς πάντα θά θεωρήσουμε τό μακροσκοπικό δριο dq —* 0 , όπου ή άπει- 
ροελάχιστη ποσότητα dq περιέχει άκόμη ένα μεγάλο άριθμό στοιχειωδών 
φορτίων.

4-1 Πυκνότητα Ρεύματος

"Αν καί ό όρισμός τής έξ. (4 .1) είναι άνεξάρτητος άπό τό μηχανισμό με
ταφοράς τού φορτίου (τό ρεύμα I μπορεί νά άναφέρεται σέ ροή φορτίου 
μέσα σέ ένα κυλινδρικό άγωγό, στή δέσμη ένός έττιταχυντή, σέ ένα κεραυ
νό ή στή μεταφορά φορτίων κατά την ήλεκτρόλυση), έξαρτάται άπό τη 
γεωμετρία καί προσανατολισμό τής έπιφανείας S. Είναι άρκετά χρήσιμο 
έπομένως νά όρίσουμε ένα μέγεθος πού θά περιγράφει τήν κίνηση τού 
φορτίου σέ κάθε σημείο τού χώρου άνεξάρτητα άπό όποιαδήποτε γεωμε
τρία τού μέσου παρατηρήσεως. Γιά τό σκοπό αύτό είναι σκόπιμο νά έπι- 
στρέψουμε στή μικροσκοπική άποψη καί νά δούμε τό ρεύμα ώς κίνηση 
φορτισμένων στοιχειωδών σωματίων. Θά θεωρήσουμε, όπως δείχνει τό
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σχήμα 4-1, ένα μικρό στοιχείο του χώρου γύρω άπό τό σημείο r όπου ή 
πυκνότητα των στοιχειωδών σωματίων μέ φορτίο q είναι n(r) (σωμάτια άνά 
κυβικό έκατοστόμετρο) καί ή ταχύτητά του u(r). Τά σωμάτια πού διασχί
ζουν σέ χρόνο At μιά μικρή έπίπεδη όρθογώνια έπιφάνεια α (όπου τό άνυ
σμα α είναι κάθετο πρός τήν έπΐφάνεια καί τό μήκος του μετρδ τό έμβαδόν 
τής έπίφανείας) περιέχεται στό πλάγιο παραλληλεπίπεδο μέ βάση α, καί άκ- 
μή, παράλληλη πρός τήν ταχύτητα u. ίση πρός uAt. Ό  όγκος του παραλλη-

ΣΧΗΜΑ 4-1 Τά σωμάτια μέ ταχύτητα ιι πού διέρχονται άπό τήν έπιφάνεια α σέ 

χρόνο At περιέχονται στό πλάγιο παραλληλεπίπεδο μέ βάση τήν έπι- 

φάνεια α καί άκμή μήκους u At παράλληλη πρός τήν ταχύτητα υ. Τό 

ϋψος τού παραλληλεπιπέδου πού σημειώνεται μέ διακεκομένη γραμ

μή έχει μήκος α · uAt.

λεπίπεδου είναι ίσος μέ τό έσωτερικό γινόμενο α*ιι At καί έπομένως 6 
άριθμός Ν τών σωματίων μέσα στό παραλληλεπίπεδο δίνεται άπό τή σχέ

ση

Ν = π α · u At (4 .2 )

Τό όλικό φορτίο πού πέρασε άπό τήν έπιφάνεια α σέ χρόνο At είναι ίσο μέ
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q η α · u A t. Σύμφ ω να μέ τόν όρισμό της έξ. (4 ,1 ) μπορούμε τώρα νά γρά

ψ ουμε τό ρεύμα  Ι(α) δ ιαμέσου τής έπ ιφ ανείας α ώς

Ι(α)
q η α-u A t
— Δϊ------ = η ^ * “ · (4 .3 )

Ή  έξ. (4 .3 ) μπορεί νά γενικευτεί εύκολα στήν περίπτωση δπου διάφορα εί

δη σωματίων, μέ διαφορετικό φορτίο ή διαφορετική ταχύτητα, συνεισφέ

ρουν στό ρεύμα  δ ιαμέσου τής έπ ιφανείας α. Ά ν  q|< είναι τό φορτίο τών 

σω ματίω ν τής κατηγορίας k (ήλεκτρόνια , πρωτόνια, θετικά Ιόντα) καί η^1 ε ί

ναι ή πυκνότητα τώ ν σω ματίω ν τής κατηγορίας k μέ ταχύτητα û k) στη γει

τονία τοΰ σημείο υ  γ, τό όλικό ρεύμα Ι(α) είναι

Ι(α) = £  qk Σ  = α ·  £  qk £  n ‘k) u f 1 (4.4)
k l  k (

δπου τό άθρο ισμα  στό δείκτη k έκτείνετα ι σ έ  δλες τίς κατηγορίες σω μα

τίω ν καί τό άθρο ισμα  στό δείκτη €  σ έ  όλες τίς ταχύτητες τώ ν σωματίων 

κάθε κατηγορίας. Τό  άνυσμα

J(r) = Σ  3k Σ  ηΓ  Μ “Γ  Μ (4 .5 )
k (

πού χαρακτηρίζει τό ρεύμα γιά όποιαδήποτε έπιφάνεια  γύρω άπό τό σημείο 

r θά ονομάσουμε πυκνότητα ρεύματος στό σημείο  r. "Αν τό άνυσμα J(r) ε ί

ναι γνω στό ώς συνάρτηση τώ ν συντεταγμένω ν, τό όλικό ρεύμα πού διαρ

ρ έει μιά έπ ιφ άνεια  S  μπορεί νά β ρ εθ ε ί άπό τό όλοκλήρωμα

I = /  J d a  . (4.6)
s

Oi μονάδες τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος, δπως όρίστηκε στήν έξ. (4 .1 ) ε ί

ναι τό Η Σ Μ —φ/se c  στό σύστημα  C G S  καί τό C /sec στό σύστημα S I. Ή  τε

λευταία μονάδα είναι γνω στή μέ τήν ονομασία am pere (Α ). 01 δύο μονάδες 

συνδέονται μέ τή σχέση  τής έξ. (2 .1 0 )

1 Α
1 0

Η ΣΜ —φ^εβο-1. (4 .7 )
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Στη λογική σειρά πού άκολουθήσαμε κατά τήν άνάπτυξη τών ήλεκτρικών 
φαινομένων θεωρήσαμε ώς βασική μονάδα τό coulomb καί παράγωγη τό 
ampere. Όπως ήδη άναφέραμε στήν Παράγραφο 2-1, στήν πράξη ή μονά

δα τού ρεύματος καθιερώνεται πειραματικά στό σύστημα SI καί ή μονάδα 
φορτίου όρίζεται μέ βάση τό ampdre.

‘Ως μονάδα τής πυκνότητας ρεύματος στό σύστημα CG S θά όρίσουμε 
τό HIM-tp^sec ’ •cm 2. Στό σύστημα SI άν θέλουμε νά είμαστε συνεπείς, 
θά πρέπει νά έπιλέξουμε τό arnpdre άνά m2. Συνήθως στήν πράξη έπιλέγε- 
ται ώς μονάδα τού συστήματος SI τό A *c rrr2 πού συνδέεται μέ τήν άντί- 
στοιχη μονάδα τοϋ συστήματος CGS διαμέσου τού συντελεστή τών έξ. 
(2 .10) καί (4.7).

Είναι χρήσιμο νά έξετάσουμε τή γενική μορφή τής πυκνότητας ρεύμα
τος στήν έξ. (4 .5) σέ μιά ρεαλιστική περίπτωση ροής φορτίου, δπως σέ ένα 
μεταλλικό άγωγό, όπου οί φορείς τού στοιχειώδους φορτίου άνήκουν σέ 
μιά μοναδική κατηγορία. Στή μεταλλική δομή τά άτομα βρίσκονται διατεταγ

μένα σέ σταθερές θέσεις ένός κρυσταλλικού πλέγματος’ ένώ ένας μικρός 

άριθμός ήλεκτρονίων άνά άτομο (συνήθως ένα ή δύο) είναι έλεύθερσ νά 

μετακινούνται άπό άτομο σέ άτομο. Στό πρότυπο αύτό μοναδικοί φορείς 

τοϋ ήλεκτρικού φορτίου είναι τά έλεύθερα ήλεκτρόνια μέ φορτίο —e καί άν 
παραλείψουμε τόν δείκτη k στήν έξ. (4 .5 ) μπορούμε νά γράψουμε τήν πυ
κνότητα ρεύματος ώς

J  = - e  £  · (4 .8 )
(

Τό άνυσματικό άθροισμα τής έξ. (4 .8) έκτείνεται σέ όλα τά ήλεκτρόνια πού 

έχουν διαχωριστεί σέ (  κατηγορίες μέ κριτήριο τήν ταχύτητα ιι .̂ ένώ κάθε 

κατηγορία χαρακτηρίζεται άπό τήν πυκνότητα τών ήλεκτρονίων ry  (ήλεκ

τρόνια μέ ταχύτητα \χ( άνά μονάδα δγκου). Στήν ήλεκτροστατική κατάστα

ση, όπου μόνη κίνηση είναι ή θερμική, δέν ύπάρχει καμιά προτιμητέα διεύ

θυνση γιά τό άνυσμα u καί τό άθροισμα τής έξ. (4 .8) μηδενίζεται. "Αν άντί- 
θετα δημιουργηθεί ένα ήλεκτρικό πεδίο Ε  στό έσωτερικό τού άγωγοϋ, θά 
άσκηθεϊ δύναμη —eE σέ κάθε έλεύθερσ ήλεκτρόνιο καί ή μέση τιμή τής 
ταχύτητας κάθε ήλεκτρονίου θά πάρει μιά πεπερασμένη τιμή πρός τήν προ
τιμητέα διεύθυνση πού όρίζει τό άνυσμα Ε . "Αν Ne είναι ό όλικός άριθμός

t Ένα  σύνηθες μεταλλικό σώμα μπορεί νά άποτελείτσι άπό ένα μεγάλο άριθμό μικροκρυ- 
στάλλων σέ τυχαίο προσανατολισμό.
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τών έλεύθερων ήλεκτρονίων άνά μονάδα όγκου μπορούμε νά όρίσουμε τή 
μέση ταχύτητά τους ώς

<u>
_ 1_

Ν ί
Σ rv»v
ι

(4 .9)

Ή  πυκνότητα ρεύματος τής έξ. (4 .8) παίρνει έπομένως την άπλή μορφή

J  = —eN e<u> . (4 .10)

Είναι άρκετά ένδιαφέρον νά έξετάσουμε τό μέγεθος τής μέσης ταχύτητας 
<u> ήλεκτρονίων πού δημιουργεί τήν πυκνότητα ρεύματος στήν έξ. (4 .10) 
γιά συνήθη ρεύματα σέ άγωγούς. Γιά ένα χάλκινο σύρμα μέ διατομή S=1 
aim 2 πού διαρρέεται άπό ρεύμα 1=1 Α, ή πυκνότητα ρεύματος είναι

J  =  —  = 100 A-cnrr2 . (4 .11)
Ο

Καθόσον ό χαλκός διαθέτει ένα έλεύθερο ήλεκτρόνιο κατά άτομο, ή πυ
κνότητα τών φορέων τού φορτίου Ne ταυτίζεται μέ τήν πυκνότητα τών 

άτόμων τού χαλκού. Ή  τελευταία ποσότητα δίνεται άπό τή σχέση

Ν . = - Ϊ5 -  (4 .12)
ν ο

όπου Ν0 =  6 .0 2 x 1 0 23 είναι ό άριθμός τού Avogadro καί V0 ό όγκος ένός 
γραμμομορίου (m =63 g) χαλκού. ’Από τήν τιμή τής πυκνότητας μάζας τού 
χαλκού pm = 9 g/cm3 μπορούμε νά ύπολογίσουμε τόν όγκο V0 ώς

ν0 =
m

’m

63
= 7 cm 3

καί στή συνέχεια τήν πυκνότητα έλεύθερων ήλεκτρονίων
6 .0 2x 1 023

= 0 .8 6  χ 1 0 23 cm 3. (4 .13)

Ή  μέση ταχύτητα τών ήλεκτρονίων πρός τή διεύθυνση τής πυκνότητας 

ρεύματος είναι έπομένως

J 102
uE=  <υ>

Ne e 0 .8 6 χ 1 0 23 · 1 .6 0 2 χ 1 0 -19
= 7 .3 x 1 0  3 cm/sec. (4 .14)



4-2. Ή Εξίσωση Συνεχείας 143

Μιά πράγματι έξαιρετικά μικρή ταχύτητα.
Τό άποτέλεσμα τής έξ. (4 .14 ) γίνεται άκόμη πιό έντυπωσιακό άν υπο

λογίσουμε τό μέγεθος τής ταχύτητας ιιΘ πού έκτελοΰν στήν πραγματικότη
τα τά ήλεκτρόνια Ή  μέση κινητική ένέρνεια  της τυχαίας θερμ ικής 

κ ινήο εω ς κάθε ή λεκτρ ονιο υ  είνσ ι τής τάξης τού kT . όπου k 

1 .38x 10 23J-K  1 είναι ή σταθερά τού Bolzmann καί Τ  ή άπόλυτη θερμο
κρασία τού άγωγοΰ. Γιά θερμοκρασία δωματίου (Τ ~ 3 0 0  Κ) ή μέση κινητι
κή ένέργεια τού έλεύθερου ήλεκτρονίου είναι

T e = i  m eu | = kT = 4 .1 4 x 1 0  21 J

καί ή ταχύτητα ue (ή μάζα τού ήλεκτρονίου είναι me = 9 .1 1 χ 1 0 ~31 kg)

u0 = 9 .5  χ 10β cni/sec . (4 .15 )

Ή  μέση ταχύτητα μέ τήν όποία οί φορείς τού φορτίου κινούνται κατά τή 
φορά τού ρεύματος είναι, γιά συνήθη ρεύματα τού έργαστηρίου, δέκα τά
ξεις μεγέθους μικρότερη άπό τήν ταχύτητα τής τυχαίας θερμικής τους κινή- 
σεως. Όπως θά δούμε στήν μεθεπόμενη παράγραφο, στήν άξιοσημείωτη 
αύτή σχέση μεγέθους όφείλεται ό νόμος τού Ohm.

4*2 Ή ’Εξίσωση Συνεχείας

Μιά σημαντική σχέση μεταξύ τής πυκνότητας ρεύματος J  καί τής πυ
κνότητας φορτίου ρ μπορεί νά έξαχθεΐ άπό τήν άρχή διατηρήσεως τού ήλε- 
κτρικοϋ φορτίου πού άναφέραμε στήν είσαγωγή τού Κεφαλαίου 2 . “Ας 
θεωρήσουμε σέ μιά όρισμένη στιγμή t τό όλικό ρεύμα τής έξ. (4 .6 ) γιά μιά 
κλειστή έπΐφάνεια S

l(t) = §  J-da . (4.16)
s

Σέ κάθε σημείο τής έπιφάνειας S τό έσωτερικό γινόμενο J-da μπορεϊ νά 
είναι μιά θετική ή άρνητική ποσότητα. Άπό τήν έξ. (4 .10 ), J-da > 0 σημαί
νει άτι στό σημείο αύτό μιά θετική ποσότητα φορτίου είσρέει στό χώρο V 
πού περιβάλλει ή έπιφάνεια S ή μιά άρνητική ποσότητα φορτίου φεύγει 
άπό τό χώρο. Τό άντίθετο συμβαίνει σέ σημεία τής έπιφανείας S  όπου 
J-da < 0. Ή  όλοκλήρωση έπομένως τής ποσότητας J-da δίνει τό ρυθμό μέ 
τόν όποιο θετικό ή άρνητικό φορτίο είσρέει ή έγκαταλείπει τό χώρο V. ”Αν
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μέσα στό χώρο V  δέν δημιουργεϊται ή καταστρέφεται φορτίο, ό ρυθμός 
διελεύσεως τοϋ φορτίου άπό τήν έπιφάνεια S  πρέπει νά είναι Γσος μέ τό 

ρυθμό αύξομειώσεως τοϋ όλικοϋ φορτίου

Q = J p(r) d3r
V

μέσα στό χώρο πού περιβάλλει ή έπιφάνεια. Μπορούμε νά έκψράσουμε τή 
σχέση αύτή ώς

j  J  da = p(r) d3r (4 .17)
s at *V

ή χρησιμοποιώντας τό θεώρημα του Green

§  J-d a  = j  V - Jd 3r (4 .18)
S V

ώς

J V-J d3r = f pd3r . (4 .19)
v dt v

Τώρα, γιά την έξαγωγή τής έξ. (4 .19 ) ή έπιφάνεια S καί ό άντίστοιχος όγ
κος V  έπιλέγησαν τελείως αύθαίρετα. Θεωρώντας έπομένως ένα άπειροε- 

λάχιστο όγκο V  γύρω άπό ένα σημείο τοϋ χώρου μπορούμε νά άπαλλαγοΰ- 
με άπό τά όλοκληρώματα καί νά γράψουμε τή διαφορική έξίσωση, γνωστή 

ώς έξίσωση συνεχείας.

99

Π

V-J = -
dp
dt

V -J (4 .20)

όπου ή μερική παράγωγος τής πυκνότητας φορτίου ώς πρός τό χρόνο τονί
ζει τό γεγονός ότι ή ποσότητα ρ είναι έπίσης συνάρτηση τών συντεταγμέ
νων.
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01 έξ. (4 .19) καί (4 .20) άποτελοϋν τήν μαθηματική έκφραση τής άρχής 
διατηρήσεως τού φορτίου. Σέ ένα σημείο τοΰ χώρου δέν μπορεί νά ύπάρ- 
ξει μετακίνηση φορτίου χωρίς άντίστοιχη μεταβολή τής πυκνότητας φορ

τίου στό σημείο αύτό. Ό πω ς θά δούμε στό Κεφάλαιο 6 , ή έξ. (4 .20 ) δη
μιουργεί τή θεωρητική βάση γιά τήν άνάπτυξη μεθόδων άναλύσεως κυ

κλωμάτων.

4-3 ‘Αγωγιμότητα, ‘Αντίσταση καί 6  Νόμος τού Ohm

Μιά άπό τίς πρώτες πειραματικές άνακαλύψεις γύρω άπό τή ροή τοΰ 
ήλεκτρικού φορτίου ήταν άτι τό ρεύμα που ρέει άπό ένα σημείο ένός υλι
κού πρός ένα άλλο είναι άνόλογο πρός τή διαφορά δυναμικού μεταξύ των 
σημείων αυτών. ‘Η διαπίστωση αύτή, γνωστή ώς νόμος τού Ohm, διατυ

πώνεται μέ τήν άπλή σχέση

I = RV (4 .21 )

όπου ό συντελεστής άναλογίας R χαρακτηρίζει τό ύλικό, τήν έπιλογή τών 

σημείων μέ διαφορά δυναμικού V  καί γενικά τή γεωμετρία τοΰ σώματος 

πού διαρρέεται άπό τό ρεύμα I. Γιά σταθερή θερμοκρασία, ό συντελεστής 

R, πού θά όνομάσουμε άντίσταση τού σώματος γιά τά συγκεκριμένα άκρα, 
είναι άνεξάρτητος άπό τή διαφορά δυναμικού V. Στό σύστημα CG S ή μονά
δα μετρήσεως τής άντιστάσεως προσδιορίζεται άπό τήν έξ. (4 .21 ) ώς

Η ΣΜ -φ  ( Η Σ Μ -φ )2 cm
sec-statvolt sec*dyrvcm  sec

Στήν μονάδα αύτή, μέ διαστάσεις ταχύτητας πού βρίσκει πολύ μικρή έφαρ- 
μογή, δέν δίνεται Ιδιαίτερο όνομα. Ή  μονάδα μετρήσεως τής άντιστάσεως 
πού συνήθως χρησιμοποιείται όρίζεται στό σύστημα SI μέ τήν όνομασία 
ohm καί τό συμβολισμό Ω. ’Από τήν έξ. (4 .21 )

1 ohm
1 ampere 

1 volt
(4 .23 )

Στά έπόμενα κεφάλαια ή έννοια τής άντιστάσεως καί ό νόμος τοΰ Ohm 

θά παίξουν κεντρικό ρόλο στήν έξέταση τής τεχνολογίας τού ήλεκτρισμοϋ. 
Γιά τόν ήλεκτρολόγο μηχανικό ή άπλή σχέση V  = IR άποτελεΐ τήν άπαρχή
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κάθε υπολογισμού γιά τόν προσδιορισμό της άντιστάσεω ς ή τού ρεύματος 

σέ κάθε έπ ιμέρους στοιχείο ένός κυκλώ ματος. Γιά τόν φ υσικό άπό την άλ

λη πλευρά , ή έμπειρ ική  σ χ έσ η  τής έξ. (4 .2 1 ) άντανακλά μιά άξιοσημείω τη 

ιδιότητα τής ύλης πού καλείται νά έξηγήσει.

Γεν ικά  ώς ήλεκτρικό ρεύμα μπορούμε νά θεω ρ ήσο υμ ε κάθε συστημα

τική μεταφορά φορτίου. Ή  μηχανική μεταφορά φορτίου μέ τόν Ιμάντα τής 

διατάξεως V an  de G raa ff, ή ροή ήλεκτρονίω ν στον καθοδικό σωλήνα τής 

τη λεο ρ ά σ εω ς ή ή κίνηση θετικώ ν καί άρνητικών ιόντων σ έ ένα ήλεκτρολυ- 

τικό διάλυμα είναι μερ ικές μορφ ές ήλεκτρικοΰ ρεύματος. Ό  μηχανισμός 

πού δ ημ ιουρ γεί τή ροή φορτίου σ έ  κάθε περίπτω ση ποικίλει. Στή συντρι

πτική πλειοψ ηφία δμω ς τω ν ρευμάτω ν πού θά μάς άπασχολήσουν στή σ υ 

νέχεια  ή ροή φορτίου δημιουργεΐται άπό τή δύναμη πού ά σ κεϊ τό ήλεκτρικό 

πεδίο στά στοιχειώ δη φορτία, θεω ρώ ντας τό μηχανισμό αυτό σέ ένα στε

ρεό ό μ ο γενές  ύλικό γιά δύο γειτονικά σημεϊα  μέσα  στό ύλικό, ή έμπειρική 

παρατήρηση τής έξ. (4 .2 1 ) όδηγεΐ στό συμπέρασμα ότι ή πυκνότητα ρ εύ

ματος J  είναι άνάλογη πρός τό ήλεκτρικό πεδίο Ε . Μ πορούμε έπομένω ς σέ 

κάθε σημείο  τού ύλικοΰ νά σ υν δ έσ ο υ μ ε τά δύο άνύσματα μέ τή σχέση

J  =  g E  (4 .2 4 )

όπου ή σταθερά g χαρακτηρίζει τό ύλικό.

Από φ υσ ικής άπόψεω ς ή άγωγιμότητα g πού όρίζεται στήν έξ. (4 .2 4 ) 

προσφ έρετα ι π ερ ισσό τερο  γιά τή δ ιερεύνηση  τού φαινομένου πού έκφρά- 

ζει ό νόμος τού Ohm  άπό ότι ή άντίσταση R τής έξ. (4 .2 1 ) πού μεταξύ άλ

λω ν έξαρτάται άπό τή γεω μετρία  τού ύλικοΰ σώματος. Α ντ ίθ ετα , σέ πρα

κτικές έφ αρμογές όπου ένδ ιαφ έρει τό όλικό ρεύμα ή ή διαφορά δυναμικού 

μεταξύ δύο σημείω ν ένός κυκλώματος, ή άντίσταση R είναι τό καθοριστικό 

μέγεθ ο ς . Μ πορούμε πάντως νά σ υν δ έσ ο υ μ ε τίς δύο ποσότητες (πού έτσι κι 

άλλιώ ς περιγράφ ουν τό ίδιο φαινόμενο) άν θεω ρ ήσο υμ ε μιά άπλή γ εω μ ε

τρία. ”Α ν  τό σχήμα τού ύλικοΰ πού διαρρέεται άπό ρεύμα έχει σταθερή 

διατομή (όπως π.χ. ένα σύνη θ ες  σύρμα) ή ολική άντίσταση είναι άνάλογη 

πρός τό μήκος του €  καί άντίστροφα άνάλογη πρός τήν έγκάρσια διατομή s. 

Β εβα ίω ς έξαρτάται καί άπό τή φ ύση τού ύλικοΰ. Ή  έμπειρ ική σχέση  πού 

έπαληθεύετα ι πειραματικά γιά μιά μεγάλη κατηγορία ύλικών είναι

(4 .2 5 )
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δπου ή είδική Αντίσταση ρ χαρακτηρίζει τό ύλικό Ανεξάρτητα Από τή γεω
μετρία. Τη σχέση αύτή θά έπαληθεύσουμε στό έπάμενο πείραμα.

mi ΠΕΙΡΑΜΑ 4-1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

//

I

Συνδέστε τό κύκλωμα πού δίνεται στό σχήμα 4-2. ‘Ως άντίσταση R 
χρησιμοποιείστε μιά μεταλλική χορδή μέ διατομή s. Σημειώστε τή διατο- 
μή τής χορδής καί τό ύλικό άπό τό όποιο είναι κατασκευασμένη. Συνδέ
στε τό βολτόμετρο V μέ τό ένα άκρο τής χορδής Β. Ή  έποψή Ε μπορεί 
νά κινείται κατά μήκος τής χορδής. Κλείστε τό διακόπτη S καί μέ τή ρυθ
μιστική άντίσταση Rg ρυθμίστε τήν ένταση τού ρεύματος ώστε νά πάρει 
κάποια τιμή, έπιτρεπτή γιά τό άμπερόμετρο Α. Σημειώστε σέ κατάλληλο 
πίνακα τήν ένδειξη V τού βολτόμετρου, I τού άμπερόμετρου καί τό μήκος 
(  τής χορδής μεταξύ τών σημείων Β καί Ε. Στήν τελευταία στήλη τού πί
νακα ύπολογίστε άπό τό νόμο τού Ohm τήν άντίσταση R τού μήκους (  
τής χορδής. Έπανσλάβετε τή μέτρηση γιά 10 τουλάχιστον διάφορες θέ
σεις τής έπαψής Ε κατά μήκος τής χορδής.
-  Έπανσλάβετε τίς παραπάνω μετρήσεις γιά χορδές κατασκευασμένες 
άπό τό ίδιο ύλικό άλλά διάφορη διατομή.
-  'Αποδώστε σέ μία γραφική παράσταση τή μεταβολή τής άντιστάσεως 
R ώς πρός τό μήκος (  τής χορδής γιά καθεμιά άπό τίς προηγούμενες χορ
δές. Προσαρμόστε μιά εύθεία γραμμή στά πειραματικά δεδομένα πού 
άντιστοιχοΰν σέ κάθε χορδή. Σημειώστε στό άκρο κάθε εύθείας τό έμ- 
βαδόν τής διατομής s τής άντίστοιχης χορδής. Από τή γραφική παράστα
ση προσδιορίστε γιά κάθε χορδή τή σταθερά k στή σχέση

<Σ>
Β ΛΛΛΛΛ

R

1
♦ · -

τ
ΛΛΛΛΛΛ

* 9
ΣΧΗΜΑ 4-2 Διάταξη γιά τόν προσδιορισμό τής είδικής άντιστάσεως ρ στό Πείρα

μα 4-1.
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R = Μ (4.26Ι

πού συνδέει την άντίσταση μέ τό μήκος ένός γραμμικού άγωγοΰ.
-  Χρησιμοποιώντας τά προηγούμενα άποτελέσματα άποδώστε σέ μιά 

δεύτερη γραφική παράσταση τή μεταβολή τού συντελεστή k ώς πρός τό 

άντίστροφο τής δίστομης τού άγωγοΰ s~1. Προσαρμόστε μιά ευθεία στά 

πειραματικά δεδομένα καί άπό τήν κλίση τής εύθείας προσδιορίστε τήν 

είδική άντίσταση ρ τού ύλικού άπό τό όποϊο είναι κατασκευασμένες οΙ 

χορδές πού μελετήσατε. Συγκρίνετε τό άποτέλεσμά σας μέ τιμές πού δί

νονται στή βιβλιογραφία.

Μέσα στην πληθώρα τών φυσικών μεγεθών πού όρίζεται στούς διά
φορους κλάδους τής έπιστήμης ή είδική άντίσταση τών ύλικών πού άπαν- 
τοΰμε στή φύση ή στό έργαστήριο κατέχει ίσως τό ρεκόρ σέ φάσμα άριθ- 
μητικών τιμών. Μεταξύ τού καλύτερου μονωτικού ύλικού καί τού καλύτε
ρου άγωγοΰ σέ κανονική θερμοκρασία, ή παράμετρος ρ τής έξ. (4 .25) με
ταβάλλεται κατά 30 περίπου τάξεις μεγέθους. "Αν καί ό διαχωρισμός δέν εί
ναι άπόλυτος, πρακτικά διακρίνουμε τά υλικά σέ τρεϊς μεγάλες κατηγορίες. 
Σέ άγωγούς μέ είδική άντίσταση στήν περιοχή 10-3 έως 10-6 Ω -cm, σέ 
ήμιαγωγούς στήν περιοχή 10~2 έως 109 Ω -cm καί σέ μονωτές στήν περιο
χή 10 ’ ° έως 1022 Ω -cm. Ή  είδική άντίσταση γιά μερικά συνήθη υλικά δίνε
ται στόν Πίνακα 4-1.

‘Η έξ. (4 .24 ) είναι μιά έμπειρική σχέση μέ προέλευση τήν πειραματική 
παρατήρηση σέ μιά μεγάλη κατηγορία ύλικών. Συνδέει τή ροή τού έλεύθε- 
ρου φορτίου σέ ένα σημείο τού ύλικού μέ τήν τιμή καί διεύθυνση τού ήλε- 
κτρικοΰ πεδίου στό σημείο αύτό. Ή δη στήν προηγούμενη πρόταση ό πα
ρατηρητικός άναγνώστης θά διέκρινε μιά παραδοξολογία. Ό  όρος «έλεύθε- 
ρο φορτίο» συνεπάγεται, σύμφωνα μέ τό δεύτερο νόμο τού Νεύτωνα, έπι- 

τάχυνση άνάλογη πρός τή δύναμη. Παρόλα αύτό, ή έξ (4 .24) συνδέει μέ 
μιά άπλή άναλογία τή δύναμη F = qE πάνω στό «έλεύθερο φορτίο» q μέ 
τήν ταχύτητα ν = q_1J  καί όχι μέ τήν έπιτάχυνση. "Αν έπομένως σέ ένα 
υλικό ικανοποιείται ό νόμος τού Ohm τούτο σημαίνει ότι οΙ φορείς τού 
φορτίου δέν είναι άπόλυτα έλεύθεροι νά κινηθούν. Στήν κίνηση πού προ- 
καλεϊ τό ήλεκτρικό πεδίο άντιτίθεται μιά δύναμη πού θυμίζει έντονα τίς δυ

νάμεις τριβής.
Δέν θά άποτολμήσουμε έδώ τήν ποσοτική άνάλυση τού νόμου τού 

Ohm. Ή  πλήρης έξήγηση τού φαινομένου καθώς καί ό υπολογισμός τής 
άγωγιμότητας g μπορούν νά γίνουν μό,νο στά πλαίσια τής κβαντικής θεω-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-1 ΕΙδική άντίσταση ρ διάφορων ύλικών σέ θερμοκρασία 22°C

Ρ Ρ
Υλικό (Ω·αη) Υλικό (Ω-cm)

Διηλεκτρικά (στερεά): "Αλατα σέ ύγρή κατάσταση:

παραφίνη > 1 0 ,β χλωριοΰχο άσβέστιο(750°Ο 0.862

θειον 1 χ ΙΟ 17 νιτρικός άργυρος (350°C) 0 .820

ήλεκτρο 5 χ 1 0 ,β χλωριοΰχο νάτριο (750°C) 0 .294

βακελίτης 2 χ 1 0 7
(διάφοροι τύποι) - 2 χ 1 0 1β Μέταλλα:

quartz άνθρακας 3 .5 x1 0  3

II πρός κύριο άξονα 1 χ 1 0 ’ * βισμούθιο 1 .1 9 x1 0  4

j. πρός κύριο άξονα 3 χ-1 0 ,β υδράργυρος 9 .5 8 x1 0  *
ρίκα 9 χ 1 0 15 άντιμόνιο 4 .1 7 x1 0  5

πορσελάνη 3 χ 1 0 14 μπροϋτζος
σχιστόλιθος 1 0 4 -  (88% Cu, 12% Sn) 1 .8 x 1 0  5

ύαλος 2 χ ΙΟ ’ 3 -  (89% Cu, 6% Sn, 4% Zn) 1 .3 5 x1 0  5

ξύλο σίδηρος 1 .0 x 1 0  5

-  μαόνι 4 χ 1 0 13 λευκόχρυσος 1 .0 x 1 0  5

— λεύκη 5 x 1 0 ” βολφράμιο 5 .5 1 x1 0  6

— πλάτανος 3 χ 1 0 10 άλουμίνιο 2 .8 3 x 1 0  6
λευκό μάρμαρο 1 0 10 χρυσός 2 .4 4 x1 0  6

γρανίτης ίο 7—ίο 9 χαλκός 1 .7 x1 0  6

Διηλεκτρικά (ύγρά’):
άργυρος 1 .4 7 x1 0  6

πετρέλαιο 2 χ 1 0 ,β
παραφινέλαιο 1 χ 1 0 16
έλαιόλαδο 5 χ 1 0 12
άπεσταγμένο νερό 5x10*
αιθυλική άλκοόλη 3 χ 1 0 5

t Ή  ειδική άντίσταση στήν ύγρή κατάσταση μετρδται σέ μονάδες άντιστάσεως άνό στοι
χειώδη όγκο. ΟΙ τιμές πού περιέχονται στόν πίνακα δίνονται σέ Ω/cm 3.

12
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ρίας. Ποιοτικά, μπορούμε νά άποδώσουμε τη συμπεριφορά πού έκφράζει ή 
έξ. (4 .24 ) στη μεγάλη διαφορά (κατά πολλές τάξεις μεγέθους γιά συνήθη 
ήλεκτρικά πεδία καί θερμοκρασίες) μεταξύ τής ταχύτητας u0 των φορέων 
πού όφείλεται στη θερμική τους κίνηση καί τής μέσης ταχύτητας uE πού 
άποτελεΐ τή συνισταμένη τής θερμικής κινήσεως καί τής κινήσεως πού δη
μιουργεί τό ήλεκτρικά πεδίο. Άπό τίς έξ. (4 .14) καί (4 .15)

υΕ ~  10 2 — 10 3 << uQ ~  107 cm/sec . (4 .27)

"Αν υιοθετήσουμε τό άπλό πρότυπο πού όδήγησε στό άποτέλεσμα τής έξ.
(4 .14 ), ήτοι ένα συνεχές μέσο δπου φορείς τού φορτίου είναι ένα ήλεκτρό- 
νιο κατά άτομο, μπορούμε νά έξάγουμε όρισμένα γενικά συμπεράσματα γιά 
τή διακίνηση τού φορτίου μέσα στήν ύλη. Ή  κίνηση ένός ήλεκτρονίου μέ
σα σέ ένα στερεό δίνεται διαγραμματικά στό σχήμα 4-3 μέ κύριο χαρακτη
ριστικό τίς συνεχείς καί τυχαίες κρούσεις τού ήλεκτρονίου μέ τά άτομα ή 
θετικά ιόντα τού υλικού. Γιά τήν τυπική μέση άπόσταση

<d> ~ 10-7 cm (4 .28)

μεταξύ άτόμων μέσα σέ ένα στερεό ή τιμή τής ταχύτητας υΘ προβλέπει άτι

Ε

Ο ο >ο
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/

ο ο ο

ο ο
/

ο >ο ο
Ζ 5

ο /ό ο ο ο ////
ο

ο ο ο ο ό ο
ΣΧΗΜ Α 4-3 Κίνηση ήλεκτρονίου στό έσωτερικό άγωγοΰ. 01 κύκλοι συμβολίζουν 

θετικά ιόντα ή ούδέτερα άτομα.
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6 μέσος χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών κρούσεων είναι, σέ προσέγγιση 

τάξης μεγέθους,

τβ = ---- ~ 10~14 sec . (4 .29 )
υθ

Στό μικρό αύτό χρόνο τό ήλεκτρικό πεδίο έπενεργεΤ μέ μιά δύναμη F  = 
—βΕ πάνω στό ήλεκτρόνιο καί μεταβάλλει τήν όρμή του κατά τήν ποσότητα

m e ue = - β Ε τ  . (4 .30 )

"Αν Ν είναι ό άριθμός τών ήλεκτρονίων πού συνεισφέρουν στό ρεύμα, τό
τε ή μέση τιμή τής όρμής τους μπορεί νά γραφεί ώς

m e <u> — m e u E = - i  X ( m e u0,k' -  eETk) (4 .31 )

όπου τό άνυσμα ti0h> άντιπροσωπεύει τήν ταχύτητα ένός ήλεκτρονίου μετά 
τήν τελευταία του κρούση. Καθόσον οί ταχύτητες αύτές έχουν τελείως τυ
χαία διεύθυνση, ό πρώτος όρος στό άθροισμα τής έξ. (4 .31 ) μηδενίζεται. 

Ό  δεύτερος όρος είναι τό γινόμενο τής δυνάμεως — βΕ πού έξασκεϊ τό ήλε

κτρικό πεδίο στό ήλεκτρόνιο έπί τό μέσο χρόνο

τβ s  <τ> = 1  X  Tk (4 .32 )

μεταξύ διαδοχικών κρούσεων. Ή  μέση ταχύτητα μέ τήν όποία κινείται τό 

ήλεκτρόνιο είναι έπομένως
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Ή  τελευταία σχέση άποδίδει τή συμπεριφορά πού περιγράφει ό νόμος τοΰ 

Ohm: ή  τ α χ ύ τ η τ α  τ ω ν  φ ο ρ έ ω ν  τ ο ΰ  ή λ ε κ τ ρ ικ ο ϋ  φ ο ρ τ ίο υ  μ έ σ α  σ τ ή ν  Ο λ η  ε ί 
ν α ι α ν ά λ ο γ η  π ρ ό ς  τή δ ύ ν α μ η  π ο ύ  έ ξ α σ κ ε ΐ  τό  ή λ ε κ τ ρ ικ ό  π ε δ ίο . Μπορούμε 
μάλιστα νά καταλήξουμε στήν έξ. (4 .24 ) άν χρησιμοποιήσουμε τή σύνδεση 
μεταξύ πυκνότητας ρεύματος καί μέσης ταχύτητας των ήλεκτρονίων πού δί
νεται στήν έξ. (4 .10 ). Γιά τό πρότυπο πού όδηγεΐ στήν έξ. (4 .33 ), ή πυκνό
τητα ρεύματος είναι

j  = —eNe u E
e2Ne

me
τβΕ (4 .34)

Συγκρίνοντας τή σχέση αύτή μέ τήν έξ. (4 .24) ή άγωγιμότητα άναγνωρίζε- 
ται ώς

e2Ne
9 = — — τθ . (4 .35)

m e

Χρησιμοποιώντας άκόμη τήν έκτίμηση τής έξ. (4 .29 ) γιά τό μέσο χρόνο με
ταξύ διαδοχικών κρούσεων τβ- τήν τιμή τής πυκνότητας έλεύθερων ήλεκ
τρονίων γιά τό χαλκό τής έξ. (4 .13 ) καί τίς πειραματικές τιμές γιά τό φορτίο 
(β = 1.6 χ 10~19 C) καί τή μάζα (m e = 9.1 χ 10~31 kg) τοΰ ήλεκτρονίου, ή 
έξ. (4 .35 ) δίνει

g ~  2 χ 107 Ω~1 ·π τ~1

ή ισοδύναμα

ρ ~  5 χ 10 8 Ω-m = 5 χ 10_ 6 Ω·ατι (4 .36)

Παρόλη τήν άπλοϊκότητα τοΰ προτύπου πού χρησιμοποιήσαμε, ή συμφωνία 
τής έκτιμήσεως πού προκύπτει στήν έξ. (4 .36) μέ τήν πειραματική τιμή τής 
ειδικής άντιστάσεως τοΰ χαλκοΰ στόν Πίνακα 4-1 είναι έκπληκτική.

ΟΙ δυνάμεις «τριβής» πού άντιτίθενται στή ροή τοΰ φορτίου μέ σταθε
ρή έπιτάχυνση συνεπάγονται τήν κατανάλωση έργου. Στό άπλό πρότυπο 
πού θεωρήσαμε ώς τώρα ό μηχανισμός καταναλώσεως έργου είναι προφα
νής. Σέ κάθε σύγκρουση των φορέων τοΰ φορτίου μέ τά Ιόντα ή τά άτομα
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τού ύλικοΟ μεταφέρεται ένέργεια εΤτε άπό τό ήλεκτρόνιο στό Ιόν είτε άντί- 
στροψα. Στή σταθερή κατάσταση ροής του ήλεκτρικοΟ ρεύματος έπομένως 
ένα μέρος τής κινητικής ένεργείας τών ήλεκτρονίων μεταβάλλεται σέ τυχαία 
κινητική ένέργεια τών άτόμων τού ύλικοΰ, δηλαδή σέ θερμότητα. "Αν F = 
—eE είναι ή δύναμη πού έξασκεϊ τό ήλεκτρικό πεδίο πάνω σέ ένα ήλεκτρά- 
νιο πού κινείται μέ σταθερή ταχύτητα u ό ρυθμός καταναλώσεως ένερ- 

γείας στό στοιχειώδη όγκο πού περιέχει Ne ήλεκτρόνια πρέπει νά είναι

Χρησιμοποιώντας τήν έκφραση J  = — eNgU γιά τήν πυκνότητα ρεύματος κα( 
τό νόμο τού Ohm στήν έξ. (4 .24 ), ή Ισχή ρ μπορεί νά γράφε? ώς

όπου ρ είναι ή είδική άντίσταση τού ύλικοΟ. Ή  τελευταία σχέση είναι πε
ρισσότερο γνωστή στήν περίπτωση ένός γραμμικού άγωγού, δηλαδή ένός 
άγωγοϋ μέ σταθερή διατομή s καί σταθερή πυκνότητα ρεύματος. "Αν (  εί
ναι τό μήκος τού άγωγού καί I = J s  τό όλικό ρεύμα, τότε ή όλική Ισχή πού 
καταναλώνεται στόν άγωγό είναι

Στό τελευταίο σκέλος τής έξ. (4 .39 ) έχει χρησιμοποιηθεί ή έξ. (4 .25 ). Χρη

σιμοποιώντας άκόμη τό νόμο τού Ohm, ή έξ. (4 .39 ) μπορεί νά γράφε? στίς 
έναλλακτικές μορφές

ρ = —— = Νβ F-u = — eNgE-u . (4 .37 )

p = - eN' ( ? J H i JK w i = ‘-w (4 .38 )

(4 .39 )

ρ = R |2 =  VI =  — (4 .4 0 )

όπου V  είναι ή διαφορά δυναμικού στά άκρα τού άγωγού.
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Στό σύστημα  S I ή μονάδα πού μετρά την ΐσχή είναι τό volt χ am pere 

=  vo lt χ co u lom b/sec =  jo u le /sec =  w att . Μονάδα Ιαχής στό σύστημα 

C G S  είναι τό e rg/sec , όπου

1 w a tt =  1 0 7 erg/sec . (4 .4 1 )

4-4 *Η Ωμική 'Αντίσταση

Ό  νόμος τοϋ Ohm  δίνεται διαγραμματικά στό σχήμα 4 -4  όπου τό σύμ

βολο -Jp-άντιπροσω πεύει ένα ήλεκτρικό στοιχείο καί τό σύμβολο-^^^-έναν 

άγωγό μέ άντίσταση R. Ώ ς  ήλεκτρικό στοιχείο θά θεω ρήσουμ ε όποιαδήπο- 

τε σ υσ κευή  πού έχει τή δυνατότητα νά διατηρήσει σ έ δύο σημεία  της μιά 

διαφορά δυναμικού V . Ή  διαφορά αύτή δυναμικού μπορεί νά έπιτυγχάνεται 

μέ δ ιάφορους μηχανισμούς. Στήν πράξη ό όρος ήλεκτρικό στοιχείο διατη

ρείται μόνο γιά διατάξεις όπου ή διαφορά δυναμικού δημιουργεΐται άπό χη

μικές άντιδράσεις τών ύλικών πού άποτελοΰν τό στοιχείο . “Α ν  καί θά άνα- 

φ ερ θ ο ΰμ ε σ έ  όρ ισ μ ένες χαρακτηριστικές ιδιότητες τών ήλεκτρικών στοι

χείω ν στά δύο έπόμενα κεφάλαια θά έχουμε τήν εύκαιρία νά τά μελετή

σουμε μέ λεπ τομέρεια  στό Κεφάλαιο  5. Εναλλακτικά  θά χρησιμοποιήσου

με έπανειλλημένα  στό έργαστήριο σ υ σ κ ευ ές  πού τροφοδοτούνται άπό τό 

δύκτιο τής πόλης καί είναι κατασκευασμένες έτσι ώ στε νά έμφανίζουν σέ 

δύο άκροδέκτες τους μιά διαφορά δυναμικού V . Στίς π ερ ισσό τερ ες συ

σ κ ευ ές  τού τύπου αύτοΰ, πού θά ονομάσουμε τροφοδοτικά συνεχούς ρεύ
ματος (Σ Ρ Γ  ή διαφορά δυναμικού V  πού άναπτύσσεται στούς δύο άκροδέ

κτες μπορεί νά έπ ιλεγε ϊ μεταξύ δύο όρίων πού καθορίζει ό κατασκευαστής, 

ένώ  ή τιμή V  καί τό ρεύμα πού παρέχεται στό έξω τερικό κύκλωμα δίνονται 

σ έ  όργανα τής σ υσ κευή ς . Στά πλαίσια τού βιβλίου αύτοΰ, ή έσω τερική  κα

τασκευή  τώ ν τροφοδοτικώ ν Σ Ρ  δέν θά μάς άπασχολήσει.

Ό  άγω γός πού στό κύκλωμα τού σχήματος 4 -4  παρεμβάλλει τήν άντί

σταση R μεταξύ τών άκροδεκτώ ν τού ήλεκτρικοΰ στοιχείου μπορεί στήν 

πράξη νά πάρει πολλές μορφές. Ό  έπιστήμονας ή ό τεχνικός έχει σήμερα 

στή δ ιά θεσή  του μιά μεγάλη ποικιλία άπό παθητικά έξαρτήματα πού κατα

σκευάζονται μέ μόνο σκοπό τήν παρεμβολή άντιστάσεω ς σ έ  ένα ήλεκτρικό 

κύκλωμα καί πού άναφέρονται μέ τή γενική όνομασία άντιστάσεις. ΟΙ τύπο

ι  Σύμφωνα μέ τήν καθιερωμένη πρακτική θά συμβολίσουμε τό συνεχές ρεύμα μέ τά γράμ
ματα ΣΡ καί τό έναλλασσόμενο ρεύμα μέ τά γράμματα ΕΡ. Στή διεθνή βιβλιογραφία τά 
άντίστοιχα μεγέθη συμβολίζονται μέ τά γράμματα DC καί AC.
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I

ι--------ν---------ι
ΣΧΗΜΑ 4-4 Διαγραμματική παράσταση του νόμου τοΰ Ohm.

ποιημένες άντιστάσεις ποικίλουν ώς πρός τό ύλικό άπό τό όποιο είναι κατα
σκευασμένες, τίς διαστάσεις καί τό σχήμα. Γενικά χαρακτηρίζονται άπό κά
ποια όνομασπκή τιμή τής άντιστάσεως πού παρεμβάλλουν στή ροή τού ρεύ
ματος, την άκρίβεια (δηλαδή τήν ποσοστιαία πιθανή άπόκλιση τής πραγμα
τικής άντιστάσεως άπό τήν όνομαστική τιμή) καί τή σταθερότητα τής άντι- 
στάσεως ώς πρός τίς μεταβολές τών συνθηκών τού περιβάλλοντος (θερμο

κρασία, ύγρασία, κ.λ.π.).
Ή  άπλούστερη μορφή άντιστάσεως είναι τό σύρμα ήλεκτρικοΰ ρεύμα

τος πού άποτελεΤ άναπόσπαστο μέρος κάθε κυκλώματος. Χρησιμοποιείται 
συνήθως γιά τήν άλληλοσύνδεση τών παθητικών καί ένεργών έξαρτημά- 
των ένός κυκλώματος όπου ή άντίσταση πού παρεμβάλλει μπορεί νά θεω- 
ρεηθεΐ ώς άμελητέα. Σέ μεγαλύτερη ποσότητα μπορεί νά χρησιμοποιηθεί 
γιά τήν κατασκευή άλλων έξαρτημάτων όπως πηνία, μετασχηματιστές ή 
ροοστάτες. Τά συνήθη σύρματα είναι κατασκευασμένα άπό χαλκό, ένα μέ
ταλλο μέ μικρή είδική άντίσταση, μεγάλη εύλυγισία καί σχετικά χαμηλό κό

στος. Τό χάλκινο σύρμα συνήθως έπιμεταλλώνεται μέ άργυρο ή κασσίτερο 

γιά νά προφυλάσσεται άπό τήν όξείδωση καί νά διευκολύνει τή συγκόληση 

μέ τούς άκροδέκτες έξαρτημάτων τοΰ κυκλώματος. Πολλές φορές άκόμη 

περιβάλλεται άπό μονωτικό ύλικό.

Όπως δείχνει ή έξ. (4 .25), ή άντίσταση ένός σύρματος έξαρτάται άπό 
τό μήκος καί τή διατομή του. Στήν ‘Ελλάδα κατασκευάζονται σήμερα χάλκι

να σύρματα μέ διάφορες διατομές σύμφωνα πρός τίς προδιαγραφές τής 
Υπηρεσίας Προτυποποιήσεως τού Υπουργείου Βιομηχανίας. Γιά σύρματα 
μέ μεγάλη διατομή ό χάλκινος άγωγός κατασκευάζεται άπό πολλά συνε
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στραμμένα σύρματα η κλώνους μικρότερης διατομής. Τό σύρμα τοϋ τύπου 
αύτοϋ, πού όνομάζεται πολύκλωνο, έμφανίζει μεγαλύτερη εύκαμψία καί άν- 
τοχή. 'Ορισμένοι τύποι χάλκινων συρμάτων πού κατασκευάζονται καί χρη
σιμοποιούνται σήμερα στήν 'Ελλάδα δίνονται στόν Πίνακα 4-2. Γιά πολλές 

πρακτικές έφαρμογές, κυρίως γιά τη σύνδεση ένός ήλεκτρικοΰ έξαρτήματος 
ή ήλεκτρικής συσκευής μέ μιά άπομακρισμένη πηγή ήλεκτρικοΰ ρεύματος, 
κατασκευάζονται τυποποιημένες διατάξεις στίς όποιες δύο ή περισσότερα, 
μεταξύ τους μονωμένα σύρματα, περιέχονται στό Τδιο περίβλημα. Ή  διαδε

δομένη αύτή διάταξη είναι γνωστή μέ τόν δρο καλώδιο.
Ό  πιό συνηθισμένος τύπος άντιστάσεως πού χρησιμοποιείται γιά τήν 

κατασκευή ήλεκτρικών καί ήλεκτρονικών κυκλωμάτων είναι κατασκευασμέ
νος άπό λεπτούς κόκκους άνθρακα πού έχουν συμπιεστεί σέ υψηλή θερμο
κρασία ή έχουν άποτεθεϊ ώς λεπτό στρώμα πάνω σέ ένα υπόστρωμα άπό 
μονωτικό ύλικό. Άναφέρονται μέ τή γενική όνομασία άντιστάσεις άνθρακα 
καί έχουν κυλινδρικό σχήμα μέ δύο άκροδέκτες κατά τόν άξονα τοΰ κυλίν
δρου. "Αν καί έμφανίζουν τά πλεονεκτήματα τοϋ χαμηλού κόστους, μικρού 
μεγέθους καί τής άπουσίας χωρητικότητας καί έπαγωγής, ή άκρίβεια τής 
άριθμητικής τιμής τής άντιστάσεως πού παρεμβάλλουν στό κύκλωμα είναι 
σχετικά περιορισμένη (5-10%  τής όνομαστικής τιμής). Ή  μορφή τών άντι- 

στάσεων άνθρακα, πού είναι γνωστή σέ όποιονδήποτε έχει ρίξει μιά ματιά 
στό έσωτερικό μιάς ήλεκτρονικής συσκευής, δίνεται στό σχήμα 4-5. Ή  
βιομηχανία κατασκευάζει σήμερα άντιστάσεις άνθρακα σέ ένα μεγάλο εύ
ρος τιμών (άπό 2.7 Ω έως 2.2 χ 107 Ω) καί σέ διάφορα μεγέθη γιά άντί- 
στοιχη κατανάλωση ΐσχής άπό 1/8  watt έως 2  watt.

w

Jw

1 W

2  W

άκρίβεια (%)

ΣΧΗΜ Α 4-5 ’Αντιστάσεις άνθρακα. Οι ένδείξεις α, β καί γ αντιστοιχούν στά ψη
φία τοϋ άριθμού τής έξ. (4 .42), σύμφωνα μέ τή σύμβαση χρωμάτων 

στόν Πίνακα 4-3.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4-2 Χαρακτηριστικά όρισμένων τύπων χάλκινων συρμάτων ηού κατα 
σκευάζονται στήν 'Ελλάδα.

Όνομαστική 
διατομή (mm2)

‘Αριθμός
κλώνων

’Αντίσταση
Q/km

Μέγιστο έπιτρεττό
μενο ρεΰμα (A)f

1 1 17.8 18

1.5 1 11.9 22

2.5 1 7.14 31
4 1 4.46 41

6 1 2.97 54

10 1 1.785 70
16 1 1.122 96
16 7 1.130 96
25 7 0.742 128
35 19 0.525 153
50 19 0.364 197
70 19 0.271 234
95 19 0.192 287

120 37 0.153 336
150 37 0.122 383
185 37 0.099 435
240 61 0.078 515

300 61 0.063 596

t Τό μέγιστο έπιτρεττόμενο ρεύμα δίνεται γιά θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C. Γιά ύψη- 
λότερες θερμοκρασίες τά δρια έλαττώνονται αίσθητά. Κατά τίς προδιαγραφές τής Ελλη
νικής νομοθεσίας οί τιμές στήν τελευταία στήλη τού πίνακα έλαττώνονται σύμφωνα μέ 
τήν άντιστοιχία

35 °C 85 %
40 °C 75 %
45 °C 65 %
50 °C 53 %
55 °C 38 %

Ή όνομαστική τιμή της άντιστάσεως καί ή άκρίβεια άναφέρεται συμβατικά 

μέ τέσσερις έγχρωμες λωρίδες στήν κυλινδρική έττίφάνεια τής άντιστά-
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σεως, όπως δείχνει τό σχήμα 4-5. ΟΙ τρεΤς πρώτες λωρίδες μπορούν νά 
μεταφραστούν σέ ένα άριθμό μέ δύο σημαντικά ψηφία τής μορφής

R = α β Ο Ο . . .  0  (4 .42)

Υ

δπου τά ψηφία α, β καί τό πλήθος τών μηδενικών γ καθορίζονται άπό τήν 
άντιστοιχία πού δίνεται στόν Πίνακα 4-3. Παρατηρεϊται δτι ή άντιστοιχία 
τών ψηφίων 2 έως 7 άκολουθεΤ τή φυσική διαδοχή τών χρωμάτων τής ίρι

δας. Έτσι μιά άντίσταση μέ διαδοχικές ζώνες: κόκκινο, Ιώδες, κόκκινο έχει 
όνομαστική τιμή 2 7 0 0  Ω ή 2 .7  Ι<Ω. Άντίσταση μέ ζώνες χρωμάτων γαλά

ζιο, γκρί, μαύρο έχει όνομαστική τιμή 6 8  Ω. Γιά άντιστάσεις μέ όνομαστική 
τιμή μεταξύ 1 καί 10 Ω ή τρίτη ζώνη έχει χρυσαφί χρώμα. Έ τσ ι μιά άντί
σταση μέ ζώνες χρώματος πράσινο, γαλάζιο, χρυσαφί, έχει τιμή 5.6 Ω.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-3 Κώδικας χρωμάτων γιά τό συμβολισμό τής όνομαστικής τιμής άντι- 
στάσεων.

0 Μαύρο 5 Πράσινο

1 Καφέ 6 Γαλάζιο

2 Κόκκινο 7 ’Ιώδες

3 Πορτοκαλί 8 Γκρί

4 Κίτρινο 9 Λευκό

Ή  τέταρτη κατά σειρά ζώνη στήν κυλινδρική έπιφάνεια μιας άντιστά- 
σεως άνθρακα δηλώνει τήν άκρίβεια στήν όνομαστική τιμή πού καθορίζε
ται άπό τίς τρεις πρώτες ζώνες. ’Ασημένια ζώνη δηλώνει άκρίβεια 10 % καί 
χρυσαφιά ζώνη άκρίβεια 5 %. Ά ν  ή άκρίβεια είναι καλύτερη άπό 5 %, τότε 

άναγράφεται στό περίβλημα τής άντιστάσεως.
Ή  συνήθης άκρίβεια μέσα στά δρια τού 10 % τών άντιστάσεων άν

θρακα έχει όδηγήσει σέ μιά έκ πρώτης δψεως παράξενη διαδοχή τιμών 
στίς άντιστάσεις πού παράγονται άπό τή βιομηχανία. Γιά κάθε τιμή τού 
πλήθους γ τών μηδενικών στήν έξ. (4 .42 ) τά δύο πρώτα σημαντικά ψηφία 
τών άντιστάσεων μπορεί νά είναι

10, 12, 15, 18, 22 , 27 , 33, 39, 47 , 56, 6 8  ή 82.

Παρατηρεϊται δτι μέ τόν τρόπο αύτό κάθε τιμή έπικαλύπτει τό δριο τού 
1 0  %  πού καθορίζουν οΙ δύο γειτονικές τιμές. Γιά άντιστάσεις μέ άκρίβεια
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5 % κατασκευάζονται έττιττλέον στοιχεία μέ σημαντικά ψηφία τής όνομαστι- 
κής τιμής.

11. 13, 16, 20, 24, 30, 36, 43 , 51, 62, 75 καί 91 .

Ή  άττόκλιση τής πραγματικής τιμής τής άντιστάσεως άπό τήν όνομσστι- 
κή μπορεί νά όφείλεται σέ πολλούς παράγοντες. Γιά άντιστάσεις μέ μικρή 
όνομαστική τιμή (μικρότερη άπό 10 Ω), ή άντίσταση τών συνδέσεων μέ 
άλλα έξαρτήματα τού κυκλώματος μπορεί νά αύξήσει σημαντικά τήν όλική 
τιμή τής άντιστάσεως. Γιά μεγάλη όνομαστική τιμή (μεγαλύτερη άπό 1 0  

ΜΩ), διαρροή ρεύματος πάνω στήν έπιψάνεια τού στοιχείου μπορεί νά 
έλαττώσει κατά πολύ τήν όλική άντίσταση. Τό φαινόμενο αύτό γίνεται ση
μαντικό άν ή ύγρασία τού περιβάλλοντος είναι μεγάλη. Τό μεγαλύτερο ίσως 
μειονέκτημα τών άντιστάσεων άνθρακα είναι ή σημαντική έπίδραση τής 
θερμοκρασίας τού περιβάλλοντος στήν τιμή τής άντιστάσεως πού παρεμ

βάλλουν. Γιά τό λόγο αύτό, άν ή σταθερότητα τής άντιστάσεως είναι μιά 

άπό τίς κύριες άπαιτήσεις σέ ένα συγκεκριμένο κύκλωμα, συνιστάται ή 

χρησιμοποίηση άντιστάσεως μέ δυνατότητα καταναλώσεως ένεργείας πολύ 

μεγαλύτερη άπό αύτή πού άναμένεται κατά τή λειτουργία τού κυκλώματος.
Μιά διαφορετική κατηγορία άντιστάσεων παρασκευάζεται μέ τήν πε

ριέλιξη σύρματος γύρω άπό ένα κύλινδρο άπό μονωτικό (συνήθως κεραμι

κό) ύλικό. ΟΙ άντιστάσεις σύρματος βρίσκουν έφαρμογή σέ περιπτώσεις δ- 
που άπαιτεϊται χαμηλή άντίσταση. μεγάλη άκρίβεια ή υψηλή κατανάλωση 
Ισχής. Μέ μικρή ποσότητα σύρματος μικρής είδικής άντιστάσεως κατα
σκευάζονται άντιστάσεις μέ μικρή άπόλυτη τιμή καί ύψηλή άκρίβεια. Μ έ 
χρησιμοποίηση είδικών κραμάτων μέ χαμηλό θερμικό συντελεστή κατα
σκευάζονται άντιστάσεις σύρματος μέ άκρίβεια καλύτερη άπό 0 . 0 0 1  %.

Ή  ένέργεια πού καταναλώνεται σέ άντιστάσεις σύρματος είναι σέ πολ
λές περιπτώσεις σημαντική. Σέ έψαρμογές όπου ή προβλεπόμενη κατανά

λωση ένεργείας είναι μεγαλύτερη άπό 2 W  χρησιμοποιούνται άντιστάσεις 
Ισχής στίς όποιες έχει χρησιμοποιηθεί μονωτικό ύλικό άνθεκτικό σέ ύψηλές 

θερμοκρασίες. Μερικά παραδείγματα άντιστάσεων σύρματος δίνονται στό 

σχήμα 4-6.
Ή  άνάπτυξη τής τεχνολογίας άποθέσεως λεπτών στρωμάτων μετάλλου 

σέ ύπόστρωμα άπό μονωτικό ύλικό έχει όδηγήσει στήν κατασκευή άνπ- 
στάσεων μεταλλικής ταινίας πού έμψανίζουν μεγάλη άκρίβεια. Ικανοποιητι

κή σταθερότητα ώς πρός τή μεταβολή τής θερμοκρασίας καί σχετικά χαμη
λό κόστος. Αντιστάσεις μεταλλικής ταινίας κατασκευάζονται μέ έξάχνωση 
στό κενό καί άπόθεση ένός λεπτού στρώματος μετάλλου στήν έπιψάνεια
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τερματικό 
έλασμα περιέλιξη

II ιι
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

έξωτερική
κεραμικός μόνωση 
πυρήνας

‘περιέλιξη 
σύρματος 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΙΣΧΗΣ

στοιχείο
άντιστάσεως

τερματικό 
έλασμα

κεραμικό 
περίβλημα

στρώμα ξηρού άέρα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

μιός στροφής

ΡΟΟΣΤΑΤΕΣ

ΣΧΗΜ Α 4-6 ’Αντιστάσεις σύρματος, μεταλλικής ταινίας καί ρυθμιζόμενες άντιστά- 

σεις.

μονωτικού ύλικοΰ μέ χαμηλό συντελεστή  θερμ ικής διαστολής. Ή  άντίστα- 

ση του στοιχείου πού δημιουργεϊται μπορεί νά αύξηθεϊ μέ κατάλληλη μηχα-
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νίκη καί χημική λείανση. Μέ τόν τρόπο αυτό κατασκευάζονται σήμερα άντι- 
στάσεις μέ άκρίβεια πού πλησιάζει τίς καλύτερες άντιστάσεις σύρματος. ΟΙ 
άντιστάσεις μεταλλικής ταινίας βρίσκουν τή μεγαλύτερη έφαρμογή στήν 

κατασκευή άντιστάσεων άκριβείας μέ ύψηλή τιμή (R > 1 4<Ω) όπου τό με

γάλο μήκος σύρματος πού άπαιτεϊται γιά τήν κατασκευή άντιστάσεως σύρ
ματος κάνει τό κόστος άπαγορευτικό ένώ παράλληλα αύξάνει τήν έπαγωγή 

πού είσάγεται στό κύκλωμα. “Ενα τυπικό στοιχείο άντιστάσεως μεταλλικής 
ταινίας δίνεται στό σχήμα 4-6.

Πολλές άντιστάσεις σύρματος ή μεταλλικής ταινίας κατασκευάζονται 
έτσι ώστε νά εϊναι δυνατή ή έπιλογή μέρους τής όλης άντιστάσεως που 
μπορεί νά παρεμβάλει τό έξάρτημα. Τά ήλεκτρικά αύτά έξαρτήματα πού 
όνομάζονται ροοστάτες ή ποτενσιόμετρα έχουν συνήθως τρεις άκροδέκτες. 
Δύο άπό τούς άκροδέκτες εϊναι συνδεδεμένοι μέ τά άκρα τοΰ έξαρτήματος 
καί παρεμβάλλουν στό κύκλωμα μιά σταθερή άντίσταση πού συνήθως άνα- 
γράφεται στό έξάρτημα. Ό  τρίτος άκροδέκτης συνδέεται μέ μιά κινητή έπα- 

φή καί μπορεί νά έπιλέξει τό μέρος τής άντιστάσεως πού βρίσκεται μεταξύ 

τής κινητής έπαφής καί ένός άπό τά δύο άκρα τοΰ έξαρτήματος. Στά ήλεκ

τρικά έξαρτήματα τοΰ τύπου αύτοΰ παρέχεται ή δυνατότητα μεταβολής τής 

τιμής μιας άντιστάσεως κατά συνεχή τρόπο. Μιά άλλη κατηγορία μεταβλη

τών άντιστάσεων πού χρησιμοποιείται στό έργαστήριο έχει τή δυνατότητα 

έπιλογής τής τιμής τής άντιστάσεως κατά σταθερά βήματα. Συνήθως τά βή
ματα μεταβολής τής άντιστάσεως εϊναι κατά δεκαπλάσια ή ύποδεκαπλάσια 

τού ohm. Άπό τήν ίδιότητα αύτή καί άπό τή συνήθη μορφή τών έξαρτημά- 
των προέρχεται καί ή όνομασία δεκαδικό κιβώτιο άντιστάσεων.

Όπως ήδη άναφέραμε, κύριο χαρακτηριστικό τής ποιότητας μιάς άντι- 
στάσεως είναι ή σταθερότητα πού έμφανίζει ώς πρός τή μεταβολή τών 
συνθηκών τοΰ περιβάλλοντος. Πολλά κράματα μετάλλων έχουν δημιουργη- 
θεΐ γιά τήν έξυπηρέτηση τής άπαιτήσεως αύτής. Παρόλα αύτά εϊναι γνωστά 

σήμερα άρκετά ύλικά πού έμφανίζουν τήν άντίθετη Ιδιότητα. Δηλαδή ύλικά 

στά όποια ή ήλεκτρική άντίσταση μεταβάλλεται δραστικά γιά μικρή σχετικά 

μεταβολή κάποιου άλλου φυσικού μεγέθους όπως ή θερμοκρασία, τό φώς 

ή ή μηχανική τάση στό ύλικό. Ά ν  ή σχέση αύτή εϊναι μονοσήμαντη, τότε 

μέτρηση τής άντιστάσεως μπορεί νά άναχθεΐ σέ μέτρηση του φυσικού με

γέθους άπό τό όποιο έξαρτδται. Παρόμοια ύλικά χρησιμοποιούνται γιά τήν 

κατασκευή μιάς μεγάλης κατηγορίας ήλεκτρικών έξαρτημάτων, τών μετα
τροπέων, πού χρησιμοποούνται σήμερα έκτεταμένα στό έργαστήριο καί 
στή βιομηχανία.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

4-1. Άπό τά στοιχεία τοΰ Πίνακα 4-2 ύττολογίστε τη μέγιστη έπιτρετττή πυκνότη
τα ρεύματος σέ χάλκινα σύρματα γιά διατομές 1, 10, 35, 150 καί 240 
mm2. Συγκρίνετε καί σχολιάστε τά άποτελέσματα.

4-2. Όταν ό ούρανός είναι αίθριος παρατηρεϊται στην άτμόσφαιρα ήλεκτρικό 
ρεύμα μέ κατακόρυφη διεύθυνση καί πυκνότητα 2 χ 10~6 A/cm2. Τούτο 
όφείλεται κυρίως σέ Ιόντα, θετικά καί άρνητικά μέ πυκνότητα περίπου 600 
άνά κυβικό έκατοστόμετρο γιά κάθε πρόσημο φορτίου. 'Υποθέτοντας ότι 
κάθε Ιόν διαθέτει μιά μονάδα ήλεκτρονικοϋ φορτίου e =  ± 1.602χ 1CT19 C 
καί δτι οΙ ταχύτητες θετικών καί άρνητικών ιόντων εϊναι ίσες κατά μέγεθος 
άλλά άντίθετες κατά φορά, υπολογίστε τή μέση ταχύτητα κάθε Ιόντος.

4-3. "Ενας μεταλλικός σωλήνας μέ μήκος L, έσωτερική άκτίνα a καί έξωτερική b, 
διαρρέεται άπό ρεύμα μέ διεύθυνση γύρω άπό τόν κεντρικό του άξονα. "Αν 
ή πυκνότητα ρεύματος είναι

r

δπου σέ κυλινδρικές συντεταγμένες, r είναι ή άκτινική άπόσταση ένός ση
μείου τής μεταλλικής περιοχής άπό τόν άξονα καί θ τό μοναδιαίο άνυσμα 
κατά τήν άζυμουθική διεύθυνση, υπολογίστε τό όλικό ρεύμα πού διαρρέει 
τό σωλήνα.
Ά ν μιά έπίπεδη έπιφάνεια μέ έπιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ κινείται μέ 
σταθερή ταχύτητα υ πρός μιά διεύθυνση παράλληλη πρός τήν έπιφάνεια, 
προσδιορίστε τήν Ισοδύναμη έπιφανειακή πυκνότητα ρεύματος.
Στή γεννήτρια Van de Graff ήλεκτρικό φορτίο μεταφέρεται μηχανικά μέ τή 
βοήθεια ένός Ιμάντα άπό ένα τροφοδοτικό σέ μιά μεταλλική σφαίρα, δη
μιουργώντας έτσι μεγάλη διαφορά δυναμικού. Στή γεννήτρια Van de Graaff 
τοΰ έπιταχυντή tandem τοΰ Κ.Π.Ε. Δημόκριτος, ό Ιμάντας έχει πλάτος 52.5 
cm καί ή ταχύτητά του είναι 671.5 m/min. Ά ν  ή μεταφορά φορτίου πού 
έπιτυγχάνεται μέ τόν τρόπο αύτό ίσοδυναμεϊ πρός 57 μΑ, υπολογίστε τήν 
έπιφανειακή πυκνότητα φορτίου στόν ιμάντα.
Γενικεύοντας τό άποτέλεσμα τής άσκήσεως 4-4 προσδιορίστε τήν έπιφα- 
νειακή πυκνότητα ρεύματος στήν έπιφάνεια μιάς σφαίρας μέ άκτίνα R, ή 
όποια φέρει έπιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ καί περιστρέφεται γύρω άπό 
μιά διάμετρό της μέ σταθερή γωνιακή συχνότητα ω.
Θεωρείστε δτι μεταξύ δύο όμοκεντρικών σφαιρικών έπιφανειών μέ άκτΐνες

4-4.

4-5.

4-6.

4-7.
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a καί b, ρέει ήλεκτρικό ρεύμα. Ά ν  ή πυκνότητα τού ρεύματος στό χώρο με
ταξύ τών δύο έπιψανειών έχει τή μορφή

J =

όπου r καί ί είναι άντίστοιχα ή άκτινική άττόσταση καί διεύθυνση, t είναι ό 
χρόνος καί J 0 καί k σταθερές προσδιορίστε τή συνάρτηση πού περιγράφει 
τήν άντίστοιχη πυκνότητα φορτίου.

4-8. Ή άγωγιμότητα τοΰ χαλκού είναι ίση μέ 5.8 χ ΙΟ7 Υπολογίστε
τό ήλεκτρικό πεδίο στό χαλκό γιό πυκνότητα ρεύματος Τση μέ 5 χ 10*
A*m ’ .

4-9. Ή άγωγιμότητα τού θείου είναι περίπου 10~,δ Προσδιορίστε τήν
πυκνότητα ρεύματος όταν στό έσωτερικό τού θείου έχει άναπτυχθεΤ ήλεκ
τρικό πεδίο 2 kV/m.

4-10. Θεωρείστε ότι ή θερμότητα πού παράγεται κατά τή διέλευση ήλεκτρικοΰ 
ρεύματος σέ ένα κυλινδρικό άγωγό άποβάλλεται άποκλειστικά μέ άκτινοβο- 
λία. Ά ν  ή άνώτατη θερμοκρασία συνεπάγεται άποβολή ένεργείας άπό τήν 
έπΐφάνεια τού άγωγοΰ Γση μέ W (J/m2), δείξτε ότι. γιά ένα σύρμα μέ άκτίνα 
R, κατασκευασμένο άπό όμογενές ίσοτροπικό καί γραμμικό υλικό μέ άγωγι
μότητα g, ή μέγιστη έπιτρεπτή πυκνότητα ρεύματος J mai καί τό μέγιστο 
ρεύμα lmail δίνονται άντίστοιχα άπό τίς έκφράσεις

καί

(max = " R \/2 gW

4-11. Ήλεκτρικό ρεύμα 70 Α διαρρέει χάλκινο σύρμα μέ διατομή 10 mm2. Ά ν  ή 
άγωγιμότητα τοΰ χαλκού είναι 5.8 χ ΙΟ7 Ω- 1 · γπ-1  υπολογίστε σέ θερμίδες 
(α) τή θερμότητα πού άναπτύσσεται άνά κυβικό μέτρο τού ύλικοΰ καί 
(β) τή θερμότητα πού άναπτύσσεται άνά μέτρο τού σύρματος.

4-12. Υπολογίστε τήν άντίσταση μιας λυχνίας φωτισμού πού καταναλώνει 60 W 
σέ τάση ΣΡ 115 V.

4-13. 'Ένα λεπτό σύρμα μέ διατομή 0.205 mm2 καί μήκος 200 m διαρρέεται άπό 
ρεύμα 0.188 Α όταν στά άκρα του έφαρμόζεται τάση 3 V. Υπολογίστε τήν 
είδική άντίσταση τού ύλικοΰ άπό τό όποιο είναι κατασκευασμένο τό σύρμα.

4-14. (α) Προσδιορίστε τόν τύπο πού δίνει τήν άντίσταση ένός σύρματος μέ μή
κος (, μάζα m καί τού όποίου τό υλικό χαρακτηρίζεται άπό πυκνότητα d καί 
είδική άντίσταση ρ.
(β) Ή  είδική μαζική άντίσταση όρίζεται ώς ή άντίσταση που έμφανίζει ένας
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κυλινδρικός άγωγός μέ μήκος 1 m καί μάζα 1 g. Υπολογίστε τήν ποσότητα 
αύτή γιά τό χαλκό άν ή άγωγιμότητα τού χαλκού είναι 5.8 χ 107 Ω_ 1 ·π Γ 1 
καί ή πυκνότητά του 8.89 g-cnrr 3.
(γ) Τό πρότυπο ohm όρίστηκε διεθνώς τό 1908 ώς ή άντίσταση πού έφμα- 
νίζει σέ 0 °C μιά κυλινδρική στήλη ύδραργύρου μέ μήκος 106.300 cm καί 
μάζα 14.4521 g. Ά ν  ή πυκνότητα τού ύδραργύρου σέ θερμοκρασία 0°C  εί
ναι 13.596 g-cm 3, υπολογίστε τήν είδική του άντίσταση.

V



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

βασικές μετρήσεις συνεχούς 

ρεύματος

*Η μέτρηση ένός φυσικού μεγέθους μπορεί νά πραγματοποιηθεί είτε 

μέ σύγκριση πρός ένα πρότυπο είτε άπό τή μεταβολή πού προξενεί σέ ένα 

άλλο φυσικό μέγεθος. Έ τσ ι τό μήκος μετράται πάντοτε μέ σύγκριση πρός 
τό πρότυπο μέτρο ή κάποια άλλη κατάλληλη πρότυπη μονάδα μήκους. ’Α ν

τίθετα ή θερμοκρασία μετράται μέ παρατήρηση τής μεταβολής τού μήκους 
στήλης ύδραργύρου. Στόν ήλεκτρισμό άπ' εύθείας συγκρίσεις μέ πρότυπες 
μονάδες φυσικών μεγεθών δέν είναι πάντοτε έφικτές. Ή  διαφορά δυναμι

κού μεταξύ δύο σημείων ένός άγωγοΰ μπορεί π.χ. νά προσδιοριστεί μέ 
σύγκριση πρός ένα πρότυπο στοιχείο διαμέσου τού ποτενσιομέτρου, όπως 
θά δούμε μέ λεπτομέρεια άργότερα. Στίς περισσότερες δμως περιπτώσεις 
ή μέτρηση ένός ήλεκτρικοΰ μεγέθους πραγματοποιείται μέ παρατήρηση τής 

έπιδράσεώς του σέ άλλα φυσικά μεγέθη.

Ή  ροή ήλεκτρικοΰ ρεύματος σέ ένα άγωγό έχει δύο έπακόλουθα. 

’Αφενός ό άγωγός θερμαίνεται καί έπομένως μεταβάλλονται οί διαστάσεις 

του. ’Αφετέρου δημιουργεΐται ένα μαγνητικό πεδίο στό χώρο γύρω άπό 

τόν άγωγό. Ά ν  καί θερμικά άμπερόμετρα έχουν κατασκευαστεί στό παρελ

θόν, μετρήσεις ήλεκτρικοΰ ρεύματος γίνονται στήν πράξη όποκλειστικά μέ 

παρατήρηση τού δημιουργούμενου μαγνητικοΰ πεδίου.

5-1 Τό ‘Εργαστηριακό Άμπερόμετρο

Τό έργαστηριακό άμπερόμετρο μετράει τό ρεύμα χρησιμοποιώντας τό
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ΣΧΗΜ Α 5-1 Μαγνητικό πεδίο γύρω άπό εύθύγραμμο αγωγό πού διαρρέεται άπό 

ρεύμα I. Στό κάτω μέρος τού σχήματος δίνεται ό πρακτικός κανόνας 

γιά τόν προσδιορισμό της φοράς τού πεδίου.

μαγνητικό πεδίο πού δημιουργεΐτα ι κατά τή ροή φορτίου μέσα  σ έ  ένα άγω- 

γό. Ή  μαγνητική έπαγω γή πού δημιουργεΐται σ έ  άπόσταση α γύρω άπό ένα 

εύθύγρα μμ ο  άγωγό μέ μ εγά λες δ ιαστάσεις δίνεται άπό τή σχέση*

β  =  *■!.
2πα (5 .1 )

'Η δ ιεύθ υνσ η  καί φορά του άνύσματος Β  δίνεται στό σχήμα 5 -1 . Ό π ω ς ε ί

ναι φανερό άπό τήν έξ. (5 .1 ) , σ έ  μια σταθερή άπόσταση α, ή ένταση τοϋ 

μαγνητικσυ πεδίου είναι άνάλογη πρός τό ρεύμα I πού δ ιαρρέει τόν άγωγό. 

‘Έ να  πρόχειρο άμπερόμετρο πού χρησ ιμοποιεί τή σχέση  αύτή γιά τή μέτρη

ση τού ρεύματος θά κατα σκευά σουμε στό έπόμενο  πείραμα.

Π ΕΙΡΑ Μ Α  5-1 ΕΝ Α Π ΡΟ ΧΕΙΡΟ  ΑΜ ΠΕΡΟ Μ ΕΤΡΟ

Στερεώστε μιά κοινή μαγνητική πυξίδα πάνω άπό ένα εύθύγραμμο 

άγωγό πού είναι συνδεδεμένος σέ σειρά μέ μιά μικρή άντίσταση (~5 

- 1 0  Ω), δπως δείχνει τό σχήμα 5-2. Ώ ς εύθύγραμμο άγωγό μπορεϊται 

νά χρησιμοποιήσετε ένα κσιν,ό μονόκλωνο έπενδυμένο σύρμα. Προσανα-

t "Αν καί τά μαγνητικό φαινόμενα θά μελετηθούν διεξοδικό σέ Ιδιαίτερο κεφάλαιο, θά δια-
νειστοΰμε πρός τό παρόν όρισμένες άπλές σχέσεις τού μαγνητισμού γνωστές άπό τή Βα
σική Φυσική. Όπως γίνεται σέ όλα τά κεφάλαια πού άναφέρονται κυρίως σέ έφαρμογές 
τού ήλεκτρομαγνητισμοΰ, θά γράψουμε τίς άπαραίτητες έκφράσεις στό σύστημα SI.
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ΤΡΟΦ Ο ΔΟΤΙΚΟ Π Υ Ξ Ι Δ Α

ΣΡ ΕΥΘΥ ΓΡΑ Μ Μ Ο Σ Α Γ Ω ΓΟ Σ

+ · —
_________ Λ  Λ  Λ  Λ  A ___________

ΣΧΗΜΑ 5-2 Πρόχειρο άμπερόμετρο μέ χρήση μαγνητικής πυξίδας.

τολίστε τόν άγωγό μέ διεύθυνση Βορρά-Νότο ώστε ή βελόνα τής μαγνη- 
τικής πυξίδας νά είναι παράλληλη πρός τόν άγωγό. Συνδέστε τό κύκλωμα 
μέ ένα τροφοδοτικό ΣΡ (μέ μέγιστη δυνατότητα τροφοδοσίας ~30 V. ~3 
Α). Αύξάνοντας σταδιακά τό δυναμικό παρακολουθεΤστε τήν άπόκλιση 
τής μαγνητικής βελόνας. Καταγράψτε σέ κατάλληλο πίνακα τήν άπόκλιση 
της βελόνας (σέ μοϊρες), τό δυναμικό καί τό ρεύμα (δπως δίνονται άπό τά 
όργανα τού τροφοδοτικού).

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Μήν ύπερβεΤτε τά Ορια δυνατότητας παροχής ρεύ
ματος τού τροφοδοτικού πού καθορίζει ό κατα
σκευαστής.

-  Γιά μιά συγκεκριμένη τιμή τού ρεύματος I καί τού δυναμικού V ή μα- 
γνητική βελόνα άποκλίνει κατά τή διεύθυνση τής συνισταμένης τού μα- 
γνητικοΰ πεδίου τής γ ή ς  καί τού μαγνητικού πεδίου πού δημιουργεί ή 
ροή τού ρεύματος. ~Αν 0 είναι ή γωνία άποκλίσεως, άποδεΤξτε δτι

I = C,tanO (5.2α)

και

= C2tan& (5.2β)

Προσδιορίστε τούς συντελεστές C , καί C2 στίς έξ. (5.2).
‘Αποδώστε σέ γραφική παράσταση τή μεταβολή τού ρεύματος καί τού 

δυναμικού ώς πρός τήν έφαπτομένη τής γωνίας άποκλίσεως χρησιμο
ποιώντας τίς προηγούμενες μετρήσεις καί έπαληθεϋστε τίς έξ. (5.2). ’Από 
τίς γραφικές παραστάσεις προσδιορίστε τίς πειραματικές σταθερές C, καί

C*· ο



168 5. Βασικές Μετρήσεις Συνεχούς Ρεύματος

Στό άμπερόμετρο πού κατασκευάσαμε παραπάνω χρησιμοποιήσαμε τή 

ροπή πού έξα σκεϊ τό μαγνητικό πεδίο τοΰ ρεύματος πάνω σέ ένα μαγνητι- 

κό δίπολο. Τά  συνήθη  έργαστηριακά άμπερόμετρα μετρούν τό ρεύμα 

προσδιορίζοντας τή ροπή πού έξα σ κεϊ ένα σταθερό μαγνητικό πεδίο πάνω 

στον άγωγό. 'Ό πω ς εϊδαμε, γύρω  άπό ένα στοιχείο ρεύματος ld^ (ένα άγω- 

γό μήκους d f  πού διαρρέεται άπό ρεύμα I) δημιουργεϊται ένα κυκλικό μα- 

γνητικό πεδίο Β ,. ’Ά ν  τό στοιχείο βρίσκεται μέσα  σ έ ένα έξωτερικό μαγνη- 

τικό πεδ ίο , δπως δείχνει τό σχήμα 5 -3 , τότε ή άλληλεπ ίδραση τού μαγνητι- 

κοΰ πεδίου μέ τό έξω τερικό μαγνητικό πεδίου δημιουργεί μιά δύναμη

F =  ΒΙ d fe in ft . (5 .3 )

Σύμφ ω να μέ τό σχήμα, ή φορά τής δυνάμεω ς είναι τέτοια ώ στε νά προκα- 

λ ε ϊ μετατόπιση τοΰ στοιχείου άπό τήν περιοχή τοΰ ισχυρότερου πρός τήν 

περιοχή ά σ θ ενέσ τερ ο υ  μαγνητικοΰ πεδίου.

Ή  έξ. (5 .3 ) παρέχει τή βασική άρχή γιά τή μέτρηση τοΰ ρεύματος στά 

συνήθη έργαστηριακά άμπερόμετρα . Παρέχει δηλαδή τήν βασική άναλογία 

μεταξύ ρεύματος καί δυνάμεω ς σ έ  ένα άγωγό. Καθόσον μέτρηση μικρής 

δυνάμεω ς μέ καλή άκρίβεια  είναι δύσκολη , συνήθω ς ή μέτρηση πού σ υνε

πάγεται ή έξ. (5 .3 ) άνάγεται μέ μιά κατάλληλη διάταξη σ έ  μέτρηση ροπής.

"Ενα άπλό σύστημα πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί μέ τήν έννοια αυτή 

ώς άμπερόμετρο δίνεται στό σχήμα 5 -4 . Μ έσα στό ομογενές μαγνητικό

ΣΧΗΜ Α 5-3 (α) Στοιχείο ρεύματος σέ έξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Ή διεύθυνση 

τού ρεύματος δίνεται άπό τό βέλος.
(β) Κάτοψη τοΰ σχήματος (α). Ή άλληλεπίδαση τοΰ έξωτερικοϋ μα- 

γνητικοϋ πεδίου Β καί τού πεδίου τού ρεύματος Β, δημιουργούν τή 

δύναμη F πού έξασκεϊται πάνω στό στοιχείο.



5-1. Τό 'Εργαστηριακό ΆμπερόμΕτρο 1β9

ΣΧΗΜΑ 5-4 (α) Ορθογώνιο πηνίο άναρτημένο μεταξύ τών πόλων σταθερού μα
γνήτη. (β) Κάτοψη τής διατάξεως καί φορά τών δυνάμεων πού άνα- 
πτύσσονται μέ τή ροή ρεύματος.

πεδίο μεταξύ τών πόλων ένός σταθερού μαγνήτη έχει άναρτηθεΤ ένα όρ- 

θογώνιο πηνίο μέ Ν βρόχους. Σύμφωνα μέ τό σχήμα, τό ήλεκτρικό ρεύμα 

άνέρχεται στήν άριστερή πλευρά καί κατέρχεται στή δεξιά. Στό σχήμα 5- 

4(β) δίνεται ή διεύθυνση τών δυνάμεων πού προκαλεϊ ή ροή τού ρεύματος. 

ΟΙ δύο δυνάμεις δημιουργούν μιά ροπή πού τείνει νά περιστρέφει τό σύ

στημα δεξιόστροφα. Ά ν  τό πηνίο διατηρείται σέ θέση Ισορροπίας άπό ένα 

κυκλικό έλατήριο, θά περιστραφεΐ κατά μιά γωνία α μέχρις ότου ή ροπή 
πού δημιουργεί τό ρεύμα Ισορροπίσει τή στρέβλωση τού έλατηρίου. Χρη

σιμοποιώντας τίς διαστάσεις τού σχήματος 5-4 μπορούμε νά γράψουμε τή 

συνθήκη Ισορροπίας ώς

2 Ν Β I h — cosa = τ a  (5 .4 )

όπου τ είναι ή σταθερά τού κυκλικού έλατηρίου (ροπή άνά μονάδα γωνίας). 
Στήν έξ. (5 .4), σύμφωνα μέ τήν έξ. (5 .3 ), Ν Β I h είναι ή δύναμη σέ κάθε 

πλευρά τού πηνίου καί W/2 cosa είναι ή κάθετη άπόσταση πρός τόν άξονα 

περιστροφής. Ό  παράγοντας 2 προέρχεται άπό τό γεγονός δτι ή ροπή δη- 

μιουργεΐται άπό δύο ίσες δυνάμεις πού τείνουν νά περιστρέφουν τό πηνίο 

πρός τήν ίδια φορά. ”Αν A = Wh είναι ή έπιφάνεια τού πηνίου ή έξ. (5 .4 ) 

μπορεί νά γραφεί ώς

I
τ α

N BA cosa
(5 .5 )
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πού σ υνδέει τό ρεύμα I μέ τή γωνία περιστροφής α.

Ή  διάταξη τού σχήματος 5-4  μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ώς άμπερόμε- 

τρο άν π ροσαρμόσουμε ένα δείκτη πάνω στό πηνίο καί μιά κατάλληλη κλί

μακα βαθμονομημένη ά π ευθ είας σέ μονάδες ρεύματος. "Οπως όμως καί 

στήν περίπτω ση τής διατάξεως πού μελετήσα με στό Πείραμα 5-1 , ή κλίμα

κα τού άμπερομέτρου αύτού δεν μπορεί νά είναι γραμμική, καθόσον, σ ύμ

φωνα μέ τήν έξ. (5 .5 ) , τό ρεύμα δέν είναι άνάλογο πρός τή γωνία άποκλί- 

σ εω ς α, άλλά πρός τήν συνάρτηση a/co sa . Μιά κατάλληλη κλίμακα γιά τό 

άμπερόμετρο τού σχήματος 5 -4  δίνεται στό σχήμα 5 -5 . Τό  κυριότερο μειο

νέκτημα τής κλίμακας αύτής είναι δτι ή εύα ισθησ ία  τού όργάνου δέν είναι 

άνεξάρτητη άπό τήν τιμή τού ρεύματος πού μετράει |βλ . “Α σκηση  5 -1 ). Ε ί

ναι πολύ προτιμότερο νά κατασκευάσουμε ένα όργανο όπου τό ρεύμα καί 

ή γωνία άποκλίσεω ς είναι εύ θ έω ς  άνάλογα μ εγέθ η . Ή  άναλογία αύτή έπι- 

τυγχάνεται μέ τή γεω μετρία  τού σχήματος 5 -6 . Ό π ω ς δείχνει τό σχήμα οί 

πόλοι τού μαγνήτη έχουν κατασκευαστεί μέ κυλινδρικό σχήμα ένώ τό πη

νίο έχει άναρτηθεΤ γύρω  άπό ένα κύλινδρο σιδήρου. Ή  γεω μετρία αύτή 

δημιουργεί άκτινικό μαγνητικό πεδίο μέ έπακόλουθο ή ροπή

W
Τ  =  2 N B I h  — =  Ν Β Ι Α  ' (5 .6 )

2

νά είναι άνεξάρτητη άπό τή γωνία άποκλίσεω ς α γιά κάθε θ έσ η  ισορροπίας 

τού πηνίου. Ή  έξ. (5 .5 ) παίρνει έπομένω ς τή μορφή

τ

N B A
(5 .7 )

πού έμφ ανίζει τήν έπ ιθυμητή άναλογία μεταξύ ρεύματος καί γωνίας άποκλί

σεω ς τού πηνίου.

Ή  πλειονότητα των άμπερομέτρω ν πού χρησιμοποιούμε σήμερα στό 

έργαστήριο γιά συνήθ εις  μετρ ήσεις  ρεύματος βασίζεται στή διάταξη τού

ΣΧΗΜ Α 5-5 Κλίμακα άμπερομέτρου 

γιά τή διάταξη τοΰ σχήματος 5-4.



5-1. Τό ‘Εργαστηριακό Άμπερόμετρο 171

ΣΧΗΜΑ 5-6 Ορθογώνιο πηνίο άναρτημένο σέ άκτινικό μαγνητικό πεδίο. ΟΙ δυ
νάμεις που άναπτύσσονται κατά τή διέλευση ρεύματος είναι πάντοτε 
κάθετες πρός τό πεδίο καί ή ροπή άνεξάρτητη άπό τή γωνία άποκλί- 
σεως.

σχήματος 5-6. Έ ν α  τυπικό παράδειγμα έργαστηριακοϋ άμπερομέτρου δίνε
ται στή φωτογραφία του σχήματος 5-7. Ό πω ς δείχνει ή φωτογραφία, τό 
άμπερόμετρο έχει κλίμακα άπευθείας βαθμονομημένη άπό τόν κατασκευα
στή σέ ampere, (A), mA ή μΑ, άνάλογα μέ τήν τάξη μεγέθους τού ρεύμα
τος πού προορίζεται νά μετρήσει.

Κατά τή μέτρηση ρεύματος τό άμπερόμετρο συνδέεται σέ σειρά ώστε 
τό ρεύμα νά διέρχεται άπό τό κινητό πηνίο. Γιά τήν έπιλογή τού κατάλλη
λου άμπερομέτρου θά πρέπει νά προσεχθούν όρισμένα σημεία.

1. Τό ρεύμα πού πρόκειται νά μετρηθεί πρέπει νά είναι μικρότερο άπό 

τή μέγιστη ένδειξη τής κλίμακας. Υπέρβαση τής μέγιστης έπιτρε- 

πτής τιμής τού ρεύματος είναι δυνατόν νά στρεβλώσει τό δείκτη, νά 

καταστρέψει τήν άνάρτηση τού πηνίου ή άκόμη νά κάψει τό πηνίο 

τού όργάνου. Ά ν  δέν είναι γνωστή ή τάξη μεγέθους τού ρεύματος 

πού πρόκειται νά μετρηθεί, είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθεί ένας 

διακόπτης τηλεγραφητή σέ σειρά μέ τό άμπερόμετρο. Ή  τάξη τού 
μεγέθους τού ρεύματος μπορεί νά έλεγχθεΐ μέ ένα άπλό κτύπημα 

τού διακόπτη πού άποκαθιστά τή ροή τού ρεύματος γιά κλάσμα τού 
δευτερολέπτου. "Αν 6  δείκτης τού όργάνου δέν άποκλίνει κατά πολύ 
τότε τό ρεύμα βρίσκεται μέσα στά έπιτρεπτά όρια τού άμπερομέ
τρου καί ό διακόπτης' μπορεί νά διατηρηθεί κλειστός μέχρι νά ίσορ- 
ροπίσει ό δείκτης.
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ΣΧΗ Μ Α 5-7 (α) Εργαστηριακό άμπερόμετρο.
(β) Διακόπτης τηλεγραφητή γιά στιγμιαίο έλεγχο τοΰ ρεύματος.

2 . Τά περισσότερα άμπερόμετρα είναι μονής κατειιθύνσεως μέ τό ση
μείο Ισορροπίας του δείκτη δταν τό κύκλωμα είναι άνοικτό στό ά
κρο άριστερά τής κλίμακας. ΟΙ δύο άκροδέκτες του όργάνου φέ
ρουν συνήθως τις ένδείξεις (+) καί ( - )  ή τά χρώματα κόκκινο (+)
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καί μαύρο (—), ώστε νά άποφεύγεται λανθασμένη σύνδεση. "Αντί
στροφη σύνδεση τού όργάνου μπορεί εύκολα νά προκαλέσει στρέ
βλωση τού δείκτη ή καταστροφή τού μηχανισμού άναρτήσεως τού 
πηνίου.

3. Ή έσωτερική άντίσταση πού παρεμβάλλει τό κινητό πηνίο τού άμ- 
περομέντρου πρέπει νά είναι άμελητέα σέ σχέση μέ τίς υπόλοιπες 
άντιστάσεις τού κυκλώματος. Στήν άντίθετη περίπτωση ή παρεμβο
λή τού άμπερομέτρου μεταβάλλει τά χαρακτηριστικά τού κυκλώμα
τος καί πρέπει νά ληψθεϊ ύπόψη. Συνήθως ή έσωτερική άντίσταση 
τού άμπερομέτρου άναγράφεται άπό τόν κατασκευαστή πάνω στό 
όργανο ή στό φυλλάδιο προδιαγραφών πού τό συνοδεύει.

4 . Τό συνηθέστερο σφάλμα κατά τή μέτρηση ήλεκτρικού ρεύματος 
προέρχεται άπό τήν παράλλαξη τού δείκτη, ώς πρός τήν κλίμακα. 
Γιά τό λόγο αύτό στά περισσότερα ήλεκτρικά όργανα ό δείκτης κι

νείται πάνω σέ ένα έπίπεδο κάτοπτρο. Ή  μέτρηση είναι όπαλλαγμέ- 

νη άπό σφάλμα παραλλάξεως όν ή άνόγνωση τής ένδείξεως γίνει 
άπό γωνία παρατηρήσεως γιά τήν όποία 6  δείκτης καλύπτει τό εί
δωλό του μέσα στό κάτοπτρο.

Τό άνώτατο ρεύμα πού μπορεί νά διαρρεύσει μέσα άπό τό άμπερόμετρο

δίνεται άπό τή σχέση ίβλ. έξ. (5 .7 )}.

όπου a max είναι ή μεγίστη γωνία άποκλίσεως τού δείκτη. Ή  τιμή lmax έξαρ- 
τάται προφανώς άπό τίς φυσικές διαστάσεις τού πηνίου, τήν ένταση τού 
σταθερού μαγνητικού πεδίου Β καί τή σταθερά τ τού έλατηρίου. Στίς συνή
θεις διατάξεις τού σχήματος 5-6 πού περιέχονΥαι στά έργαστηριακά άμπε- 
ρόμετρα ή άριθμητική τιμή τής έξ. (5 .8) δέν ξεπερνά τά μερικά μΑ. Τό μέγι
στο έπιτρεπτό ρεύμα μπορεί όμως εύκολα νά αύξηθεϊ άν χρησιμοποιήσου
με ώς άμπερόμετρο τή διάταξη τού σχήματος 5-8, όπου μέ τήν παρεμβολή 

τής διακλαδώσεως Rs μόνο ένα μέρος τού όλικοϋ ρεύματος διαρέει τό πη
νίο τού άμπερομέτρου. Θεωρώντας τήν πτώση δυναμικού, μεταξύ τών ση

μείων Β καί Γ, τό ρεύμα I πού διαρέει τή διακλάδωση Rs δίνεται άπό τή 
σχέση

τ
(5.8)max NBA °

(5.9)

ο
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όπου ΙΑ καί rA εϊναι άντίστοιχα τό ρεύμα πού δ ιαρρέει τό πηνίο καί ή άντί- 

σταση τοΰ πηνίου. Τό  όλικό ρεύμα I τού άγωγού, στόν όποιο έχει παρεμ

β λη θ εί ή διάταξη τού σχήματος εϊναι

I =  U  + 'ε ( ΐ  + - ^ - )  (5 .1 0 )

μέ άνώτατη έπιτρεπτή τιμή

'max = Imax (5 .1 1 )

”Α ν  έπομένω ς ώς άμπερόμετρο θ εω ρ ή σ ο υμ ε τή διάταξη τοΰ σχήματος 5 -8 , 

τό άνώτατο έπιτρεπτό ρεύμα  (καί έπομένω ς ή κλίμακα τού όργάνου) μπορεί 

νά ρ υ θ μ ισ τε ί μέ κατάλληλη έπιλογή τής δ ιακλαδώ σεω ς Rs. Τά  συνήθη έρ- 

γαστηριακά άμπερόμετρα περ ιέχουν σειρά  δ ιακλαδώ σεω ν πού μπορούν νά 

έπ ιλεγο ύν μέ τή βοήθεια  ένός έξω τερικού διακόπτη.

Π ρέπ ει νά σ η μ ε ιω θ εί δτι ή προσθήκη τής δ ιακλαδώ σεω ς στό σχήμα 5- 

8  μεταβάλλει τήν ολική αντίσταση πού παρεμβάλλει τό άμπερόμετρο στό 

κύκλωμα. Ή  όλική άντίσταση τοΰ όργάνου RA εϊναι μικρότερη άπό τήν άν- 

τίσταση τού πηνίου rA καί δίνεται προφανώς άπό τή σχέση

Ra
ΓΑ R s  

ΓΑ +  R s
(5 .1 2 )

οπού R s είναι ή άντίσταση τής δ ιακλαδώ σεω ς γιά τήν έπιθυμητή κλίμακα. 

Στά έργαστηριακά άμπερόμετρα μέ πολλαπλές κλίμακες ή όλική άντίσταση 

τοΰ οργάνου γιά κάθε κλίμακα άναγράφεται συνήθω ς άπό τόν κατασκευα

στή καί πρέπει νά λαμβάνεται ύπόψη σ έ μετρ ήσεις  μεγάλης άκριβείας.

'  ! 8  Λ

~ 1

1

1

Γ  1

Τ 

Ι
1
1

1

1

1
— W W —

1

1

I

ί
1

1

L

R s

I

1

.  I

ΣΧΗΜ Α 5-8 Ρύθμιση τής κλίμακας άμπερομέτρου μέ παρεμβολή διακλαδώσεως

Rs-
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5-2 Τό 'Εργαστηριακό Βολτόμετρο

Ή  βασική διάταξη τού σχήματος 5-6 μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τή 
μέτρηση διαφοράς δυναμικού μέσω τού νόμου τού Ohm. "Αν ρεύμα I διαρ
ρέει τό πηνίο τού όργάνου, τότε ή διαφορά δυναμικού στά δύο άκρα τού 

πηνίου είναι

δπου γ α είναι ή άντίσταση τού πηνίου. Μπορούμε έπομένως νά προσδιορί
σουμε την πτώση δυναμικού μεταξύ δύο σημείων ένός κυκλώματος άν 
συνδέσουμε ένα άμπερόμετρο σύμφωνα μέ τή διάταξη τού σχήματος 5-9. 
'Όπως δείχνει τό σχήμα, ένα μέρος τού όλικού ρεύματος I πού διαρρέει τό 
κύκλωμα διοχετεύεται στόν κλάδο τού άμπερομέτρου Α καί μέσω τής έξ.
(5 .13 ) προσδιορίζει τή διαφορά δυναμικού μεταξύ τών σημείων Β καί Γ.

Στήν πράξη, ή άντίσταση τού πηνίου rA είναι πολύ μικρή γιά άπευθείας 
χρήση στή διάταξη τοϋ σχήματος 5-9. Σέ άντιπαράθεση μέ τή διαγραμματι- 
κή παράσταση τοϋ έργαστηριακοΰ άμπερομέτρου στό σχήμα 5-8, τό έργα- 
στηριακό βολτόμετρο περιέχει μιά μεγάλη άντίσταση R σέ σειρά μέ τήν άν
τίσταση rΑ τοϋ πηνίου. Ή  διαγραμματική παράσταση τού έργαστηριακού 
βολτομέτρου δίνεται στό σχήμα 5-10. Ά ν  ή διάταξη τού σχήματος συνδε
θεί παράλληλα μεταξύ δύο σημείων ένός κυκλώματος τότε τό μικρό ρεύμα 

πού διαρέει τήν άντίσταση R + rA είναι άνάλογο τής διαφοράς δυναμικού 
καί ή κλίμακα τοϋ όργάνου μπορεί νά βαθμονομηθεί άπευθείας σέ volt (βλ. 

σχήμα 5-11). Τά συνήθη έργαστηριακά βολτόμετρα περιέχουν διάφορες 

άντιστάσεις πού μπορούν νά συνδεθοϋν σέ σειρά μέ τό πηνίο μέ τή βοή

θεια έξωτερικοϋ διακόπτη, αύξάνοντας ή μειώνοντας έτσι τήν κλίμακα τοϋ 
όργάνου.

ΣΧΗΜΑ 5-9 Προσδιορισμός διαφοράς δυναμικού μέ τή διάταξη τού σχήματος

V = L  rA ' Α (5 .13 )

■ο

5-6.

ο
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ΣΧΗΜΑ 5-10 Διάταξη έργαστηριακοϋ βολτομέτρου.

5·3  Μέτρηση Αντιστάσεως μέ Άμπερόμετρο καί Βολτόμετρο

Ή  άντίσταση ένός άγωγοϋ μπορεί νά προσδιοριστεί μέσω του νόμου 
του Ohm άν μετρηθούν ταυτόχρονα τό ρεύμα πού διαρρέει τόν άγωγό 

καί ή πτώση δυναμικού ατά άκρα του. Μιά διάταξη άμπερομέτρου καί βολ
τομέτρου πού έπιτρέπει τόν προσδιορισμό αύτό δίνεται στό σχήμα 5-12. 
Θά όνομάσουμε τή διάταξη αύτή «κύκλωμα I».

ΠΕΙΡΑΜΑ 5-2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ
ΚΑΙ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

Συνδέστε τό κύκλωμα I του σχήματος 5-12. Στη θέση τής άγνωστης 
άντιστάσεως Rx χρησιμοποιείστε μιά άντίσταση R, μεταξύ 1 καί 100 kQ. 
Αυξάνοντας σταδιακά τήν τάση τού τροφοδοτικού σημειώστε σέ κατάλ-

ΣΧΗΜΑ 5-11 Τυπική κλίμακα έργαστηριακοϋ βολτομέτρου.
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ΣΧΗΜΑ 5-12 Μέτρηση άνπ στάσεως μέ βολτόμετρο καί άμπερόμετρο. Κύκλωμα I.

ληλο πίνακα τίς ένδείξεις τού άμπερομέτρου καί βολτομέτορυ γιά πέντε 
τουλάχιστον ένδείξεις τών όργάνων.
-  Έπανσλάβετε τήν προηγούμενη διαδικασία γιά μιά δεύτερη άγνωστη
άντίσταση R? μεταξύ 1-10 Ω.
— Χρησιμοποιώντας τά πειραματικά δεδομένα πού συλλέξστε προσδιορί
στε τήν τιμή τών άγνωστων άντιστάσεων R, καί R , μέ άπλή έψαρμογή 
τοΰ νόμου τού Ohm

R* ~ Ro — Τ (5.14)

δπου V καί I είναι οί ένδείξεις τών όργάνων. Προσδιορίστε τίς άντίστοι- 
χες τιμές πού προκύπτουν άν συνυπολογίσετε τίς έσωτερικές άντιστάσεις 
τών όργάνων. Υπολογίστε τήν έπί τοϊς έκατό διαφορά μεταξύ τών δύο 
προσδιορισμών.

Ή άγνωστη άντίσταση Rx τοΰ κυκλώματος I μπορεί νά προσδιοριστεί 
μέ μεγαλύτερη άκρίβεια άν στό νόμο τοΰ Ohm συνυπολογίσουμε τό ρεύμα 

!ν πού διαρρέει τό βολτόμετρο. Στήν περίπτωση αύτή

Rx
V

Γ Λ
(5.15)

όπου τό ρεύμα Ιν έξαρταται άπό τήν έσωτερική άντίσταση Rv τοΰ βολτομέ
τρου

Ιν
V
r ;

ο



178 5. Βασικές Μετρήσεις Συνεχούς Ρεύματος

Ή  έξ. (5 .15 ) μπορεί έπομένως νά γραφεί ώς

Rx
V

1 V _ 1 _  R° 1 _
15.16)

όπου R0 είναι ή τιμή τής άντιστάσεως πού προκύπτει άπό τήν άπλή έφαρ- 
μογή τοΰ νόμου τού Ohm στην έξ. (5 .14).

'Η διόρθωση πού συνεπάγεται ή έξ. (5 .16) είναι μικρή άν

R0 ~ Rx << Rv . (5 .17)

Τότε μπορούμε νά γράψουμε μέ καλή προσέγγιση
ε%

R„ = R „ —  ί — ^ R „ ( 1  + - ^ r )  . (5 .18)

1 " S 7

Στήν άντίθετη περίπτωση όπου ή άγνωστη άντίσταση Rx είναι συγκρίσιμη 
μέ τήν άντίσταση R v τού βολτομέτρου, τό ρεύμα Ιν άποτελεΐ ένα μεγάλο 
μέρος τοΰ όλικοΰ ρεύματος I πού μετράει τό άμπερόμετρο τοΰ σχήματος
5-12. Γιά παρόμοιες άντιστάσεις είναι προσφορότερο νά μετρήσουμε 
άπευθείας τό ρεύμα πού διαρρέει τήν άντίσταση Rv. Τό «κύκλωμα II» πού 
πραγματοποιεί τή μέτρηση αύτή δίνεται στό σχήμα 5-13.

ΠΕΙΡΑΜΑ 5-3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΜΠΕΡΟΜΕ-
ΤΡΟ ΚΑΙ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

Συνδέστε τό κύκλωμα II τοΰ σχήματος 5-13. Έπαναλάβετε τή διαδι
κασία τοΰ πειράματος 5-2 γιά τίς ίδιες αντιστάσεις R, καί R2 στή θέση 
τής άγνωστης άντιστάσεως Rx. Συγκρίνετε τά τελικά σας άποτελέσματα 
μέ τά άντίστοιχα άποτελέσματα τού πειράματος 5-2 καί σχολιάστε τίς τυ
χόν διαφορές.

ΣΧΗΜ Α 5-13 Μέτρηση άντιστάσεως μέ βολτόμετρο καί άμπερόμετρο. Κύκλωμα II.
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‘Η άγνωστη άντίσταση Rx τού κυκλώματος II μπορεί νά προσδιοριστεί 
μέ μεγαλύτερη άκρίβεια άν στό νόμο τοΰ Ohm συνυπολογίσουμε τήν έσω- 
τερική άντίσταση RA τοϋ άμπερομέτρου. Ά ν  V καί I είναι οΐ ένδείξεις δυνα
μικού καί ρεύματος τών όντίστοιχων όργάνων τότε, όπως προκύπτει άπό 

τό κύκλωμα

^. = RX + RA< (5.19)

Ή  άνάλογη σχέση πρός τήν έξ. (5 .18 ) έπομένως είναι

R, == y Ra = Ro -  R* = Ro (1 - - j r - )  (5.20)

όπου πάλι R0 είναι ή τιμή τής άντιστάσεως πού προκύπτει άπό τήν άπλή 

έφαρμογή τοΰ νόμου τοϋ Ohm στήν έξ. (5 .14).

Ή  διόρθωση πού συνεπάγεται ή έξ. (5 .20 ) είναι μικρή άν

R„ ~  Rx »  Ra . (5 .21 )

Όπως έπομένως προκύπτει άπό τίς συνθήκες τών έξ. (5 .17 ) καί (5 .21 ) τό 
κύκλωμα I ένδείκνυται γιά τόν προσδιορισμό μικρών άντιστάσεων σέ σχέ
ση μέ τήν έσωτερική άντίσταση τοϋ βολτομέτρου ένώ τό κύκλωμα II γιά 
τόν προσδιορισμό μεγάλων άντιστάσεων σέ σχέση μέ τήν έσωτερική άντί
σταση τοϋ άμπερομέτρου. Γιά τά συνήθη έργαστηριακά όργανα ήλεκτρι- 
κών μετρήσεων μέ τυπικές τιμές έσωτερικής άντιστάσεως

Rv a  10s Ω (5 .22a )

RA -  10 4 Ω (5 .22β )

καί οί δύο συνθήκες τών έξ. (5 .17 ) καί (5 .21 ) Ικανοποιούνται γιά μιά μεγά
λη περιοχή άντιστάσεων. Ποσοτικά, ή διαχωριστική γραμμή πού καθορί

ζει τίς περιοχές έφαρμογής τών δύο κυκλωμάτων μπορεί νά προσδιοριστεί 
άπό τή σύγκριση τών διορθώσεων πού προβλέπουν οί έξ. (5 .18 ) καί
(5 .20). Ή  άπλή έκτίμηση τής άντιστάσεως Rx = R0 = V/I περιέχει τήν ίδια 
άπόκλιση άπό τήν πραγματική τιμή όταν

R„ Ra
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Μ
Π

R0 ~  Rx =  y / K K .  (5 .23 )

Γιά άντιστάσεις μικρότερες άπό τήν τιμή αύτή, ή χρησιμοποίηση των 

ένδείξεων V, I τοΟ κυκλώματος I στό νόμο τοϋ Ohm συνεπάγονται μικρότε
ρο σφάλμα. Τό άντίθετο συμβαίνει γιά άντιστάσεις μεγαλύτερες άπό τήν τι

μή τής έξ. (5 .23 ). Τό ποσοστιαίο σφάλμα πού συνεπάγεται κάθε κύκλωμα 
δίνεται ώς συνάρτηση τής άγνωστης άντιστάσεως στή γραφική παράσταση 
τού σχήματος 5-14. Ό πω ς φαίνεται άπό τό σχήμα, άν έπιλεγεΐ τό σωστό

ΣΧΗ Μ Α 5-14 Έττί τοϊς έκατό σφάλμα στόν προσδιορισμό άντιστάσεως μέ άπλη 
έφαρμογή τοϋ νόμου τοΰ Ohm μέσω τών ένδείξεων τών όργά- 

νων στά κυκλώματα I καί II. ΟΙ έσωτερικές άντιστάσεις τών όργά- 

νων άναγράφονται στό σχήμα. Τό έπί τοϊς έκατό σφάλμα είναι πε

ρίπου ίσο καί στίς δύο μεθόδους γιά Rx = \/R a Rv ~ 12 Ω.
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κύκλωμα, σύμφωνα μέ τή διαχωριστική τιμή τής έξ. (5 .23 ). τό σφάλμα πού 
συνεπάγεται ή άπλή έφαρμογή τού νόμου τού Ohm είναι μικρότερο τού 
1%. “Από τήν άλλη πλευρά ύπάρχουν άρκετοί άλλοι παράγοντες πού είναι 
δυνατόν νά εΙσάγουν μεγαλύτερα σφάλματα στή μέτρηση μιάς άντιστά- 
σεως. Όπως π.χ. θά δούμε άργότερα, μεταβολή τής θερμοκρασίας ένός 
χάλκινου άγωγού κατά 5 °C μεταβάλλει τήν άντίστασή του κατά 2 %  περί
που. Ά ν  έπομένως κατά τή διεξαγωγή τής μετρήσεως ή θερμοκρασία τού 
άγωγού δέν είναι γνωστή μέ άκρίβεια μεγαλύτερη άπό 5 °C, δέν έχει νόη

μα ό προσδιορισμός τής άντιστάσεως μέ άκρίβεια μεγαλύτερη τού 1 %  πού 
θά δόσει ή χρησιμοποίηση τών έξ. (5 .18 ) ή (5 .20 ).

5-4 Ηλεκτρεγερτική Δύναμη καί Διαφορά Δυναμικού

‘Ως τώρα θεωρήσαμε άτι ή ροή τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος σέ ένα κύ
κλωμα προκαλεΐται άπό τήν ύπαρξη μιάς διαφοράς δυναμικού σέ δύο ση
μεία τού κυκλώματος, χωρίς νά έξετάσουμε τούς παράγοντες πού εΙσάγουν 
οΙ χαρακτηριστικές Ιδιότητες τής συσκευής πού δημιουργεί τή διαφορά αύ- 
τή τού δυναμικού. Ή  άπλούστερη «πηγή» διαφοράς δυναμικού είναι τό 
ήλεκτρικό στοιχείο (τό όποίο είναι γνωστό καί μέ τήν κακόηχη στά Ελληνι
κά γενική όνομασία «μπαταρία»). Ά ν  καί άργότερα θά άσχοληθοϋμε ειδικό

τερα μέ τήν κατασκευή τών ήλεκτρικών στοιχείων, θά τά θεωρήσουμε 

πρός τό παρόν άπλώς ώς διατάξεις, οί όποιες μέσω χημικών όντιδράσεων 
προκαλοΰν τήν κίνηση ήλεκτρικών φορτίων.

Ή  λειτουργία ένός ήλεκτρικοΰ στοιχείου μέσα σέ ένα κύκλωμα γίνεται 
περισσότερο κατανοητή άν άνατρέξουμε στή βασική άρχή τής διατηρήσεως 

τής ένεργείας. Είναι βέβαιο ότι κάθε ήλεκτρικό φαινόμενο μπορεί νά έξηγη- 
θεΐ κάτω άπό αύτό τό πρίσμα. Ό  νόμος τού Ohm π.χ. έκφράζει τό έργο 
πού πρέπει νά καταβληθεί γιά νά περάσει ένα φορτίο μέσα άπό ένα άγωγό. 
Μικροσκοπικά, τό έργο καταναλώνεται στήν ΰπερνίκηση τών δυνάμεων έλ- 
ξεως μεταξύ τών ήλεκτρονίων καί τών άτομικών πυρήνων πού άποτελοΰν 
άδρανή κέντρα έλξεως μέσα στήν ύλη τού άγωγού. Τό έργο πού άπαιτεΐται 
γιά τή ροή τού φορτίου παράγεται άπό τήν ένέργεια πού έκλύεται κατά τις 
χημικές άντιδράσεις μέσα στό στοιχείο. Ή  διατήρηση τής ένεργείας μπορεί 
νά έκφραστεΐ στήν περίπτωση αύτή μέ τή σχέση

Ε χ = Ε ς + Er (5 .24 )

όπου Εχ είναι ή ένέργεια πού έκλύεται κατά τή χημική άντίδραση, ΕΣ ή 
ένέργεια πού καταναλώνεται γιά τή μεταφορά φορτίων στό έσωτερικό τού

14

ο
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στοιχείου μέχρι τούς πόλους του καί ER ή ένέργεια πού καταναλώνεται στό 
ύπόλοιπο κύκλωμα γιά τη ροή τοΰ ρεύματος. Προφανώς ή «ώφέλιμη» 
ένέργεια πού μπορούμε νά πάρουμε άπό τό στοιχείο είναι ή τελευταία πο
σότητα E r.

Ή  έξ. (5 .24 ) μπορεί νά μεταφραστεί σέ σχέση δυναμικού όν διαιρέ
σουμε καί τά δύο μέλη μέ ένα στοιχειώδες φορτίο q πού πραγματοποιεί έ
να πλήρη κύκλο μέσα στό κύκλωμα. Ή  άντίστοιχη σχέση δυναμικού είναι

U =  Uz + V (5 .25)

όπου

U = - ^ L .  υ Σ = - ^ ,  v  = ~ ^ L . (5 .26)
q q q

Τό δυναμικό U, πού έκφράζει τή μέγιστη διαφορά δυναμικού πού μπορεί νά 
άναπτυχθεΐ στούς πόλους ένός στοιχείου, έχει καθιερωθεί μέ τήν όνομασία 
ήλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ), ένώ τό «ώφέλιμο δυναμικό» V = RI προέρ
χεται άπό τό έργο πού καταναλώνεται στό έξωτερικό κύκλωμα. Χρησιμο
ποιώντας τό νόμο τοΰ Ohm μπορούμε νά όρίσουμε μιά ισοδύναμη έσωτε- 
ρική άντίσταση τοΰ στοιχείου r γιά τό ρεύμα I πού διαρρέει τό κύκλωμα, 
μέσω τής σχέσης

υΣ = lr

καί νά γράψουμε τό ώφέλιμο δυναμικό ύπό τή μορφή

V = U -  lr.

(5 .27)

(5 .28)

Ή  τελευταία ποσότητα πού άπαντά μέ διάφορες όνομασίες δπως «τερματι
κό δυναμικό», «διαθέσιμη ΗΕΔ» ή «τερματική ΗΕΔ», μπορεί νά μελετηθεί 
μέ τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 5-15.

ΣΧΗΜ Α 5-15 Μελέτη διαθέσι

μης ΗΕΔ καί προσδιορισμός 

έσωτερικής άντιστάσεως ήλεκ- 
τρικοϋ στοιχείου.
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ΠΕΙΡΑΜΑ 5-4 ΗΕΔ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙ
ΧΕΙΟΥ

Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 5-15. Ή  άλικη άντίσταση τοϋ 
ροοστάτη πρέπει νά είναι πολύ μικρότερη άπό τήν έσωτερική άντίσταση 

τοΰ βολτομέτρου. Μεταβάλλοντας τό ροοστάτη R σημειώστε σέ κατάλ

ληλο πίνακα τις ένδείξεις τοΰ άμπερομέτρου καί τοΰ βολτομέτρου, τόσο 
όταν ό διακόπτης S είναι κλειστός όσο καί όταν όδισκόπτης είναι άνοι- 

κτός.

-  ‘Αποδόστε σέ γραφική παράσταση τή μεταβολή τοϋ τερματικού δυ

ναμικού V στά άκρα τοΰ στοιχείου ώς πρός τήν ένδειξη τοΰ άμπερομέ

τρου I. Προσαρμόστε τήν καλύτερη εύθείσ γραμμή στά δεδομένα σας 

καί προσδιορίστε τήν ΗΕΔ τοΰ στοιχείου, τό μέγιστο ρεύμα πού μπορεί 
νά άποδόσει καί τήν έσωτερική του άντίσταση.

Ή  γραμμική έξάρτηση τοΰ διαθέσιμου δυναμικού ένός στοιχείου άπό 
τό ρεύμα δίνεται στή γραφική παράσταση τοΰ σχήματος 5-16. Ή  ευθεία 
γραμμή πού άντιπροσωπεύει τήν έξ. (5 .28 ) μπορεί νά χαραχτεί μέ βάση τά 

δεδομένα τοΰ προηγουμένου πειράματος καί προσδιορίζει πλήρως τίς χα
ρακτηριστικές Ιδιότητες τοΰ στοιχείου. ‘Η τομή τής εύθείας μέ τόν κάθετο 

άξονα (I = 0) προσδιορίζει τήν Η ΕΔ  τοΰ στοιχείου, καθόσον ή έξ. (5 .28 ) 

παίρνει τή μορφή

V = U . (5 .29 )

‘Αντίθετα, ή τομή τής εύθείας μέ τόν όριζόντιο άξονα (V = 0) προσδιορίζει 
τή μέγιστη τιμή τοϋ ρεύματος πού μπορεί νά προσφέρει τό στοιχείο στό 
έξωτερικό κύκλωμα. Γιά V = 0. ή έξ. (5 .28 ) δίνει

τοϋ
άπό
ένα



184 5. Βασικές Μετρήσεις Συνεχούς Ρεύματος

0  — U lm axr

Π

Imax ~~ * (5 .30)
r

Ή  τελευταία ποσότητα απαντάται στη βιβλιογραφία καί ώς ρεύμα βραχυκυ- 
κλώσεως. Τέλος, ή κλίση της εύθείας τοΰ σχήματος 5-16, πού μπορεϊ νά 
προσδιοριστεί άπό δύο σημεία (V1# I J  καί (V2, Ι2) δίνει την έσωτερικη άντί- 
σταση τοΰ στοιχείου

r
V - V 2

(5 .31)

δπως είναι εύκολο νά έπιβεβαιωθεΐ άπό την έξ. (5 .28).
Πρέπει νά παρατηρήσουμε δτι άν ό προσδιορισμός τής χαρακτηριστι

κής εύθείας τοΰ στοιχείου στό σχήμα 5-16 γίνει διαμέσου τοΰ κυκλώματος 
πού δίνεται στό σχήμα 5-15, ή άντίσταση r των έξ. (5 .30 ) καί (5 .31) συμ
περιλαμβάνει την άντίσταση RA τοΰ άμπερομέτρου. Στήν περίπτωση αυτή ή 

εσωτερική άντίσταση τοΰ στοιχείου Rc δίνεται άπό τή σχέση

ν ,- ν ,
Rc = r - R A = - -  Ra (5 .32)

*2 *1

ένώ τό ρεύμα βραχυκυκλώσεως άπό τή σχέση

'max
U

RT

υ

r - R A
(5 .33)

Ή  ποιότητα ένός ήλεκτρικοΰ στοιχείου συνδέεται στενά μέ τήν έσωτε- 
ρική του άντίσταση. Ό πω ς δείχνει ή έξ. (5 .28), δσο μικρότερη ή έσωτερικη 
άντίσταση τοΰ στοιχείου τόσο μεγαλύτερο τό ώφέλιμο δυναμικό πού έξυ- 
πηρετεϊ τό έξωτερικό κύκλωμα, ένώ, γιά μιά περιορισμένη περιοχή ρεύμα
τος, ή διαφορά δυναμικού πού προσφέρεται στό κύκλωμα μπορεί νά θεω
ρηθεί σταθερή.

5-5 Ηλεκτρικά Στοιχεία

Ό πω ς ήδη άναφέρθηκε, μέ τή γενική όνομασία ήλεκτρικό ή ήλεκτρο* 
χημικό στοιχείο χαρακτηρίζουμε κάθε διάταξη πού μέσω χημικών άντι- 
δράσεων μπορεί νά δημιουργήσει διαφορά δυναμικού στά άκρα δύο άκρο-
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δεκτών. Γιά νά δημιουργηθεϊ ή διαφορά δυναμικού θά πρέπει ο! χημικές 
άντιδράσεις νά δημιουργούν σέ καθένα άπό τούς άκροδέκτες διαφορετική 
συγκέντρωση φορτίου. ’Ανάλογα μέ τό έλλειμα ή περίσσεια ήλεκτρονίων 
πού θά έμφανιστεΐ θά χαρακτηρίσουμε άντίστοιχα τούς άκροδέκτες τοΰ 
στοιχείου ώς θετικό καί άρνητικό ήλεκτρόδιο.

Τό σχήμα 5-17 περιέχει μιά χαρακτηριστική διάταξη ήλεκτροχημικοϋ 
στοιχείου. Καθένα άπό τά ήλεκτρόδια είναι δυνατόν νά άποτελεΐται άπό 
διαφορετικό μέταλλο ένώ τά δύο διαλύματα Α καί Β πού περιβάλλουν τά άν- 

τίστοιχα ήλεκτρόδια μπορεί νά έχουν διαφορετική χημική σύσταση. Στήν 
τελευταία περίπτωση μιά πορώδης μεμβράνη διαχωρίζει τά δύο διαλύματα. 

Ή  διαχωριστική μεμβράνη έπιτρέπει τήν έπικοινωνίσ μεταξύ διαλύματος A 

καί διαλύματος Β άλλά ή διαπήδηση είναι άρκετά μικρή ώστε ή άνάμιξη 
τών δύο διαλυμάτων νά μήν είναι σημαντική.

Ή  λειτουργία τοΰ ήλέκτρικοΰ στοιχείου μπορεί νά γίνει πλέον κατανοη
τή μέ. ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ά ς  θεωρήσουμε ένα ήλεκτρικό στοι

χείο όπου τό ήλεκτρόδιο Α  είναι κατασκευασμένο άπό μεταλλικό κάδμιο σέ 
διάλυμα θειϊκοΰ καδμίου καί τό ήλεκτρόδιο Β άπό άργυρο σέ διάλυμα νι
τρικού άργύρου. Στά δύο διαλύματα κυκλοφορούν θετικά καί άρνητικά Ιόν
τα, Cd++ καί SO *- στό διάλυμα Α καί Ag* καί NOj στό διάλυμα Β . ΟΙ χημι
κές άντιδράσεις πού συμβαίνουν στήν έπιφάνεια κάθε ήλεκτροδίου είναι

C d ”  + 2e ^ Cd (μεταλλικό) (5 .34α)

Ag* + e ^ Ag (μεταλλικός). (5 .34β )

Όπως δείχνει ό συμβολισμός καθεμιά άπό τις άντιδράσεις είναι άμφίδρομη.

Διάφραγμα

ΣΧΗΜΑ 5-17 Χαρακτη
ριστική διάταξη ηλεκτρο
χημικού στοιχείου.
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Φορά της άντιδράσεω ς πρός τά δεξιά άντιπροσω πεύει διαδικασία κατά την 

οποία μεταλλικά ιόντα τού διαλύματος συλλαμβάνουν ήλεκτρόνια άπό τό 

ηλεκτρόδιο καί μεταπίπτουν σέ ούδέτερα άτομα. Τούτο έχει ώς άποτέλε- 

σμα τή σ υ σ σ ώ ρ ευ σ η  θετικού φορτίου στό ηλεκτρόδιο . Κατά την άντίστρο- 

φη φορά τής άντιδράσεω ς, ούδέτερα , άτομα τοΰ ήλεκτροδίου έγκαταλεί- 

πουν ήλεκτρόνια καί μεταβάλλονται σ έ μεταλλικά ιόντα τοΰ διαλύματος. Θά 

ονομάσουμε τή μετάβαση τω ν άντιδράσεω ν πρός τά δεξιά άναγωγή καί τή 

μετάβαση πρός τά άριστερά όξείδωση. Παράλληλα θά άναφ ερθοΰμε στό 

ηλεκτρόδιο όπου ή άναγωγή των μεταλλικώ ν Ιόντων πραγματοποιείται μέ 

μεγαλύτερο ρυθμό άπό την όξείδω ση των άτόμων του μέ τόν δρο άνοδος, 
ένώ  στό ήλεκτρόδιο δπου ή όξείδω ση είναι ταχύτερη άπό τήν άναγωγή μέ 

τόν δρο κάθοδος.
Στή δ ιεργασία  πού π ερ ιγράφ ουμε άτομα τής καθόδου «κατέρχονται» 

ώς μεταλλικά ιόντα στό διάλυμα ένώ  ιόντα τού διαλύματος «άνέρχονται» 

ώς ούδέτερα  άτομα μετάλλου στήν άνοδο. Τούτο έχει ώς άποτέλεσμα τή 

σ υ σ σ ώ ρ ευ σ η  άρνητικοΰ φορτίου στήν κάθοδο (π ερ ίσσεια  ήλεκτρονίων) καί 

θετικού φορτίου στήν άνοδο (έλλειμα  ήλεκτρονίω ν), δηλαδή τήν άνάπτυξη 

μιας διαφοράς δυναμικού μεταξύ τών δύο ήλεκτροδίω ν. Στή συγκεκριμένη 

περίπτω ση τών έξ. (5 .3 4 ) , ή άναγωγή τοΰ άργύρου πραγματοποιείται μέ 

πολύ ταχύτερο ρυθμό άπό τήν άναγωγή τοΰ καδμίου. Έ τ σ ι , άν τά δύο δια

λύματα πού περιβάλλουν τά ήλεκτρόδια έχουν τήν ίδια συγκέντρωση μεταλ

λικώ ν Ιόντων, τό ήλεκτρόδιο τοΰ άργύρου έμφανίζει μεγαλύτερο έλλειμα  

ήλεκτρονίω ν άπό τό ήλεκτρόδιο τοΰ καδμίου καί άποτελεϊ τήν άνοδο τοΰ 

στο ιχείου . Γιά συγκέντρω ση μεταλλικώ ν Ιόντων 1 m ole/Iit στά δύο διαλύ

ματα, ή διαφορά δυναμικού πού άναπτύσσεται μεταξύ τών δύο ήλεκτρο

δίων είναι περίπου 1.2 V.

“Α ν  καί ή βιομηχανία παρέχει σήμερα πολλούς τύπους τροφοδοτικών 

Σ Ρ  γιά χρήση στό έργαστήριο , τό ήλεκτρικό στοιχείο βρίσκει εύρεία  έφαρ- 

μογή ιδίως σ έ τροφοδοσία φορητώ ν συσκευώ ν. Η λεκτρ ικά  στοιχεία χρησι

μοποιούνται άκόμη άποκλειστικά σ έ  άπομακρυσμένες περιοχές, όπως στό 

διάστημα, σέ ύποβρύχιες έρ ευ ν ες  ή σέ όρυχεΐα , δπου ήλεκτρική τροφοδο

σία τών συσ κευώ ν άπό κεντρική παροχή δέν είναι δ ιαθέσ ιμη . Γιά πολλές 

έφ αρμογές τό ήλεκτρικό στοιχείο είναι οικονομικότερο άπό τροφοδοτικό 

Σ Ρ  μέ συγκρίσ ιμη σταθερότητα ένώ παράλληλα είναι άπαλαγμένο άπό άνε- 

π ιθύμητες συχνότητες «θορύβου» τής γραμμής τροφοδοσίας. Γιά τό λόγο 

αύτό παρέχεται σήμερα άπό τή βιομηχανία μιά μεγάλη σειρά τυποποιημέ

νω ν ήλεκτρικώ ν στοιχείω ν μέ διάφορα χαρακτηριστικά δυναμικού, σταθε
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ρότητας ή δυνατότητας Ιαχής. Τά περισσότερα στοιχεία κατασκευάζονται 
μέ έμφαση στην παρεχόμενη Ισχή, στή σταθερότητα του ρεύματος καί στη 
μεγάλη διάρκεια ζωής, καθόσον τά χαρακτηριστικά αύτά είναι έκεΐνα πού 
όδηγούν συνήθως στην όμαλή λειτουργία τών όργάνων πού τροφοδοτούν
ται άπό ήλεκτρικά στοιχεία. Μιά μικρή κατηγορία στοιχείων κατασκευάζεται 
μέ είδική μέριμνα ώστε ή ΗΕΔ πού δημιουργεϊται στά δύο ήλεκτρόδια νά 
έχει σαφώς καθορισμένη τιμή. Τούτο έπιτυγχάνεται συνήθως σέ βάρος τού 

ρεύματος πού μπορεί νά άντληθεϊ άπό τά στοιχείο. Μέ τήν κατηγορία αύτή 

τών πρότυπων στοιχείων θά άσχοληθοϋμε είδικώτερα στά Κεφάλαιο 8.
Ή  ΗΕΔ πού άνατττύσσουν τά περισσότερα στοιχεία δέν ξεπερνά τά 2 

V. Γιά έφαρμογές όπου άπαιτεΤται μεγαλύτερη διαφορά δυναμικού πολλά 
στοιχεία μπορούν νά συνδεθοϋν σέ σειρά καί νά δημιουργήσουν μιά συ
στοιχία ή μπαταρία. Ήλεκτρικά στοιχεία συνδέονται άκόμη παράλληλα μέ 
σκοπό τήν αύξηση τής δυνατότητας παροχής ρεύματος. Πολλά άπό τά στοι
χεία πού χρησιμοποιούνται σήμερα είναι «μιας χρήσης» καί ή άνάπτυξη 
ΗΕΔ παύει μετά άπό ένα όρισμένο χρόνο ζωής. Γιά άλλους συνδιασμούς 
ήλεκτροδίων καί ήλεκτρολύτη οΙ χημικές άντιδράσεις είναι άντιστρεπτές καί 
τό στοιχείο μπορεί νά έπανέλθει στήν άρχική του κατάσταση μέ διοχέτευ
ση άντίστροφου ρεύματος. Τήν τελευταία κατηγορία ήλεκτρικών στοιχείων 

όνομάζουμε συσσωρευτές. Γιά πολλά χρόνια ύπήρχαν σέ κοινή χρήση μό
νο δύο είδη στοιχείων: τό στοιχείο Leclanch0 καί ό συσσωρευτής μο- 

λύβδου. Σήμερα παρασκευάζονται άπό τή βιομηχανία άρκετοί τύποι στοι

χείων μέ χαρακτηριστικά ΗΕΔ καί δυνατότητας ρεύματος πού έπιτρέπουν 

τή χρησιμοποίησή τους σέ ένα εύρύ φάσμα έφαρμογών. Μερικούς άπό 

τούς συνηθέστερους τύπους ήλεκτρικών στοιχείων θά περιγράφουμε μέ 
συντομία στή συνέχεια.

Τό στοιχείο Leclanch6 είναι άκόμη τό πλέον διαδεδομένο άπό τά λεγό
μενο ξηρά στοιχεία. Ή κατασκευή τού στοιχείου δίνεται στό σχήμα 5-18. 
Ό  ήλεκτρολύτης περιέχεται σέ ένα δοχείο άπό ψευδάργυρο τό όποιο άπο- 
τελεΐ ταυτόχρονα καί τήν κάθοδο τού στοιχείου. Ή άνοδος άποτελεΐται άπό 

μιά ράβδο άνθρακα στό κέντρο τής διατάξεως. Μεταξύ τών δύο ήλεκτρο

δίων ύπάρχει ήλεκτρολύτης ύπό μορφή χλωριούχου άμμωνίου (NH4CI) έμ- 

ποτισμένου σέ ύγροσκοπικό υλικό. Ό  ήλεκτρολύτης περιέχει άκόμη ποσό
τητα ύπεροξειδίου τού μαγγανίου (Μ η02), τό όποιο δρά ώς άντιπολωτικό1.

t Μέ τόν γενικό όρο πόλωση άποδίδουμε τήν έπιβράδυνση τής χημικής άνπδράσεως πού 
δημιουργεί τήν ΗΕΔ λόγω έπικαλύψεως ένός ήλεκτροδίου άπό τό υδρογόνο πού όποδε- 
σμεύεται κατά τήν όντίδρσση. Τό φαινόμενο μπορεί νά έξαλειφθεΐ μέ τήν παρουσία μιας
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Κατά τή λειτουργία  τοϋ στο ιχείου , άτομα ψ ευδαργύρου τής καθόδου έγκα- 

ταλείπουν δύο ήλεκτρόνια καί εισέρχοντα ι στόν ήλεκτρολύτη ύπό μορφή 

χλω ριούχου ψ ευδαργύρου, άμίνης ή όξυχλω ριούχου ψ ευδαργύρου. Ή  κυ- 

ρ ιώ τερη άντίδραση στην κάθοδο είναι

Zn + 2N H 4CI Ή  Z n C l2 + 2Ν Η +4+. (5 .3 5 )

Ή  άμμωνιακή ρίζα πού δημιουργεϊται μέ τόν τρόπο αυτό μεταπίπτει σέ ού- 

δέτερη  άμμωνία έλευθ ερ ώ νο ντα ς ίόντα ύδρογόνου, τά όποια μέ τή σ υνει

σφορά ήλεκτρονίω ν άπό τήν άνοδο δεσμεύοντα ι άπό τό ύπεροξείδιο τοϋ 

μαγγανίου δ ιαμέσου τής άντιδράσεω ς

2 Μ π0 2 + 2 Η + Μ π20 3·Η 20  . (5 .3 6 )

Ο) χημικές άντιδράσεις (5 .3 5 ) καί (5 .3 6 ) δημιουργούν Η Ε Δ  μεταξύ 1.5 

καί 1 .6  V . Μ εγαλύτερη  Η Ε Δ  μπορεί νά δημιουργηθεΐ μέ σύνδεση  ένός 

άριθμοΰ στο ιχείω ν Le c lan ch e  σ έ οειρά . Γιά τήν έξοικονόμηση χώρου πολ

λοί κατασκευαστές παράγουν τυποποιημένες συστο ιχ ίες Lec lan ch e  σέ δια-

χ-ίμικής ένώσεως πού είναι πλούσια σέ οξυγόνο όπως τό νιτρικό όξύ (ΗΝ03) ή τό ύπερο- 
ξείδιο τοϋ μαγγανίου (Mn02). Oi ουσίες πού χρησιμοποιούνται σέ ηλεκτρικά στοιχεία γιά 
τό σκοπό αυτό ονομάζονται άντιπολωτικά.
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τάξεις πού δημιουργούνται μέ διαδοχικές περιοχές άνθρακα, ήλεκτρολύτη 
καί ψευδαργύρου. 01 συνήθεις συστοιχίες ξηρών στοιχείων Leclanch6 πού 
παράγονται άπό τη βιομηχανία έχουν όνομαστική Η ΕΔ 1.5, 3, 4 .5 , 6 , 7 .5 , 
22 .5 , 45, 67 .5  καί 90  V.

Τό στοιχείο Leclanche, είναι τό πιό διαδεδομένο άπό τά ήλεκτρικά 
στοιχεία μιας χρήσης. Ό  χρόνος ζωής του (δ χρόνος κατά τόν όποίο μπορεί 
νά άναπτύξει χρήσιμη ΗΕΔ) έξαρτάται άπό πολλούς παράγοντες, μεταξύ 

των όποιων ό χρόνος άποθηκεύσεως πρίν άπό τή χρησιμοποίησή του, ή 
θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τήν άποθήκευση, ό ρυθμός έκφορτί- 

σεως, τό πλήθος καί ή διάρκεια τών περιόδων άδρανείας μετά τήν πρώτη 
χρήση καί ή θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τή διάρκεια τροφοδοσίας 
τού έξωτερικοΰ κυκλώματος. Ακόμη καί πρίν άπό τήν πρώτη χρήση τό 
στοιχείο Leclanch6 έκφορτίζεται έσωτερικά, γεγονός πού περιορίζει τό 
χρόνο άποθηκεύσεως. Στίς κλιματολογικές συνθήκες τής χώρας μας ένα 
τυπικό στοιχείο Lee jnch0  μπορεί νά άποθηκευτεΐ γιά περίοδο ένός έτους. 
Υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος μειώνουν σημαντικά τόν έπιτρε- 
πτό χρόνο άποθηκεύσεως.

Σύγχρονα στοιχεία Leclanche έχουν μέσο χρόνο ζωής μεταξύ 10 καί 
24 ώρών συνεχούς λειτουργίας. ‘Η ΗΕΔ τοΰ στοιχείου μειώνεται κατά συ

νεχή τρόπο καθόλη τή διάρκεια τής χρήσης του. Τό μειονέκτημα αύτό τό 
κάνει άκστάλληλο γιά τροφοδοσία ήλεκτρονικών συσκευών όπου οΙ άπαι- 

τήσεις σταθερότητας τού δυναμικού είναι σχετικά αύστηρές. "Ενα δεύτερο 

μειονέκτημα είναι ή σταδιακή μείωση τής άντοχής τού περιβλήματος μέ τή 

διάλυση ψευδαργύρου στό ήλεκτρολυτικό διάλυμα. Ό  κίνδυνος θραύσης 
τοΰ περιβλήματος έπιτείνεται μέ τή δημιουργία στό έσωτερικό τού στοι

χείου φυσαλίδων ύδρογόνου. Γιά τό λόγο αύτό συσκευές πού χρησιμο
ποιούν στοιχεία Leclanche δέν πρέπει ποτέ νά άποθηκεύονται μέ τά στοι
χεία τροφοδοσίας τους έγκατεστημένα.

Παρόμοια σέ κατασκευή μέ τά στοιχεία Leclanche είναι τά άλκαΑικά 
στοιχεία. ΟΙ χημικές άντιδράσεις στά δύο ήλεκτρόδια είναι ούσιαστικά οΙ ί
διες ένώ ό ήλεκτρολύτης είναι Ισχυρά βασικός. Τά άλκαλικά στοιχεία δια
φέρουν συνήθως στή γεωμετρία τών ήλεκτροδίων. Ή  τυπική διάταξη δίνε
ται στό σχήμα 5-19. Μέ τή γεωμετρία αύτή τά άλκαλικά στοιχεία παρέχουν 

περίπου διπλάσια ίσχή ένώ ό έπιτρεπτός χρόνος άποθηκεύσεως αύξάνει 

σημαντικά. Μερικά άκόμη πλεονεκτήματα τών άλκαλικών στοιχείων είναι ή 

δυνατότητα λειτουργίας σέ χαμηλές θερμοκρασίες, ή μικρή έσωτερική άντί- 

σταση καί ή σταθερότητα στήν παροχή ρεύματος. Μέ τετραπλάσιο περίπου

ο
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ΣΧΗ Μ Α 5-19 Αλκαλικό στοιχείο.

κόστος κατασκευής, τό άλκαλικό στοιχείο δεν πρόκειται νά άντικαταστήσει 
τελείως τό στοιχείο Leclanche. Ό  μεγάλος του όμως χρόνος ζωής καί άπο- 
θηκεύσεως συνιστοϋν τή χρησιμοποίησή του σε συσκευές πού άπαιτοΰν 
σημαντική ίσχή ή πού προορίζονται γιά χρήση άμεσης άνάγκης.

Μιά τρίτη κατηγορία ήλεκτρικών στοιχείων, τό στοιχείο ύδραργύρου, 
περιγράφεται στό σχήμα 5-20(α). Ή  άνοδος άποτελεΐται άπό ψευδάργυρο 
ένώ ή κάθοδος άπό συνδιασμό άνθρακα καί οξειδίου τοϋ ύδραργύρου. Κα
τά τήν έκφόρτιση τοϋ στοιχείου ό ψευδάργυρος οξειδώνεται σέ ΖηΟ έγκα- 
ταλείποντας δύο ήλεκτρόνια άνά άτομο ένώ τό οξείδιο τοϋ ύδραργύρου 
άνάγεται σέ ύδράργυρο παίρνοντας άπό τόν άνθρακα δύο ήλεκτρόνια άνά 
μόριο Η20 . Μέ τόν τρόπο αυτό δημιουργείται σταθερή διαφορά δυναμικού 
μεταξύ των ήλεκτροδίων 1 .35 V. Τό στοιχείο ύδραργύρου έχει συγκρίσιμες 
ιδιότητες μέ τό άλκαλικό στοιχείο δσον άφορά τή δυνατότητα τροφοδοσίας 
καί τήν έσωτερική άντίσταση. Τό μεγάλο πλεονέκτημα τοϋ στοιχείου είναι 
ή έξαιρετικά σταθερή διαφορά δυναμικού πού διατηρείται μέχρι σχεδόν τήν 
πλήρη έκφόρτιση. ‘Η ιδιότητα αύτή άποδίδεται μέ τήν καμπύλη τοϋ σχήμα
τος 5-20(β) καί όφείλεται στό γεγονός άτι ό ήλεκτρολύτης δέν μεταβάλλει 
χημική σύσταση κατά τήν έκφόρτιση. Λόγω τής ιδιότητας αύτής, σέ πολλές 
έφαρμογές όπου οΐ άπαιτήσεις άκριβείας δέν είναι πολύ αύστηρές, στοιχεία
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μόνωση 
μεταξύ 
άκροδεκτών^

χαλύβδινος
άρνητικός
όκροδέκτης ύλικό όνόδου

ήλεκτρολύτης 
σέ ύγροσκοπικό 
ύλικό

.50 V 
1.35 V

1.00 V -

χαλύβδινο \  /  διάφραγμα
περίβλημα όντιπολωτικό Λ _
καί θετικός προστατευτικός ύΑ|κ6 050 V
όκροδέκτης μανδύας

_1 _
500

(α) <Ρ)

Λ

1000 hr

ΣΧΗΜ Α 5-20 Τό ήλεκτρικό στοιχείο υδράργυρου, ία) Διατομή τού στοιχείου, (β) 
Καμπύλη έκφορτίσεως.

υδραργύρου μπορεί νά χρησιμοποιηθούν ώς πρότυπα Η ΕΔ . Τό κόστος κα
τασκευής τού στοιχείου υδραργύρου είναι περίπου πενταπλάσιο άπό τό κό
στος άλκαλικού στοιχείου μέ συγκρίσιμα χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, σέ 
σύγχρονες ήλεκτρομαγνητικές συσκευές, όπου οΙ άπαιτήσεις γιά σταθερή 
ΗΕΔ είναι αύστηρές, ή χρησιμοποίηση στοιχείων ύδραργύρου μπορεί νά 

άποτελεϊ τήν πλέον οικονομική λύση.

Ό  πιό γνωστός τύπος συσσωρευτή, ή κοινή «μπαταρία τού αύτοκινή- 

του», είναι τό στοιχείο μολύβδου - όξέως. Άποτελείται άπό δύο ήλεκτρόδια 

μολύβδου (κάθοδος) καί όξειδίου τού μολύβδου (άνοδος) σέ διάλυμα 

θειϊκοΰ όξέως. Κατά τήν έκφόρτιση, ό μόλυβδος μετατρέπεται σέ άδιάλυτο 

θειϊκό μόλυβδο έγκαταλείποντας στήν κάθοδο δύο ήλεκτρόνια άνά μόριο 

P b S 0 4, ένώ τό όξείδιο τού μολύβδου άνάγεται σέ P b S 0 4 παίρνοντας άπό 

τήν άνοδο δύο ήλεκτρόνια άνά μόριο. ΟΙ άντιδράσεις πού συμβαίνουν κατά 
τήν έκφόρτιση είναι

Άνοδος: P b 0 2 + 2Η* + H2S 0 4 — P b S 0 4 + 2Η20  (5 .37α)

Κάθοδος: Pb + S 0 4 —►P b S 0 4. (5 .3  7 β)
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(α)

ΣΧΗΜΑ 5-21 (α) Τυπική συστοιχία συσσωρευτών μολύβδου. (β) Καμπύλη έκψορ- 
τίσεως. (γ) Καμπύλη ψορτίσεως.

Ή  συνήθης μορφή μιας συστοιχίας συσσωρευτών μολύβδου δίνεται 
στό σχήμα 5 -2 1 (α). Τό σχήμα 5 -2 1 (β) περιέχει έπίσης τήν τυπική καμπύλη 
έκφορτίσεως. "Ενας νέος συσσωρευτής άναπτύσσει άρχικά ΗΕΔ περίπου 
2 .4  V, άλλα πολύ γρήγορα κατά τήν έκφόρτιση ή διαφορά δυναμικού μειώ
νεται στά έπίπεδα των 2 V όπου παραμένει γιά άρκετό χρόνο. Κατά τό τέ
λος τού χρόνου ζωής τού στοιχείου ή πτώση τής διαφοράς δυναμικού είναι 
ραγδαία.

Σέ άντίθεση μέ τά προηγούμενα στοιχεία μιας χρήσης πού έξετάσαμε, 
ό συσσωρευτής μολύβδου μπορεί νά έπανέλθει στήν άρχική του μορφή άν 
διαμέσου τού ήλεκτρολύτη διοχετευθεΐ άντίστροφο ρεύμα. 0 1 άντιδράσεις 
πού συμβαίνουν κατά τη διεργασία αυτή, πού ονομάζεται φόρτιση, είναι

"Ανοδος: P b S 0 4 + SO^' + 2Η20  — Pb 0 2 + 2H2S 0 4 (5.38α)

Κάθοδος: P b S 0 4 + 2 Η + — Pb + H2S 0 4 . (5 .38β)

"Οπως δείχνει ή σύγκριση των έξ. (5 .37) καί (5 .38) κατά τή φόρτιση ό
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συσσωρευτής μολύβδου έπανέρχεται στήν άρχική του κατάσταση. Ή  ΗΕΔ 
τοΰ στοιχείου έξάλλου κατά τή φόρτιση, πού άποδίδεται άπό την καμπύλη 
τού σχήματος 5-21 (γ), έμφανίζει άντίστροφη συμπεριφορά άπό τήν έξέλιξη 
τής ΗΕΔ κατά τήν έκφόρτιση.

Ή  έσωτερική άντίσταση τοΰ συσσωρευτή μολύβδου είναι έξαιρετικά 
μικρή ώστε νά μπορεί νά θεωρηθεί άμελητέα στις περισσότερες περιπτώ
σεις. Γιά πολλές έφαρμογές ή δυνατότητα παροχής ΰψηλοΰ ρεύματος γιά 
μεγάλο χρόνο κάνει τό συσσωρευτή μολύβδου μιά άπό τίς οικονομικότερες 
πηγές ήλεκτρικής ίσχής. Παρόλα αυτά ή συνήθης συστοιχία μολύβδου είναι 
βαριά καί όγκώδης καί άπαιτεΐ συχνή συντήρηση γιά άποδοτική λειτουργία.

Τά τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί άρκετά ή χρήση τοΰ συσσωρευτή 
νικελίου - καδμίου. Ιδιαίτερα τού σφραγισμένου τύπου. Ή  τελευταία μονά
δα είναι ένα τελείως σφραγισμένο έξάρτημα πού δέν άπαιτεΐ καμμιά συντή
ρηση έκτός άπό τήν περιοδική φόρτιση. Μιά τυπική διάταξη τοΰ στοιχείου 
δίνεται στό σχήμα 5-22. Κατά τήν έκφόρτιση τό κάδμιο τής καθόδου Οξει
δώνεται ένώ στήν άνοδο τοΰ στοιχείου όξείδιο τοΰ νικελίου άνάγεται σέ 

χαμηλότερη κατάσταση όξειδώσεως. Ή  ΗΕΔ τοΰ στοιχείου είναι 1.3 V. 

Κατά τή διοχέτευση άντίστροφου ρεύματος τό όξείδιο τοΰ νικελίου έπανο- 

ξειδώνεται στήν άνώτερη κατάσταση όξειδώσεως ένώ τό όξείδιο τοΰ 

καδμίου άνάγεται σέ μεταλλικό κάδμιο. Ό  συσσωρευτής νικελίου - καδμίου 

έχει τό σημαντικό πλεονέκτημα δτι μπορεί νά παρέχει ύψηλό ρεύμα χωρίς 
σημαντική μείωση τοΰ δυναμικού. Μπορεί νά άποθηκευτεΐ γιά μεγάλο χρο

νικό διάστημα χωρίς νά έκφορτιστεϊ. Βιομηχανικοί συσσωρευτές νικελίου - 
καδμίου παρασκευάζονται σέ ένα μεγάλο φάσμα Η ΕΔ  καί σέ διάφορα με
γέθη ώστε νά μπορούν νά άντικαταστήσουν τά συμβατικά στοιχεία μιας 
χρήσης. Τό κυριώτερο μειονέκτημα είναι τό μεγάλο κόστος (τουλάχιστον 
25 φορές μεγαλύτερο άπό τό στοιχείο Leclanch6 ) ένώ ταυτόχρονα έκψρά-

έλατήριο
έτταφής

κάδμιο

! μεταλλικό κάλυμα

ΣΧΗΜΑ 5-22 Τυπικός συσσω
ρευτής νικελίου - καδμίου.

πλάκα τοΟ νικελίου
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ΣΧΗΜ Α 5-23 'Εξάρτηση τής 

παρεχομένης Ιαχής ηλεκτρικού 

στοιχείου ώς ττρός τό ρεύμα 

τού κυκλώματος.

ζονται φόβοι γιά μόλυνση τοϋ περιβάλλοντος άπό κάδμιο πού μπορεί νά 
έπιφέρει ή έκτεταμένη χρήση τού στοιχείου.

5-6 Ωφέλιμη Ίσχή Ηλεκτρικού Στοιχείου

Ή  ίσχή πού καταναλώνεται στό έξωτερικό κύκλωμα ένός στοιχείου εί

ναι, σύμφωνα μέ τήν έξ. (5 .28 ),

W  = VI = Ul -  I2 Rc . (5 .39)

Ό  πρώτος όρος στό δεξιό σκέλος τής έξ. (5 .39) άντιπροσωπεύει τήν όλική 
ίσχή πού παράγεται άπό χημικές άντιδράσεις ένώ ό δεύτερος τήν ίσχή πού 
καταναλώνεται στό έσωτερικό τού στοιχείου. Ή  έξάρτηση τών όρων αύ- 
τών άπό τό ρεύμα πού διαρρέει τό κύκλωμα δίνεται στή γραφική παράστα
ση τοϋ σχήματος 5-23. Ή  όλική ίσχή UI πού παρέχουν οΐ χημικές άντιδρά- 
σεις αύξάνει γραμμικά. Ή  δραστικότερη όμως αύξηση τής ίσχής πού κατα
ναλώνεται στό έσωτερικό τοϋ στοιχείου έχει ώς άποτέλεσμα μετά άπό μιά 
όρισμένη τιμή τοϋ ρεύματος τή σταδιακή μείωση τής ίσχής, τήν όποια δια
θέτει γιά τήν παραγωγή ώφέλιμου έργου στό έξωτερικό κύκλωμα. Ετσι γιά 
τιμές τοϋ ρεύματος πού πλησιάζουν τό ρεΰμα βραχυκυκλώσεως, τό μεγα

λύτερο μέρος τ.ής ένεργείας χάνεται μέσα στό στοιχείο.
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ΠΕΙΡΑΜΑ 5-5 ΩΦΕΛΙΜΗ ΙΣΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Μέ βάση τά πειραματικά δεδομένα καί τά άπότελέσματα του πειρά
ματος 5-4 άποδόστε σέ γραφική παράσταση τή μεταβολή τής Ισχής πού 
καταναλώνεται στήν άντίσταση R ώς πρός τά ρεύμα. Προσδιορίστε τά 
ρεύμα γιά τό όποιο ή Ισχή είναι μέγιστη καί συγκρίνετε τά άποτέλεσμά 
σας μέ τήν πρόβλεψη τής έξ. (5.41). Γιά τήν τιμή αυτή τού ρεύματος I 
συγκρίνετε τήν άντίσταση R = V/I πού προσδιορίζουν ο! ένδείξεις τών 
όργάνων σας μέ τήν έσωτερική άντίσταση τού στοιχείου Rc πού μετρή
σατε στό Πείραμα 5-4.

Ό  προσδιορισμός τοΰ ρεύματος γιά κατανάλωση τής μέγιστης δυνατής 
Ιαχής στό κύκλωμα μπορεί νά γίνει μέ τή βοήθεια τής έξ. (5 .39 ). Ή  συνθή

κη γιά τό μέγιστο τής συναρτήσεως W  είναι

dW
~dΓ

0 (5 .40 )

ή

U -  2 IR C = Ο

πού συνεπάγεται ρεύμα

(5 .41 )

Καθόσον γιά τήν κατάσταση αύτή ή άλικη άντίσταση τού κυκλώματος 

είναι 2R 0 ή έξωτερική άντίσταση πρέπει νά είναι ίση μέ Rc- Μ έ άλλα λόγια, 
ή έξ. (5 .41) προσδιορίζει άτι τό στοιχείο παρέχει τή μέγιστη δυνατή ώφέλι- 

μη Ισχή όταν ή έξωτερική άντίσταση τού κυκλώματος είναι ίση μέ τήν έσω 

τερική άντίσταση τοΰ στοιχείου.

5-7 Μέτρηση ΗΕΔ Ηλεκτρικού Στοιχείου

Είναι φανερό άτι γιά όποιαδήποτε τιμή τής έξωτερικής άντιστάσεως ή 

διαφορά δυναμικού στούς πόλους ένός στοιχείου είναι πάντα μικρότερη 
άπό τήν ΗΕΔ. Γιά τό λόγο αύτό δέν είναι δυνατόν νά προσδιορίσουμε τήν 
ΗΕΔ μέ άπλή χρήση ένός βολτομέτρου όπως δείχνει τό σχήμα 5-24 . Ειδι
κότερα, άν U είναι ή ΗΕΔ τοΰ στοιχείου, τό ρεύμα I πού διαρρέει τό κύ
κλωμα είναι



196 5. Βασικές Μετρήσεις Συνεχούς Ρεύματος

ΣΧΗ Μ Α  5-24 Μέτρηση τής 
διαφοράς δυναμικού ατούς πό
λους ήλεκτρικοΟ στοιχείου, 

ν'

όπου Rv καί R c είναι αντίστοιχα οί αντιστάσεις τού βολτομέτρου καί τοΰ 
στοιχείου. Τό δυναμικό έπομένως πού μετράει τό βολτόμετρο είναι

V = IRV = U -  IRC . (5 .42)

"Αν είναι γνωστή ή έσωτερική άντίσταση τοΰ στοιχείου, ή ΗΕΔ μπορεί νά 
ύπολογιστεϊ άπό την έξ. (5 .42) ώς

U = V + IRC = V + —  V (5 .43)
Rv

Όπως δείχνει ή τελευταία σχέση, στίς συνήθεις περιπτώσεις δπου

Rc << Rv (5.44)

ή ένδειξη τοΰ βολτομέτρου V βρίσκεται πολύ κοντά στήν τιμή τής ΗΕΔ. Ή  
συνθήκη όμως τής έξ. (5 .44) πρέπει νά έξακριβώνεται προτού προσδιορι
στεί ή ΗΕΔ ένός στοιχείου μέσω της άπλής διατάξεως τοΰ σχήματος 5-24.

Μιά διάταξη πού έπιτρέπει ένα περισσότερο άκριβή προσδιορισμό τής 
ΗΕΔ ένός στοιχείου δίνεται στό σχήμα 5-25.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

ΣΡ
+ · —

R Γ -
Γ - Λ Λ Λ Α Λ Λ

> >

Γ τ ·°
ΣΧΗΜ Α 5-25 Μέτρηση τής ΗΕΔ ήλεκτρικοϋ στοιχείου.
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ΠΕΙΡΑΜΑ 5·6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΕΔ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Μετρεΐστε τήν πτώση δυναμικού ατούς πόλους τοΰ ήλεκτρικοϋ στοι

χείου C πού χρησιμοποιήσατε στό Πείραμα 5-4 μέ τή διάταξη τοϋ σχή

ματος 5-24.
-  Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 5-25 χρησιμοποιώντας τό ίδιο 

ήλεκτρικό στοιχείο C. Μέ τόν διακόπτη S 2 άνοικτό, κλείστε τόν διακόπτη 

S , καί ρυθμίστε τήν τάση τοΰ τροφοδοτικού ΣΡ ώστε ή ένδειξη τού βολ

τομέτρου νά είναι Γση μέ τό δυναμικό πού μετρήσατε προηγουμένως 

ατούς πόλους τοΰ στοιχείου. Κλείστε τόν διακόπτη S 2. Ή  ένδειξη τοϋ 
άμπερομέτρου πρέπει νά είναι τώρα κοντά στό μηδέν. Ρυθμίστε τόν 
ροοστάτη R ώστε ή ένδειξη τοϋ άμπερομέτρου νά μηδενιστεί τελείως. 
Άνοϊξτε τόν διακόπτη S 2. Ή  ένδειξη τοΰ βολτομέτρου δίνει τώρα τήν 
ΗΕΔ τοΰ στοιχείου C. Συγκρίνετε τό άποτέλεσμα μέ τήν προηγούμενη 
μέτρηση μέσω τής διατάξεως πού δίνεται στό σχήμα 5-24  καί μέ τήν τι

μή τοΰ Η ΕΔ πού προσδιορίσατε στό Πείραμα 5-4. ΈξηγεΤστε τή λειτουρ

γία τού κυκλώματος πού δίνεται στό σχήμα 5-25.

5*8 Τό Εργαστηριακό Ώμόμετρο

"Αν σέ ένα κύκλωμα είναι γνωστή ή Η ΕΔ καί ένα μέρος τής άλικης άν- 

τιστάσεως, τότε ή μέτρηση τού δυναμικού στά άκρα τής γνωστής άντιστά- 

σεως μπορεί νά προσδιορίσει τήν ύπόλοιπη άγνωστη άντίσταση τοΰ κυ
κλώματος. Ή  διαπίστωση αύτή πού άποτελει τήν άρχή λειτουργίας τού έρ- 

γαστηριακού ώμομέτρου, μπορεί νά έξαχθεϊ άπό τό κύκλωμα τοΰ σχήματος
5-26, στό όποιο ή ΗΕΔ τοΰ στοιχείου U καί οί άντιστάσεις R0 καί Ra είναι 
γνωστές. "Αν V  είναι ή πτώση δυναμικού στά άκρα τής (μικρής) άντιστά- 
σεως RA τό ρεύμα I πού διαρρέει τό κύκλωμα δίνεται άπό τή σχέση*

V

R*

__________U__________

Ro+ + Rc+ Rx
(5 .45 )

όπου R c είναι ή έσωτερική άντίσταση τού στοιχείου. Ή  άγνωστη άντίστα

ση R x είναι

(5 .46 )

t Θά θεωρήσουμε δτι ή διακλάδωση έχει άρκετά μικρή τιμή ώστε τό ρεύμα διαμέσου 
τοΰ βολτομέτρου νά είναι άμελητέο σέ σχέση μέ τό όλικό ρεύμα I.

15

ο
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R o

οπού R είναι τό σύνολο τών γνω στώ ν άντιστάσεω ν τοϋ κυκλώματος

R =  R0 + R& + R c . (5 .4 7 )

"Αν α είναι ή γωνία άποκλίσεω ς τοϋ βολτομέτρου γιά δυναμικό V  μέ στα

θερά  αναλογίας k, ήτοι

V  =  k a ,  (5 .4 8 )

η έξ. (5 .4 6 ) μπορεί νά γραφ εϊ ώς

R x =  ----- R . (5 .4 9 )
χ k a

Ή  τελευταία  σ χέσ η  μπορεί νά χρησ ιμοποιηθεί γιά τη βαθμονόμηση του 

βολτομέτρου άπευθείας σ έ  μονάδες άντιστάσεω ς. Σύμφω να μέ τή σχέση 

αύτή ή άπόκλιση τοϋ όργάνου μεταβάλλεται άντίστροφα πρός τήν τιμή τής 

άντιστάσεω ς R x. Γιά άπειρη άντίσταση μεταξύ τών σημείω ν Α  καί Β (άνοι- 

κτό κύκλωμα) ή άπόκλιση προβλέπεται μηδενική ένώ  γιά R x =  0  (άπλή έπα- 

φή τών σημείω ν Α  καί Β) ή άπόκλιση είναι

Ra U 
R k ‘

α (5 .5 0 )
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ΣΧΗΜΑ 5-27 Απόκλιση α τού βολτομέτρου στό κύκλωμα τού σχήματος 5-26 ώς 
συνάρτηση τής άντιστάσεως R,.

Ή τιμή αύτή τής άποκλίσεως μπορεί νά γίνει Γση μέ τή μέγιστη δυνατή 
άπόκλιση του όργάνου μέ κατάλληλη μεταβολή τής διακλαδώσεως Ra. Μ ε
ταξύ των άκραίων τιμών R x = 0  καί R x = <», ή άπόκλιση τοΰ όργάνου δίνε
ται στή γραφική παράσταση τοϋ σχήματος 5-27.

ΠΕΙΡΑΜΑ 5-7 ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΩΜΟΜΕΤΡΟΥ

Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ «ώμομέτρου» πού δίνεται στό σχήμα 5- 
26. Χρησιμοποιείστε ένα στοιχείο μέ ΗΕΔ 6 Volt, άντίσταση R0 τής τά
ξης χών 2000 Ω, ένα ροοστάτη RA μέ όλική άντίστασ» περίπου 10 Ω καί 
ένα βολτόμετρο μέ μέγιστη ένδειξη 30 mV. 'Ενώστε τά δύο σημεία Α καί 
Β καί ρυθμίστε τό ροοστάτη RA ώστε ή ένδειξη τοϋ βολτομέτρου νά εί
ναι μέγιστη (V = 30 mV). Συνδέστε ένα κιβώτιο άντιστάσεων μεταξύ 
τών σημείων Α καί Β τοϋ κυκλώματος. Σέ κατάλληλο πίνακα σημειώστε 
τήν ένδειξη τοϋ βολτομέτρου γιά διάφορες τιμές τής άντιστάσεως Rx. 
-  Αποδόστε σέ γραφική παράσταση τή μεταβολή τής άντιστάσεως R,
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ώς πρός τό άντίστροφο τής ένδείξεως τού βολτομέτρου . Προσαρμό

ζοντας τήν καλύτερη εύθεία γραμμή ατά δεδομένα σας προσδιορίστε 

τού συντελεστές C, καί C2 στη σχέση τής έξ. (5.46)

R χ = 0 , 1 - 0 *  (5.51)

καί χαράξτε σέ νέα γραφική παράσταση μία καμπύλη βαθμονομήσεως 

ανάλογη πρός τό σχήμα 5-27.

Οπω ς έξάγεται άπό τά προηγούμενα, ή κλίμακα τού ώ μομέτρου δ ιαφέ

ρει κατά πολύ άπό τίς κλίμακες των οργάνω ν ηλεκτρικώ ν μετρήσεω ν πού 

μ ελετή σ α μ ε ώς τώρα. Τό  «0» τής κλίμακας βρίσκεται ατό δεξιό μέρος καί 

ατό σημείο  μέγ ιστης ά ποκλίσεω ς τού δείκτη, ένώ  τό άκρο άριστερό μέρος 

τής κλίμακας αντιστοιχεί σ έ  άπειρη άντίσταση. Μ εταξύ τώ ν δύο άκραίων 

ένδείξεω ν ή κλίμακα δέν είναι γραμμική, μέ σταδιακή αύξηση τής πυκνότη

τας τών ένδείξεω ν πρός τό άριστερό μέρος τής κλίμακας. Γιά τό λόγο αύτό 

ή εύα ισ θ η σ ία  τού όργάνου είναι συνάρτηση τής άντιστάσεω ς πού μετράει 

καί, άπό τήν έξ. (5 .4 9 ) , δίνεται άπό τή σχέση

d a Ra U

W K =  ~  k (R + R x)2
(5 .5 2 )

όπου τό αρνητικό σημεϊο  άποδίδει τή μείω ση τής άποκλίσεω ς Δα μέ άντί- 

στοιχη αύξηση τής άντιστάσεω ς A R X. Συγκεκρ ιμένα  μπορούμε άπό τήν τ ε 

λευταία  έκφ ραση νά γράψ ουμε τή διαφορά άποκλίσεω ς Δα σ έ σχέση  μέ τή 

μεταβολή τής άντιστάσεω ς Δ β χ ώς

Δα =  -
Ra U

k(R + R x)2
A R X (5 .5 3 )

Χρησιμοποιόντας έπομένω ς τήν έξ. (5 .5 0 ) ή ποσοστιαία άπόκλιση τού ώμο

μέτρου ώς πρός τή μέγιστη άπόκλιση είναι

Δα

a max

ή. άντίστροφα

R

(R+R*)’

R R x A R X

W * J 2 r 7

Δ β χ _  (R + R x)2 _ Δ α _  

R x R Rx a max

(5 .5 4 )

(5 .5 5 )
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Ή  τελευταία σχέση δίνει τήν ποσοστιαία εύαισθησία τού ώμομέτρου 
σέ σχέση μέ τήν ποσοστιαία εύαισθησία τού βολτομέτρου. Γιά ένα τυπικό 
σύγχρονο βολτόμετρο μέ εύαισθησία 0 .2  % τής μέγιστης άποκλίσεως ή 
ποσοστιαία εύαισθησία τού ώμομέτρου πού κατασκευάστηκε στό Πείραμα
5-7, δίνεται στό σχήμα 5-28 ώς συνάρτηση τής άντιστάσεως R*. Ή  μεγα
λύτερη εύαισθησία μπορεί νά βρεθεί άπό τή συνθήκη

J L  (  ,  ο
d R , I  R , ;

πού δίνει τήν άπλή σχέση

Rx. m = Ro Ra  ̂ Rc * (5.56)

Μέ άλλα λόγια ή εύαισθησία γίνεται μέγιστη δταν ή άντίσταση πού μετρά- 
ται είναι ίση μέ τήν έσωτερική άντίσταση τοΰ ώμομέτρου. 'Εξάλλου γιά Rx 
= R ή άπόκλιση τού όργάνου είναι άπό τίς έξ. (5 .49 ) καί (5 .50 )

ΣΧΗΜΑ 5-28 Έπί τοΐς έκατό εύαισθησία τού ώμομέτρου τού σχήματος 5-26 γιά 
R0 = 1980 Ω, Ra = 10 Q καί εύαισθησία βολτομέτρου 
0V = 0.002 Vmex.
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UR» _  ι _  ι
k (R + R x) 2 kR 2 max

(5 .5 7 )

δηλαδή, τό μισό τής μέγιστης άττοκλίσεως.

Στήν πράξη ή άντίσταση R x m, πού θά όνομάσουμε άντίσταση μέσης 
άποκλίσεως, καθορίζει καί την περιοχή χρησιμότητας τοϋ όργάνου. Ό π ω ς 

δείχνει τό σχήμα 5 -2 8 , γιά R x m =  2 kD  ή ποσοστιαία ευα ισθησ ία  τοΰ ώμο

μέτρου γίνεται μικρότερη άπό 1 %  στήν περιοχή

0 .8  kQ <  R x ^ 5 .5 . kQ

όπου τό όργανο μπορεί νά χρησ ιμοποιηθεί μέ άνεκτή άκρίβεια. Ό π ω ς είναι 

φανερό άπό τήν έξ. (5 .5 6 ) , ή άντίσταση μέσης άποκλίσεω ς μπορεί νά έπι- 

λ εγ ε ΐ μέ άντίστοιχη έπιλογή τής άντιστάσεω ς R0 στό κύκλωμα τοϋ σχήμα

τος 5 -2 6 . Μιά έναλλακτική λύση  δίνεται στό σχήμα 5 -2 9  μέ τήν προσθήκη 

τής δ ιακλαδώ σεω ς R , πού έπιτρέπει τή χρήση τής διατάξεως σ έ  πολλαπλά

σια κλίμακα. "Αν ή διακλάδω ση R , έπ ιλεγεϊ μέ τιμή

— g· (Ro + Ra)

τότε (στήν πρ οσέγγ ιση  R & <<  R v) ή άντίσταση μεταξύ των σημείω ν Α  καί 

Γ είναι

ΣΧΗΜ Α 5-29 Εργαστηριακό ώμόμετρο μέ' διακλαδώσεις γιά ύποδεκαπλασιασμό 

της κλίμακας τοΰ όργάνου.
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Re
R , (R0 + Ra) 

R, R0 + = -^ - (R o  + Ra) (5 .58 )

Μέ άλλα λόγια, ή έσωτερική άντίσταση του ώμομέτρου ύποδεκαπλασιάζε- 
ται ένώ ταυτόχρονα ύποδεκαπλασιάζεται τό ρεύμα πού διέρχεται άττό τή 
διακλάδωση RA (καί έπομένως τό δυναμικό στά άκρα της). Γιά μιά συγκε
κριμένη άντίσταση R x ή ένδειξη τού ώμομέτρου είναι δεκαπλάσια στή θέση 
1 τού διακόπτη S άπό άτι είναι στή θέση 0 .1 . ’Αντίστροφα, ή ένδειξη τού 
όργάνου είναι ή Γδια γιά μιά άντίσταση R„ δταν ό διακόπτης S  βρίσκεται 
στή θέση 1 καί γιά μιά άντίσταση 10 Rx όταν ό διακόπτης S βρίσκεται στή 
θέση 0 .1 . Ή  διάταξη έπομένως αύτή μάς έπιτρέπει τή μέτρηση ένός μεγά

λου εύρους άντιστάσεων μέ τήν Γδια κλίμακα καί άπλό πολλαπλασιασμό τής 
ένδείξεως μέ τόν άντίστοιχο συντελεστή τού διακόπτη S . Ό πω ς δείχνει τό 

σχήμα 5-29 μπορούμε κατά τόν ίδιο τρόπο νά προσθέσουμε καί άλλες δια- 
κλαδώσεις μέ ύποδεκαπλάσιους συντελεστές 0 .0 1 , 0 .001 κ.λ.π. Πρέπει νά 
σημειωθεί πάντως άτι μέ τή βαθμιαία αύτή έλάττωση τής τιμής τής διακλα- 
δώσεως R, τό ρεύμα διαμέσου τής άγνωστης άντιστάσεως αύξάνει δραστι
κά καί μπορεί νά φτάσει σέ άνεπίτρεπτα άρια γιά όρισμένες έφαρμογές. 
Στίς περιπτώσεις αύτές ή έπέκταση τής κλίμακας τού ώμομέτρου μπορεί νά 
γίνει μέ ταυτόχρονη μεταβολή τής διακλαδώσεως R, καί τής άντιστάσεως

R0-

5-9 Τό Εργαστηριακό Πολύμετρο

"Οπως είδαμε στό κεφάλαιο αύτό, τά βασικά όργανα ήλεκτρικών με

τρήσεων ΣΡ άποτελοΰν παραλλαγές τού Ιδιου όργάνου, τού όποιου ή άρχή 

λειτουργίας δίνεται διαγραμματικά στό σχήμα 5-6. Τό όργανο κινητού πλαι

σίου μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ώς άμπερόμετρο, βολτόμετρο ή ώμόμετρο 

μέ προσθήκη τού κατάλληλου κυκλώματος καί χάραξη άντίστοιχης κλίμα

κας. Γιά τό λόγο αύτό πολλοί κατασκευαστές προσφέρουν όργανα πού 

μπορούν έναλλακτικά νά χρησιμοποιηθούν γιά τά τρία παραπάνω είδη με- 

τρήσεως. Στά έργαστηριακά πολύμετρα, ή έπιλογή τής μορφής τού όργά- 
νου (άμπερόμετρο - ώμόμετρο - βολτόμετρο) γίνεται μέ κεντρικό έπιλογέα, 
ό όποιος ταυτόχρονα έπιλέγει καί τήν έπιθυμητή κλίμακα. Έ ν α ς  χαρακτηρι
στικός τύπος πολυμέτρου δίνεται στό σχήμα 5-30. Στό έσωτερικό τού πο- 
λυμέτρου περιέχονται τά κυκλώματα πού άπαιτοϋνται γιά κάθε έναλλακτική 
χρήση καθώς καί ήλεκτρικό στοιχείο γιά τό κύκλωμα τού ώμομέτρου. Ή  
έξωτερική ρύθμιση τής διακλαδώσεως ΘΔ πού φαίνεται στό σχήμα 5-30
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ΣΧ Η Μ Α  5-30  Χαρακτηριστικός τύπος έργαστηριακοϋ πολυμέτρου.

χρησιμοποιείται γιά τό μηδενισμό τής κλίμακας τοϋ ώμομέτρου όταν βρα- 

χυκυκλω θοΰν οι δύο ακροδέκτες τοϋ οργάνου.

Τό έργαστηριακό πολύμετρο είναι ίσω ς τό πιό χρήσιμο όργανο ηλεκ

τρικών μετρήσεω ν Σ Ρ  στίς περιπτώ σεις όπου οΐ άπαιτήσεις άκριβείας δέν 

είναι πολύ αύστηρές. "Οπως καί γιά τά ύπόλοιπα ειδικά όργανα ηλεκτρικών 

μετρήσεω ν πρέπει νά χρησιμοποιείται μέ προσοχή ιδιαίτερα στην έπιλογή 

τής κατάλληλης κλίμακας πρίν άπό τη σύνδεση των άκροδεκτών του σέ κύ

κλωμα πού περ ιέχει Η Ε Δ . Ειδικά ώς πρός τή χρήση του γιά μέτρηση άντι- 

στάσεω ς πρέπει περιοδικά νά έλέγχετα ι ή Η Ε Δ  τοϋ στοιχείου πού περιέχει. 

'Υπενθυμίζετα ι ότι τό ηλεκτρικό στοιχείο χρησιμοποιείται άπό τό όργανο 

μόνο κατά τή χρήση του ώς ώ μομέτρου. Γιά τό λόγο αύτό δέν πρέπει ποτέ 

νά έγκαταλείπεται μέ θ έσ η  τοϋ κεντρικού διακόπτη σ έ κλίμακα μετρήσεω ς 

άντιστάσεως γιά νά άποφεύγεται ή άσκοπη φθορά τοϋ στοιχείου πού μπο

ρεί νά προκληθεΤ άπό τυχαία βραχυκύκλω ση τω ν άκροδεκτών.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

5-1. Χρησιμοποιόντας τήν έξ. (5.5) προσδιορίστε τήν ευαισθησία dl/da τού άμ
περομέτρου πού δίνεται ατό σχήμα 5-4. Άποδόστε οέ γραφική παράσταση 
τήν ευαισθησία ώς συνάρτηση τής γωνίας άποκλίσεως καί σχολιάστε τό 
άποτέλεσμα.

5-2. Ή άντίσταση τοϋ πηνίου ένός άμπερομέτρου είναι 10 Ω. Τό άμπερόμετρο 
παρουσιάζει μέγιστη άπόκλιση όταν διαμέσου τού πηνίου διέρχεται ρεύμα 1 
mA. Πώς μπορεί νά μεταβληθεϊ τό όργανο αύτό σέ άμπερόμετρο μέ μέγι- 
στη ένδειξη 10 mA;

5-3. "Ενα βολτόμετρο μέ κλίμακα 0-10 V έχει κατασκευαστεί άπό ένα άμπερόμε
τρο μέ έσωτερική άντίσταση 20 Ω καί μιά άντίσταση 9980 Ω σέ σειρά μέ 
τήν έσωτερική άντίσταση τού όργάνου. Υπολογίστε τήν τιμή τής άντιστά- 
σεως πού πρέπει νά συνδεθεί παράλληλα μέ τό άμπερόμετρο γιά νά μετα
τρέψει τή διάταξη σέ βολτόμετρο κλίμακας 1-50 V. Ποιά είναι ή όλική άντί
σταση τής διατάξεως πρίν καί μετά τή μετατροπή;

5-4. Γιά τό βολτόμετρο μέ κλίμακα 0-10 V τοΰ προηγούμενου προβλήματος 
ύπολογίστε τήν άντίσταση πού πρέπει νά συνδεθεί σέ σειρά γιά νά μετα
τρέψει τή διάταξη σέ βολτόμετρο κλίμακας 1 -50 V. Ποιά είναι ή όλική άντί
σταση τής διατάξεως μετά τή μετατροπή. Σχολιάστε τά πλεονεκτήματα καί 
μειονεκτήματα τών δύο μεθόδων γιά τήν αύξηση τής κλίμακας τοΰ βολτομέ
τρου.

5-5. Μιά άντίσταση παρουσιάζει πτώση δυναμικού 50 mV γιά ρεύμα 300 Α. Ή 
άντίσταση πρόκειται νά χρησιμοποιηθεί ώς διακλάδωση ένό, άμπερομέτρου 
μέ άντίσταση πηνίου 25 Ω, τό όποιο παρουσιάζει μέγιστη άπόκλιση γιά διέ
λευση ρεύματος 5 mA. Προσδιορίστε τήν κλίμακα τού άμπερομέτρου μέ τή 
διακλάδωση καί τήν όλική άντίσταση τής διατάξεως.

5-6. "Ενα άμπερόμετρο παρουσιάζει μέγιστη άπόκλιση γιά ρεύμα 1 Α. Τό πηνίο 
τού άμπερομέτρου παρουσιάζει βλάβη καί πρέπει νά άντικατασταθεΐ. Άν τό 
νέο πηνίο έχει 50 % περισσότερους βρόχους 5 % μεγαλύτερη έπιφάνεια 
καί σταθερά έλατηρίου κατά 30 % μικρότερη, ποιά είναι ή κλίμακα τοΰ νέου 
όργάνου;

5-7. Ή τιμή μιας άγνωστης άντιστάσεως προσδιορίζεται ένσλλακτικό μέ τά δύο 
κυκλώματα πού δίνονται στά σχήματα 5-12 καί 5-13. Οί έσωτερικές άντι- 
στάσεις τών όργόνων είναι RA = 10-4 Ω καί R* = 500 λΩ. Γιά ένδειξη τοΰ 
βολτομέτρου V = 50 V, τά άντίστοιχα ρεύματα μετρήθηκαν ώς 

κύκλωμα I : I = 350 μΑ 
κύκλωμα II : I = 250 μΑ.

Προσσδιορίστε τήν τιμή τής άγνωστης άντιστάσεως άπό τίς παραπάνω έν- 
δείξεις χρησιμοποιόντας τή σωστή έκφραση γιά κάθε κύκλωμα. Πόσο είναι
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τό έπί τοϊς έκατό σφάλμα πού θά κάνατε σέ κάθε περίπτωση άν χρησιμο- 
ποούσατε άπλώς τό νόμο τοΰ Ohm R = V/I;

5-8. Ένα βολτόμετρο μέ έσωτερική άντίσταση 20 Ω χρησιμοποιείται γιά τή μέ
τρηση τοΰ δυναμικού στά άκρα μιας άντιστάσεως 1 Ω. Πόση είναι ή τιμή 
τού δυναμικού πού μετράει τό βολτόμετρο σέ σχέση μέ τήν πτώση δυναμι
κού πρίν άπό τή σύνδεση τοΰ όργάνου;

5-9. Ή πτώση δυναμικού στά άκρα ένός ήλεκτρικοϋ στοιχείου προσδιορίζεται 
ώς 1.23 V μέ άπευθείας μέτρηση μέ ένα βολτόμετρο έσωτερικής άντιστά- 
σεως 100 Ω. "Ενα δεύτερο βολτόμετρο μέ έσωτερική άντίσταση 30 Ω με
τράει 0.63 V. Ποιά είναι ή ΗΕΔ τοΰ στοιχείου;

5-10. Ένα ήλεκτρικό στοιχείο έχει ΗΕΔ 20 V καί έσωτερική άντίσταση 5 Ω. Υπο
λογίστε τήν ίσχή πού καταναλώνεται στό έξωτερικό κύκλωμα όταν συνδε
θεί σέ κυκλώματα μέ όλική άντίσταση στό διάστημα 0 - 50 Ω. Δόστε τά 
άποτελέσματά σας σέ γραφική παράσταση.

5-11. Ώς ένδειξη τής χρήσιμης περιοχής μετρήσεως ένός ώμομέτρου μπορεί νά 
ληφθεϊ ή τιμή τής άντιστάσεως R,/2 πού προκαλεΐ άπόκλιση τοΰ όργάνου ί
ση μέ τή μισή τής μέγιστης άποκλίσεως. Υπολογίστε τήν τιμή αύτή ώς συ
νάρτηση τών άντιστάσεων R0 καί τού σχήματος 5-26.

.5-12. Γιά άκριβή βαθμονόμηση τού ώμομέτρου τοΰ σχήματος 5-26 πολλές φορές 
απαιτείται νά συνυπολογιστεί καί ή έσωτερική άντίσταση Rv τοΰ βολτομέ
τρου. 'Υποδείξτε πώς μεταβάλλονται οΐ άντίστοιχες έξισώσεις καί συζητεϊ- 
στε τό όριο στό όποιο ή διόρθωση αύτή είναι άμελητέα.

5-13. Γιά τήν κατασκευή ένός ώμομέτρου σύμφωνα μέ τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 
5-26 διαθέτουμε ένα στοιχείο 3 V καί βολτόμετρο μέ έσωτερική άντίσταση 
50 Ω. Ή  μέγιστη άπόκλιση τοΰ βολτομέτρου προκαλεϊται γιά διαφορά δυ
ναμικού 25 mV. "Αν θέλουμε ή άντίσταση μέσης άποκλίσεως τοΰ ώμομέ
τρου νά είναι R1/2 = 5 Ι<Ω, ύπολογίστε 
(α) Τίς άντιστάσεις R0 καί RA
(β) Γιά τήν παραπάνω άντίσταση R0, τά όρια τής μεταβλητής διακλαδώσεως 
RA ώστε νά είναι δυνατός ό μηδενισμός τοΰ όργάνου, άν τό στοιχείο πα
ρουσιάζει μεταβολή μεταξύ 2.70 - 3.10 V.
(γ) Ή  άκρίβεια τοΰ βολτομέτρου είναι 0.5 % τής μέγιστης άποκλίσεως. Μέ 
πόση άκρίβεια μπορεί νά μετρηθεί μιά άντίσταση πού προκαλεΐ 30 %, 50 % 
καί 80 % άπόκλιση;

5-14. Είναι δυνατό νά κατασκευάσουμε ένα ώμόμετρο μέ τό «0» στό άριστερό ά
κρο καί τό «οο» στό δεξιό άκρο τής κλίμακας σύμφωνα μέ τό παρακάτω διά
γραμμα. Περιγράψτε τή λειτουργία τοΰ κυκλώματος.
(α) Ποιά πρέπει νά είναι ή τιμή τής μεταβλητής άντιστάσεως R0 ώστε ή 
άπόκλιση τοΰ όργάνου νά είναι μέγιστη;



ΑσκήσΕίς 207

(β) Δύστε μιά έκφραση γιά τό ρεΟμα πού διαρρέει τό άμπερόμετρο ώς συ
νάρτηση τής άγνωστης άντιστάσεως R, μεταξύ τών άκρων Β καί Γ. Κατα
σκευάστε τήν άντίστοιχη γραφική παράσταση βαθμονομήοεως τού ώμομέ
τρου.
(γ) Δείξτε άτι ή μέση άπόκλιση τού όργάνου άντιστοιχεΤ σέ άντίσταση

(δ) Σχολιάστε τό ώμόμετρο αύτό σέ σύγκριση μέ τό ώμόμετρο τού σχήμα
τος 5-26. Γιατί είναι άπαραίτητος ό διακόπτης S στό παραπάνω κύκλωμα;



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

κυκλώματα συνεχούς ρεύματος

Ή  πλήρης κατανόηση τής λειτουργίας ένός κυκλώματος άπαιτεϊ τόν 

προσδιορ ισμό τοΰ ρεύματος πού δ ιαρρέει κάθε στοιχείο του καί τής διαφο

ράς δυναμικού μεταξύ όποιω νδήποτε σημείω ν τής διατάξεως. Γιά άπλά κυ

κλώματα ή άνάλυση αύτή μπορεί νά γίνει άποκλειστικά  μέ χρήση τού νό

μου τοΰ O hm . Πολλά τέτοια πραδείγματα ά να λύσεω ς άπλών κυκλωμάτων 

ε ίδα με στό προηγούμενο  κεφάλαιο . Στά πλαίσια αύτά μιά έξαιρετικά χρήσ ι

μη έννοια είναι ή έννοια τού Ισοδύναμου κυκλώματος. Μ έ τόν δρο αυτό 

έννοούμε ένα  δεύτερο  (συνήθ ω ς άπλούστερο) κύκλω μα πού στά άκρα του 

έμφ ανίζετα ι ή ίδια διαφορά δυναμικού καί ή ίδια ροή ρεύματος μέ τό άρχι- 

κό κύκλω μα. Μ έ άπλή έφαρμογή τού νόμου τοΰ O hm  μπορούμε π.χ. νά  

δείξουμε δτι δύο άντιστάσεις R , καί R2 σ έ  σειρά  είναι ίσοδύναμες μέ μιά 

αντίσταση R =  R , + R2. Κατά τόν ίδιο τρόπο οΐ δύο αύτές άντιστάσεις σ έ 

παράλληλη σ ύ ν δ εσ η  είναι ίσοδύναμες μέ μιά άντίσταση R =  R ^ / i R ,  + R2). 

Ό π ω ς  θά δ ο ύμε άργότερα, όποιοδήποτε μέρος ένός κυκλώματος πού π ε

ρ ιέχει ά ντιστάσεις καί π ηγές Η Ε Δ  μπορεί νά άντικατασταθεΐ άπό ένα Ισο

δύναμο κύκλω μα πού π ερ ιέχει μιά πηγή Η Ε Δ  καί μιά άντίσταση σ έ σειρά. 

Ή  άναγωγή όμω ς αύτή δ έν  είναι πάντα δυνατή μέ άπλή έφαρμογή τού νό

μου τοΰ O hm . Στό κεφάλαιο αύτό θά έξετάσο υμ ε τίς κυρ ιώ τερες μαθηματι

κές μ εθ ό δο υς πού έχουν άναπτυχθεϊ γιά τό μετασχηματισμό κυκλωμάτων 

σ έ  ά π λούστερες ίσοδύναμες διατάξεις. ”Α ν  καί θά άναφ ερθοΰμε άποκλει- 

στικά σ έ  κυκλώματα Σ Ρ , πολλές άπό τίς τεχνικές πού θά άναπτύξουμε μπο

ρούν νά μ ετα φ ερθοΰν άτόφιες στήν άνάλυση κυκλω μάτω ν ΕΡ .
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6-1 Βασικές ‘Αρχές

Είναι χρήσιμο νά θεμελιώσουμε τήν άνάπτυξη τής μεθοδολογίας γιά 
τήν άνάλυση κυκλωμάτων μέ τή θεώρηση τής πιό άπλής συνδεσμολογίας 
πού δίνεται στό σχήμα 6-1. Τό άπλό αυτό κύκλωμα άποτελεϊται άπό δύο 
στοιχεία Α καί Β πού, γιά χάρη γενικότητας, έχουν παρασταθεϊ ώς δύο κι
βώτια. Τώρα, άν V A καί V B είναι ή πτώση δυναμικού στά άκρα των άντί- 
στοιχων κιβωτίων καί ΙΑ καί ΙΒ τά άντίστοιχα ρεύματα πού τά διαρρέουν, 
δέν χρειάζεται πολύ σκέψη γιά νά γράψει κανείς τίς δυό βασικές σχέσεις

β>II (6 . 1 )

U — · (6 .2 )

Παρόλλο ότι ο! δύο αύτές σχέσεις μπορούν νά θεωρηθούν έκ πρώτης δ- 

ψεως «αύταπόδεικτες» είναι χρήσιμο νά έξετάσουμε μέ κάποια λεπτομέρεια 

τήν προέλευσή τους. Ή  έξ. (6 .1) είναι άμεση άπόρροια τού όρισμού τής 
συναρτήσεως δυναμικού

Δφ 12 ■ -  JP  E d l  (6 .3 )

δπου Ε(γ) είναι τό ήλεκτρικό πεδίο καί dl τό στοιχειώδες προσανατολισμέ
νο μήκος πάνω σέ κάποια καμπύλη πού ένώνει τά σημεία 1 καί 2 . Σύμφω
να μέ τόν όρισμό αύτό, ή διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων στό χώ

ρο είναι άνεξάρτητη άπό τό δρόμο πού θά άκολουθήσουμε γιά τήν όλοκλή- 

ρωση καί έξαρτδται μόνο άπό τά τερματικά σημεία 1 καί 2 . Έ τ σ ι άν διακό-

ψουμε τό κύκλωμα τού σχήματος 6 - 1  στά σημεία 1 καί 2 , ή διαφορά δυνα-
ι
I
I

I
ΣΧΗ Μ Α 6-1 Ά πλό  κύκλωμα μέ δύο στοιχεία.
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μικοΰ έχει τήν ίδια τιμή άν υπολογιστεί δ ιαμέσου τοΰ κιβωτίου Α  η τοΰ κι

βωτίου Β

v a  = V B =  Δ φ 12 (6 .4 )

Ή  έξ. (6 .2 ) είναι άποτέλεσμα  τής'άρχής δ ιατηρήσεω ς τοΰ φορτίου πού 

έκφράζεται άπό τήν έξ. (4 .1 7 ) ώς

f  J -d a  + ί  ρ d3r =  0 . (6 .5 )
•s dt -V

Σύμφ ω να μέ τή σ χέσ η  αύτή, ή όλική ροή τής πυκνότητας ρεύματος J  σ έ  

μιά κλειστή  έπ ιφ άνεια  S  είναι ίση  μέ τό ρυθμό μεταβολής τοΰ φορτίου μ έ

σα στόν όγκο V  τόν όποιο περ ιβάλλει. Στήν περίπτω ση τοΰ σχήματος 6-1 , 

άν μιά κλειστή  έπιφάνεια  S  πού περ ιβάλλει τό κιβώτιο Α , τέμνει τή σ ύνδε

ση των δύο κυκλω μάτω ν στά σημεία  1 καί 2 , ή όλική ροή ρεύματος παίρ

νει τήν άπλή μορφή

/  J-d a  =  ΙΑ -  ΙΒ (6.6)
s

όπου ΙΑ καί Ι Β είναι άντίστοιχα τά ρεύματα πού εισέρχονται καί έξέρχονται 

στό κύκλω μα Α . "Αν έπ ιπ λέον παραδεχτούμε ότι τό όλικό φορτίο στό έσω - 

τερ ικό τοΰ κιβωτίου Α  δ έν  μεταβάλλεται μέ τό χρόνο, ή άρχή δ ιατηρήσεω ς 

τοΰ φορτίου, μέ τή βοήθεια  τής έξ. (6 .6 ) , όδηγεΤ στήν έξ. (6 .2 ) .

ΟΙ δύο βασ ικές άρχές πού έκφράζονται άπό τίς έξ. (6 .1 ) καί (6 .2 ) άνα- 

φέρονται συνήθω ς ώς άρχή τής μοναδικότητας διαφοράς δυναμικού καί 

<*ΡΧή τής συνεχείας. Στίς δύο αύτές άρχές στηρίζεται ή όλη διαδικασία τής 

ά να λύσεω ς κυκλω μάτω ν. 01 έξ ισ ώ σ εις  πού θά γράψ ουμε στή συνέχεια  τοΰ 

κεφαλαίου, όσοδήποτε πολύπλοκες, άποτελοϋν σ έ  τελευταία  άνάλυση 

έφαρμογή των έξ. (6 .1 ) καί (6 .2 ) .

6*2 Ιδανική ΗΕΔ

Ό π ω ς  είδαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο ή διαφορά δυναμικοΰ πού 

άναπτύσσεται στά άκρα ένός ήλεκτρικοΰ στοιχείου έξαρτάται άπό τό ρεΰμα 

I πού δ ιαρρέει τό έξω τερικό κύκλωμα καί τήν έσω τερ ική  άντίσταση r τοΰ 

στο ιχείου. Ά ν  U είναι ή Η Ε Δ  τοΰ στοιχείου ή διαφορά δυναμικού V  στούς 

πόλους του δίνεται άπό τήν έξ. (5 .2 8 ) .
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V = U -  lr . (6 .7 )

Μιά χρησιμη έννοια κατά τήν άνάλυση κυκλωμάτων είναι ή έννοια τής Ιδα
νικής ΗΕΔ, δηλαδή ένός ήλεκτρικοΰ στοιχείου μέ μηδενική έσωτερική άντί- 
σταση. Ή  έννοια αυτή είναι Ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τήν έπίλυση προβλημά

των ατά όποια ζητείται ή όλική άντίσταση μεταξύ δύο σημείων ένός κυ
κλώματος. Ό  τύπος αύτός τών προβλημάτων μπορεί νά λυθεί άν άγνοηθεΐ 

τό ύπόλοιπο κύκλωμα καί δν θεωρηθεί δτι στά συγκεκριμένα άκρα συνδέε
ται μιά Ιδανική ΗΕΔ. Καθόσον, σύμφωνα μέ τήν έξ. (6 .7), στά άκρα τού 

( Ιδεατού αύτοΰ στοιχείου μέ μηδενική έσωτερική άντίσταση, άναπτύσσεται 
διαφορά δυναμικού ίση μέ τήν ΗΕΔ, τό ρεύμα πού διαρρέει τό κύκλωμα εί
ναι ίσο μέ

U
R

(6.8)

δπου R ή όλική άντίσταση.
Ώ ς πρώτη έφαρμογή τής προηγούμενης μεθόδου θά υπολογίσουμε 

τήν Ισοδύναμη άντίσταση R δύο στοιχείων ένός κυκλώματος στίς έναλλα- 

κτικές συνδέσεις τού σχήματος 6-2. Στό σχήμα 6-2(α), τά δύο στοιχεία, 

πού γιά άπλούστευση δίνονται ώς δύο άντιστάσεις R , καί R2, συνδέονται 

σέ σειρά. Ά ν  στά έλεύθερα άκρα τής διατάξεως συνδεθεί μιά Ιδανική ΗΕΔ, 

ή όλική πτώση δυναμικού μπορεί νά γραφεί ώς τό άθροισμα τών έπιμέ- 
ρους διαφορών δυναμικού V , καί V2 στά άκρα τών άντίστοιχων άντιστά- 
σεων R , καί R2, ήτοι

(α» a—■—ΛΛΛ/'--- V W -----Β

(β)

R 1
ΛΛΛΛΛ

R2

ΛΛΛΛΛ
ΣΧΗΜΑ 6-2 Εναλλακτική σύνδεση δύο άντιστάσεων. (σ) σέ σειρά, (β) παράλλη

λα.

ο
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υ = V , + ν 2 . (6.9)

Άττό την άρχή τής συνεχείας, ο! δύο άντιστάσεις διαρρέονται άπό τό ίδιο 
ρεύμα I καί ή έξ. (6 .9) μπορεί νά γραφεί ώς

U = IR , + IR 2 = I (R , + R2) . (6 .10)

Σύγκριση τής τελευταίας σχέσης μέ την έξ. (6 .8 ) προσδιορίζει τήν ισοδύνα
μη άντίσταση γιά σύνδεση σέ σειρά ώς

R = R, + R2 . (6 .11)

Κατά παρόμοιο τρόπο μπορούμε νά προσδιορίσουμε τήν ισοδύναμη άντί
σταση στήν παράλληλη σύνδεση τοΰ σχήματος 6-2(β). Ή  πτώση δυναμι
κού στά κοινά άκρα τών δύο άντιστάσεων είναι

U = I, R , = l2R2 (6 .12)

δπου I, καί Ι2 είναι τά ρεύματα στίς άντίστοιχες άντιστάσεις. Τό άθροισμά 
τους είναι ίσο μέ τό όλικό ρεύμα I πού δημιουργεί ή ιδανική ΗΕΔ U, ήτοι

| = Η  = |, + |2 . (6 .13)

’Αντικαθιστώντας τίς τιμές τών ρευμάτων I, καί Ι2 τής έξ. (6 .12) στήν τε
λευταία σχέση, τό όλικό ρεύμα παίρνει τή μορφή

' -  i l ·  u  ( τ ί τ + τ ς - )

πού δίνει τή σύνδεση μεταξύ τών αντιστάσεων R, καί R2 καί τής ισοδύνα

μης άντιστάσεως R

1

¥  -
1 1

R, R2
(6 .15)

R — - Rl ^2 (6 .16)Π —

R, + R'2

Οΐ έξ. (6 . 1 1 ) καί (6 .15 ) μπορούν εύκολα νά γενικευτούν γιά μεγαλύτερο 
άριθμό άντιστάσεων πού συνδέονται σέ σειρά ή παράλληλα. Είναι εύκολο 
νά δείξουμε δτι άν ο) άντιστάσεις R ,, R2, ..., RN συνδεθοΰν σέ σειρά, ή ισο
δύναμη άντίσταση δίνεται άπό τή σχέση
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ΛΛΛΛΛ

ΛΛΛΛΛ

ΛΛΛΛΛ

ΛΛΛΛΛ
ΣΧΗΜΑ 6-3 'Απλό παράδειγμα κυκλώματος μέ σύνδεση άντιστάσεων πού δέν 

μπορεί νά χαρακτηριστεί ούτε παράλληλη ούτε σέ σειρά.

R
Ν

= Σ Rk ·k*  l
(6 .17 )

Ή  άντίστοιχη έκφραση γιά παράλληλη σύνδεση είναι

Πολλά κυκλώματα μπορούν νά έπιλυθοΰν τουλάχιστον κατ' άρχήν μέ 

τήν άναγνώριση τών έπιμέρους στοιχείων τους πού είναι συνδεδεμένα σέ 
σειρά ή παράλληλα καί μέ χρήση τών έξ. (6 .17 ) καί (6 .18 ). Υπάρχουν ό

μως κυκλώματα όπου ή σύνδεση δέν είναι ούτε παράλληλη ούτε σέ σειρά. 
"Ενα άπλό παράδειγμα τού τύπου αύτοΰ τών κυκλωμάτων δίνεται στό σχή
μα 6-3. Γιά τέτοια κυκλώματα θά πρέπει έπομένως νά άναπτύξουμε γενι- 
κώτερες μεθόδους.

6-3 Ο) Νόμοι τού Kirchhoff

Ή  γενίκευση τών δύο βασικών άρχών πού άναφέραμε στην άρχή τού 
κεφαλαίου καί ή έφαρμογή τους γιά τήν έπίλυση κυκλωμάτων όδηγεί σέ 

δύο σχέσεις πού είναι γνωστές ώς νόμοι ή κανόνες τού Kirchhoff.
Ή  πρώτη άπό τίς σχέσεις αύτές είναι άμεση έφαρμογή τής έξ. (6 .5 ) καί 

άφορά τή διατήρηση τού φορτίου σέ κάθε κόμβο τού κυκλώματος, δηλαδή 

σέ κάθε σημείο στό όποιο καταλήγουν περισσότεροι άπό δύο άγωγοί. "Αν 

στούς κόμβους τού κυκλώματος δέν δημιουργείται ή χάνεται φορτίο τότε

16
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1. Τ ό  α λ γ ε β ρ ι κ ό  ά θ ρ ο ι σ μ ά  τ ω ν  ρ ε υ μ ά τ ω ν  π ο ύ  κ α τ α λ ή γ ο υ ν  σ έ  έ ν α  κ ό μ β ο  
ε ίν α ι  ί σ ο  μ έ  τό  μ η δ έ ν .
Σ έ  μαθηματική έκφ ραση

s
Σ  Ik =  0  (6 .1 9 )
k- 1

όπου στήν τελευτα ία  σ χ έσ η  τά διάφορα ρεύματα έχουν λ η φ θ εϊ ώς άλγε- 

βρ ικές ποσότητες. Σύμφ ω να μέ τήν άρχή δ ιατηρήσεω ς τοϋ φορτίου θά έττι- 

λέξουμε ώς θετ ικές  ποσότητες ρεύματα πού καταλήγουν στόν κόμβο καί 

ώς αρνητικές ποσότητες ρεύματα πού άναχωροϋν άπό τόν κόμβο.

Ό  δ εύτερ ο ς νόμος του K irch h o ff σ υνδέει τήν πτώση δυναμικού RI πού 

προκαλεϊ ή ροή τού ρεύματος καί τήν Η Ε Δ  πού δημιουργεί τό ρεύμα σέ 

κάθε βρόχο, δηλαδή σ έ  κάθε κλειστή διαδρομή πού διαγράφεται άπό τά 

στοιχεία  τού κυκλώ ματος. Σύμφ ω να μέ τήν άρχή μοναδικότητας τοϋ δυνα

μικού ή διαφορά δυναμικού πού δημιουργεΐται άπό τίς Η Ε Δ  πρέπει νά είναι 

ϊση μέ τήν ολική πτώση δυναμικού στίς άντιστάσεις τού βρόχου. Ποσοτικά 

μπορούμε νά διατυπώσουμε τήν άρχή αυτή μέ τό δεύτερο νόμο τού K irch 

hoff.

2 . Σ έ  έ ν α  β ρ ό γ χ ο  τ ο ύ  κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς  τό  α λ γ ε β ρ ι κ ό  ά θ ρ ο ι σ μ α  τ ω ν  Η Ε Δ  ε ίν ^ ι ί 
σ ο  μ έ  τ ό  α λ γ ε β ρ ι κ ό  ά θ ρ ο ι σ μ α  τ ω ν  π τ ώ σ ε ω ν  δ υ ν α μ ικ ο ύ  R I  σ τ ίς  ά ν τ ισ τ ά σ ε ις  
τ ο ύ  β ρ ό χ ο υ .
Στό νόμο αύτό, πού μπορεί νά έκφ ρ α στεΐ μαθηματικά ώς

Σ uk= i Rmim. (6.20)
k 1 m 1

θά έπ ιλέξο υμ ε τό άλγεβρ ικό  πρόσημο σύμφω να μέ τή συμβατική φορά τοϋ 

ρεύματος, κατά τήν όποια στό έξω τερικό κύκλωμα ένός ήλεκτρικοΰ στοι

χείου τό ρεύμα ρέει άπό τό θετικό πρός τόν άρνητικό πόλο. Έ τ σ ι άν διανύ- 

σ ο υμ ε τό βρόχο κατά μιά συγκεκρ ιμένη  φορά, π.χ. τή δεξιόστροφη, θετικές 

Η Ε Δ  δημιουργοΰνται άπό ήλεκτρικά στοιχεία στά όποία ό άρνητικός πόλος 

απαντάται πρίν άπό τό θετικό . Κατά τόν ίδιο τρόπο θετική πτώση δυναμι

κού δημιουργεΐται άπό ρεύμα πού ρέει σύμφωνα μέ τή συμβατική ροή.

Οί δύο νόμοι τού K irch h o ff δίνονται διαγραμματικά στά σχήματα 6-4 . 

Τό  σχήμα 6 -4 (α ) έκφ ράζει τήν έξ. (6 .1 9 ) σ έ ένα κόμβο μέ 5 κλάδους. Στό 

σχήμα 6 -4 (β ) έχει άπομονω θεΐ ένας βρόχος τού κυκλώματος μέ 4  κλάδους.
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I, + I , -  Ι3 + »4 *  »s =* 0

-υ, + υ, + υ3

(β)
ΣΧΗΜΑ 6-4 'Εφαρμογή τών νόμων τοΟ Kirchhoff. (α) Πρώτος νόμος τοΰ Kirch

hoff σέ κόμβο μέ 5 κλάδους, (β) Δεύτερος νόμος τού Kirchhoff σέ 
βρόχο κυκλώματος.

Σύμφωνα μέ τή δεξιόστροφη διαδρομή καί γιά τή φορά τών ρευμάτων πού 
έχει σχεδιαστεί μέ τά άντίστοιχα βέλη, άμεση έφαρμογή τής έξ. (6 .2 0 ) κα

ταλήγει στή σχέση πού περιέχεται στό σχήμα.
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Α ν ά λ υ σ η  ή έττίλυση ένός κυκλώματος μέσω  των δύο νόμων τού 

K irch h o ff σημαίνει ότι ό ρ ισ μ ένες  άπό τίς ποσότητες πού περιέχονται στίς 

έξ. (6 .1 9 )  καί (6 .2 0 )  είναι άγνω στες. Στην πράξη οΙ άγνωστοι μπορεί νά ε ί

ναι οποιοσδήποτε συνδιασμός Η ΕΔ , αντιστάσεω ν ή ρευμάτω ν πού μπο

ρούν νά βρ εθ ο ύν  άν τό πλήθος τών ύπόλοιπων γνω στώ ν στοιχείω ν τού 

κυκλώ ματος είναι ικανοποιητικό ώ στε νά προσδιορίζονται μονοσήμαντα. 

Στήν πιό συνήθη κατηγορία προβλημάτω ν όλες οί Η Ε Δ  καί άντιστάσεις ε ί

ναι γνω στές καί ζητούνται τά ρεύματα σ ε  κάθε κλάδο τού κυκλώματος. Αύ- 

τή είναι καί ή κατηγορία προβλημάτω ν πού κατ' έξοχήν άναφέρεται ώς 

«άνάλυση κυκλώ ματος». Παρόλα αύτά ύπάρχουν περιπτώ σεις, ιδίως στή 

σχεδ ίαση  κυκλω μάτω ν γιά ένα όρ ισμένο  σκοπό, δπου όρισμένα άπό τά 

ρεύματα προδιαγράφονται, καί ζητούνται οί Η Ε Δ  ή οΙ άντιστάσεις πού 

χρειάζονται γιά νά τά δημιουργήσουν, Έ ν α  τέτοιο πρόβλημα άπαντήσαμε 

στήν κατασκευή ώ μομέτρου μέ πολλαπλή κλίμακα {βλ . σχήμα 5 -2 9 ) δπου 

χρειά στηκε νά π ρ οσδ ιορ ίσο υμ ε τήν τιμή τής άντιστάσεω ς R , ώ στε τό ρ εύ 

μα νά δ ιαρρέει τήν άντίσταση R  ̂ νά έκπληρώ νει μιά συγκεκρ ιμένη  σ υν θ ή 

κη.
Κατά τήν κατάστρω ση τών έξισώ σεω ν τού K irch ho ff τό πρόβλημα πού 

έμφανίζεται έκ  πρώ της όψ εω ς είναι ό προσδιορισμός τής φοράς τού ρ εύ 

ματος σ έ κάθε κλάδο τού κυκλώ ματος. Είναι βέβαιο δτι σ έ  πολλούς κλά

δους τού κυκλώ ματος ή φορά τού ρεύματος είναι προφανής. Πώς δμως 

μπορεί νά π ρ οσδ ιορ ιστεί τό άλγεβρ ικό πρόσημο τού ρεύματος στόν κλάδο 

ένός πολύπλοκου κυκλώ ματος πού περ ιέχει ένα μεγάλο άριθμό άπό άντι- 

στά σεις  καί άντιμαχόμενες Η Ε Δ ; Ή  άπάντηση βρίσκεται άκριβώς στήν άλ- 

γεβρ ική  ιδιότητα πού δώ σα με στό ρεύμα . Μ έ τόν τρόπο αύτό ό προσδιορι

σμός τής φοράς τού ρεύματος κατά τήν κατάστρωση τών έξισώ σεω ν δέν 

έχει ουσιαστική σημασία . Σ έ  κάθε κλάδο τού κυκλώματος δπου τό ρεύμα 

είναι άγνω στο μπορούμε νά έπ ιλέξουμε αύθαίρετα μιά συγκεκρ ιμένη φορά 

καί νά τήν ονομάσουμε θετική . Ή  διαδικασία αυτή δ ιευκολύνεται σημαντι

κά μέ τή χρησιμοποίηση ένός βέλους, δπως στά σχήματα 6 -4 . Ή  πραγματι

κή φορά (καί τιμή) κάθε ρεύματος θά προέλθει τώρα άπό τήν έπ ίλυση τών 

έξ. (6 .1 9 ) καί (6 .2 0 ) πού έχουν καταστρω θεΐ μέ βάση τήν αυθαίρετη έπιλο- 

γή. Ρεύματα πού προσδιορίζονται άπό τή λύση τών έξισώ σεω ν τού K ir

chhoff μέ θετική τιμή έχουν πράγματι τή φορά πού σημειώ νεται άπό τά β έ 

λη τού άρχικού σχήματος. ’Αντίστροφα, ρεύματα μέ άρνητική τιμή έχουν 

πραγματική φορά άντίθετη άπ' αύτή πού έχει έπ ιλεγεϊ γιά τήν κατάστρωση 

τών έξισώ σεω ν.
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Ή  ίδια διαδικασία μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τόν προσδιορισμό μιάς 
άγνωστης ΗΕΔ. Κατά την κατάστρωση τών έξισώσεων ή πολικότητα τοΰ 
άγνωστου ήλεκτρικοϋ στοιχείου μπορεί νά έπιλεγεϊ αυθαίρετα, ένώ ή 
πραγματική διάταξη τών πόλων του θά προσδιοριστεί άπό τήν άλγεβρική 
τιμή τής ΗΕΔ πού θά προκόψει ώς λύση.

Ά ς  έξετάσουμε τήν έφαρμογή τών νόμων τοΰ Kirchhoff μέ τό άπλό 
παράδειγμα τοΰ σχήματος 6-5. Τό κύκλωμα πού δίνεται στό σχήμα περιέ
χει δύο κόμβους στά σημεία Β καί Ε καί τρεις βρόχους Α ΒΕΖΑ , Β ΓΔ ΕΒ  καί 
Α ΒΓΔ ΕΖΑ . Γιά τή φορά τών ρευμάτων πού έχει σημειωθεί στό σχήμα ό 
πρώτος νόμος τοΰ Kirchhoff όδηγεϊ στίς έξισώσεις

I, -  Ι2 -  Ι3 = 0  (6 .2 1 α)

Ι2 + Ι3 -  I, = 0  . (6-21 β)

’Εξάλλου γιά τούς τρεις βρόχους τοΰ κυκλώματος, 6  δεύτερος νόμος δίνει
τίς σχέσεις

Α ΒΕΖ Α  : U , = l ,R , + l3R3 (6 .22α)

Β ΓΔ ΕΒ  : - U 2 = l2R2 -  l3R3 (6 .22β )

Α Β ΓΔ ΕΖ Α  : U , — U2 = l ,R ,  + l2R2 . (6 .22γ)

ο
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Είναι α μ έσ ω ς φ ανερό δτι ο'ι πέντε παραπάνω έξ ισ ώ σ εις  δέν είναι δλες 

άνεξάρτητες. Οί έξ. (6 .2 1 )  συνδέονται μέ άπλή αλλαγή τοϋ προσήμου ένώ 

ή έξ. (6 .2 2 γ ) έπεται άπό τίς έξ. (6 .2 2 α ) καί (6 .2 2 β ) μέ πρόθεση  κατά μέλη. 

Ή  περίσσεια  αύτή τών έξισώ σεω ν δέν είναι βέβαια χαρακτηριστικό τού είδι- 

κοϋ κυκλώ ματος πού δίνεται στό σχήμα 6 -5 . Γενικά  ό άριθμός τών έξισώ 

σ εω ν πού προκύπτει άπό τούς δύο νόμους τοϋ K irch h o ff γιά κάθε κόμβο 

καί κάθε δυνατό βρόχο ένός κυκλώ ματος είναι πολύ μεγαλύτερος άπό τόν 

άριθμό τώ ν άγνώ στω ν. Παράλληλα, δπως προκύπτει καί άπό τό προηγού

μενο άπλό παράδειγμα, δλες οί έξ ισ ώ σ εις  δέν είναι άνεξάρτητες. Είναι έπο- 

μένω ς ένδ ιαφ έρον νά δ ιερ ευνή ο ο υμ ε μέ κάποια λεπ τομέρεια  πόσες άνε

ξάρτητες έξ ισ ώ σ εις  π ερ ιμ ένο υμ ε άπό ιή ν  έφαρμογή τών δύο νόμων τοϋ 

K irch h o ff σ έ  ένα τυχόν κύκλωμα.

Γιά ένα κύκλωμα μέ κ κόμβους, μπορούμε κατ’ άρχήν νά γράψουμε κ 

έξ ισ ώ σ εις  σ έ έφαρμογή τοϋ πρώτου νόμου. Τώ ρα ό πρώτος νόμος τοϋ 

K irch h o ff είναι ή μαθηματική έκφ ραση τής άρχής δτι σ έ  κάθε κόμβο τοϋ 

κυκλώ ματος (ή γενικότερα σ έ  κάθε σημείο ) δέν παρουσιάζεται σ υ σ σ ώ ρ ευ 

ση φορτίου. Κ α θόσον τό φορτίο πού κυκλοφ ορεί μέσα  στό κύκλωμα είναι 

σταθερό , έπεται δτι άν ή άρχή αύτή δ ιατυπω θεί γιά κ-1 κόμβους τότε- Ικα

νοποιείται αύτόματα καί γιά τόν τελευτα ίο . Μ έ άλλα λόγια, σ έ  έ ν α  κ ύ κ λ ω μ α  
μ έ  κ  κ ό μ β ο υ ς  μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν ά  γ ρ ά ψ ο υ μ ε  κ - 1  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς  έ ξ ι σ ώ σ ε ι ς  π ο ύ  
α π ο ρ ρ έ ο υ ν  ά π ό  τ ό ν  π ρ ώ τ ο  ν ό μ ο  τ ο ϋ  K i r c h h o f f .

Ό  άριθμός τών άνεξάρτητων έξισώ σεω ν πού θά προκύψουν άπό τό 

δεύτερο  νόμο τοϋ K irch h o ff έξαρτάται άπό τό πλήθος τών στοιχειωδών 

βρόχων τοϋ κυκλώματος. Μ έ τόν τελευταίο δρο, έννοοΰμε ένα βρόχο, ό 

όποιος δ έν  περ ικλείει άλλους μικρότερους βρόχους. Είναι άμέσω ς φανερό 

δτι άν ένα κύκλωμα π ερ ιέχει β στο ιχειώ δεις βρόχους, δλες οί άντίστοιχες 

έξ ισ ώ σ εις  πού προκύπτουν άπό τό δεύτερο νόμο τοϋ K irchho ff είναι άνε

ξάρτητες. ‘ Επ ιπλέον, άν έχουν γραφ εί οί έξισώ σεις γιά δλους τούς στοι

χειώ δεις  βρόχους, κάθε άλλη έξίσω ση τοϋ δεύτερου νόμου πού θά προκύ- 

ψει άπό τή θ εώ ρηση  άλλου (μή στοιχειώ δη) βρόχου δέν πρόκειται νά είναι 

άνεξάρτητη. Ό π ω ς  δείχνει τό σχήμα 6 -5 , ή έξίσω ση τοϋ δεύτερου νόμου 

γιά τό περίγραμμα δύο γειτονικώ ν βρόχων, προκύπτει μέ άφαίρεση κατά 

μέλη τών άντίστοιχω ν έξισώ σεω ν γιά κάθε στοιχειώ δη βρόχο. Στό ίδιο 

συμπέρασμα  καταλήγουμε άν θεω ρ ήσο υμ ε τρεις ή περ ισσότερους γειτονι

κούς βρόχους. Τό  γεγονός αύτό βέβαια είναι άποτέλεσμα τής γραμμικότη- 

τας τών έξ. (6 .2 0 ) . 'Επ ομένω ς, σ έ  έ ν α  κ ύ κ λ ω μ α  μ έ  β  σ τ ο ιχ ε ιώ δ ε ις  β ρ ό χ ο υ ς  
μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν ά  γ ρ ά ψ ο υ μ ε  β  ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς  έ ξ ι σ ώ σ ε ι ς  π ο ύ  α π ο ρ ρ έ ο υ ν  ά π ό  τό  
δ ε ύ τ ε ρ ο  ν ό μ ο  τ ο ϋ  K i r c h h o f f .
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Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, τό πλήθος Ν των άνεξάρτητων έξισώσεων 
πού προκύπτουν άπό τούς νόμους του Kirchhoff γιά ένα κύκλωμα μέ κ κόμ

βους καί β στοιχειώδεις βρόχους είναι

Ν = β + κ -  1 (6 .23 )

Αύτός βέβαια είναι καί ό μέγιστος άριθμός τών άγνωστων στοιχείων ένός 
κυκλώματος πού μπορούμε νά προσδιορίσουμε. Στήν πράξη, γιά ένα συγκε

κριμένο κύκλωμα, είναι πολύ πιό εύκολο νά μετρήσουμε τούς κόμβους καί 
τούς κλάδους ένός κυκλώματος παρά τούς στοιχειώδεις βρόχους. Είναι 
έπομένως χρήσιμο νά έκφράσουμε τήν ποσότητα τής έξ. (6 .23 ) άνεξόρτητα 

άπό τόν άριθμό β.
Σύμφωνα μέ ένα πόρισμα τής Γεωμετρίας’ , τά χαρακτηριστικά μεγέθη 

β καί κ ένός κυκλώματος συνδέονται μέ τό πλήθος τών κλάδων του α δια
μέσου τής σχέσης

κ + β — α = 1 . (6 .25 )

Σέ συνδιασμό μέ τήν έξ. (6 .23 ) ή σχέση αύτή δίνει τό άπλό άποτέλεσμα

Ν = α (6 .26 )

δηλαδή δτι τό πλήθος τών έξισώσεων πού προκύπτει άπό τήν έφαρμογή 
τών δύο νόμων τού K irchhoff εϊναι ίσο μέ τό πλήθος τών κλάδων τού κυ
κλώματος. Τό άποτέλεσμα αύτό βρίσκεται σέ συμφωνία μέ τήν φυσική 
διαίσθηση. ”Αν σέ ένα κύκλωμα μέ α κλάδους δοθούν δλα τά στοιχεία (άν- 

τιστάσεις καί ΗΕΔ) τότε οΙ άνεξάρτητες έξισώσεις πού προσφέρουν οΐ νό-

t Ή έξ. (6.25) εϊναι άμεσο άποτέλεσμα τοΟ γενικοϋ θεωρήματος τής Γεωμετρίας σύμφωνα 
μέ τό όποΤο τό πλήθος τών έδρών ε, τών άκμών α καί τών κορυφών κ ένός στερεού πο
λυέδρου συνδέονται μέ τή σχέση

κ + ε -  σ = 2 . (6.24)

'Εάν παραληφθεΐ μιά έδρα τού πολυέδρου καί ή υπόλοιπη έπιφάνεια μετασχηματιστεί το- 
πολογικά σέ έπίπεδο σχήμα. οΙ κορυφές μετασχηματίζονται σέ κόμβους οΙ άκμές σέ κλά
δους καί οί έδρες σέ στοιχειώδεις βρόχους τού κυκλώματος. Τό πλήθος τών τελευταίων 
εϊναι

β = α -  1

καί ή έξ. (6.24) όδηγεΐ στήν έξ. (6.25).
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μοι τοΰ K irch h o ff έπαρκοϋν γιά τόν προσδιορισμό τοΰ ρεύματος σ έ  κάθε 

κλάδο. 'Αντίστροφα, άν δοθούν τά ρεύματα σ έ η (η<α) κλάδους, τό πρό

βλημα έχει μονοσήμαντη λύση  μόνο άν τό πλήθος τών άγνωστων στοι

χείω ν είναι ίσο  μέ α — η.

Είναι ίσω ς χρήσιμο νά άνακεφ αλαιώ σουμε τήν διεργασία γιά τήν έπίλυ- 

ση κυκλωμάτων μέσω τών νόμων τοΰ Kirchhoff. Ύπό μορφή συνταγής, ή 
διεργασία αύτή μπορεί νά διατυπωθεί μέ τά έξής διακριτά βήματα:

1. Π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ τ ε  τ ό  π λ ή θ ο ς  κ  τ ώ ν  κ ό μ β ω ν  κ α ί  τό  π λ ή θ ο ς  α  τ ώ ν  κ λ ά 
δ ω ν  τ ο ΰ  κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς .

2 .  Κ α θ ο ρ ί σ τ ε  τή φ ο ρ ά  τ ώ ν  ρ ε υ μ ά τ ω ν  σ έ  κ ά θ ε  κ λ ά δ ο  τ ο υ  κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς .  
Ό  σ υ μ β ο λ ι σ μ ό ς  τ ή ς  φ ο ρ ά ς  τ ο ΰ  ρ ε ύ μ α τ ο ς  μ π ο ρ ε ί  ν ά  γ ίν ε ι μ έ  β έ λ η ,  
ό π ω ς  σ τ ό  π α ρ ά δ ε ιγ μ α  τ ο ΰ  σ χ ή μ α τ ο ς  6 - 5 .  Σ έ  κ λ ά δ ο υ ς  ό π ο υ  ή  φ ο ρ ά  
δ έ ν  ε ίν α ι  γ ν ω σ τ ή  ή  π ρ ο φ α ν ή ς , μ π ο ρ ε ί  ν ά  σ η μ ε ι ω θ ε ί  α ύ θ α ίρ ε τ α .

3 . Σ έ  κ λ ά δ ο υ ς  τ ο ΰ  κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς  ό π ο υ  υ π ά ρ χ ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  ά π ό  μ /ά  
α ν τ ισ τ ά σ ε ις  κ α ί  Η Ε Δ  π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ τ ε  τ ή ν  ο λ ικ ή  α ν τ ίσ τ α σ η  κ α ί  ο λ ικ ή  
Η Ε Δ  τ ο ΰ  κ λ ά δ ο υ .

4 . Σ η μ ε ι ώ σ τ ε  τ ή ν  π ο λ ικ ό τ η τ α  ό λ ω ν  τ ώ ν  Η Ε Δ .  Έ π / λ έ ξ τ ε  α ύ θ α ίρ ε τ α  τ ή ν  
π ο λ ικ ό τ η τ α  τ ώ ν  ά γ ν ω σ τ ω ν  Η Ε Δ .

5 . Γ ρ ά ψ τ ε  τ ις  ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς  τ ο υ  π ρ ώ τ ο υ  ν ό μ ο υ  γ ιά  κ — 1 κ ό μ β ο υ ς  τ ο ΰ  κ υ 
κ λ ώ μ α τ ο ς .

6 . Γ ρ ά ψ τ ε  α  — κ  + 1 έ ξ ι  σ ώ σ ε ι ς  τ ο ΰ  δ ε ύ τ ε ρ ο υ  ν ό μ ο υ . Β ε β α ι ω θ ε ί τ ε  ό τ ι  
ο ι  έ ξ ι σ ώ σ ε ι ς  α υ τ έ ς  ε ίν α ι  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς . ‘Ά ν  κ α ί  ή  σ υ ν θ ή κ η  α ύ τ ή  μ π ο 
ρ ε ί  ν ά  έ ξ α σ φ α λ ι σ τ ε ί μ έ  τ ή ν  έ π ιλ ο γ ή  α π ο κ λ ε ισ τ ικ ά  σ τ ο ιχ ε ιω δ ώ ν  β ρ ό 
χ ω ν ,  σ έ  π ο λ λ έ ς  έ φ α ρ μ ο γ έ ς  τό  σ ύ σ τ η μ α  τ ώ ν  έ ξ ι σ ώ σ ε ω ν  ε ίν α ι  
ά π λ ο ύ σ τ ε ρ ο  α ν  σ υ μ π ε ρ ι λ η φ θ ο ϋ ν  κ α ί  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ι  β ρ ό χ ο ι .  Σ τ ή ν  π ε 
ρ ίπ τ ω σ η  α ύ τ ή  έ ν α  κ ρ ιτ ή ρ ιο  γ ιά  τ ή ν  α ν ε ξ α ρ τ η σ ία  τ ώ ν  έ ξ ι σ ώ σ ε ω ν  τ ο ύ  
δ ε ύ τ ε ρ ο υ  ν ό μ ο υ  ε ίν α ι  ή  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  κ ά θ ε  κ λ ά δ ο υ  σ έ  τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν  
μ / ά  ε ξ ί σ ω σ η .

7 . Ε π ι λ ύ σ τ ε  τ ό  σ ύ σ τ η μ α  τ ώ ν  έ ξ ι σ ώ σ ε ω ν .
8 . Δ ι ο ρ θ ώ σ τ ε  τή  φ ο ρ ά  τ ώ ν  ά γ ν ω σ τ ω ν  ρ ε υ μ ά τ ω ν  κ α ί  τ ή ν  π ο λ ικ ό τ η τ α  

τ ώ ν  ά γ ν ω σ τ ω ν  Η Ε Δ  γ ιά  τ ις  α ν τ ίσ τ ο ιχ ε ς  λ ύ σ ε ι ς  π ο ύ  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  μ έ  
α ρ ν η τ ικ ή  τιμή .

9. ‘Ε π α λ η θ ε ύ α τ ε  τ ίς  λ ύ σ ε ι ς  σ α ς  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  τ ίς  ά ρ ι θ μ η τ ι κ έ ς  τ ιμ έ ς  
π ο ύ  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  γ ιά  τ ό ν  κ ό μ β ο  π ο ύ  π α ρ α λ ε ίψ α τ ε  σ τ ίς  έ ξ ι  σ ώ σ ε ι ς
π ρ ώ τ ο υ  ν ό μ ο υ  ή  γ ιά  β ρ ό χ ο υ ς  π ο ύ  δ έ ν  θ ε ω ρ ή σ α τ ε . σ τ ίς  έ ξ ι σ ώ σ ε ι ς  
τ ο ΰ  δ ε ύ τ ε ρ ο υ .
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6-4 ΡεΟμα Βρόχου

Ή  έπίλυση ένός κυκλώματος μέσω τών νόμων τοΟ Kirchhoff μπορεί 
νά άπλοποιηθεΤ σέ όρισμένες περιπτώσεις μέ τήν είσαγωγή ένός άριθμοΟ 
νέων μεταβλητών. Μιά μέθοδος τής κατηγορίας αύτής είναι ή είσαγωγή 
ένός άριθμοΰ ρευμάτων iv πού θεωρούνται ότι διαρρέουν άνεξάρτητα καί 

κατά συγκεκριμένη φορά ένα άντίστοιχο άριθμό βρόχων τοΟ κυκλώματος. 

Κάθε ρεύμα βρόχου όρίζεται μέ στσ&ερή τιμή ίν κσθόλη τήν κλειστή δια

δρομή τοϋ άντίστοιχου βρόχου ένώ τό πραγματικό ρεύμα σέ κάθε κλάδο 
δίνεται άπό τό άλγεβρικό άθροισμα όλων τών ρευμάτων βρόχων πού τόν 
διαρρέουν.

Είναι βέβαιο ότι ή είσαγωγή νέων μεταβλητών u ifin tri αντίστοιχη αύ
ξηση τών έξισώσεων τοϋ συστήματος καί έπομένως έκ πρώτης δψεως 
μπορεί νά φανεί ότι περιπλέκει τό πρόβλημα. ‘Όπως είδαμε στήν προηγού
μενη παράγραφο τό πλήθος τών άνεξάρτητων έξισώσεων πού μπορούμε 
νά γράψουμε μέ βάση τό δεύτερο νόμο τού Kirchhoff είναι ίσο μέ τό πλή
θος β τών στοιχειωδών βρόχων τού κυκλώματος. "Αν τώρα γιά κάθε στοι
χειώδη βρόχά είσάγουμε ένα ρεύμα βρόχου iv (β νέες μεταβλητές) μπο
ρούμε νά γράψουμε ένα άριθμό α έπιπλέον άνεξάρτητων σχέσεων

•μ =  Σ ' ν  ( 6 . 2 7 )
V

πού συνδέουν τά πραγματικά ρεύματα Ιμ κάθε κλάδου μέ τά νοητά ρεύμα
τα βρόχων πού διαρρέουν τό συγκεκριμένο κλάδο. Ό  συνολικός έπομένως 
άριθμός τών άνεξάρτητων έξισώσεων πού μπορούμε νά γράψουμε γιά τό 
κύκλωμα χρησιμοποιώντας τόν δεύτερο νόμο τού Kirchhoff καί τίς σχέσεις 
τής έξ. (6 .27) είναι α + β. Αύτό όμως είναι καί τό πλήθος τών άγνώστων 
μετά τήν εισαγωγή τών β ρευμάτων βρόχων. Τό πλεονέκτημα έπομένως 
τής μεθόδου όφείλεται στό γεγονός ότι μέ τήν εισαγωγή τών ρευμάτων 
βρόχων μπορούμε νά έπιλύσουμε τά κύκλωμα χρησιμοποιώντας αποκλει
στικό τόν δεύτερο νόμο τοϋ K irchhoff καί τίς απλές σχέσεις τής έξ. (6 .27 ). 
Στό άποτέλεσμα αύτό μπορεί νά όδηγηθεΐ κανείς καί άπό φυσική διαίσθη

ση. Άπό τόν τρόπο όρισμού τους, τά ρεύματα βρόχων Ικανοποιούν τήν άρ- 

χή διατηρήσεως τού φορτίου καθώς καί τή συνθήκη ότι σέ κανένα σημείο 
τού κυκλώματος δέν πραγματοποιείται συσσώρευση φορτίου. Αύτές όμως 

είναι άκριβώς οΙ συνθήκες πού έκφράζουν ο! έξισώσεις τού πρώτου νόμου 

τοϋ Kirchhoff.

"Οπως προκύπτει άπό τά προηγούμενα, γιά τήν συμπλήρωση τών έξι

σώσεων τού δευτέρου νόμου τού Kirchhoff πρέπει νά όριστοΰν β ρεύματα

ο
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βρόχων. Ή  πιό προφανής έπιλογή είναι ό καθορισμός ένός ρεύματος γιά 
κάθε στοιχειώδη βρόχο τοϋ κυκλώματος. Ή  έπιλογή όμως αυτή δέν είναι 
άπαραίτητη. Σέ πολλές περιπτώσεις οΐ έξισώσεις τοϋ δεύτερου νόμου μπο
ρεί νά είναι άπλούστερες άν γιά καθορισμό των νέων μεταβλητών έπιλε- 
γοΰν καί μή στοιχειώδεις βρόχοι. Όπως καί προηγουμένως ένα χρήσιμο κρι

τήριο γιά τήν έξασφάλιση μιας πλήρους σειράς μεταβλητών είναι ή συμμε
τοχή κάθε κλάδου τοϋ κυκλώματος σέ ένα τουλάχιστον βρόχο.

Ώ ς παράδειγμα τής μεθόδου τοϋ ρεύματος βρόχου θά θεωρήσουμε 
πάλι τό άπλό κύκλωμα τοϋ σχήματος 6-5. Μέ τήν εισαγωγή τών δύο μετα
βλητών ί, καί ί2 πού άντιπροσωπεύουν τά ρεύματα στούς βρόχους ΑΒΕΖΑ  
καί Β ΓΔ ΕΒ  μπορούμε νά γράψουμε τίς έξισώσεις τοϋ δεύτερου νόμου ώς

U., =  i, R , + i ,R 3 — i2R3 (6.28α)

— U2 = ϊ2^3 + *2^2 ~ >1̂ 3 (6 .28β)

πού όδηγοΰν άμέσως στίς λύσεις

(R ,  + R ,)U , -  R 3U ,

R,R2 + R2R3 + ^3^1

R3U1 -  (R, + R3)u 2
R ,R 2 + R 2R3 + R3R ,

(6 .29a)

(6 .29β)

Τά πραγματικά ρεύματα στούς τρεις κλάδους τοϋ κυκλώματος δίνονται τώ
ρα άπό τίς σχέσεις

(6.30α)

(6 .30β)

(6.30γ)

(R , + R3)U, -  R ,U ;

R,R2 4- R2R3 + ^3^1

R3U, -  (R, + R3)U2 
R,R2 + R2R3 + r3r .2

{6.31 β)



6-4. Ρεύμα Βρόχου 223

I ,  =
R2U, + R ,U 2

R ,R j R2R3 r 3r , (6.31 γ)

Δίνοντας συγκεκριμένες άριθμητικές τιμές στις γνωστές παραμέτρους 
τοϋ προηγούμενου κυκλώματος 6ς θεωρήσουμε

R, = r 2 = R3 = 1 Q (6 .32a)

καί

U, = 12 V. U2 = 9 V . (6 .32β)

Γιά τίς τιμές αύτές οΐ έξ. (6 .29 ) έως (6 .31 ) δίνουν

i, =r 5 Α, ί2 = - 2  A (6 .33 )

καί

I, =; 5 A, l2 = - 2  A. I3 = 7 A  . (6 .34 )

Ή  πραγματική φορά τών ρευμάτων τοΰ άριθμητικοΰ παραδείγματος δίνεται 

στό σχήμα 6 -6 .

ΣΧΗΜ Α 6-6 Πραγματικά ρεύματα και ρεύματα βροχών στό κύκλωμα τοΰ σχήμα

τος 6-5 γιά τίς άριθμητικές τιμές τών έξ. (6 .32 ).
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6-5 Τό Θεώρημα τής Επαλληλίας

Οι έξισώσεις τοϋ Kirchhoff (6 .19 ) καί (6 .20) συγκροτούν ένα σύστημα 
γραμμικών έξισώσεων μέ α άγνώστους (βλ. εξ. (6 .26 )). "Αν οί άγνωστες 
παράμετροι τού κυκλώματος είναι τά ρεύματα σέ κάθε κλάδο, ή λύση τού 
συστήματος θά έχει τή γενική μορφή

η

•k -  Σ  G kjUj* k = 1..... α (6 .35)
i 1

δπου η είναι τό πλήθος τών ΗΕΔ U j .  Στήν τελευταία σχέση οί σταθεροί 
συντελεστές G|<j(k = 1,...,α, j = 1,...,n ) είναι άποκλειστικά συναρτήσεις τών 
άντιστάσεων τού κυκλώματος, ένώ οί διαστάσεις τους, άπως μπορεί νά 
έπιβεβαιωθεΐ εύκολα άπό τό νόμο του Ohm, είναι διαστάσεις άντίστροφης 
άντιστάσεως.

‘Η γενική μορφή τών έξ. (6 .35 ) όφείλεται στό γεγονός ότι οί νόμοι τού 

Kirchhoff όδηγοΰν σέ άποκλειστικά γραμμικές έξισώσεις όπου οί συντελε
στές τών ρευμάτων είναι άθροισμα αντιστάσεων ή ή μονάδα, ένώ οί ΗΕΔ 
έμφανίζονται σέ γραμμικούς όρους μέ συντελεστή τή μονάδα. "Ενα παρά
δειγμα τών έξ. (6 .35 ) είδαμε στήν έπίλυση τοϋ άπλοΰ κυκλώματος πού δί
νεται στό σχήμα 6-5 {βλ. εξ. (6 .31 )).

Ή  φυσική έρμηνεία πού μπορεί νά δοθεί στίς έξ. (6 .35 ) είναι ότι σέ έ
να συγκεκριμένο κλάδο τοϋ κυκλώματος ή συνεισφορά κάθε ΗΕΔ σέ ρεύ
μα είναι ανεξάρτητη άπό τή συνεισφορά τών άλλων ΗΕΔ, ένώ τό όλικό 
ρεύμα δημιουργεϊται άπό τό άλγεβρικό άθροισμα τών έπιμέρους ρευμάτων 
πού δημιουργεί άνεξάρτητα κάθε ΗΕΔ. Ή  έρμηνεία αυτή τής έξ. (6 .35), 
πού άπαντάται μέ τήν ονομασία θεώρημα τής έπαλληλίας, διευκολύνει συ
χνά τήν άνάλυση κυκλωμάτων. Σύμφωνα μέ τήν έρμηνεία τής έξ. (6 .35) τό 
ρεύμα πού συνεισφέρει σέ ένα συγκεκριμένο κλάδο ή ΗΕΔ Uj είναι τό 
ρεύμα πού διαρρέει τόν κλάδο σέ ένα όμοιο κύκλωμα όπου όλες οί ύπόλοι- 
πες ΗΕΔ έχουν άντικατασταθεΐ μέ τήν έσωτερική τους άντίσταση. Ό  
π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  έ π ο μ έ ν ω ς  τ ο ϋ  π ρ α γ μ α τ ικ ο ύ  ρ ε ύ μ α τ ο ς  σ τ ο ν  κ λ ά δ ο  α ν ά γ ε τ α ι  
σ τ ό  σ τ α δ ια κ ό  π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό  τ ώ ν  ρ ε υ μ ά τ ω ν  π ο ύ  τ ό ν  δ ι α ρ ρ έ ο υ ν  α ν  θ ε ω ρ ή 
σ ο υ μ ε  δ ια δ ο χ ικ ά  τ ή ν  έ π ε ν έ ρ γ ε ι α  κ α θ ε μ ι ά ς  Η Ε Δ  σ έ  π α ρ ό μ ο ια  κ υ κ λ ώ μ α τ α  ό 
π ο υ  ο ί  ύ π ό λ ο ι π ε ς  Η Ε Δ  έ χ ο υ ν  ά ν τ ικ α τ α σ τ α θ ε ΐ  μ έ  τ ή ν  έ σ ω τ ε ρ ι κ ή  τ ο υ ς  ά ν τ ί
σ τ α σ η .

‘Ως παράδειγμα έφαρμογής τής μεθόδου πού περιγράψαμε θά θεωρή
σουμε γιά μιά άκόμη φορά τό κύκλωμα τού σχήματος 6-5. Τά δύο κυκλώ
ματα δπου ή δράση τών δύο ΗΕΔ U, καί U2 μπορεί νά μελετηθεί άνεξάρτη-
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τα δίνονται άντίστοιχα ατά σχήματα 6-7(α) καί 6 -7 (β). Ά ν  γιά χάρη άπλου- 

στεύσεως θεωρήσουμε τήν έσωτερική άντίστασπ των δύο ΗΕΔ ώς άμελπ- 

τέα, τό ρεύμα πού διαρρέει τήν άντίστασπ Ri ατό σχήμα 6-7(α) δίνεται άπό 

άπλή έφαρμογή τού νόμου τού Ohm ώς

ι, =
U, (R2 + W _

’ “ r2r3 r,r2 + r2r3 + M l
R, +

(6 .36 )

R? + R3 
• •
'χ ιχ

(P)
ΣΧΗΜΑ 6-7 'Ανάλυση τού κυκλώματος 6-5 μέ έψαρμογή τοΰ θεωρήματος τής 

επαλληλίας. ο



226 6. Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος

Τά ρεύματα στους δύο άλλους κλάδους διαμοιράζονται σύμφωνα μέ τη 
σχέση

<2^2 — *3^3 (6 .37)

ένώ, από τόν πρώτο νόμο τοΰ Kirchhoff, συνδέονται μέ τή σχέση

•ι = h + U · (6 .38)

Από τίς σχέσεις αύτές είναι εύκολο νά δείξουμε δτι τά ρεύματα στίς άντι- 

στάσεις R2 καί R3 είναι

ί R3U i

2 R ιR2 + R2R3 R3R 1

R2U i

R 1R2 + R2R3 R3R 1

(6 .39)

(6 .40)

Κατά τόν ίδιο τρόπο τά ρεύματα πού διαρρέουν τούς κλάδους τοΰ κυκλώ
ματος στό σχήμα 6 -7 (β) είναι

* R3U2
(6 .41a)

1 ~ r , r 2 + R2R3 + R3R 1

(R i + R ,)U ,
(6.41 β)

2 r , r 2 + R2R3 3̂̂ 1

* R ,u 2 (6.41 γ)
3 ”  r , r 2 + R2R3 + R3R 1

Τά πραγματικά ρεύματα στό άρχικό κύκλωμα τοΰ σχήματος 6-5 δίνονται 
τώρα άπό τό θεώρημα τής έπαλληλίας ώς

. _  . , (Θ2 + R3)u, -  R3U2
1 ' 1 R ,R 2 + R2R3 + R3R,

= . , _  . R3u , -  (R , + R3)U2

2 '2 '2 r , r 2 + r 2r 3 + r 3r ,

r 2u , + r , u 2
3 -  <3 + >3 -  R ip2 + ρ2ρ3 + RaRi

(6 .42a)

(6 .42β)

(6.42y)

δπου ώς θετική φορά τοΰ ρεύματος έχει ληφθεϊ ή δεξιόστροφη. Όπως πε-
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ριμένουμε οΙ έξ. (6 .42 ) ταυτίζονται μέ τίς λύσεις των έξ. (6 .31 ) πού έδωσε 

ή μέθοδος τών ρευμάτων βρόχου.

6-6 Ισοδύναμη ΗΕΔ καί Ισοδύναμη ’Αντίσταση

Χρησιμοποιώντας τή γενική μορφή τών λύσεων στίς έξ. (6 .35 ) πού συ
νεπάγεται τό θεώρημα τής έπαλληλίας μπορούμε νά δείξουμε τώρα τή βα
σική άρχή πού άναφέραμε στήν είσαγωγή τού κεφαλαίου: Δύο,συγκεκριμέ
να άκρα ένός κυκλώματος πού περιέχει άντιστόσεις καί πηγές ΗΕΔ μπο
ρούν νά θεωρηθούν ώς τό άκρα ένός κλάδου πού περιέχει μιό άντίσταση 
καί μιά πηγή ΗΕΔ. Χρησιμοποιώντας άκόμη τήν έννοια τής (δανικής ΗΕΔ 
μπορούμε νά προσδιορίσουμε διαδικαστικά τήν τιμή τής Ισοδύναμης ΗΕΔ 
καί Ισοδύναμης Αντιστάσεως πού άντικαθιστοΰν τό άρχικό κύκλωμα.

"Ας θεωρήσουμε τό κύκλωμα Κ0 -  πού γιά χάρη γενικότητας παριστά- 
νεται μέ ένα κιβώτιο στό σχήμα 6 -8 (α) — καί τά δύο συγκεκριμένα άκρα 
τού κυκλώματος 1 καί 2. "Αν μεταξύ τών άκρων αύτών συνδέσουμε τήν 

(δανική ΗΕΔ Ua δημιουργεϊται τό νέο κύκλωμα Κ μέ ένα έπιπλέον κλάδο, 
πού θά όνομάσουμε κλάδο a. Τό ρεύμα Ι8 τού νέου αύτού κλάδου στό κύ
κλωμα Κ μπορεί νά γραφεί σύμφωνα μέ τήν έξ. (6 .35 ) ώς

'a = Σ  GajUj + GaaUa. (6.43)
i=i

Στήν τελευταία σχέση ol π Η ΕΔ Uj είναι ο) ΗΕΔ πού περιέχονται στό άρχι
κό κύκλωμα Κ0 ένώ οΙ συντελεστές άγωγιμότητας G aj άναφέρονται στό κύ
κλωμα Κ. Είναι χρήσιμο νά παρατηρήσουμε ότι ή έξ. (6 .43 ) παίρνει τή μορ

φή

la = G aaUa (6 .44 )

άν όλες οΙ ΗΕΔ τού κυκλώματος Κ0 μηδενιστούν. Δηλαδή, ό συντελεστής 

άγωγιμότητας G aa τού κλάδου a μπορεί νά προσδιοριστεί άπό τό κύκλωμα 
πού προκύπτει άπό τό άρχικό κύκλωμα Κ0 άν άγνοήσουμε όλες τίς ΗΕΔ.

Ό  πρώτος όρος τής έξ. (6 .43) άντιπροσωπεύει τό ρεύμα στόν κλάδο a 
γιά (δανική ΗΕΔ U a = 0. Μέ άλλα λόγια είναι τό ρεύμα μέ τό όποιο τροφο
δοτείται ό κλάδος άπό τό κύκλωμα Κ0 γιά άπλή βραχύ κύκλωση τών άκρων 
1 καί 2. Τό ρεύμα αύτό, πού θά όνομάσουμε ρεύμα βραχυκυκλώσεως,

l s - Σ  G aj Gj
i=i

(6 .45 )
ο
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ν

> κ

/

ΣΧΗ Μ Α 6-8 Διαδικασία άντικαταστάσεως τοϋ κυκλώματος Κ0 μέ τό ισοδύναμο 
κύκλωμα μιάς άντιστάσεως καί μιας ΗΕΔ σέ σειρά.

είναι μιά χαρακτηριστική σταθερά του άρχικοΰ κυκλώματος Κ0 καί μπορεί 
νά προσδιοριστεί μέ όποιαδήποτε άπό τίς μεθόδους άναλύσεως κυκλωμά
των πού άναπτύξαμε ώς τώρα. Μέ τόν προσδιορισμό τοϋ ρεύματος βραχυ- 
κυκλώσεως Ig, ή έξ. (6 .43 ) παίρνει τώρα τή μορφή

la = Is + G aaU a. (6 .46)

’Αν έπιπλέον ό προσανατολισμός τής (δανικής ΗΕΔ έχει έπιλεγεΤ κατά τρό
πο ώστε ή παρουσία της στό κύκλωμα νά συνεισφέρει θετικά στό ρεϋμα 
Ι& ό συντελεστής άγωγιμότητας G aa στήν έξ. (6 .46 ) άντιπροσωπεύει θετική 
ποσότητα.
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Ή  έττέκταση τοΰ κυκλώματος Κ0 στό κύκλωμα Κ θυμίζει τόν προσδιο
ρισμό τής ΗΕΔ C στήν πειραματική διάταξη τοΰ σχήματος 5-25. ΕΙδικώτε- 
ρα, ή ΗΕΔ πού άναπτύσσεται στά άκρα 1 καί 2 τοΰ κυκλώματος Κ0 είναι ί
ση καί άντίθετη πρός τήν Ιδανική ΗΕΔ πού μηδενίζει τό ρεύμα la στόν έξω- 
τερικό κλάδο a τοΰ κυκλώματος Κ. Γιά la = 0, ή έξ. (6 .46 ) προσδιορίζει τήν 

τιμή τής Ιδανικής ΗΕΔ Ua ώς

U80 (6 .47 )

Ή  Ισοδύναμη Η ΕΔ τοΰ κυκλώματος Κ0 μπορεί νά όριστεί ώς

U0 s  -  υ , „  = . (6.481
o aa

Μέ τόν τελευταίο όρισμό ή έξ. (6 .46 ) παίρνει τή μορφή

'a = (U 0+ U a) G aa (6 .49 )

πού άμέσως άναγνωρίζεται ώς ό νόμος τοΰ Ohm. ‘Η έρμηνεία τής έξ.
(6 .49) δίνεται στό σχήμα 6 -8 (β). Καθόσον ή Ιδανική Η ΕΔ  έχει μηδενική 

άντίσταση, ή άντίσταση

R0 ■ τ Λ -  (6 .50 )
Gaa

είναι ίση μέ τήν άντίσταση πού παρεμβάλλει τό κύκλωμα Κ0 μεταξύ των ά
κρων 1 καί 2. Θά όνομάσουμε τήν ποσότητα πού όρίζει ή έξ. (6 .50 ) Ισοδύ

ναμη άντίσταση τοΰ κυκλώματος Κ0.
Ή  παραπάνω διαδικασία όρίζει τήν Ισοδύναμη Η ΕΔ  καί ίσοδύναμη άν

τίσταση πού παρεμβάλλει ένα κύκλωμα μεταξύ δύο συγκεκριμένων άκρων 
του. Επιπλέον δμως προσδιορίζει καί τή μέθοδο ύπολογισμοΰ τών δύο αύ- 
τών χαρακτηριστικών σταθερών U0 καί R0 ένός κυκλώματος. Ίσ ω ς είναι 

χρήσιμο νά συνοψίσουμε τά διακριτά βήματα πού θά πρέπει νά άκολουθή- 

σουμε γιά τόν προσδιορισμό τής Ισοδύναμης ΗΕΔ καί Ισοδύναμης άντιστά- 

σεως πού άντιστοιχοΰν σέ δύο συγκεκριμένα άκρα ένός κυκλώματος.

1 . Ή  ισοδύναμη άντίσταση R0 μπορεί νά βρεθεί άν αντικαταστήσουμε 
δλες τίς ΗΕΔ τοΰ κυκλώματος μέ τίς έσωτερ/κές τους άντ/στάσεις 
— ή τίς όγνοήσουμε τελείως στήν περίπτωση όπου ή έσωτερική άν
τίσταση είναι άμελητέσ.

ο

17
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2 . Β ρ α χ υ κ υ κ λ ώ ν ο ν τ α ς  τά  δ ύ ο  ά κ ρ α  τ ο ύ  κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς  μ π ο ρ ο ύ μ ε  νά  
υ π ο λ ο γ ί σ ο υ μ ε  τ ό  ρ ε ύ μ α  β ρ α χ υ κ υ κ λ ώ σ ε ω ς  l s  μ έ  κ α τ ά λ λ η λ η  ά ν ά λ υ σ η  
τ ο ύ  κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς  π ο ύ  π ρ ο κ ύ π τ ε ι .

3 . Σ ύ μ φ ω ν α  μ έ  τ ή ν  έξ . ( 6 . 4 8 )  ή  Ισ ο δ ύ ν α μ η  Η Ε Δ  δ ίν ε τ α ι  τ ώ ρ α  α π ό  τή  
σ χ έ σ η

6-7 Τό Θεώρημα τοϋ ΤΗόνβηίη

Ή  διαδικασία τής προηγούμενης παραγράφου όδηγεϊ σε £να έξαιρετικά 

χρήσιμο πόρισμα γιά τήν άνάλυση κυκλωμάτω ν. Στήν πιό άπλή του μορφή, 

τό πόρισμα αύτό, γνω στό ώς θεώρημα τοϋ ΤΗόνβηίπ, μπορεϊ νά διατυπω

θ ε ί ώς έξης:

Σ έ  ό π ο ιο δ ή π ο τ ε  κ ύ κ λ ω μ α , έ ν α  μ έ ρ ο ς  τ ο ϋ  κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς  μ ε τ α ξ ύ  δ ύ ο  σ η 
μ ε ί ω ν  Α  κ α ί  Β  μ π ο ρ ε ί  ν ά  ό ν τ ικ α τ α σ τ α θ ε ί  α π ό  μ ιά  α ν τ ίσ τ α σ η  R 0 κ α ί  μ ιά  Η Ε Δ  
U 0 σ έ  σ ε ιρ ά ,  χ ω ρ ί ς  ν ά  μ ε τ α β λ η θ ε ί  τ ό  ρ ε ύ μ α  α τ ο ύ ς  κ λ ά δ ο υ ς  τ ο ϋ  ύ π ό λ ο ιπ ο υ  
κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς .

Ή  απόδειξη τοϋ θεω ρήματος τοϋ Th even in  είναι άμεσο έπακόλουθο 

τού θεω ρήματος τής επαλληλίας. Είναι ακόμη φανερό ότι ή αντίσταση R0 

καί ή Η Ε Δ  U0 είναι αντίστοιχα ή ισοδύναμη αντίσταση καί ή ισοδύναμη 

Η Ε Δ  τοϋ έπ ιμέρους κυκλώ ματος μέ άκρα Α  καί Β πού μελετήσαμε στήν 

προηγούμενη παράγραφο.

U0 = is R0 (6 .5 1 )

Α Α
♦

Ν

Β

(α)
Β

ΣΧΗΜ Α 6-9 Αναγωγή κυκλώματος (α> ο* ισοδύναμο κύκλωμα (β) γιά τόν 

προσδιορισμό τού ρεύματος στόν κλάδο (Ut, Rt).
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Μιά συνήθης έφαρμογή τοΰ θεωρήματος τού Th6venin περιγράψεται 
στό σχήμα 6-9. “Αν σκοπός τής άναλύσεως είναι ό προσδιορισμός τοΰ ρεύ
ματος σέ ένα συγκεκριμένο κλάδο τοΰ κυκλώματος πού περιέχει τά στοι

χεία (U ,. R ,), τότε τό υπόλοιπο κύκλωμα Ν, τό όποΤο στό σχήμα 6-9(α) 
συμβολίζεται ώς κιβώτιο, μπορεί νά άντικατασταθεΐ μέ τόν Ισοδύναμο κλά
δο (U0, R0). Τό ρεύμα I, στόν κλάδο (U ,, R ,) δίνεται τότε άπό άπλή έφαρμο- 

γή τοϋ νόμου τοΰ Ohm στό Ισοδύναμο κύκλωμα τοΰ σχήματος 6-9(β)

Up + U, 
R0 + R,

(6 .52 )

Υπενθυμίζεται δτι στήν τελευταία σχέση οΙ Η ΕΔ ϋ 0 καί U , είναι θετικές ή 

άρνητικές ποσότητες άνάλογα μέ τήν έπιλογή τής φοράς τοΰ ρεύματος καί 
τής φοράς τής ισοδύναμης ΗΕΔ U0 πού προκύπτει άπό τήν άνάλυση τοΰ

κυκλώματος Ν.
“Αν καί γιά τόν προσδιορισμό τής Ισοδύναμης ΗΕΔ μπορεί νά άκολου- 

θηθεϊ ή διαδικασία πού περιγράψαμε στό τέλος τής παραγράφου 6 -6 , σέ 
πολλές έφαρμογές ή τιμή U0 μπορεί πιό εύκολα νά προσδιοριστεί άπό τήν 
πτώση δυναμικού στά άκρα Α καί Β τοΰ άντίστοιχου κυκλώματος πού προ
κύπτει μέ παράληψη τοϋ κλάδου στόν όποιο ζητείται τό ρεΰμα. Τή μέθοδο 
αύτή θά άκολουθήσουμε στό συγκεκριμένο παράδειγμα έφαρμογής τοΰ 
θεωρήματος τοΰ Thevenin πού δίνεται διαγραμματικά στό σχήμα 6-10 .

Όπως θά δούμε άργότερα, τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 6 - 1 0 (α), γνωστό 
ώς γέφυρα Wheatstone, βρίσκει εύρεία έφαρμογή στήν άκριβή μέτρηση 
άντιστάσεως. Κατά τήν έφαρμογή αύτή συνήθως ζητείται ό προσδιορισμός 
τοϋ ρεύματος Ι5 πού διαρρέει τήν άντίσταση Rs. Παρατηρείται δτι τό άρχικό 

κύκλωμα περιέχει έξη κλάδους, όπότε άνάλυση τοΰ κυκλώματος μέ έφαρ- 
μογή τών νόμων τοΰ Kirchhoff άπαιτεΐ τήν έπίλυση ένός συστήματος μέ έ

ξη έξισώσεις. Γιά τήν έφαρμογή τοΰ θεωρήματος τοΰ thevenin  θά θεωρή

σουμε τό άνοικτό κύκλωμα τοΰ σχήματος 6-10(β) μέ άκρα Α καί Β πού 

συμπίπτουν μέ τά άκρα τής άντιστάσεως Rs.

Ή  διαφορά δυναμικού μεταξύ τών σημείων Α καί Β τοΰ κυκλώματος
6-10(β) μπορεί νά βρεθεί εύκολα άν θεωρήσουμε τά ρεύματα ΙΑ καί ΙΒ πού 
διαρρέουν άντίστοιχα τούς κλάδους πού περιέχουν τά σημεία Α καί Β. Άπό 
τό νόμο τοΰ Ohm

U =  lA(R, + R,) =  M R , + R„). (6.531
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A A

ΣΧΗΜ Α 6-10 (α) Ή γέφυρα Wheatstone, (β) 'Ανοικτό κύκλωμα γιά τόν προσδιο

ρισμό του ρεύματος στόν κλάδο R5. (γ) Παθητικό κύκλωμα μεταξύ 

τών σημείων Α καί Β τής γέφυρας Wheatstone γιά άμελητέα έσω- 

τερική αντίσταση τής ΗΕΔ U. (δ) Ισοδύναμο κύκλωμα τής γέφυρας 

Wheatstone.

ΊΗ ισοδύναμη Η Ε Δ  είναι έπομένω ς

υ 0 UR, — U R3
R 1

R 1 + R 2
U - r 3

R3 + R4
u . (6 .5 4 )

"Αν ή έσω τερ ική  αντίσταση της Η ΕΔ  U θ εω ρ η θ εί ώς άμελητέα , τό πα

θητικό κύκλωμα πού προκύπτει γιά τόν προσδιορισμό τής ισοδύναμης άντι- 

στάσεω ς μεταξύ τών σημείω ν Α  καί Β δίνεται στό σχήμα 6 -1 0(γ ) πού όδη- 

γεΤ στην έκφ ραση
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° R , + R2 + R3 + R4
R) ^2 ^3^4 (6 .55 )

Τό ρεϋμα στήν άντίσταση Rs μπορεί τώρα νά προσδιοριστεί άπό τό Ισοδύ
ναμο κύκλωμα τοΰ σχήματος 6 - 1 0 (δ) ώς

Χρησιμοποιώντας τίς έξ. (6 .54 ) καί (6 .55 ) μπορούμε νά γράψουμε τήν τε
λευταία σχέση ώς συνάρτηση τών στοιχείων τοΰ άρχικοϋ κυκλώματος ώς

6 - 8  Τό Θεώρημα τού Norton

Σύμφωνα μέ τήν έξ. (6 .51 ), ή Ισοδύναμη Η ΕΔ  U0 συνδέεται μέσυ) 
τού νόμου τοΰ Ohm μέ τήν Ισοδύναμη άντίσταση R0 καί τό ρεύμα βραχυ- 

κυκλώσεως ls. Μεταθέτοντας έπομένως τήν έμφαση άπό τήν Ισοδύναμη 
ΗΕΔ στό ρεύμα πού παρέχεται άπό τό Ισοδύναμο κύκλωμα μπορούμε νά 

διαμορφώσουμε μιά έναλλακτική μορφή τού προηγούμενου θεωρήματος.

Σέ όποιοδήποτε κύκλωμα, ένα μέρος τού κυκλώματος μεταξύ δύο ση
μείων Α καί Β  μπορεί νά άντικατασταθει άπό μιά άντίσταση Β0 καί μιά γεν
νήτρια ρεύματος, χωρίς νά μεταβληθεϊ τό ρεϋμα ατούς κλάδους τοΰ ύπό
λοι που κυκλώματος.

Ύπό τή μορφή αύτή τό θεώρημα είναι γνωστό ώς θεώρημα τού Nor
ton. Ή  άντίσταση R0 πού άναφέρεται στό θεώρημα είναι προφανώς ή Ισο
δύναμη άντίσταση πού έμψανίζει στά άκρα Α καί Β τό άντίστοιχο παθητικό 
κύκλωμα. Τό ρεύμα τής Ισοδύναμης γεννήτριας είναι τό ρεύμα βραχυκυ- 
κλώσεως ls πού θεωρήσαμε στήν Παράγραφο 6 -6 .

"Ενα παράδειγμα έφαρμογής τοΰ θεωρήματος τού Norton δίνεται στό 
σχήμα 6-11. Ά ν  διακόψουμε τό κύκλωμα στά σημεία Α καί Β, τό παθητικό 
κύκλωμα πού δημιουργεΐται μέ τήν παράληψη τών πηγών Η ΕΔ  στό άριστε- 

ρό μέρος έμψανίζει τήν Ισοδύναμη άντίσταση

s (6 .57 )

(6 .58 )

ο
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(β)

ΣΧΗΜ Α 6-11 Εφαρμογή τοϋ θεωρήματος τού Norton, (α) Τό ρεύμα βραχυκυ- 

κλώσεως ls βρίσκεται μέ διακοπή του κυκλώματος ατά σημεία A 

καί Β καί άπλή σύνδεση τών άκρων, (β) Τό ισοδύναμο κύκλωμα κα

τά τό θεώρημα τού Norton.

Τό  ρεΰμα βρα χυκυκλώ σεω ς πού ρέει στόν κλάδο Α Β  μπορεϊ νά προσδιορι

στεί άν τά δύο άκρα σ υνδεθ ο ΰν  μέ ένα αγωγό μέ μηδενική αντίσταση. 

Χρησιμοποιώ ντας δύο ρεύματα βρόχων γιά τούς βρόχους πού ορίζει ό 

αγωγός Α Β  μέ καθένα άπό τούς κλάδους (R ,, U ,) καί (R 2, U2)

*ι = — ■ «αί i2 =  - j r “ <6.59)π, π2

Τό  ρεΰμα βραχυκυκλώ σεω ς έκφράζεται τώρα ώς

U . U2 ;

ls = + ij  = Ί Γ  + Ί Γ  (6 '601

Τό  ισοδύναμο κύκλωμα τής διατάξεως 6-11 (α) κατά τό θεώ ρημα τοϋ Nor

ton δίνεται στό σχήμα 6 - 1 1(β). ’Από τό κύκλωμα αύτό τό ρεύμα στόν κλά

δο R3 δίνεται άπό τήν έκφραση

R0 R3
(6 .6 1 )

6-9 Μετασχηματισμός Τριγώνου σέ ’Αστέρα

Σ έ  πολλές περιπτώ σεις ή άνάλυση ένός κυκλώματος διευκολύνεται ση

μαντικά άν μιά διάταξη τριών άντιστάσεω ν σέ σχήμα τριγώνου μετασχημα-
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τιστεΤ σέ μιά Ισοδύναμη διάταξη τριών άντιστάσεων σέ σχήμα άστέρα. Μέ 

τόν μετασχηματισμό αύτό πού δίνεται διαγραμματικά στό σχήμα 6 - 1 2 , ένας 
στοιχειώδης βρόχος τού κυκλώματος άντικαθίσταται άπό ένα κόμβο. Τούτο 
έχει ώς άποτέλεσμα τήν άντικατάσταση μιας έξισώσεως τού δεύτερου νό
μου τού Kirchhoff άπό μιά έξίσωση τού πρώτου νόμου μέ έπακόλουθη 
άπλοποίηση τού συστήματος έξισώσεων πού προσδιορίζουν τή λύση τού 
κυκλώματος.

ΟΙ δύο διατάξεις τού σχήματος 6-12 είναι Ισοδύναμες όν άντικατάστα- 
ση τής μιας άπό τήν άλλη δέν προκαλεϊ καμμιά μεταβολή στό ρεύματα τού 
ύπόλοιπου κυκλώματος. ΕΙδικώτερα τά ρεύματα πού εισέρχονται ή έξέρ- 
χονται άπό τό τρίγωνο στό σημεία A, Β καί Γ πρέπει νά είναι τά ίδια μέ τά 
άντίστοιχα ρεύματα ατά σημεία A, Β καί Γ τού άστέρα. Ή  σχέση αύτή μπο

ρεί νά Ικανοποιηθεί άν θεωρήσουμε τήν Ισοδύναμη άντίσταση μεταξύ δύο 

άντίστοιχων άκρων κάθε διατάξεως.
Ή  άντίσταση RAB μεταξύ τών άκρων Α καί Β τού τριγώνου μπορεί νά 

γραφεί άμέσως άπό τήν έξ. (6 .15 ) ώς

1 _  1 1 

B ab  R 3 R1 + R i
(6 .62α)

Στή διάταξη άστέρα. ή άντίστοιχη άντίσταση μεταξύ τών άκρων Α  καί Β δη- 
μιουργεΐται άπό τίς άντιστάσεις RA καί Re σέ σειρά

ΣΧΗΜ Α 6-12 Μετασχηματισμός τριγώνου σέ άστέρα.
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R a b  = Ra + Rb · (6 .62β)

Ή  ίσοδυναμία των δύο διατάξεων όδηγεΐ έπομένως στή σχέση

1 _  1 _  1 1 
R ab Ra + R b R3 Ri + R2

(6.63α)

Κατά τόν ίδιο τρόπο, θεωρώντας τά ύπόλοιπα άκρα των δύο διατάξεων, 
μπορούμε νά δείξουμε τίς άνάλογες σχέσεις

1 1 1

"■ r T  +

1

^ Α Γ r a  + Rr Ri R3

1 1 1 1

Rbt Rb + Rr R1 R2 + R3

(6 .63β)

(6.63γ)

Τό σύστημα των έξ. (6 .63 ) μπορεί τώρα νά προσδιορίσει τίς τιμές των 
άντιστάσεων πού συγκροτούν τόν άστέρα ώς συνάρτηση τών άντιστάσεων 
τού ισοδύναμου τριγώνου. Ή  λύση τού συστήματος είναι

Ra
R2 R3 (6 .64a)

Ri + R 2 r 3

R b
Ri R3 (6 .64β)

Ri + R 2 + r 3

R r
R 1 R 2

(6 .64γ)n r
R, R2 -f r 3 '

Ο) έξ. (6 .64 ) έμφανίζουν μιά άπλή σχέση συμμετρίας πού μπορεί νά χρησι

μοποιηθεί γιά εύκολη άπομνημόνευση: Ή αντίσταση τοϋ άστέρα πού κατα
λήγει σέ ένα συγκεκριμένο άκρο είναι ίση πρός τό γινόμενο τών αντιστά
σεων πού καταλήγουν ατό ίδιο σημείο τοϋ ισοδύναμου τριγώνου, διαιρεμέ
νο μέ τό άθροισμα τών τριών αντιστάσεων τοϋ τριγώνου.

Ώ ς παράδειγμα τής μεθόδου θά θεωρήσουμε πάλι τή γέφυρα Wheat
stone τού σχήματος 6-10(α). Ή  άντικατάσταση τού τριγώνου Α Β Γ  μέ 
άστέρα όδηγεΐ στό ισοδύναμο κύκλωμα τού σχήματος 6-13, όπου οΐ άντι- 
στάσεις πού καταλήγουν στά σημεία A, Β καί Γ δίνονται άπό τίς σχέσεις

Ra
R2 R5

R2 + R4 + R5
(6.65α)
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ΣΧΗΜΑ 6-13 Ισοδύναμο κύκλωμα τής γέφυρας Wheatstone μέ άνηκστάσταση 
τριγώνου άπό άστέρα.

Re =

R r =

R4»S
R2 + R4 + Rs 

R2 R4

(6.65p)

(6.65γ)
n2 + R4 + R5

Μέ άπλή έψαρμογή τού νόμου τοΟ Ohm μπορεΤ τώρα νά προσδιοριστεί τό 
όλικό ρεύμα πού διαρρέει τόν κλάδο τής ΗΕΔ U ώς

(R, + R ,) (R, + Rb) ' 
r R, + R , + Ra + R„

16.66)

Τά ρεύματα πού διαρρέουν τίς άντιστάσεις R, καί R3 μπορούν νά βρεθούν 
άπό τήν πτώση δυναμικού μεταξύ τών σημείων Δ καί Ε

l,(R, + Ra) = l3(R3 + Rb) = U -  l0 Rr (6.67)

όπου ή έσωτερική άντίσταση τής ΗΕΔ U έχει πάλι θεωρηθεί ώς άμελητέα. 
Χρησιμοποιώντας τήν έξ. (6.66) στήν έξ. (6.67) είναι εύκολο νά δείξουμε 
ότι

_______________________ (R3 + « b )U  ________________
(R, + RA) (R3 + RB) + (R , + R3 + Ra + RB)Rr

(6.68a)



238 6. Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος

_____________________________________ ( R 1 +  R a ) U ________________________________

3 (R i + r a )  (R 3 + R b )  + (R , + R3 + R a  + RB)Rr
(6 .6 8 β)

Ή  πτώση δυναμικού μεταξύ των σημείων Α καί Β είναι

V ΑΒ l3R3 i , r ,

_______________________R3RA R i Rb______________________
(R , + R a )  (R 3 + R b )  + (R , + R3 + r a  + Re)Rf

(6 .69)

καί έπομένως τό ρεύμα πού διαρρέει την άντίσταση R5 τού άρχικοΰ κυκλώ
ματος δίνεται άπό την έκφραση

(6 .70)

Χρησιμοποιώντας τίς έξ. (6 .69 ) καί (6 .65 ) είναι δυνατόν νά δείξουμε ό
τι οί έξ. (6 .70 ) καί (6 .57 ) ταυτίζονται — άν καί ό άλγεβρικός μετασχηματι

σμός είναι αρκετά έπίπονος. Στην πράξη ή τελική σχέση τής έξ. (6 .70), άν 
γραφεί ώς συνάρτηση τών αντιστάσεων τού άρχικοΰ κυκλώματος, έχει πε

ριορισμένη χρησιμότητα. Ή  διαδικασία πού άκολουθεΐται συνήθως είναι ή 
σταδιακή έπίλυση τού κυκλώματος μέ προσδιορισμό τής άριθμητικής τιμής 
τών άντιστάσεων ή ρευμάτων σέ κάθε βήμα. Στό συγκεκριμένο παράδειγ
μα π.χ. είναι προτιμότερο νά προσδιορίσουμε σταδιακά τίς άριθμητικές τι
μές τών άντιστάσεων τού ισοδυνάμου άστέρα RA, RB καί Rr, τού ολικού 
ρεύματος Ι0, τών ρευμάτων ΙΑ καί ΙΒ στούς δύο κλάδους καί τελικά τού 
ρεύματος Ι5.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

6-1. Μιά άντίσταση ακρίβειας R, μπορεί νά συνδεθεί παράλληλα μέ μιά μεγαλύ
τερη άντίσταση R2 ώστε νά δημιουργηθεϊ μιά άντίσταση άκριβείας R μέ τι
μή λίγο μικρότερη άπό τήν άντίσταση Rv
(α) Δείξτε δτι τό ποσοστιαίο σφάλμα dR/R, πού συνεισφέρει ή άντίσταση R2 
μέ ποσοστιαίο σφάλμα dR2/R2, δίνεται άπό τή σχέση

dR _  R dR2 
R R2 R2

(β) Αν R, = 100.00 Ω μέ άκρίβεια 0.01 %, ποιά πρέπει νά είναι ή άκρίβεια 
τής άντιστάσεως R2 ώστε ή άντίσταση R νά έχει τιμή 99.00 Ω μέ άκρίβεια 
0.02 % ;
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6-2. Προσδιορίστε τό ρεύμα σέ κάθε κλάδο τού κυκλώματος

50 ΚΩ
— ν ν ^

20 ko
ΛΛΑΛΛ—

♦

250 V

100 ko
ΛΛΛΛΛ

6-3. Χρησιμοποιείστε τό θεώρημα της επαλληλίας για να προσδιορίσετε τό ρεύ

μα σέ κάθε κλάδο τού κυκλώματος

όπου καθεμιά άπό τίς άντιστάσεις έχει τιμή 5 Ω.
6-4. Χρησιμοποιώντας τό θεώρημα τοΰ Thevenin υπολογίστε τό ρεΰμο ο έ  κάθε 

κλάδο τοΰ κυκλώματος

6-5. Επιλύστε τό κύκλωμα τής άσκήσεως 6-4 χρησιμοποιώντας μετασχηματισμό 
τριγώνου σέ άστέρα. \

6-6. Προσδιορίστε τήν όλική άντίσταση μεταξύ τών άκρων Α καί Β τοΰ κυκλώ

ματος
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1Ω 4Ω

χρησιμοποιώντας μετασχηματισμό τριγώνου σέ άστέρα.

6-7. Προσδιορίστε τίς σχέσεις που δίνουν τίς άντιστάσεις R ,. R2 καί R3 τοϋ τρι

γώνου τού σχήματος 6-12 ώς συνάρτηση των άντιστάσεων RA, RB καί Rr 
τοϋ ισοδύναμου άστέρα. Χρησιμοποιείστε τίς σχέσεις αυτές γιά νά 
προσδιορίσετε τήν ολική άντίσταση μεταξύ των άκρων Α καί Β στό κύκλω
μα τής άσκήσεως 6-6, άντικαθιστώντας ένα άστέρα μέ ένα τρίγωνο.

6-8. Ή  διακλάδωση Ayrton χρησιμοποιείται συχνά γιά τή μεταβολή τής κλίμακας 
άμπερομέτρου. Σύμφωνα μέ τό κύκλωμα πού άκολουθεϊ

ή διακλάδωση Ayrton δημιουργεΐται με διοχέτευση τοΰ ρεύματος I σέ μιά 

έπαφή τής παράλληλης άντιστάσεως R πού όρίζει τό ποσοστό α τής ολικής 

τιμής. Δείξτε οτι τό ρεύμα ΙΑ πού διαρρέει τό άμπερόμετρο συνδέεται μέ τό 

ολικό ρεύμα I διπυέσου τής έκφράσεως

aR
Α "  R + Ra

όπου Ra είναι ή έσωτερική άντίοιαση τοϋ άμπερομέτρου.
6-9. Προσδιορίστε τά ρεύματα ατούς κλάδους πού περιέχουν στοιχεία ΗΕΔ στό 

κύκλωμα

72 0

--Λ Λ Λ Λ Λ -
6 0  Ο

- Α Λ Α Λ Α -

6  V 4  V 

Η

4 0  Ο

- Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ -
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6-10. Προσδιορίστε έμπειρικά. σχεδιάζοντας έναλλακτικά κυκλώματα, τόν έλάχι- 
στο άριθμό κλάδων πού μπορεί νά διαθέτει ένα κύκλωμα μέ 2, 3, 4, 5 καί 
6 κόμβους.

( Απάντηση: Kmin = α. α άρτιος,

= - |  α + -1 . α περιττός).
6-1 1 . Προσδιορίστε τήν όλική άντίσταση μεταξύ τών δύο άκρων τού κυκλώματος

άν καθεμιά όπό τίς έπτά άντιστάσεις έχει τιμή 10 Ω.
6-12. Δείξτε άτι άν δύο συσκευές μέ έσωτερική άντίστασπ Π, καί R , συνδεθοΰν 

διαμέσου τού κυκλώματος πού δημιουργούν οΙ δύο άντιστάσεις f\, καί Rg 
τού σχήματος

" Ο
Α Λ Α Λ Α

« 1

V  V  V  V  Γ 

R»> * 2

τότε ή έσωτερική καί έξωτερική αντίσταση στά άκρα κάθε συσκευής γίνον
ται Γσες άν R, > R , καί

6-13. Προσδιορίστε τά ρεύματα σέ όλους τούς κλάδους τού κυκλώματος
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6-14. Χρησιμοποιείστε τό θεώρημα του Thevenin γιά νά ύπολογίσετε τό ρεύμα I 

στό κύκλωμα

6-15. Χρησιμοποιείστε τό θεώρημα του Thevenin γιά νά προσδιορίσετε τό ρεύμα 

πού διαρρέει τήν άντίσταση μέ τιμή 20 Ω στό κύκλωμα

Γ'

5Ω

A

(α) διακόπτοντας τό κύκλωμα στά σημεία Α καί Β καί

(β) διακόπτοντας τό κύκλωμα στά σημεία Α καί Γ.

6-16. Χρησιμοποιείστε τό θεώρημα του Norton γιά νά προσδιορίσετε τό ρεύμα

στήν άντίσταση των 16 Ω τού κυκλώματος

6*17.  Προσδιορίστε τήν όλική άντίσταση μεταξύ των σημείων ΑΒ, ΑΓ καί ΒΓ στό 

κύκλωμα



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

το γαλβανόμετρό D'arsonval

Ή  άρχή λειτουργίας τοΰ έργαστηριακοϋ άμπερομέτρου καί γενικώτερα 

τού όργάνου κινητού πλαισίου μελετήθηκε μέ λεπτομέρεια ατό Κεφάλαιο

5. Όπως δείχνει τό σχήμα 5-6 καί ή έξ. (5 .7 ), ένα κινητό πηνίο άναρτημένο 

σέ ένα άκτινικό μαγνητικό πεδίο περιστρέφεται κατά μία γωνία θ άνάλογη 

πρός τό ρεύμα I πού διαρρέει τό πηνίο. Τό γαλβανόμετρο καί ειδικότερα τό 
γαλβανόμετρο D'Arsonval πού Θά μελετήσουμε στό κεφάλαιο αυτό βασίζε
ται στήν ίδια άρχή λειτουργία. Ή  κυριότερη διαφορά του άπό τό έργαστη- 
ριακό άμπερόμετρο βρίσκεται στό μηχανισμό άναρτήσεως τοΰ κινητού πη
νίου. Τό πηνίο τοΰ έργαστηριακοϋ άμπερομέτρου στηρίζεται σέ ένα λεπτό 
μεταλλικό άξονα ένώ ή δύναμη έπαναφοράς δημιουργεΐται άπό ένα σπει- 
ροειδές έλατήριο προσαρμοσμένο στόν άξονα. Ή  διάταξη αύτή δημιουργεί 
ένα σταθερό καί σχετικά άνθεκτικό όργανο μετρήσεως μέ άντίστοιχη δμως 

μείωση τής εύαισθησίας. Στό γαλβανόμετρο D'Arsonval ή άνάρτηση τοΰ κι

νητού πηνίου γίνεται μέ μιά λεπτή μεταλλική ταινία, συνήθως άπό χρυσό. 

Ή  μεταλλική ταινία άφενός έπιτρέπει τήν κίνηση τοΰ πηνίου κατά τόν άξο

να τοΰ άκτινικοΰ μαγνητικοΰ πεδίου ένώ άφετέρου δημιουργεί ροπή άνά- 

λογη πρός τή γωνία άποκλίσεως πού τείνει νά έπαναφέρει τό πηνίο στή 

θέση Ισορροπίας.

Ή  συνήθης διάταξη τού γαλβανομέτρου D'Arsonval δίνεται στό σχήμα
7-1. Όπως δείχνει τό σχήμα, στό άνω μέρος τοΰ πηνίου βρίσκεται σταθε

ρά προσαρμοσμένο ένα μικρό κάτοπτρο πού άκολουθεί τήν κίνηση τοΰ πη-



244 7. Τό Γαλβανόμετρο D'Arsonval

ΣΧΗΜ Α 7-1.

Τό γαλβανόμετρο D'Arsonval.

νίου. Σέ ένα εύαίσθητο γαλβανόμετρο τό κάτοπτρο παίζει ρόλο άνάλογο 
πρός τόν δείκτη τοϋ έργαστηριακοΰ άμπερομέτρου. Δύο έναλλακτικές μέ
θοδοι, πού χρησιμοποιούνται συχνά γιά τη μετατροπή τής γωνίας άποκλί- 
σεως τού πηνίου σέ γραμμική κλίμακα μέσω τού κατόπτρου, περιγράφο- 

νται στό σχήμα 7-2. Στη διάταξη τού σχήματος 7-2(α) ένα μικρό τηλε
σκόπιο παρακολουθεί στό κάτοπτρο Κ τό είδωλο μιας κυκλικής κλίμακας 
πού συνήθως εϊναι βαθμονομημένη σέ έκατοστόμετρα καί χιλιοστόμετρα. 
Ή  κλίμακα καλύπτει ένα τόξο κύκλου μέ κέντρο τό κάτοπτρο καί άκτίνα D. 
Τό τηλεσκόπιο έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε τό κάθετο νήμα συμπίπτει μέ τήν 

ένδειξη 0  τής κλίμακας δταν τό πηνίο δέν διαρρέεται άπό ρεύμα. Τότε τό 
σημείο Ρ, τού όποιου τό είδωλο συμπίπτει μέ τό νήμα τού τηλεσκοπίου ό
ταν τό πηνίο διαρρέεται άπό ρεύμα I, άπέχει άπό τό σημείο 0  άπόσταση

d -  2dD = — NBAID (7.1)
τ

όπου στό τελευταίο σκέλος τής έξ. (7 .1) έχει χρησιμοποιηθεί ή έξ. (5.7).
Ή  διάταξη τού σχήματος 7-2(β) χρησιμοποιεί μία λυχνία φωτισμού καί 

ένα σύστημα φακών Ι_1( Ι_2. Ό  φακός L, πού περιέχει μιά κάθετη γραμμή 
έστιάζει τή δέσμη στό κάτοπτρο τού γαλβανομέτρου ένώ ό φακός L2 μέ 
έστιακή άπόσταση D/2 δημιουργεί τό είδωλο τού φακού L ,, μετά τήν ανά
κλαση άπό τό κάτοπτρο Κ, στήν εύθύγραμμη (συνήθως διαφανή) κλίμακα. 
Από τή γεωμετρία τοϋ σχήματος, ή άπόκλιση d πού άντιστοιχεί στήν έξ. 

(7 .1), δίνεται τώρα άπό τή σχέση
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ΣΧΗΜΑ 7-2. ‘Οπτικές διατάξεις γιά τήν άνάγνωση τής άποκλίσεως του κινητού 
πηνίου στό γαλβανόμετρο, (α) Τηλεσκόπιο καί κυκλική κλίμακα, (β) 
Λυχνία καί εΰθυγραμμη κλίμακα.

d = Dtan20 = D ta n ^ N B A I^  . (7 .2 )

Γιά μικρές άποκλίσεις τοϋ πηνίου δπου Ισχύει ή προσέγγιση tan© ~ δ, οΐ 

δύο έκφράοι συμπίπτουν.

7-1 Εύαισθησία τοΟ Γαλβανομέτρου

Κατά γενική πρακτική στίς διατάξεις τοϋ σχήματος 7-2 χρησιμοποιείται 

άπόσταση κλίμακας - γαλβανομέτρου D = 1 m. Ή  εύαισθησία τού γαλβα
νομέτρου ώς ηρός τό ρεύμα S , όρίζεται άπό τήν έκφραση

S , 3  1 0 0 0 - ^ -  = 2 0 0 0  (7 .3 )
DI τ

18
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καί έχει διαστάσεις άντίστροφου ρεύματος. Παρόλα αύτά, στή συνήθη 
γεωμετρία μέ άπόσταση D = 1 m, ό παράγοντας 1000 πού έχει συμπερι- 
ληφθεϊ στόν όρισμό έπιτρέπει τήν έρμηνεία της ποσότητας S, ώς τήν από 
κλίση d  σέ mm που προκαλεΐται από ρεύμα Ι Α .  Γιά τό λόγο αύτό πολλί 
φορές ή εύαισθησία ώς πρός τό ρεύμα άναφέρεται σέ χιλιοστόμετρα άν 
ampdre.

Σέ πολλές έφαρμογές τού γαλβανομέτρου είναι χρησιμότερο νά γνωρί
ζουμε τήν άπόκλιση γιά μιά συγκεκριμένη διαφορά δυναμικού παρά γιά ένα 
συγκεκριμένο ρεύμα. Ά ν  στούς άκροδέκτες τού γαλβανομέτρου δημιουρ- 
γηθεϊ διαφορά δυναμικού V καί ή άντίσταση τού κινητού πηνίου είναι Rg, 
τότε θά διαρεύσει ρεύμα I = V/Rg. Ή  ποσότητα πού άντιστοιχεϊ στήν έξ. 

(7 .3) καί πού μπορούμε νά όνομάσουμε ευαισθησία τοϋ γαλβανομέτρου ώς 
πρός τό δυναμικό δίνεται άπό τή σχέση

S v = 1000
DV

= 1 0 0 0
DIR.

=  2000
NBA

tR0
(7.4)

καί μετράται σέ V 1 ή σέ χιλιοστόμετρα άνά i/o/t γιά τή συνήθη γεωμετρία 
μέ άπόσταση κλίμακας - γαλβανομέτρου D = 1 m. Τήν άντίσταση Rg καί 

τήν εύαισθησία τού γαλβανομέτρου θά προσδιορίσουμε στό έπόμενο πεί
ραμα.

A _

Ri

Γ

----------© ------------ 1

Rz------ W W --------- Β

V

------------© --------------- Δ

+-·
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

ΣΡ

ΣΧΗΜ Α 7-3 Κύκλωμα γιά τόν προσδιορισμό τής ευαισθησίας γαλβανομέτρου. Ή  
παράλληλη άντίσταση R2 μπορεί νά χρησιμοποιηθεί σέ δεύτερο στά
διο γιά τή μέτρηση τής έσωτερικής άντιστάσεως τού όργάνου δπως 
περιγράφεται στό Πείραμα 7-1.
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ΙΙΙΙ

ΠΕΙΡΑΜΑ 7-1. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΟΜΕ
ΤΡΟΥ

Συνδέστε τό κύκλωμα τοϋ σχήματος 7-3. Ή  άντίσταση R, είναι μιά 

σταθερή άντίσταση τής τάξης τών μερικών ΜΩ. Τό βολτόμετρο V μετρά 

τή διαφορά δυναμικού στά άκρα τής άντιστάσεως R , + Rg, όπου Rq είναι 

ή έσωτερική άντίσταση του γαλβανομέτρου.

- Μέ δυναμικό V i  0  κλείστε τό διακόπτη S. Α ύ ξ ε ΐσ τ ε  τό δ υ ν α μ ικ ό  τού 

τροφοδοτικού ΣΡ στήν τιμή 1 V. Θά χρειαστεί νά περιμένετε ίσως γιό λί
γο χρόνο ώστε τό γαλβανόμετρο νά ίσορροπίσει στήν τελική του άπόκλι- 

ση. Τό γαλβανόμετρο είναι ένα έξαιρετικά ευαίσθητο όργανο καί 

όποιοσδήποτε κραδασμός προκαλεΐ ταλαντώσεις. 'Ιδιαίτερα 6 τοίχος στόν 
όποιο είναι άναρτημένο πρέπει νά είναι έλεύθερος άπό κραδασμούς (μήν 

άκουμπάτε στόν τοίχο όταν παίρνετε μετρήσεις!). Πάντως γιά τήν ανά

γνωση τής άποκλίσεως είναι δυνατόν νά έκμεταλευτούμε τό γεγονός άτι 

τό πλάτος τών ταλαντώσεων τοΰ γαλβανομέτρου είναι συμμετρικό γύρω 

άπό τή θέση τελικής άποκλίσεως. Παρατηρώντας έπομένως δύο διαδοχι

κά μέγιστα τής ταλαντώσεως μποροΰμ' νά προσδιορίσουμε τή θέση τής 

τελικής άποκλίσεως. Έκτιμεΐστε τό πειραματικό σφάλμα στήν άνόγνωση 

τοϋ δυναμικού, τής άποκλίσεως τού γαλβανομέτρου (σέ mm) καί στήν τι

μή τής άντιστάσεως R ,.

-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία αύξάνοντας σταδιακά τό δυ

ναμικό τού τροφοδοτικού ΣΡ κατά 1 V. Σέ κατάλληλο πίνακα καταγράψτε 
τό δυναμικό V καί τήν άντίστοιχη άπόκλιση. σημειώνοντας καί τό άντί- 

στοιχσ σφάλματα στίς μετρήσεις. Συνεχίστε νά παίρνετε μετρήσεις μέχρι 

ολική άπόκλιση 20  cm περίπου. Σέ μιά τρίτη στήλη τού πίνακα υπολογί

στε τό ρεύμα (καί τό όντίστοιχο σφάλμα) πού διαρρέει τό γαλβανόμετρο 
γιά κάθε μέτρηση. Αποδώστε σέ γραφική παράσταση τήν άπόκλιση τού 

γαλβανομέτρου ώς πρός τό ρεύμα. Γιά κάθε σημείο τής γραφικής παρα- 

στάσεως σημειώστε μέ μιά όριζόντια γραμμή τό σφάλμα στόν προσδιο

ρισμό τού ρεύματος καί μέ μιά κατακόρυφη γραμμή τό σφάλμα στή μέ

τρηση τής άποκλίσεως. Προσαρμόσιε στά δεδομένα τήν καλύτερη ευ 

θεία καί άπό τήν κλίση προσδιορίστε τήν εύαισθησία τού γαλβανομέτρου 

ώς πρός τό ρεύμα.

Ρυθμίστε τό δυναμικό V ώστε τό γαλβανόμετρο νά άποκλίνει κατά 15 

cm περίπου. Συνδέστε παράλληλα πρός τό γαλβανόμετρο τό κιβώτιο άν- 

τιστάσεως R7 καί ρυθμίστε τήν τιμή του ώστε ή ένδειξη τού γαλβανομέ

τρου νά είναι ή μισή άπό τήν προηγούμενη. Ή  τιμή τής άντιστάσεως R2 

είναι τώρα ϊση μέ τήν έσωτερική άντίσταση τού οργάνου R(|. Αποδείξτε 

ότι τούτο άληθεύει. Μέ πόση άκρίβεια; Διπλασιάστε τό δυναμικό V καί
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παρατηρείστε τή νέα άπόκλιση τού γαλβανομέτρου. Σχολιάστε τό άποτέ- 
λεσμα.

— ’Από τά προηγούμενα άποτελέσματα προσδιορίστε την εύαισθησία Sy 
τού γαλβανομέτρου ώς πρός τό δυναμικό.

7-2  Κίνηση τού Γαλβανομέτρου

Τό γαλβανόμετρο D'Arsonval είναι ένας λεπτός μηχανισμός μέ άρκετά 

πολύπλοκη άλληλεπίδραση μηχανικών καί ήλεκτρομαγνητικών φαινομένων. 

Ή  λειτουργία του περιλαμβάνει μεταβατικές καταστάσεις πού ένδιαφέρουν 
όσο καί ή κατάσταση ισορροπίας. Ό  χρόνος π.χ. πού άπαιτεϊται γιά νά φτά

σει τό γαλβανόμετρο στήν κατάσταση ισορροπίας ένδιαφέρει έξίσου μέ τό 
μέγεθος τής όλικής άποκλίσεως. Ή  έξίσωση πού διέπει την κίνηση τοϋ 
γαλβανομέτρου μπορεί νά βρεθεί άπό τή θεώρηση τοϋ συνόλου τών ρο
πών πού άναπτύσσονται στόν κινητό πηνίο. ‘Η ροπή πού δημιουργεί τό 
ηλεκτρικό ρεΰμα I έχει ήδη έξεταστεϊ στήν Παράγραφο 5-1 καί δίνεται άπό 
τήν έκφραση

Τ  = ΝΒΑΙ (7.5)

όπου Β είναι ή ένταση τοϋ άκτινικοϋ μαγνητικοϋ πεδίου, Ν τό πλήθος τών 
βρόχων τοϋ πηνίου καί Α τό έμβαδόν τής έπιφανείας κάθε βρόχου. Στή ρο
πή αύτή άντιτίθεται ή στρέψη τής ταινίας άναρτήσεως μέ ροπή άνάλογη 
πρός τή γωνία περιστροφής

Τ , = - τ θ

(7.6)

όπου τ είναι ή σταθερά στρέψεως τής ταινίας (ροπή άνά μονάδα γωνίας). 
Γιά τήν περισσότερο ρεαλιστική άπόδοση τής κινήσεως τοϋ γαλβανομέ
τρου θά πρέπει άκόμη νά συμπεριλάβουμε μιά ροπή τριβής πού δημιουργεί 
ό άτμοσφαιρικός άέρας. Όπως κάθε άντίδραση τριβής θά θεωρήσουμε ότι 
ή τελευταία ροπή είναι άνάλογη πρός τήν ταχύτητα (σέ περίπτωση στρέ
ψεως, πρός τή γωνιακή ταχύτητα) καί θά γράψουμε

Τ 2 (7.7)

όπου γ0 είναι μιά σταθερά, πού θά όνομάσουμε σταθερά άποσβέσεως. Τέ-
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λος, γιά τήν άπόδοση της κινήσεως τού πηνίου, θά πρέπει άκόμη νά έξετά- 

σουμε τήν έπίδραση τοΰ έξωτερικοΰ κυκλώματος μέ τό όποιο έχει συνδε

θεί τό γαλβανόμετρο. Κατά τήν κίνηση τοΰ γαλβανομέτρου μέ γωνιακή τα
χύτητα dO/dt, ή μεταβολή τής ροής τού μαγνητικοΰ πεδίου Φ διαμέσου τοΰ 
πηνίου δημιουργεί μιά ΗΕΔ, ή όποια σύμφωνα μέ τό νόμο τοΰ Faraday |βλ. 

Κεφάλαιο 11} δίνεται άπό τή σχέση

U = -
όΦ

Έ ~
= -  NBA

dd
dt

(7 .8 )

Ά ν  Rg είναι ή άντίσταση τοΰ πηνίου καί Rd ή άντίσταση τοΰ έξωτερικοΰ 
κυκλώματος τότε τό ρεύμα πού θά διαρρεύσει στό κύκλωμα είναι

Rg + Rd

ένώ ή κατανάλωση Ισχής

(7 .9)

Ρ =
U2

Rg + Rd

Ν2Β2Α 2 ,  dd γ  

Rg + Rd 1 dt ) (7 .10 )

Ή  τελευταία Ισχή, πού τελικά έγκαταλείπει τό σύστημα ύπό μορφή θερμό

τητας, τροφοδοτείται άπό τήν κινητική ένέργεια τοΰ πηνίου. Μ έ άλλα λόγια 
ή έπαγωγική ΗΕΔ τής έξ. (7 .8 ) δημιουργεί στό πηνίο μιά ροπή τριβής πού 
σέ άναλογία μέ τήν έξ. (7 .7 ) θά γράψουμε ώς

Τ3

μέ κατανάλωση μηχανικής ίσχής

(7 .11 )

dd / dd \2

Ρ = - Τ ’ « - = ' « (  Λ - )  · (7 · 12 ’

’Εξισώνοντας τίς έξ. (7 .10 ) καί (7 .12 ) μπορούμε νά προσδιορίσουμε τό 

συντελεστή άποσβέσεως πού δημιουργεί ή έπαγωγική Η ΕΔ  ώς

Ν2Β2Α 2 

Rg + Rd

Ή  έξίσωση πού διέπει τήν κίνηση τοΰ γαλβανομέτρου μπορεί τώρα νά 
γραφεί ώς
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Μ
d20

Έ *
Τ  +  Τ , + τ 2 + Τ 3 = ΝΒΑΙ -  τθ -

dO dO
r°~dΓ  rd ~dT

π

Μ
d20  _ dO

dt2 + Γ dt
+ τθ = NBAI

δπου Μ είναι ή ροπή άδρανείας του κινητού πηνίου καί

(7 .13)

r ■ο +  rd
Ν2Β2Α 2 

R g  +  R d
(7 .14)

Παρατηρεϊται ότι ή κατάσταση ισορροπίας (dd/dt = 0 ) πού προβλέπει ή έξ.
(7 .13 ) ταυτίζεται μέ τή συνθήκη τής έξ. (5 .7) γιά τήν τελική άπόκλιση Of 
τού άμπερομέτρου

Of =
ΝΒΑΙ

Ή  έξ. (7 .13 ) μπορεί νά μεταβληθεϊ σέ όμογενή διαφορική έξίσωση 

δεύτερου βαθμού μέ μετασχηματισμό τής μεταβλητής ώς

d2a da
Μ — r- + r —— + τα = 0

dt2 dt
(7 .15)

δπου

a = 0  — Of . (7 .16)

Oi λύσεις τής έξ. (7 .15 ) είναι γνωστές άπό τό πρόβλημα τού άρμονικοΰ 
ταλαντωτή. Μιά ειδική λύση είναι ή συνάρτηση

a = ept (7 .17)

* / »που με αντικατάσταση των παραγωγών

da
pept,

d2a
= p2ept

dt ■" ' dt2

δίνει τή συνθήκη πού πρέπει νά Ικανοποιεί ό έκθέτης ρ

Μρ2 + rp + τ = 0  .

(7 .18)

(7 .19)
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Γιά νά Ικανοποιείται έπομένως ή διαφορική έξίσωση (7 .15 ) θά πρέπει ό 

έκθέτης ρ νά έχει τιμή

Ρ* (7 .20 )

όπου ό δείκτης + ή — άναφέρεται άντίστοιχα στό έναλλακτικό πρόσημο 
τοΰ δεύτερου όρου.

Ή  μορφή τών λύσεων τής έξ. (7 .15 ) έξαρτάται άπό τή φύση τών άριθ- 

μών ρ , στήν έξ. (7 .20 ). Γιά τή διερεύνηση τών λύσεων είναι χρήσιμο νά 

όρίσουμε τίς ποσότητες

Υ =
r

2 Μ
(7.21α)

πού θά όνομάσουμε άνηγμένο συντελεστή άποσβέσεως τοΰ γαλβανομέ

τρου καί

ωο (7 .2 1β)

Θά άναφερθοΰμε στήν ποσότητα ω^2π μέ τόν όρο φυσική συχνότητα τοΰ 
γαλβανομέτρου. Είναι άκόμη χρήσιμο νά όρίσουμε τήν ποσότητα

ω ■ \ J ω02 - γ 2 . (7 .21 γ)

Μέ τή βοήθεια τών όρισμών στις έξ. (7 .21 ) θά διακρίνουμε τρεις περιπτώ

σεις:

(a) γ < ω0.

Στήν περίπτωση αύτή ό έκθέτης της έξ. (7 .17 ) είναι μιγαδικός άριθμός

Ρ ί = — γ ± /'ω . (7 .22 )

Καθόσον ο! συναρτήσεις α = ep+t καί α = e p- 1 άποτελοΰν δύο άνεξάρτητες 

είδικές λύσεις, ή γενική λύση τής έξ. (7 .15 ) μπορεί νά γραφεί ώς

α = C fe - * +iuit + = e -Yt ((λ,β ' ω1 + 0 2β~ίω')  (7 .2 3 )

όπου C , καί C2 είναι δύο αύθαίρετοι μιγαδικοί άριθμοί.
Είναι εύκολο νά δείξουμε ότι γιά νά είναι πραγματικός άριθμός ή γενική
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λύση τής έξ. Π .23), οΙ συντελεστές C,  καί C2 πρέπει νά είναι μιγαδικοί συ
ζυγείς. Γράφοντας

C , = f  Ae/(p C2 = A e_/Cp (7 .24)

ή έξ. (7 .23 ) μετασχηματίζεται στη μορφή

α = Ae~Ytcos(cut + φ) (7 .25)

δπου οί σταθερές Α  καί φ μπορούν νά προσδιοριστούν άπό τίς άρχικές 
συνθήκες.

Ή  λύση τής έξ. (7 .25 ) δίνεται στήν γραφική παράσταση τού σχήματος
7-4, δπου σύμφωνα μέ τήν έξ. (7 .16 ), ό κάθετος άξονας άντιπροσωπεύει 
τή διαφορά τής στιγμαίας άποκλίσεως ϋ άπό τήν τελική άπόκλιση καί ό 
όριζόντιος άξονας τό χρόνο. Ή  κίνηση τού γαλβανομέτρου είναι φθήνουσα 
ταλάντωση γύρω άπό τή θέση τελικής άποκλίσεως ένώ τό πλάτος τής 

ταλαντώσεως μειώνεται άσυμπτωτικά σύμφωνα μέ τή συνάρτηση Ae_Yt.

(b) γ > ω0.

Οί δύο λύσεις τής έξ. (7 .19 ) είναι άρνητικοί πραγματικοί άριθμοί

Ρ _ — —Υι — —Υ — γ/γ2 -  ω02 (7.26α)

ΣΧΗΜ Α 7-4 Κίνηση τοϋ γαλβανομέτρου γιά γ < ω0. Ή  λεπτή καμπύλη περιγρά

φει τή μείωση τού πλάτους τής ταλαντώσεως.
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Ρ + = —γ2 = - γ  + v V  -  ω02 (7 .26β)

καί ή γενική λύση

α = Ο ,β-ν.* + C2e " . (7 .27 )

Ο) δύο δροι στήν τελευταία έκφραση φθήνουν έκθετικά (ό πρώτος πιό 

γρήγορα άπό τό δεύτερο), ένώ οΙ πραγματικοί άριθμοί C , καί C2 μπορούν 

νά προσδιοριστούν άπό τίς άρχικές συνθήκες.

(c) γ *■ ω0.

Στήν περίπτωση αύτή οΙ δύο λύσεις τής έξ. (7 .19 ) έκφυλίζονται σέ μία

ρ = -  γ (7 .28 )

καί μιά είδική λύση τής διαφορικής έξισώσεως (7 .15 ) είναι

0 = 6 “ * .  (7 .29 )

"Οπως είναι εύκολο νά άποδειχτεΤ μέ άπευθείας άντικατάσταση, γιά τήν εί- 
δική περίπτωση ω0 = γ, μιά δεύτερη είδική λύση μπορεί νά δημιουργηθεί 

άν πολλαπλασιάσουμε τή συνάρτηση τής έξ. (7 .29 ) μέ τό χρόνο. Ή  γενική 

έπομένως λύση τής διαφορικής έξισώσεως μπορεί νά γραφεί ώς

α = C ,e -Vt + C2te_vt = (C , + 0 2ί ) β - *  . (7 .30 )

Ή  τελευταία συνάρτηση φθήνει μέ ρυθμό ένδιάμεσο μεταξύ τών δύο ό

ρων τής έξ. (7 .27 ), καθόσον άπό τίς έξ. (7 .26 )

Υ, > Υ > Υ2 . (7 .31 )

Ά ν  έξαιρέσουμε έπομένως τήν είδική περίπτωση C 2 = Ο στή λύση τής έξ.
(7 .27) ή λύση τής διαφορικής έξισώσεως (7 .15 ) μηδενίζεται ταχύτερα γιά 
τή συνθήκη γ = ω0.

ΟΙ λύσεις τής έξ. (7 .15 ) στίς τρεις περιπτώσεις πού διερευνήσαμε συγ- 
κρίνονται στή γραφική παράσταση τού σχήματος 7-5. Γιά ένα συγκεκριμέ

νο άνηγμένο συντελεστή άποσβέσεως γ ή μιά συγκεκριμένη φυσική συ

χνότητα ω0 ή τελική κατάσταση έπιτυγχάνεται στό μικρότερο δυνατό χρόνο 

γιά ω0 = γ. Θά όνομάσουμε τή συνθήκη αύτή, συνθήκη κρίσιμης άποσβέ

σεως. Γιά ω0 < γ τό γαλβανόμετρο άντιδρά μέ νωθρότητα καί ή τελική έν

δειξη έπιτυγχάνεται μετά άπό άρκετό χρόνο. Στήν περίπτωση αύτή τό σύ-

1
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ΣΧΗΜΑ 7-5 Κίνηση του γαλ
βανομέτρου γιά τίς συνθήκες

(a) γ ω0

(ύποκρίσιμη άπόσβεση)
(b) γ  ̂ ω0

(ύπΕρκρΙσψη άπόσβεση)
(C) γ ω0 

{κρίσιμη άπόσβεση).

στημα βρίσκεται σέ κατάσταση ύπερκρίσιμης άποσβέσεως. Ή κατάσταση 
ύποκρΐσιμης άποσβέσεως, στήν όποια Ικανοποιείται ή άντίστροφη συνθήκη 
ω0 > γ, περιγράφεται άπό τη καμπύλη (α) τοΰ σχήματος 7-5. Τό σύστημα 

ταλαντοϋται γύρω άπό τήν τελική ένδειξη, στήν όποια ισορροπεί άσυμπτω- 
τικά καί σέ χρόνο μεγαλύτερο άπό τό χρόνο τής κρίσιμης άποσβέσεως.

Ή  κατάσταση κρίσιμης άποσβέσεως, πού συνήθως θεωρείται ή έπιθυ- 

μητή γιά τή λειτουργία τοΰ γαλβανομέτρου, έπιτυγχάνεται δταν Ικανοποιεί

ται ή συνθήκη

Υ = ω0

ή ισοδύναμα

r = 2 ν/ΤίΫΓ . (7 .32)

Χρησιμοποιώντας τήν έξ. (7 .14), ή τελευταία συνθήκη μπορεΤ νά γραφεί ώς

r = Γο
Ν2Β2Α 2 

R g  +  R d
2  y/τΜ

Ν2Β2Α 2
Rd = — 7= ---------- ^

2  y/ τ Μ  -  r0
g

(7.33)

(7 .34)

όπου όλοι ol παράγοντες στό δεξιό μέρος τής έξ. (7 .34 ) έξαρτώνται άπο- 
κλειστικά άπό τήν κατασκευή τοΰ όργάνου. Γιά νά είναι έπομένως δυνατή 
ή κατάσταση κρίσιμης άποσβέσεως θά πρέπει άφενός ή άντίσταση τριβής 
πού δημιουργεί ό άτμοσφαιρικός άέρας νά είναι μικρή ώστε ό παρονομα
στής του κλάσματος στήν έξ. (7 .34 ) νά άντιπροσωπεύει θετική ποσότητα 
(r0 < 2 τΜ). 'Αφετέρου ή άντίσταση τοΰ πηνίου πρέπει νά είναι άρκετά 
μικρή ώστε ή όλη έκφραση νά έχει θετική τιμή. Στήν άντίθετη περίπτωση 
ή έξωτερική άντίσταση είναι πάντα μεγαλύτερη άπό τήν ποσότητα τής έξ.
(7 .34 ) καί τό γαλβανόμετρο βρίσκεται πάντα στήν κατάσταση ύπερκρίσιμης 
άποσβέσεως. Στά συνήθη ευαίσθητα γαλβανόμετρα ή ποσότητα πού όριζε-
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ΣΧΗΜ Α 7-6 Κύκλωμα γιά τόν προσδιορισμό τής άντιστάσεως κρίσιμης άποσβέ- 
σεως (CDRX) στό Πείραμα 7-2.

ται στήν έξ. (7 .34) είναι θετικός άριθμός καί ό χειριστής τοΰ όργάνου κα
λείται νά ρυθμίσει τήν άντίσταση τοΰ έξωτερικοϋ κυκλώματος ώστε νά 

ισχύει ή συνθήκη κρίσιμης άποσβέσεως τής έξ. (7 .34 ). Γιά τό λόγο αυτό 

πολλοί κατασκευαστές γαλβανομέτρων άνσγράφουν στό περίβλημα τοΰ όρ- 

γάνου τήν τιμή τής άντιστάσεως κρίσιμης άποσβέσεως, ή όποία συνήθως 
συμβολίζεται μέ τα γραμμοτο COAX %οπό τόν άγγλικό όρο critical damping 

resistance external). Αν δέν είναι γνω στή, ή άντίσταση CDRX μπορεί νά 

προσδιοριστεί πειραματικά.

ΠΕΙΡΑΜΑ 7-2. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΑΛΒΑΝΟ
ΜΕΤΡΟΥ

Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 7-6. Ό πω ς καί στό Πείραμα 7- 

1 ή άντίσταση R, έχει τιμή μερικών ΜΩ. Ή  άντίσταση R2 είναι ένα κιβώ

τιο άντιστάσεων.

-  Κλείστε τόν διακόπτη S 2 στή θέση Α. Κλείστε τόν διακόπτη S , καί 

ρυθμίστε τό δυναμικό τοϋ τροφοδοτικού ΣΡ ώστε τό γαλβανόμετρο νά 

αποκλίνει κατά 20  cm περίπου. Μέ R2 = <» (άποσυνδέστε τό ένα άκρο 

τής άντιστάσεως R2) μεταβάλετε γρήγορα τή θέση τοΰ διακόπτη S 2 άπό 

τή θέση Α στή θέση Β καί παρατηρείστε τήν ταλάντωση τοΰ γαλβανομέ

τρου μέχρις δτου σταματήσει νά κινείται. Αποδώστε σέ γραφική παρά

σταση. παρόμοια πρός τό σχήμα 7-4, τήν ταλάντωση ώς συνάρτηση τοΰ
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χρόνου. Ή  διεργασία αύτή διευκολύνεται άν μετρήσετε κατ' άρχάς τό 

χρόνο μιας περιόδου (γιά μεγαλύτερη άκρίβεια μετρεϊστε τό χρόνο 10 
ταλαντώσεων καί διαιρέστε διά τοΰ 10). Στή συνέχεια μετρεϊστε καί κα

ταγράψτε σέ κατάλληλο πίνακα τίς διαδοχικές άκραϊες τιμές τών ταλαν
τώσεων.

-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία γιά R2 = 0. Αποδώστε τήν 

κίνηση τοΰ γαλβανομέτρου στην Γδια γραφική παράσταση.

-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία αύξάνοντας σταδιακά τήν τιμή 

τής άντιστάσεως R2 μέχρις δτου προσδιορίσετε τήν άντίσταση κρίσιμης 

άποσβέσεως. Αποδώστε τήν κίνηση τού γαλβανομέτρου στήν προηγού

μενη γραφική παράσταση γιά τήν τιμή R2 = CDRX.

-  Κλείστε τό διακόπτη S 2 στή θέση Α ή Β καί συνδέστε τά σημεία Α καί 

Β. Ρυθμίστε τό κιβώτιο άντιστάσεων R2 στήν τιμή τής άντιστάσεως κρί

σιμης άποσβέσεως πού μόλις προσδιορίσατε. Μεταβάλετε τό δυναμικό 

τοΰ τροφοδοτικού ΣΡ παρακολουθώντας τήν άπόκριση τοΰ γαλβανομέ

τρου. Περιγράψτε ποιοτικά τή συμπεριφορά του όργάνου καί έξηγεΐστε 
τό άποτέλεσμα.

Στό προηγούμενο πείραμα ή έξωτερική άντίσταση τοΰ γαλβανομέτρου 
ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη άπό τήν άντίσταση κρίσιμης άποσβέσεως της 
έξ. (7 .34 ). Γιά τό λόγο αύτό χρειάστηκε ή σύνδεση μιας παράλληλης άντι- 
στάσεως, ή διακλαδώσεως, γιά τήν έξάλειψη τών ταλαντώσεων τοΰ όργά- 
νου. Αύτή είναι συνήθως καί ή κατάσταση πού άπαντάται στις περισσότε
ρες έφαρμογές καί ή άντιμετώπισή της θά μελετηθεί μέ μεγαλύτερη λεπτο

μέρεια στήν έπόμενη παράγραφο. Τό τίμημα πού συνεπάγεται ή σύνδεση 
τής διακλαδώσεως είναι μιά σχετική μείωση τής εύαισθησίας τοΰ όργάνου 
ώς πρός τό ρεύμα. Στήν άντίθετη περίπτωση δπου ή έξωτερική άντίσταση 
υπολείπεται άπό τήν ποσότητα τής έξ. (7 .34 ), ή νωθρότητα τοΰ όργάνου 
μπορεί νά έξαληφθεϊ μέ σύνδεση κατάλληλης άντιστάσεως σέ σειρά μέ τό 
γαλβανόμετρο. Τό τίμημα στήν περίπτωση αύτή είναι μείωση τής εύαισθη
σίας ώς πρός τό δυναμικό.

7-3 Διακλάδωση τοϋ Γαλβανομέτρου

Ό πω ς είδαμε στήν Παράγραφο 5-1, άν τό ρεύμα πού πρόκειται νά με
τρηθεί άπό ένα άμπερόμετρο (ή γαλβανόμετρο) έχει ύψηλή τιμή, ή κλίμακα 
τοΰ όργάνου μπορεί νά έπεκταθεϊ μέ παράλληλη σύνδεση μιας διακλαδώ- 
σεως. Σύμφωνα μέ τήν έξ. (5 .10 ) άν I είναι τό όλικό ρεύμα στό έξωτερικό 
κύκλωμα καί R g, R s άντίστοιχα oi άντιστάσεις τοΰ γαλβανομέτρου καί τής
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διακλαδώσεως, τότε τό ρεύμα πού διοχετεύεται ατό γαλβανόμετρο είναι

Ig

‘Αντίστροφα, ή σχέση

R s
+ Rs

I I Rg +
9 R s

(7 .35 )

(7 .36 )

μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν όναγωγή τού ρεύματος lg πού μετρδται 
άπό τό όργανο σέ ρεύμα I πού διαρρέει τό έξωτερικό κύκλωμα. Στήν περί
πτωση αύτή ή όναγωγή γίνεται εύκολώτερα άν ή διάκλωση R 8 έπιλεγεϊ ώς

κ.λ.π.#

ώστε ό λόγος (Rg + Rs)/Rs νά πάρει τήν τιμή όντίστοιχα 10, 100. 1000. 
κ.λ.π. Μιά διάταξη πού έπιτρέπει τήν έπιλογή δεκαπλάσιας, έκατονταπλά- 

σιας, κ.λ.π. κλίμακας γιά τό γαλβανόμετρο δίνεται στό σχήμα 7-7. Παρατη- 
ρεΐται ότι μέ τήν παρεμβολή τής διακλαδώσεως ή όλική άντίσταση τού

ΣΧΗΜ Α 7-7 Διάταξη έπιλογής διακλαδώσεων γαλβανομέτρου. Γιά τίς τιμές τών 
άντιστάσεων πού περιέχονται στή διάταξη, ή άντίστοιχη έπαφή τοϋ 
διακόπτη S  ΰποδεκαπλασιάζει, ύποεκατονταπλασιάζει, κ.λ.π. τό ρεύ

μα πού διοχετεύεται στό γαλβανόμετρο.
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ΣΧΗΜ Α 7-8 Διακλάδωση Ayrton.

έξωτερικοΰ κυκλώματος, μπορεΤ νά μειωθεί αίσθητα. Ά ν  στά άκρα Α καί Β 
τής διατάξεως τού σχήματος 7-7 αναπτύσσεται σταθερή διαφορά δυναμι
κού, ή παρεμβολή μιας διακλαδώσεως μπορεί έπομένως νά μεταβάλει τό 
όλικό ρεύμα I τού έξωτερικοΰ κυκλώματος. Ή  μεταβολή αύτή μπορεί νά 
διορθωθεί άν ταυτόχρονα μέ τή σύνδεση τής διακλαδώσεως παρεμβληθεί 
σε σειρά μιά άντίσταση ίση πρός 0 .9  Rg, 0 .99  Rg, 0 .999  Rg, κ.λ.π. Ή  έπι- 
λογή αύτή γίνεται αυτόματα μέ τόν διακόπτη S στή διάταξη τού σχήματος
7-7.

Είναι φανερό δτι διατάξεις διακλαδώσεως δπως αύτή τού σχήματος 7- 
7 μπροϋν νά χρησιμοποιηθούν μέ ένα καί μόνο γαλβανόμετρο μέ έσωτερι- 
κή άντίσταση ίση πρός τήν τιμή Rg. ‘Αν στό σχήμα 7-7 άντικαταστήσουμε 

τό γαλβανόμετρο G μέ άλλο διαφορετικής έσωτερικής άντιστάσεως, oi 
άπλές σχέσεις ύποδεκαπλασιασμοϋ τής κλίμακας δέν ισχύουν. Μιά διάταξη 
διακλαδώσεων πού έπιτρέπει τήν άναγωγή τού ρεύματος lg στό ρεύμα τού 
έξωτερικοΰ κυκλώματος I, άνεξάρτητα άπό τήν έσωτερική άντίσταση τού 
γαλβανομέτρου, θά ήταν κατά πολύ προτιμότερη. Τήν ίδιότητα αύτή έμφα- 
νίζει ή διακλάδωση Ayrton πού μελετήσαμε στην Άσκηση 6-8  καί πού δί
νεται διαγραμματικά στό σχήμα 7-8. Μιά μόνιμη διακλάδωση R, πού στό 
παράδειγμα τού σχήματος έχει ληφθεΐ ίση πρός 1 000  Ω, τοποθετείται πα
ράλληλα πρός τήν έσωτερική άντίσταση Rg τού γαλβανομέτρου. Γιά τή 
σύνδεση τού έξωτερικοΰ κυκλώματος έπιλέγεται μέ τήν κινητή έπαφή Ε έ 
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να μέρος aR (0 < α < 1) τής όλης διακλαδώσεως R, ένώ ή ΰπόλοιππ Αντί
σταση (1 — a)R παραμένει σέ σειρά μέ τό γαλβανόμετρο. Σύμφωνα μέ τό 

άπΰτέλεσμα τής Άσκήσεω ς 6 -8 , τό ρεύμα I τού έξωτερικοϋ κυκλώματος 

συνδέεται μέ τό ρεύμα tg πού διοχετεύεται στό γαλβανόμετρο μέ τή σχέση

°  R + R e ' -  αΡ'
(7 .37 )

β R + Rn
(7 .38 )

είναι τό ποσοστό τού ρεύματος πού διοχετεύεται στό γαλβανόμετρο γιά 
άπευθείας σύνδεση τού έξωτερικοϋ κυκλώματος στό άκρα τής όλικής δια- 
κλαδώσεως R. Ή  τελευταία ποσότητα είναι βέβαια συνάρτηση τής έσωτε- 

ρικής άντιστάσεως τού γαλβανομέτρου. Σύμφωνα όμως μέ τήν έξ. (7 .37 ) 

τό ρεύμα lg είναι πάντα τό ίδιο ποσοστό τού ρεύματος βΙ πού έξαρτδται 

άποκλειστικά άπό τή θέση τής έπαφής Ε. Μέ άλλα λόγια οΙ ένδείξεις

0 .0 01 , 0 .01 , 0 .1 , κ.λ.π. στό παράδειγμα τού σχήματος 7-8 Ισχύουν γιά 

όποιοδήποτε όργανο χρησιμοποιηθεί μέ τή διάταξη. Τά πλεονεκτήματα τής 

διακλαδώσεως Ayrton ώς πρός τήν άπλή διακλάδωση γίνονται περισσότε

ρο έμφσνή στό έπόμενο πείραμα.

A

R1

- ® -----------

R2

ΛΛΛΛ/'-----
Β

______ ^

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Σ Ρ

ΣΧΗΜΑ 7-9 Μελέτη τής άποκλίσεως τού γαλβανομέτρου μέ διακλάδωση Ayrton.
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ΠΕΙΡΑΜΑ 7-3. Η ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ AYRTON

Έπανασυνδέστε τό κύκλωμα τοϋ σχήματος 7-3 χρησιμοποιώντας 
την ίδια τιμή τής άντιστάσεως R ,. Έπιλέξτε τό δυναμικό V τού τροφοδο

τικού ΣΡ ώστε ή άπόκλιση τού γαλβανομέτρου νά είναι περίπου 20  cm. 

Συνδέστε τήν άντίσταση R2 μέ τιμή δεκαπλάσια άπό τήν έσωτερική άντί- 

σταση τοϋ γαλβανομέτρου Rg πού μετρήσατε στό Πείραμα 7-1. Σημειώ

στε τή νέα άπόκλιση τοΰ όργάνου.

— ’Ελαττώνοντας σταδιακά τήν τιμή τής άντιστάσεως R2 καταγράψτε σέ 

κατάλληλο πίνακα τήν άπόκλιση τού γαλβανομέτρου ώς συνάρτηση τής 

απλής διακλαδώσεως R2. Πάρτε τουλάχιστον 20  μετρήσεις στό διάστημα 

0 .2  Rg < R2 < 10 Rg. ’Αποδώστε τά άποτελέσματα τοϋ πίνακα σέ γραφι

κή παράσταση μέ κατακόρυφο άξονα τήν άπόκλιση καί όριζόντιο τήν τιμή 

τής άπλής διακλαδώσεως R2. Προσαρμόστε τήν καλύτερη καμπύλη στά 

δεδομένα σας καί σχολιάστε τό άποτέλεσμα.

-  Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 7-9. Ή  άντίσταση R2 = 1000 Ω 

είναι ένα κιβώτιο άντιστάσεων μέ ένδιάμεση κινητή έπαφή ένώ τά ύπό- 

λοιπα έξαρτήματα τοϋ κυκλώματος είναι δπως καί στήν προηγούμενη έρ- 
γασία. Τοποθετείστε τήν κινητή έπαφή τής διακλαδώσεως R2 στό σημείο 

Γ καί ρυθμίστε τό δυναμικό V ώστε ή άπόκλιση τοΰ γαλβανομέτρου νά 

είναι περίπου 20 cm. Μετατοπίστε τήν κινητή έπαφή τής διακλαδώσεως 

Ayrton καί σέ κατάλληλο πίνακα καταγράψτε τήν άπόκλιση τοϋ γαλβανο

μέτρου ώς συνάρτηση τής άντιστάσεως πού παρεμβάλλεται μεταξύ τών 

σημείων Α καί Β. ’Αποδώστε τά δεδομένα σέ γραφική παράσταση καί 

συγκρίνετε τό άποτέλεσμα μέ τήν άντίστοιχη καμπύλη γιά τήν άπλή δια

κλάδωση.

Μέ τήν προσθήκη διακλαδώσεως είναι δυνατόν νά έπεκτείνουμε την 

κλίμακα τοϋ γαλβανομέτρου, εις βάρος δμως τής ευαισθησίας. Γιά άπόκλι- 
ση κλίμακας - γαλβανομέτρου D =  1 m, σύμφωνα μέ τόν όρισμό τής έξ. 
(7 .3), ή ευαισθησία ώς πρός τό ρεύμα δίνεται άπό τή σχέση

S, I g = d (7 .39)

δπου lg είναι τό ρεύμα πού διαρρέει τό γαλβανόμετρο, d είναι ή άπόκλιση 
σέ mm καί ή ευαισθησία S, μετράται σέ mm άνά ampere. ”Αν τώρα θεω
ρήσουμε τό συγκρότημα τοϋ γαλβανομέτρου καί τής διακλαδώσεως ώς ένα 
ένιαϊο όργανο, ή εύαισθησία τοϋ νέου όργάνου μπορεί άνάλογα νά όριστεϊ 

ώς
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S,'l = d (7 .40 )

δπου I είναι τό όλικό ρεύμα πού διοχετεύεται ατό συνδιασμό διακλαδώ- 
σεως - γαλβανομέτρου άπό τό έξωτερικό κύκλωμα. Γιά τήν άπλή διακλά
δωση μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε τήν έξ. (7 .36 ) καί νά γράψουμε τήν 

έξ. (7 .40) ώς

S '  R 9 f  Rs \ - d S, I g - d (7 .41 )

άπό τήν όποια έπεται ότι

s :
R g  +

(7 .42 )

Παρατηρεΐται δτι, σύμφωνα μέ τήν τελευταία σχέση, ή προσθήκη μιάς 

άπλής διακλαδώσεως έχει πάντα ώς άποτέλεσμα τή μείωση τής εύαισθη- 

σίας. Κατά τόν Γδιο τρόπο μπορούμε νά δείξουμε άτι ή σύνδεση μιάς δια- 

κλσδώσεως Ayrton έχει ώς άποτέλεσμα τή μείωση τής εύαισθησίας σύμ

φωνα μέ τή σχέση

S .' = σ
R + R, (7 .43 )

ΠΕΙΡΑΜΑ 7-4. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ
AYRTON

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 7-3. Γιά R2 = (1/9) R .̂ θεω ρεί

στε ώς «γαλβανόμετρο» τό κύκλωμα μεταξύ τών σημείων Α καί Δ . Έπα- 

ναλόβετε τή διαδικασία τού Πειράματος 7-1 καί προσδιορίστε τήν ευαι

σθησία τού όργάνου ώς πρός τό ρεύμα. Συγκρίνετε τό άποτελέσματά 

σας μέ τήν πρόβλεψη τής έξ. (7 .42 ).

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 7-9. Γιά R2 = 1000  Ω. θεωρείστε 

ώς «γαλβανόμετρο» τό κύκλωμα μεταξύ τών σημείων Α  καί Δ . Έπαναλά- 

βετε τή διαδικασία τού Πειράματος 7-1 καί γιά τρεϊς διάφορες θέσεις τής 

έποψής Β προσδιορίστε τήν εύαισθησία τού όργάνου ώς πρός τό ρεύμα. 

Συγκρίνετε τό άποτελέσματά σας μέ τήν πρόβλεψη τής έξ. (7 .43 ).
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7-4 Προστασία τοϋ Γαλβανομέτρου

Τό  γαλβανόμετρο D 'A rsonva l στηρίζεται σέ ένα έξαιρετικά λεπτό καί 

εύα ίσθ ητο  μηχανισμό πού μπορεί εύκολα νά ύποστεϊ βλάβη ή νά κατα- 

στραφ εϊ τελείω ς. Ό  χειρ ισμό ς του έπομένω ς πρέπει νά γίνεται μέ μεγάλη 

προσοχή καί πάντα μέσα  στά όρια πού προσδιορίζει ό κατασκευαστής. Δύο 

είναι κυρίω ς oi παράγοντες πού μπορεί νά προξενήσουν βλάβη στό μηχανι

σμό τοϋ γαλβανομέτρου: μηχανικοί κραδασμοί καί ύπερβολικό ήλεκτρικό 

ρεύμα .

Μ ηχανικοί κραδασμοί μπορεί νά προξενήσουν μεγάλες ταλαντώ σεις 

πού είναι δυνατόν νά σ τρ εβλώ σο υν  ή νά άποκόψουν τήν ταινία άναρτή- 

σεω ς του πηνίου. ’ Εξάλλου συνεχείς  ταλαντώ σεις μπορούν νά μεταβάλουν 

τό συντελεσ τή  σ τρ έψ εω ς τ ή άκόμη καί νά καταστρέψουν τό μηχανισμό 

στηρ ίξεω ς τού πηνίου λόγω  κοπώ σεω ς τού μετάλλου τής λεπτής ταινίας 

άναρτήσεω ς. Γιά τό λόγο αύτό πολλοί κατασκευαστές προφ υλάσσουν τό 

γαλβανόμετρο ώς πρός τίς συνεχείς  ταλαντώ σεις μέ ειδικό μηχανισμό γιά 

τήν άκινητοποίηση τού πηνίου ιδίως κατά τήν μεταφορά. Στά περισσότερα 

γαλβανόμετρα ή άκινητοποίηση τού πηνίου μπορεί νά γίνει μέ έξωτερικό 

διακόπτη. Ό  δ ια κ ό π τ η ς  π ρ έ π ε ι  ν ά  β ρ ί σ κ ε τ α ι  π ά ν τ α  σ τ ή  θ έ σ η  μ η χ α ν ικ ή ς  
ά σ φ α λ ί σ ε ω ς  ό τ α ν  δ έ ν  έ κ τ ε λ ο ΰ ν τ α ι  μ ε τ ρ ή σ ε ι ς .  ’Αντίστροφα, δέν πρέπει νά 

δ ιοχετεύετα ι ήλεκτρικό ρεύμα στό πηνίο τού γαλβανομέτρου όταν ό μηχα

νισμός άναρτήσεω ς είναι άσφ αλισμένος.

Τα λα ντώ σεις πού προκαλοϋνται άπό μηχανικούς κραδασμούς μπορούν 

νά έπ ηρεά σουν  σημαντικά τήν άκρίβεια  καθώ ς καί τό χρόνο πού άπαιτεΐται 

γιά μιά μέτρηση . Γιά τό λόγο αυτό, κατά τήν έκτέλεσ η  μετρήσεω ν, τό γαλ

βανόμετρο πρέπει νά βρίσκετα ι στηριγμένο σταθερά σ έ  κατακόρυφη ή Ορι

ζόντια έπ ιφάνεια  άπαλλαγμένη άπό κραδασμούς. Σταθερή στήριξη τού όρ- 

γάνου σ έ ένα συμπαγή τοίχο δημιουργεί συνήθω ς Ικανοποιητικές συνθήκες 

έργασίας. Ταλαντώ σεις τού γαλβανομέτρου κατά τήν έκτέλεση  μετρήσεω ν 

μπορεί άκόμη νά δημιουργηθοΰν, όπως είδαμε στίς προηγούμενες παρα

γράφους, όταν ή άντίσταση τού έξωτερικοΰ κυκλώματος είναι άρκετά μεγά

λη ώ στε νά δημιουργεί κατάσταση ύποκρίσιμης άποσβέσεω ς. Ή  κατάστα

ση αύτή άπαντάται στήν πράξη στίς π ερ ισ σ ό τερ ες μετρήσεις καί μπορεί νά 

δ ιο ρ θ ω θ εί εύκολα  μέ τή σύνδεση  μιας άπλής διακλαδώ σεω ς μέ άντίσταση 

ίση ή μικρότερη πρός τήν άντίσταση κρίσιμης άπ οσβέσεω ς. ’Αντίθετα άν ή 

όλική άντίσταση R e τού έξω τερικοΰ κυκλώματος είναι μικρότερη άπό τήν 

άντίσταση κρίσιμης ά π ο σ βέσεω ς (C D RX ), όπότε ό χρόνος ίσορροπήσεω ς 

τοϋ οργάνου στήν τελική ένδειξη  αύξάνει σημαντικά, ή έπιθυμητή κατάστα
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ση κρίσιμης ά π ο σβέσεω ς μπορεί νά έπ ιτευχθ ε! μέ παρεμβολή σ έ  σειρά  

μιάς άντιστάσεω ς μέ τιμή

R = C D R X  -  R e. (7 .4 4 )

Παρατηρεΐται πάντως δτι μείω ση τής έξω τερικής άντιστάσεω ς τοΰ γαλβα

νομέτρου έχει ώς άποτέλεσμα αύξηση τής άδρανείας του. Ή  Ιδιότητα αύτή 

μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν άσφ άλιση τοΰ όργάνου άπό έλ εύ θ ερ ες  

ταλαντώ σεις πού προκαλοΰν μηχανικοί κραδασμοί δταν δέν  χρησ ιμ οπ ο ιεί

ται γιά μέτρηση. Ή  άκραία κατάσταση ύπερκρίσ ιμης ά π ο σ β έσ εω ς (R* << 

C D R X ) μπορεί εύκολα νά δημ ιουργηθεΐ βραχυκυκλώ νοντας τούς δύο άκρο- 

δέκτες τοΰ όργάνου μέ ένα σύρμα. “Α ν τό γαλβανόμετρο δέν διαθέτει διά
ταξη μηχανικής άσφαλίσεως, ο'ι όκροδέκτες του πρέπει νά είναι πάντα βρα- 
χυκυκλωμένοι κατά τήν όποθήκευση ή μεταφορά τοΰ όργάνου.

Ό  πιό εύκολος τρόπος νά καταστρέψ ει κανείς ένα γαλβανόμετρο είναι 

νά τό τροφοδοτήσει μέ ήλεκτρικό ρεύμα μεγαλύτερο άπό τά δρια πού κα

θορίζει ό κατασκευαστής. Τά δρια αύτά δέν ξεπερνούν συνήθ ω ς τίς μ ερ ι

κές δεκάδες μΑ. Μ έ παρόμοια βάρβαρη μεταχείρηση πολλά εύα ίσθ ητα  (καί 

άκριβά) γαλβανόμετρα έχουν πάρει στό παρελθόν τό δρόμο πρός τόν κάλα

θο των άχρήστω ν. Κα ί τούτο παρόλο δτι ή προστασία τοΰ όργάνου ώς 

πρός τό υπερβολικό ρεύμα είναι έξαιρετικά άπλή. Γιά σταθερή διαφορά δ υ 

ναμικού, παρεμβολή σέ σειρά μιάς άντιστάσεω ς μέ μεγάλη τιμή μπ ορεί νά 

μειώ σει τό ρεύμα πού δ ιοχετεύετα ι στό γαλβανόμετρο σ έ  έπιτρεπτά έπ ίπε- 

δα. “Α ν  τό ρεύμα πού πρόκειται νά διοχετευθείστό γαλβανόμετρο δέν είναι 
γνωστό, συνιστσται πάντα ή σύνδεση τοΰ όργάνου μέ μια μεγάλη αντίστα
ση (τής τάξης των μερικών ΜΩ) σέ σειρά. 'Ό πω ς ήδη είδαμε π ρ ο η γο υμ έ

νως τούτο θά έχει ώς άποτέλεσμα  τή μείω ση τής εύ α ισ θ η σ ία ς  τοΰ γα λβα 

νομέτρου (καί πιθανόν μεταβολή τοΰ ρεύματος πού δ ιαρρέει τό έξω τερικό 

κύκλωμα). Ά ν  ή προστατευτική άντίσταση έχει τή δυνατότητα ρ υθ μ ίσ εω ς , 

ή τιμή της μπορεί στή συνέχεια  νά μ ε ιω θ ε ί προσεκτικά μέχρις δτου έπ ιτευ- 

χ θ ε ϊ ή καλύτερη κατάσταση λειτουργίας: μέγιστη εύα ισ θ η σ ία  τής διατάξεω ς 

καί ρεύμα μέσα στά δρια τού γαλβανομέτρου.

Πολλοί κατασκευαστές γαλβανομέτρω ν δ ιαθέτουν, ένσ ω μ α τω μ ένες 

στό όργανο ή ώς ξεχω ριστό έξάρτημα, διατάξεις πού π ερ ιλαμβάνουν δλους 

τούς παραπάνω παράγοντες προστασίας. Μ ιά τυπική διάταξη που χρ η σ ιμ ο 

ποιείται άπό τήν έταιρία L E Y B O L D  - H E R A E U S  δίνεται στό σχήμα 7 -1 0 . Τ ό  

σύμβολο 0  τοΰ σχήματος άποδίδει τό γαλβανόμετρο ένώ  ο! άκροδέκτες 1
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καί 2 συνδέονται μέ τό έξω τερικό κύκλωμα. Ή  λειτουργία τοΰ κυκλώματος 

καλύπτει δύο διακριτές περ ιπτώ σεις.

1. Γιά έξω τερική άντίσταση μεγαλύτερη άπό τήν άντίσταση κρίσιμης 

ά π ο σ β έσ εω ς οί άκροδέκτες 3 καί 4  είναι βραχυκυκλω μένοι. Στην περί

πτω ση αύτή ή διάταξη τω ν άντιστάσεω ς Ρ καί R ίσοδυναμεϊ μέ μιά δια

κλάδωση Ayrton. Τό  ποσοστό της άνπστάσεω ς R πού παρεμβάλλεται πα

ράλληλα μέ τό γαλβανόμετρο μπορεί νά έπ ιλεγε ϊ ϊσο  πρός τήν άντίστα

ση C D R X  τού γαλβανομέτρου. Τό  ποτενσιόμετρο Ρ ρυθμίζει τήν άντί

σταση πού παρεμβάλλετα ι σ έ  σειρά μέ τό γαλβανόμετρο καί έπομένω ς 

τήν εύα ισθ ησ ία  τοΰ όργάνου. Γιά τή μέτρηση ένός άγνωστου ρεύματος 

ή έπαφή τοΰ ποτενσ ιομέτρου Ρ τοποθετείται πλησ ιέστερα  πρός τόν 

άκροδέκτη 3 . Μ έ τή ρύθμιση αύτή σχεδόν όλο τό ρεύμα τοΰ έξωτερι- 

κοΰ κυκλώ ματος δ ιοχετεύετα ι στή βραχυκύκλω ση S . Μ εταθέτοντας 

σταδιακά τήν έπαφή τοΰ ποτενσιομέτρου Ρ, μέρος τοΰ ρεύματος διαρ

ρ έει τό γαλβανόμετρο μέ άντίστοιχη αΰξηση τής εύα ισ θ η σ ία ς τής διατά- 

ξεως.

2 . Γιά έξω τερική άντίσταση μικρότερη άπό τήν άντίσταση κρίσιμης 

ά π ο σ β έσ εω ς οΐ άκροδέκτες 3 καί 4  άποσυνδέονται. Μ έ τόν τρόπο αύτό 

ή μεταβλητή άντίσταση R καί τό ποτενσιόμετρο Ρ δημιουργούν μιά άντί

σταση R s σ έ  σειρά  μέ τό γαλβανόμετρο. "Αν αΡ είναι ή τιμή τής άντιστά- 

σεω ς μεταξύ τών σημείω ν 1 καί 3 τοΰ κυκλώματος, τότε

1 _  1 1
R 7  ~~ αΡ + R + (1 —α)Ρ

(7 .4 5 )

ΣΧΗΜ Α 7-10 Κύκλωμα προστασίας γαλβανομέτρου τής έταιρείας LEYB0LD  - ΗΕ- 

RAEUS.
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Μεταβάλοντας τή θέση της κινητής έποψής τοΰ ποτενσιομέτρου μπο
ρούμε νά έπιτύχουμε τιμή τής άντιστάσεως Rs στήν έξ. (7 .45 ) Γση μέ 
τήν τιμή R τής έξ. (7 .44) καί έπομένως κατάσταση κρίσιμης άποσβέ- 

σεως

Όπως δείχνει τό σχήμα 7-10, γιά μεγαλύτερη προστασία ή διάταξη πε
ριλαμβάνει μιά άσφάλεια πού διακόπτει τό κύκλωμα γιά ρεύμα μεγαλύτερο 

άπό 50 mA. Στή συνέχεια θά χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές τό γαλβα

νόμετρο γιά τή μέτρηση ήλεκτρικού ρεύματος άλλά άκόμη καί ώς άνιχνευτή 

γιά τήν ύπαρξη ή μή ρεύματος σέ κάποιο σημείο τού κυκλώματος. Γιά τήν 
προστασία τοΰ όργάνου (άλλά καί τού φοιτητή άπό τήν όργή τοΰ διδακτι

κού προσωπικού) θά χρησιμοποιείται πάντοτε ένα κύκλωμα προστασίας 
παρόμοιο πρός τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 7-10. Γιά τή ρύθμιση τοΰ κυ
κλώματος μπορεί νά άκολουθηθοΰν τά έπόμενα βήματα πού δίνονται ύπό 
μορφή συνταγής.
1. Βραχυκυκλώστε τούς άκροδέκτες 3 καί 4  καί τοποθετείστε τήν κινητή 

έπαφή τού ποτενσιομέτρου Ρ  στό σημείο έλάχιστης ευαισθησίας (πλη- 
σιέστερα πρός τόν άκροδέκτη 3).

2 . Συνδέστε τό έξωτερικό κύκλωμα. Ή  όπόκλιση τοΰ γαλβανομέτρου πρέ
πει νά είναι σχεδόν ίση μέ τό μηδέν. Μεταθέστε τήν κινητή έπαφή τοΰ 
ποτενσιομέτρου μέχρις ϋτου τό γαλβανόμετρο δείξει σίσθητή όπόκλιση.

3. Διακόψτε τήν έπαφή μέ τό έξωτερικό κύκλωμα καί παρατηρείστε τήν 
έπιστροφή τοΰ γαλβανομέτρου στή θέση Ισορροπίας. Ρυθμίστε τήν όν- 
τίσταση R  ώστε δταν διακόπτεται τό έξωτερικό κύκλωμα ή έπιστροφή 
τοΰ όργάνου στή θέση ισορροπίας νά έμφανίζει κρίσιμη όπόσβεση. 
Στήν κατάσταση αυτή τό γαλβανόμετρο έπανέρχετσι στή θέση Ισορρο
πίας (ή, ισοδύναμα, κατά τή μέτρηση, στή θέση τελικής όποκλίσεως) 
στόν έλόχιστο χρόνο. Παρόλα αύτό, στήν πράξη άποδεικνύεται προτιμό
τερο νά ρυθμιστεί ή άντίστάση R  γιά κατάσταση μικρής ύποκρίσιμης 
άποσβέσεως ώστε τό όργανο νά έμφσνίσει μικρή ταλάντωση πρός τήν 
όντίθετη πλευρό (π.χ. 1 % τής άρχικής όποκλίσεως) καί νά βεβαιω θεί ό 
παρατηρητής ότι ή θέση ισορροπίας (ή τελικής όποκλίσεως) έχει έπιτευ- 
χθεϊ.

4. Συνδέστε τό έξωτερικό κύκλωμα καί μεταθέστε τήν κινητή έπαφή τοΰ 
ποτενσιομέτρου Ρ  μέχρις ϋτου ή όπόκλιση τοΰ γαλβανομέτρου φτάσει 
τό έπιτρεπτό όρια. “Α ν  μέ τή διαδικασία αύτή ή κινητή έπαφή τοΰ πο- 
τενσιομέτρου έξαντλήσει τά όρια τής άντιστάσεως Ρ , ή ευαισθησία τής 
διατάξεως συμπίπτει μέ τήν εΰαισθησία τοΰ γαλβανομέτρου πού
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π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ α τ ε  σ τ ό  Π ε ί ρ α μ α  7 - 1 .  Σ τ η ν  α ν τ ίθ ε τ η  π ε ρ ίπ τ ω σ η  έ π α ν α λ ά β ε -  
τ ε  τή δ ια δ ικ α σ ία  τ ο ύ  Π ε ι ρ ά μ α τ ο ς  7 - 1  κ α ί  π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ τ ε  τ ή ν  ε ύ α ι σ θ η σ ί α  
τ ή ς  δ / α τ ά ξ ε ω ς .

5. "Α ν  κ α τ ά  τ ή ν  έ π α ν α σ ύ ν δ ε σ η  τ ο ύ  έ ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ  κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς , τό  ό ρ γ α ν ο  κ ι
ν ε ίτ α ι μ έ  μ ε γ ά λ η  ν ω θ ρ ό τ η τ α , σ η μ α ί ν ε ι  ό τ ι ή  α ν τ ίσ τ α σ η  τ ο ϋ  έ ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ  
κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς  ε ίν α ι  μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  α π ό  τ ή ν  α ν τ ίσ τ α σ η  κ ρ ί σ ι μ η ς  ά π ο σ β έ σ ε ω ς  
τ ο ϋ  γ α λ β α ν ο μ έ τ ρ ο υ .  Α π ο σ υ ν δ έ σ τ ε  τ ο ύ ς  α κ ρ ο δ έ κ τ ε ς  3  κ α ί  4  κ α ί  ά ρ χ ί-  
ζ ο ν τ α ς  ά π ό  τ ό  σ η μ ε ί ο  έ λ ά χ / σ τ η ς  ε υ α ι σ θ η σ ί α ς  ρ υ θ μ ί σ τ ε  τό  π ο τ ε ν σ ι ό μ ε 
τ ρ ο  Ρ  ώ σ τ ε  τ ό  ό ρ γ α ν ο  ν ά  ε μ φ α ν ί ζ ε ι  κ ρ ίσ ιμ η  ά π ό σ β ε σ η .  Π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ τ ε  
τ ή ν  ε ύ α ι σ θ η σ ί α  τ ή ς  δ ια τ ά ξ ε ω ς .

7-5 Τό Γαλβανόμετρο D'Arsonval ώς Άμπερόμετρο, Βολτόμετρο καί Ώμό- 

μετρο

Τό  γαλβανόμετρο D 'A rso nva l χρησιμοποιείται συνήθω ς ώς άνιχνευτής 

ρεύματος, δηλαδή γιά νά δ ιαπ ιστω θεί ή ύπαρξη ή άπουσία ρεύματος σ έ  κά

ποιο σημείο  τοϋ κυκλώ ματος. Παρόλα αύτά ή άπόκλιση τοϋ γαλβανομέτρου 

μπορεί νά βαθ μο νο μηθ εί εύκολα  σ έ  am pere  καί τό όργανο νά χρησιμο

π ο ιηθεί ά π ευθ είας ώς ένα έξαιρετικά εύα ίσθητο  άμπερόμετρο. Γιά τή μ έ

τρηση τοϋ ήλεκτρικοϋ ρεύματος τό κύκλωμα θά πρέπει νά διακοπεί σ έ κά

ποιο σημείο  καί τό γαλβανόμετρο νά π α ρ εμ βλη θ εί σ έ  σειρά . Σ έ  ε ιδ ικές π ε

ρ ιπτώ σεις όπου είναι γνω στό ότι τό ρεύμα τοϋ κυκλώ ματος βρίσκεται μέσα 

στά όρια τοϋ γαλβανομέτρου, τό όργανο μπορεί νά π α ρ εμβληθ εί χωρίς άλ

λη διαδικασία. Στίς π ερ ισ σ ό τερ ες  όμως έφ αρμογές όπου τό ρεύμα πού 

πρόκειται νά μετρ η θ εί ύπερβαίνει τίς μερ ικές δεκάδες μΑ, τό γαλβανόμετρο 

θά πρέπει νά π ρ ο σ τα τευθ εΐ μέ μιά διακλάδω ση μικρής άντιστάσεω ς καί έν~ 

δεχομένω ς μέ μιά μεγάλη άντίσταση σέ σειρά . Στή διάταξη τοϋ σχήματος

7-11 τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ ρεύματος δ ιοχετεύεται στήν άντίσταση Rs 

ένώ  ένα μικρό ποσοστό

Rs
R h  +  R g  +  R S

(7 .4 6 )

δ ιαρρέει τόν κλάδο τοϋ γαλβανομέτρου. Μ έ κατάλληλη έπιλογή των άντι- 

στάσεω ν R s καί R H ώ στε τό ρεΰμα lg νά βρίσκεται μέσα  σ έ έπιτρεπτά όρια, 

ή διάταξη τοϋ σχήματος 7-11  μπορεί νά χρησ ιμοποιηθεί ώς άμπερόμετρο 

γιά όποιαδήποτε περιοχή ρεύματος. Σύμφω να μέ τήν έξ. (7 .4 1 ) ή εύα ισ θ η 

σία τής διατάξεως ώς πρός τό ρεΰμα δίνεται άπό τή σχέση
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*9
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ι Rs
— —1-------v w v ------- 1-----

ΣΧΗΜ Α 7-11 Τό γαλβανόμετρο D'Arsonval ώς άμπερόμετρο.

s ;  =■
Rh + Rg + Rs

δπου S, είναι ή εύαισθησία τοϋ γαλβανομέτρου.

(7.47)

ΠΕΙΡΑΜΑ 7-5. ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ D'ARSONVAL ΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕ·
ΤΡΟ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 7-12. Ώ ς  διακλάδωση Rg χρη

σιμοποιείστε μιά σταθερή άντίσταση 10 Ο. Χρησιμοποιείστε άκόμη μιά 

σταθερή άντίσταση RH ~ 500  k0 , ένα κιβώτιο άντίστάσεων R , καί ένα 

άμπερόμετρο Α. Τό κιβώτιο Ρ άντιπροσωπεύει τό κύκλωμα προστασίας 

τού σχήματος 7-10.

— Ρυθμίστε τό κιβώτιο άντίστάσεων στήν τιμή R , ~ 50  Ω καί τό κύκλω

μα προστασίας τού γαλβανομέτρου στό σημείο έλάχιστης εύαισθησίας. 

Ρυθμίστε τό τροφοδοτικό ΣΡ γιά δυναμικό περίπου 0 .5  V . Κλείστε τό 

διακόπτη S . Ά ν  ή άπόκλιση τού γαλβανομέτρου είναι μικρότερη άπό 1 

cm, αύξεΐστε τήν εύαισθησία τοϋ κυκλώματος προστασίας ώστε ή άπό- 

κλιση τού γαλβανομέτρου νά είναι 1 cm . ‘Η διάταξη πού βρίσκεται μέσα 

στό πλαίσιο μέ τή διακεκομένη γραμμή στό σχήμα 7-12 . μπορεί τώρα νά 

θεωρηθεί ώς ένα εύαίσθητο άμπερόμετρο.

-  Σέ κατάλληλο πίνακα σημειώστε τήν ένδειξη τοϋ άμπερομέτρου Α  καί 

τήν άπόκλιση τού γαλβανομέτρου. Αύξεΐστε σταδιακά τήν τάση τού τρο

φοδοτικού καί πάρτε άρκετές μετρήσεις μέχρις δτου τό γαλβανόμετρο 

άποκλίνει περίπου 2 0  cm. Αποδώστε σέ γραφική παράσταση τήν άπό- 

κλιση τού γαλβανομέτρου ώς πρός τό ρεύμα τοϋ έξωτερικοϋ κυκλώματος 

καί προσαρμόστε τήν καλύτερη εύθεία στά δεδομένα σας. Ά π ό  τήν κλί

ση τής εύθείας προσδιορίστε τήν εύαισθησία τοϋ άμπερομέτρου πού κα

τασκευάσατε.
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ΣΧΗΜ Α 7-12 Βαθμονόμηση διατάξεως άμπερομέτρου στό Πείραμα 7-5.

— Άνοϊξτε τό διακόπτη S, άντικαταστεΐστε την διακλάδωση Rs μέ μιά 

νέα άντίσταση Rs =  15 Ω, καί έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία. 

’Αποδώστε τό πειραματικά δεδομένα στην ίδια γραφική παράσταση.

— Ποιά είναι ή διακριτική Ικανότητα Ιβλ. Παράγραφο 1-1} του άμπερομέ

τρου πού κατασκευάσατε; Ποιά ή διακριτική Ικανότητα τοϋ άμπερομέ

τρου Α πού χρησιμοποιήσατε γιά τή βαθμονόμηση στό σχήμα 7-12; Σχο

λιάστε τό άποτέλεσμα.

Παρατηρεΐται δτι ή άντίσταση πού παρεμβάλλει στό κύκλωμα ή διάταξη 

άμπερομέτρου τοϋ σχήματος 7-11 είναι περίπου ίση μέ τήν άντίσταση Rs . 

Γιά δ ιακλαδώ σεις στήν περιοχή R s ~  1 Ω ή παρεμβολή τοϋ άμπερομέτρου 

συνήθω ς δ έν  άλλοιώ νει τά χαρακτηριστικά τοϋ έξω τερικοϋ κυκλώματος.

Στήν παράγραφο 5-2  μελετή σ α μ ε τήν κατασκευή ένός βολτομέτρου μέ 

βάση τό έργαστηριακό άμπερόμετρο . Μ έ μιά άνάλογη διάταξη, πού δίνεται 

στό σχήμα 7 -1 3 , μπορούμε νά κατασκευάσουμε ένα έξαιρετικά ευα ίσθητο 

βολτόμετρο χρησιμοποιώ ντας τό γαλβανόμετρο D 'A rsonva l. Ή  διάταξη 

συνδέετα ι παράλληλα πρός τό κύκλωμα, σέ δύο σημεία  Α  καί Β , γιά τά 

όποια ζητείται ή διαφορά δυναμικού. Ή  άντίσταση RH πού βρίσκεται σέ
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R H
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Rs

1 *
A Β

ΣΧΗΜ Α 7-13 Τό γαλβανόμετρο D Arsonval ώς βολτόμετρο.

σειρά μέ τό γαλβανόμετρο έχει άρκετά ύψηλή τιμή (στήν περιοχή των kO ή 

καί ΜΩ). Μέ τόν τρόπο αύτό τό ρεύμα lg πού διοχετεύεται ατό γαλβανόμε
τρο είναι άρκετά μικρό ώστε νά μήν άλλοιώνει τό χαρακτηριστικά τού έξω- 

τερικοΰ κυκλώματος. Χρησιμοποιώντας άκόμη μιά διακλάδωση μέ άντί- 
σταση μικρότερη άπό τήν έσωτερική άντίσταση τού γαλβανομέτρου, ή διά
ταξη μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ώς βολτόμετρο σέ μιά μεγάλη περιοχή δυ
ναμικού.

ΠΕΙΡΑΜΑ 7-6. ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ IXARSONVAL ΩΣ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 7-14 πού μετρά τή διαφορά δυ

ναμικού ατά άκρα μιας άντιστάσεως R = 50 0  Ω. Ή  άντίσταση είναι 

τής τάξης τών μερικών ΜΩ.

-  Ρυθμίστε τό κύκλωμα προστασίας γιά έλάχιστη εύαισθησία, κλείστε τό 

διακόπτη S  καί ρυθμίστε τήν τάση τού τροφοδοτικού ΣΡ  σέ 0 .5  V. Ρυθ

μίστε τήν εύαισθησία τού κυκλώματος προστασίας μέχρις δτου τό γαλ

βανόμετρο άποκλίνει κατά περίπου 1 cm. Ή  διάταξη πού βρίσκεται μέσα 
στό πλαίσιο μέ τή διακεκομένη γραμμή ατό σχήμα 7-14, μπορεΤ τώρα νά 

θεωρηθεί ώς ένα εύαίσθητο βολτόμετρο.

- Σέ κατάλληλο πίνακα σημειώστε τήν ένδειξη τού βολτομέτρου V καί 

τήν άπόκλιση τού γαλβανομέτρου. Αύξεΐστε σταδιακά τήν τάση τού τρο
φοδοτικού καί πάρτε άρκετές μετρήσεις μέχρις δτου τό γαλβανόμετρο 

άποκλίνει περίπου 2 0  cm . 'Αποδώστε σέ γραφική παράσταση τήν άπό- 

κλιση τού γαλβανομέτρου ώς πρός τό δυναμικό στά άκρα τής άντιστά- 

σεως R καί προσαρμόστε τήν καλύτερη ευθεία στά δεδομένα σας. 'Από 

τήν κλίση τής εύθείας προσδιορίστε τήν εύαισθησία τού βολτομέτρου 
πού κατασκευάσατε.
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ΣΧΗΜ Α 7-14 Βαθμονόμηση διατάξεως βολτομέτρου στό Πείραμα 7-6.

Ποιά ή διακριτική Ικανότητα τοΰ βολτομέτρου πού κατασκευάσατε; 

Συγκρίνετε τό αποτέλεσμα μέ τή διακριτική Ικανότητα τοΰ βολτομέτρου 

V πού χρησιμοποιήσατε γιά τή. βαθμονόμηση τής διατάξεως καί σχολιά

στε τό άποτέλεσμα.

- Αποσυνδέστε τό τροφοδοτικό ΣΡ, τό βολτόμετρο V καί τήν άντίσταση 

R. Χρησιμοποιώντας τή διάταξη βολτομέτρου πού κατασκευάσατε καί τήν 

καμπύλη βαθμονομήσεως, μετρεΐστε τό δυναμικό τριών ήλεκτρικών στοι

χείων πού θά σάς δοθούν. Μετρεΐστε πάλι τό δυναμικό τών στοιχείων 

μέ τό βολτόμετρο V. Συγκρίνετε τά άποτελέσματα τών δύο μετρήσεων 

καί σχολιάστε τίς τυχόν διαφορές.

"Οπως καί τό έργαστηριακό άμπερόμετρο πού έξετάσαμε στό Κεφάλαιο 

5, τό γαλβανόμετρο D 'A rsonva l μπορεί νά χρησιμοποιηθεί μέ κατάλληλη 

βαθμονόμηση ώς ώμόμετρο. Στό έπόμενο πείραμα θά μελετήσουμε δύο
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έναλλακτικές διατάξεις πού έξυπηρετοΰν τήν έφαρμογή αυτή σέ διάφορες 

περιοχές άντιστάσεως.

Π ΕΙΡΑΜ Α 7-7. ΤΟ ΓΑΛΒΑΝ Ο Μ ΕΤΡΟ  D 'ARSO N VAL ΩΣ Ω Μ ΟΜ ΕΤΡΟ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 7-15(α). Χρησιμοποιείστε άντί- 
ιπαση R -  500 kO καί τάση 2 V. Καθόσον τό κύκλωμα πρόκειται νά λει- 

ιουργήσει μέ έξωτερική αντίσταση τοΰ γαλβανομέτρου μεγαλύτερη άπό 

τήν αντίσταση κρίσιμης άποσβέσεως. οί ακροδέκτες 3 καί 4 τοΰ κυκλώ
ματος προστασίας Ιβλ. σχήμα 7-101 πρέπει νά είναι βραχυκυκλωμένοι.

Μέ τό κύκλωμα προστασίας στή θέση έλάχιστης ευαισθησίας, βραχυ

κυκλώστε τούς ακροδέκτες Α καί Β (R, 0). Κλείστε τόν διακόπτη S καί

ρυθμίστε τήν εύαισθησία τοΰ γαλβανομέτρου ώστε νά δείχνει άπόκλιση 

20 cm.

Συνδέστε ένα κιβώτιο άντιστάσεων μεταξύ τών σημείων Α καί Β καί 

σέ κατάλληλο πίνακα σημειώστε τήν άπόκλιση τοΰ γαλβανομέτρου ώς 

συνάρτηση τής άντιστάσεως R ,. Πάρτε άρκετές μετρήσεις ώστε νά καλύ

ψετε τήν περιοχή 0.2 R ζ. R, ^ 4 R. Αποδώστε τά άποτελέσματά σας σέ 

γραψική παράσταση καί χαράξτε τήν καμπύλη βαθμονομήσεως τοΰ ώμο

μέτρου.
Χρησιμοποιείστε τό ώμόμετρο πού κατασκευάσατε γιά νά μετρήσετε 

τις άγνωστες άντιστάσεη» πού θά σάς δοθούν. Προσδιορίστε μέ προσοχή 

τό σφάλμα κάθε μετρήσεως.
Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 7-15(β) χωρίς νά μεταβάλετε τήν 

αντίσταση R. τήν τάση τού τροφοδοτικού καί τή ρύθμιση τής εύαισθη- 
σίας στό κύκλωμα προστασίας άπό τήν προηγούμενη έργασία. Κλείστε 

ιόν διακόπτη S. Τό γαλβανόμετρο πρέπει νά άποκλίνει τώρα 2 0  cm .

Συνδέστε ένα κιβώτιο άντιστάσεων στούς άκροδέκτες Α  καί Β καί έττα- 

ναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία βαθμονομήσεως. Χρησιμοποιείστε 

τό ώμόμετρο τοΰ σχήματος 7-15(β) γιά νά μετρήσετε τις προηγούμενες 

άγνωστες άντιστάσεις. Σχολιάστε τίς τυχόν διαφορές καί τήν άκρίβεια κά

θε μετρήσεως.

Ποιες οί κύριες διαφορές τών δύο ώμομέτρων πού κατασκευάσατε; 

Ποιά ή περιοχή άντιστάσεως όπου τό καθένα βρίσκει έφαρμογή: Πώς 

μπορείτε νά έπεκτείνετε τήν περιοχή έφαρμογής τοΰ πρώτου ώμομέτρου 

σέ μεγαλύτερες τιμές άντιστάσεως καί τοΰ δευτέρου σέ μικρότερες τιμές 

άντιστάσεως;
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+·-
Τροφοδοτικό

ΣΡ -·-

A A W ------ S

(α)

Β

ΣΧΗ Μ Α  7-15 Τό γαλβανόμετρο D'Arsonval σέ διάταξη ώμομέτρου γιά μέτρηση 

(α) μεγάλης άντιστάσεως (β) μικρής άντιστάσεως.

7-6 Τό Βαλλιστικό Γαλβανόμετρο

Στις έφαρμογές τοΰ γαλβανομέτρου D'Arsonval πού μελετήσαμε ώς 
τώρα, ένδιέφερε ή κίνηση τοΰ γαλβανομέτρου καί ή τελική άπόκλιση κατά 
τή διέλευση ένός σταθερού ρεύματος I. Μιά έξίσου ένδιαφέρουσα καί ση
μαντική έφαρμογή τού γαλβανομέτρου, είναι ή μέτρηση τοΰ όλικοΰ φορ
τίου σέ ένα παλμό ήλεκτρικοΰ ρεύματος μικρής χρονικής διαρκείας. "Ας 
υποθέσουμε ότι μέ κάποια διεργασία στό έξωτερικό κύκλωμα (έκφόρτιση 
ένός πυκνωτή ή μιά στιγμιαία μεταβολή μαγνητικής ροής) ένα ρεύμα l(t) 
διοχετεύεται στό πηνίο τοΰ γαλβανομέτρου γιά μιά μικρή χρονική περίοδο 
Τ, μετά τήν όποια τό ρεύμα μηδενίζεται καί πάλι. Κατά τή χρονική περίοδο 
Τ ή έξίσωση πού διέπει τήν κίνηση τοΰ γαλβανομέτρου δίνεται άπό τήν έξ.
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(7 13), δπου στήν περίπτωση αύτή δ συντελεστής άποσβέσεως όφείλεται 
μόνο στην τριβή πού δημιουργεί ό άτμοσφαιρικός άέρας

Μ — + r0 —— + τθ = ΝΒΑΙ . (7 .48 )
at* at

'Ολοκληρώνοντας ώς πρός τό χρόνο <ττό διάστημα (Ο,Τ). ή τελευταία σχέ
ση παίρνει τή μορφή

Μ
dO
dt"

τ
+ Γο 0

t=0
(7 .49 )

"Αν τό γαλβανόμετρο βρίσκεται άρχικά (κατά τή χρονική στιγμή t = 0) σέ 

κατάσταση ήρεμίας, ό πρώτος δρος τής έξ. (7 .49 ) είναι άνάλογος πρός τή 

γωνιακή ταχύτητα ωτ τοΰ γαλβανομέτρου κατά τή χρονική στιγμή t =  Τ

τ
= Μωτ 

t=o
(7 .50 )

Ό  δεύτερος δρος έκψράζει τήν όλική γωνιακή άπόκλιση κατά τή χρονική 
στιγμή t = Τ. "Αν ή διάρκεια τοΰ παλμοϋ είναι μικρή μπορούμε νά γράψου
με τόν δρο άποσβέσεως ώς

Τ _  / « Ν τ  
— Γ° ' ” η7~ /  ^ t=o dt

(7 .51 )

δπου <d&/dt> είναι ή μέση γωνιακή ταχύτητα στό διάστημα (Ο,Τ). Είναι 

φανερό δτι τό δριο τής έξ. (7 .51 ) καθώς ή διάρκεια τοΰ παλμού γίνεται μι

κρή, τείνει πρός τό μηδέν. Κατά τόν ίδιο τρόπο μπορεί νά θεω ρηθεί άμελη- 

τέος καί ό τρίτος δρος τής έξ. (7 .49 ). Ό  δρος αύτός μπορεί στήν ίδια προ

σέγγιση νά γραφεί ώς τό γινόμενο τής μέσης άποκλίσεως <θ> έπί τό χρό
νο Τ, ήτοι

τ ©dt =  τ< θ>τ . (7 .52 )

Τέλος, τό όλοκλήρωμα τού ρεύματος στό. δεξιό μέρος τής έξ. (7 .4 9 ), δίνει
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τό όλικό φορτίο q πού δ ιέρ ευ σ ε  στό κινητό πηνίο τοϋ όργάνου κατά τό μι

κρό χρονικό διάστημα (Ο ,Τ).

Ν Β α / Τ Idt =  N BAq . (7 .5 3 )
ο

Παραλείποντας τούς ά μ ελη τέους σ έ  πρώτη προσέγγιση  όρους τής έξ.

(7 .4 9 )  μπορούμε έπομένω ς νά γράψ ουμε τήν έξίσω ση πού διέπει την κίνη

ση τοϋ γαλβανομέτρου ώς

Μ ω τ =  N BAq . (7 .5 4 )

Ή  συμπεριφ ορά πού π ροβλέπ ει ή τελευταία  σχέση  είναι έξαιρετικά άπλή: 

Μ ε τ ά  τή δ ι έ λ ε υ σ η  έ ν ό ς  π α λ μ ο ύ  μ έ  μ ικ ρ ή  χ ρ ο ν ι κ ή  δ ιά ρ κ ε ια , τό  γ α λ β α ν ό μ ε 
τ ρ ο  α π ο κ τ ά  α ρ χ ικ ή  γ ω ν ια κ ή  τ α χ ύ τ η τ α  ω τ, α ν ά λ ο γ η  π ρ ό ς  τό  ό λ ικ ό  φ ο ρ τ ίο  
π ο ύ  δ ι έ ρ ε υ σ ε  σ τ ό  π η ν ίο . Στη συνέχεια  ή κίνηση τοϋ γαλβανομέτρου δ ιέπε- 

ται άπό τήν έξ. (7 .1 3 ) γιά τήν ειδική περίπτω ση I =  0

ά2θ  άθ
Μ —  + r ----- + τθ  =  0  (7 .5 5 )

d t2 dt

μέ λύ σ ε ις  πού μπορούν νά βρεθ ούν σύμφω να μέ τή δ ιερεύνηση τής Παρα

γράφου 7 -2 . Μ ετά άπό άρκετό χρόνο τό γαλβανόμετρο θά έπανέλθει στή 

θ έσ η  θ  =  0  ει'τε μέ ταλάντω ση γύρω άπό τό σημείο  ισορροπίας είτε μέ 

τήν έκθετική  συμπεριφ ορά τής ύπερκρίσ ιμης άπ οσβέσεω ς. "Οπως καί 

προηγουμένω ς ή συμπεριφ ορά τοϋ γαλβανομέτρου έξαρτάται άπό τήν τιμή 

τής όλικής άντιστάσεω ς τοϋ έξω τερικοΰ κυκλώματος.

Ά ν  καί μπορούμε νά π ροσδιορ ίσουμε τά χαρακτηριστικά τής κινήσεω ς, 

όπως τήν περίοδο τής ταλαντώ σεω ς ή τό πλάτος τής μέγιστης άποκλίσεως, 

άπό τήν άναλυτική μορφή των λύσ εω ν  είναι κατά πολύ άπλούστερο γιά τό 

σκοπό αύτό νά θ εω ρ ή σ ο υμ ε τή μηχανική ένέργεια  πού διοχετεύεται στό 

γαλβανόμετρο άπό τό βραχύ παλμό στό χρονικό διάστημα (Ο,Τ)· Σύμφωνα 

μέ τήν έξ. (7 .5 4 ) κατά τό χρόνο t =  Τ  τό γαλβανόμετρο διαθέτει κινητική 

ένέργεια

(N B A )2 

2 Μ
(7 .5 6 )

Καθώ ς τό πηνίο τοϋ γαλβανομέτρου περιστρέφ εται, ό μηχανισμός άναρτή-
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σεως έξασκεί μιά ροπή άνάλογη πρός τή γωνία άποκλίσεως πού συνεχώς 
μειώνει τή γωνιακή ταχύτητα. Ή  μέγιστη άπόκλιση ©m έπιτυγχάνεται όταν 
δλη ή κινητική ένέργεια μετατραπεϊ σέ δυναμική ένέργεια στρέψεως τού 
μηχανισμού άναρτήσεως. Ά ν  οΙ δυνάμεις τριβής είναι μικρές, μπορούμε νά 
ύπολογίσουμε τή δυναμική ένέργεια πού έχει άποθηκευτεϊ ατό μηχανισμό 
άναρτήσεως, θεωρώντας τό έργο πού καταναλώθηκε κατά τήν κίνηση γιά 

τήν ύπερνίκηση τής ροπής στρέψεως. Εξισώνοντας τίς δύο ποσότητες μπο

ρούμε νά γράψουμε

Γ®
5  Μωτ2 = Jo m rddO  (7 .57 )

ή

(NBA)2 _  T © m 2 

2M Q 2

‘Από τήν τελευταία σχέση ή μέγιστη γωνία άποκλίσεως μπορεί νά γράψει 

ώς

©m
NBA

(7 .58 )

ήτοι άνάλογη πρός τό όλικό φορτίο q πού διέρευσε στό πηνίο.
Στήν άναλογία τής έξ. (7 .58 ) στηρίζεται σχεδόν πάντα ή χρήση τού 

βαλλιστικού γαλβανομέτρου. Χρησιμοποιώντας τή διάταξη παρατηρήσεως 

πού περιγράφεται στό σχήμα 7-2, ή μέγιστη γωνιακή άπόκλιση ©m καί έπο- 

μένως τό φορτίο q πού διέρευσε στό πηνίο μπορεί νά μετατραπεϊ σέ γραμ

μική άπόκλιση διαμέσου τής έξ. (7 .1)

dm = 2 9 mD (7.S9I

δπου D είναι ή άπόσταση τής γραμμικής κλίμακας άπό τό γαλβανόμετρο καί 

dm ή μέγιστη άπόκλιση. Ή  εύαισθησία τού βαλλιστικού γαλβανομέτρου ώς 
πρός τό φορτίο S q μπορεί νά όριστεΐ σέ άναλογία μέ τίς έξ. (7 .3 ) καί (7 .4 ) 
ώς

S q Dq
■ 1000 = 2 0 0 0

NBA

\/τΜ
(7 .60 )
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μέ δ ιαστάσεις άντίστροφου φορτίου. Γιά τή συνήθη άπόσταση D =  1 m 

μπορεί άκόμη νά έκφ ρ α σ τεΐ σ έ  χ ιλιοστόμετρα ανά coulom b. Χ ρ η σ ιμ ο 

ποιώντας άκόμη τίς έξ. (7 .3 ) καί ( 7 .2 1β) μπορούμε νά γράψουμε

όπου Τ 0 =  2π/ω 0 είναι ή φ υσ ική  περίοδος ταλαντώ σεω ς τού γαλβανομέ

τρου.

Σύμφ ω να μέ τήν έξ. (7 .6 1 ) , ή εύα ισθ ησ ία  τοΰ γαλβανομέτρου ώς πρός 

τό φορτίο είναι άνάλογη πρός τήν άντίστοιχη εύα ισθ ησ ία  ώς πρός τό ρεύ

μα καί άντίστροφα ανάλογη πρός τήν περίοδο έλεύ θ ερ η ς  ταλαντώ σεω ς. 

Γαλβανόμετρα πού προορίζονται κυρίω ς γιά βαλλιστική χρήση συνήθω ς 

κατασκευάζονται μέ πηνίο μεγάλης δίστομης Α , ώ στε νά αύξάνει σημαντικά 

ή ροπή άδρανείας. Τούτο  έχει ώς άποτέλεσμα αύξηση τής φ υσ ικής περιό

δου Τ 0, έτσ ι ώ στε ό χρόνος κατά τόν όποιο δ ιοχετεύεται τό φορτίο στό 

γαλβανόμετρο νά είναι πράγματι αμελητέος σέ σχέση μέ τό χρόνο τής 

έλεύ θ ερ η ς  κ ινήσεω ς πού ά κολουθεϊ. Ά π ό  τήν έξ. (7 .6 1 ) , ή ιδιότητα αύτή 

συνεπάγεται έκ πρώτης όψ εω ς μείω ση τής εύα ισθ ησ ία ς S q, ή όποια όμως 

άντισταθμίζεται άπό τήν αύξηση τής εύα ισθ ησ ία ς ώς πρός τό ρεύμα S, πού 

σύμφω να μέ τήν έξ. (7 .3 )  είναι άνάλογη πρός τή διατομή Α  τοΰ πηνίου.

'Έ να ς σχετικά βραχύς παλμός ρεύματος μπορεί νά δημιουργηθεΐ σ έ ένα 

κύκλωμα μέ τήν έκφ όρτιση ένός πυκνωτή πού άρχικά έχει φ ορτιστεί σ έ κά

ποιο δυναμικό U. Ή  βασική διάταξη γιά τή διαδικασία αύτή δίνεται δια- 

γραμματικά στό σχήμα 7 -1 6 . Μ έ τόν διακόπτη S  στή θ έσ η  φ ορτίσεω ς ό 

πυκνω τής τής διατάξεως, μέ χωρητικότητα C , άποθηκεύει φορτίο

q =  CU . (7 .6 2 )

"Αν ό διακόπτης S  μετατοπιστεί στή θ έσ η  έκφ ορτίσεω ς, τό φορτίο αύτό θά 

δ ιο χετευθ εΐ στό πηνίο τοΰ βαλλιστικού γαλβανομέτρου, τό όποιο θά κινη

θ ε ί μέ μέγιστη άπόκλιση κατά τήν πρώτη ταλάντωση

d m =  q S q (7 .6 3 )

δπου ή έξ. (7 .6 0 ) έχει γραφ εί γιά τή συνήθη άπόσταση κλίμακας- 

γαλβανομέτρου D =  1 m . Ά π αλείφ οντας τό φορτίο q άπό τίς δύο τελ ευ 

ταίες σ χ έσ ε ις  μπορούμε νά γράψουμε

dm =  SqCU. (7.64)
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Γ*

ΣΧΗΜ Α 7-16 Απλή διάταξη δημιουργίας παλμού ρεύματος μέ έκφόρτιση πυκνω
τή.

Όπως θά δούμε άργότερα ή τελευταία έξίσωση μπορεί νά χρησιμο

ποιηθεί κατά δύο τρόπους. Μέ παρατήρηση τής μέγιστης άποκλίσεως dm 

μπορεί νά μετρηθεί ή χωρητικότητα τοΰ πυκνωτή τής διατάξεως άν είναι 
γνωστό τό δυναμικό φορτίσεως U. Αντίστροφα, χρησιμοποιώντας πυκνωτή 
γνωστής χωρητικότητας C μπορούμε νά προσδιορίσουμε τή διαφορά δυνα

μικού πού δημιουργεΐται σέ δυο σημεία ένός κυκλώματος. Καί στίς δύο πε
ριπτώσεις δμως είναι άπαραίτητη ή γνώση τής εύαισθησίας S q τοΰ βαλλι

στικού γαλβανομέτρου ώς πρός τό φορτίο.

ΠΕΙΡΑΜΑ 7-8. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟΥ

Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 7-17. ΟΙ άντιστάσεις R , καί R2 

ιίναι ένα κιβώτιο άντιστάσεων μέ ένδιάμεση έπαφή καί όλική άντίσταση 

R, + R2 = 1 kQ ένώ ό πυκνωτής C έχει γνωστή χωρητικότητα τής τάξης 

τών 0 .5  pF. Ό  διακόπτης τηλεγραφητή S , παρέχει τή δυνατότητα γρήγο

ρης έπαναφοράς τοΰ γαλβανομέτρου στή θέση Ισορροπίας μετά τήν άνά- 

γνωση τής πρώτης μέγιστης άποκλίσεως.
Μέ τιμές τών άντιστάσεων R, = 1 kO καί R2 = 0  ρυθμίστε τό τροφο

δοτικό ΣΡ γιά δυναμικό 1 V. Κλείστε τόν διακόπτη στή θέση Α καί περι
μένετε μερικά δευτερόλεπτα. Σημειώστε τή θέση Ισορροπίας τοΰ γαλβα

νομέτρου. Μετατοπίστε τόν διακόπτη S 2 στή θέση Β καί παρατηρείστε 

τήν πρώτη μέγιστη άπόκλιση dm. Ά ν  ή άπόκλιση dm άπό τή θέση ισορ
ροπίας είναι μικρότερη άπό 2 0  cm αύξεΐστε τό δυναμικό τού τροφοδοτι

κού ΣΡ ώστε νά έπιτύχετε μέγιστη άπόκλιση τής τάξης τών 2 0  cm . Με-

20
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< £ >

Β

— V s

- Λ Λ Λ Λ Λ -

R·.
- Λ Λ Λ Λ Λ -

R2

< ν >

ΣΧΗ Μ Α 7-17 Κύκλωμα γιά τη βαθμονόμηση καί προσδιορισμό τής ευαισθησίας 

βαλλιστικού γαλβανομέτρου.

λετεϊστε μέ προσοχή τή μέγιστη άπόκλιση τού γαλβανομέτρου ώς συ

νάρτηση τού χρόνου πού παραμένει ό διακόπτης S 2 στή θέση φορτίσεως 

Α. Βεβαιωθείτε δτι σέ κάθε μέτρηση ό διακόπτης S 2 παραμένει στή θέ

ση Α άρκετό χρόνο ώστε νά φορτιστεί πλήρως ό πυκνωτής. Μετά άπό 

κάθε μέτρηση χρησιμοποιείτε τόν διακόπτη τηλεγραφητή S , γιά συντό

μευση τού χρόνου έπαναφοράς τού γαλβανομέτρου στή θέση ισορρο

πίας.
-  Διατηρώντας τό άθροισμα R, + R2 σταθερό καί Γσο πρός 1 k fi, μετα

βάλετε τήν άντίσταση R , καί σέ κατάλληλο πίνακα καταγράψτε τή μέγι
στη άπόκλιση γιά άρκετές τιμές τής άντιστάσεως Rv Τό φορτίο πού άπο- 
θηκεύεται στόν πυκνωτή δίνεται προφανώς άπό τή σχέση

+ r 2
(7 .65)

όπου V είναι ή ένδειξη τού βολτομέτρου. Σέ κάθε μέτρηση σημειώστε 

τόσο τή μέγιστη άπόκλιση όσο καί τή θέση Ισορροπίας τού γαλβανομέ

τρου στήν κατάσταση ήρεμίας. Άντιστρέψτε τήν πολικότητα τού τροφο

δοτικού καί έπαναλάβετε τίς μετρήσεις γιά τις ίδιες τιμές τής άντιστά- 

σεως R ,. Παίρνοντας τό μέσο όρο τής μέγιστης άποκλίσεως γιά κάθε τι

μή τής άντιστάσεως R , έξαλείφετε μέ τόν τρόπο αύτό σφάλματα πού 

προέρχονται άπό θερμική ΗΕΔ, βολταϊκά ρεύματα, κ.λ.π.

- Αποδώστε σέ γραφική παράσταση τή μέγιστη άπόκλιση τού γαλβανο-
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μέτρου ώς πρός τό φορτίο πού διέρρευσε τό πηνίο γιά κάθε τιμή της άν- 
πστάσεως R ,, σημειώνοντας τό πειραματικό σφάλμα γιά κάθε σημείο 
τών δεδομένων. Προσαρμόστε τήν καλύτερη εύθεία στά πειραματικά δε
δομένα καί υπολογίστε άπό τήν κλίση τής εύθείας τή  ̂ εύαισθησία Sq τού 
γαλβανομέτρου ώς πρός τό φορτίο. "Αν τά δεδομένα σας άποκλίνουν άρ- 
κετά άπό τή γραμμικότητα πού προβλέπει ή έξ. (7 .64 ), σχολιάστε τό άπο- 

ιέλεσμα.
- ' Αντικαταστήστε τόν πυκνωτή C μέ ένα άπό τούς πυκνωτές άγνωστης

χωρητικότητας πού θά σάς δοθούν. Ρυθμίστε τήν άντίσταση R, ώστε κα

ι ά τή μετάβαση τού διακόπτη S ? άπό τή θέση Α στή θέση Β τό γαλβα

νόμετρο νά έμφανίζει μέγιστη άπόκλιση μεγαλύτερη άπό 10 cm. Χρησι

μοποιώντας τήν προηγούμενη καμπύλη βαθμονομήσεως ύπολογίστε τήν 

άγνωστη χωρητικότητα τού πυκνωτή. Έπαναλάβετε τήν έργσσία γιά ό

λους τούς πυκνωτές άγνωστης χωρητικότητας πού θά σάς δοθούν.

7-7 Μέτρηση ’Αντιστάσεως καί Χωρητικότητας μέ τά Βαλλιστικό Γαλβανό
μετρο

Τό βαλλιστικό γαλβανόμετρο βρίσκει μιά σημαντική έφαρμογή στή μέ
τρηση άντιστάσεων πού ξεπερνούν τίς μερικές δεκάδες ΜΩ. Στήν περιοχή 

αυτή άπευθείας μέτρηση τής άντιστάσεως μέ ώμόμετρο δίνει πενιχρά άπο- 
τελέσματα καθόσον γιά τή διαφορά δυναμικού πού άναπτύσσουν τά συνή

θη ήλεκτρικά στοιχεία τό ρεύμα πού διαρρέει τήν άγνωστη άντίσταση είναι 

έξαιρετικά μικρό. 'Ακόμη όμως καί στήν περίπτωση όπου τό ρεύμα ί διαμέ

σου τής άντιστάσεως είναι πολύ μικρό ώστε νά διεγείρει ένα εύαίσθητο 

γαλβανόμετρο, είναι δυνατόν νά μετρηθεί τό όλικό φορτίο

q = J l idt’ (7 .66 )
ο

πού διέρρευσε στήν άντίσταση μέσα στό χρόνο t. Μιά διάταξη πού έπιτρέ- 

πει τήν παρατήρηση αύτή δίνεται στό σχήμα 7-18, όπου R άντιπροσωπεύει 
μιά άντίσταση τής τάξης τών 107 — 108 Ω. "Αν ό διακόπτης S κλείσει στή 
θέση Α ένα μικρό ρεύμα θά διαρρεύσει στήν άντίσταση R καί θά άρχίσει ή 
φόρτιση τού πυκνωτή C. Μετά άπό ένα χρονικό διάστημα t. τό φορτίο πού 
έχει συσωρευτεΐ στόν πυκνωτή είναι

q = CV (7 .67 )

ο
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όπου C ή χωρητικότητα καί V τό δυναμικό ατά άκρα τοΰ πυκνωτή. Κατά τή 
χρονική αύτή στιγμή, τό ρεΰμα πού διαρρέει τήν άντίσταση R εϊναι

U -  V

R
(7 .68)

Ή  έξίσωση έπομένως πού διέπει τή συσσώρευση φορτίου στόν πυκνωτή 
είναι

dq
dt

U -

R

dq q _  U 
~dt" + IRC ~ "R

(7 .69)

*H γενική λύση τής τελευταίας διαφορικής έξισώσεως μπορεί νά βρεθεί μέ 

άπευθείας όλοκλήρωση ή μέ άλλες μεθόδους ώς

t
RC~q(t) = UC -  Ae nu (7 .70)

όπου ή σταθερά Α καθορίζεται άπό τίς άρχικές συνθήκες. Γιά τό συγκεκρι-.

ΛΛΛΛΑ
ΣΧΗΜ Α 7-18 Διάταξη γιά τή μέτρηση ύψηλής άντιστάσεως.
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μένο πρόβλημα όπου άρχικά (σέ χρόνο t= 0 ) ό πυκνωτής είναι άφόρτιστος 
(q(0) = 0) ή έξ. (7 .70 ) δίνει

0  = UC -  A

ή

_  _1 _
q(t) = UC ^ 1  — e RC )  . (7 .71 )

Παρατηρεΐται ότι ή ποσότητα Q = UC άντιπροσωπεύει τό όλικό φορτίο πού 
μπορεί νά συσσωρεύσει στόν πυκνωτή ή Η ΕΔ τού στοιχείου. Μπορεί π.χ. 
νά προσδιοριστεί πειραματικά άν φορτίσουμε τόν πυκνωτή έπί ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα καί στή συνέχεια διοχετεύσουμε τό φορτίο ατό βαλλιστι
κό γαλβανόμετρο μεταθέτοντας τό διακόπτη S  άπό τή θέση Α  στή θέση Β.

Ή  λύση τής διαφορικής έξισώσεως (7 .69 ) στήν έξ. (7 .71 ) ύπαγορεύει 

τή μέθοδο προσδιορισμού τής άντιστάσεως R. "Αν ό πυκνωτής γνωστής 

χωρητικότητας C φορτιστεί γιά ένα χρονικό διάστημα t καί στή συνέχεια 

μετρηθεί τό φορτίο q(t) πού συσσωρεύτηκε (μέ έκφόρτιση τού πυκνωτή 

στό κύκλωμα τού βαλλιστικού γαλβανομέτρου) ή μόνη άγνωστη παράμε

τρος πού παραμένει στήν έξ. (7 .71 ) είναι ή άντίσταση R. Ή  σχέση αύτή 

μπορεί νά γραφεί σέ μιά πλέον εύχρηστη μορφή άν θεωρήσουμε τήν άντί- 

στοιχη λογαριθμική σχέση. Γράφοντας

Q = UC (7 .72 )

γιά τό όλικό φορτίο πού μπορεί νά συσσωρεύσει ή Η ΕΔ  τού κυκλώματος 
στόν πυκνωτή, ή έξ. (7 .71 ) μπορεί νά μετασχηματιστεί στήν έκφραση

In
Q

Q -  q(t)

t
RC

ή

In
Q

Q -  q(t)

(7 .73 )

(7 .74 )

Στήν τελευταία σχέση D είναι ή άπόκλιση τού γαλβανομέτρου γιά πλήρη 
φόρτιση τού πυκνωτή καί d ή άπόκλιση γιά χρόνο φορτίσεως t.
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ΠΕΙΡΑΜΑ 7-9. ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΒΑΛΛΙΣΤΙ
ΚΟ ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ (I. ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ)

Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 7-18. Ό ς στοιχείο χρησιμο
ποιείστε ένα τροφοδοτικό ΣΡ. Χρησιμοποιείστε άκόμη ένα πυκνωτή μέ 

χωρητικότητα τής τάξης τών 5 pF καί τήν άγνωστη άντίσταση R πού θά 

σάς δοθεί. Βραχυκυκλώστε τά άκρα τής άντιστάσεως R ώστε μέ τόν δια

κόπτη S στή θέση A ό πυκνωτής νά συνδέεται άπευθείας μέ τό τροφο

δοτικό ΣΡ. 'Αναπτύξτε διαφορά δυναμικού 1 V στό τροφοδοτικό ΣΡ καί 

φορτίστε τόν πυκνωτή κλείνοντας τόν διακόπτη S στή θέση Α. Μεταθέ

στε τόν διακόπτη S στή θέση Β καί παρατηρείστε τή μέγιστη άπόκλιση D 

τού γαλβανομέτρου. Ρυθμίστε τό δυναμικό τού τροφοδοτικού ΣΡ ώστε ή 

άπόκλιση νά είναι περίπου 20 cm. Μετά τήν παρατήρηση τής πρώτης μέ- 

γιστης άποκλίσεως, ό διακόπτης τηλεγραφητή S , μπορεί νά χρησιμοποιεί

ται γιά τήν γρήγορη έπαναφορά τοΰ γαλβανομέτρου στή θέση Ισορρο

πίας. Σημειώστε τή θέση ίσορροπίας καί τή μέγιστη άπόκλιση. Άντι- 
στρέψτε τήν πολικότητα τοΰ τροφοδοτικού ΣΡ, σημειώστε τή νέα θέση 

Ισορροπίας (μήν προσπαθήσετε νά μετακινήσετε τήν κλίμακα) καί έπανα- 

λαμβάνοντας τή διαδικασία φορτίσεως - έκφορτίσεως σημειώστε τή νέα 
μέγιστη άπόκλιση πρός τήν άντίθετη πλευρά τής κλίμακας. Παίρνοντας τό 

μέσο Ορο τών δύο μετρήσεων έλαττώνετε συστηματικά σφάλματα πού 

τυχόν ύπεισέρχονται στίς μετρήσεις σας άπό θερμικές ΗΕΔ, βολταϊκά 

φαινόμενα κ.λ.π.
-  ’Αποσυνδέστε τό βραχυκύκλωμα άπό τά άκρα τής άντιστάσεως R. 

Φορτίστε τόν πυκνωτή (κλείνοντας τόν διακόπτη S στή θέση Α) γιά ένα 

χρονικό διάστημα t= 30 sec. Μεταθέστε τόν διακόπτη S  στή θέση Β καί 

παρατηρείστε τή μέγιστη άπόκλιση τοΰ γαλβανομέτρου. Σέ κατάλληλο πί

νακα σημειώστε τό χρόνο φορτίσεως τοΰ πυκνωτή, τή θέση ίσορροπίας 

καί τή θέση μέγιστης άποκλίσεως. Έπαναλάβετε τήν έργασία γιά πέντε 

έως δέκα διάφορους χρόνους φορτίσεως ώστε νά καλυφθεί ή περιοχή 

τής κλίμακας μεταξύ 5 καί 20  cm.

-  Άντιστρέψτε τήν πολικότητα τού τροφοδοτικού ΣΡ καί έπαναλάβετε 

τήν προηγούμενη έργασία γιά τούς ίδιους χρόνους φορτίσεως τοΰ πυ

κνωτή. Υπολογίστε τό μέσο όρο τής όλικής άποκλίσεως d γιά κάθε 
χρόνο φορτίσεως άπό τίς δύο άντίστοιχες μετρήσεις.
-  'Αποδώστε τά άποτελέσματά σας σέ γραφική παράσταση μέ κατακό- 
ρυφο άξονα τήν ποσότητα In [D/(D—d)l καί όριζόντιο άξονα τό χρόνο 

φορτίσεως ί. Χρησιμοποιείστε ήμιλογαριθμικό χαρτί. Προσαρμόστε τήν 

καλύτερη εύθεία στά δεδομένα σας καί άπό τήν κλίση τής εύθείας ύπο- 

λογίστε τήν τιμή τής άντιστάσεως R σύμφωνα μέ τήν έξ. (7 .74).
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Ή  μέθοδος τοϋ προηγουμένου πειράματος βρίσκει άρκετές έφαρμογές 
στή βιομηχανία γιά τόν έλεγχο τών ήλεκτρικών Ιδιοτήτων ύλικών καί διατά
ξεων. Ή  μόνωση μεταξύ τών καλωδίων ήλεκτρικοϋ ρεύματος καί τών σω
ληνώσεων ύδρεύσεως σέ ένα κτίριο, μπορεί π.χ. νά προσδιορίστε! μέ βαλ
λιστικό γαλβανόμετρο. Μιά συγκεκριμένη έφαρμογή τής μεθόδου θά μελε
τήσουμε στό έπόμενο πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 7-10. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ Ο
ΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Χρησιμοποιείστε τήν προηγούμενη μέθοδο γιά νά προσδιορίσετε τήν 

αντίσταση μεταξύ τού κεντρικού άγωγοΰ καί τής θωρακίσεως σέ ένα 

ομοαξονικό καλώδιο. Καθόσον ή άντίσταση πού πρόκειται νά μετρήσετε 

είναι άρκετά ύψηλή θά πρέπει νά λάβετε ειδικά μέτρα ώστε τό φορτίο 
πού συσσωρεύεται στόν πυκνωτή τού σχήματος 7-18 νά προέρχεται 
πράγματι άπό τό ρεύμα πού διαρρέει τό μονωτικό υλικό μεταξύ κεντρι

κού άγωγού καί θωρακίσεως. Είναι π.χ. δυνατόν ένα μέρος τού φορτίου 

νά διαρρεύσει στήν έπιφάνεια τού μονωτικού ύλικού.
-  Σημειώστε τό μήκος τού όμοαξονικού καλωδίου πού σάς δόθηκε. 
Απογυμνώστε ένα μήκος περίπου 10 cm σέ κάθε άκρο τού καλωδίου 

άπό τό έξωτερικό περίβλημα καί τή θωράκιση. Συνδέστε μεταξύ τους τά 
δύο άκρα τοΰ κεντρικού άγωγοΰ καί τά δύο άκρα τής θωρακίσεως δπως 
δείχνει τό σχήμα 7-19. Γιά μεγαλύτερη προστασία περιτυλίξτε ένα γυμνό

ΣΧΗ Μ Α 7-19 Προτταρασκευή 

όμοαξονικού καλωδίου γιά μέ

τρηση τής άντιστάσεως τοΰ μο

νωτικού υλικού μεταξύ κεντρι
κού άγωγού καί θωρακίσεως. 

01 ένδείξεις τοϋ σχήματος +.
Α  άναφέρονται στά άντίστοιχα 

σημεία τοϋ σχήματος 7 .18 .
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χάλκινο σύρμα γύρω άπό τό μονωτικό υλικό στό διάστημα μεταξύ τών 

δύο άκρων τού κεντρικού άγωγού καί τών δύο άκρων της θωρακίσεως. 

Τό προστατευτικό αύτό σύρμα πού συνδέεται μέ τόν άρνητικό πόλο τοΰ 

τροφοδοτικού ΣΡ παρεμποδίζει τη διαρροή φορτίου στην έπιφάνεια τού 

μονωτικού υλικού.

— Συνδέστε την άντίσταση πού δημιουργεί τό μονωτικό τού όμοαξονικού 

καλωδίου τού σχήματος 7-19 στό κύκλωμα τοΰ σχήματος 7-18 καί έπα- 

ναλάβετε τή διαδικασία τοΰ Πειράματος 7-9. Χρησιμοποιείστε πυκνωτή 

μέ χωρητικότητα 0.1 — 0 .5  pF καί δυναμικό μεταξύ 20  καί 30  V. Ρυθμί

στε ,τό δυναμικό έτσι ώστε γιά πλήρη φόρτιση τού πυκνωτή τό βαλλιστι

κό γαλβανόμετρο νά άποκλίνει κατά τήν έκφόρτιση περίπου 20  cm.

— Προσδιορίστε τήν άντίσταση τού μονωτικού ύλικού άνά μέτρο όμοαξο- 
νικού καλωδίου καί συγκρίνετε μέ τίς προδιαγραφές τοΰ κατασκευαστή.

Κατά τήν προηγούμενη μέθοδο ή τιμή τής άντιστάσεως προσδιορίστη
κε άπό τό χρόνο φορτίσεως — ή μερικής φορτίσεως — τοΰ πυκνωτή. Ενα λ

λακτικά μπορούμε νά μετρήσουμε τό ίδιο μέγεθος στήν άντίστροφη διερ
γασία, δηλαδή κατά τήν έκφόρτιση ένός πυκνωτή μέ γνωστή χωρητικότητα 

διαμέσου μιας άγνωστης άντιστάσεως μέ ύψηλή τιμή. Έ ν α  κύκλωμα πού 

έπιτρέπει τή διεργασία αύτή δίνεται διαγραμματικά στό σχήμα 7-20. Μέ τό 
διακόπτη S στή θέση φορτίσεως Α τό φορτίο πού άποθηκεύεται (μέσα σέ 
πολύ μικρό χρόνο) στόν πυκνωτή C είναι

q = CU (7 .75)

δπου U ή ΗΕΔ τοΰ ήλεκτρικοϋ στοιχείου. ’Αποσυνδέοντας τό διακόπτη S 
άπό τή θέση Α άρχίζει ή έκφόρτιση τοΰ πυκνωτή διαμέσου τής άντιστά- 
σεως R. Τό ρεύμα πού θά διαρρεύσει στήν άντίσταση R είναι

i
V

δπου

V
q(t)
~ (Τ

(7 .76)

(7 .77)

είναι τό δυναμικό πού δημιουργεί στό άκρα τοΰ πυκνωτή τό φορτίο q(t)
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R
ΛΛΛΛΛ

- d f -

I

υ
ΣΧΗΜΑ 7-20 Διάταξη γιά τή μέτρηση υψηλής όντιστόσεως μέ έκφόρτιση πυκνω

τή γνωστής χωρητικότητας.

που έχει παραμείνει μετά άπό χρόνο έκψορτίσεως t. Μπορούμε έπομένως 

νά γράψουμε τήν έξίσωση πού διέπει τήν μείωση τού φορτίου ώς

dq _  V  _  q 
dt" “  W ~ *RC

(7 .7 8 )

μέ λύσεις

q(t) = Ae RC (7 .79 )

δπου ή σταθερά Α προσδιορίζεται άπό τίς άρχικές συνθήκες. Ά ν  σέ χρόνο 

t= 0  ό πυκνωτής είναι πλήρως φορτισμένος είναι εύκολο νά δείξουμε δτι

A  =  Q =  UC

όπότε ή έξ. (7 ,79 ) παίρνει τή μορφή

_  _ t _

q(t) =  UCe RC . (7 .80 )

Ό πω ς καί προηγουμένως ή τελευταία σχέση μπορεί νά μετατραπεΐ σέ σχε
τική άπόκλιση τού γαλβανομέτρου d ώς πρός τήν πλήρη άπόκλιση D (γιά
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χρόνο έκφ ορτίαεω ς t= 0 ) . Σ έ  άναλογία μέ τήν έξ. (7 .7 4 )  μπορούμε νά γρά
ψ ουμε

In
Q

q
(7 .8 1 )

ΠΕΙΡΑΜΑ 7-11. ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΒΑΛΛΙΣΤΙ
ΚΟ ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ (II. ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ)

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 7-20. Ός ήλεκτρικό στοιχείο 
χρησιμοποιείστε ένα τροφοδοτικό ΣΡ. Χρησιμοποιείστε άκόμη ένα πυ
κνωτή μέ χωρητικότητα τής τάξης των 5 pF καί τήν άγνωστη άντίσταση 
πού θά σάς δοθεί. ’Αναπτύξτε διαφορά δυναμικού 1 V στό τροφοδοτικό 
ΣΡ καί φορτίστε τόν πυκνωτή κλείνοντας τόν διακόπτη S στή θέση Α. 
Μεταθέστε τόν διακόπτη S στή θέση Β καί παρατηρείστε τή μέγιστη 
απόκλιση D τού γαλβανομέτρου. Ρυθμίστε τό δυναμικό τού τροφοδοτι
κού ΣΡ ώστε ή μέγιστη άπόκλιση D νά είναι περίπου 20 cm. Σημειώστε 
τή θέση ισορροπίας καί τή θέση μέγιστης άποκλίσεως. Ή μεταφορά τού 
διακόπτη S άπό τή θέση Α στή θέση Β πρέπει νά γίνεται μέ άρκετά γρή
γορη κίνηση ώστε τό φορτίο πού θά διαρρεύσει διαμέσου τής άντιστά- 
σεως R στό μικρό χρονικό διάστημα πού θά παραμείνει άνοικτό τό κύ
κλωμα νά είναι αμελητέο. Καθόσον ή τιμή τής μέγιστης άποκλίσεως D 
θά χρησιμοποιηθεί στή συνέχεια ως σημείο άναφοράς, έπαναλάβετε τή 
μέτρηση μερικές φορές καί ύπολογίστε τόν μέσο 6ρο τών τιμών πού θά 
προκύψουν. Μετά άπό κάθε παρατήρηση τής μέγιστης άποκλίσεως, ό 
διακόπτης τηλεγραφητής S, μπορεί νά χρησιμοποιείται γιά τή γρήγορη 
έπαναφορά τού γαλβανομέτρου στή θέση ισορροπίας. Άντιστρέψτε τήν 
πολικότητα τού τροφοδοτικού ΣΡ, σημειώστε τή νέα θέση ισορροπίας 
(μήν προσπαθήσετε νά μετακινήσετε τήν κλίμακα) καί μέ Ισάριθμες με
τρήσεις προσδιορίστε τή μέγιστη άπόκλιση τού γαλβανομέτρου πρός τήν 
αντίθετη πλευρά τής κλίμακας γιά πλήρη έκφόρτιση τού πυκνωτή. Παίρ
νοντας τό μέσο όρο τών δύο άποτελεσμάτων έλαττώνετε συστηματικά 
σφάλματα πού τυχόν ύπεισέρχονται στίς μετρήσεις σας άπό θερμικές 
ΗΕΔ, βολταϊκά φαινόμενα, κ.λ.π.

Φορτίστε τόν πυκνωτή (κλείνοντας τόν διακόπτη S στή θέση Α) καί 
στή συνέχεια διακόψτε τό κύκλωμα γιά ένα χρονικό διάστημα t = 20 
sec. Κλείστε τόν διακόπτη στή θέση Β καί παρατηρείστε τή μέγιστη άπό- 
κλιση τού γαλβανομέτρου. Σέ κατάλληλο πίνακα σημειώστε τό χρόνο 
έκφορτίσεως τού πυκνωτή, τή θέση ισορροπίας τού γαλβανομέτρου καί
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ιή θέση μέγιστης άποκλίσεως. Έπαναλάβετε τη διεργασία γιΰ πέντε έοις 

δέκα διάφορους χρόνους έκφορτίσεως τού πυκνωτή ώστε νά καλυφθεί ή 

περιοχή τής κλίμακας μεταξύ 5 καί 20  cm.
Άντιστρέψτε την πολικότητα τού τροφοδοτικού ΣΡ καί έπαναλάβετε 

τήν προηγούμενη έργασία γιά τούς ίδιους χρόνους έκφορτίσεως τού πυ

κνωτή. Υπολογίστε τό μέσο δρο τής όλικής άποκλίσεως d γιά κάθε χρό

νο έκφορτίσεως όπό τις δύο άντίστοιχες μετρήσεις.

Αποδώστε τό άποτελέσματά σας σέ γραφική παράσταση μέ κατακό- 

ρυφο άξονα τήν ποσότητα In (D/d) καί όριζόντιο άξονα τό χρόνο έκφορτί
σεως t. Χρησιμοποιείστε ήμιλογαριθμικό χαρτί. Προσαρμόστε τήν καλύ

τερη ευθεία στά δεδομένα σας καί άπό τήν κλίση τής εύθείας υπολογί
στε τήν τιμή τής άντιστάσεως R σύμφωνα μέ τήν έξ. <7.81).

Τό κύκλωμα του σχήματος 7-20 μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τή μέ
τρηση τής άντιστάσεως ήλεκτρικών έξαρτημάτων ή διατάξεων πού έμφανί- 

ζουν τόσο (ύψηλή) άντίσταση όσο καί χωρητικότητα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 7-12. ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ
ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 7-20 χρησιμοποιώντας τόν πυ

κνωτή πού θά σάς δοθεί γιά τό συνδιασμό CR τής διατάξεως. Έπαναλά

βετε τό πρώτο μέρος τού Πειράματος 7-11 καί άπό τή μέγιστη άπόκλιση 

D τού γαλβανομέτρου (γιά άμελητέο χρόνο έκφορτίσεως) προσδιορίστε 

τή χωρητικότητα τού πυκνωτή. Υπολογίστε τό πειραματικό σφάλμα στή 

μέτρηση καί συγκρίνετε τό άποτέλεσμά σας μέ τήν τιμή καί τό πειραματι
κό σφάλμα πού δίνει ό κατασκευαστής.

Έπαναλάβετε τό δεύτερο μέρος τού Πειράματος 7-11 καί άπό τή με
ταβολή τής μέγιστης άποκλίσεως d τού γαλβανομέτορυ ώς πρός τό χρό
νο έκφορτίσεως t ύπολογίστε τήν άντίσταση R τού πυκνωτή. Συγκρίνετε 
τό άποτέλεσμά σας μέ τίς προδιαγραφές τού κατασκευαστή.

Κατά τήν έψσρμογή τών μεθόδων πού περιγράψαμε γιά τή μέτρηση 

ύψηλών άντιστάσεων στήν πράξη, ή τιμή τής άντιστάσεως R πού προσδιο

ρίζεται συνήθως σέ μιά πρώτη μέτρηση είναι άρκετά μικρότερη άπό τήν 

πραγματική. Τούτο όφείλεται στήν άπορρόφηση φορτίου άπό τό διηλεκτρι

κό υλικό πού κατά τή μέτρηση έμφανίζεται ώς διαρροή φορτίου διαμέσου 

τής άντιστάσεως. Ή  πραγματική τιμή τής άντιστάσεως προκύπτει μετά άπό
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φόρτιση τοϋ ύλικοϋ γιά άρκετές ώρες ή σέ μερικές περιπτώσεις ήμέρες. 
Γιά άκριβή προσδιορισμό τής άντιστάσεως συνιστσται ή έπανάληψη της με- 
τρήσεως σέ τακτά χρονικά διαστήματα καί ή παρακολούθηση τοϋ άποτελέ- 
σματος σέ γραφική παράσταση μέ όριζόντιο άξονα τό χρόνο πού πραγμα
τοποιήθηκε ή μέτρηση καί κατακόρυφο άξονα τήν τιμή τής άντιστάσεως 
πού προέκυψε άπό τή μέτρηση. Ή  μέθοδος πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί 
γιά μιά γρήγορη έκτίμηση τής άντιστάσεως R καί πού έξαλείφει, τουλάχι
στον μερικά, τό φαινόμενο τής άπορροφήσεως φορτίου, προέρχεται άπό τή 
μορφή τής έξ. (7 .81 ). Θεωρώντας δύο διαδοχικές μετρήσεις τοϋ Πειράμα

τος 7-11 ή 7-12 γιά διάφορους χρόνους έκφορτίσεως τοϋ πυκνωτή, ή έξ.
(7 .81 ) δίνει

R = *2  *1

C In (0 / 02) (7 .8 2 )

'Άν καί ή τελευταία σχέση παρέχει μιά πρώτη έκτίμηση τής άντιστάσεως, ό 
άναγνώστης μπορεί εύκολα νά δείξει δτι τό πειραματικό σφάλμα πού συνε

πάγεται είναι σημαντικό.

Α ΣΚ Η ΣΕ ΙΣ

7-1. (α) Ή  σταθερά στρέψεως τ τοϋ μηχανισμού άναρτήσεως ένός γαλβανομέ

τρου είναι 20  dyn-cm -racr1. Υπολογίστε τήν ένέργεια πού άποθηκεύεται 

στό μηχανισμό άν τό πηνίο περιστραφεΐ κατά 28°.

(β) Ή  ροπή άδρανείας τοϋ πηνίου Μ είναι 2 .5  g-cm2. "Αν ή άπόσβεση είναι 

άμελητέα, ύπολογίστε τή γωνιακή ταχύτητα κατά τήν έπαναφορά τοϋ γαλ

βανομέτρου όταν διέρχεται άπό τή θέση ισορροπίας.

(γ) Γιά άμελητέα άπόσβεση υπολογίστε τήν περίοδο ταλαντώσεως.
7-2. Ή  κλίμακα ένός γαλβανομέτρου έχει τοποθετηθεί 45 cm άπό τό κάτοπτρο. 

Τό πηνίο έχει περιστραφεΐ κατά 15°. Πόση είναι ή άπόκλιση τής φωτεινής 
κηλίδας πάνω στήν κλίμακα άπό τή θέση ισορροπίας;

7-3. Ή  εύαισθησία σέ μεγα-Ωμ γαλβανομέτρου όρίζεται ώς ή άντίσταση (σέ 
ΜΩ) πού άν τοποθετηθεί σέ σειρά μέ τό πηνίο προκαλεΐ άπόκλιση 1 mm 
(γιά άπόσταση κλίμακας-κατόπτρου D=1 m) άν άναπτυχθεΐ διαφορά δυναμι-
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κοϋ 1 V. Ή  ευαισθησία ώς πρός τό ρεύμα ένός γαλβανομέτρου είναι 10® 

mm/A. Ή  άντίσταση τού πηνίου είναι Rq= 280 Ω.
(α) Υπολογίστε τήν ευαισθησία ώς πρός τό δυναμικό καί τήν εύαισθησίσ σέ 

μεγα-Ωμ.
(β) Πόση είναι ή άπόκλιση άπό τη θέση Ισ ο ρ ρ ο π ία ς  ά ν  διοχετευθεΐ ρεύμα 

0 .5  μΑ καί ή κλίμακα τοποθετηθεί σέ άπόσταση 45  cm άπό τό κάτοπτρο; 

(γ) Μιά άντίσταση 75 Ω συνδέεται παράλληλα πρός τό γαλβανόμετρο. Υ π ο 

λογίστε τή νέα ευαισθησία τής διατόξεως ώς πρός τό ρεύμα (γιά άπόσταση 

κλίμακας-κατόπτρου D=1 m). τή νέα ευαισθησία ώς πρός τό δυναμικό καί 

τή νέα ευαισθησία σέ μεγα-Ωμ.
7-4. Στό διπλανό κύκλωμα U = 1.5 V, R , = 1 Ω καί R2 = 7 5 0 0  Ω. Ό ταν ή τιμή 

τής μεταβλητής άντιστόσεως R j είναι 3 5 0  Ω. τό γαλβανόμετρο άποκλίνει 

κατά 14.5 cm. Γιά τιμή R3 = 1080 Ω ή άντίστοιχη άπόκλιση είναι 5 .0  cm. 

(α) Προσδιορίστε τήν έσωτερική άντίσταση τού 

γαλβανομέτρου.

(β) Υπολογίστε τήν ευαισθησία τού γαλβανομέ

τρου ώς πρός τό ρεύμα.
(γ) Υπολογίστε τήν τιμή τής άντιστόσεως R3 

πού θά προκαλέσει άπόκλιση 7 .0  cm.

— λ λ α λ λ ------

r 2

υ

7-5. Στό κύκλωμα τής προηγούμενης άσκήσεως τό γαλβανόμετρο έχει εύαισθη- 

σία 20 00  ΜΩ καί έσωτερική άντίσταση 600  Ω. Τό υπόλοιπα γνωστά στοι

χεία τού κυκλώματος είναι R , = 1 Ω, R , = 9 0 0  Ω καί U = 1.5 V.

(α) Υπολογίστε τήν τιμή τής άντιστόσεως R2 ώστε ή άπόκλιση τού γαλβα

νομέτρου νά είναι 15 cm.
(β) "Αν γιά τήν τιμή αύτή τής άντιστόσεως R2 άποσυνδεθεϊ ή άντίσταση R ,. 

πόσο είναι τό ρεύμα πού διοχετεύεται στό γαλβανόμετρο;

7-6. "Ενα γαλβανόμετρο έχει εύαισθησίσ ώς πρός 1ό ρεύμα ΙΟ 8 mm/A καί έσω 

τερική άντίσταση 2 00  Ω. Τό πηνίο τού γαλβανομέτρου άντικαθίσταται άπό 

ένα άλλο κατασκευασμένο άπό τό Γδιο άγώγιμο υλικό, Γσο έμβαδό βρόχων
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καί ίσο όλικό βάρος. Τό σύρμα πού έχει χρησιμοποιηθεί όμως γιά την κατα
σκευή τοϋ νέου πηνίου έχει διπλάσια διάμετρο διατομής άπό ότι στό προη

γούμενο. Υπολογίστε τή νέα έσωτερική άντίσταση τοϋ γαλβανομέτρου καί 

τη νέα εύαισθησία (ώς πρός τό ρεύμα, τό δυναμικό καί σέ μεγα-Ωμ).

7-7. Υποθέστε ότι ή όλική διατομή τοϋ άγωγοϋ στό πηνίο ένός γαλβανομέτρου 

καθορίζεται άπό τίς προδιαγραφές τού όργάνου άλλά ό κατασκευαστής 

μπορεί νά μεταβάλλει τόν άριθμό των βρόχων χρησιμοποιώντας σύρμα 

άνάλογου διαμετρήματος. Δείξτε ότι ή έσωτερική άντίσταση τοϋ γαλβανο

μέτρου εϊναι άνάλογη πρός τό τετράγωνο τοϋ άριθμοϋ των βρόχων.

7-8. Χρησιμοποιώντας τό άποτέλεσμα τής προηγούμενης άσκήσεως δείξτε ότι μέ 

τίς ίδιες προϋποθέσεις ή γωνιακή άπόκλιση τοϋ γαλβανομέτρου είναι άνά- 

λογη πρός τήν τετραγωνική ρίζα τής Ισχής πού καταναλώνεται στό πηνίο.
7-9. Μέ τίς προϋποθέσεις τής άσκήσεως 7-7, δείξτε ότι ό συντελεστής άποσβέ- 

σεως πού δημιουργεΐται άπό έπαγωγικά ρεύματα κατά τήν κίνηση τοϋ γαλ
βανομέτρου γιά μία συγκεκριμένη άντίσταση τού έξωτερικοϋ κυκλώματος 

αύξάνει μονοτονικά πρός μιά άσυμπτωτική σταθερά καθώς αύξάνει ή άντί

σταση τοϋ πηνίου.

7-10. Δείξτε ότι ή περίοδος ταλαντώσεως του γαλβανομέτρου γιά μηδενική 

άπόσβεση είναι

7-11. Δείξτε ότι ή περίοδος ταλαντώσεως στήν ϋποκρίσιμη κατάσταση τού γαλβα

νομέτρου εϊναι

όπου rc = 2γ/τΜ  εϊναι ό συντελεστής κρίσιμης άποσβέσεως. Σχολιάστε τήν 
προηγούμενη έκφραση γιά τήν κατάσταση ύπερκρίσιμης άποσβέσεως.

7-12. Δείξτε ότι στήν κατάσταση ύποκρίσιμης άποσβέσεως ό λόγος τών διαδοχι
κών μέγιστων ταλαντώσεων εϊναι

exp ( -  w )  -  «*> ( 7 ? — * ) ·

7-13. Υπολογίστε τό λόγο τοϋ συντελεστή κρίσιμης άποσβέσεως πρός τό συντε

λεστή άποσβέσεως πού δημιουργεί πρώτο πλάτος μέγιστης άποκλίσεως κα

τά 10-3 φορές μεγαλύτερο άπό τήν τελική άπόκλιση.

7-14. Υπολογίστε τό λόγο τής περιόδου Τ  στήν ταλάντωση τής προηγούμενη 

άσκήσεως πρός τήν περίοδο Τ0 τής ταλαντώσεως μέ μηδενική άπόσβεση.



‘Ασκήσεις 291

7-15. Δείξτε ότι στή διάταξη τού σχήματος 7-7 ή όλική άντίστασπ μεταξύ τών ση
μείων Α καί Β είναι άνεξάρτητη άττό τή θέση τού διακόπτη έπιλογής.

7-16. 'Επαληθεύατε τήν έξ. (7.43).
7-17. “Ενα γαλβανόμετρο έχει έσωτερική άντίσταση Rg = 50 Π καί άντίσταση κρί

σιμης άποσβέσεως CDRX = 500 Ω. Όταν χρησιμοποιείται χωρίς διακλάδω
ση άποκλίνει κατά 12 cm γιά ρεύμα 0.6 μΑ. Μιά διακλάδωση Ayrton μέ 
όλική άντίσταση 500 Ω καί ένδιάμεσες έπαφές στά 5 Ω καί 50 Ω άπό τό 
άριστερό μέρος τής διατάξεως τού σχήματος 7-8 συνδέεται παράλληλα 
πρός τό γαλβανόμετρο. Υπολογίστε τήν ευαισθησία τού γαλβανομέτρου ώς 
πρός τό ρεύμα 
(α) χωρίς διακλάδωση,
(β) μέ τή διακλάδωση Ayrton καί σύνδεση τού έξωτερικού κυκλώματος γιά 
μέγιστη εύαισθησία καί
(γ) μέ τή διακλάδωση Ayrton καί σύνδεση στις ένδιάμεσες έπαφές.

7-18. "Ενα γαλβανόμετρο μέ εύαισθησία 10* mm/A, έσωτερική άντίσταση Rg = 
30 Ω καί άντίσταση κρίσιμης άποσβέσεως CDRX = 300 Ω προστατεύεται 
άπό τό κύκλωμα τού σχήματος 7-10 μέ τούς άκροδέκτες 3 καί 4 τού κυ
κλώματος βραχυκυκλωμένους. Τό ποτενσιόμετρο R έχει ρυθμιστεί στήν άν
τίσταση CDRX. Έκφράστε τήν εύαισθησία τής διατάξεως ώς πρός τό ρεύμα 
ώς συνάρτηση τού ποσοστού α τής άντιστάσεως Ρ πού παρεμβάλλεται μετα
ξύ τής κινητής έτταφής καί τού άκροδέκτη 3. Μεταβάλλοντας τήν παράμετρο 
α, άπσδώστε τήν εύαισθησία τής διατάξεως σέ γραφική παράσταση-

7-19. Ένας πυκνωτής μέ χωρητικότητα 0.2 pF φορτίζεται σέ δυναμικό 10 V. Ό  
πυκνωτής έκφορτίζεται χωρίς καθυστέρηση διαμέσου ένός βαλλιστικού 
γαλβανομέτρου, στό όποϊο παρατηρεϊται μέγιστη άπόκλιση 20 cm. Ή διερ
γασία έπαναλαμβάνεται μέ τή διαφορά ότι τό κύκλωμα παραμένει άνοικτό 
γιά 25 sec προτού έκφορτιστεΐ ό πυκνωτής. Ή  νέα μέγιστη άπόκλιση τού 
βαλλιστικού γαλβανομέτρου είναι 17.5 cm. Υπολογίστε τήν άντίσταση τού 
πυκνωτή.

7-20. Στή διάταξη τής προηγούμενης άσκήσεως μιά ώμική άντίσταση συνδέεται 
παράλληλα πρός τόν πυκνωτή. Ή  διεργασία έπαναλαμβάνεται καί ή μέγιστη 
άπόκλιση τού γαλβανομέτρου πού παρατηρεΤται γιά καθυστέρηση 25 sec 
μεταξύ φορτίσεως καί έκφορτίσεως είναι 16.5 cm. Υπολογίστε τήν τιμή τής 
άντιστάσεως πού συνδέθηκε παράλληλα μέ τόν πυκνωτή.

7-21. “Ενας ιδανικός πυκνωτής μέ χωρητικότητα 0.01 μΡ φορτίζεται σέ δυναμικό 
2 V διαμέσου μιας άντιστάσεως σέ σειρά. Μετά άπό χρόνο έκφορτίσεως 
10 0  sec ό πυκνωτής έκφορτίζεται διαμέσου ένός βαλλιστικού γαλβανομέ
τρου, στό όποιο παρατηρεϊται άπόκλιση 12.6 cm. Ή διεργασία έπαναλαμ- 
βάνεται μέ τά δύο άκρα τής άντιστάσεως βραχυκυκλωμένα καί ή νέα άπό- 
κλιση τού γαλβανομέτρου είναι 20  cm. Υπολογίστε τήν τιμή τής άντιστά- 
σεως.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

μετρήσεις συνεχούς ρεύματος με 

μεθόδους μηδενισμού

Ό λ ες  οΙ μετρήσεις πού θεωρήσαμε ώς τώρα βασίζονται στήν ένδειξη 
πού παρέχει ή άπόκλιση ένός κινητού συστήματος. Μετρήσεις τού τύπου 
αύτοΰ παρέχουν άμέσως τό άποτέλεσμα μέ άπλή άνάγνωση τής ένδέίξεως 
στήν κλίμακα τού όργάνου. Ή  άκρίβεια όμως τού άποτελέσματος είναι δυ
νατόν νά περιορίζεται σημαντικά άπό τήν εύαισθησία τού όργάνου πού εί
μαστε υποχρεωμένοι νά χρησιμοποιήσουμε ένώ ή πιστότητα έξαρτάται κα

τά κρίσιμο τρόπο άπό τή διαδικασία βαθμονομήσεως πού έχει προηγηθεΐ.
Είναι ίσως χρήσιμο νά μελετήσουμε τούς περιορισμούς αύτούς μέ ένα 

συγκεκριμένο παράδειγμα. ”Ας θεωρήσουμε τήν μέτρηση μιας άντιστάσεως 

R x μέ τό «κύκλωμα II» τού σχήματος 5-13. Λαμβάνοντας ύπόψη τήν έσω- 
τερική άντίσταση τού άμπερομέτρου RA, ή τιμή τής άγνωστης άντιστάσεως 
δίνεται άπό τήν έξ. (5 .20 ) ώς

R x  =  j - R a  ( 8 - 1 )

δπου V καί I είναι οΐ άντίστοιχες ένδείξεις τού βολτομέτρου καί άμπερομέ
τρου. Τό σφάλμα σ χ πού συνεπάγεται ή μέτρήση μπορεί νά έκτιμηθεϊ άπό 
τή γενική έκφραση τής έξ. (1 .63 ). Στή συγκεκριμένη περίπτωση
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δττου σν καί σ, είναι τά σφάλματα στίς ένδείξεις τών δύο όργάνων. "Αν 

δεχτούμε (σέ πολύ καλή προσέγγιση) άτι ή έσωτερική άντίσταση τού άμπε- 
ρομέτρου Ra είναι άμελητέα σέ σχέση μέ τό λόγο V/I, μπορούμε νά γρά
ψουμε τήν έξ. (8 .2 ) στήν πλέον συμμετρική μορφή

πού ταυτόχρονα έκφράζει τό σχετικό σφάλμα στόν προσδιορισμό τής ά
γνωστης άντιστάσεως ώς συνάρτηση τών σχετικών σφαλμάτων τών όργά- 
νων. Γιά τυπικά έργαστηριακά όργανα μέ σχετικό σφάλμα τής τάξης τού 
0 .0 2  (2 %), τό άντίστοιχο σφάλμα στήν τιμή τής άντιστάσεως πού παρέχει 

ή προηγούμενη μέτρηση, σύμφωνα μέ τήν έξ. (8 .3 ). είναι τής τάξης τού 

0 .03  (3%). Μέ άλλα λόγια, μιά άγνωστη άντίσταση στήν περιοχή τού 1 kO 

δέν μπορεί νά μετρηθεί μέ μεγαλύτερη άκρίβεια άπό ± 30  Ω.

Γενικά κάθε μέτρηση πού στηρίζεται σέ ένδείξεις άποκλίσεως όργάνων 

συνεπάγεται ένα συγκεκριμένο σχετικό σφάλμα, έτσι ώστε ή άττόλυτη 
άκρίβεια τής μετρήσεως νά περιορίζεται άπό τήν τάξη μεγέθους τού άποτε- 

λέσματος. Αντίθετα, μετρήσεις μέ διατάξεις μηδενισμού δέν έμφανίζουν 
παρόμοιους περιορισμούς ώς πρός τό άπόλυτο σφάλμα. Μέ τόν όρο διάτα
ξη μηδενισμού θά έννοήσουμε κάθε ήλεκτρικό κύκλωμα τού όποιου τά 
στοιχεία μπορούν νά ρυθμιστούν έτσι ώστε ή διαφορά δυναμικού μεταξύ 
δύο σημείων του νά μηδενιστεί. "Αν ένα άπό τά στοιχεία τού κυκλώματος 
(ΗΕΔ, άντίσταση, πυκνωτής, κ.λ.π.) είναι άγνωστο, τότε ή τιμή του μπορεί 
νά προσδιοριστεί άπό τή σχέση πού τό συνδέει μέ τά λοιπά (γνωστά) στοι
χεία κατά τή συνθήκη μηδενισμού. Γιά κύκλωμα συνεχούς ρεύματος, ή ϋ 

παρξη ή μή διαφοράς δυναμικού μεταξύ δύο σημείων του μπορεί νά διαπι

στωθεί μέ άπευθείας σύνδεση ένός εύαίσθητου άμπερομέτρου. Γιά τό 

σκοπό αύτό τό γαλβανόμετρο D'Arsonval πού μελετήσαμε στό προηγούμε

νο κεφάλαιο έχει, στίς περισσότερες έφαρμογές, Ιδανικές Ιδιότητες.

Τά πλεονεκτήματα τής μεθόδου μηδενισμού σέ μιά μέτρηση είναι προ

φανή. Κατ' άρχήν σέ άντίθεση μέ μετρήσεις πού στηρίζονται σέ άνάγνωση 

τής άποκλίσεως όργάνου, όπου ή τάξη μεγέθους τού ρεύματος περιορίζει 
τήν περιοχή τής κλίμακας καί έπομένως τήν άπόλυτη άκρίβεια, ή παρατήρη
ση τής ροής ή μή ρεύματος μπορεί νά γίνει μέ τήν πλήρη εύαισθησία τού 
γαλβανομέτρου. ’Εξάλλου, καθόσον ή άπόκριση πού άπαιτεΐται άπό τό όρ
γανο είναι τού τύπου «ναί» ή «δχι», ή άκρίβεια τής μετρήσεως δέν έξαρτά- 
ται άπό τή γραμμικότητα τής ένδείξεως ή τή βαθμονόμηση.
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Ή προηγούμενη διαπίστωση, πού μπορεϊ νά άποδοθεΐ μέ τη φράση 
«τό μηδέν μπορεί νά μετρηθεί μέ μεγαλύτερη ακρίβεια από όποιοδήποτε 
άλλο αριθμό», έχει όδηγήσει στην έπινόηση πολλών κυκλωμάτων πού έκ- 
μετσλλεύονται τη μέθοδο μηδενισμού γιά τή μέτρηση ήλεκτρικών μεγε
θών. Θά άναφερθοΰμε σέ κυκλώματα τού τύπου αύτοϋ μέ τή γενική όνο- 
μασία γέφυρα καί στήν κατάσταση μηδενισμού μέ τόν δρο κατάσταση 
Ισορροπίας.

8-1 Ή Γέφυρα Wheatstone

Τό άπλούστερο κύκλωμα μηδενισμού καί ταυτόχρονα ένα άπό τά χρη
σιμότερα είναι ή γέφυρα Wheatstone πού έπινοήθηκε άπό τόν S.H. Chri
stie τό 1833 καί διαδόθηκε σέ εύρεία κλίμακα λίγο άργότερα άπό τόν 
Charles Wheatstone. ‘Η γέφυρα Wheatstone, πού δίνεται διαγραμματικά 
στό σχήμα 8-1, είναι ένα κύκλωμα μέ έξη κλάδους άπό τούς όποιους ό 
πρώτος περιέχει ΗΕΔ, ό δεύτερος ένα γαλβανόμετρο καί oi άλλοι τέσσερις 
ώμικές αντιστάσεις. Ή κατάσταση ισορροπίας τής γέφυρας έπιτυγχάνεται 
δταν τό ρεύμα lg στόν κλάδο τού γαλβανομέτρου μηδενιστεί. Στήν κατά
σταση αύτή δλο τό ρεύμα Ιχ πού διαρρέει τήν άντίσταση Rx διοχετεύεται 
στήν άντίσταση R2 καί δλο τό ρεύμα Ι3 τής άντιστάσεως R3 στήν άντίσταση 
R4, ήτοι

A

(8.4α)

ΣΧΗΜΑ 8-1 Ή γέφυρα Wheatstone.
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καί

(8.4β)

Εξάλλου τά σημεία Α καί Β βρίσκονται ατό ίδιο δυναμικό όπότε

Άπαλείφοντας τά ρεύματα άπό τίς έξ. (8.4) καί (8.5) μπορούμε τώρα εύκο
λα νά καταλήξουμε στή σχέση πού συνδέει τίς άντιστάσεις τού κυκλώματος 
στήν κατάσταση Ισορροπίας

"Αν έπομένως οΙ τρεις άπό τίς άντιστάσεις τής γέφυρας Rv R2 καί Ra είναι 
γνωστές, ή τιμή τής άντιστάσεως Rx μπορεί νά προσδιοριστεί άπό τήν τε
λευταία σχέση.

Ή έξ. (8.6) πού καθορίζει τήν κατάσταση Ισορροπίας τής γέφυρας είναι 
άνεξάρτητη τόσο άπό τήν ΗΕΔ τού ήλεκτρικού στοιχείου όσο καί άπό τήν 
έσωτερική άντίσταση Rg τού γαλβανομέτρου. Τούτο φυσικά δέν Ισχύει για 

' όποιαδήποτε άλλη κατάσταση τής γέφυρας κατά τήν όποία ένα μη μηδενικό 
ρεύμα lg διαρρέει τόν κλάδο τού γαλβανομέτρου. Στή γενική κατάσταση 
λειτουργίας του τό κύκλωμα τού σχήματος 8-1 έχει ήδη άναλυθεί μέ τό 
θεώρημα τού Thevenin στήν Παράγραφο 6-7, καί μέ μετασχηματισμό τρι
γώνου σέ άστέρα στήν Παράγραφο 6-9. Σύμφωνα μέ τήν άνάλυση κατά 
τήν πρώτη μέθοδο, τό έξωτερικό κύκλωμα τού γαλβανομέτρου μπορεί νά 
άντικατασταθεϊ (βλ. σχήμα 6-10} άπό μιά Ισοδύναμη ΗΕΔ

(8.5α)

καί

i2R2 — · (8.5β)

(8.7)

καί μιά Ισοδύναμη άντίσταση

Rx + R2 R3 + R4
^ Χ ^ 2 +  ^ 3 ^ 4

(8 .8 )
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Τό ρεύμα έττομένως πού διαρρέει τόν κλάδο του γαλβανομέτρου είναι

R , R,
Up

Rp + Rg
Rx + R2 R3 +

r x r 2

Rv + R.
+ R3R4

u (8.9)

R , R.
+ Rr

Παρατηρεϊται δτι γιά την κατάσταση ισορροπίας τής γέφυρας δπου lg = 0 ή 
τελευταία σχέση όδηγεΐ στη συνθήκη τής έξ. (8.6).

Ή άκρίβεια τής γέφυρας Wheatstone στή μέτρηση άντιστάσεως έξαρ- 
τάται άπό πολλούς παράγοντες, δπως ή άκρίβεια τών έπιμέρους γνωστών 
άντιστάσεων, ή σταθερότητα καθεμιάς ώς πρός μεταβολές τής θερμοκρα
σίας πού προκαλεΐ ή κατανάλωση ίσχής καί ή εύαισθησία τού γαλβανομέ
τρου ώς πρός τό ρεύμα. Σύμφωνα μέ τήν άνάλυση τής Παραγράφου 5-6 ή 
μέγιστη ώφέλιμη ίσχή πού καταναλώνεται στόν κλάδο τού γαλβανομέτρου 
άπό τήν ισοδύναμη ΗΕΔ U0 έπιτυγχάνεται γιά έσωτερική άντίσταση τού 
γαλβανομέτρου Rg ίση πρός τήν ισοδύναμη άντίσταση R0. Ή προσαρμογή 
αύτή τής ποσότητας R0 στήν έξ. (8.8) πρός τήν έσωτερική άντίσταση τού 
γαλβανομέτρου

Rg
RxR2

R x  +  R 2

R3R4 

R3 + ^4
( 8 . 10)

θεωρείται συνήθως ή έπιθυμητή κατάσταση λειτουργίας τής γέφυρας 
Wheatstone.

ΠΕΙΡΑΜΑ 8-1. Η ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Μετρεϊστε μέ ένα ώμόμετρο τήν άγνωστη άντίσταση Rx πού σάς δό
θηκε. Έκτιμεΐστε τό πειραματικό σφάλμα στή μέτρηση.
-  Συνδέστε τό κύκλωμα τής γέφυρας Wheatstone πού δίνεται στό σχή
μα 8-1. Ώς άντίσταση R2 χρησιμοποιείστε ένα δεκαδικό κιβώτιο αντιστά
σεων. Γιό τό συνδιασμό τών άντιστάσεων R3 + R„ χρησιμοποιείστε μιά 
άντίσταση μέ ένδιάμεση βαθμονομημένη κινητή έπαφή. Χρησιμοποιείστε 
ακόμη ένα ηλεκτρικό στοιχείο μέ ΗΕΔ περίπου 3 V ή ένα τροφοδοτικό 
ΣΡ. Συνδέστε τό γαλβανόμετρο διαμέσου τού κυκλώματος προστασίας 
του καί ένός διακόπτη τηλεγραφητή S2.
-  Έπιλέξτε τήν τιμή τής άντιστάσεως R2 ~ R„ καί τό λόγο R3 / R4 = 1 ·
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Υπολογίστε τά ρεύματα πού διαρρέουν κάθε κλάδο της γέφυρας δταν ό 

διακόπτης S 7 είναι άνοικτός καί άν χρειαστεί μειώστε τήν Η ΕΔ  U ώστε 

τά ρεύματα νά βρίσκονται μέσα στά έπιτρεπτά όρια πού καθορίζει ό κα

τασκευαστής γιά καθεμιά άπό τίς άντιστάσεις.

-  Κλείστε τό διακόπτη S ,. Μ έ τό κύκλωμα προστασίας τού γαλβανομέ

τρου ατό σημείο έλάχιστης εύαισθησίας κλείστε τόν διακόπτη S 2. Αύξεΐ- 

στε τήν εύαισθησία τού γαλβανομέτρου μέχρις δτου δείξει κάποια άπό- 

κλιση. Ρυθμίστε τήν άντίσταση R7 ώστε νά άποκατασταθεϊ ή Ισορροπία 

τού όργάνου. Συνεχίστε τή διαδικασία, αύξάνοντας σταδιακά τήν εύαι- 

σθησίσ τού κυκλώματος προστασίας καί ρυθμίζοντας τήν άντίσταση R2, 

ώστε νά έπιτύχετε κατάσταση ίσορροπίας γιά μέγιστη εύαισθησία τού 

γαλβανομέτρου. Ά ν  τό κιβώτιο άντιστάσεων R7 δέν διαθέτει άρκετά μι

κρές ύποδιαιρέσεις. πραγματοποιείστε τήν τελική ρύθμιση μέ μετατόπιση 

τής κινητής έπαφής μεταξύ τών άντιστάσεων R3 καί R4. ’Υπολογίστε τήν 

τιμή τής άντιστάσεως R, άπό τήν έξ. (8 .6 ).

— Μ εταβάλετε τήν άντίσταση R 2 κατά μικρά βήματα καί καταγράψτε τήν 

άπόκλιση τού γαλβανομέτρου d γιά άρκετές τιμές μικρότερες ή μεγαλύ

τερες άπό τήν τιμή R70 = R ,. Αποδώστε τά άποτελέσματα σέ γραφική 

παράσταση, μέ τετμημένη τήν άπόκλιση d τού γαλβανομέτρου καί τεταγ- 

μένη τήν άπόκλιση

AR — |R , — R?ο (8 . 11)

όπου R70 ή τιμή τής άντιστάσεως R7 γιά τήν όποια έπιτυγχάνεται ή κατά

σταση ίσορροπίας. Σχολιάστε τή μορφή τής καμπύλης πού προκύπτει. Ε ί

ναι ή σχέση τών δύο μεγεθώ ν γραμμική; Είναι συμμετρική γύρω άπό τήν 

τιμή AR -  0 ; Ά π ό  τήν κλίση τής καμπύλης κοντά στή θέση  ίσορροπίας 

υπολογίστε τήν εύαισθησία τής διατάξεως

(8 . 12)

Ά π ό  τήν τελευταία ποσότητα καί τήν έλάχιστη άπόκλιση τού γαλβανομέ- 

τορυ σπό τή θέση ίσορροπίας πού μπορείτε νά παρατηρήσετε έκτιμεΤστε 

τό πειραματικό σφάλμα στή μέτρηση τής άντιστάσεως R„.

Λόγω τής μεγάλης εύαισθησίας τής γέφυρας W heatstone όποιαδήπο- 

τε τυχαία Η ΕΔ  ατούς κλάδους τού κυκλώματος (άπό θερμικά ή βολταϊκά 

φαινόμενα) μπορεί νά έπηρεάσει τή συνθήκη ίσορροπίας. Γιά νά έξαλεί- 

ψετε παρόμοια φαινόμενα άντιστρέψτε τούς πόλους τού ήλεκτρικοΰ 

στοιχείου U (άν χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό ΣΡ . άντιστρέψτε τούς πό 

λους χωρίς νά πειράξετε τή ρύθμιση τού δυναμικού) καί έπαναλάβετε
ο
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την προηγούμενη διαδικασία. Υπολογίστε τόν μέσο δρο των δύο μετρή
σεων καί τό πειραματικό σφάλμα άπό τίς σχέσεις τής Παραγράφου 1-
11.

Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά λόγο τών αντιστάσεων 
R3/R« = 0.25, R 3 / R 4  = 1/3 καί R3/R4 = 3.

Προσδιορίστε τήν τιμή τής άντιστάσεως R* καί τό πειραματικό σφάλμα 
cino όλες τίς προηγούμενες μετρήσεις. Συγκρίνετε τό τελικό αποτέλεσμα 
μέ τήν τιμή πού έδωσε ή μέτρηση μέ τό ώμόμετρο.

8-2 Πειραματικό Σφάλμα στή Μέτρηση ’Αντιστάσεως

Στό προηγούμενο πείραμα ή γέφυρα Wheatstone χρησιμοποιήθηκε 
στήν πλέον συνήθη της μορφή, όπου ό ένας κλάδος (τών γνωστών αντι
στάσεων R3 καί R4) άποτελεΐται άπό ένα γραμμικό άγωγό, ένώ ή συνθήκη 
ισορροπίας προσδιορίζεται άπό τή θέση τής κινητής έπαφής πάνω σέ μιά 
κλίμακα. "Αν όπως δείχνει τό σχήμα 8-2, α είναι τό ολικό μήκος τοϋ γραμ
μικού αγωγού καί s ή απόσταση τής κινητής έπαφής άπό τό ένα άκρο του 
τότε σύμφωνα μέ τήν έξ. (4.25) ή τιμή τών άντιστάσεων R3 καί R4 είναι

(β)
ΣΧΗΜΑ 8-2 (α) Σχηματική διάταξη καί (β) συνήθως έργαστηριακός τύπος γέφυ

ρας Wheatstone μέ γραμμικό άγωγό Κ'αί κινητή έπαφή.
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R,  = ρ | (8.13α)

ΜI 
(/) 

ο
α.IICC (8.13β)

όπου ρ είναι ή είδική άντίσταση καί S ή διατομή του άγωγοΰ. Στήν περί
πτωση έπομένως αύτή ή συνθήκη Ισορροπίας τής έξ. (8.6) παίρνει τή μορ

φή

sR = R —  . (8.14)
α — s

Στήν πράξη, τό πειραματικό σφάλμα πού συνεπάγεται ή έξ. (8.14) στή 

μέτρηση τής άντιστάσεως Rx προέρχεται κατά κύριο λόγο άπό τήν άβεβαιό- 
τητα μέ τήν όποία μπορεί νά προσδιοριστεί ή θέση τής κινητής έποψής πά
νω στό γραμμικό άγωγό. Μέ τή βοήθεια τής έξ. (1.63) μπορούμε εύκολα 

νά δείξουμε δτι όν σ5 είναι τό σφάλμα στόν προσδιορισμό τού μήκους s. 

τότε ή άβεβαιότητα σχ στήν τιμή τής άντιστάσεως Rx πού προκύπτει άπό 

τήν έξ. (8.14) είναι

σχ Rxos (8.15)

Άπό τήν τελευταία σχέση έπεται δτ» τό σχετικό σφάλμα στή μέτρηση είναι

σχ _ °___
Rx “  (α -  s) s

(8.16)

Ά ν  ή άντίσταση R2 έπιλεγεϊ περίπου Ιση πρός τήν άγνωστη άντίσταση 

Rx> ώστε ό λόγος R3/R4 νά μή διαφέρει πολύ άπό τή μονάδα, τό σχετικό 
σφάλμα πού συνεπάγεται ή έξ. (8.16) είναι άρκετά μικρό. Γιά συνήθεις δια

τάξεις μέ όλικό μήκος τού άγωγού R3 + R4 ίσο μέ 1 m καί διακριτική Ικανό
τητα στή θέση τής κινητής έποψής περίπου 1 mm, τό σχετικό σφάλμα 

Oj/Rx δέν ξεπερνά τό 0.003 (0.3%). Όπως δείχνει τό σχήμα 8-3 τό πειρα

ματικό σφάλμα γίνεται σημαντικό μόνο γιά συνθήκη Ισορροπίας πού άπαι- 
τεΐ τήν τοποθέτηση τής κινητής έπαφής κοντά στά άκρα τού γραμμικού 

άγωγοΰ. Όπως ήδη άναφέρθηκε, ή κατάσταση αύτή μπορεί νά άποψευχθεϊ 
μέ κατάλληλη έπιλογή τής άντιστάσεως R2! Η μέγιστη άκρίβεια έπιτυγχάνε-
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ΣΧΗΜΑ 8-3 Σχετικό σφάλμα ox/Rx κατά τή μέτρηση άντιστάσεως μέ τή γέφυρα 
Wheatstone τοϋ σχήματος 8-2 ώς συνάρτηση τής θέσεως s τής κι
νητής έπαφής στό γραμμικό άγωγό. Γιά τόν ύπολογισμό τής γραφι
κής παραστάσεως έχει ληφθεϊ ολικό μήκος τοϋ άγωγοΰ α = 1 m καί 
διακριτική ικανότητα στή θέση τής κινητής έπαφής σ, = 1 mm.

ται στό σημείο όπου ή μεταβλητή s παίρνει τιμή ώστε ή πρώτη παράγωγος 
τοϋ σχετικού σφάλματος νά μηδενίζεται

2s — α 
(α — s)2s2

(8.17)

s
α
2

(8.18)

Μέ άλλα λόγια ή ακρίβεια τής μετρήσεως είναι μέγιστη όταν ή κινητή έπα- 
φή βρίσκεται στό μέσον τοϋ άγωγοΰ καί ό λόγος των αντιστάσεων R3/R4 
είναι μονάδα. Στήν περίπτωση αυτή τό σχετικό σφάλμα στή μέτρηση τής 
άντιστάσεως είναι διπλάσιο άπό τό σχετικό σφάλμα στόν προσδιορισμό τής 
θέσης τής κινητής έπαφής.

Ή άκρίβεια πού παρέχει ή άπλή γέφυρα Wheatstone στή μέτρηση άν- 
τιστάσεων γιά μιά μεγάλη περιοχή τιμών ικανοποιεί τίς άπαιτήσεις στίς πε
ρισσότερες έφαρμογές. ‘Η άβεβαιότητα στήν τιμή τής άντιστάσεως R2 συ
νήθως συνεισφέρει σφάλμα κάτά πολύ μικρότερο άπό τήν ποσότητα τής 
έξ. (8.15) ένώ συστηματικά σφάλματα πού μπορούν νά ύπεισέλθουν άπό
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θερμική ΗΕΔ ή άλλα τυχαία ήλεκτρικά φαινόμενα μπορούν νά έξαληφθοΰν 
μέ τή διαδικασία άναστροφής τών πόλων τού στοιχείου πού περιγράφηκε 
στό Πείραμα 8-1. ’Από την άλλη πλευρά συστηματικά σφάλματα πού προ- 
καλούνται άπό τίς συνθήκες τού περιβάλλοντος μπορούν νά έπηρεάσουν 
κατά πολύ δραστικότερο τρόπο τή μέτρηση. Μεταβολή π.χ. τής θερμοκρα
σίας τού περιβάλλοντος κατά 1 °C μπορεί νά έπιφέρει διακυμάνσεις στήν 
τιμή μιας άντιστάσεως μέχρι 0.5 %. Γιά τή διάταξη τού σχήματος 8-2 ή με
ταβολή αύτή είναι ύπερδιπλάσια άπό τό πειραματικό σφάλμα πού συνει
σφέρει ή έπιμέρους άβεβαιότητα στήν τιμή τών γνωστών άντιστάσεων. Εί
ναι έπομένως δυνατόν νά έκμεταλευτοΰμε τήν εύαισθησία τής γέφυρας 
Wheatstone γιά τή μελέτη τής θερμικής συμπεριφοράς μιάς άντιστάσεως. 
Ή διεργασία αύτή περιγράφεται στό έπόμενο πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 8-2. ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

Γιά πολλά μέταλλα, σέ μιά περιορισμένη περιοχή θερμοκρασιών, ή 
άντίσταση έμφονίζει γραμμική έξάρτηση ώς προς τή θερμοκρασία, ήτοι

R = «ο[ΐ + α (t -  t0)] (8.19)

όπου R0 είναι ή τιμή τής άντιστάσεως σέ θερμοκρασία t0, R ή τιμή τής 
άντιστάσεως σέ θερμοκρασία t καί σ ά θερμικός συντελεστής Αντιστά
σεως πού χαρακτηρίζει τό μέταλλο.
-  Βυθίστε τήν άντίσταση πού θά σάς δοθεί σέ ένα λουτρό λαδιού καί 
μετρεϊστε μέ ένα θερμόμετρο τή θερμοκρασία του. 'Ακολουθείστε τή 
διαδικασία τοϋ Πειράματος 8-1 καί μετρεϊστε τήν τιμή τής άγνωστης Αν
τιστάσεως σέ θερμοκρασία δωματίου.
-  Τοποθετείστε ένα Αναμμένο λύχνο Bunsen κάτω άπό τό λουτρό λα
διού. Καθώς ή θερμοκρασία τής άντιστάσεως αυξάνει θά παρατηρήσετε 
Απόκλιση τοϋ γαλβανομέτρου. Μεταβάλετε τή θέση τής κινητής έποψής 
μεταξύ τών άντιστάσεων R3 καί R„ Ιβλ. σχήμα 8-21 ώστε νά διατηρείται 
ή ισορροπία τής γέφυρας. Σέ κατάλληλο πίνακα καταγράψτε τή θερμο
κρασία τής άντιστάσεως άνά 5 °C καί τήν Αντίστοιχη θέση τής κινητής 
έποψής γιά τήν όποια Ισορροπεί ή γέφυρα μέχρι περίπου 30 °C πάνω 
άπό τή θερμοκρασία δωματίου. 'Αναδεύετε τό λάδι κατά τακτικά διαστή
ματα, ώστε νά έπιτΰχετε όμοιόμορψη θερμοκρασία. Σβύστε τό λύχνο καί 
έπαναλάβετε τίς μετρήσεις κατά τήν έπαναψορά τοϋ λουτρού στή θερμο
κρασία δωματίου.
- Αποδώστε τά πειραματικά δεδομένα σέ γραφική παράσταση μέ τεταγ- 
μένη τήν άντίσταση καί τετμημένη τή θερμοκρασία. Προσαρμόστε στά
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δεδομένα την καλύτερη εύθεία καί άπό την κλίση τής εύθείας προσδιορί
στε τόν θερμικό συντελεστή τού μετάλλου. Συγκρίνετε τό άποτέλεσμα 
μέ την άντίστοιχη τιμή πού δίνεται στή βιβλιογραφία καί σχολιάστε τήν 
ακρίβεια τής μετρήσεώς σας.

8-3 Μέτρηση Πολύ Μικρών ‘Αντιστάσεων. Ή  Διπλή Γέφυρα Kelvin

‘Η άκρίβεια τής γέφυρας Wheatstone περιορίζεται σημαντικά κατά τή 
μέτρηση πολύ μικρών άντιστάσεων (Rx <5 0.1 Ω) δπου ή άντίσταση τών 
συρμάτων ή τών σημείων έπαφής γίνεται συγκρίσιμη πρός τήν τιμή τής ά
γνωστης άντιστάσεως. Γενικώτερα ή σύνδεση ένός έξαρτήματος σέ ένα 
κύκλωμα γίνεται προβληματική δταν ή χαρακτηριστική του άντίσταση είναι 
συγκρίσιμη μέ τίς άντιστάσεις τών σημείων έπαφής ή τών άγωγών πού τό 
συνδέουν μέ άλλα έξαρτήματα ή δργανα τού κυκλώματος. Μιά μέθοδος γιά 
τήν έξάλειψη τής δυσκολίας αύτής περιγράφεται στό έπόμενο πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 8-3. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 8-4. Ώς πηγή ΗΕΔ χρησιμο
ποιείστε ήλεκτρικό στοιχείο ή τροφοδοτικό ΣΡ. Έπιλέξτε τήν ΗΕΔ U καί 
τήν άντίσταση R ώστε τό ρεύμα πού διαρρέει τό άμπερόμετρο Α νά πά
ρει κάποια τιμή μέσα στά έπιτρεπτά δρια γιά κάθε έξάρτημα τού κυκλώ
ματος. Μεταξύ τών σημείων m καί π συνδέστε ένα γραμμικό άγωγό (π.χ. 
μιά λεπτή μεταλλική ράβδο).
— Συνδέστε ένα εύαίσθητο βολτόμετρο σέ δύο σημεία Μ καί Ν τού 
γραμμικού άγωγοΰ. Κλείστε τόν διακόπτη S. Άπό τίς ένδείξεις τού άμπε- 
ρομέτρου Α καί τού βολτομέτρου V υπολογίστε τήν άντίσταση τού γραμ
μικού άγωγοΰ μεταξύ τών σημείων Μ καί Ν. Προσδιορίστε τό πειραματι
κό σφάλμα στή μέτρηση.

Ό γραμμικός άγωγός πού χρησιμοποιήθηκε στό προηγούμενο πείραμα 
μπορεί νά διατηρηθεί ώς έξάρτημα μέ γνωστή άντίσταση άν τό κύκλωμα 
τοϋ σχήματος 8-4 διακοπεί στά σημεία m, η, μ καί ν. Μέ τήν προϋπόθεση 
δτι σέ μιά νέα σύνδεση οΐ άκροδέκτες m καί η θά χρησιμοποιηθούν γιά τή 
διοχέτευση ρεύματος ένώ ο! άκροδέκτες μ καί ν γιά τόν καθορισμό διαφο
ράς δυναμικού, δέν άνακύπτει πλέον τό πρόβλημα τής άντιστάσεως πού 
παρεμβάλλουν τά σημεία έπαφής ή ο! άγωγοί πού συνδέουν τό έξάρτημα
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ΣΧΗΜΑ 8-4. Μέτρηση πολύ μικρής άντιστάσεως μέ βολτόμετρο καί άμπερόμε-
τρο.

μέ τό ύπόλοιπο κύκλωμα. Πράγματι, οΐ έπαφές m καί π άνήκουν στό κύ
κλωμα πού περιέχει τήν ΗΕΔ καί ή άντίστασή τους μπορεί νά θεωρηθεί 
άμελητέα σέ σύγκριση μέ τήν άντίστασή τοΰ έξωτερικοΰ κυκλώματος (στήν 
περίπτωση τοΰ σχήματος 8-4, τήν άντίστασή R). Παράλληλα, τά σημεία 
έπαφής Μ, Ν, μ καί ν άνήκουν στό κύκλωμα του βολτομέτρου καί ή άντί- 
σταση πού παρεμβάλλουν μπορεί νά θεωρηθεί άμελητέα σέ σύγκριση μέ τή 
(συνήθως μεγάλη) έσωτερική άντίστασή τοΰ όργάνου. Πολλοί κατασκευα
στές παράγουν παρόμοια έξαρτήματα μικρής άντιστάσεως μέ τή γενική 
όνομασία άντιστάσεις τεσσάρων άκροδεκτών, τά όποια διαθέτουν δύο 
άκροδέκτες ρεύματος καί δύο άκροδέκτες δυναμικού. Τά έξαρτήματα αύτά. 
δπου ή τιμή τής άντιστάσεως έχει προσδιοριστεί άπό τόν κατασκευαστή μέ 
άρκετά μεγάλη άκρίβεια, χρησιμοποιούνται συνήθως ώς πρότυπα γιά τή μέ
τρηση μικρών άντιστάσεων μέ μεθόδους μηδενισμού.

Στίς περισσότερες έφαρμογές τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 8-4, πού μπο
ρεί νά άναγνωριστεΐ ώς τό «κύκλωμα I» τής Παραγράφου 5-3 (βλ. σχήμα 
5-12), όδηγεΐ σέ προσδιορισμό τής άντιστάσεως μέ Ικανοποιητική άκρί- 
βεια. Όπως δείχνει ή γραφική παράσταση τοΰ σχήματος 5-14, άκόμη καί 
άπλή έφαρμογή τού νόμου τοΰ Ohm μέ βάση τίς ένδείξεις τών όργάνων, 
όδηγεΐ σέ έκτίμηση τής άντιστάσεως μέ σχετικό σφάλμα μικρότερο τοΰ 1 %. 
Σέ έφαρμογές, δπου ο! άπαιτήσεις άκριβείας είναι αύστηρότερες, μικρές 
άντιστάσεις μπορούν νά μετρηθούν μέ μεθόδους μηδενισμού. Τό κύκλωμα

ο
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μηδενισμού πού χρησιμοποιείται συνήθως έχει έπινοηθεΐ άπό τόν λόρδο 
Kelvin καί άπαντάται στή βιβλιογραφία μέ τήν όνομασία διπλή γέφυρα Kel
vin ή άπλώς γέφυρα Kelvin.

Όπως δείχνει τό σχήμα 8-5, ή γέφυρα Kelvin άποτελεΤ παραλλαγή τής 
γέφυρας Wheatstone στήν όποια ή (μικρή) άγνωστη άντίσταση Rx μέ άκρο- 
δέκτες ρεύματος m, η καί άκροδέκτες δυναμικού μ, ν συγκρίνεται πρός τήν 
πρότυπη άντίσταση Rs μέ άντιστοίχους άκροδέκτες s, t καί ο, τ. 01 άντιστά- 
σεις Rx καί Rs συνδέονται στά σημεία m καί s διαμέσου ένός άγωγοΰ J 
άμελητέας άντιστάσεως καί σέ συνδιασμό μέ τίς άντιστάσεις R3 καί R4 δη
μιουργούν τούς τέσσερις κλάδους τής γέφυρας Wheatstone. Στήν άπλή γέ
φυρα Wheatstone τό γαλβανόμετρο συνδέεται μεταξύ τοΰ σημείου Β καί 
τοΰ κοινού σημείου έπαφής των άντιστάσεων Rx καί Rs. Γιά πολύ μικρές 
άντιστάσεις, δπως στήν περίπτωση τοΰ σχήματος 8-5, τό σημείο αύτό δέν 
είναι πλήρως καθορισμένο, καθόσον οί έπαφές m καί s μπορεί νά παρεμ
βάλλουν άντίσταση συγκρίσιμη πρός τίς τιμές Rx καί Rs. Ή δυσκολία αύτή 
μπορεί νά παρακαμφθεϊ μέ τήν παράλληλη σύνδεση τοΰ συνδιασμοΰ των 
άντιστάσεων R, + R2 έτσι ώστε τό σημεϊο Α νά πάρει όποιαδήποτε έπιθυ- 
μητή τιμή δυναμικού. Μέ τή συνδεσμολογία τοΰ σχήματος 8-5 οί άντιστά-

J

ΣΧΗΜΑ 8-5 Ή διπλή γέφυρα Kelvin.
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σεις τών σημείων έποψης m καί π δέν έπηρεάζουν τή συνθήκη Ισορροπίας 

ένώ τά ύπόλοιπσ σημεία έπαφής παρεμβάλλουν άμελητέα άντίσταση σέ 

σχέση μέ τίς άντιστάσεις R,. R2. R3 καί R4.

Ή συνθήκη Ισορροπίας τής γέφυρας Kelvin μπορεί νά έξαχθεί άν συγ
κρίνουμε τήν πτώση δυναμικού στον κλάδο ΤΒ καί στόν κλάδο TSA. Ά ν  
VTN είναι ή διαφορά δυναμικού πού άναπτύσσει ή ΗΕΔ μεταξύ τών ση
μείων Τ καί Ν, ή πτώση δυναμικού στόν κλάδο ΤΒ είναι

VΤΒ
«4

r 3 + r 4
VΤΝ (8 .20 )

Στήν κατάσταση Ισορροπίας τής γέφυρας, τό ρεύμα πού διαρρέει τόν κλά
δο τού γαλβανομέτρου μηδενίζεται καί τό ρεύμα I πού διατρέχει τήν άντί
σταση Rs είναι Γσο μέ τό ρεύμα πού διατρέχει τήν άγνωστη άντίσταση Rx. 
Τό ρεύμα I δίνεται άπό τήν σχέση

^τν —
, (Ri +

R, + R2 + Rj
(8.21)

δπου Rj είναι ή άντίσταση τού άγωγοϋ J καί τών σημείων έπαφής m καί s. 

Ή έξ. (8.20) μπορεί έπομένως νά γράψει ώς

ν ΤΒ = R3 + R4
I R,

(R, + R2)R3

R, + Rj + Rj ■]

Κατά τόν Γδιο τρόπο μπορούμε νά δείξουμε άτι

(8.22)

T̂SA — I £r « R, + R2
(Rt + R2)Rj 1 

R, + R2 + Rj J
(8.23)

Στήν κατάσταση Ισορροπίας πού θεωρούμε, όπου τό δυναμικό τών ση
μείων Α καί Β ταυτίζεται, οΙ δύο τελευταίες σχέσεις δίνουν τή συνθήκη 

Ισορροπίας

_ ? ± _  r
R3 + R4 L

Rs +
(Rt + R?)Rj

R, + R2 + Rj R«]

= R$ +
R, + R2

( R 1 +  R 2 ) R J

R, + Rj + Rj

o
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R, R= + .
R 2 R j Γ R 3 R ,

r 4 R, + R2 + Rj L r 4 r 2

(8.24)

Ή συνθήκη ισορροπίας τής γέφυρας Kelvin γίνεται κατά πολύ άπλούστερη 
άν έπιλεγεϊ ή σχέση τών άντιστάσεων

Rl _ 3̂
R2 r4

(8.25)

Στήν περίπτωση αύτή συμπίπτει μέ τη συνθήκη γιά ισορροπία τής γέφυρας 
Wheatstone, ήτοι

Rx = Rs
R3
R4

(8.26)

Ή σχέση τής έξ. (8.25) έπιλέγεται συνήθως ώς ή συνθήκη λειτουργίας τής 
γέφυρας Kelvin καί ή άγνωστη αντίσταση προσδιορίζεται άπό τήν έξ. 
(8.26). Ή γενικώτερη δμως σχέση τής έξ. (8.24) εϊναι χρήσιμη στήν έκτί- 
μηση του σφάλματος πού ύπεισέρχεται λόγω άποκλίσεως άπό τήν έξίσωση 
τών λόγων R,/R2 καί R 3/ R 4 πού καθορίζει ή έξ. (8.25). Τό σφάλμα αύτό εί
ναι ανάλογο πρός τήν όλική άντίσταση τοΰ κλάδου MmJsS.

ΠΕΙΡΑΜΑ 8-4. Η ΓΕΦΥΡΑ KELVIN

Μέ σκοπό τήν άκριβέστερη μέτρηση τής άντιστάσεως πού προσδιο
ρίσατε στό Πείραμα 8-3, συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 8-5. Χρη
σιμοποιείστε μιά πρότυπη άντίσταση Rs μέ τιμή όσο τό δυνατόν πλησιέ- 
στερα στό άποτέλεσμα τού Πειράματος 8-3. Μεταξύ τών σημείων μ καί 
σ συνδέστε ένα κιβώτιο άντιστάσεων μέ ένδιάμεση έπαφή Α καί μεταξύ 
τών σημείων ν καί τ ένα γραμμικό άγωγό μέ κινητή βαθμονομημένη έπα
φή. Συνδέστε άκόμη τά σημεία m καί s μέ ένα άπλό σύρμα J. Χρησιμο
ποιείστε ένα διακόπτη S, στόν κλάδο τής ΗΕΔ καί ώς διακόπτη S2 στόν 
κλάδο τοΰ γαλβανομέτρου τήν κινητή έπαφή. Ή άντίσταση R (πού μπο
ρεί νά είναι μεταβλητή) χρησιμοποιείται γιά τόν περιορισμό τοΰ ρεύματος 
σέ έπιτρεπτά έπίπεδα στήν περίπτωση όπου ή ΗΕΔ U προέρχεται άπό 
ηλεκτρικό στοιχείο καί μπορεί νά παραληφθεΐ άν χρησιμοποιείται ρυθμι- 
ζόμενο τροφοδοτικό ΣΡ.

Αποσυνδέστε τόν άγωγό J. Τό κύκλωμα τώρα είναι μιά γέφυρα 
Wheatstone πού ισορροπεί άν Ικανοποιείται ή σχέση
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j*
R
2
Λ

S3 _  «1 +  8»
s4 R2 + Rs

(8.27)

Ρυθμίστε τήν έπαφή A έτσι ώστε R,/R2 = 1 καί τήν κινητή έπαφή Β τοΰ 
γραμμικού άγωγοΰ έτσι ώστε νά Ισορροπήσει ή γέφυρα Wheatstone. 
Έπανασυνδέστε τόν άγωγό J καί έλέγξτε άν Ισορροπεί ή γέφυρα Kelvin. 
Ρυθμίστε τίς έπαφές Α καί Β γιά διόρθωση τής .ίσορροπίος. Σέ κάθε στά
διο τής έργοσίος άρχίστε μέ τό προστατευτικό κύκλωμα τοΰ γαλβανομέ
τρου ρυθμισμένο γιά έλάχιστη ευαισθησία καί αύξεϊστε σταδιακά τήν 
ευαισθησία του μέχρι δτου παρατηρήσετε κάποια άπόκλιση.

Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία μέχρις ότου Ισορροπεί τόσο ή 
γέφυρα Wheatstone (τό κύκλωμα τού σχήματος 8-5 χωρίς τόν άγωγό J) 
όσο καί ή γέφυρα Kelvin. Από τήν έξ. (8.26) υπολογίστε τήν τιμή τής άν- 
τιστάσεως R,, Έκτιμεΐστε τήν άβεβαιότητα στό λόγο R,/R2 καί τό πειρα
ματικό σφάλμα πού συνεπάγεται στήν τιμή τής άντιστάσεως R,. Συγκρί
νετε τό άποτέλεσμα μέ τό πειραματικό σφάλμα στό Πείραμα 8-3.

Όπως καί στην περίπτωση τής γέφυρας Wheatstone ή Ισοδύναμη ΗΕΔ 
καί ή Ισοδύναμη άντίσταση στό έξωτερικό κύκλωμα τοΰ γαλβανομέτρου 
τής γέφυρας Kelvin μπορούν νά ύπολογιστοΰν μέ τίς μεθόδους τοΰ Κεφα
λαίου 6. Παραλείποντας τήν άντίσταση R τοΰ σχήματος 8-5 στόν κλάδο 
τής ΗΕΔ μπορούμε νά άποδώσουμε τό έξωτερικό κύκλωμα άντιστάσεων 
τοΰ γαλβανομέτρου σύμφωνα μέ τό σχήμα 8-6. Ή όλική άντίσταση μεταξύ 
τών σημείων Α καί Β μπορεί νά βρεθεί μέ δύο μετασχηματισμούς τριγώ-

ΣΧΗΜΑ 8-6 'Εξωτερικό κύκλωμα αντιστάσεων στό άκρα τοΰ γαλβανομέτρου τής 
γέφυρας Kelvin.
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νου σέ άστέρα. Παρόλα αύτά στήν πράξη οΐ άντιστάσεις RJ( Rs, Rx καί ή 
έσωτερική άντίσταση του στοιχείου Rc έχουν άμελητέα τιμή σέ σχέση μέ 
τίς άντιστάσεις R,, R2, R3 καί R4. Στήν προσέγγιση αύτή τό κύκλωμα είναι 
ίσοδύναμο μέ τό κύκλωμα του σχήματος 6-10(γ), ήτοι δύο ζεύγη παράλλη
λων άντιστάσεων σέ σειρά. Ό ύπολογισμός τής ισοδύναμης ΗΕΔ πού άνα- 
πτύσσεται μεταξύ των σημείων Α καί Β μπορεί νά προσδιοριστεί στίς ίδιες 
γενικές γραμμές πού όδήγησαν στίς έξ. (6.54) καί (6.55) (βλ. "Ασκηση 8-

8-4 Μέτρηση Χωρητικότητας μέ Μεθόδους Μηδενισμού ΣΡ

Μέθοδοι μηδενισμού στό ΣΡ είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν γιά 
τήν άκριβή μέτρηση χωρητικότητας. Μιά μέθοδος πού συγκρίνει ένα άγνω
στο πυκνωτή πρός ένα πρότυπο έξάρτημα χωρητικότητας περιέχεται στό 
σχήμα 8-7. Τό κύκλωμα, πού θυμίζει τήν άπλή· γέφυρα Wheatstone, περιέ
χει ένα διακόπτη S πού μπορεί έπιλεκτικά νά φορτίσει ή νά έκφορτίσει 
τούς δύο πυκνωτές C, καί C2 διαμέσου των άντιστάσεων R, καί R2. ‘Ως 
άνιχνευτής τής καταστάσεως Ισορροπίας χρησιμοποιείται ένα βαλλιστικό 
γαλβανόμετρο G μέ έσωτερική άντίσταση RG, τό όποιο μετρά τό ολικό 
φορτίο Qg πού μεταφέρεται μεταξύ των σημείων Α καί Γ κατά τή φόρτιση 
ή έκφόρτιση των πυκνωτών. Ή άντίσταση R στόν κλάδο τού γαλβανομέ-

U
ΣΧΗΜΑ 8-7 Γέφυρα γιά τή μέτρηση χωρητικότητας κατά τή φόρτιση καί έκφόρ- 

τιση πυκνωτών.

10 |.

Α

Δ

Γ
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τρου έχει συμπεριληφθεΐ γιά λόγους άσφαλείας σέ περιπτώσεις πού λόγω 
μή Ισορροπίας τής γέφυρας, διοχετεύεται στιγμιαία μεγάλο ρεύμα στόν 
κλάδο ΑΓ.

Άν μέ άρχικά άφόρτιστους τούς πυκνωτές C, καί C2, 5 διακόπτης S το
ποθετηθεί στό σημείο φορτίσεως Ζ, στούς κλάδους τών άντιστάσεων R, 
καί R2 θά διοχετευτούν άντίστοιχα ρεύματα ί, καί ί2. "Αν τό ρεύμα πού κατά 
την ίδια στιγμή διαρρέει τόν κλάδο τού γαλβανομέτρου είναι iG, έφαρμογή 
τού δεύτερου νόμου τού Kirchhoff στό βρόχο ΔΑΓ δίνει τήν έξίσωση

i,R, + ig(Rg + R) -  i2R2 = 0 . (8.28)

Χρησιμοποιώντας τόν όρισμό τού ρεύματος i = dq/dt, μπορούμε νά γρά
ψουμε τήν προηγούμενη σχέση ώς

Β'1ΪΓ + (R° + R,^ _  Rj^  = 0 · <829>

Γιά μικρές τιμές τών άντιστάσεων στό κύκλωμα τού σχήματος 8-7, ό χρό
νος πού διαρκεί ή φόρτιση τών πυκνωτών (καί έπομένως ή διάρκεια ροής 
τού ρεύματος) είναι άρκετά μικρός. ‘Ολοκληρώνοντας τήν έξ. (8.29) ώς 
πρός τό χρόνο, καθόλη τή διάρκεια τής φορτίσεως, μπορούμε έπομένως νά 
γράψουμε

R,Q, + (Rg + R)Qg -  R2Q2 = 0 (8.30)

όπου Q είναι τό όλικό φορτίο πού διέρρευσε στούς άντίστοιχους κλάδους. 
Στήν περίπτωση όπου τά μεγέθη τών έξαρτημάτων πού συγκροτούν τό κύ
κλωμα έχουν έπιλεγεΐ έτσι ώστε κατά τή φόρτιση ό κλάδος τού γαλβανο
μέτρου δέν διαρρέεται άπό ρεύμα (καί έπομένως Qq = 0) ή έξ. (8.30) παίρ
νει τήν άπλή μορφή

8,0, = R2Q2 , (8.31)

Μετά τήν πλήρη φόρτιση τών πυκνωτών τό ρεύμα σέ κάθε κλάδο τού 
κυκλώματος μηδενίζεται ένώ τό δυναμικό μεταξύ τών σημείων Δ καί Β πα
ραμένει σταθερό. Τούτο σημαίνει ότι ή διαφορά δυναμικού στά άκρα τών 
δύο πυκνωτών ταυτίζεται, ήτοι

Q l _  Ο2
c , c 2

(8.32)

ο

2 2
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Ό συνδιασμός των έξ. (8.31) καί (8.32) όδηγεϊ τώρα στή συνθήκη Ισορρο
πίας τής γέφυρας

R,C, = R2C2. (8.33)

πού μπορεί νά συγκριθεΐ μέ τή συνθήκη ισορροπίας τής γέφυρας Wheat
stone τής έξ. (8.6). Ό άναγνώστης μπορεί εύκολα νά δείξει δτι ή ίδια συν
θήκη Ισχύει γιά μηδενική απόκριση τού γαλβανομέτρου κατά τή διαδικασία 
τής έκφορτίσεως άν ό διακόπτης S μετακινηθεί άπό τήν έπαφή Ζ στήν έπα- 
φή Ε. Ή έξ. (8.33) παρέχει τή δυνατότητα προσδιορισμού τής χωρητικότη
τας ένός κλάδου, άν ή χωρητικότητα καί ο! άντιστάσεις των ύπόλοιπων 
κλάδων τής γέφυρας είναι γνωστές.

ΠΕΙΡΑΜΑ 8-5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ ΣΡ

Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 8-7. Χρησιμοποιείστε δύο κιβώ
τια αντιστάσεων R, καί R2, τό καθένα μέ όλική αντίσταση 1 kQ. Χρησι
μοποιείστε ακόμη ένα πρότυπο έξάρτημα χωρητικότητας C, = 1 pF. Ως 
αντίσταση προστασίας τοΰ βαλλιστικού γαλβανομέτρου G, χρησιμοποιεί
στε ένα κιβώτιο αντιστάσεων ή ροοστάτη μέ όλική άντίσταση R = 100 
kQ. Ώς πηγή ΣΡ χρησιμοποιείστε τροφοδοτικό ΣΡ ή στοιχείο μέ ΗΕΔ 
ϋ = 3 V. Ός πυκνωτή C2 συνδέστε τό έξάρτημα μέ άγνωστη χωρητικό
τητα πού θά σάς δοθεί.

Γιά R, = R2 -  200 Ω καί R — 10 kΩ κλείστε τό διακόπτη S στή θέση 
Ζ καί παρατηρείστε τήν πρώτη μέγιστη άπόκλιση τοΰ γαλβανομέτρου. 
Μεταθέστε τό διακόπτη S στή θέση Ζ καί έκφορτίστε τούς πυκνωτές, 
παρατηρώντας ταυτόχρονα άν ή πρώτη μέγιστη ένδειξη τού γλβανομέ- 
τρου, πρός τή άντίθετη φορά, είναι ίση μέ τήν προηγούμενη ένδειξη κατά 
τή φόρτιση. 'Αν ή άπόκλιση τοΰ γαλβανομέτρου είναι μικρή, μειώστε 
σταδιακά τήν άντίσταση R μέχρις δτου ή πρώτη μέγιστη άπόκλισή του εί
ναι ίση περίπου μέ τά 2/3 τής όλης κλίμακας.

Αύξεϊστε ή μειώστε τήν τιμή τής άντιστάσεως R2 ώστε κατά τή διαδο
χική φόρτιση καί έκφόρτιση τών πυκνωτών τής γέφυρας ή πρώτη μέγι
στη άπόκλιση τού γαλβανομέτρου νά μειωθεί. Συνεχίστε ρυθμίζοντας 
τήν άντίσταση R2 καί μειώνοντας τήν άντίσταση προστασίας του γαλβα
νομέτρου R (μέχρι τήν τελική τιμή μέγιστης ευαισθησίας R = 0) μέχρις 
ότου, κατά τή φόρτιση ή έκφόρτιση, τό γαλβανόμετρο παραμένει άδρα- 
νές. Άπό τήν έξ. (8.33) ύπολογίστε τήν τιμή τής άγνωστης χωρητικότη
τας C2 καί άπό τή διακριτική Ικανότητα τών έξαρτημάτων R, καί R2 τό 
πειραματικό σφάλμα στή μέτρηση.
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Ι Έπαναλάβετε την πρηγούμενη διεργασία γιά άλα τά έξαρτήματα μέ ά
γνωστη χωρητικότητα πού θά σάς δοθούν.

Μιά έναλλακτική μέθοδος μηδενισμού γιά τή μέτρηση χωρητικότητας, 
γνωστή ώς μέθοδος Gott, παρέχεται άπό τό κύκλωμα τού σχήματος 8-8. 
Τό κύκλωμα, πού διαφέρει ούσιαστικά άπό τή γέφυρα τού σχήματος 8-7 
ώς πρός τήν έναλλαγή τής πηγής ΣΡ καί τού γαλβανομέτρου, έλέγχει τή 
διαφορά δυναμικού πού δημιουργεϊται μεταξύ των σημείων Α καί Γ μετά 
τήν πλήρη φόρτιση τών δύο πυκνωτών. Κατά τήν άποκστάσταση τού κυ
κλώματος μέ τό διακόπτη S, οΐ δύο πυκνωτές φορτίζονται στό δυναμικό 
πού δημιουργεί τό ήλεκτρικό στοιχείο μεταξύ των σημείων Δ καί Β. Μετά 
τήν παρέλευση τής μεταβατικής περιόδου φορτίσεως, άν ό διακόπτης S2 
παραμένει άνοικτός, τό φορτίο Q πού έχει συσσωρευτεί στούς δύο πυκνω
τές ταυτίζεται. Ή κατάσταση ίσορροπίας τής γέφυρας χαρακτηρίζεται άπό 
τήν ταύτιση τού δυναμικού τών σημείων Α καί Γ. Άν στήν κατάσταση αυτή 
κλείσει ό διακόπτης S2, ol έξισώσεις τού δεύτερου νόμου τού Kirchhoff 
πού διέπουν τούς βρόχους ΔΑΓΔ καί ΑΒΓΑ είναι

f (8.34α)

4

U

ΣΧΗΜΑ 8-8 Ή γέφυρα Gott μέ τή μέτρηση χωρητικότητας.



312 8. Μετρήσεις Συνεχούς Ρεύματος μέ Μεθόδους Μηδενισμού

καί

-β- = IR2 (8.34β)

όπου, καθόσον τό ρεύμα στόν κλάδο τού γαλβανομέτρου μηδενίζεται, I εί
ναι τό κοινό ρεύμα πού διαρρέει τίς άντιστάσεις καί R2. Άπαλειφή τού 
ρεύματος I άπό τίς έξ. (8.34) όδηγεΐ στη συνθήκη ισορροπίας

RtCt = R2C2. (8.35)

ΠΕΙΡΑΜΑ 8-6. ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ GOTT

Συνδέστε τό κύκλωμα του σχήματος 8-8. Χρησιμοποιείστε δύο κιβώ
τια άντιστάσεων τό καθένα μέ όλική άντίσταση 1 kQ ή 10 kQ. Χρησιμο
ποιείστε άκόμη ένα πρότυπο έξάρτημα χωρητικότητας C, = 1 pF. Ός άν- 
ίσταση προστασίας τού βαλλιστικού γαλβανομέτρου G, χρησιμοποιείστε 

■να κιβώτιο αντιστάσεων ή ροοστάτη μέ όλική άντίσταση R — 100 kQ. 
Ως πηγή ΣΡ χρησιμοποιείστε τροφοδοτικό ΣΡ ή στοιχείο μέ ΗΕΔ U = 3 
V. Ως πυκνωτή C2 συνδέστε τό έξάρτημα μέ άγνωστη χωρητικότητα πού 
θά σάς δοθεί. Συνδέστε τό σημείο Β πρός τή γή παρεμβάλλοντας ένα δια
κόπτη τηλεγραφητή S3.

Γιά R, = R2 = 200 Ω κλείστε τό διακόπτη S, φορτίζοντας τούς δύο 
πυκνωτές C, καί C2. Γιά R = 10 kQ κλείστε τό διακόπτη S2 καί παρατη
ρείστε τήν πρώτη μέγιστη άπόκλιση τού γαλβανομέτρου. Άν ή άπόκλιση 
ε ίναι μικρή, άνοΐξτε τό διακόπτη S,, έκφορτίστε τούς δύο πυκνωτές πρός 
τή γή κλείνοντας πρός στιγμή τό διακόπτη τηλεγραφητή, καί άνοίξτε τό 
διακόπτη S2. Μειώστε τήν άντίσταση προστασίας τού γαλβανομέτρου R 
καί έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία μέχρις δτου ή πρώτη μέγι
στη άπόκλιση τού γαλβανομέτρου είναι ίση περίπου μέ τά 2/3 τής άλης 
κλίμακας.

Αύξεϊστε ή μειώστε τήν άντίσταση R2 ώστε κατά τήν προηγούμενη 
διεργασία ή πρώτη μέγιστη άπόκλιση τού γαλβανομέτρου νά μειωθεί. 
Συνεχίστε ρυθμίζοντας τήν άντίσταση R2 καί μειώνοντας τήν άντίσταση 
ιροστασίας τού γαλβανομέτρου (μέχρι τήν τελική τιμή μέγιστης ευαισθη
σίας R -- 0) μέχρις δτου κατά τήν άποκατάσταση τής συνεχείας στόν 
κλάδο ΑΓ (μέσω τού διακόπτη S2) τό γαλβανόμετρο παραμένει άδρανές. 
Από τήν έξ. ί8.35) ύπολογίστε τήν άγνωστη χωρητικότητα C2 καί άπό τή 
διακριτική ικανότητα τών έξαρτημάτων R, καί R2 τό πειραματικό σφάλμα 
στή μέτρηση.
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Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά άλα τά εξαρτήματα μέ 
όγνωστη χωρητικότητα πού θά σάς δοθούν. "Αν έχετε χρησιμοποιήσει τά 
ίδια άγνωστα έξαρτήματα στό Πείραμα 8-5. συγκρίνετε τά άποτελέσματα 
καί σχολιάστε τή σχετική άκρίβεια τών δύο μεθόδων μετρήσεως χωρητι
κότητας.

8-5 Πρότυπα Ηλεκτρικά Στοιχεία

Στό Πείραμα 5-6 χρησιμοποιήσαμε μιά μέθοδο μηδενισμού γιά τόν 
προσδιορισμό τής ΗΕΔ ένός ήλεκτρικοϋ στοιχείου. Ή μέτρηση όμως στη
ρίχτηκε κατά κύριο λόγο στην ένδειξη ένός βολτομέτρου καί έπομένως στή 
βαθμονόμηση τού όργάνου πού άναγκαστικά είχε προηγηθεΤ. Όπως θά 
δούμε στήν έπόμενη παράγραφο, μιά άγνωστη ΗΕΔ μπορεί νά προσδιορι
στεί μέ μεγάλη άκρίβεια χρησιμοποιώντας μεθόδους μηδενισμού πού είναι 
άπαλλαγμένες άπό τά συνήθη σφάλματα τών όργάνων άποκλίσεως. Κατά 
τίς μεθόδους αύτές ή άγνωστη ΗΕΔ συγκρίνεται άπευθείας μέ μιά πρότυπη 
διάταξη, τής όποιας ή ΗΕΔ είναι γνωστή μέ μεγάλη άκρίβεια. Προτού έπο
μένως μελετήσουμε τίς μεθόδους αύτές είναι χρήσιμο νά έξετάσουμε τίς 
πρότυπες ΗΕΔ πού διαθέτουμε σήμερα στό έργαστήριο.

Ή άνάγκη γιά ένα άκριβές πρότυπο ΗΕΔ άναγνωρίστηκε άρκετά νωρίς 
στήν ιστορία τού ήλεκτρομαγνητισμοΰ. Όπως είδαμε στήν Παράγραφο 5- 
5, ή ΗΕΔ ένός στοιχείου έξαρτάται άπό τή σύσταση τών ήλεκτροδίων καί 
τού ήλεκτρολύτη. ’Αναμένεται έπομένως ότι ένας συγκεκριμένος συνδια- 
σμός συστατικών θά άποδώσει μιά όρισμένη ΗΕΔ πού μπορεί νά θεωρη
θεί ώς πρότυπη μονάδα. Στά πρώτα χρόνια τής τεχνολογίας τού ήλεκτρι- 
σμοΰ τό στοιχείο Daniel, μέ ήλεκτρόδια άπό χαλκό καί ψευδάργυρο καί άν- 
τίστοιχα διαλύματα CuS04 καί ZnS04, χρησιμοποιήθηκε ώς πρότυπη ΗΕΔ 
άλλά λόγω τών σημαντικών του μειονεκτημάτων (μικρός χρόνος ζωής καί 
άστάθεια ΗΕΔ) γρήγορα έγκαταλείφθηκε.

Γιά νά άποτελέσει πρότυπο άναφοράς ΗΕΔ ένα στοιχείο πρέπει νά έκ- 
πληρώνει όρισμένες άπαιτήσεις. Μεταξύ άλλων πρέπει νά διαθέτει μεγάλο 
χρόνο ζωής, μικρή μεταβολή τής ΗΕΔ μέ τή θερμοκρασία καί τιμή τής ΗΕΔ 
όσο τό δυνατόν άνεξάρτητη άπό τή γεωμετρία τού στοιχείου. Ή τελευταία 
ιδιότητα είναι άπαραίτητη γιά τή δυνατότητα άναπαραγωγής τού στοιχείου 
(καί έπομένως τής πρότυπης ΗΕΔ) άπό άνεξάρτητους έρευνητές. Ή διάταξη 
πού Ικανοποιεί σέ μεγάλο βαθμό όλες τίς προηγούμενες άπαιτήσεις καί πού 
τελικά υιοθετήθηκε τό 1908 άπό τό Διεθνές 'Ηλεκτρικό Συνέδριο τού Δον-
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Κορεσμένο
διάλυμα
CdS04

CdS04 Hg2SO,

Cd-Hg
άμάλγαμα

\ΣΧΗΜΑ 8-9 Τό πρότυπο στοιχείο Weston.

δίνου ώς τό πρότυπο άναφοράς ΗΕΔ, είναι τό στοιχείο καδμίου πού κατα
σκεύασε ό Endward Weston τό 1892. Ή ΗΕΔ πού αναπτύσσεται μέ άξιο- 
σημείωτη έπαναληπτικότητα μεταξύ των ήλεκτροδίων τής διατάξεως σέ 
θερμοκρασία δωματίου είναι 1.0183 V. Άπό τό 1910, τό διεθνές volt όρί- 
ζεται ώς τό 1/1.0183 τής ΗΕΔ τού λεγάμενου κανονικού (κορεσμένου) 
στοιχείου Weston σέ 20 °C.

Τό στοιχείο Weston κατασκευάζεται συνήθως σέ γυάλινο δοχείο σχή
ματος Η, όπως περιγράφεται διαγραμματικά στό σχήμα 8-9. Τό θετικό ήλε- 
κτρόδιο άποτέλεΐται άπό ύδράργυρο μέ έπικάλυψη Hg2S04, τό όποϊο δρά 
ώς άντιπολωτικό. Τό άρνητικό ήλεκτρόδιο είναι άμάλγαμα καδμίου ένώ ώς 
ήλεκτρολύτης χρησιμοποιείται θείίκό κάδμιο. Στό κανονικό ή κορεσμένο 
στοιχείο Weston τό διάλυμα περιέχει ένα πλεόνασμα κρυστάλλων CdS04 
ώστε νά είναι κορεσμένο σέ θερμοκρασία δωματίου. Τό στοιχείο αύτό 
άποτελεΐ τό βασικό πρότυπο ΗΕΔ καί χρησιμοποιείται άπό τά διάφορα 
Εθνικά Εργαστήρια Προτύπων γιά τόν καθορισμό τής μονάδας μετρήσεως 
δυναμικού. Εμφανίζει σχετικά μεγάλη μεταβολή τής ΗΕΔ μέ άντίστοιχη με
ταβολή τής θερμοκρασίας καί γιά τό λόγο αύτό διατηρείται σέ έλεγχόμενο 
περιβάλλον (συνήθως σέ λουτρό λαδιού) μέ δυνατότητα έλέγχου τής θερ
μοκρασίας στά όρια τού ± 0.01 °C. Στήν πραγματικότητα ή μεταβολή τής 
θερμοκρασίας έπηρεάζει διαφορετικά τά δύο ήλεκτρόδια μέ άντίστοιχους 
συντελεστές 0.31 mV/°C στό θετικό ήλεκτρόδιο καί —0.35 mV/°C στό άρ
νητικό. Ή έμπειρική συνάρτηση πού έχει υΙοθετηθεϊ άπό τό 1911 γιά τήν 
άπόδωση τής ΗΕΔ τού στοιχείου Weston σέ θερμοκρασία t σέ σχέση μέ 
τήν ΗΕΔ σέ θερμοκρασία 20 °C είναι
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U, = υί0 -  10 6 [40.6(t-20) + 0.95(t—20)2 -  0.01(t-20)2] (8.36α) 

δπου U20 = 1.01830 V . (8.36β)

Λόγω τής μεγάλης εύαισθησίας πού έμφανίζει τό κορεσμένο στοιχείο 
Weston ώς πρός τή θερμοκρασία, σπάνια χρησιμοποιείται ώς πρότυπο άνα- 
ψοράς σέ μετρήσεις στό έργαστήριο. Τό σύνηθες έργαστηριακό πρότυπο 
ΗΕΔ δημιουργεΤται μέ μικρές τροποποιήσεις τού κανονικού στοιχείου We
ston πού όδηγοΰν σέ μικρή μείωση τής άκρίβειας στήν ΗΕΔ άλλά σημαντι
κή βελτίωση στήν εύεληξία τού στοιχείου. Ή σημαντικότερη τροποποίηση 
στό άκόρεστο στοιχείο Weston άφορό στήν περιεκτικότητα τού ήλεκτρολύ- 
τη σέ CdS04, ή όποια ρυθμίζεται έτσι ώστε τό διάλυμα νά είναι κορεσμένο 
στούς 4 °C καί έπομένως άκόρεστο στή συνήθη θερμοκρασία δωματίου. 
’Επιπλέον στά δύο άνω μέρη τού γυάλινου δοχείου τοποθετείται άπό τόν 
κατασκευαστή πώμα ώστε τό στοιχείο νά είναι φορητό. Ή δλη διάταξη το
ποθετείται συνήθως σέ περίβλημα άπό χαλκό πού έξασφαλίζει όμοιόμορφη 
θερμοκρασία.

’Ακόρεστα στοιχεία Weston έμφανίζουν ύψηλότερη ΗΕΔ άπό τήν τιμή 
τών έξ. (8.36) ένώ ή σταθερότητά της ώς πρός τό χρόνο είναι συγκριτικά 
μειωμένη. 01 κατασκευαστές στοιχείων Weston συνήθως βαθμονομούν 
άκόρεστα στοιχεία ώς πρός κανονικά πρότυπα καί άναγράφουν στό περί
βλημα τήν ΗΕΔ γιά μιά όρισμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Νέα άκόρε
στα στοιχεία κυμαίνονται μεταξύ 1.0190 καί 1.0194 V μέ μείωση τής ΗΕΔ 
κατά περίπου 0.004 % άνά έτος. Αντίθετα, ό θερμικός συντελεστής τού 
άκόρεστου στοιχείου είναι άρκετά μικρός (περίπου 10 pV/°C) γεγονός πού 
έπιτρέπει τή χρησιμοποίησή του χωρίς αύστηρό έλεγχο τής θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος. Ό μέσος χρόνος ζωής ένός άκόρεστου στοιχείου Weston, 
πού, μεταξύ άλλων, έξαρτάται καί άπό τή μεταχείρηση τού στοιχείου, κειμέ- 
νεται μεταξύ 10 καί 20 έτών.

Ό κυριώτερος περιορισμός στή χρησιμοποίηση ένός πρότυπου στοι
χείου άφορά στό ρεύμα. Ρεύματα μεγαλύτερα από 0.1 mA δέν πρέπει ποτέ 
νά αντλούνται άπό τό πρότυπο στοιχείο. Τό συνηθισμένο ρεύμα λειτουρ
γίας τού στοιχείου Weston είναι τής τάξης τών 10 μΑ καί τούτο γιά μικρά 
χρονικά διαστήματα. Υψηλότερο ρεύμα μπορεί νά μεταβάλει μόνιμα ή γιά 
άρκετό χρονικό διάστημα τήν ΗΕΔ τού στοιχείου κατά μιά άπροσδιόριστη 
ποσότητα. Στοιχεία στά όποια ο! άκροδέκτες έχουν βραχυκυκλωθεί κατά 
λάθος, έστω καί γιά μικρό χρονικό διάστημα, πρέπει νά θεωρούνται άχρη
στα ώς πρότυπα ΗΕΔ.
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Ή ΗΕΔ ένός πρότυπου στοιχείου πρέπει νά έλέγχεται περιοδικά σέ 
σύγκριση μέ μιά άλλη γνωστή πρότυπη ΗΕΔ χρησιμοποιώντας μεθόδους 
μηδενισμού πού περιγράφονται στή συνέχεια. Ούδέηοτε πρέπει νό έλέγχε- 
ται μέ απλή σύνδεση ένός βολτομέτρου. Τό ρεύμα πού άπαιτεΐται γιά έν
δειξη τού οργάνου είναι συνήθως μεγάλο καί μπορεί νά καταστρέψει τό 
στοιχεϊο. 'Εξάλλου ή μέτρηση τής ΗΕΔ μέ βολτόμετρο δέν έχει νόημα λό
γω τής μεγάλης έσωτερικής άντιστάσεως του στοιχείου (μεταξύ 100 καί 
500 Ω, άνάλογα μέ τίς διαστάσεις καί τήν ήλικία).

Τό άκόρεστο στοιχείο Weston είναι ένα έξαιρετικά λεπτό καί χρήσιμο 
έξάρτημα σέ κάθε έργαστήριο ήλεκτρικών μετρήσεων. "Οπως κάθε όργανο 
άκριβείας άπαιτεΐ προσεκτική μεταχείρηση. Τά μέτρα προφυλάξεως πού συ- 
νιστοϋν οί περισσότεροι κατασκευαστές μπορούν νά συνοψιστούν σέ μερι
κές άπλές όδηγίες.

1. Τό στοιχείο δέν πρέπει νά έκτίθεται σέ θερμοκρασίες χαμηλότερες 
άπό 4 °C καί ύψηλότερες άπό 40 °C. Πρέπει άκόμη νά άποφεύγον- 
ται απότομες μεταβολές στή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

2. Όλα τά μέρη τού στοιχείου πρέπει νά διατηρούνται στήν 'ίδια θερ
μοκρασία.

3. Ούδέποτε πρέπει νά άντλεϊται ρεύμα μεγαλύτερο άπό 100 μΑ.
4. Ή ΗΕΔ τού στοιχείου πρέπει νά έλέγχεται κάθε ένα ή δύο έτη.

8-6 Ποτενσιόμετρα

Τό ποτενσιόμετρο είναι μιά άλλη διάταξη μηδενισμού πού χρησιμο
ποιείται συχνά στό έργαστήριο γιά τήν άκριβή μέτρηση διαφοράς δυναμι
κού. Τό βασικό κύκλωμα τού ποτενσιομέτρου δίνεται διαγραμματικά στό 
σχήμα 8-10. Ή λειτουργία του γίνεται εύκολα κατανοητή άν θεωρήσουμε 
ότι τό κύκλωμα άποτελεϊται άπό δύο βρόχους μέ κοινό κλάδο τήν άντίστα- 
ση R μεταξύ τού σημείου Α καί τής κινητής έπαφής Β. Ό βρόχος τροφοδο
σίας τού ποτενσιομέτρου περιλαμβάνει τό στοιχείο Σ, τό ροοστάτη Rc καί 
τήν άντίσταση άκριβείας Rp. Ό βρόχος τού γαλβανομέτρου περιλαμβάνει 
τό ποσοστό R τής άντιστάσεως Rp, τό γαλβανόμετρο G, τή ρυθμιζόμενη 
άντίσταση προστασίας Rq καί διαμέσου τού διακόπτη S, μπορεί νά κλείσει 
μέ τό πρότυπο στοιχείο ΠΣ ή τό στοιχείο μέ άγνωστη ΗΕΔ ϋχ.

Ή τιμή τού ρεύματος I πού διατρέχει τόν βρόχο τροφοδοσίας μπορεί 
νά προσδιοριστεί μέ κατάλληλη ρύθμιση τού ροοστάτη Rc καί είναι άνεξάρ- 
τητη άπό τή θέση τού διακόπτη S ή τής κινητής έπαφής Β. Μέ τόν τρόπο 
αύτό ή κινητή έπαφή καθορίζει μιά συγκεκριμένη πτώση δυναμικού IR με-



8-6. Ποτενσιόμετρα 317

ταξύ τών σημείων Α καί Β. "Αν τώρα ό διακόπτης S κλείσει πρός τό πρότυ- 
πο στοιχείο μέ ΗΕΔ Un, τό ρεύμα πού θά διατρέξει τόν κλάδο τού γαλβα
νομέτρου θά έχει φορά πού έξαρτάται άπό τό σχετικό μέγεθος τής ΗΕΔ Un 
καί τής πτώσης δυναμικού IR. Τό ρεύμα τού γαλβανομέτρου μπορεί νά μη
δενιστεί άν. μέ μετακίνηση τής έπαφής Β. έπιλεγεΐ ή άντίσταση Rn έτσι ώ
στε

IR„ = U„. (8.37)

Άν στή συνέχεια ό διακόπτης S μετακινηθεί στή θέση συνδέσεως τού 
ήλεκτρικού στοιχείου μέ άγνωστη ΗΕΔ Ux, τό γαλβανόμετρο μπορεί νά 
ίσορροπήσει μέ μετακίνηση τής έπαφής Β έτσι ώστε ή άντίσταση Rx πού 
έπιλέγεται νά Ικανοποιεί τή σχέση

IRX = Ux . (8.38)

Καθόσον κατά τήν κατάσταση Ισορροπίας δέν κυκλοφορεί ρεύμα στό βρό
χο τού γαλβανομέτρου, τό ρεύμα I τού βρόχου τροφοδοσίας πού ύπεισέρ- 
χεται στίς έξ. (8.37) καί (8.38) παραμένει τό ίδιο. Άπό τίς δύο τελευταίες 
έξισώσεις μπορούμε έπομένως νά γράψουμε
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Ux_ = _Rx 
Un Rn

(8.39)

Μέ άλλα λόγια, μπορούμε μέ τό κύκλωμα του ποτενσιομέτρου νά άνάγου- 
με τή σύγκριση δύο δυναμικών στή σύγκριση δύο άντιστάσεων — μιά σύγ
κριση πού μπορεί νά πραγματοποιηθεί μέ μεγάλη άκρίβεια.

'Εργαστηριακά ποτενσιόμετρα, άν καί ούσιαστικά άποτελοΰν παραλλα
γή τού βασικού κυκλώματος στό σχήμα 8-10, μπορεί νά πάρουν άρκετά 
πολύπλοκη μορφή ώς πρός τή διάταξη των άντιστάσεων ώστε νά παρέχε
ται εύεληξία στή μέτρηση ένός μεγάλου φάσματος διαφοράς δυναμικού. 
'Ορισμένες άπαιτήσεις πού πρέπει νά Ικανοποιεί τό κύκλωμα τοΰ ποτενσιο- 
μέτρου είναι προφανείς. Κατ' άρχάς τό* ρεύμα I πρέπει νά παραμένει στα
θερό καθόλη τή διάρκεια τής μετρήσεως ώστε νά είναι δυνατή ή έξαγωγή 
τής αναλογίας (8.39) άπό τίς έξ. (8.37) καί (8.38). ‘Η άπαίτηση αύτή συνή
θως ικανοποιείται άπό ένα συσσωρευτή μολύβδου ή ένα σύγχρονο τροφο
δοτικό ΣΡ. ’Εξάλλου ή άντίσταση Rp, στήν όποια βασίζεται ή αναγωγή τοΰ 
δυναμικού, πρέπει νά διαθέτει άρκετές διαβαθμήσεις γιά τήν άκριβή άνά- 
γνωση τής άντιστάσεως R μεταξύ τών σημείων Α καί Β. Ός άντίσταση Rp 
μπορεί νά χρησιμοποιηθεί είτε γραμμικός άγωγός μέ διαβαθμήσεις μήκους, 
είτε συνδιασμός δύο δεκαδικών κιβωτίων άντιστάσεων. Στήν πρώτη περί
πτωση, όπως καί στή γέφυρα Wheatstone, ό λόγος τών αντιστάσεων Rx/Rn 
μπορεί νά άναχθεΐ σέ λόγο άποστάσεων κατά μήκος τού γραμμικού άγω- 
γού.

Σύμφωνα μέ τήν έξ. (8.39), μιά άγνωστη διαφορά δυναμικού V μπορεί 
νά ύπολογιστεΐ άπό τή σχέση

V = - ^ R  (8.40)
°π

όπου R είναι ή άντίσταση πού έπιλέγει ή κινητή έπαφή τοΰ ποτενσιομέτρου 
γιά ίσορρόπιση τής διατάξεως, ένώ ό λόγος Un/Rn είναι ίσος μέ τό ρεύμα 
πού κυκλοφορεί στό βρόχο τροφοδοσίας. Ή άναγωγή έπομένως τής άντι- 
στάσεως R σέ ένδειξη δυναμικού μπορεί νά άπλοποιηθεϊ σημαντικά άν 
ρυθμίσουμε τό ρεύμα τού βρόχου τροφοδοσίας ώστε ό παράγοντας Un/Rn 
νά πάρει άπλή τιμή (π.χ. ίση μέ τή μονάδα). Τούτο μπορεί νά γίνει εύκολα 
μέ κατάλληλη ρύθμιση τοΰ ροοστάτη Rc. Τή διαδικασία αύτή θά άκολουθή- 
σουμε στό έπόμενο πείραμα.
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ΠΕΙΡΑΜΑ 8-7. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟΥ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 8-10. Στό κύκλωμα τροφοδο
σίας χρησιμοποιείστε ένα συσσωρευτή μολύβδου Σ μέ δυναμικό 6.5 V ή 
ιροφοδοτικό ΣΡ. Ός άντίσταση Rp χρησιμοποιείστε δύο όμοια δεκαδικά 
κιβώτια άντιστάσεων καί ώς ρυθμιστική άντίσταση Rc ένα ροοστάτη. 
Επιλέξτε τίς τιμές τών άντιστάσεων Rp καί Rc σύμφωνα μέ τόν έπόμενο 
πίνακα

(Σύνολο άντιστάσεως 
δύο κιβωτίων) 

600 Ω 
6 kQ 

60 kQ

R c

(Ροοστάτης)

250 Ω 
1 kQ 

10 kQ

Από τίς προηγούμενες έναλλακτικές τιμές έπιλέξτε τίς μεγαλύτερες πού 
έπιτρέπουν τά έξαρτήματα τά όποια χρησιμοποιείτε. Ή μεταβλητή άντί- 
σταση Rp έχει τοποθετηθεί μέ σκόπο τήν προστασία τόσο τού γαλβανο
μέτρου όσο καί τού πρότυπου στοιχείου. Σέ κάθε όπόπειρα Ισορροπή- 
σεως τού ποτενσιομέτρου άρχίζετε πάντα μέ τή μέγιστη τιμή τής άντι- 
στάσεως Rp (περίπου 20 kQ) καί μειώνετε σταδιακά τήν τιμή της καθώς 
πλησιάζετε τό σημείο Ισορροπίας.

Μέ τόν διακόπτη S άνοικτό καί διατηρώντας τό άθροισμα τής άντιστά- 
σεως Rp τών δύο κιβωτίων σταθερό, έπιλέξτε τήν τιμή τής άντιστάσεως 
R ώς άπλό πολλαπλάσιο τής ΗΕΔ τού πρότυπου στοιχείου. Άν π.χ. χρη
σιμοποιείτε όλική άντίσταση 6 kQ καί πρότυπο στοιχείο μέ ΗΕΔ = 
1.0190 V, έπιλέξτε τήν τιμή R = 1019 Ω. Συνδέστε μεταξύ τών σημείων 
Α καί Β ένα βολτόμετρο μέ μεγάλη έσωτερική άντίσταση καί ι ,̂ οσδιορί- 
στε τή διαφορά δυναμικού. Ρυθμίστε τόν ροοστάτη Ri: ώστε ή διαφορά 
δυναμικού νά βρίσκεται όσο τό δυνατόν πλησιέστερα πρός τήν ΗΕΔ τοΰ 
πρότυπου στοιχείου. ‘Αποσυνδέστε τό βολτόμετρο.

Μέ μέγιστη τιμή τής άντιστάσεως προστασίας R(t κλείστε τόν διακόπτη 
S πρός τό πρότυπο στοιχείο. Ελαττώνοντας σταδιακά τήν τιμή τής άντι- 
στάσεως Rp ρυθμίστε τόν ροοστάτη R,. στό κύκλωμα τροφοδοσίας μέχρις 
ότου ισορροπήσει πλήρως τό γαλβανόμετρο. Ποιά είναι ή τιμή τοΰ λόγου 
U„/Rn στήν έξ. (8.40) πού έπιτρέπει τή μετατροπή άντιστάσεως σέ δια
φορά δυναμικού;

’Επαναφέρετε τήν άντίσταση προστασίας Rp στή μέγιστη τιμή καί κλεί
στε τόν διακόπτη S πρός τήν άγνωστη ΗΕΔ Ux. Μετακινείστε τήν έπαφή
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Β καί ίσορροπεΐστε τό γαλβανόμετρο ελαττώνοντας σταδιακά τήν άντί- 
σταση προστασίας Rg. ’Από τή θέση τής κινητής έπαφής Β προσδιορίστε 
τήν ΗΕΔ τοΰ στοιχείου Ux. Έκτιμεΐστε τό πειραματικό σφάλμα στήν τιμή
υχ·
- Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία καί μετρεϊστε τήν ΗΕΔ δλων
τών στοιχείων πού θά σάς δοθούν.

Τό βασικό κύκλωμα μηδενισμού τού σχήματος 8-10 άττοτέλεσε γιά 
πολλά χρόνια τή μόνη μέθοδο γιά τήν άκριβή μέτρηση διαφοράς δυναμι
κού. Πολλές παραλλαγές τοΰ κυκλώματος έχουν κατασκευαστεί στό παρελ
θόν άπό τή βιομηχανία ώς αυτόνομες συσκευές μετρήσεως μέ στόχο τήν 
εύεληξία καί τήν πρακτικότητα {βλέπε π.χ. ’Ασκήσεις 8-18 καί 8-23|. Ένα 
παράδειγμα έργαστηριακοϋ ποτενσιομέτρου δίνεται στό σχήμα 8-11. Τό 
όργανο έχει σχήμα κιβωτίου στήν άνω όψη τοΰ όποιου υπάρχουν όλοι οΐ 
άκροδέκτες γιά τή σύνδεση τών περιφερειακών όργάνων καί οΙ έπιλογεϊς 
γιά τίς.άπαραίτητες ρυθμίσεις. Στήν άνω όψη τοΰ όργάνου δίνεται άκόμη 
διαγραμματικά τό κύκλωμα τοΰ ποτενσιομέτρου, πού μπορεί νά συγκριθεϊ 
μέ τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 8-10.

Ποτενσιόμετρα σπάνια χρησιμοποιούνται γιά μετρήσεις διαφοράς δυ
ναμικού μεγαλύτερης άπό μερικά volt. Ή άκρίβεια πού άπαιτεΐται σέ μετρή
σεις ύψηλής τάσης στίς περισσότερες έφαρμογές ικανοποιείται άπό βολτό
μετρα μέ μεγάλη έσωτερική άντίσταση. ‘Αντίθετα, σέ πολλές έφαρμογές 
άπαιτεΐται ή άκριβής μέτρηση πολύ μικρών ΗΕΔ. Μιά ένδιαφέρουσα έφαρ- 
μογή τοΰ έργαστηριακοϋ ποτενσιομέτρου παρουσιάζεται στό έπόμενο πεί
ραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 8-8. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΕΔ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΥΣ

"Αν συγκολήσουμε τά άκρα δύο άγωγών άπό διαφορετικό μέταλλο, 
στό σημείο έπαφής συνήθως'άναπτύσσεται μιά διαφορά δυναμικού, ή 
όποία, μεταξύ άλλων, έξαρτάται άπό τή θερμοκρασία περιβάλλοντος. ‘Αν 
οί δύο άγωγοί άποτελοΰν κλειστό κύκλωμα, όπως δείχνει τό σχήμα 8-12 
καί τά δύο σημεία έπαφής βρίσκονται στήν ίδια θερμοκρασία, τό ρεύμα 
πού διαρρέει τό κύκλωμα μηδενίζεται, καθόσον οί δύο ΗΕΔ στά σημεία 
έπαφής είναι ίσες καί άντίθετες. ’Αντίθετα, άν ή θερμοκρασία τών δύο 
σημείων έπαφής διαφέρει, μιά άπό τίς ΗΕΔ θά ύπερισχύσει καί ένα συγ
κεκριμένο ρεύμα θά διαρεύσει στό κύκλωμα. Ή διάταξη αύτή άποτελεϊ
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τή βάση τού θερμοζεύγους πού χρησιμοποιείται σέ πολλές έφαρμογές 
γιά τή μέτρηση θερμοκρασιών.

Συνδέστε τά περιφερειακά όργανα του έργαστηριακοΰ ποτενσιομέτρου 
μέ τήν άκόλουθη σειρά προσέχοντας τήν πολικότητα (κόκκινο = +, μαϋ-

1

ρο -  -).
1. Σταθερή τάση 4.5 V στους άκροδέκτες μέ τήν ένδειξη «4.5 Bat

tery».
2. Τό γαλβανόμετρο στους άκροδέκτες μέ τήν ένδειξη «Galvo».
3. Τό πρότυπο στοιχείο στους άκροδέκτες μέ τήν ένδειξη «Standard

cell».
Η προηγούμενη σειρά μειώνει τόν κίνδυνο βραχυκυκλώσεως του πρότυ
που στοιχείου. Υπενθυμίζεται ότι ά ν  ο Ι ά κ ρ ο δ έ κ τ ε ς  τ ο ύ  π ρ ό τ υ π ο υ  σ τ ο ι

χ ε ίο υ  β ρ α χ υ κ υ κ λ ω θ ο ϋ ν  έ σ τ ω  κ α ί σ τ ιγ μ ια ία , τ ό  έ ξ ά ρ τ η μ α  ε ίν α ι π λ έ ο ν  ά 

χ ρ η σ τ ο  ώ ς  π ρ ό τ υ π ο  Η Ε Δ .

Πιέστε τόν διακόπτη S πρός τή θέση «Standardize» παρατηρώντας τό 
γαλβανόμετρο. Μήν κρατάτε γιά πολλή ώρα τόν διακόπτη S στή θέση 
«Standardize» γιά μεγάλη άπόκλιση τού γαλβανομέτρου καθόσον μέ τόν 
τρόπο αύτό άντλεΐτε σημαντικό ρεύμα άπό τό πρότυπο στοιχείο. Ρυθμί
στε τούς έπιλογεΐς «Current» ώστε νά Ισορροπίσει τό γαλβανόμετρο. Τό 
ποτενσιόμετρό σας είναι τώρα βαθμονομημένο.

Γιά νά έξοικειωθεΐτε μέ τή χρήση τού έργαστηριακοΰ ποτενσιομέτρου, 
μετρεϊστε τήν ΗΕΔ όλων τών «άγνωστων» στοιχείων πού σάς δόθηκαν 
στό Πείραμα 8-7. Σέ κάθε περίπτωση συνδέστε τήν άγνωστη ΗΕΔ 
ατούς άκροδέκτες μέ τήν ένδειξη «Test» προσέχοντας τήν πολικότητα. 
Πιέστε τόν διακόπτη S πρός τή θέση «Test» παρατηρώντας τό γαλβανό
μετρο. Μεταβάλετε τή θέση τών τεσσάρων έπιλογέων ώστε νά Ισορρο
πήσει τό γαλβανόμετρο. Διαβάστε τήν ΗΕΔ άπευθείας σέ volt άπό τή θέ
ση τών έπιλογέων.

Συνδέστε στούς άκροδέκτες «Test» τού ποτενσιομέτρου τό θερμοζεύ
γος καί μετρεϊστε τήν ΗΕΔ πού άναπτύσσεται όταν τό ένα άκρο τού ζεύ
γους είναι βυθισμένο σέ νερό θερμοκρασίας δωματίου (μετρεϊστε τή 
θερμοκρασία τού νερού μέ ένα θερμόμετρο) καί τό άλλο άκρο σέ:

1. Μίγμα νερού καί πάγου.
2. Μίγμα άλκοόλης καί ξηρού πάγου.
3. Υγρό άζωτο.

- Έκτιμεϊστε τήν ύπαρξη τυχαίων ΗΕΔ έπαναλαμβάνοντας τήν προηγού
μενη έργασία μέ τά δύο άκρα τού θερμοζεύγους βυθισμένα σέ νερό 
θερμοκρασίας δωματίου. Μετρεϊστε τήν ΗΕΔ τού θερμοζεύγους γιά ό
λους τούς άλλους συνδιασμούς θερμοκρασιών. Συγκρίνετε τά άποτελέ- 
σματά σας σέ τιμές πού δίνονται στή βιβλιογραφία.

Ρ
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ΣΧΗΜΑ 8-11 Τό έργαστηριακό ποτενσιόμετρο, τύπος Ρ30, τής έταιρείας Walden 
Precision Apparatus, Ltd. Τό κύκλωμα πού έμφανίζεται στην όψη 
τού οργάνου ταυτίζεται μέ τό κύκλωμα του σχήματος 8-10. ΟΙ δύο 
έπιλογεΐς μέ την ένδειξη «Current» στό άνω μέρος ρυθμίζουν την 
άντίσταση R(. τού σχήματος 8-10 (Ό άριστερός μέ τήν ένδειξη 
«coarse» δραστικότερα καί ό δεξιός μέ τήν ένδειξη «fine» λεπτομε
ρέστερα). 01 τέσσερις βαθμολογημένοι έπιλογεΐς ρυθμίζουν τή θέ
ση τής έπαφής Β στήν άντίσταση Rp. "Αν τό όργανο έχει προηγου
μένως βαθμονομηθεΤ, οΙ ένδείξεις τών έπιλογέων δίνουν άπευθείας 
σέ volt τό δυναμικό πού άναπτύσσεται μεταξύ τών σημείων Α καί 
Β τής άντιστάσεως Rp. Γιά τήν ένδειξη π.χ. τών έπιλογέων

0  Θ© ©
τό δυναμικό είναι 0.14219 V. Ό διακόπτης S τοΰ σχήματος 8-10 
βρίσκεται στό άνω άριστερό μέρος τού ποτενσιομέτρου. Στή θέση 
«Standardize» συνδέει τό πρότυπο στοιχείο ένώ στή θέση «Test» 
τήν άγνωστη ΗΕΔ πού πρόκειται νά μετρηθεί

Πολλές παραλλαγές βιομηχανικών ποτενσιομέτρων, μέ στόχο τήν έξει- 
δίκευση τοΰ όργάνου σέ όρισμένες έφαρμογές, περιγράφονται σέ παλαιό- 
τερα συγγράμματα. Μιά σημαντική βελτίωση τών ποτενσιομέτρων κατά τά 
τελευταία χρόνια είναι ή είσαγωγή ήλεκτρονικών κυκλωμάτων μέ τά όποια 
έπιτυγχάνεται ή αύτόματη ίσορρόπιση τής διατάξεως. Παρόμοιες συσκευές
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Y

ΣΧΗΜΑ 8-12 ΘερμοστοιχεΤο. Δύο άγωγοί άπό διαφορετικά μέταλλα X καί Υ έ
χουν συγκοληθεϊ στά σημεία Α καί Β.

έπεκτείνουν τή χρησιμότητα τών κυκλωμάτων μηδενισμού μέ τήν έξάλειψη 
τής άχαρης καί χρονοβόρας διαδικασίας ίσορροπίσεως τού κυκλώματος. Ή 
περιγραφή δμως τών αυτόματων ποτενσιομέτρων ξεφεύγει άπό τά όρια 
τού παρόντος βιβλίου.

8-7 Βαθμονόμηση ‘Οργάνων ΆποκΑίσεως

Ώς διάταξη πού προσδιορίζει μέ μεγάλη άκρίβεια μιά διαφορά δυναμι
κού, τό ποτενσιόμετρο μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν άπευθείας βαθ
μονόμηση τοΰ έργαστηριακού βολτομέτρου. Όπως είδαμε στην Παράγρα
φο 5-2 (βλ. σχήμα 5-10), τό έργαστηριακό βολτόμετρο άποτελεϊται άπό έ
να όργανο κινητού πλαισίου καί μιά μεγάλη άντίσταση σέ σειρά, ένώ ό δεί
κτης τού όργάνου κινείται σέ κλίμακα μέ διαβαθμήσεις δυναμικού. Ή βαθ
μονόμηση τού όργάνου πραγματοποιείται άρχικά άπό τόν κατασκευαστή μέ 
σύγκριση τής ένδείξεως πρός τήν ένδειξη πρότυπων όργάνων ή μέ τήν πο- 
τενσιομετρική μέθοδο πού θά μελετήσουμε στή συνέχεια. Κατασκευαστές 
άναφέρουν άκόμη στό περίβλημα τοΰ όργάνου ή στό φυλλάδιο πού τό συ
νοδεύει τό όλικό σφάλμα στήν ένδειξη, συνήθως ύπό μορφή ποσοστιαίου 
σφάλματος τής μέγιστης ένδείξεως. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου καί τή συ
νεχή χρήση τού βολτομέτρου, τόσο ή πιστότητα όσο καί ή άκρίβεια τής έν
δείξεως είναι δυνατόν νά έλαττωθοΰν λόγω φθοράς τού μηχανισμού άναρ- 
τήσεως τού πηνίου, μειώσεως τοΰ συντελεστή στρέψεως τού έλατηρίου, ή 
μεταβολής τού μαγνητικού πεδίου. Γιά τό λόγο αύτό ή βαθμονόμηση τοΰ 
έργαστηριακού βολτομέτρου πρέπει περιοδικά νά έλέγχεται. Συνήθη έργα- 
στηριακά βολτόμετρα μέ άκρίβεια 0.5 % έως 1 % μπορούν νά έλεγχθοΰν 
μέ άπευθείας σύγκριση πρός πρότυπα βολτόμετρα πού διαθέτουν άκρίβεια
0.1 % έως 0.2 %. Τά τελευταία μπορούν νά βαθμονομηθούν μέ τή βοήθεια 
ένός ποτενσιομέτρου.
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Βολτόμετρα μέ μέγιστη ένδειξη κλίμακας μέχρι 1.5 V μπορούν νά βαθ
μονομηθούν μέ άπευθείας σύγκριση πρός τη διαφορά δυναμικού πού με
τρά τό ποτενσιόμετρο. Γιά βολτόμετρα μέ μεγαλύτερη κλίμακα ή σύγκριση 
μπορεί νά γίνει διαμέσου ένός κιβωτίου άντιστάσεων μέ ένδιάμεση έπαφή, 
δπως δίνεται διαγραμματικά στό σχήμα 8-13. Καθόσον τό ρεύμα πού διο
χετεύεται στό ποτενσιόμετρο κατά την κατάσταση Ισορροπίας μηδενίζεται, 
τό ίδιο ρεύμα διαρρέει τίς άντιστάσεις R, καί R2 στίς όποιες διαχωρίζεται 
άπό την ένδιάμεση έπαφή τό κιβώτιο άντιστάσεων. Ή διαφορά δυναμικού 
Vn πού μετρά τό ποτενσιόμετρο συνδέεται έπομένως πρός τή διαφορά δυ
ναμικού V ο π ό  άκρα τού βολτομέτρου μέ τήν άπλή σχέση

R. + R,
V = ■-' 5 - 2 Vn (8.41)

ΠΕΙΡΑΜΑ 8-9. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ

Συνδέστε τό κύκλωμα του σχήματος 8-13. ΟΙ άκροδέκτες μέ τήν ένδειξη
ΗΕΔ μπορούν νά συνδεθοϋν είτε ατούς άντίστοιχους άκροδέκτες εργα
στηριακού ποτενσιομέτρου είτε ατούς άκροδέκτες Γ καί Δ τού κυκλώμα
τος ποτενσιομέτρου στό σχήμα 8-10. Μέ τόν διακόπτη S, άνοικτό 
έλέγξτε τή μηδενική ένδειξη τού βολτομέτρου καί διορθώστε τή θέση 
τού δείκτη. Χρησιμοποιώντας τήν έξ.. (8.41) έπιλέξτε τίς άντιστάσεις R, 
καί R2 γιά Vn = 1.5 volt καί V ίσο μέ τήν μέγιστη ένδειξη τής κλίμακας 
τού βολτομέτρου.

Έπιλέξτε μιά χαρακτηριστική ένδειξη στήν κλίμακα τού βολτομέτρου 
στό 1/5 περίπου τής μέγιστης ένδείξεως. Ρυθμίστε τήν τάση τού τροφο
δοτικού ΣΡ ώστε ό δείκτης τού βολτομέτρου νά άνέλθει στήν ένδειξη 
αύτή. Κλείστε τόν διακόπτη S2 καί μέ τό ποτενσιόμετρο προσδιορίστε τή
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διαφορά δυναμικού στά άκρα τής άντιστάσεως R,. Μέ τή βοήθεια τής έξ.
(8.41) υπολογίστε τήν πραγματική διαφορά δυναμικού ατά άκρα τού 
βολτομέτρου.
- Ή πιστότητα τού βολτομέτρου μπορεί νά έξαρτΰται άπό τόν τρόπο 
διεξαγωγής τής μετρήσεως. 'Ιδιαίτερα, είναι δυνατόν, γιά μιά συγκεκριμέ
νη διαφορά δυναμικού στά άκρα τού βολτομέτρου, ή ένδειξη στήν όποια 
θά καταλήξει τό όργανο μέ σταδιακή αύξηση τού δυναμικού άπό μικρότε
ρες τιμές νά διαφέρει άπό τήν ένδειξη στήν όποια θά καταλήξει μέ στα
διακή μείωση τού δυναμικού άπό μεγαλύτερες τιμές. Πραγματοποιείστε 
τήν προηγούμενη έργασία μέ δύο διαφορετικούς τρόπους προσεγγίζον
τας τή χαρακτηριστική ένδειξη τού όργάνου πού έπιλέξατε άπό μικρότε
ρες καί άπό μεγαλύτερες τιμές τού δυναμικού. Σέ κατάλληλο πίνακα κα
ταγράψτε τήν ένδειξη τού βολτομέτρου καί τήν πραγματική τιμή τού δυ
ναμικού στά άκρα του σέ καθεμιά άπό τίς δύο περιπτώσεις, ήτοι δταν ή 
τιμή σύτή προσεγγίζεται άπό μικρότερες ή άπό μεγαλύτερες τιμές δυνα
μικού.

Έποναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία γιά 5 ή 6 χαρακτηριστικές έν- 
δείξεις σέ όλο τό εύρος τής κλίμακας τού βολτομέτρου. Γιά κάθε χαρα
κτηριστική ένδειξη υπολογίστε τή δ ι ό ρ θ ω σ η  τής ένδείξεως, ήτοι τή δια
φορά μεταξύ τής ένδείξεως τού όργάνου καί τής πραγματικής διαφοράς 
δυναμικού στά άκρα του. Μέ τόν τρόπο αύτό ή διόρθωση άποτελεϊ τήν 
ποσότητα πού πρέπει νά προστεθεί στήν ένδειξη τού όργάνου ώστε νά 
δώσει τήν πραγματική διαφορά δυναμικού πού μετρά τό βολτόμετρο. 
Αποδώστε σέ γραφική παράσταση τή διόρθωση ώς πρός τήν ένδειξη 
τού βολτομέτρου γιά τά χαρακτηριστικά σημεία πού μετρήσατε. Άν ή 
διόρθωση διαφέρει γιά προσέγγιση τής ένδείξεως άπό μεγαλύτερες ή μι
κρότερες τιμές, άποδώστε τά πειραματικά σημεία μέ διαφορετικό σύμβο
λο γιά κάθε περίπτωση.

"Αν καί συμβατικά ή γραφική παράσταση πού κατασκευάστηκε στά 
προηγούμενο πείραμα άναφέρεται ώς καμπύλη διορθώσεως, δέν ύη.ι,»χει 
κανένας λόγος νά περιμένουμε δτι σέ δλη τήν έκταση τής κλίμακας ή διόρ
θωση συνδέεται πρός τήν ένδειξη τοΰ όργάνου μέ κάποια συγκεκριμένη 
συνάρτηση. Στήν πραγματικότητα, ή διόρθωση έχει ποσοτική έννοια μόνο 
στά σημεία δπου προσδιορίστηκε πειραματικά. Γιά τό λόγο αύτό ή καμπύλη 
διορθώσεως ένός βολτομέτρου άποδίδεται συνήθως μέ τά πειραματικά 
προσδιορισμένα σημεία καί μιά τεθλασμένη γραμμή πού τά συνδέει μέ εύ- 
θύγραμμα τμήματα.

Τό ποτενσιόμετρο μπορεί νά χρησιμοποιηθεί μέ παρόμοια διαδικασία

23
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ΣΧΗΜ Α 8-14 Διάταξη γιά τή βαθμονόμηαη άμπερομέτρου.

γιά τόν έλεγχο  της βαθ μονομήσεω ς τοϋ έργαστηριακοϋ άμπερομέτρου. Τό  

πραγματικό ρεύμα πού δ ιαρρέει τό άμπερόμετρο γιά μιά συγκεκρ ιμένη  έν

δειξη μπορεί νά προσδ ιορ ιστεί άπό τή μέτρηση τής διαφοράς δυναμικού 

στά άκρα μιας άντιστάσεω ς, ή όποια βρίσκεται σ έ  σειρά μέ τό άμπερόμε

τρο. Τό  κύκλωμα πού μπορεί νά χρησ ιμοπ ο ιηθεί γιά τή διεργασία αυτή δί

νεται στά σχήμα 8 -1 4 .

ΠΕΙΡΑΜΑ 8-10. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΥ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού Σχήματος 8-14. ΟΙ άκροδέκτες μέ τήν ένδειξη 

ΗΕΔ μπορούν νά συνδεθούν είτε ατούς αντίστοιχους άκροδέκτες έργα- 

στηριακοϋ ποτενσιόμετρου είτε ατούς άκροδέκτες Γ καί Δ τοϋ κυκλώμα

τος ποτενσιομέτρου στό σχήμα 8-10. Μέ τόν διακόπτη S  άνοικτό έλέξτε 

τή μηδενική ένδειξη τού άμπερομέτρου καί άν χρειαστεί διορθώστε τή 

θέση τοΰ δείκτη. Ή  άντίσταση Rs εϊναι μιά πρότυπη άντίσταση τεσσά

ρων άκροδεκτών.

Έπιλέξτε τό δυναμικό τοΰ τροφοδοτικού ΣΡ καί τή θέση τής κινητής 

έπαφής τού ροοστάτη R ώστε ό δείκτης τού άμπερομέτρου νά Ισορροπή

σει στη μέγιστη ένδειξη τής κλίμακας, ένώ ταυτόχρονα νά Ικανοποιούνται 

όσο τό δυνατόν καλύτερα ο) έπόμενες συνθήκες:

1. Ή  πτώση δυναμικού στήν πρότυπη άντίσταση Rs νά είναι μεταξύ 

0.5 καί 1 V.
2. Τό ρεύμα πού διαρρέει τό κύκλωμα νά μήν υπερβαίνει τίς προδια

γραφές τοϋ κατασκευαστή.
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I

Συνδέστε τό ποτενσιόμετρο στους άκροδέκτες μέ τήν ένδειξη ΗΕΔ καί 
μετρεϊστε τη δ ια φ ο ρ ά  δ υ ν α μ ικ ο ύ  Vs ατά ά κρ α  τής άντιστάσεως R ,. Καθό

σον τό ρεύμα πού διοχετεύεται στό ποτενσιόμετρο κατά τήν κατάσταση 
ισορροπίας μηδενίζεται, τό ίδιο ρεύμα διαρρέει τήν άνιίσταση Rs καί τό 
ά μ π ερ ό μ ετ ρ ο . Υπολογίστε τό πραγματικό ρεύμα I = Vs/R,. πού διαρρέει 
τό άμπερόμετρο καί τήν άντίστοιχη διόρθωση, ήτοι τή διαφορά μεταξύ 
ιής ένδείξεως τού όργάνου καί τής πραγματικής τιμής τού ρεύματος ls.

Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία γιό 5 έως 6 χαρακτηριστικές 
Ενδείξεις σέ όλη τήν κλίμακα τού άμπερομέτρου. Σέ κάθε περίπτωση 
ίπαναλάβετε τήν έργασία γιό προσέγγιση τής ένδείξεως άπό μικρότερες 

ή μεγαλύτερες τιμές. ’Αποδώστε σέ γραφική παράσταση τίς άντίστοιχες 

καμπύλες διορθώσεως.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

8-1. Μιά άντίσταση μέ τιμή περίπου 1000  Ω πρόκειται νά μετρηθεί μέ μιά γέφυ

ρα Wheatstone. Ή  άντίσταση τών κλάδων R3 καί R4 (βλ. σχήμα 8-1) είναι 

γνωστή μέ μεγάλη άκρίβεια ώς 1000  Ω. Ή  έσωτερική άντίσταση του γαλ

βανομέτρου είναι 50  Ω, ένώ άπαιτεΐται ρεύμα 0 .0 5  μΑ γιό άπόκλιση 1 mm 

άπό τή θέση Ισορροπίας του. Τό ήλεκτρικό στοιχείο τής γέφυρας έχει Η ΕΔ 

4 V καί άμελητέα έσωτερική άντίσταση. Πόση πρέπει νά είναι ή διαφορά 

μεταξύ τής άντιστάσεως R2 καί τής άγνωστης άντιστάσεως ώστε νά παρα

τηρηθεί άπόκλιση κατά 1 mm;

8-2. Έπαναλύβετε τήν προηγούμενη άσκηση γιά άγνωστη άντίσταση περίπου 

100 Ω.
8-3. Ή  «άγνωστη» άντίσταση πού μετράται μέ μιά γέφυρα W heatstone έχει 

πραγματική τιμή 351 .6  Ω. ΟΙ κλάδοι R3 καί R4 έχουν όνομαστική τιμή 1000 

Ω άλλά στην πραγματικότητα οΙ τιμές τους είναι R3 = 999.1 Ω καί R4 = 

1001.6 Ω.

(α) Υπολογίστε τήν τιμή τής άγνωστης άντιστάσεως πού θά προκύψει άπό 
τή μέτρηση άν ή άντίσταση R2 έχει δυνατότητα μεταβολής κστά βήματα  
0.1 Ω.
(β) Υπολογίστε τήν τιμή πού θά προκύψει άπό τή μέτρηση άν έναλλαγοϋν 

οΙ άντιστάσεις R3 καί R4.
(γ) Συγκρίνετε τή μέση τιμή τών δύο μετρήσεων μέ τήν πραγματική τιμή 

τής άγνωστης άντιστάσεως.

8-4. Οϊ κλάδοι μιας γέφυρας Wheatstone είναι R„ = 3 0 0  Ω, R2 = 6 0 0  Ω. R3 = 
380  Ω καί R4 = 750 Ω. Τό ήλεκτρικό στοιχείο τής γέφυρας έχει Η ΕΔ  = 2 V 

καί άμελητέα έσωτερική άντίσταση. Ή  έσωτερική άντίσταση καί εύαισθη-
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σία τοΰ γαλβανομέτρου είναι άντίστοιχα 60 Ω καί 0 .05 μΑ/mm. Στόν κλάδο 

τοϋ γαλβανομέτρου έχει έττιττλέον προστεθεί μιά άπλή διακλάδωση μέ άντί- 

σταση 40  Ω. Ποιά ή άπόκλιση τοΰ γαλβανομέτρου;

8-5. 01 κλάδοι μιάς γέφυρας Wheatstone είναι R3 = R4 = 1000 Ω. Ή άγνωστη 

άντίσταση έχει προσδιοριστεί μέ ένα ώμόμετρο ώς περίπου 500 Ω. Τό ήλε- 

κτρικό στοιχείο τής γέφυρας έχει ΗΕΔ 1.5 V καί άμελητέα έσωτερική άντί

σταση. Τό γαλβανόμετρο, μέ έσωτερική άντίσταση 50 Ω καί εύαισθησία 

± 0.05 %  ένώ τό σφάλμα στην τιμή τής άντιστάσεως R2 ±0.1 %. Μέ τιμές 

μέ ένδιάμεσα σημεία έπαφής πού έπιλέγουν σχετική εύαισθησία 0.001, 

0.01, 0.1 καί 1.

(α) Μέ τή διακλάδωση Ayrton στό σημείο μέγιστης ευαισθησίας πόση πρέ

πει νά είναι ή ποσοστιαία διαφορά μεταξύ τής άντιστάσεως R2 καί τής ά

γνωστης άντιστάσεως ώστε τό γαλβανόμετρο νά άποκλίνει κατά 1 mm; 

(β) Ά ν  ή άντίσταση R2 είναι κατά 20  % μικρότερη άπό τήν τιμή πού άπαιτεϊ- 

ται γιά ίσορρόπιση τής γέφυρας καί ή διακλάδωση Ayrton στήν έπαφή 

0.001 , ποία ή άπόκλιση τοΰ γαλβανομέτρου;

8-6. Μιά γέφυρα Wheatstone λειτουργεί μέ ήλεκτρικό στοιχείο ΗΕΔ 2 V καί 

γαλβανόμετρο μέ εύαισθησία 0.5  μΑ/mm. Ή  άντίσταση R2 έχει σταθερή τι

μή 1 kO. Ποιά άκρίβεια άναμένεται στή μέτρηση άντιστάσεων 10 Ω, 1 kO, 

10 kn καί 1 ΜΩ;

8-7. Τρεις κλάδοι μιάς γέφυρας Wheatstone περιέχουν άντιστάσεις 100.0 Ω ένώ 

ό τέταρτος άντίσταση 100.1 Ω. Στή μιά διαγώνιο τής γέφυρας συνδέεται 

γαλβανόμετρο μέ έσωτερική άντίσταση 50 Ω καί εύαισθησία 0.05 μΑ/mm. 

Στήν άλλη διαγώνιο συνδέεται ήλεκτρικό στοιχείο μέ ΗΕΔ 3 V σέ σειρά μέ 

άντίσταση 200 Ω. Ποιά ή άπόκλιση τοΰ γαλβανομέτρου;

8-8. Τό σφάλμα στήν τιμή τών άντιστάσεων μιάς γέφυρας Wheatstone είναι 

± 0 .05 % ένώ τό σφάλμα στήν τιμή τής άντιστάσεως R2 ±0.1 %. Μέ τιμές 

τών άντιστάσεων R3 =■■ R4 = 1 kO, ή τιμή τής άγνωστης άντιστάσεως 

προσδιορίζεται ώς 2 3 2 4  Ω. Ποιό τό πειραματικό σφάλμα στό άποτέλεσμα 

τής μετρήσεως;

8-9. Μιά άπλή γέφυρα Wheatstone χρησιμοποιείται γιά μέτρηση άντιστάσεων 

στήν περιοχή τών ΜΩ. Οί αντιστάσεις R3 καί R4 μποροΰν νά πάρουν τίς τι

μές 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω, 1 kO, καί 10 kO ένώ ή άντίσταση R2 μπορεί νά πά

ρει συνεχείς τιμές μέχρι 10 kΩ. Τό ήλεκτρικό στοιχείο τής γέφυρας έχει 

ΗΕΔ 10 V καί auf \ιπέα έσωτερική άντίσταση. Γιά τή συνθήκη R3 =  R4 

(α) Ποιά είναι ή μέγιστη τ»μή άντιστάσεως πού μπορεί νά μετρηθεί μέ τή 

γέφυρα;
(β) Τό γαλβαν . . εσωτερική άντίσταση 25 Ω καί εύαισθησία 0.005

μΑ/mm. Πόση ....«jau στήν τιμή τής μέγιστης άγνωστης άντιστάσεως 

που μπορεί νά μετρήσει ή γέφυρα θά προκαλέσει άπόκλιση 1 mm;
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(γ) "Αν τό γαλβανόμετρο άντικατασταθεϊ μέ ένα δεύτερο μέ έσωτερική άντί- 

στάση 550  Ω καί εύαισθησία 0 .0 0 0 5  μΑ/mm πώς μεταβάλλεται ή άπάντη- 

ση στήν προηγούμενη έρώτηση;
8-10. Θεωρείστε τό έξωτερικό κύκλωμα τού γαλβανομέτρου στή διπλή γέφυρα 

Kelvin. Υπολογίστε τήν Ισοδύναμη ΗΕΔ καί τήν Ισοδύναμη άντίσταση |βλ. 

σχήμα 8-5}.
(α) Γιά ΗΕΔ τού ήλεκτρικοΰ στοιχείου ίση μέ 1.5 V  καί άμελητέα έσωτερική 

άντίσταση, R3 = R4 = 100 Ω καί άμελητέες άντιστάσεις RJ# R, καί R„.

(β) Γιά τίς προηγούμενες τιμές καί R j = 0.1 Ω. Rs = 0 .1 0 0  Ω καί R, -  
0.101 Ω.

8-11. Ή  γέφυρα Kelvin τού σχήματος 8-5 Ισορροπεί μέ τιμές τών άντιστάσεων 

Rs = 0 .0 0 3 7 7 0  Ω. R , -  100 .00  Ω. R3 = 1000 .0  Ω. R3 = 99 .92  Ω. R4 = 
1000.6 Ω καί R j = 0.1 Ω. Υπολογίστε τήν τιμή τής άγνωστης άντιστάσεως

R ,
8-12. Σέ μιά γέφυρα Kelvin ol άντιστάσεις R3 καί R4 έχουν τιμή 1 ΚΩ. Ή  πρότυπη 

άντίσταση Rs είναι 0 .1 0 0 0  Ω καί ή άγνωστη άντίσταση R, είναι 0 .1 0 0 2  Ω. 

Τό γαλβανόμετρο έχει έσωτερική άντίσταση 500  Ω καί εύαισθησία 0 .0 0 5  

μΑ/mm. Τό ήλεκτρικό στοιχείο έχει ΗΕΔ 2 V καί άμελητέα έσωτερική άντί

σταση. Αμελητέα έπίσης μπορεί νά θεωρηθεί ή άντίσταση R j.

(α) Ποιά ή άπόκλιση τού γαλβανομέτρου;

(β) Από τήν προηγούμενη άπάντηση έκτιμεΐστε τήν ποσοστιαία διαφορά 

στήν τιμή τής άγνωστης άντιστάσεως πού προκαλεί άπόκλιση τού γαλβανο

μέτρου 1 mm.
8-13. Μιά γέφυρα Kelvin μέ άντιστάσεις R3 = 1 kQ καί R4 = 10 kO μετρά μιά «ά

γνωστη» άντίσταση μέ τιμή 0 .0 9 9 7  Ω. Τό ήλεκτρικό στοιχείο έχει Η ΕΔ  

2 .16  V καί έσωτερική άντίσταση 300  μΩ. Ή  άντίσταση R j είναι 10 mO, 
ένώ τό γαλβανόμετρο έχει έσωτερική άντίσταση 100 Ω καί εύαισθησία 
0 .005  μΑ/mm. Προσδιορίστε τήν άπόκλιση τού γαλβανομέτρου.

8-14. Μιά διπλή γέφυρα Kelvin κατασκευάζεται μέ άντιστάσεις R3 = R4 = 100  Ω. 

‘Η πρότυπη άντίσταση είναι 0 .1 0 0  Ω καί ή «άγνωστη» άντίσταση 0 .101 Ω. 

Ή  άντίσταση τού ζυγού είναι R j = 0.1 Ω. Τό γαλβανόμετρο έχει έσωτερική 

άντίσταση 25 Ω καί εύαισθησία 0 .0 5  μΑ/mm. ένώ ή έσωτερική άντίσταση 

τού στοιχείου μπορεί νά θεωρηθεί άμελητέα. Τό ρεύμα πού διαρρέει τήν 

πρότυπη άντίσταση είναι 10 Α. Προσδιορίστε τήν άπόκλιση τού γαλβανομέ

τρου.

8-15. Ή  άντίσταση ένός χάλκινου πηνίου μετρδται μέ μιά γέφυρα W heatstone καί 

τό άποτέλεσμα άναφέρεται ώς 2 6 3 .8  Ω. Ή  θερμοκρασία τού περιβάλλον

τος κατά τή μέτρηση είναι περίπου 2 0  °C. Μέ πόση άκρίβεια πρέπει νά εί

ναι γνωστή ή θερμοκρασία τού περιβάλλοντος ώστε άλα τά ψηφία τού άπο- 

τελέσματος νά θεωρούνται σημαντικά; (Ό  θερμικός συντελεστής άντιστά-
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σεως τοϋ χαλκού στην περιοχή τών 20 °C είναι α = 0.00393/°C).

8-16. Ένα άκόρεστο στοιχείο Weston έχει ΗΕΔ 1 .01910 V καί έσωτερική άντί- 

σταση 25 0  Ω.

(α) "Αν συνδέσετε ένα βολτόμετρο μέ έσωτερική άντίσταση 500 Ω άπευ- 

θείσς στούς πόλους του στοιχείου, ποιά θά είναι ή ένδειξη τοϋ όργάνου; 

Πόσο ρεϋμα θά άντλήσετε άπό τό στοιχείο;

(β) Πόσο ρεϋμα θά κυκλοφορήσει άν βραχυκυκλώσετε τό στοιχείο;

(γ) Πόση πρέπει νά είναι ή έλάχιστη άντίσταση τοϋ έξωτερικοϋ κυκλώματος 

τοΰ στοιχείου ώστε τό ρεϋμα νά μήν υπερβαίνει τά 100 μΑ;

8-17. Ή άντίσταση Rp τοϋ άπλοΰ ποτενσιομέτρου πού δίνεται στό σχήμα 8-10 εί

ναι ένας γραμμικός άγωγός μέ όλικό μήκος 200  crn καί άντίσταση 100 Ω. 

Ό  βρόχος τροφοδοσίας περιέχει ήλεκτρικό στοιχείο μέ ΗΕΔ 4 V καί άμελη- 

τέα έσωτερική άντίσταση. Ή έσωτερική άντίσταση τοΰ γαλβανομέτρου εί

ναι 50 Ω. Τό πρότυπο στοιχεκ έχει ΗΕΔ 1.018 V καί έσωτερική άντίσταση 

2 0 0  Ω. Γιά τό λόγο αυτό, ό ροοστάτης τοϋ βρόχου τροφοδοσίας ρυθμίζεται 

έτσι ώστε τό πρότυπο στοιχείο νά ισορροπεί μέ τήν κινητή έπαφή τοϋ 

γραμμικού άγωγοΰ σέ άπόσταση 101.8 cm άπό τό ένα άκρο.

(α) Προσδιορίστε τό ρεϋμα πού κυκλοφορεί στό βρόχο τροφοδοσίας καί 

τήν άντίσταση τοϋ ροοστάτη.

(β) Γιά τόν προσδιορισμό τοΰ σημείου ισορροπίας ή προστατευτική άντίστα

ση τοϋ γαλβανομέτρου Rg μηδενίζεται. Στή συνέχεια, άπό έσφαλμένο χειρι

σμό, ή σύνδεση τοΰ πρότυπου στοιχείου άντιστρέφεται. Υπολογίστε τό 

ρεϋμα πού θά διερρεύσει τόν κλάδο τοΰ πρότυπου στοιχείου. Σχολιάστε τίς 

έπιπτώσεις τοΰ άτυχήματος.

(γ) Ποιά ή τιμή τής προστατευτικής άντιστάσεως πού θά περιόριζε τό ρεϋμα 

στά 10 μΑ;

(δ) "Αν γιά προστασία τοΰ γαλβανομέτρου χρησιμοποιήσουμε διακλάδωση 

Ayrton μέ όλική άντίσταση 500 Ω (άντί γιά άντίσταση σέ σειρά), ύπολογί- 

στε τό ρεϋμα πού θά διαρρεύσει στόν κλάδο τοΰ πρότυπου στοιχείου κατά 

τό προηγούμενο άτύχημα γιά ρύθμιση τής διακλαδώσεως στό σημείο έπα- 

φής 0 .001 .

8-18. Στό έπόμενο διάγραμμα δίνεται τό κύκλωμα ένός άπλοΰ τύπου έργαστηρια- 

κοΰ ποτενσιομέτρου, γνωστού ώς «φοιτητικό ποτενσιόμετρο».

Στό φοιτητικό ποτενσιόμετρο ή άντίσταση Rp δημιουργείται μέ 15 σταθερές 

άντιστάσεις τών 10 Ω καί ένα γραμμικό άγωγό (σέ σχήμα πηνίου) μέ 200  

διαβαθμήσεις. Ό  ροοστάτης χρησιμοποιείται γιά βαθμονόμηση τοΰ ποτεν- 

σιομέτρου μέ σύγκριση πρός τήν ΗΕΔ τοΰ πρότυπου στοιχείου.

Σέ ένα ποτενσιόμετρο τοϋ τύπου αύτοϋ, ή άντίσταση μεταξύ τών δια- 

βαθμήσεων 0 καί 0.1 V άντί τής όνομαστικής τιμής 10.0 Ω είναι 10.1 Ω. Τό 

ποτενσιόμετρο βαθμονομείται μέ ένα πρότυπο στοιχείο ΗΕΔ = 1.0191 V
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καί στή συνέχεια χρησιμοποιείται γιά τή μέτρηση μιάς άγνωστης διαφοράς 

δυναμικού, ή όποια προσδιορίζεται ώς 0 .2 1 5 3  V. Ποιά ή πραγματική τιμή 

τής διαφοράς δυναμικού πού μετρήθηκε; Υπολογίστε τό σχετικό σφάλμα 

στή μέτρηση.
8-19. Τό ποτενσιόμετρο τής προηγούμενης άσκήσεως βαθμονομείται μέ ένα πρό

τυπο στοιχείο ΗΕΔ = 1 .0192 V. Ό  ροοστάτης τού βρόχου τροφοδοσίας 

μπορεί νά ρυθμιστεί συνεχώς μεταξύ 0  καί 100 Ω.

(α) Πόση πρέπει νά είναι ή ΗΕΔ τού ήλεκτρικοϋ στοιχείου στό βρόχο τρο

φοδοσίας:
(β) Λόγω έσφαλμένου χειρισμού ένα μεγάλο ρεύμα διοχετεύεται στό πρό
τυπο στοιχείο καί στή συνέχεια ή ΗΕΔ μεταβάλλεται σέ 1 .0000 V. Ποιό θά 
είναι τό άποτέλεσμα τής μετρήσεως ένός δυναμικού 0 .7 5 0  V  άν ό χειριστής 

δέν άντιληφθεΐ τήν πτώση τής ΗΕΔ τού πρότυπου στοιχείου;

8-20. ‘Ένα φοιτητικό ποτενσιόμετρο Ιβλ. Άσκηση 8-18 | έχει ένα έπιλογέα μέ 15 

βήματα τών 10 Ω μέ άντίστοιχες ένδείξεις κατ ί 0.1 V καί ένα έπιλογέα 

γραμμικού άγωγοΰ μέ συνολική ένδειξη δυναμικού 0.11 V. Τό ήλεκτρικό 

στοιχείο στό βρόχο τροφοδοσίας έχει ΗΕΔ 3 V καί έσωτερική άντίσταση 

0.1 Ω. Ή  ΗΕΔ τού πρότυπου στοιχείου είναι 1 .0168  V  καί ή έσωτερική 

του άντίσταση 250  Ω. Τό γαλβανόμετρο παρεμβάλλει άντίσταση 50  Ω καί ή 
ευαισθησία του είναι 0 .0 5  μΑ/mm. Μετά τή βαθμονόμηση τού ποτενσιομέ- 

τρου καί μέ τούς έπιλογεϊς ρυθμισμένους σέ ένδειξη 0 .6 0 0  V , ό διακόπτης 

συνδέεται στόν κλάδο τού πρότυπου στοιχείου.
(α) 'Υπολογίστε τό ρεύμα στόν κλάδο τού γαλβανομέτρου, άν ή προστατευ

τική άντίσταση έχει προηγουμένως μηδενιστεί.
(β) Υπολογίστε τήν προστατευτική άντίσταση πού πρέπει νά τοποθετηθεί 
σέ σειρά μέ τό γαλβανόμετρο ώστε ή άπόκλιση τού όργάνου νά μήν ύπερ- 

βαίνει τά 50  mm.
8-21 . Τό φοιτητικό ποτενσιόμετρο πού περιγράφεται στήν Ά σ κη σ η  8-18  διαθέτει 

ΗΕΔ στό βρόχο τροφοδοσίας 3 V  καί πρότυπο στοιχείο μέ Η ΕΔ = 1.0181 V  

καί έσωτερική άντίσταση 2 5 0  Ω. Τό γαλβανόμετρο τού ποτενσιομέτρου έ 

χει έσωτερική άντίσταση 50  Ω.

(α) Σέ ποιά περιοχή δυναμικού έμφανίζει τό ποτενσιόμετρο τή μεγαλύτερη 

εύαισθησία;

(β) Ποιά εύαισθησία πρέπει νά έχει τό γαλβανόμετρο ώστε νά άποκλίνει κα

τά 1 mm άνά διαβάθμιση τού έπιλογέα στόν γραμμικό άγωγό;

8-22. Τό ποτενσιόμετρο πού δίνεται στό έπόμενο κύκλωμα περιέχει ένα έπιλογέα 
μέ 15 βήματα τών 10 Ω καί ένα έπιλογέα όλισθήσεως σέ γραμμικό άγωγό 
συνολικής άντιστάσεως 10 Ω. Ά ν  ό διακόπτης S  τοποθετηθεί στήν έπαφή 
a, τό ρεύμα διαμέσου τών άντιστάσεων τών έπιλογέων πρέπει νά είναι 10 
mA. Γιά τή θέση τού διακόπτη S  στή θέση b τό άντίστοιχο ρεύμα πρέπει
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νά είναι 1 mA. Προσδιορίστε τίς τιμές των.άντιστάσεων R, καί R2 ώστε νά 

Ικανοποιούνται οΙ προηγούμενες συνθήκες ένώ ταυτόχρονα ή διαφορά δυ

ναμικού καί τό όλικό ρεύμα μεταξύ τών σημείων c καί d νά παραμένουν Τδια 

γιά τίς δύο θέσεις τού διακόπτη S.

8-23. Γιά τή βαθμονόμηση ένός βολτομέτρου μέ κλίμακα 0 —150 V διατίθεται ένα 

ποτενσιόμετρο μέ άκρίβεια ± 0.0001 V καί ένα κιβώτιο άντιστάσεων, στό 

όποιο ή κινητή έπαφή μπορεί νά έπιλέξει δύο άντιστάσεις R, καί R2 μέ ακρί

βεια στό λόγο R,/R2 ±0.05 %. Κατά τή διεργασία τοΰ Πειράματος 8-9 

προσδιορίζεται ότι όταν ή ένδειξη τού βολτομέτρου είναι 80 V, τό ποτεν

σιόμετρο μετρά 0 .802 5  V. Υπολογίστε τό σφάλμα σέ volt καί ώς σχετικό 

σφάλμα τής κλίμακας τού βολτομέτρου. Προσδιορίστε τήν άβεβαιότητα στή 

διόρθωση, θεωρώντας ότι τό γαλβανόμετρο έχει ικανή εύαισθησία ώστε ό

λα τά ψηφία τού άποτελέσματος νά είναι σημαντικά.
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μαγνητικα φαινόμενα

Στό Κεφάλαιο 2 έξετάσσμε διεξοδικά τίς δυνάμεις που άναπτύσσονται 

μεταξύ στατικών φορτίων. Λέν είναι βέβαια άπαραίτητο οΙ δυνάμεις αυτές, 

πού όνομάσαμε ήλεκτροσταηκές ι̂  δυνάμεις Coulomb, νά παραμένουν 

άναλλοίωτες όταν τά φορτία κινούνται τό ένα ώς πρός τό άλλο ή καί τά 

δύο ώς πρός τόν παρατηρητή. Πράγματι, έχει παρατηρηθεί πειραματικά άτι 

ή γενική μορφή τής δυνάμεως μεταξύ δύο κινούμενων φορτίων έξαρτάται 

τόσο άπό τή μεταξύ τους άπόσταση 6 σο καί άπό τήν ταχύτητα. Τήν έξάρτη- 

ση αύτή, πού όδηγεϊ σέ ένα πλήθος άπό νέα φαινόμενα, τά μαγνητικά, θά 

έξετάσουμε στή συνέχεια.
Κατά τή μελέτη των μαγνητικών φαινομένων θά άντλήσουμε πολλά 

άπό τίς γνώσεις καί τήν έμπειρία πού άποκτήθηκαν μέ τή μελέτη τών κα
θαρά ήλεκτρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα θά κάνουμε μιά παράλληλη 

λογική άφαίρεση καί θά εισάγουμε τίς έννοιες του μαγνητικοΰ πεδίου καί 

δυναμικού. Στήν προσπάθειά μας νά οικοδομήσουμε τή θεωρία τών 
μαγνητικών φαινομένων παράλληλα πρός τήν ήλεκτροστατική θά άκολου- 

θήσουμε πορεία πού διαφέρει ριζικά άπό τήν Ιστορική έξέλιξη τής ήλεκτρο- 

μαγνητικής θεωρίας. Πολλά άπό τά πειραματικά δεδομένα πού θά έπικαλε- 

στοΰμε εύθύς έξαρχής έγιναν γνωστά ή κατανοητά πολύ άργότερα στήν 

Ιστορία τού ήλεκτρομαγνητισμοΰ. Ή  Ιστορική αύτή άναστροφή γίνεται για 

'λόγους λογικής καί παιδαγωγικής οίκονομίας.
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9*1 'Αλληλεπίδραση δύο Κινούμενων Σημειακών Φορτίων

Ό π ω ς  καί στην περίπτω ση τώ ν ήλεκτροστατικώ ν φαινομένω ν, θά στη

ρίξουμε τή μελέτη  τής ά λληλεπ ιδράσεω ς δύο κινούμενω ν φορτίων στην 

πειραματική παρατήρηση. “Α ν  ένας παρατηρητής έπαναλάβει τό πείραμα 

πού δδ ή γη σ ε στό νόμο τού Coulom b γιά δύο φορτία q , καί q2 πού κινούν

ται ώς πρός τόν παρατηρητή μέ άντίστοιχες ταχύτητες υ, καί u2, θά παρα

τηρήσει ότι ή όλική δύναμη F2.- i πού ά σκεϊ τό φορτίο q , στό φορτίο q2 

μπορεί νά γραφ εί ώς τό άθροισμα δύο όρων

? 2 · -ι = F e + F m ■ (9 .1 )

Ό  πρώτος όρος F E ταυτίζεται μέ τήν ήλεκτροστατική δύναμη πού δίνεται 

στήν έξ. (2 .6 ) . Ό  δ εύτερος όρος έχει πιό πολύπλοκη μορφή. Μ έ σειρά 

πειραμάτω ν μπορεί νά π ροσδιορ ίσει κανείς ότι:

1. Τό  μέτοο τής δυνάμεω ς F M είναι άνάλογο πρός τά φορτία q , καί q2, 

άνάλογο πρός τήν ταχύτητα κάθε φορτίου καί άντίστροφα άνάλογο 

πρός τό τετράγω νο τής μεταξύ τους άποστάσεω ς. Έξαρτάται άκόμη 

άπό τήν σχετική δ ιεύθ υνσ η  τών δύο ταχυτήτων.

2 . Ή  δ ιεύθ υνσ η  τής δυνάμεω ς F M είναι κάθετη πρός τήν ταχύτητα υ2. 
Είναι άκόμη παράλληλη πρός τό έπίπεδο πού όρίζουν ή ταχύτητα υ, 
καί τό άνυσμα τής άποστάσεω ς μεταξύ τών δύο φορτίων r21.

Στή γεω μετρ ία  τού σχήματος 9 -1 , τά πειραματικά αυτά άποτελέσματα 

μπορούν νά συνοψ ιστούν μέ τή μαθηματική έκφραση

F m — q ι q2
u2x(u, X f21)

(ΤΓ = 9ι9ζ
u2x(u, x r21)

21 C2r21'
(9 .2 )

όπου ή άπόσταση r21 καί τό μοναδιαίο άνυσμα ί 21 όρίζονται στίς έξ. (2 .3 ) 

καί (2 .4 ) . Στό σύστημα  C G S , δπου έχει γραφ εί ή έξ. (9 .2 ) , προσδιορίζεται 

άκόμη άπό τό πείραμα δτι ό σ υντελεσ τή ς άναλογίας τοΰ δρου F M είναι ή 

ποσότητα 1/c2, δπου c ή ταχύτητα τοΰ φωτός.

t "Αν καί, όπως ήδη άναφέραμε, τά μαγνητικά φαινόμενα δέν μελετήθηκαν Ιστορικά μέ πα
ρόμοια πειράματα, θά μπορούσε κανείς νά προσδιορίσει τη μορφή του όρου Fw χρησι
μοποιώντας σύγχρονες τεχνικές τής Πυρηνικής Φυσικής. Σέ ένα τέτοιο πείραμα θά ήταν 
δυνατόν φορτισμένα σωμάτια μέ γνωστή άρχική ταχύτητα, νά διοχετευθοϋν σέ ένα θά
λαμο νεφώσεως ή φυσσαλίδων, όπου οί τροχιές τους γίνονται όρατές καί μπορούν νά 
φωτογραφηθοϋν. Από τήν άνάλυση τής τροχιάς τών σωματίων θά ήταν δυνατόν νά έξα- 
χθοΰν όλες οί ιδιότητες τής δυνάμεως FM πού άπαριθμοΰνται στό κυρίως κείμενο.



9-1. ‘Αλληλεπίδραση δύο Κ tv θυμένων Σημειακών φορτίων 335

Ο

ΣΧΗΜ Α 9-1 ’Αλληλεπίδραση δυο κινούμενων φορτίων. Τά άνύσματα υ , καί υ2 
δέν βρίσκονται άπαρσίτητα στό ίδιο έπίπεδο.

Σύμφωνα μέ τά προηγούμενα άποτελέσμστα, ή όλική δύναμη μεταξύ 

δύο κινούμενων φορτίων μπορεΤ νά γραφεί ώς

C .  . _  < * * 2  .  . η.ΠΓ υ2 χ ( « ,  Χ Γ 21)
^2—1 j  Ι̂ 2ΐ ,  ·  (9 .3 )

r2i c 2r213

Στην έκφραση αύτή, πού δπως ήδη τονίσαμε προκύπτει άπό τήν πειραματι

κή παρατήρηση, θά στηρίξουμε τά λογικό οίκοδόμημα τής ήλεκτρομαγνητι-
κής θεωρίας.

Άπό τή μορφή τής έξ. (9 .3 ). όρισμένες Ιδιότητες είναι άμέσως έμφα-
νείς.

1. Γιά στάσιμα φορτία (υ , = υ2 = 0 ), ή ένα άπό τά δύο φορτία στάσι

μο, ή δύναμη F 2_ i γίνεται καθαρά ήλεκτροστατική. Γενικώτερα, ή 
συνεισφορά τοϋ δεύτερου όρου έξαρταται άπό τή σχετική ταχύτητα 
κάθε φορτίου πρός τόν παρατηρητή. 'Ένας παρατηρητής, στάσιμος 

στήν άρχή τών συντεταγμένων 0  τού σχήματος 9-1 , καί ένας παρα
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τηρητής πού κινείται μέ τήν ταχύτητα υ, τοΰ φορτίου qv θά δοΰν 
τελείως διάφορη άλληλεπίδραση μεταξύ τών δύο φορτίων. Τήν Ιδιό
τητα αύτή θά μελετήσουμε μέ μεγαλύτερη λεπτομέρεια άργότερα, 
στά πλαίσια τής Ειδικής Θεωρίας τής Σχετικότητας.

2 . Ή  ολική δύναμη F 2_ t  δέν είναι Νευτώνια, ήτοι

F2-1 Φ · (9.4)

Ό  άναγνώστης μπορεί εύκολα νά έπαληθεύσει τήν άνισότητα αύτή 
θεωρώντας ταχύτητες τών φορτίων μέ άπλή γεωμετρία. Στή γεω

μετρία π.χ. τού σχήματος 9-2, όπου οί ταχύτητες υ, καί u2 βρίσκον
ται στό ϊδιο έπίπεδο, είναι εύκολο νά δείξουμε δτι ή δύναμη FM2_ i 
είναι πεπερασμένη, ένώ

Fmi—2 — 0 , (9.5)

3. Ή  σχετική συνεισφορά τών δύο δρων στήν όλική δύναμη έξαρτάται 
άπό τήν ταχύτητα τών δύο φορτίων. Κατά μέτρο, ό λόγος τών δύο 
δρων τής όλικής δυνάμεως είναι

F m u , u 2

Fe _  c2
(9.6)

Γιά τυπικές ταχύτητες πού άπαντώνται στό έργαστήριο (u/c<0.1) ό 

λόγος F m/ F e παίρνει πολύ μικρή τιμή.

Ή  τελευταία ιδιότητα είναι έξαιρετικά ένδιαφέρουσα. Έ κ  πρώτης δ- 
ψεως όδηγεί στό συμπέρασμα δτι μαγνητικά φαινόμενα (φαινόμενα πού 
οφείλονται στόν δεύτερο δρο τής έξ. (9 .3)) μπορεϊ νά θεωρηθούν άμελη- 

τέα σέ σχέση μέ τά ήλεκτρικά. Τούτο έρχεται σέ άμεση άντίφαση μέ τήν

ί ·
F««1-2 = O

Γ21

Fm2-1
■<-------

ΣΧΗΜΑ 9-2 Σχετική κίνηση 
δύο φορτίων μέ 
ταχύτητες στό Ι
διο έπίπεδο.
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καθημερινή έμπειρία, όπου μαγνητικά φαινόμενα άπαντώνται μέ άξιοση- 
μείωτη ένταση, χωρίς άτταραίτητα νά συνοδεύονται άττό άντίστοιχα ήλεκ- 
τρικά. Ή  άπάντηση στήν άντίφαση αύτή βρίσκεται στή σχεδόν άπόλυι ι 
έξισορρόπιση θετικών καί άρνητικών φορτίων πού έμφανίζει ή μακροσκο
πική ϋλη στή συνήθη της κατάσταση. Μεταξύ δύο άγωγών, π.χ. πού διαρ- 
ρέονται άπό ρεύμα, ό δεύτερος όρος τής έξ. (9 .3) συνεπάγεται τήν άνάπτυ- 
ξη κάποιας δυνάμεως μεταξύ τών ήλεκτρονίων πού κινούνται στό έσωτερι- 
κό κάθε άγωγοΰ. ΟΙ δυνάμεις αύτές μετατίθενται στό κρυσταλλικό πλέγμα 
τών άκίνητων θετικών ίόντων καί ή όλη άλληλεπίδραση έμφανίζεται τελικό 

ώς δύναμη μεταξύ τών δύο άγωγών. Τό όλικό φορτίο όμως κάθε άγωγοΰ 

(κινούμενα ήλεκτρόνια καί άκίνητα θετικά Ιόντα) είναι ίσο μέ τό μηδέν, έτσι 

ώστε ό πρώτος όρος νά μή συνεισφέρει στήν όλική δύναμη. Αντίθετα, 

στήν άτομική κλίμακα, όπου τά στοιχειώδη φορτία κινούνται ώς άνεξάρτη- 

τες όντότητες, ό λόγος τής έξ. (9 .6) διατηρεί τήν πραγματική του σημασία 
καί τά μαγνητικά φαινόμενα μπορούν σέ πρώτη προσέγγιση νά παραλη- 
(Τθοΰν.

‘Η έπέκταση τού νόμου τού” Coulomb στήν περίπτωση κινούμεων φορ
τίων έχει γραφεί μέ τή μορφή τής έξ. (9 .3) στό σύστημα CG S όπου τό 
φορτίο μετράται σέ ΗΣΜ-φ. Στό σύστημα SI όπου ή μονάδα φορτίου όρί- 
ζεται αύθαίρετα ώς τό coulomb, άπαιτεϊται ένας συντελεστής άναλογίας 

στό δεύτερο όρο τής έξ. (9 .3). Θά γράψουμε έπομένως στό σύστημα SI 
τήν έκφραση

F2-, 1 Q^ 2
4πε0 r123 12 + k

q ,q 2 u2 x (u , x  r21)
c ‘ r21

(9 .7 )

Καθόσον ό λόγος τών δύο όρων στήν τελευταία έκφραση πρέπει νά είναι 

άνεξάρτητος άπό τό σύστημα μονάδων στό όποιο μετρώνται τ£ φυσικά με

γέθη, ό συντελεστής άναλογίας k μπορεί νά προσδιοριστεί άπό τό λόγο τής 
έξ. (9.6). Θά πρέπει δηλαδή νά Ισχύει

ή

Fm

Fe
4 ra 0k

Uj Uj

c2

Uj Uj

c2

k =
1

4πε0
(9 .8 )

Γιά καθαρά ιστορικούς λόγους έχει καθιερωθεί ό συντελεστής άναλογίας k 
νά γράφεται ώς ο
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k (9.9)

όπου ή νέα σταθερά μ0 ίίού είσάγεται στήν τελευταία σχέση όνομάζεται 

μαγνητική διαπερατότητα στό κενό. Στό σύστημα SI έπομένως ή δύναμη 
μεταξύ δύο κινούμενων φορτίων γράφεται ώς

1 ^ 2  r _Μο_ ά ι ά 2υ 2 χ ( » ι  X  r21)
4πε0 r213 21 4π r213

(9 .10)

Χρησιμοποιώντας την πρακτική διαχωρισμού τών έπιπλέον παραγόντων 
στό σύστημα SI μέ άγγύλες μπορούμε νά γράψουμε τίς έξ. (9 .3) καί (9 .10) 
ύπό την ένιαία μορφή

F2_, Μο 2~1 0102^2Χ(»1  X  Γ21) 

4π J c2r21·3
(9 .11)

ΕΪναι ίσως χρήσιμο στό στάδιο αύτό νά παρατηρήσουμε ότι ή ήλεκτρι- 
κή καί μαγνητική διαπερατότητα στό κενό συνδέονται διαμέσου τών έξ. 
(9 .8) καί (9 .9) μέ τήν άπλή σχέση

εοΜ0 =  “ γ  · (9 Ί 2 )

Από τήν τελευταία σχέση είναι άκόμη δυνατό νά προσδιοριστεί ή άριθμη- 
τική τιμή τής μαγνητικής διαπερατότητας στό κενό. Χρησιμοποιώντας τήν 
έξ. (2 .9) καί τήν τιμή τής ταχύτητας τού φωτός (βλ. έξ. (2 . 1 1 )}

Μο =
4π

4πε0ο2
-  4πχ 10 7 Ν/Α2 = 4πχ 10

V-sec 
A · m

(9 .13)

9-2 Τό Μαγνητικό Πεδίο καί ή Δύναμη Lorentz

Είναι ευτυχές γεγονός ότι ή άρχή τής έπαλληλίας, πού έπέτρεψε τήν εί- 
σαγωγή τής έννοιας τού ήλεκτρικοΰ πεδίου στήν ήλεκτροστατική, άποδει- 
κνύεται πειραματικά ότι ισχύει καί στήν περίπτωση τής γενικώτερης ήλεκ- 
τρομαγνητικής άλληλεπιδράσεως. Μέ άλλα λόγια, άποδεικνύεται πειραματι

κά ότι ή δύναμη F2_ ,  τής έξ. (9 .4) μεταξύ τών φορτίων q, καί q2 παραμένει
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άναλείωτη, άν στή γειτονία των δύο φορτίων ύπάρχουν καί.Αλλα φορτία, 

κινούμενα ή μή. Μπορούμε έπομένως, σέ Αναλογία μέ τήν έξ. (2 .13 ), νά 

γράψουμε τήν όλική δύναμη πού έξασκοΰν π φορτία q „  q2,..., qn σέ ένα 
φορτίο q0 ώς τό άνυσματικό άθροισμα

π 1 n

F ° - ' 2 * -  ]  Ρ .  Σ
Ak

'ok3
'ok

[ ■ & c ’ ]  q°M° x  £

r·  A k ( u k  X  r0k)
c2r0k3

(9 .14 )

ΕΪναι φανερό δτι ό δεύτερος δρος συνεισφέρει στήν όλική δύναμη μόνο άν 

τό φορτίο q0 κινείται (υ0 Φ  0) καί γιά δσα Από τά φορτία q ,. q2........qn κι

νούνται (uk Φ  0). Ό πω ς καί στήν περίπτωση τής έξ. (2 .15 ) ή τελευταία 

σχέση μπορεί νά έπεκταθεϊ στήν περίπτωση συνεχούς κατανομής φορτίου 

καί ρεύματος. 'Ορίζοντας τή συνάρτηση τής πυκνότητας ρεύματος J(r) σύμ

φωνα μέ τήν έξ. (4 .5) μπορούμε νά γράψουμε τή γενική μορφή τής δυνά- 

μεως F 0_ p.j πού έξασκεΐται σέ ένα φορτίο q0 ώς

(9 .15 )

„ δπου ή όλοκλήρωση έκτείνεται σέ όλο τό χώρο’ V  πού καταλαμβάνει ή κα

τανομή φορτίου p(r) καί ή πυκνότητα ρεύματος J (r) . Ή  γεωμετρία τής έξ.

(9 .15) άποδίδεται στό σχήμα 2-2.

ΟΙ έξ. (9 .14 ) καί (9 .15 ) έπιτρέπουν τή λογική μετάβαση άπό τήν έννοια 

τής δυνάμεως στήν έννοια τού πεδίου. Ό πω ς ήδη άναφέραμε στό Κεφά
λαιο 2 , μεταξύ τών άλλων, ή είσαγωγή τής έννοιας τού πεδίου μάς Απαλ
λάσσει καί άπό τή λογικά μή Ικανοποιητική έννοια τής «δράσεως έξ άπο-

t ΟΙ συναρτήσεις πού όλοκληρώνονται στήν έξ. (9.15) φθήνουν μέ τήν άπόσταση γρηγο- 
ρώτερα άπό r Ό χώρος τής όλοκ\ηρώσεως V μπορεί έπομένως νά έπεκταθεϊ ώς τό 
άπειρο. Ή Ιδιότητα αύτή θά μάς έπιτρέψει άργότερα τήν όλοκλήρωση έκφράσεων κατά 
μέρη καί τήν παράλειψη έπιφανειακών όλοκληρωμάτων σέ μεγάλες άποστάσεις. Γιά τό 
λόγο αύτό θά παραλείψουμε στή συνέχεια τήν ένδειξη V στό όλοκληρώματα

ο

>
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στάσεως». Ή  συνάρτηση τοΰ ήλεκτρικοϋ πεδίου E(r) πού όρίστηκε στήν 
έξ. (2 .18 ) «χαρτογραφεί» τό χώρο ώς πρός τήν Ιδιότητα πού άποκτά λόγω 
τής ύπάρξεως στατικών φορτίων. Ή  μορφή του δεύτερου δρου τής έξ.

(9 .15 ) μάς έπιτρέπει τώρα τήν άνάλογη «χαρτογράφιση» τού χώρου ώς 
πρός τήν ιδιότητα πού άποκτά λόγω τής ύπάρξεως κινούμενων φορτίων, μέ 

τόν παράλληλο όρισμό τής συναρτήσεως

(9 .16)

όπου καί πάλι τό άθροισμα έκτείνεται σε δλα τά διακριτά φορτία qk πού κι
νούνται μέ άντίστοιχη ταχύτητα Uk καί ή όλοκλήρωση σέ κάθε κατανομή 
ρεύματος. Oi δύο συναρτήσεις E(r) καί B(r) άποδίδουν πλήρως τήν Ιδιότητα 

πού έχει αποκτήσει ό χώρος. Συγκεκριμένα, προσδιορίζουν δτι άν ένα φορ

τίο q κινείται μέσα στό χώρο αύτό μέ ταχύτητα u(r) τότε στή θέση r θά 

ύποστεϊ μιά δύναμη

F(r) = q t(r) + [c l -  qu(r) x  B(r) . (9 .17)
c

Ή  τελευταία δύναμη άπαντάται συνήθως στή βιβλιογραφία μέ τήν όνομα- 
σία δύναμη Lorentz. Σέ άναλογία μέ τήν όρολογία τής ήλεκτροστατικής θά 
όνομάσουμε τή συνάρτηση B(r) μαγνητικό πεδίο .

Ό πω ς δείχνει ή έξ. (9 .17 ), στό σύστημα CGS τό ήλεκτρικό καί μαγνη- 

τικό πεδίο έχουν τίς ίδιες διαστάσεις. ΊΗ μονάδα έπομένως τού μαγνητικοϋ 
πεδίου είναι το dyn/ΗΣΜ-φ, στήν όποια έχει δοθεί ή όνομασία gauss (G). 

Από τή μορφή τής έξ. (9.1 7), ή μονάδα gauss μπορεί νά έρμηνευτεϊ ώς τό 
μαγνητικό πεδίο, τό όποιο δημιουργεί δύναμη 1 dyn σέ ένα φορτίο 1 

ΗΣΜ-φ πού κινείται μέ τήν ταχύτητα τού φωτός (ή έναλλακτικά σέ ένα 
φορτίο c ΗΣΜ-φ πού κινείται μέ ταχύτητα 1 cm/sec). Ή  άντίστοιχη μονάδα 
στό σύστημα SI όνομάζεται tesla (Τ) καί άντιπροσωπεύει πεδίο, τό όποϊο

t Σέ πολλά συγγράματα ή συνάρτηση B(r) άπαντάται μέ τήν όνομασία μαγνητική έπαγωγή.
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δημιουργεί δύναμη 1 Ν σέ φορτίο ίσο μέ 1 C δταν τούτο κινείται μέ ταχύ
τητα 1 m/sec. Εναλλακτικά είναι εύκολο νά δείξουμε δτι

1 Τ  = 1 V ·  sec · π Γ 2 . (9 .18α)

Ή  σύνδεση μεταξύ τών δύο μονάδων δίνεται άπό τή σχέση

1 Τ  = 104 G . (9 .1 8β)
\

Τό gauss είναι ή μονάδα πού κατά παράδοση χρησιμοποιείται στή μέ

τρηση τού μαγνητικοΰ πεδίου παρόλο δτι τό σύστημα SI συνήθως προτιμά- 

ται στίς τεχνολογικές έφαρμογές τού ήλεκτρομαγνητισμοϋ. ‘Ως τάξη μεγέ
θους είναι συγκρίσιμο μέ τό μαγνητικό πεδίο τής γής (στην περιοχή τής 
‘Αθήνας τό γήϊνο μαγνητικό πεδίο είναι περίπου 0 .32  G). Συνήθεις ήλεκ- 
τρομαγνήτες άναπτύσσουν πεδία μερικών χιλιάδων gauss ένώ μέ τή χρήση 
ύπεραγωγών γιά τή διοχέτευση ήλεκτρικοΰ ρεύματος μπορούν νά κατα
σκευαστούν σήμερα ήλεκτρομαγνήτες πού δημιουργούν πεδία μεγαλύτερα 

άπό 10? G.
Σέ πρακτικές έφαρμογές ή πυκνότητα ρεύματος J  πού άπαντάται στίς 

έξ. (9 .15) καί (9 .16 ) δημιουργείται συνήθως άπό τή ροή σταθερού ήλεκτρι- 
κοϋ ρεύματος σέ γραμμικό άγωγό. Στήν ένδιαφέρουσα αύτή περίπτωση τό 
άνυσμα J  έχει διεύθυνση κατά μήκος τού άγωγοϋ καί σταθερό μέτρο σέ δ- 

λη τήν έγκάρσια διατομή του’ . Γιά ένα στοιχειώδη δγκο d3r τού άγωγοΰ 

μπορούμε έπομένως νά γράψουμε τή σχέση

Jd 3r = Jsd l =  Idl (9 .19 )

δπου s είναι ή έπιφάνεια τής έγκάρσιας διατομής καί dl τό στοιχειώδες 
προσανατολισμένο μήκος τού άγωγοΰ. Ή  γεωμετρία τής έξ. (9 .19 ) δίνεται 

στό σχήμα 9-3. ’Αντικαθιστώντας τήν έξ. (9 .19 ) στήν έξ. (9 .16 ) μπορούμε 
τώρα νά γράψουμε τό μαγνητικό πεδίο Β  πού δημιουργεί ένας γραμμικός 

άγωγός ώς

t Ή δεύτερη Ιδιότητα είναι δυνατόν νά μήν άληθεύει. Ιδίως γιώ άγωγό μέ μεγάλη έγκαρσκι 
διατομή. "Αν δμως ή διατομή τοΰ άγωγοΰ είναι μικρή σέ σχέση μέ τίς διαστάσεις τοΰ συ 
στήματος πού δημιουργεί ό άγωγός (δακτύλιος, πηνίο. κ.λ.π.). ή όμοιόμορφη κατανομή 
τής πυκνότητας ρεύματος κατά τήν έγκάρσια διατομή του άποτελεΐ πολύ καλή προσέγγι
ση.

ο

24
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β  = Μ ο Ί  J_  f  dl x (r—r*)
4π C I c  ̂c Ir- r 'f3

(9 .20)

δττου τό όλοκλήρωμα έκτείνεται σέ δλο τό μήκος τού γραμμικού άγωγοϋ. 
Ή  έξ. (9 .20 ) είναι Ιστορικά γνωστή ώς νόμος των Biot καί Savart.

Μέ άπευθείας όλοκλήρωση της έξ. (9 .20) είναι δυνατόν νά ύπολογιστεϊ 
τό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργεϊται ατό χώρο άπό συστήματα άγωγών 
πού έμφανίζουν άπλή γεωμετρία. Ό  Πίνακας 9-1 τής σελ. 355 περιέχει τό 
μαγνητικό πεδίο όρισμένων διατάξεων άγωγών πού άπαντώνται συχνά στό 

έργαστήριο. Μέ όρισμένα άπό τό πεδία αύτά θά άσχοληθοϋμε διεξοδικώ- 
τερα στό Κεφάλαιο 11 όπου θά άναπτύξουμε μεθόδους γιά τή μέτρηση 

τοΰ μαγνητικοΰ πεδίου.

Σέ παράλληλες γραμμές, ή έξ. (9 .15) μπορεί νά έκφράσει τή δύναμη 
πού ασκεί ένας ρευματοφόρος άγωγός σέ ένα κινούμενο φορτίο ή τή δύ
ναμη πού άσκεΐται μεταξύ δύο ρευματοφόρων άγωγών. ‘Η τελευταία περί
πτωση, πού παρουσιάζει τό μεγαλύτερο πρακτικό ένδιαφέρον, δίνεται δια- 
γραμματικά στό σχήμα 9-4. Χρησιμοποιώντας τόν όρισμό τής πυκνότητας 
ρεύματος στήν έξ. (4 .34 ) καί τήν έξ. (9 .19 ), μπορούμε νά γράψουμε τή δύ
ναμη πού έξασκεΐ τό κύκλωμα Κ2 στό κύκλωμα Κ , ώς

ΣΧΗΜ Α 9 3 Πυκνότητα ρεύματος J  σέ γραμμικό άγωγό.
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ΣΧΗΜ Α 9-4 ’Αλληλεπίδραση δύο κυκλωμάτων πού διορρέονται άπό ρεύμα.

Ft- 2

(9-21)

όπου στό τελευταίο σκέλος ή όλοκλήρωση έκτείνεται σέ όλη τή διαδρομή 

κάθε κυκλώματος.

Μέ ένα άπλό μαθηματικό μετασχηματισμό ή έξ. (9 .21 ) μπορεί νά γρα
φεί σέ πλέον συμμετρική μορφή. Χρησιμοποιώντας τήν Ιδιότητα τού τρι

πλού έξωτερικοϋ γινομένου

k x ( b x c )  = (a · φ  -  (■ · b)c (9.22)

ή έκφραση πού πρόκειται νά όλοκληρωθεί στήν έξ. (9 .2 1 ) μπορεί νά γρα
φεί ώς

(<#, · r ,2k * , -  (Λ ,  · dl2)r ,2 . (9 .23 )
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Ό  πρώτος όρος στην τελευταία συνάρτηση περιέχει τήν άνεξάρτητη όλο- 
κλήρωση ώς πρός dl2, ή όποια σέ κλειστή διαδρομή δίνει μηδενικό άποτέ- 

λεσμα. Μπορούμε νά γράψουμε έπομένως τήν έξ. (9 .21 ) ώς

(dl, · dl2)r12
(9 .24)

12

Είναι άξιο νά παρατηρηθεί άτι, τηρουμένων όρισμένων άναλογιών, ή άλλη- 
λεπίδραση δύο κλειστών ρευματοφόρων κυκλωμάτων πού έκφράζεται 
στήν τελευταία σχέση, θυμίζει έντονα τήν άλληλεπίδραση Coulomb μεταξύ 
δύο στατικών φορτίων. Τήν άναλογία αύτή θά. διερευνήσουμε σέ άλλη 
μορφή αργότερα.

Ή  άνάλυση πού προηγήθηκε γιά δύο κλειστά κυκλώματα μπορεί νά με
ταφερθεί άτόφια στήν περίπτωση δύο ρευματοφόρων άγωγών πού έκτεί- 
νονται στό άπειρο. Χρησιμοποιώντας μέ τήν έννοια αύτή τήν έξ. (9 .24 ) εί

ναι εύκολο νά δείξουμε δτι ή δύναμη άνά μονάδα μήκους πού άσκεΤται με
ταξύ δύο εύθύγραμμων παράλληλων ρευματοφόρων άγωγών άπειρου μή
κους έχει μέτρο

F = (9 .25)

δπου R είναι ή άπόσταση μεταξύ τών δύο άγωγών. Όπως δείχνει ή έξ.
(9 .24 ) ή δύναμη έχει διεύθυνση κατά τήν κοινή κάθετο μεταξύ τών δύο 
άγωγών καί είναι έλκτική ή άπωστική άν τά ρεύματα ατούς δύο άγωγούς 
ρέουν άντίστοιχα κατά τήν ίδια ή άντίθετη φορά. Στό σύστημα SI ή έξ.
(9 .25 ) χρησιμοποιείται γιά τόν όρισμό τοΰ ampere ώς μονάδας μετρήσεως 
τού ρεύματος.

9-3 Διαφορικές Εξισώ σεις τοΰ Μαγνητικοϋ Πεδίου καί ό Νόμος τοΰ Am
pere

Απορροφώντας τά τυχόν έλεύθερα κινούμενα φορτία στήν πυκνότητα 

ρεύματος J(r) (βλ. ύποσημείωση στήν παράγραφο 2 -6 1 θά γράψουμε τόν 
όρισμό τοΰ μαγνητικοϋ πεδίου πού ήδη δόθηκε στήν έξ. (9 .16) ώς

B(r) J(r) χ (r-0 
Jr—r'|3

d3r' . (9 .26)
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Ή  σχέση αύτή άντιστοιχεϊ στόν όρισμό του ήλεκτρικοΰ πεδίου πού δη

μιουργεί μιά κατανομή φορτίου p(r) Ιβλ. έξ. (2.18)1

*Η τελευταία σχέση άποτέλεσε στήν ήλεκτροστατική τήν άφετηρία γιά 
τήν έξαγωγή όρισμένων διαφορικών έξισώσεων πού δπως άποδείχτηκε εί
ναι πολύ πιό εύχρηστες γιά τόν ύπολογισμό τού ήλεκτρικοΰ πεδίου σέ πρα

κτικές έψαρμογές. Κατά τόν Γδιο τρόπο, άν καί ή έξ. (9 .26 ) είναι κατ' άρχήν 
έπαρκής γιά τόν υπολογισμό τού μαγνητικού πεδίου πού δημιουργεί όποια- 

δήποτε κατανομή ρεύματος, άποδεικνύεται συχνά στήν πράξη έξαιρετικά 

δύσχρηστη. Μέ άνάλογες μεθόδους θά προσπαθήσουμε έπομένως νά έξά- 

γουμε άττό τήν έξ. (9 .26 ) όρισμένες Ισοδύναμες διαφορικές έξισώσεις. 
Πρός τήν κατεύθυνση αύτή θά μετασχηματίσουμε άρχικά τήν έξ. (9 .26 ) σέ 

μιά πιό χρήσιμη μορφή.
Ή  πρώτη συνιστώσα τού μαγνητικού πεδίου, σύμφωνα μέ τήν έξ.

(9 .26), μπορεί νά γραφεί άναλυτικά ώς

Στή μορφή αύτή ό άναγνώστης μπορεί νά άναγνωρίσει (ή νά έπαληθεύσει 

εύκολα) δύο παράγωγους

δ

δζ
/ 1 \  2 2  
ν Ι ' - Ί  )  k - r '|3

(9 .29α )

δ

δγ ( w )  = - t £ f
(9 .29β )

έτσι ώστε ή έξ. (9 .28 ) νά γραφεί ώς

Βχ = [ I ; c] I / ρ *  1 (η^ι)

J v  a* ( 1 Ϊ= ΪΤ ) (9 .30 )

ο
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Καθόσον οΐ συνιστώσες τής πυκνότητας ρεύματος είναι συναρτήσεις μόνο 
τών μεταβλητών (χ', γ \ ζ') μπορούν νά συμπεριληψθοΰν στίς παραγώγους 
τής τελευταίας σχέσης, όπότε

(9 .31)

Ή  έναλλαγή τής όλοκληρώσεως καί παραγωγήσεως στό τελευταίο σκέλος 
τής έξ. (9 .31 ) είναι έπιτρεπτή καθόσον τά όρια τής όλοκληρώσεως δέν 
έξαρτώνται άπό τίς μεταβλητές (χ, y, ζ). Γράφοντες καί τίς ύπόλοιπες συνι

στώσες τού μαγνητικοϋ πεδίου σύμφωνα μέ τήν έξ. (9 .31 ), είναι εύκολα νά 
δούμε δτι ή έξ. (9 .26), μετασχηματίζεται στην άνυσματική έκφραση

Β (γ) (9 .32)

Καθόσον ή άπόκλιση όποιουδήποτε στροβιλισμού μηδενίζεται 
IV · (V χ a) — 0 , γιά όποιοδήποτε άνυσμα a), ένα άμεσο άποτέλεσμα τής έξ.
(9 .32 ) είναι δτι

V  · Β =± 0 . (9 .33)

Ή  διαφορική αύτή έξίσωση άντιστοιχεϊ στήν έξ. (2 .45) τής ήλεκτροστατι- 
κής V  χ Ε  = 0.

Ό  ύπολογισμός τού στροβιλισμού τού μαγνητικοϋ πεδίου άπαιτεϊ πιό 
έπίπονη διεργασία. Άπό τήν έξ. (9 .32) προκύπτει δτι

V x B (9 .34)

Χρησιμοποιώντας τήν ταυτότητα1 τής έξ. (9 .22) ή τελευταία σχέση μπορεί 
νά γραφεί ώς

t Γιά τό διπλό στροβιλισμό V * ( V x e )  ή έξ. (9.22) παίρνει τή μορφή

V x (V x a ) = V(V-a)
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* χ Β = [ £ c]  4 V J‘ J M  T ( - F ? | ) d'r'

- [ £ c] 7 / J('>*, ( T ^ r ) d V  ,9 ·351

Γιά τόν ύπολογισμό τών όλοκληρωμάτων τής έξ. (9 .3 5 ) χρειαζόμαστε δύο 

σχέσεις. Τήν άπλή σχέση

• (ώ  > - - * (ώ )
πού μπορεί νά έπαληθευτεϊ εύκολα άπό τόν άναγνώστη καί τήν ταυτότητα

V 2 = “  4 n 6 (r-r') · (9 .36β )

Στήν τελευταία έξίσωση 6 (r—τ') είναι ή συνάρτηση δέλτα Ιβλ. ύποσημείωση 
στήν Παράγραφο 2-6} πού γιά μιά συνάρτηση f(r) Ικανοποιεί τή σχέση

J f(r')6(r—r ')d V  = f(r) . (9 .3 7 )

Μέ τή βοήθεια τών έξ. (9 .36 ) καί (9 .37 ) ή έξ. (9 .35 ) μπορεί νά γραφεί ώς

(9 .38 )

Τό όλοκλήρωμα τού πρώτου δρου.στήν τελευταία σχέση μπορεί νά ύπολο- 
γιστεί μέ όλοκλήρωση κατά μέρη. Γράφοντας

J  ·■<'·> ■*-(T± T )dV

Γ . /  \  .3 . ’ f  V  · J t r ) #

= J v '(T=i!)dIr- - f - F i r dr
V' · J(r')

(9.39)
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είναι εύκολο νά δούμε δη δ πρώτος δρος της έξ. (9 .38) μηδενίζεται. Στή 
μορφή της έξ. (9 .39 ) ό πρώτος δρος τού δεξιού μέρους μηδενίζεται, καθό
σον μπορεί νά μετατραπεΐ σέ έπιφανειακό όλοκλήρωμα τής συναρτήσεως 
J (r ')/ |r—γ '|, ή όποια τείνει πρός τό μηδέν καθώς ή άπόσταση |γ—r'j τείνει 
πρός τό άπειρο. Ό  δεύτερος δρος συνεισφέρει μηδενικό άποτέλεσμα άπό 
τήν άρχή διατηρήσεως τού φορτίου πού έκφράζει ή έξ. (4 .20 ): γιά σταθερή 
κατάσταση ρεύματος τό φορτίο δέν μεταβάλλεται μέ τό χρόνο {dp/dt = 0 ) 
καί άπό τήν έξ. (4 .20 ) έπεται δτι V* J  = 0. Μέ τήν παρατήρηση αύτή ή έξ.
(9 .38 ) όδηγεϊ στήν άπλή διαφορική έξίσωση

V x  Β (9 .40)

‘Η δεύτερη αύτή έξίσωση πού διέπει τό μαγνητικό πεδίο Β άντιστοιχεϊ στή 
διαφορική έξίσωση τής ήλεκτροστατικής (βλ. έξ. (2.28)1 V E  = 
[ 1 /4πε0] 4πρ.

Είναι χρήσιμο, συνοψίζοντας, νά γράψουμε τίς τέσσερες διαφορικές 
έξισώσεις πού διαθέτουμε ώς τώρα γιά τόν ύπολογισμό τού ήλεκτρικοΰ καί 
μαγνητικοΰ πξδίου. Είναι έπίσης χρήσιμο νά τονιστεί γιά μιά άκόμη φορά δ- 
τι οί διαφορικές αύτές έξισώσεις άπορρέουν (μέ έπίπονη όμολογουμένως 
διεργασία) άπό τό πειραματικό γεγονός τής έξ. (9 .3) καί τίς πειραματικά 
έπαληθευμένες άρχές τής έπαλληλίας καί διατηρήσεως τού φορτίου. Ε π ι
πλέον έχουν έξαχθεΐ γιά σταθερές ώς πρός τό χρόνο κατανομές φορτίου 
καί ρεύματος. Μέ τίς προϋποθέσεις αύτές μπορούμε νά γράψουμε στά δύο 
συστήματα μετρήσεως

Σύστημα CGS V

V · Ε  = 4πρ V Β = 0

V χ Ε = 0 V x  Β

Σύστημα SI

1
V · Ε  ---- ρ

εο
V · Β 0

(9 .41)

V x  Ε 0 V X Β PqJ  ■
(9.42)
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Στήν ήλεκτροστατική ή όλοκληρωματική μορφή τής έξισώσεως V* Ε  —

[ΐ/4 π ε0]4πρ είναι ή έξ. (2 .25 )

^ E d , =  [ - i ] 4nq <9·43’

γνωστή μέ την όνομασία νόμος τού Gauss. Ή  άντίστοιχη όλοκληρωματική 
μορφή της έξ. (9 .40 ) άπαντδται μέ τήν όνομασία νόμος τού Am ptro καί 
μπορεί νά βρεθεϊ όν θεωρήσουμε τό όλοκλήρωμα τής έξ. (9 .40 ) μέσω μιάς 

έπίφανείας β,ή όποία περιβάλλεται άπό τήν προσανατολισμένη διαδρομή C. 
Στή γεωμετρία αυτή, πού άπεικονίζεται στό σχήμα 9-5, ή έξ. (9 .40 ) μπορεί 

νά όλοκληρωθεΐ ώς

ί  (V x B ) - f t d a  = Γ - ^ c l  —  f  J  ■ Ada (9 .44 )
• s [  4n J  c J  s

όπου A είναι τό μοναδιαίο διάνυσμα κάθετο πρός τήν έπιφάνεια S . Χρησι

μοποιώντας τήν ταυτότητα τοΰ 'Stokes

J (V  χ Β ) · Ada = φ Β · dl (9 .45 )

καί τό γεγονός ότι τό όλοκλήρωμα J  · Ada άντιπροσωπεύει τό όλικό ρεύμα 
I πού διέρχεται άπό τήν έπιφάνεια S , ή έξ. (9 .44 ) μπορεί νά γραφεί στή 

μορφή

Φ B dl = Γ-!γ - οΊ —  I. 0 .4 6 )*'c [  4π J c

n

ΣΧΗΜΑ 9-5 'Ολοκλήρωση τής έξ. (9.40) σέ άνοικτή έπιφάνεια S μέ περίγραμμα . 
τήν καμπύλη C.
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"Οπως ό νόμος του Gauss άποδεικνύεται στην ήλεκτροστστική χρήσιμος 
γιά τόν ύπολογισμό τοΰ ήλεκτρικοΰ πεδίου, έτσι καί στό μαγνητισμό ό νό
μος τού ΑπιρβΓβ στην έξ. (9 .46 ) μπορεί νά χρησιμοποιηθεί σέ όρισμένες 
γεωμετρικές διατάξεις γιά τόν ύπολογισμό τοΰ μαγνητικοϋ πεδίου.

9*4  Τό Άνυσματικό Δυναμικό

Άπό τήν ταυτότητα τοΰ άνυσματικοΰ λογισμοΰ, σύμφωνα με τήν όποια 
ή άπόκλιση όποιουδήποτε στροβιλισμού μηδενίζεται, ή έξ. (9 .33) έπιτρέπει 

τήν έκφραση τοΰ μαγνητικοϋ πεδίου ώς τόν στροβιλισμό κάποιας άνυσμα- 
τικής συναρτήσεως A(r), ήτοι

B(r) = V χ Α(γ) (9 .47)

Ό  όρισμός αύτός θυμίζει τή διεργασία πού συνδέει τήν έξίσωση V χ Ε = 0 
τής ήλεκτροστατικής μέ τήν εισαγωγή τοΰ ήλεκτρο στατικού δυναμικού. Θά 
όνομάσουμε τή συνάρτηση Α(γ) πού είσάγει ή έξ. (9 .47 ) άνυσματικό δυνα
μικό, ένώ θά διατηρήσουμε τήν άπλή όνομασία δυναμικό γιά τή βαθμωτή 

συνάρτηση cp(r) τής ήλεκτροστατικής.
Ό πω ς καί στήν ήλεκτροστστική, ή έξ. (9 .47 ) δεν όρίζει μονοσήματα τό 

άνυσματικό δυναμικό. Άπό τήν ταυτότητα

V x  V A  (r) = 0 (9 .48)

ή συνάρτηση A(r) μπορεί νά όριστεϊ μόνο μέσα στά πλαίσια μιας συναρτή

σεως Λ (r) καί τό μαγνητικό πεδίο παραμένει άμετάβλητο άν τό άνυσματικό 

δυναμικό μετασχηματιστεί σύμφωνα μέ τή σχέση

A(r) — A'(r) = A(r) + VA(r)  . (9 .49)

Θά άναφερθοΰμε στό μετασχηματισμό τής έξ. (9 .49) μέ τόν δρο μετασχη

ματισμός βαθμίδας.

Ή δη στήν έξ. (9 .32) μποροΰμε νά αναγνωρίσουμε τήν αναλυτική μορ
φή τοΰ άνυσματικοΰ δυναμικού. Έχοντας ύπόψη τήν έλευθερία βαθμίδας 
πού έπιτρέπει ή έξ. (9 .49 ) μποροΰμε αμέσως νά γράψουμε τή γενική έκ

φραση

Α(τ)
J ( t') , ,  , _  . , .
I---- τ  d3r + V Λ (γ).
r—r

(9.50)
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Ή  τελευταία άβεβαιότητα ώς πρός τήν κλίση κάποιας συναρτήσεως Λ ( γ) 
είναι παρεμφερής πρός τήν άβεβαιότητα τοΰ ήλεκτροστατικοϋ δυναμικού 
ώς πρός τή σταθερά πού καθορίζει τό σημείο μηδενικής ένεργείας. Στόν 
άναγνώστη θά είναι ίσως γνωστό ότι γιά τόν πλήρη προσδιορισμό μιας 

άνυσματικής συναρτήσεως J v a i άπαραίτητος όχι μόνο 6 στροβιλισμός, πού 
καθορίζεται στήν έξ. (9 .47), άλλά καί ή άπόκλιση. Ή  έλευθερία έπομένως 

πού μάς παρέχει ό μετασχηματισμός βαθμίδας τής έξ. (9 .49 ) έπιτρέπει τόν 

αύθαίρετο προσδιορισμό τής άποκλίσεως V  · Α, κατά τόν ίδιο τρόπο πού ή 
άβεβαιότητα στήν ήλεκτροστατική συνάρτηση δυναμικού μάς έπιτρέπει τήν 

έπιλογή ένός σημείου άναφοράς.
Χρησιμοποιώντας τήν έξ. (9 .47 ) στήν έξ. (9 .40 ). προκύπτει δτι

ν χ ( ν χ Α )  = [ ί Ϊ Η  - T j  19511

ή

= Γ —[  4π

Στήν τελευταία σχέση μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε τήν έλευθερία πού 

άναφέραμε προηγουμένως ώς πρός τόν προσδιορισμό τής άποκλίσεως 

V · Α καί νά άπαιτήσουμε τή συνθήκη

V A = 0  . (9 .53 )

ν ( ν ·  A ) -  V 2A
-1

(9 .52 )

Ή  τελευταία συνθήκη καθορίζει μιά βαθμίδα, άπό τίς δυνατές τού με
τασχηματισμού τής έξ. (9 .49 ), πού σέ συνέπεια μέ τήν καθιερωμένη δρο- 

λογία, θά όνομάσουμε βαθμίδα Coulomb. ‘Η βαθμίδα αύτή παρουσιάζει τό 
πλεονέκτημα ότι ή έξ. (9 .52 ) μεταπίπτει, γιά κάθε καρτεσιανή συντεταγμέ
νη τού άνυσματικοΰ δυναμικού, στήν έξίσωση Poisson. Ώ ς  άνυσματική έξί- 
σωση μπορούμε νά γράψουμε

V 2A = - (9 .54 )

Ή  έπιλογή τοΰ συστήματος V* Α = 0, πού όδηγεΐ στήν έξ. (9 .54 ), καθορί

ζει άκόμη καί τή μορφή τής αύθαίρετης συναρτήσεως Λ  (r) στήν έξ. (9 .50 ). 

Στή βαθμίδα αύτή

V  · Α  -  0  = d V  + ν 2 Λ  (γ ) (9 .55 )
ο
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Χρησιμοποιώντας άκόμη τό γεγονός ότι γιά φαινόμενα άνεξάρτητα άπό τό 
χρόνο Ισχύει ή σχέση V · J(r) = 0, είναι εύκολο νά δείξουμε ότι ή άπόκλιση 
τού όλοκληρώματος στήν έξ. (9 .55 ) μηδενίζεται. Ή  συνθήκη έπομένως πού 
προσδιορίζει στη βαθμίδα Coulomb τή συνάρτηση Λ (γ) είναι

V 2 Λ (r) = 0 (9 .56)

γιά κάθε σημεϊο r τού χώρου. Από την τελευταία συνθήκη έπεται ότι ή συ
νάρτηση Λ (r) μηδενίζεται παντού καί ή λύση τής έξ. (9 .54) είναι

Α(γ) (9 .57)

Πέρα άπό τό γεγονός ότι δίνει τό άνυσματικό δυναμικό σέ άναλυτική 
μορφή, ή έξ. (9 .57 ) παρέχει έπιπλέον τήν εύκαιρία νά έκμεταλευτοΰμε τήν 
έμπειρία πού άποκτήθηκε κατά τή μελέτη τού άντίστοιχου ήλεκτροστατικοΰ 
προβλήματος. ‘Από τή σύγκριση τών έξισώσεων (3 .4) καί (9 .45) καί τών 
άντίστοιχων λύσεων στίς έξ. (2 .49 ) καί (9 .57 ) γίνεται φανερό ότι τόσο τό 
ηλεκτροστατικό δυναμικό φ(τ) όσο καί κάθε συνιστώσα τού άνύσματικοΰ 

δυναμικού A x(r), Ay(r), Az(r) Ικανοποιούν τίς ίδιες έξισώσεις μέ τήν άπλή 
άντικατάσταση

Μ ί ]  ρ~ [ * Η  i ji ( 9 ' 5 8 1

γιά κάθε συνιστώσα τής πυκνότητας ρεύματος J , = J x , J y , J z. “Αν έπομέ
νως γιά κάποια κατανομή στατικού φορτίου είναι γνωστή ή μορφή τού ήλε- 
κτροστατικοϋ δυναμικού, είναι δυνατόν νά γράψουμε αμέσως τή συνάρτη

ση τού άνύσματικοΰ δυναμικού γιά τήν αντίστοιχη γεωμετρία πυκνότητας 
ρεύματος χρησιμοποιώντας τό μετασχηματισμό τής έξ. (9 .58). Είναι ϊσως 
χρήσιμο νά γράψουμε τόν τελευταίο μετασχηματισμό ξεχωριστά στά δύο 
συστήματα μονάδων:

CGS

1 . 
ρ  «-» — J i

C

SI

1
— Ρ «  MoJ i ■ (9.59)

Ή  διεργασία αύτή γίνεται πιό σαφής μέ ένα άπλό παράδειγμα. Στον Πί
νακα 2 - 1  έχει δοθεί τό ήλεκτροστατικό δυναμικό γιά διάφορες κατανομές
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φορτίου. "Αν θεωρήσουμε τήν ευθύγραμμη κατανομή μέ άπειρες διαστά
σεις καί σταθερή γραμμική πυκνότητα λ. τότε τό δυναμικό έχει τή μορφή

φ(γ> = ~  ["φ ! γ  ]  2 Α , η (  ^ )  <9'60)

δπου α είναι μιά σταθερά πού άναφέρεται στήν έπιλογή τού σημείου άνα- 
φορδς. Ή  σχέση μεταξύ πυκνότητας φορτίου ρ καί γραμμικής πυκνότητας λ 
μπορεί νά βρεθεί άπό τή θεώρηση ένός στοιχειώδους μήκους h τής άπει
ρης κατανομής. "Αν S  είναι ή έγκάρσια διατομή τής κατανομής, τότε στόν 

στοιχειώδη δγκο

pSh = Ah

ή

ρ = -  . (9 .61 )

Ό  μετασχηματισμός τής έξ. (9 .58 ) ύπαγορεύει έπομένως τήν άνπκατάστα- 

ση

ή

(9 .62 )

δπου J j είναι ή πυκνότητα ρεύματος στήν άντίστοιχη γεωμετρία ένός γραμ
μικού ρευματοφόρου άγωγοΰ μέ άπειρες διαστάσεις. "Αν τό σύστημα συν
τεταγμένων ληφθεΐ μέ διεύθυνση τού άξονα ζ κατά τή διεύθυνση τών ά

πειρων διαστάσεων τού άγωγοΰ ή μόνη συνιστώσα τής πυκνότητας ρεύμα

τος πού δέν μηδενίζεται είναι ή ποσότητα J h ένώ τό γινόμενο J ZS  άντιπρο- 

σωπεύει τό ρεύμα I πού διαρρέει τόν άγωγό. Μπορούμε τώρα μέ βάση τήν 

έξ. (9 .60 ) καί τό ματασχηματισμό τής έξ. (9 .62 ) νά γράψουμε τό άνυσματι

κό δύναμικό τού ρευματοφόρου άγωγού ώς

A(r) = -  c j 2 7  ,n ( · (9.63)

'Όπως δείχνει ή τελευταία σχέση, τό άνυσματικό δυναμικό έχει διεύθυνση
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παράλληλη πρός τόν αγωγό. Τό άντίστοιχο μαγνητικά πεδίο μπορεί να βρε 
θεϊ διαμέσου τής έξ. (9 .47 ) πού δίνει

όπου e t είναι τό μοναδιαίο άνυσμα, έφατττόμενο σέ κύκλο τού έπιπέδου xy, 
με κέντρο στόν άξονα ζ καί άκτίνα r.

Ό  ματασχηματισμός τής έξ. (9 .58 ) μπορεί νά χρησιμοποιηθεί έπωφε- 

λώς σέ πολλές περιπτώσεις δπου ή γεωμετρία στατικών φορτίων μπορεί 
νά ταυτιστεί μέ γεωμετρία ρευμάτων. Μερικά άποτελέσματα τής διεργα
σίας αύτής περιέχονται στόν Πίνακα 9-1. Σέ άλλες περιπτώσεις είναι εύκο- 
λώτερος ό προσδιορισμός τού μαγνητικοϋ πεδίου μέ άπευθείας όλοκλήρω- 
ση τής έξ. (9 .26 ). Σέ γεωμετρίες πού έμφανίζουν χαρακτηριστική συμμε
τρία, τό μαγνητικά πεδίο μπορεί νά βρεθεί άπό όλοκληρωματικές σχέσεις, 
άνάλογες πρός τό νόμο τού Gauss τής ήλεκτροστατικής, δπως ό νόμος τού 
Ampere στήν έξ. (9 .46 ). Γιά όρισμένες συνήθεις διατάξεις ρευμάτων, ό Πί
νακας 9-1 περιέχει τό άντίστοιχο μαγνητικά πεδίο καί άνυσματικό δυναμι-

9*5 Μαγνητικά Πεδίο Κυκλώματος α έ  Μεγάλες 'Αποστάσεις. Μαγνητική 
Διπολική Ροπή

Γιά ένα κύκλωμα γραμμικού άγωγοΰ πού διαρρέεται άπό ρεύμα I, τό 
άνυσματικό δυναμικό τής έξ. (9 .57 ) μπορεί μέ τή βοήθεια τής έξ. (9 .19) νά 

πάρει τή μορφή

A(r) = (9 .65)

δπου ή όλοκλήρωση κατά τό στοιχειώδες άνυσμα dl έκτείνεται. σέ δλο τό
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9-1 Τό μαγνητικό πεδίο B(r) καί τό άνυσματικό δυναμικό A(r) γιά μερι
κές τυπικές διατάξεις ρευμάτων.

Διάταξη ρεύματος Μαγνητικό Πεδίο Άνυσματικό Δυναμικό

Κυλινδρικός άγωγός 
άκτίνας R μέ άπειρες 
διαστάσεις κατά τόν ά
ξονα ζ.

Επίπεδο μέ άπειρες 
διαστάσεις, κάθετο 
τρός τόν άξονα y καί 
ίπκρανειακή πυκνότητα 
νεύματος Jft.

όπου r ή κάθετη άπόσταση 
άπό τόν κύριο άξονα τού κυ
λινδρικού άγωγού καί k% τό 
μοναδιαίο άνυσμα κατά τήν 
έφσπτομένη σέ άπόσταση γ.

<υκλικός βρόχος άκτί- 
τας R, στό έπίπεδο xy, 
τού διαρρέεται άπό 
>εύμα I. Στόν άξονα ζ 
τού διέρχεται άπό τό 
:έντρο τού κύκλου.

[ωληνοειδές η σπει- 
ιών άνά μονάδα μή- 
ους, μέ κύριο άξονα 
ατά τή διεύθυνση ζ. 
τόν κύριο άξονα τού 
ιωληνοειδούς.

αροειδές μεγάλης 
χτίνας R μέ Ν σπεΐ- 
ες. Κατά τήν έφαπτο- 
Ενη τού κύκλου R.

ΟΙ γωνίες θ , καί 0 2 δί
νονται στό έπόμενο 
σχήμα.

2 ΝΙ
7  R

Ιαγνητικό δίπολο m. 
ά μεγάλη άπόσταση 
Ε σχέση μέ τίς φυσι- 
■ς διαστάσεις τού δι- 
δλου.

Γ μ0 η 3f(m · ί)—m
Ι 4 π  J  Ρ

A

m χ r

ο
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μήκος C τοϋ άγωγοΟ. Είναι εύκολο νά δείξουμε δτι δ συμβολισμός τής έξ.

(9 .65 ) όδηγεΐ στήν έξ. (9 .20 ) γιά τό μαγνητικά πεδίο

B(r) = V χ A(r) =
I c dl x (r—r')

(9 .20)
c r—r l3

Γενικά ol συναρτήσεις των έξ. (9 .65 ) καί (9 .20 ) παίρνουν άρκετά πολύ
πλοκη μορφή στή γειτονία τού κυκλώματος. Είναι δμως δυνατόν νά δείξου
με δτι σέ μεγάλες άποστάσεις άπό ένα κλειστό κύκλωμα, τόσο τό άνυσμα- 
τικό δυναμικό δσο καί τό μαγνητικό πεδίο μεταπίπτουν σέ άπλές έκφράσεις 
πού είναι άνεξάρτητες άπό τή γεωμετρία τού άγωγοΰ πού δημιουργεί τό 
συγκεκριμένο κύκλωμα. Θά δείξουμε τήν ίδιότητα αυτή άρχικά γιά τό όρθο- 

γώνιο παραλληλόγραμμο κύκλωμα τοϋ σχήματος 9-6. Χωρίς άπώλεια άπό 
τή γενικότητα μπορούμε νά θεωρήσουμε τό κύκλωμα μέ τίς τέσσερις γω

νίες στά σημεία (0 ,0 ), (a,0 ), (a,b) καί (0 ,b) καί ροή τού ρεύματος κατά τή 

φορά πού δηλώνει ή διαδοχή αύτή. Θά θεωρήσουμε άκόμη τήν περίπτωση 
κατά τήν όποια ή άπόσταση τού σημείου παρατηρήσεως Ρ είναι μεγάλη σέ 

σχέση μέ τίς διαστάσεις τού κυκλώματος, ήτοι

a << r καί b << r . (9 .66)

z i

Y

ΣΧΗΜΑ 9-6 'Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλωμα γραμμικού άγωγοΰ.



9-5. Μαγνητικό Πεδίο Κυκλώματος at Μεγάλες 'Αποστάσεις 357

Ή  συνθήκη αύτή έχει ώς έπακόλουθο δη γιά κάθε σημείο του άγωγοΰ (χ', 
γ', 0 ) Ισχύει ή σχέση

-  «  1 καί -  «  1 . (9 .67 )
r r

Τό όλοκλήρωμα τής έξ. (9 .65 ) μπορεί τώρα νά γραφεί στή μορφή

A(r) =

+ (9 .68 )

όπου £ καί 9 είναι τά μοναδιαία άνύσματα κατά τούς άντίστοιχους άξονες. 
"Εχοντας ύπόψη τίς συνθήκες τής έξ. (9 .67 ) ή συνάρτηση 1 /|r—r'| μπορεί νά 
γραφεί ώς άνάπτυγμα γύρω άπό τήν άρχή τών συντεταγμένων μέ τή μορ
φή

1
(6 .6 9 )

δπου οΙ παραλειπόμενοι δροι περιέχουν υψηλότερες δυνάμεις τών λόγων 
x'/r καί y'/r. Μέ τήν έκτέλεση τής διαφορήσεως ή τελευταία σχέση δίνει

1 1 
F * T ~  r

(9 .70 )

πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί στήν όλοκλήρωση τής έξ. (9 .68 ). Μ έ τόν 
τρόπο αύτό τό άνυσματικό δυναμικό μπορεί νά γραφεί στό δριο τών μεγά
λων άποστάσεων ώς

A(r) =
[ * ■ ]  τ  ( - - £ ( ■ * ♦ *

[ - £ · ]
(9 .7 1 )

Στήν τελευταία έκφραση τό γινόμενο ab μπορεί νά άναγνωριστεί ώς ή

ο

25
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έπιψάνεια S πού περικλείεται άπό τό κύκλωμα. 'Ορίζοντας' άκόμη τό άνυ
σμα

m = [c l — S i  
L J c

ή έξ. (9 .71 ) μπορεϊ νά γραψεΐ ώς

(9 .72 )

A(r) μ0 "I Hi χ r 
4π r3

(9 .73)

Στον δρισμό της έξ. (9 .72 ) τό άνυσμα m, πού θά όνομάσουμε μαγνητική 
διπολική ροπή, έχει φορά κατά τή σύμβαση τού δεξιόστροφου κοχλία. Μέ 

τόν όρισμό αύτό καί γιά τη συνθήκη τής έξ. (9 .66 ) ή γεωμετρία τού κυκλώ

ματος μετατίθεται στό άνυσμα m. Βέβαια τούτο δέν έχει άποδειχτεϊ γενικά 

γιά όποιοδήποτε σχήμα κυκλώματος. "Ενας τρόπος σκέψης πού έπιτρέπει 
τή γενίκευση του άποτελέσματος γιά κύκλωμα όποιουδήποτε σχήματος δί
νεται διαγραμματικά στό σχήμα 9-7.

"Ας θεωρήσουμε άτι τό κύκλωμα C διαρρέεται κατά τήν άριστερόστρο- 

φη φορά άπό ρεύμα I. "Ας δημιουργήσουμε άκόμα τό δίκτυο τών όρθογώ- 
νιων βρόχων πού περιέχεται στό σχήμα καί άς θεωρήσουμε ότι καθένας 
άπό τούς όρθογώνιους βρόχους διαρρέεται άπό ρεύμα I κατά τήν άριστε- 
ρόστροφη φορά. Είναι άμέσως φανερό ότι στό έσωτερικό τού δικτύου κά
θε κλάδος διαρρέεται άπό δύο ίσα καί άντίθετα ρεύματα (μέ άποτέλεσμα 
τήν άλληλοεξουδετέρωσή τους) ένώ τό τελικό άποτέλεσμα είναι ροή ρεύ

ματος κατά τήν τεθλασμένη περίμετρο τού δικτύου. Είναι άκόμη φανερό ό
τι μέ σμίκρυνση τών διαστάσεων τών βρόχων τού δικτύου είναι δυνατόν ή

ΣΧΗ Μ Α 9-7 'Ανάλυση κυκλώ

ματος μέ αύθαί- 
ρετο σχήμα σέ 
Ισοδύναμο δίκτυο 
όρθογωνίων κυ
κλωμάτων.
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τεθλασμένη περίμετρος νά προσεγγίσει μέ όποιαδήπστε άκρίβεια τήν περί

μετρο τοΰ κυκλώματος C. Στό όριο αύτό οΙ διαστάσεις κάθε βρόχου Ικανο
ποιούν τίς συνθήκες τής έξ. (9 .66 ) καί καθένας συνεισφέρει στό χώρο ένα 

άνυσματικό δυναμικό

dA
Mo -I dm(r') χ (r—f )
4π J |r—r'|3 (9 .74 )

όπου r' είναι ή θέση κάποιου σημείου τού βρόχου ένώ ή στοιχειώδης μα- 
γνητική διπολική ροπή dm είναι

dm(r') = [c ] — dS'A' . (9 .75 )
1 J c

Στήν τελευταία σχέση dS ' εΤναι ή έπιψάνεια κάθε βρόχου καί Α' τό μονα

διαίο άνυσμα κάθετο στήν έπΐφάνεια d S\ Τό όλικό άνυσματικό δυναμικό 

πού δημιουργεί τό κύκλωμα C μπορεί έπομένως νά γραφεί ώς

ή

dm(r') χ (r—r')

Μ *

A' χ (r—r )

lr—r1 3
dS'

(9 .76 )

(9 .77 )

όπου ή όλοκλήρωση έκτείνεται σέ κάποια έπιφάνεια S , ή όποία περατώνε

ται στήν καμπύλη C. Παρατηρεϊται ότι ή έπιφάνεια S  δέν χρειάζεται κάν νά 

είναι έπίπεδη, άρκεΐ τό μοναδιαίο άνυσμα Α' νά εΤναι κατά τήν όλοκλήρωση 

κάθετο στήν στοιχειώδη έπιφάνεια dS'.

"Αν καί κατ' άρχήν σωστή, ή έξ. (9 .77 ) δέν είναι Ιδιαίτερα χρήσιμη κα

θόσον ή όλοκλήρωση πού συνεπάγεται είναι γενικά πολυπλοκώτερη άπό 

τήν όλοκλήρωση τής Ισοδύναμης έκφράσεως στήν έξ. (9 .6 5 ). Ή  χρησιμό- 

τητά της έμφανίζεται στήν περίπτωση όπου οΙ διαστάσεις τοΰ κυκλώματος 

C είναι μικρές σέ σχέση μέ τήν άπόσταση τοΰ παρατηρητή άπό τό κύκλω

μα. Στήν περίπτωση αύτή, μέ έπιλογή τής άρχής των συντεταγμένων κάπου 
στήν γειτονία τοΰ κυκλώματος, τά άνύσματα r καί r—r διαφέρου" πολύ λίγο 

καί ή έξ. (9 .76 ) μπορεί νά γραφεί ώς

Α  =  [ - £  ]  ( ί d m (r '1) χ

r

7~ '
(9 .78 )

ο
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Ή  τελευταία σχέση έχει τήν ίδια συναρτησιακή έξάρτηση μέ την έξ.
(9 .73 ). Ή  παρατήρηση αύτή όδηγεΐ έπομένως στή γενίκευση τής έξ. (9 .73) 

γιά τό άνυσματικό δυναμικό όποιουδήποτε κυκλώματος, τοΰ όποίου οΙ δια
στάσεις είναι μικρές σέ σχέση μέ τήν άπόσταση τοΰ παρατηρητή, άρκεΤ νά 
όρίοουμε τή μαγνητική διπολική ροπή ώς

m (9 .79)

Ή  τελευταία όλοκλήρωση έκτείνεται σέ όποιαδήποτε έπιψάνεια S μέ περί
μετρο τό κύκλωμα C ένώ τό άνυσμα ή εϊναι κάθετο σέ κάθε στοιχείο dS 
τής έπιφανείας. Στήν περίπτωση όπου ή περίμετρος C τοΰ κυκλώματος βρί
σκεται σέ ένα έπίπεδο, τό όλοκλήρωμα τής έξ. (9 .79) δίνει τό (προσανατο
λισμένο) έμβαδόν τής έπίπεδης έπιφάνειας S πού περικλείει τό κύκλωμα 
καί ή μαγνητική διπολική ροπή παίρνει τήν Ιδιαίτερα άπλή μορφή

m = [c l — Sn . 
c

(9 .80)

Τό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργεί τό άνυσματικό δυναμικό τής έξ.
(9 .73 ) μπορεί τώρα νά βρεθεί άπό τό στροβιλισμό Β  = V  χ Α . Ό  άναγνώ- 
στης μπορεί νά έπιβεβαιώσει άναλυτικά ότι

Β Γ Μο η 3f (n v r )- m
Β -  J — ? —

Ή  τελευταία σχέση μπορεί νά συγκριθεϊ μέ τήν έξ. (3 .19)

(9 .81)

*  ·  ]  J B ! F ! L

πού δίνει τό ήλεκτρικό πεδίο ένός ήλεκτρικοΰ διπόλου ρ σέ μεγάλες άπο- 

στάσεις άπό τό δίπολο.

Ό  όρισμός τής έξ. (9 .79 ) είναι δυνατόν μέ ένα άπλό μετασχηματισμό 
νά δώσει ένα σημαντικό άποτέλεσμα. Γιά ένα έπίπεδο κύκλωμα όπως αυτό 
πού είκονίζεται στό σχήμα 9-8, τό έπιφανειακό όλοκλήρωμα μπορεί νά 
γραφεί ώς

|  M S  =  i  I  r x dl (9.83)
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ΣΧΗΜΑ 9-8 Στοιχειώδης Επι
φάνεια dS Επίπεδου κυκλώμα
τος C.

καθόσον τό Εξωτερικό γινόμενο |  r χ dl μπορεί νό άναγνωριστεί ώς τό 
(τριγωνικό) στοιχείο τής έπιψανείας μέ άναφορά σέ Ενα κατάλληλο σύστη
μα συντεταγμένων 0. Παρατηρεΐται ότι στήν Εξ. (9.83) τό Εξωτερικό γινό
μενο Εξασφαλίζει τό σωστό προσανατολισμό τής στοιχειώδους Επιψανείας 
κατά τή διεύθυνση Α. Ή μσγνητική διπολική ροπή μπορεί Επομένως νύ 
γραφεί ώς

m = [c] r χ dl . (9.84)

"Αν τό ρεύμα I δημιουργείται άπό τήν κίνηση φορτισμένων σωματίων πού 
κινούνται κατά τή διαδρομή C. εΤναι εύκολο νά δείξουμε άπό τήν Εξ. (4.5) 
δτι

Id! = Σ 0-85)
k

όπου qk είναι τό φορτίο τού σωματίου πού κινείται μέ ταχύτητα Uk- Τό Ανυ
σμα r στήν Εξ. (9.84) άποκτά φυσική σημασία μόνο γιά τίς συντεταγμένες 
rk κάθε σωματίου1 καί τό όλοκλήρωμα μπορεί νά γράψει ώς Αθροισμα σέ 
όλα τά σωμάτια ώς

m =  [c]"2~ Σ  <lkM»k) · (9.86)

t  Τ ό  ά π ο τέλεσ μ α  μ π ορεί νά  άπ ο δ ειχτεί μ έ  μαθηματική  αύστηρότητα  ά ν  χρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ο υ μ ε  

τή σ υ νάρτηση  δ  καί γρ ά ψ ο υ μ ε

■<* -  Σ  qkUkK)6(r-*k) 
k
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Τό άνυσμα Γ|< χ  Uk είναι άνάλογο πρός τή στροφορμή τοΰ σωματίου k (μέ 

μάζα Mk)

L k = Mk(rk χ Uk) · (9 .87)

“Ετσι ή ος. (9 .86 ) μπορεί νά γράψει ώς

m = lei Σ  Lk · (9.88)Τ  2 MkC

Στην ένδιαφέρουσα περίπτωση δπου ό λόγος τοϋ φορτίου πρός τη μάζα 

qk/Mk είναι ό ίδιος γιά κάθε σωμάτιο πού δημιουργεί τό ρεύμα, ή μαγνητι- 
κή διπολική ροπή μπορεί νά γραφεί στήν πλέον άπλή μορφή

m = [cl
q

2 Me Σ L k (9 .89)

δπου L είναι ή όλική στροφορμή τών κινούμενων φορτισμένων σωματίων. 

Θά έχουμε τήν εύκαιρία νά έξετάσουμε μέ μεγαλύτερη λεπτομέρεια τό ση
μαντικό άποτέλεσμα τής έξ. (9 .89) κατά τή μελέτη τών μαγνητικών ιδιοτή
των τής ύλης.

9-6 Δύναμη καί Ροπή σέ Μαγνητικό Δίπολο

Χρησιμοποιώντας τό γενικό άποτέλεσμα τής έξ. (9 .21) γιά τή δύναμη 
πού άναπτύσσεται μεταξύ δύο κατανομών ρεύματος καί τήν έκφραση τή<̂  
έξ. (9 .26 ) γιά τό μαγνητικό πεδίο καθεμιάς άπό τίς κατανομές, μπορούμε νά 
γράψουμε τή δύναμη πού άσκεϊται σέ μιά κατανομή J(r) δταν βρεθεί σέ έ

να έξωτερικό μαγνητικό πεδίο B(r) ώς

F = [cl — | J (r) χ B(r)d3r = [c l— 4 dl x  B(r) (9 .90 )
c J  c * c

δπου στό τελευταίο σκέλος έχει χρησιμοποιηθεί ή σύνδεση τής έξ. (9 .19) 
γιά τήν ειδική περίπτωση ένός κυκλώματος C πού διαρρέεται άπό σταθερό 
ρεύμα I. Ή  τελευταία σχέση άποκτά Ιδιαίτερη χρησιμότητα στήν περίπτω
ση δπου ή τιμή τής συναρτήσεως Β (γ) μεταβάλλεται άργά καθόλη τήν έκτα:- 
ση τοΰ κυκλώματος C. Τότε τό μαγνητικό πεδίο μπορεί νά άναπτυχθεί σέ 
σειρά Taylor γύρω άπό μιά κατάλληλη άρχή τών συντεταγμένων στή γειτο-
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via του κυκλώματος. Θά γράψουμε τή γενική έκφραση του άναπτύγματος 
Taylor γιά μιά άνυσματική συνάρτηση ώς

Β(γ) = Β(0) + (r-V)B(O) + ... (9.91)

δπου ό δεύτερος δρος έχει τήν άναλυτική μορφή

, a a
j x —  + y

(r-V)B(O)

a
*  ■ ■ *  +Inr) <B » '  + B ’ » + B ' ‘ > r--0 (9.92)

‘Η δύναμη τής έξ. (9.90) παίρνει τότε τή μορφή

F = - ( c ) — B(0)xj>dl' + [c)-i j>dl'χ (r'-V)B(O) + ... (9.93)

Καθόσον ή όλοκλήρωση τού στοιχείου dl' στό κλειστό κύκλωμα C δίνει 
μηδενικό άποτέλεσμα θά θεωρήσουμε μόνο τό δεύτερο δρο τής έξ. (9.93).

Γιά τό έξωτερικό πεδίο B(r) στή γειτονία τού κυκλώματος Ισχύει ή σχέ- 
ση V  χ Β =  0. Μέ τήν παρατήρηση αύτή καί τή βοήθεια τής ταυτότητας 
(9.22) μπορούμε νά μετασχηματίσουμε τό δεύτερο δρο τής έξ. (9.93) ώς

dl· χ (r'*V)B = dl'xV(r'-B) = - V x  |(r'*B)dl'| (9.94)

δπου ό τονισμός τών παραμέτρων ύπογρομμίζει τό γεγονός δτι ό τελεστής 
V  δρα μόνο στή συνάρτηση Β. ‘Η δύναμη τής έξ. (9.93) μπορεΤ έπομένως 
νά γραφεί ώς

F =  — [c U  V χ (r'*B)dr . (9.95)

Στήν τελευταία σχέση μπορεΤ νά χρησιμοποιηθεί ή ταυτότητα τής έξ. 
(9.22). Είδικότερα μπορούμε νά γράψουμε

(r'-B)dr = (B-dr)r' -  B x ( r ' x  dl') . (9.96)

Είναι τώρα δυνατόν νά δείξουμε δτι τό κλειστό όλοκλήρωμα τού άριστεροΰ 
σκέλους τής έξ. (9.96) είναι ίσο καί άντίθετο μέ τό κλειστό όλοκλήρωμα
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του πρώτου δρου στό δεύτερο σκέλος. Γιά τό σκοπό αύτό θά θεωρήσουμε 
τή συνιστώσα i τοϋ πρώτου όλοκληρώματος

f (B - r ')d r r  = Σ  B j f  rfd rr (9 .97)
i

δπου τό άνυσματικό στοιχείο τής όλοκληρώσεως dl' έχει γραφεί ώς

dl' = d rix  + dryy + d r* i . (9 .98)

Παρατηρεΐται δτι όΙ συνιστώσες dr·, καί η πού ύπεισέρχονται στίς προηγού

μενες έκφράσεις άναφέρονται μόνο σέ σημεία τής διαδρομής πού όρίζει τό 
κύκλωμα. ‘Ολοκληρώνοντας τήν έξ. (9 .97 ) κατά μέρη

Σ  Bj^rjdrf = Σ  B jj d(rjri) -  Σ  Β| § Ί  * ί  · ^.99>
1 ί ΐ

Τό όλοκλήρωμα στόν πρώτο δρο τού δεξιού μέρους τής τελευταίας σχέσης 
προφανώς μηδενίζεται ώς κλειστό όλοκλήρωμα τέλειου διαφορικού. Έτσι, 
σέ συνδιασμό μέ τήν έξ. (9 .97), μπορούμε νά γράψουμε

f(B -O d r i = - f ( B d l > i

ή σέ άνυσματική μορφή,

f(B - r ')d l' = —^ (B 'd l')r' . (9 .; 00)

Χρησιμοποώντας τό άποτέλεσμα αύτό στήν έξ. (9 .96 ) προκύπτει δτι

4>(r'-B)dl = -  \  Β  χ § { t  χ dl') (9 .101 )

ένώ ή δύναμη τής έξ. (9 .95 ) παίρνει τήν άπλή μορφή

F -  [cl —  V  χ (Β  χ f  χ χ dl') = V  χ (Β  χ m) . (9 .102)
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Στήν τελευταία σχέση έχει χρησιμοποιηθεί ή έκφραση τής έξ. (9 .84 ) γιά τή 
μαγνητική διπολική ροπή m τού κυκλώματος.

Χρησιμοποιώντας άκόμη τό άνάπτυγμο τού τριπλού έξωτερικοΰ γινομέ
νου Ιβλ. έξ. (9.22)1 καί τίς σχέσεις

ν ·Β  -  V  χ Β  = 0  (9 .10 3 )

γιά τό έξωτερικό πεδίο, εΤναι δυνατόν νά γράψουμε τή δύναμη πού άσκεϊ- 
ται στό κύκλωμα στήν έναλλακτική μορφή

F = V  χ (Β  χ m) = (m *y)B = V (m -B ) . (9 .10 4 )

"Αν έρμηνεύσουμε τή δύναμη ώς τήν άρνητική κλίση τής δυναμικής ένερ 
γείας U, ή τελευταία σχέση δίνει άμέσως τό άποτέλεσμα

U = — m -Β . (9 .10b )

Κατά παρόμοιο τρόπο είναι δυνατόν νά υπολογίσουμε τή ροπή πού 
άσκεΤται στό κύκλωμα άπό ένα έξωτερικό πεδίο B(r). Ά πό  τό γενικό όρισμό 
τής ροπής

Ν = J r x d F  (9 .10 6 )

όπου dF είναι ή στοιχειώδης δύναμη σέ κάθε σημείο του κυκλώματος, 
μπορούμε νά γράψουμε σέ άναλογία μέ τήν έξ. (9 .90 ).

Ν ~ ,| r χ (J(r) χ B(r))d3r = (c)-  ̂ j> r x ( d l x B ( r ) )  . (9.107)

Αναπτύσσοντας τό μαγνητικό πεδίο B(r) σέ σειρά Taylor |βλ. έξ. (9.91)1 

καί διατηρώντας μόνο τόν πρώτο δρο, ό όποΤος στήν περίπτωση αύτή δέν 

όδηγεΤ σέ μηδενικό άποτέλεσμα, έχουμε σέ πρώτη προσέγγιση

Ν = f  r x  (dl χ  Β (0 )) (9 .1 0 8 )

πού μέ άνάπτυξη τού τριπλού όλοκληρώματος δίνει
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Ν = [c l— f ( r '- B )d l '  -  [c l- ί  4 (r'*dr)B  . (9 .109)Ο ο

Στήν τελευταία σχέση έχει έπανεισαχθεΤ ό συμβολισμός τονισμοΰ τών πα

ραμέτρων γιά τίς μεταβλητές στις όποΤες άναφέρεται ή όλοκλήρωση. Τό 
πρώτο όλοκλήρωμα έχει ήδη ύπολογιστεΐ στήν έξ. (9 .101) ώς

[ c ] -  f ( r '- B )d r  = - B x m  . (9 .110)
c

Τό δεύτερο όλοκλήρωμα, μέ άνάλογη άνάλυση πρός αυτή πού χρησιμο
ποιήθηκε γιά τήν άπόδειξη τής έξ. (9 .100), μπορεί νά μετασχηματιστεί σέ 
κλειστό όλοκλήρωμα τέλειου διαφορικού καί προφανώς μηδενίζεται. Ή  ρο
πή έπομένως πού άσκεϊται άπό τό έξωτερικό πεδίο στό κύκλωμα μέ μαγνη- 
τική διπολική ροπή m μπορεί νά γραφεϊ σέ πρώτη προσέγγιση ώς

Ν = m χ Β (0) . (9 .111)

Παρατηρεΐται δτι ή τελευταία έκφραση όδηγεΐ έπίσης στό αποτέλεσμα 
τής έξ. (9 .105 ) γιά τή δυναμική ένέργεια μιας σταθερής μαγνητίκής ροπής 
m σέ ένα έξωτερικό μαγνητικό πεδίο, άν ή ροπή έρμηνευτεϊ ώς ή άρνητική 
παράγωγος τής δυναμικής ένεργείας U ώς πρός τή γωνία πού σχηματίζουν 
τά άνύσματα m καί Β.

Τό άποτέλεσμα

U = - m  Β (9 .105)

έκφράζει τή γνωστή Ιδιότητα δτι τό μαγνητικό δίπολο τείνει νά προσανατο
λιστεί πρός τή διεύθυνση τού μαγνητικοΰ πεδίου. Πρέπει πάντως νά τονι
στεί δτι ή έξ. (9 .10 5 ) δέν έκφράζει τήν όλική ένέργεια τού μαγνητικοΰ δί
πολου. Κατά τή δημιουργία τού έξωτερικοΰ μαγνητικοΰ πεδίου Β στήν πε
ριοχή τού δίπολου m (ή ίσοδύναμα κατά τήν προσαγωγή τού δίπολου στήν 
περιοχή τού μαγνητικοΰ πεδίου) καταναλώνεται έπιπρόσθετο έργο ώστε τό 
ρεύμα I, πού δημιουργεί τή μαγνητική διπολική ροπή m, νά παραμείνει στα
θερό. Ή  όλική ένέργεια τού μαγνητικοΰ πεδίου θά μάς άπασχολήσει έκτε- 
νέστερα στό Κεφάλαιο 12, άφού προηγουμένως μελετηθούν τά φαινόμενα 

έπαγωγής.
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Ή  άρχή τής έπαλληλίας μάς έδωσε τή δυνατότητα νά ξεφύγουμε άττό 
τήν έννοια τής δράσης σέ άπόσταση καί νά περιγράφουμε τήν ήλεκτρομα- 
γνητική άλληλεπίδραση διαμέσου του ήλεκτρικοϋ καί μαγνητικοϋ πεδίου. 
Μιά άπλή όμως ματιά στίς άναλυτικές έκψράσεις πού προσδιορίσαμε γιά τά 
πεδία φανερώνει άμέσως ότι ή τιμή τους έξαρτάται καθοριστικά άπό τό σύ
στημα άναφοράς τού παρατηρητή. "Αν π.χ. ό παρατηρητής βρίσκεται σέ ένα 
σύστημα άναφοράς S , στό όποιο δύο φορτία q, καί q2 κινούνται μέ άντί- 
στοιχες ταχύτητες υ, καί υ2 θά «δεϊ» ότι ή δύναμη πού άσκεϊται στό φορτίο 
q2 |βλ. έξ. (9.3)1 όφείλεται σέ ένα ήλεκτρικό πεδίο Ε  καί ένα μαγνητικό πε

δίο Β πού δημιουργεί στό χώρο ή ύπαρξη τού φορτίου q ,. Ά ν  στή συνέ
χεια ό ίδιος παρατηρητής μεταπηδήσει σέ ένα σύστημα άναφοράς S ', πού 

κινείται μέ ταχύτητα V = υ, σέ σχέση μέ τό σύστημα S , θά παρατηρήσει 

ότι τό φορτίο q, είναι άκίνητο καί θά «δεϊ» ότι ή δύναμη πού άσκεϊται στό 

φορτίο q2 όφείλεται άποκλειστικά στό στατικό ήλεκτρικό πεδίο Ε ' πού δη
μιουργεί ή ύπαρξη τού φορτίου q, .

Τό προηγούμενο παράδειγμα δείχνει καθαρά ότι ή άναγωγή τής άλλη- 
λεπιδράσεως σέ ένα ήλεκτρικό καί μαγνητικό πεδίο πού υπάρχει στό χώρο 
είναι θέμα άπόψεως. ”Αν γιά ένα παρατηρητή πού βρίσκεται σέ κάποιο σύ
στημα άναφοράς S τό ήλεκτρικό καί μαγνητικό πεδίο πού δημιουργεί μιά 
συγκεκριμένη κατανομή φορτίου καί ρεύματος είναι άντίστοιχα Ε  καί Β , τό
τε γιά ένα δεύτερο παρατηρητή σέ ένα σύστημα άναφοράς S ', τό όποιο κι
νείται ώς πρός τό σύστημα S  μέ σταθερή ταχύτητα* V, τά δύο πεδία θά 

έμφανιστοΰν διαφορετικά ώς Ε ' καί Β '. Ά ν  έπιπλέον παραδεχτούμε ότι ό 
χώρος είναι όμογενής καί ίσοτροπικός, ή σύνδεση μεταξύ τών πεδίων στά 

δύο συστήματα άναφοράς θά περιέχει ώς άνεξάρτητη μεταβλητή μόνο τή 

σχετική ταχύτητα μεταξύ τών δύο συστημάτων. Περιμένουμε δηλαδή γενι
κά ότι θά ίσχύει κάποια σχέση

Ε ' = f (Ε . Β. V) (9 .112α )

καί

Β ' = g (Ε , Β , V ) . (9 .1 12β)

t  Θ ά  ά ν α φ ερ θ ο ΰ μ ε  στά  συστήμ ατα  ά να φ ο ρ ά ς π ού  π ληρούν τ(ς π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις  α υ τ ές  μ έ  τόν

δρο όδρανειακό συστήματα.
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Γιά τόν προσδιορισμό τών συναρτήσεων στίς δύο τελευταίες έξισώσεις 
θά δανειστούμε όρισμένες σχέσεις άπό τή Θεωρία τής Σχετικότητας. Γιά 
άπλοποίηση τού συμβολισμού θά θεωρήσουμε δύο συστήματα άναφοράς 
S  καί S ' μέ σχετική ταχύτητα V κατά τόν κοινό άξονα ζ, ζ . θά θεωρήσουμε 
έπιπλέον ότι κατά τό χρόνο t = 0 τά δύο συστήματα συμπίπτουν. Τότε

1. ΟΙ συνεταγμένες τοΰ χώρου χ, γ, ζ καί ό χρόνος t ένός σημείου μπορούν νά θεωρη
θούν ώς ένα άνυσμα τεσσάρων διαστάσεων (χ,, χ2/ χ3, χ4) σύμφωνα μέ τήν άντι- 
στοιχία

χ 1 = χ ,  χ 2 = γ, χ3 = ζ, χ4 = /ct . (9.113)

Τό μέτρο τού τετρανύσματος (χν χ2, χ3. χ4) έχει τήν ίδια τιμή σέ κάθε άδρανειακό
σύστημα άναφοράς, ήτοι

R2 ■= χ2 + γ2 + ζ2 — c2t2 = χ'2 + y'2 + ζ'2 — ct'2 . (9.114)

Ό μετασχηματισμός τών συντεταγμένων άπό τό σύστημα S στό σύστημα S' δίνεται
άπό τή γραμμική σχέση

4

= X  αμνΧν, μ = 1,2,3,4 (9.115)
V 1

γνωστή ώς μ ετα σ χη μ α τισ μ ό ς Lorantz.

2. Άπό τό γεγονός άτι ή ποσότητα R2 είναι σταθερή είναι εύκολο νά δείξουμε άτι ο! 
συντελεστές αμν τοΰ μετασχηματισμού Lorentz Ικανοποιούν τήν όρθοκανονική σχέ
ση

4

Σ  W  = (9.116)
μ 1

άπό τήν όποια έπεται ό άντίστροφος μετασχηματισμός

4

Χμ = θνμ. μ = 1,2,3,4 (9.117)
ν ι

καί ή δεύτερη όρθοκανονική σχέση

4

Σ  ΟνμΟκμ = . (9.118)
Μ 1

Τέλος άπό τή σύγκριση τών έξ. (9.115) καί (9.117) μπορούμε να δείξουμε άτι ό πί
νακας πού σχηματίζουν οΙ 16 συντελεστές α ν̂ έχει όρίζουσα Γση μέ τή μονάδα

det |θμν| =  1 (9.119)
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3. Γιά τό ειδικό σύστημα S '  πού θ εω ρ ο ύ μ ε  (σ τα θ ερ ή  σ χετική  ταχύτητα κατά τόν κοινό  

άξονα χ3). οΙ σ υ ν τ ελ εσ τ ές  του μετασχηματισμού <\,ν έχ ο υ ν  τήν τιμή

αμν 1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 Υ '■γβ

0 0 - Ύ 0  · ' V

(9 .1 2 0 )

δπου γιό σύμπτυξη τού συμβολισμ ού  έχ ο υ ν  εΙσαχθεΤ οΙ π οσότητες

καί

(9 .1 2 1 α )

(9 .1 2 1 β )

’Α ναλυτικότερα, ό  μ ετα σχημ ατισ μός τής έξ. ( 9 .1 1 5 )  μ π ορεί νά γ ρ α φ εί ώ ς

χ' »  χ. γ' *  γ, r  *  v (2_Vt). f  = Υ ( * ~  (9.122)

4 . Κ ά θ ε  ποσότητα πού Ιχ ε ι  τήν ίδια τιμή σ έ  όλα  τά άδρ σ νεια κό  σ υ στήμ ατα  όνομ άζεται 

όναλοίω τη ή β α θμ ω τή  π οσότητα Lorontz. έν ώ  κ ά θ ε  όμ όδ α  τ εσ σ ά ρ ω ν  π οσοτήτω ν  

Αμ, μ — 1 ,2 ,3 .4  πού μετασχηματίζετα ι σ ύ μ φ ω να  μ έ  τήν έξ. ( 9 . 1 1 5 )  ό νο μ άζεται τε-  

τρόνυσμα. Π ο λ λ ές  ίδιότητες τώ ν τετρ ανυσ μά τω ν ό π ο ρ ρ έο υ ν  Α μ εσ α  Από τίς Ιδ ιότητες  

τω ν σ υ ν τελεσ τ ώ ν  θμν. 

ί. 01 τ έσ σ ερ ις  π οσότητες

θφ
μ =  1 .2 ,3 ,4 ( 9 .1 2 3 )

πού προέρχονται Από τή δ ιαφ όρισ η  μ Λ ς  β α θ μ ω τή ς π οσότητας φ  ώ ς  π ρ ό ς τίς τ έ σ 

σ ερ ις  σ υ ντετα γμ ένες  χ,, ά π οτελοϋ ν τετρ όνυσμ α . 

ίΐ. Ή  Απόκλιση

Ο

V
ρ=» * *

(9 .1 2 4 )

έ ν ό ς  τετρ ανύσ μα τος Αμ είναι β α θ μ ω τή  π ο σ ό τ η τ α  Ά μ ε σ ο  π ό ρισμα  τή ς Ιδιότητας  

σύ τής είναι ότι καί ό  τετραδ ιάστατος τ ελ εσ τ ή ς  L a p l f c ·  δ η μ ιο υ ρ γεί Α ναλλοίω τη  

ποσότητα

μ 1 μ I

θ*φ

Η *
= α * Φ (9.125)

ο
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iii. Το Εσωτερικό γινόμενο δυο ΓΡΤρπνυΟμάτων άποτελεϊ έπίσης όνοΛΑοίωτη ποσό
τητα, ήτοι

(Α··Β·)
4

Σ ΑμΒμ s  (Α·Β) (9.126)

Ειδικότερα, τό μέτρο κάθε τετρανύσματος .είναι άναλλοίωτη ποσότητα

|(Α'·Α')| - |(Α·Α)| . (9.127)

5. Ένα χαρακτηριστικό τετράνυσμα μέ τίς προηγούμενες ιδιότητες μπορεί νά δημιουρ- 
γηθεΤ άπό την όρμή ρ καί ένέργεια W ένός σωματίου ώς

(Ρμ> (9.128)

όπου τό τρισδιάστατο άνυσμα ρ είναι ή κλασσική όρμή τού σωματίου ρ = (ρ*, py, 
P/). Ή τιμή τών συντελεστών αμν στήν έξ. (9.120) προβλέπει, γιά τά είδικά άδρα- 
νειακά συστήματα S καί S', πού θεωρούμε, τόν άναλυτικό μετασχηματισμό

Ρχ — Ρχ< Py — py»

ρ; -  Υ ( ρ, - ^  W). W' = γ (W-pcfc) . (9.129)

Άπό τό γεγονός ότι τό μέτρο τού προηγούμενου τετρανύσματος είναι άναλλοίωτη 
ποσότητα, μπορούμε άκόμη νά δείξουμε ότι ή ένέργεια W καί ή όρμή ρ ένός έλεύ- 
θερου σωματίου συνδέονται μέ τη σχέση

W2 = c2p2 + (m2c4 (9.130)

όπου m είναι ή μάζα τού σωματίου.
6. Όρισμένα φυσικά μεγέθη τής κλασσικής μηχανικής, όπως ή ταχύτητα, δέν είναι δυ

νατόν νά ένταχθοΰν άπευθείας στη Θεωρία τής Σχετικότητας ώς συνιστώσες ένός 
τετρανύσματος. Παρόλα αύτά ό μετασχηματισμός κάθε τρισδιάστατης συνιστώσας 
μεταξύ δύο άδρανειακών συστημάτων μπορεί νά προσδιοριστεί άπό τά προηγούμε
να. Είδικά γιά τήν ταχύτητα υ -= (υχ, Uy, υΖ) ένός έλεύθερου σωματίου μπορούμε νά 
δείξουμε ότι

υ* =

uw =

υ, =

»ν

ν 0  -  τ  u0

υ, -  V

£
c

1

(9.131α)

(9.131β)

(9.131 γ)
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Ή  προηγούμενη σταχυολόγηση τών άποτελεσμάτων τής Θεωρίας τής 
Σχετικότητας μάς δίνει τϋ έφόδια γιά τόν προσδιορισμό τών συναρτήσεων 
στίς έξ. (9 .112). Θά θεωρήσουμε πάλι δύο συστήματα S  καί S ', τά όποια 
κινούνται μέ σχετική ταχύτητα V  κατά τόν κοινό Αξονα ζ, ζ .  Ή  δύναμη Lo- 
rentz πού δέχεται ένα φορτίο q στά δύο συότήματα μπορεΤ νά γραφεί άντί- 

στοιχα ώς’

καί

F = qE + — (υ χ Β )
c

F = qE ' + -  (o ' χ Β ')
c

(9 .132α ) 

(9 .1 32β )

Μπορούμε άκόμη νά θεωρήσουμε, χωρίς άπώλεια άπό τή γενικότητα Ατι 
στό σύστημα S  ή ταχύτητα υ βρίσκεται στό έπίπεδο γ—ζ. Ή  δύναμη αυτή 

μπορεΤ νά θεωρηθεί ώς ό ρυθμός μεταβολής τής όρμής τού σωματίου στό 
κάθε σύστημα, ήτοι

καί

F  =
dp
dt

(9 .133α )

d p _  ,  d f  ,
dt' dt (  dt j

(9 .133β )

Ή  σύνδεση τών δύο δυνάμεων μπορεΤ νά γίνει μέσω τού μετασχηματι
σμού τής όρμής πού δίνεται στήν έξ. (9 .12 9 ). Γιά κάθε συνιστώσα τής όρ
μής μπορούμε νά γράψουμε μέ άπλή διαφόριση

dpi _  dpx _  
dt ”  dt

(9 .134α )

dPy _  dpy _
~dT -  “d T  '  py

(9.134β)

t  Γιά  άπ λο ύ σ τευ σ η  τοΟ συ μβ ο λισ μ ο ύ  στήν π αράγραφ ο αύτή θ ά  έρ γ α σ τ ο ϋ μ ε  άπ σκλειστικά

στό σύστημα CGS. ο
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d p i _  / dpz _  β dW
dt Y (  dt c dt

(9 .1 34γ)

Εξάλλου ή παράγωγος dW/dt άντιπροσωπεύει την ίσχή πού καταναλώνεται 

ατό φορτίο q καί μπορεϊ νά γραφεϊ (γιά υχ = Ο) ώς

dW
—— = F-u = F y uv + F z uz . (9 .135)
dt Y y

Ή  έξ. (9 .1 34γ) μπορεί έπομένως νά γραφεί ώς

^  =  ν  ( F ,  -  |  F y  υ ν -  |  F z  U z ) .  0 - 1 3 6 )

’Από τήν έξ. (9 .12 2 ) ή παράγωγος dt'/dt πού υπεισέρχεται στήν έξ. 

(9 .1 33β) είναι

d f

dt [ *  ( - 4 · ) ]  -  *  ( ’  - 4 1 )

= ν ( !  -  i  υζ) . (9 .137)

Χρησιμοποιώντας τά άποτελέσματα αύτά οί τρεις συνιστώσες τής έξ. 
(9 .1 33β) μπορούν τώρα νά γραφούν ώς

V ( ) - ! u*)| f ;  = Fx (9 .138a)

V ( 1 | Fy = Fy (9 .1 38β)

- ■ H
| F i  = V

( F ' “
4 Fyuv - | F z U 2)  . (9 .138γ)

Στίς σχέσεις αύτές μπορεϊ νά άντικατασταθεί ή άναλυτική μορφή τής δυνά- 
μεως Lorentz πού δίνεται στίς έξ. (9 .132 ). Ό  άναγνώστης μπορεί νά δείξει 
(μέ όμολογουμένως άρκετά έπίπονη διεργασία) δτι οί έξισώσεις πού προκύ
πτουν είναι άνεξάρτητες άπό τό φορτίο q καί έχουν άντίστοιχα τή μορφή

- J B z -  B z)uy + 4 ( Β ν -  VPE * -  YB v)u* + + Υββ γ ~ Εχ = 0

(9 .139a)
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7 τ( B i  -  γβΕγ -  Β χ)υζ + γΕ^ -  γβ Β ; -  Ε ν = 0  (9 .139β )
V

1 ( Β ,  -  1  Β ;  + β Ε , Κ  + 1  (Ε ζ -  E i)u , + Εζ -  Εζ = Ο .

(9 .139ν )

Γιά τήν έξαγωγή τών τελευταίων έξισώσεων έχει έπιπλέον χρησιμοποιηθεί 

δ μετασχηματισμός τής ταχύτητας πού δίνεται στις έξ. (9 .131 ).

ΟΙ έξ. (9 .139) πού συνδέουν τίς συνιστώσες τού ήλεκτρικού καί μα- 
γνητικοΰ πεδίου στά δύο άδρανειακά συστήματα πρέπει νά Ισχύουν για 

όποιαδήποτε ταχύτητα τού φορτίου q ατό όποΤο έπενεργεΤ ή δύναμη Lo- 
rentz. ΟΙ συντελεστές έπομένως κάθε συνιστώσας · τής ταχύτητας υ *  υν 

πρέπει νά μηδενίζονται άνεξάρτητα. Μέ τόν τρόπο αύτό ή έξ. (9 .139α ) 

προσδιορίζει δτι

Bz =  BJ (9 .140α )

β ,  = υ( β ;  + β ε ;) (9 .1 40β )

ε ,  =  v( f ; + ρ β ;). (9 .140γ )

Ό  άντίστροφος μετασχηματισμός μπορεί νά βρεθεί μέ τήν άπλή άντικστά- 

σταση β —* — β, πού δίνει

β ;  =  Β ζ (9 .141α )

By = γ(Βγ — βΕχ) 
*

(9 .141  β)

ε ;  =  γ (Ε , -  β Β ν) . (9 .141γ )

Κατά τόν ίδιο τρόπο τρόπο ο! έξ. (9 .139β ) καί (9 .139γ ) συμπληρώνουν 
τό μετασχηματισμό γιά τίς ύπόλοιπες συνιστώσες τού ήλεκτρικού καί μα- 
γνητικοΰ πεδίου. Ό  άναγνώστης μπορεί εύκολα νά έπαληθεύσει τόν πλήρη
μετασχηματισμό

Εχ — γ(Εχ — βΒγ) Βχ — γ(Βχ + βΕγ)

26



374 9. Μαγνητικά Φαινόμίνα

Ε y -  γ(Εγ + β Β χ) By = γ(Βγ -  β Ε χ) (9 .142)

Εζ -  Ε ζ B i = Β ζ

Παρατηρεϊται ότι τά πεδία παραμένουν άμετάβλητα κατά τόν κοινό άξο
να ζ, τ' πρός τόν όποϊο θεωρήσαμε τή σχετική ταχύτητα V των δύο συστη
μάτων. Γενικώτερα μπορούμε νά δείξουμε δτι τά πεδία παραμένουν άμετά
βλητα πρός τή διεύθυνση τής σχετικής ταχύτητας τών δύο συστημάτων καί 
νά γράψουμε τά μετασχηματισμό τής έξ. (9 .142) σέ άνυσματική μορφή ώς

m * II m B'n -  B||

>IIUi E l  + ^ V x B ) B± =  Y (

(9 .143)

»±

δπου τά σύμβολα ιι καί ± δηλώνουν άντίστοιχα διεύθυνση παράλληλη καί 
κάθετη πρός τή σχετική ταχύτητα V μεταξύ τού συστήματος S  καί S'.

Γιά λόγους πληρότητας θά γράψουμε τά μετασχηματισμό τών έξ.

(9 .143 ) στόν καθιερωμένο συμβολισμό πού έπιτρέπει τήν άνάγνωση τών 
σχέσεων στά δύο συστήματα CGS καί S I. Στό συμβολισμό αύτό ό με
τασχηματισμός τού ήλεκτρομαγνητικοΰ πεδίου παίρνει τή μορφή

Ε'|| — Ε|| B'll = Β,Ι
(9 .144)

Ε·χ =  v(fex + Μ -1 V X Β )  Βχ -  γ jb j. + [ i  ] - ί  Vx Ε )

Ό  μετασχηματισμός τών έξ. (9 .144) είναι άρκετά άποκαλυπτικός. Κατά 

κύριο λόγο δείχνει δτι τό ήλεκτρικό πεδίο Ε καί τό μαγνητικό πεδίο Β  δέν 
έχουν άνεξάρτητη υπόσταση. ‘Ένα καθαρά ήλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο σέ 
κάποιο σύστημα άναφοράς θά έμφανιστεΤ σέ ένα άλλο σύστημα ώς μίγμα 
ήλεκτρικού καί μαγνητικοϋ πεδίου. ’Αντίστροφα, ό παρατηρητής μπορεί 
πάντοτε νά έπιλέξει ένα σύστημα άναφοράς δπου μιά συγκεκριμένη κατα
νομή φορτίων καί ρευμάτων δημιουργεί άπλούστερα πεδία. Είναι π.χ. δυνα
τό νά δείξουμε δτι άν σέ κάποιο σύστημα τά άνύσματα Ε καί Β είναι κάθε
τα, θά παραμείνουν κάθετα σέ όποιοδήποτε άλλο άδρανειακό σύστημα. 
"Ετσι, στήν περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν νά έπιλέξουμε ένα σύστημα, 
στό όποιο τό πεδίο έμφανίζεται ώς καθαρά ήλεκτρικό ή καθαρά μαγνητικό. 
Τή δυνατότητα αύτή θά έκμεταλευτοΰμε στό έπόμενο κεφάλαιο κατά τή 
μελέτη τής κινήσεως ήλεκτρικών φορτίων σέ ήλεκτρομαγνητικό πεδίο.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

9-1. Από τίς διαστάσεις τής ήλεκτρικής καί μαγνητικής διαπερατότητας ατό κενό 
ε0 καί μ0 δείξτε δτι ατό σύστημα SI ή έξ. (9.12) έχει τίς σωστές διαστάσεις.

9-2. Δύο ήλεκτρόνια στή δέσμη καθοδικής λυχνίας |βλ. Παράγραφο 10-11 ταξι
δεύουν σέ παράλληλες τροχιές πού άπέχουν άπόσταση r = 0.01 cm. Ή 
σταθερή ταχύτητα υ των δύο ήλεκτρονίων έχει άποκτηθεΤ μετά άπό έπιτά- 
χυνση σέ διαφορά δυναμικού 6 kV. Υπολογίστε τή δύναμη μεταξύ τών δύο 
ήλεκτρονίων πού μετρά ένας παρατηρητής στό σύστημα άναφσράς τού έρ- 
γαστηρίου. Ή μάζα τού ήλεκτρονίου είναι m = 9.12 χ 10~28 g καί τό φορ
τίο του e = 1.602 χ 10'19 C.

9-3. Μιά κλασσική τεχνική τής πυρηνικής φυσικής γιά τή μέτρηση τής ταχύτητας 
φορτισμένων σωματίων συνίσταται στή διοχέτευση τοΰ σωματίου σέ ένα 
χώρο δπου ύπάρχει άμογενές στατικό ήλεκτρικό καί μσγνητικό πεδίο μέ τά 
άνύσματα Ε καί Β άμοιβαΤα κάθετα καί κάθετα πράς τήν άρχική ταχύτητα 
τοΰ σωματίου. Στή συνέχεια ή ένταση τοΰ ήλεκτρικού καί μαγνητικού πε
δίου ρυθμίζονται έτσι ώστε ή τροχιά τοΰ σωματίου νά μήν άποκλίνει άπό 
τήν άρχική διεύθυνση. Άν σέ μιά τέτοια μέτρηση τό μαγνητικό πεδίο είναι 
0.1 Τ ένώ τό ήλεκτρικό πεδίο δημιουργεΐται άπό ένα πυκνωτή μέ έπίπεδους 
δπλισμούς σέ άπόσταση 5 mm καί σέ διαφορά δυναμικού 300 V. ύπολογί- 
στε τήν ταχύτητα τών σωματίων πού διατηρούν τήν άρχική τους διεύθυν
ση.

9-4. 'Ένα βολταϊκό τόξο έχει μήκος 5 cm καί Ισοδύναμε! μέ ρεύμα 400 Α. Άν 
στό χώρο ύπάρχει μαγνητικό πεδίο 50 G, κάθετο πράς τή διεύθυνση τοΰ 
τόξου, ύπολογίστε τή δύναμη πού άσκεΐται στό τόξο.

9-5. Υπολογίστε τή δύναμη πού άσκεΐται σέ ένα σύρμα μέ μήκος 100 m καί 
διεύθυνση άπό βορρά πρός νότο όταν στό σύρμα ρέει ρεύμα 50 Α. Θεω
ρείστε ότι τό μαγνητικό πεδίο τής γής εϊναι 0.5 χ 10~4 Τ μέ διεύθυνση που 
σχηματίζει γωνία 70° ώς πρός τό όριζόντιο έπίπεδο.

9-6. Υπολογίστε τήν πυκνότητα ρεύματος πού άπαιτεΐται ώστε ένα χάλκινο σύρ
μα νά αίωρεΐται ,οντά στήν έπιφάνεια τής γής. Θεωρείστε ότι τό πείραμα 
πραγματοποιείται στόν Ισημερινό όπου τό μαγνητικό πεδίο τής γής είναι 1 
G. Πόση Ισχή θά καταναλωθεί κατά τό προηγούμενο πείραμα άνά μονάδα 
μήκους ένός σύρματος μέ διατομή 1 cm2: Δίνεται ή πυκνότητα τοΰ χαλκοΰ 
d ■= 8.9 g/cm3 καί ή είδική του άντίσταση ρ = 1.7 χ 10"8 Ω·πν

9-7. Δεϊξτε ότι ή άλική δύναμη πού άσκε! ένα όμογενές μαγνητικό πεδίο σέ ένα 
κλειστό κύκλωμα πού διαρρέεται άπό σταθερό ρεύμα I μηδενίζεται.

9-8. Χρησιμοποιείστε τό νόμο τών Biot καί Savart γιά νά υπολογίσετε τό μαγνη- 
τικό πεδίο στό κέντρο ένός κλειστού κυκλώματος μέ τετράγωνο σχήμα, στό 
όποιο ρέει σταθερό ρεύμα I.

9-9. Δείξτε ότι άν τό μαγνητικό πεδίο έχει τή μορφή
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όπου k είναι μιά σταθερά, τό άνυσματικό δυναμικό δίνεται άπό τή συνάρτη
ση

Λ kyz ,  kzx
r (χ2 + y2) *  r (χ2 + y2) V

δπου χ καί y εϊναι άντίστοιχα τά μοναδιαία άνύσματα κατά τούς άξονες χ καί

y·
9-10 . Προσδιορίστε τό άνυσματικό δυναμικό δύο εύθύγραμμων παράλληλων 

άγωγών μέ άπειρες διαστάσεις πού διαρρέονται άπό τό ίδιο ρεύμα I άλλά 

πρός άντίθετες κατευθύνσεις.

9-11 . "Αν oi δύο άγωγοί τής προηγούμενης άσκήσεως συμπίπτουν μέ τίς εύθεΐες 

χ — α, y = 0 καί χ = —α, y = 0 στό έπίπεδο (χ, y) έκφράστε τό άνυσματικό 

δυναμικό σέ καρτεσιανές συντεταγμένες. Χρησιμοποιώντας την έξ. (9 .47) 
προσδιορίστε σ έ  καρτεσιανές συντεταγμένες τό άντίστοιχο μαγνητικό πε
δίο.

9-12 . Έκφράστε τό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργεΐται στό χώρο άπό ένα εύθύ- 

γραμμο άγωγό μέ άπειρες διαστάσεις καί ρεύμα I σέ καρτεσιανές συντεταγ

μένες. Χωρίς νά χάσετε τίποτε άπό τή γενικότητα μπορείτε νά θεωρήσετε 

ότι ό άγωγός έχει διεύθυνση κατά τόν άξονα ζ καί τό ρεύμα φορά κατά τή 

θετική φορά τού άξονα. Δείξτε ότι ή άνυσματική συνάρτηση πού προσδιορί

σατε έχει μηδενική άπόκλιση.

9-13 . 'Ένα πηνίο μέ 100 βρόχους, μήκος 12 cm καί άκτίνα 2 cm διαρρέεται άπό 

ρεύμα 4 Α. Υπολογίστε τό μαγνητικό πεδίο στον άξονα τού πηνίου 

(α) στό κέντρο του καί 

(β) στό κάθε άκρο τού πηνίου.

9-14 . "Ενα πηνίο άπό λεπτό μονωμένο σύρμα έχει διαμορφωθεί μέ περιέλειξη τού 

σύρματος στήν έπιφάνεια μιάς σφαίρας μέ άκτίνα R. ΟΙ βρόχοι τού πηνίου 

εϊναι παράλληλοι κύκλοι ένώ κατά ένα μέγιστο κύκλο, κάθετο πρός τούς 
βρόχους, ή πυκνότητα τών βρόχων η είναι σταθερή. Προσδιορίστε τό μα- 

γνητικό πεδίο στό κέντρο τής σφαίρας άν στό πηνίο διοχετευτεί σταθερό 
ρεύμα I.

9 -15 . ‘Ένας τετράγωνος βρόχος μέ πλευρά 6 cm διαρρέεται άπό ρεύμα 4 Α. Στό 
έπίπεδο τού βρόχου καί σέ άπόσταση 10 cm άπό τό κέντρο του βρίσκεται 
ένας λεπτός εύθύγραμμος άγωγός μέ άπειρες διαστάσεις καί διεύθυνση πα

ράλληλη πρός δύο πλευρές τού τετράγωνου βρόχου. "Αν ό εύθύγραμμος 

άγωγός διαρρέεται άπό ρεύμα 25 Α υπολογίστε τή δύναμη πού άσκεϊται 

στόν τετράγωνο βρόχο.
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9-16. Ένας μεταλλικός σωλήνας μέ έσωτερική άκτίνα a καί έξωτερική άκτίνα b 

δοαρρέεται άπό σ τ α θ ε ρ ό  ρ εύ μ α  I μέ διεύθυνση παράλληλη πρός τόν άξονά 

του. Θεωρώντας όμοιόμορφη πυκνότητα ρεύματος υπολογίστε τό μαγνητικό 

πεδίο στό έσωτερικό καί στή γειτονία τής έξωτερικής έπιφάνειας τού σωλή

να.
9-17. Μ ιό σψαίρα μέ άκτίνα R φέρει ήλεκτρικό φορτίο όμοιόμορφα κατανεμημένο 

στήν έπιφάνειά της. Ή  σφαίρα περιστρέφεται γύρω άπό μία διάμετρό της 

μέ σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Προσδιορίστε τό άνυσματικό δυναμικό 
καί τό μαγνητικό πεδίο στόν έσωτερικό καί έξωτερικό χώρο τής σφαίρας.

9-18. Έ να  πηνίο μέ 25 βρόχους άπό λεπτό σύρμα έχει τή μορφή όρθογώνιου πα

ραλληλογράμμου μέ πλευρές 10 καί 2 0  cm . Ά ν  τό παραλληλόγραμμο βρί
σκεται στό έπίπεδο (χ,γ) καί μέ τό κέντρο του στήν άρχή τών συντεταγμέ
νων, ύπολογίστε τό μαγνητικό πεδίο στό σημείο χ = 4 m, γ = 0 , ζ = 3 m. 

όταν τό πηνίο διαρρέεται άπό ρεύμα 5 Α.

9-19. Τά κέντρα δύο δακτυλίων C , καί C2 μέ άκτΐνες R , καί R , άπέχουν άπόσταση 

L. 01 άξονες τών δύο δακτυλίων βρίσκονται στό ίδιο έπίπεδο καί σχηματί

ζουν άντίστοιχα γωνίες ό , καί θ2 μέ τήν άπόσταση L. ή όποία είναι άρκετά 

μεγάλη ώστε νά Ισχύουν οί σχέσεις L >> R, καί L >> R2. Υπολογίστε τό 

μαγνητικό πεδίο στό κέντρο τού δακτυλίου C2 άν στό δακτύλιο C , κυκλοφο

ρεί ρεύμα I. Προσδιορίστε τή φορά τού μαγνητικού πεδίου σέ σχέση μέ τή 

φορά τού ρεύματος.
9-20. 'Ένα λεπτό σύρμα έχει περιελειχθεΐ στό έπίπεδο έτσι ώστε νά καλύπτει όλο 

τό έμβαδόν άπό τό κέντρο μέχρι τήν περιφέρεια ένός κύκλου μέ άκτίνα R = 
50  cm. Ή  περιέλειξη περιέχει 500  σπείρες πού μπορούν νά θεωρηθούν 
όμοκεντρικοί κύκλοι μέ άκτίνα πού σύξάνει διαδοχικά κατά τή διάμετρο τής 

διατομής τού σύρματος. Υπολογίστε τή μαγνητική διπολική ροπή τού συ

στήματος άν στό σύρμα κυκλοφορεί ρεύμα 0 .5  Α.

9-21. Υποθέστε ότι σέ ένα άτομο τό ήλεκτρόνιο κινείται σέ κυκλική τροχιά μέ 

άκτίνα R καί στροφορμή

όπου h είναι ή σταθερά τού Planck μέ άριθμητική τιμή h = 6 .62  χ 1 (Γ 34 

J*sec. Υπολογίστε τή μαγνητική διπολική ροπή πού δημιουργεί ή περιστρο

φή τού ήλεκτρονίου άν ή μάζα καί τό φορτίο ·ναι άντίστοιχα π^ =

9 .12  χ 1CT31 kg καί e = 1.6 χ ΐ σ 19 C.
9-22. Ένας τετράγωνος βρόχος μέ πλευρά α έχει καμφθεί σέ σχήμα όρθής στε

ρεός γωνίας μέ νοητή άκμή παράλληλη πρός μιά άπό τίς πλευρές του. Σέ 

πλάγια άψη ό βρόχος έχει τό σχήμα τού λατινικού γράμματος L μέ όριζόντια 
έκταση α/3 καί κατακόρυφη έκταση 2α/3. "Αν στό βρόχο κυκλοφορεί ρεύμα 
I, προσδιορίστε τή μαγνητική του ροπή.
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9-23. 'Ένας έπίπεδος βρόχος σ έ  σχήμα  όρθογώνιου παραλληλογράμμου μέ πλευ

ρές 30  cm καί 50 cm είναι τοποθετημένος ατό όριζόντιο έπίπεδο. Στόν τό

πο όπου βρίσκεται ό βρόχος τό μαγνητικό πεδίο τής γης έχει μέτρο 2 χ 

10 5 Τ, σχηματίζει γωνία 60° μέ τό όριζόντιο έπίπεδο καί έχει φορά πρός 

τά κάτω. "Αν στό βρόχο κυκλοφορεί ρεύμα 5 Α, ύπολογίστε τό έργο πού 

άπαιτεϊται γιά νά στραφεί ό βρόχος κατά 180° περί άξονα πού βρίσκεται 

στό όριζόντιο έπίπεδο καί διέρχεται άπό τό κέντρο του.

9-24 . Τά κέντρα δύο όμοαξονικών δακτυλίων C , καί C2, μέ άκτϊνες R,Kai R2 άπέ- 

χουν άπόσταση R ,/2. "Αν R, >> R2 καί στούς δύο δακτυλίους κυκλοφορεί 

άντίστοιχα ρεύμα I, καί Ι2 μέ άντίθετη μεταξύ τους φορά, υπολογίστε τή δύ

ναμη πού ασκείται μεταξύ τών δύο δακτυλίων.

9-25 .. 'Ένα κυλινδρ.*ό πηνίο 10 σπειρών μέ άκτίνα 0 .5  cm καί μήκος 1 cm βρί-
V

σκεται στό κέντρο ένός δακτυλίου μέ άκτίνα 50 cm. Ό  άξονας τού πηνίου 
σχηματίζει γωνία 90° μέ τόν άξονα τού δακτυλίου. Υπολογίστε τήν ένέρ- 

γεια μαγνητικής άλληλεπιδράσεως τών δύο συστημάτων άν καί στά δύο κυ
κλοφορεί ρεύμα 2 Α.

9-26 . Δύο όμοιοι όμοαξονικοί δακτύλιοι μέ άκτίνα R διαρρέονται κατά τήν ίδια φο
ρά άπό ρεύμα I. Τά κέντρα τών δύο δακτυλίων άπέχουν άπόσταση L, άπου 

L >> R. Υπολογίστε στά πλαίσια τής διπολικής προσεγγίσεως τή δύναμη 

πού άσκεΐται μεταξύ τών δύο δακτυλίων.

9-27 . Δύο όμοιοι τετράγωνοι βρόχοι μέ πλευρά α βρίσκονται στό όριζόντιο έπίπε

δο μέ τά κέντρα τους σέ άπόσταση L, όπου L >> α. "Αν οΙ δύο βρόχοι 

διαρρέονται άπό ρεύμα I κατά άντίθετη φορά, ύπολογίστε στά πλαίσια τής 

διπολικής προσεγγίσεως τή μεταξύ τους δύναμη.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

κίνηση ηλεκτρικού φορτίου σε 

στατικό ηλεκτρομαγνητικο πεδίο

Στό προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε μέ λεπτομέρεια τήν άλληλεπί- 
δραση ένός στάσιμου ή κινούμενου φορτίου μέ άλλα φορτία, στάσιμα ή κι
νούμενα, πού βρίσκονται στό γύρω χώρο. Είδαμε άτι ή Ιδιότητα πού άπο- 
κτά ό χώρος μέ τήν ύπαρξη στατικών φορτίων καί ρευμάτων μπορε? νά 
άποδοθεΤ πλήρως άπό δύο άνυσματικές συναρτήσεις, τό ήλεκτρικό πεδίο 
E(r) καί τό μαγνητικό πεδίο Β(γ). Συγκεκριμένα, οί συναρτήσεις αύτές 

προσδιορίζουν ότι άν τό φορτίο q κινείται μέ ταχύτητα u(r), τότε στή θέση 

r θά ύποστεΐ μιά δύναμη

F(r) = qE(r) + qu(r) χ B(r). (1 0 .1 )

Στό κεφάλαιο αύτό1 θά έξετάσουμε τήν κίνηση πού έκτελεί τό φορτίο ύπό 
τήν έπίδραση τής δυνάμεως Lorentz πού δίνεται στήν τελευταία έκφραση. 

Στά πλαίσια τής Νευτώνιας Δυναμικής μπορούμε άμέσως νά γράψουμε γιά 

τή χρονική μεταβολή τής όρμής τού σωματίου

F = - ^ -  = q(E + u x B )  (1 0 .2 )

t 'Ορισμένα άπό τά πειράματα τοΟ Κεφαλαίου 10 έχουν προσαρμοστεί άπό τή σειρά τών 
πειραμάτων τοΟ 'Εργαστηρίου Φυσικής Berkeley Ιβλ. Α.Μ. Portis and Η.Ο. Young, Barka
lov Physics Laboratory, Me Htaw-Hill, Inc. 1971).
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σέ κάποιο σύστημα συντεταγμένων πού έχει έπιλεγεΐ άπό τόν παρατηρητή.
Ή  λύση τής έξ. (10 .2 ) στη γενική περίπτωση, όπου τό ήλεκτρικό καί 

μαγνητικό πεδίο είναι συναρτήσεις των συντεταγμένων τού χώρου, είναι 

άρκετά δυσχερής καί πολύπλοκη. Εύτυχώς στίς περισσότερες περιπτώσεις 
πού έμφανίζουν πρακτικό ένδιαφέρον ή μορφή των πεδίων εϊναι άρκετά 

άπλή ώστε ή κίνηση τού φορτίου νά έπιδέχεται περιγραφή μέ άντίστοιχα 

άπλή μαθηματική γλώσσα. Γνώριμο παράδειγμα άποτελεϊ ή κίνηση φορτίου 
στό όμογενές ήλεκτρικό πεδίο μεταξύ τών όπλισμών ένός πυκνωτή πού δί
νεται διαγραμματικά στό σχήμα 10-1. “Αν ή διεύθυνση τού σταθερού ήλε- 
κτρικοΰ πεδίου ληφθεϊ κατά τόν άξονα ζ, άπλή όλοκλήρωση τής έξ. ( 1 0 .2 ) 
δίνει γιά τίς δύο πρώτες συνιστώσες τής ταχύτητας τού φορτίου

υχ = σταθερή 

υγ = σταθερή

Ή  τρίτη συνιστώσα Ικανοποιεί τή σχέση

duz dV
m —  = qE = — q (10 .3)

dt dz

όπου V τό δυναμικό. Ή  τελευταία σχέση μπορεί νά γραφεί ώς

muzdu2 = —qdV (10 .4)

------ Ε— ►

I I I ΣΧΗΜ Α 10-1 Ομογενές ήλεκτρικό 

πεδίο Ε μεταξύ τών όπλισμών πυ
κνωτή σέ διαφορά δυναμικού V.
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πού μέ όλοκλήρωση δίνε»

ι .  -  - q v  ι .  ·

2 2
(10 .5 )

Τά δρια της όλοκληρώσεως άναφέρονται σέ δύο σημεϊα μεταξύ τών όπλι- 
σμών τού πυκνωτή. Ιδιαίτερα γιά ένα φορτίο πού ξεκινά μέ μηδενική ταχύ

τητα άπό τόν ένα όπλισμό καί καταλήγει στόν άλλο μέ τελική ταχύτητα υ*, 
ή έξ. (10 .5) παίρνει τή μορφή

νερό δτι γιά νά έχει φυσική σημασία ή έξ. ( 1 0 .6 ) θά πρέπει τό γινόμενο 
—qV νά παίρνει θετική τιμή. Τούτο είναι δυνατό γιά θετικό φορτίο καί άρ- 
νητική διάφορό δυναμικού ή άρνητικό φορτίο καί θετική διαφορά δυναμι
κού. Στήν περίπτωση αύτή ή έξ. (10 .6 ) μπορεί νά έρμηνευτεί ώς μετατροπή 
δυναμικής ένεργείας τοΰ φορτίου σέ κινητική.

10-1 Ή Καθοδική Λυχνία

Ή  κίνηση φορτίων σέ ήλεκτρομαγνητικό πεδίο μπορεί νά μελετηθεί μέ 
τήν καθοδική λυχνία πού σέ σύγχρονη μορφή δίνεται ατό σχήμα 10-2. Ή  

όνομασία «καθοδική» λυχνία βρίσκει τήν προέλευσή της σέ πειράματα 
άγωγιμότητας σέ άέρια ύπό χαμηλή πίεση πού άπασχόλησαν τούς έρευνη- 

τές στά μέσα τού προηγούμενου αίώνα. Τό 1897 ό γερμανός φυσικός F. 
Braun κατασκεύασε τήν πρώτη παρόμοια διάταξη έλεγχόμενης δέσμης ήλε- 
κτρονίων καί γιά τό λόγο αύτό ή καθοδική λυχνία άπαντάται συχνά στή βι
βλιογραφία καί μέ τήν όνομασία λυχνία ή σωλήνας Braun. Σήμερα, ή καθο
δική λυχνία άποτελεϊ τήν κεντρική διάταξη σέ πολλά όργανα μετρήσεως καί 
έλέγχου. "Αμεση έφαρμογή βρίσκει στόν καθοδικό παλμογράφο πού θά έ 
χουμε τήν εύκαιρία νά μελετήσουμε μέ λεπτομέρεια άργότερα. Μέ μικρές 

παραλλαγές άπαντάται ώς τερματική όθόνη ήλεκτρονικών ύπολογιστών, 

ραντάρ καί, στήν πιό γνωστή της μορφή, ώς λυχνία τηλεοράσεως.

Όπως δείχνει τό σχήμα 1 0 -2 (α), ή καθοδική λυχνία έχει τή μορφή άε- 

ρόκενου σωλήνα, ό όποιος περιέχει τά στοιχεία γιά τή δημιουργία καί έλεγ

χο μιας λεπτής δέσμης ήλεκτρονίων. Στίς περισσότερες καθοδικές λυχνίες 

ή πίεση στό έσωτερικό τοΰ σωλήνα είναι τής τάξης τών 1 0  7 torr, ώστε ή 
πιθανότητα συγκρούσεως ένός ήλεκτρονίου τής δέσμης μέ μόρια τού περι

βάλλοντος νά εϊναι πρακτικά άμελητέα.

\  muz2 = -q V ( 10. 6 )

όπου στήν τελευταία σχέση V είναι ή όλική διαφορά δυναμικού. Είναι φα
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Ή  λεπτή δέσμη των ήλεκτρονίων δημιουργεϊται άπό μιά διάταξη ήλεκ- 

τροδίων στό ένα άκρο τοΰ σωλήνα πού δίνεται σέ μεγένθυση στό σχήμα
10-2(β). Ή  διάταξη αύτή άναφέρεται συνήθως μέ τήν όνομασία ήλεκτρο νι
κά πυροβόλο. Πηγή τών ήλεκτρονίων άποτελεϊ ή κάθοδος Κ πού συνήθως 
έχει τή μορφή ένός μικρού κυλίνδρου. Στό έσωτερικό τοΰ κυλίνδρου καί 
μονωμένο ήλεκτρικά μέ ένα μανδύα άπό κεραμικό υλικό βρίσκεται ένα νή

μα πού μέ διοχέτευση έναλλασσόμενου ρεύματος θερμαίνει τήν κάθοδο. 
Στίς συνήθεις καθοδικές λυχνίες ή έναλλασσόμενη τάση θερμάνσεως τής 
καθόδου είναι τής τάξης τών 6 V ένώ ή θερμοκρασία λειτουργίας τής κα
θόδου γύρω ατούς 1200 Κ. Στό έξωτερικό τής καθόδου έχει άποτεθεΐ υλι
κό μέ μικρό έργο έξόδου ήλεκτρονίων (συνήθως όξείδια τοΰ βαρίου ή τοΰ 
στροντίου). Μέ τή θέρμανση τής καθόδου όρισμένα ήλεκτρόνια άποκτοΰν 
κινητική ένέργεια ώστε νά ξεφύγουν άπό τό ύλικό. Έ τσ ι στό γύρω χώρο 

δημιουργεϊται ένα νέφος ήλεκτρονίων μέ πυκνότητα πού έξαρτάται άπό τή 
θερμοκρασία τής καθόδου καί τό ηλεκτροστατικό πεδίο πού τυχόν ύπάρχει 

στή γειτονία της. Τό φαινόμενο εί ̂ αι γνωστό ώς θερμιονική έκπομπή.
Τέσσερα όμοαξονικά κυλινδρικά ήλεκτρόδια μέ κυκλικά διαφράγματα 

περιβάλλουν τήν κάθοδο, όπως είκονίζεται σέ διατομή στό σχήμα 1 0 -2 (β). 

Τό ήλεκτρόδιο G 1( πού όνομάζεται έσχάρα έλέγχου λειτουργεί μέ άρνητικό 
δυναμικό'ώς πρός τήν κάθοδο (στήν περιοχή μεταξύ 5 καί 20  V). Μέ τόν 
τρόπο αύτό τείνει νά άπωθήσει τά ήλεκτρόνια πρός τήν κάθοδο. Έ τσ ι, μέ 
μεταβολή τοΰ δυναμικού τής έσχάρας έλέγχου είναι δυνατόν νά περιορι
στεί ή νά αύξηθεΐ 6 άριθμός τών ήλεκτρονίων καί έπομένως ή ένταση τής 
δέσμης πού δημιουργεί τό πυροβόλο. Τά ήλεκτρόδια G2 καί Α 2 εϊναι συνδε- 
δεμένα έσωτερικά μέ άγωγό άμελητέας άντιστάσεως. Κατά τή λειτουργία 
τής λυχνίας στά ήλεκτρόδια αύτά άναπτύσσεται θετικό δυναμικό V 2 ώς 
πρός τήν κάθοδο Κ μέ τιμή μερικών έκατοντάδων ή άκόμη καί χιλιάδων 

volt. Τό ήλεκτρικό πεδίο πού δημιουργεϊται μέ τόν τρόπο αύτό έπιταχύνει 
τά ήλεκτρόνια κατά μήκος τοΰ κοινού άξονα τών ήλεκτροδίων. Τό ήλεκτρό

διο Α , διατηρείται σέ δυναμικό μέ τιμή V , ένδιάμεση μεταξύ τοΰ δυναμικού 

τής καθόδου καί τής άνόδου. Τό ήλεκτρικό πεδίο πού δημιουργεϊται άπό 

τήν όλη διάταξη τοΰ πυροβόλου ήλεκτρονίων έχει ώς άποτέλεσμα τήν 

έστίαση τών ήλεκτρονίων σέ μιά λεπτή δέσμη μέ έγκάρσια διατομή πού 
καθορίζεται ούσιαστικά άπό τό μέγεθος τοΰ διαφράγματος στό ήλεκτρόδιο 

G v 'Ένα άπλό παράδειγμα ήλεκτροστατικού φακού τής μορφής αύτής έχου
με ήδη μελετήσει στό Πείραμα 3-2. Τό πείραμα πού άκολουθεϊ μελετά μέ 
ήδη γνωστές μεθόδους τό άντίστοιχο ήλεκτρικό πεδίο τοΰ ήλεκτρονικού 
πυροβόλου στήν καθοδική λυχνία.
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ΠΕΙΡΑΜΑ 10-1. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΛΥ
ΧΝΙΑΣ

Χαράξτε μέ μεταλλική μελάνη σέ άγώγιμο χαρτί τη διατομή τού ήλε- 

κτρονικοΰ πυροβόλου πού δίνεται στό σχήμα 10-3. Βεβαιωθείτε ότι έχε

τε συνδέσει έξωτερικά τό άνω καί κάτω μέρος τής διατομής κάθε ήλεκ- 

τροδίου όπως δείχνουν οΙ διακεκομμένες γραμμές τού σχήματος. Χρησι-

ΣΧΗ Μ Α 10-3 Διατομή ήλεκτρονικοϋ πυροβόλου. Οί διακεκομένες γραμμές άν- 

τιπροσωπεύουν έξωτερική σύνδεση στή διατομή κάθε ήλεκτρο- 
δίου.

μοποιεϊστε ένα ροοστάτη μέ ένδιάμεση έπαφή καί όλική άντίσταση R ~ 

1 ΜΩ.
- Προσδιορίστε τίς ΐσοδυναμικές έπιφάνειες καί χαράξτε τίς δυναμικές 

γραμμές γιά σημεία τής ένδιάμεσης έπαφής, τέτοια ώστε R2/R ,= 3  καί 
R2/R ,= 8 . Σχολιάστε τό άποτά λεσ μ α .

Ό π ω ς  θά δούμε πειραματικά άργότερα καθοριστικό ρόλο στην έστία- 
ση τής δέσμης παίζει ό λόγος τών δυναμικών ν ,/Vj. Ή  λεπτή δέσμη ήλεκ- 

τρονίων πού δημιουργεϊται μέ τόν τρόπο αύτό άπό τό πυροβόλο διατρέχει
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τόν άξονα της καθοδικής λυχνίας καί προσπίπτει στήν έπίπεδη έπιψάνεια 

πού ατό σχήμα 10-2(α) άναφέρεται ώς όθόνη. Τό έσωτερικό τής όθόνης 
είναι έπιστρωμένο μέ φωοψορίζουσα ουσία ή όποία μέ τήν πρόσπτωση 
ήλεκτρονίων έκπέμπει q x lx j. ’Επιπλέον, στήν έσωτερική έπιψάνεια τής λυ

χνίας υπάρχει μιά λεπτή έπίστρωση άπό άγώγιμο γραφίτη. Ό  ρόλος τής 
έπιστρώσεως αύτής είναι πολλαπλός. Είναι ήλεκτρικά συνδεδεμένη μέ τήν 
άνοδο καί άποτελεΐ έπέκτασή της, ένώ ταυτόχρονα θωρακίζει τόν έσωτερι
κό χώρο τής λυχνίας καί άπαλλάσσει τή δέσμη άπό τήν έπίδραση έξωτερι- 
κών ήλεκτρικών πεδίων. Συλλέγει ήλεκτρόνια, τά όποΤα έκπέμπονται άπό τή 

ψωσφορίζουσα ουσία κατά τήν πρόσπτωση τής δέσμης. Τέλος κάνει τό 

γυάλινο περίβλημα άδιαφανές καί βελτιώνει έτσι τή ψωτεινότητα τής είκό- 

νας στήν όθόνη.

Ή  εύεληξία τής καθοδικής λυχνίας όψείλεται κατά κύριο λόγο σέ δύο 

ζεύγη κατακόρυψων καί όριζόντιων πλακών, πού, όπως δείχνει τό σχήμα

10-2(α), περιβάλλουν τή δέσμη. Μέ τήν άνάπτυξη διαφοράς δυναμικού στίς 

πλάκες τού κατακόρυψου ή του όριζόντιου ζεύγους δημιουργεΐται ήλεκτρι- 

κό πεδίο κάθετο πρός τόν άξονα τής λυχνίας μέ άποτέλεσμα ή δέσμη νά 
άποκλίνει άντίστοιχα κατά τήν όριζόντια ή κστακόρυψη διεύθυνση. Κατά 

τόν ίδιο τρόπο βέβαια συμπεριψέρεται καί ή φωτεινή κηλίδα πού δημιουρ
γεί ή δέσμη στήν όθόνη τής λυχνίας. Ή  συμπεριφορά τής δέσμης κατά τή 
διέλευσή της μεταξύ τών όριζόντιων πλακών άναλύεται στό σχήμα 10-4.

Ή  ένέργεια ένός ήλεκτρονίου πού έκτοξεύεται άπό τό πυροβόλο τής 

λυχνίας έχει ταχύτητα πού έξαρτάται άπό τό δυναμικό V 2 τής άνόδου ώς

h------/--------ί------------------------------------------------------ -

oPcv ··

ΣΧΗΜΑ 10-4 Τροχιά τής δέσμης ήλεκτρονίων στήν καθοδική λυχνία κατά τή διέ
λευσή της διαμέσου κατακόρυψου ήλεκτρικοΰ πεδίου.

t  Τ ό  φ αινόμενο  όψ είλεται σ τή  δ ιέγ ερ σ η  τώ ν  ό τό μ ω ν  τού ύλικοΟ σ έ  ά ν ώ τ ερ ες  έ ν ερ γ ε ια κ ές  

καταστάσεις. Κατά τήν έπαναψ ορά τώ ν ά τό μ ω ν στή  βασική  το υ ς κα τά στα ση  ή π ερ ίσ σ εια  ■*- 

έν ερ γ εία ς  έκπέμπεται ώ ς ή λεκτρ ο μ α γνη π κή  άκτινοβολία σ τή ν  π ερ ιο χή  τού όρατοΰ.
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πρός την κάθοδο. Σέ ένα σύστημα συντεταγμένων μέ τόν άξονα χ κατά την 
όριζόντια διεύθυνση, τόν άξονα y κατά την κατακόρυφη καί τόν άξονα z κα

τά τόν άξονα τής λυχνίας, μπορούμε νά γράψουμε άπό την έξ. ( 1 0 .6 )

| m u zz = eV2 (10 .7)

δπου m καί —e είναι άντίστοιχα ή μάζα καί τό φορτίο τού ήλεκτρονίου. Ό 
ταν τό ήλεκτρόνιο έγκαταλείπει την άνοδο οΙ δύο άλλες συνιστώσες τής 
ταχύτητάς του υ* uy έχουν μηδενική τιμή καί, άν τό πυροβόλο είναι εύθυ- 
γραμμισμένο μέ τόν άξονα τής λυχνίας, ή τροχιά του καταλήγει στό κέντρο 
τής όθόνης.

Ή  άνάπτυξη διαφοράς δυναμικού Vd στό όριζόντιο ζεύγος έχει ώς άπο- 
τέλεσμα τή δημιουργία ένός κατακόρυφου ήλεκτρικοΰ πεδίου Ε ν μέ τιμή

Ey
Vd
d

( 10. 8 )

δπου d ή άπόσταση μεταξύ των δύο πλακών. Τό ήλεκτρικό πεδίο έπενεργεΐ 

στό ήλεκτρόνιο μέ δύναμη

Fy = —eEv (10 .9)

πού κατά τή διέλευσή του έχει ώς άποτέλεσμα νά τό έπιταχύνει άπό μηδε
νική έγκάρσια ταχύτητα έως κάποια ταχύτητα uy. Έτσ ι, άφού έγκαταλείψει 
τήν περιοχή τού ήλεκτρικοΰ πεδίου Ε γ καί μέχρι νά προσπέσει στήν όθόνη, 
τό ήλεκτρόνιο κινείται μέ σταθερή ταχύτητα

u = uYy + u zi  ( 1 0 . 1 0 )

σέ εύθύγραμμη τροχιά πού, δπως άναλύεται διαγραμματικά στό σχήμα 1 0 - 
4, σχηματίζει γωνία θ ώς πρός τόν άξονα τής λυχνίας, τέτοια ώστε

tane = - ^ .  ( 1 0 . 1 1 )
υΖ

Ή  ταχύτητα υζ πού έχει προσδώσει τό πυροβόλο στό ήλεκτρόνιο μπορεί 
νά ύπολογιστεΐ άμέσως άπό τήν έξ. (10 .7 ). Ή  έγκάρσια ταχύτητα υν πού 
άποκτάται κατά τή διέλευση τού ήλεκτρονίου άπό τό όριζόντιο ζεύγος. Ικα
νοποιεί τή σχέση (10 .3 )

dUy
eEy -m

dt
e

Vd
d
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ή

mduy — β -~dt . d
'Ολοκλήρωση τής τελευταίας σχέσης δίνει

(10. 12)

muv =» e ——— At (1 0 .1 3 )
d

όπου Δ ί είναι ό χρόνος πού άπαιτεϊται γιά τή διέλευση τού ήλεκτρονίου 

άπό τό όριζόντιο ζεύγος. Ά ν  t  είναι οΙ διαστάσεις τού ζεύγους κατά τόν ά

ξονα τής λυχνίας, τότε 6 χρόνος αυτός δίνεται άπό τήν άπλή σχέση

(
Δ ΐ -------

καί ή έξ. (10.13)  μπορεί νά γράψει ώς

_  β V d (  
Uy m d uz

(10.14)

(10 .15)

Συνδιάζοντας τέλος τή σχέση αύτή μέ τήν έξ. (10.7)  μπορούμε νά έκψρά- 

σουμε τήν άπόκλιση τής δέσμης ώς συνάρτηση των ήλεκτρικών καί γεωμε

τρικών χαρακτηριστικών τής λυχνίας

eVd  ̂ V d t
mdu22 V2 2d

(10 .16)

"Οπως άναμένεται, ή άπόκλιση τής δέσμης αύξάνει μέ άντίστοιχη αύξηση 

τού δυναμικού V d πού έφαρμόζεται στό ζεύγος. Είναι έπίσης άνάλογη πρός 
τίς φυσικές διαστάσεις τού ζεύγους κατά τόν άξονα τής λυχνίας if). Α ντ ί
θετα, ή άπόκλιση τής δέσμης είναι άντίστροψα άνάλογη πρός τό δυναμικό 
έπιταχύνσεως V2: μικρότερο δυναμικό έπιταχύνσεως συνεπάγεται μικρότε
ρη ταχύτητα τού ήλεκτρονίου κατά τόν άξονα z καί έπομένως μεγαλύτερη 
διάρκεια πτήσης στήν περιοχή τού έγκάρσιου ήλεκτρικοϋ πεδίου.

Ή  έξ. (10.16)  μπορεΤ νά μεταφραστεί εύκολα σέ άπόκλιση τής φωτει
νής κηλίδας πού σχηματίζεται στήν όθόνη τής λυχνίας. Ά ν  D είναι ή άπό- 
κλιση τής φωτεινής κηλίδας άπό τόν άξονα τής λυχνίας, τότε σύμφωνα μέ 

τή γεωμετρία τού σχήματος 10-4 (παραβλέποντας τήν μικρή καμπυλότητα 
τής όθόνης)
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tan© = ^  (10.17)

δπου L είναι ή άπόσταση τής όθόνης άπό τό ζεύγος πού προκαλεΐ τήν άπό- 
κλιση. Μέ λεπτομερέστερη άνάλυση προκύπτει δτι ή άπόσταση L πρέπει νά 
μετρηθεί άπό τό μέσον τού ζεύγους ώς τήν όθάνη. ‘Η άπόκλιση έπομένως 
τής φωτεινής κηλίδας μπορεί νά γραφεί ώς

V d f
V 2 2d

L . (10.18)

Τη σχέση αύτή καθώς καί γενικώτερα τη λειτουργία τής καθοδικής λυχνίας 

θά μελετήσουμε στό έπόμενο πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 10-2. Η ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

Συνδέστε τήν καθοδική λυχνία σύμφωνα μέ τό διάγραμμα τού σχή

ματος 10-5. "Οπως δείχνει τό σχήμα, οΙ άκροδέκτες κάθε ήλεκτροδίου 

φέρουν ιδιαίτερο κωδικό άριθμό καί χρώμα. Συνδέστε τούς άκροδέκτες 

θερμάνσεως τής καθόδου στή λήψη 6.3 V ΕΡ. Συνδέστε τήν κάθοδο 
στόν αρνητικό πόλο τού τροφοδοτικού ΣΡ C. Ό  θετικός πόλος τού ίδιου 

τροφοδοτικού συνδέεται μέ τό ήλεκτρόδιο έστιάσεως Α , |βλ. σχήμα 10- 
2 (β )|. Ό  θετικός πόλος τού τροφοδοτικού C συνδέεται έπίσης μέ τόν άρ- 

νητικό πόλο τού τροφοδοτικού Β, τού όποιου ό θετικός πόλος συνδέεται 
μέ τήν άνοδο τής λυχνίας. Μέ τόν τρόπο αυτό τό όλικό δυναμικό έπιτα- 

χύνσεως είναι

V2 = Vc + VB (10.19)

|βλ. σχήμα 10-2(β)|. Ό  έλεγχος έντάσεως τής δέσμης πραγματοποιείται 

μέ άνάπτυξη άρνητικοΰ δυναμικού τής τάξης τών 4 .5  V μεταξύ τής καθό

δου καί τής έσχάρας έλέγχου. Γιά τό δυναμικό αύτό χρησιμοποιείστε 

ήλεκτρικό στοιχείο ή τροφοδοτικό ΣΡ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μή λειτουργείτε ποτέ τή λυχνία μέ μηδενικό δυναμικό στήν 

έσχάρα έλέγχου G ,. Τούτο θά έχει ώς άποτέλεσμα τή δημιουργία έξαιρε- 
τικά Ισχυρής δέσμης’ήλεκτρονίων, ή όποια είναι δυνατόν νά καταστρέψει 

τοπικά τή φωσφορίζουσα ούσία τής όθόνης.

Στό σχήμα 10-5, ή γείωση τού τροφοδοτικού Β (ή όποια είναι συν- 

δεδεμένη μέ τή γείωση τού έργαστηρίου) έχει συνδεθεί μέ τόν θετικό
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πόλο. Τήν ίδια κοινή γείωση χρησιμοποιούν έπίσης ώς σημείο άναφοράς 
οΐ πλάκες άποκλίσεως τής λυχνίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέ τή συνδεσμολογία τού σχήματος 10-5, ένα άρνητικό δυ

ναμικό άρκετών έκατοντάδων volt έμφανίζεται στά άκρα τού ήλεκτρικοΰ 

στοιχείου πολώσεως τής έσχάρας έλέγχου. ‘Αποφεύγετε κάθε έπαψή μέ 
τούς άκροδέκτες τού στοιχείου πού μπορεί νά προκαΑέσει Ισχυρό ή Ακό
μη καί θανατηφόρα σόκ.

Συνδέστε ένα τροφοδοτικό ΣΡ στους άκροδέκτες —χ καί χ τού όριζόντιου 

ζεύγους. Ά ν  δέν διαθέτετε τροφοδοτικό ΣΡ μπορείτε νά χρησιμοποιήσε
τε ένα ήλεκτρικό στοιχείο 45  V μέ ένδιάμεση έπαφή καί ροοστάτη, σύμ
φωνα μέ τή διάταξη τού σχήματος 10-6. Βεβαιωθείτε άτι κατανοείτε τή 
λειτουργία τής διατάξεως. Στήν περίπτωση αυτή μετρήστε τή διαφορά 
δυναμικού μεταξύ τών πλακών μέ ένα βολτόμετρο.
-  Ενεργοποιείστε τήν τροφοδοσία 6 .3  V AC γιά τή θέρμανση τής καθό
δου. Παρατηρείστε τήν έρυθρή φωταύγεια κοντά στή βάση τής λυχνίας 
πού δημιουργεί ή άντίσταση θερμάνσεως. Ενεργοποιείστε τό τροφοδοτι

κό Β καί άναπτύξτε διαφορά δυναμικού VB ~ 4 0 0  V. ‘Ενεργοποιείστε τό 

τροφοδοτικό C καί άναπτύξτε δυναμικό Vc τέτοιο ώστε νά έπιτύχετε μιά 

λεπτή φωτεινή κηλίδα στήν όθόνη τής λυχνίας. Καταγράψτε τό δυναμικό 

έπιταχύνσεως V2 = Vc + VB καί τό δυναμικό έστιάσεως V , = Vc- Αύξεΐ- 

στε τό δυναμικό πολώσεως τής έσχάρας έλέγχου G , καί καταγράψτε τό 

δυναμικό VG γιά τό όποιο έξαφανίζεται ή φωτεινή κηλίδα.

-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία γιά τρεις ή τέσσερις μικρότε

ρες τιμές τοΰ δυναμικού VB. Τί συμπεραίνετε γιά τό λόγο V ,/V 2. ό όποιος 

δημιουργεί τήν καλύτερη έστίαση τής δέσμης; Πώς μεταβάλλεται τό δυ

ναμικό VG σέ σχέση μέ τό δυναμικό έπιταχύνσεως V 2;
Ξαναγυρίστε στή συνθήκη λειτουργίας γιά τό μέγιστο δυναμικό VB τής 

προηγούμενης διεργασίας. ’Αναπτύξτε κάποια διαφορά δυναμικού Vri στό 

κατακόρυφο ζεύγος καί μετρεϊστε τήν όριζόντια άπόκλιση D τής φωτει
νής κηλίδας. ‘Επαναλάβετε τήν έργασία γιά τουλάχιστον 8 τιμές τού δυ

ναμικού Vd καλύπτοντας δλο τόν όριζόντιο άξονα τής όθόνης. Χρησιμο
ποιείστε τήν τιμή πού δίνει ό κατασκευαστής γιά τήν άπόσταση L μεταξύ 

τής όθόνης καί τού κατακόρυφου ζεύγους καί υπολογίστε τήν τιμή τής 

συναρτήσεως tand. Δώστε σέ γραφική παράσταση τή συνάρτηση tan6 

ώς πρός τό δυναμικό άποκλίσεως Vd.

-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία γιά όλες τίς τιμές τού δυναμι

κού VB πού χρησιμοποιήσατε στό πρώτο μέρος τοΰ πειράματος. Σέ κάθε 

περίπτωση ρυθμίστε τήν πόλωση τής έσχάρας έλέγχου ώστε ή φωτεινό- 

τητα τής κηλίδας στήν όθόνη τής λυχνίας νά είναι Ικανοποιητική.

27
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C ·
0-100V 0-400V Ο

ΣΧΗΜ Α 10-5 Σύνδεση καθοδικής λυχνίας γιά τή μελέτη τής άττοκλίσεως ήλεκτρο- 

νίων σέ έγκάρσιο ήλεκτρικό πεδίο.

- Γ ι ά  καθεμιά άπό τίς προηγούμενες μετρήσεις άποδώστε σέ γραφική 

παράσταση τήν ποσότητα V2tanO ώς συνάρτηση τού δυναμικού άποκλί- 

σεως Vd. ‘Από τίς γραφικές παραστάσεις προσδιορίστε τό μέγεθος (/ά  
γιά τό ζεύγος πού δημιουργεί τήν άπόκλιση τής δέσμης. Συγκρίνετε τήν 
τιμή πού προκύπτει μέ τήν τιμή πού δίνει ό κατασκευαστής καί σχολιά
στε τό άποτέλεσμα.
-  Υπολογίστε τήν ευαισθησία τής λυχνίας σας ώς πρός τό δυναμικό 
άττοκλίσεως, ήτοι τήν ποσότητα Vd/D σέ μονάδες V/cm, γιά κάθε τιμή 

τού δυναμικού έπιταχύνσεως V2. Άποδώστε τά άποτελέσματα σέ γραφι

κή παράσταση. Σχολιάστε τήν καμπύλη πού προκύπτει.
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+ Χ * R.25kQ

ΑΛΑΛΑ
R

22.5 V 22.5 V

ΣΧΗΜΑ 10-6 Διάταξη γιά τήν 
άνάπτυξη διαφοράς δυναμικοΟ 
στίς πλάκες άποκλίσεως τής κα
θοδικής λυχνίας.

-χ  *

10-2 Κίνηση Φορτισμένων Σωματίων σέ ‘Ομογενές Στατικό Μαγνητικό 
Πεδίο

Ή  έξ. (10 .2) παίρνει Ιδιαίτερα άπλή μορφή γιά τήν περιγραφή τής κινή- 
σεως ένός φορτισμένου σωματίου σέ όμογενές στατικό μαγνητικό πεδίο. 
Καθόσον ή δύναμη είναι πάντα κάθετη πρός τήν ταχύτητα τοΰ σωματίου, 
τό έργο πού καταναλώνεται είναι ίσο μέ τό μηδέν. ‘Η ένέργεια έπομένως 

καθώς καί ή ταχύτητα (κατά άπόλυτη τιμή) τοΰ σωματίου παραμένει σταθε

ρή. Μπορούμε έτσι νά γράψουμε τήν έξίσωση τής κινήσεως ώς

ή

δπου

= qu χ Β

du
d t

= υ χ ωΒ

qB
m

( 10.20 )

(10.21 )

( 10.22 )

0) προηγούμενες έξισώσεις Ισχύουν γιά ταχύτητα τοΰ φορτισμένου σωμα
τίου μικρή σέ σχέση μέ τήν ταχύτητα τοΰ φωτός. Τούτο όφείλεται στή 

χρησιμοποίηση τής σχέσης

ρ = mu (1 0 .2 3 )

γιά τή μετάβαση άπό τήν έξ. (10 .2 ) στήν έξ. (1 0 .2 0 ). Στή σχετικιστική πε

ριοχή (υ ~  c), ή διόρθωση πού άπαιτείται είναι άπλή. Καθόσον ή ταχύτητα 

παραμένει σταθερή, μπορούμε νά γράψουμε

m
(1 0 .2 4 )

ο
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καί στή θ έσ η  τής έξ. (1 0 .2 0 )

γ π ι-----= qu χ Β . (1 0 .2 5 )
dt

Στίς δύο τελευτα ίες  σ χ έσ ε ις  έχει χρησ ιμοποιηθεί ό καθιερω μένος συμβολι

σμός

(1 0 .2 6 )

Μ έ τόν τρόπο αύτό ή έξ. (1 0 .2 1 )  περιγράφει πάλι τη χρονική μεταβολή 

(κατά δ ιεύθ υνσ η ) τής ταχύτητας ένώ  τό άνυσμα ω Β τής έξ. (1 0 .2 2 ) τροπο

ποιείται ώς

U>B
qB
γΓΠ

(1 0 .2 7 )

Ή  γεν ική  κίνηση πού περιγράφεται άπό τήν έξ. (1 0 .2 1 )  είναι όμαλή κα

τά τή δ ιεύθ υνσ η  τοϋ μαγνητικοϋ πεδίου Β καί κυκλική κατά δ ιεύθ υνση  κά

θετη πρός αύτό. Ό  άναγνώ στης μπορεί εύκολα νά έπ ιβεβα ιώ σει μέ άντικα- 

τάσταση άτι ή γενική λύση  τής έξ. (1 0 .2 1 )  δίνεται άπό τό πραγματικό μέ

ρος τής συνα ρτήσεω ς

u(t) — υ ,|έ3 + ω Βθ ( £ , — /c2)e  ,α,β1 (1 0 .2 8 )

όπου / είναι ή φανταστική μονάδα, έ3 τό μοναδιαίο άνυσμα κατά τή δ ιεύ

θυνση  τού πεδίου Β καί έ ν έ2 δύο μοναδιαία άνύσματα, άμοιβαΐα κάθετα 

καί κάθετα πρός τό μαγνητικό πεδίο. Ή  σταθερή ταχύτητα υ,ι κατά τή δ ιεύ

θυνση  τοϋ μαγνητικοϋ πεδίου έξαρτάται άπό τίς άρχικές συνθήκες ένώ  ή 

ποσότητα R (μέ δ ιαστάσεις μήκους) άντιπροσω πεύει τήν άκτίνα τής κυκλι

κής τροχιάς σ έ  ένα έπίπεδο κάθετο πρός τό πεδίο. Ή  κυκλική τροχιά είναι 

δεξιόστροφη σέ σχέση  μέ τή δ ιεύθ υνση  τοϋ μαγνητικοϋ πεδίου γιά θετικό 

φορτίο καί άριστερόστροφη γιά άρνητικό. Ή  άκτίνα R μπορεί νά έκφ ραστεί 

άναλυτικά άν παρατηρήσουμε ότι ή ποσότητα ωΒθ στή συνάρτηση τής έξ. 

(1 0 .2 8 )  άντιπροσω πεύει τή σταθερή (κατά άπόλυτη τιμή) ταχύτητα υ± στό 

έπίπεδο πού όρίζουν τά άνύσματα i ,  καί έ 2. Τότε άπό τήν έξ. (1 0 .2 7 )

RqB
-------= υ±ΥΓΠ
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(10 .29 )

*Η κίνηση φορτίου (καί συγκεκριμένα τοΰ ήλεκτρονίου) σέ ένα όμογε- 
νές στατικό μαγνητικό πεδίο μπορεί νά μελετηθεί μέ τή βοήθεια τής καθο
δικής λυχνίας πού έξετάσαμε καί χρησιμοποιήσαμε στήν προηγούμενη πα
ράγραφο. Ειδικότερα θά μελετήσουμε τήν έπίδραση ένός μαγνητικοΰ πε
δίου μέ διεύθυνση κάθετη πρός τή δέσμη ήλεκτρονίων τής καθοδικής λυ
χνίας. Στό σύστημα συντεταγμένων πού χρησιμοποιήσαμε στήν προηγού
μενη παράγραφο, θά θεωρήσουμε ένα άμογενές στατικό μαγνητικό πεδίο 
κατά τόν άξονα χ. Στήν περίπτωση αύτή ή ταχύτητα υ„ (= υΧ) τοΰ ήλεκτρο
νίου στήν έξ. (10 .28 ) μηδενίζεται καί ή κίνηση τοΰ ήλεκτρονίου, στήν πε

ριοχή τοΰ πεδίου, είναι κυκλική στό έπίπεδο y—ζ.
Ή  τροχιά ένός ήλεκτρονίου κατά μήκος τοΰ άξονα τής καθοδικής λυ

χνίας δίνεται στό σχήμα 10-7. Κατά τή διέλευσή του διαμέσου τοΰ μογνη- 

τικοϋ πεδίου, τό όποιο έκτείνεται σέ περιοχή μήκους (  κατά τόν άξονα τής 

λυχνίας, τό ήλεκτρόνιο άκολουθεΐ κυκλική τροχιά άκτίνας R καί άποκλίνει 
άπό τήν άρχική του διεύθυνση κατά γωνία θ. Στή συνέχεια έκτελεΐ κίνηση 

κατά εύθύγραμμη τροχιά καί καταλήγει στήν όθόνη σέ άπόσταση D άπό 
τόν άξονα τής λυχνίας. Τό διάγραμμα σημειώνει άκόμη τήν άπόσταση α 

άπό τόν άξονα τής λυχνίας στήν όποια βρίσκεται τό ήλεκτρόνιο κατά τήν 
έξοδό του άπό τήν περιοχή τοΰ μαγνητικοΰ πεδίου.

Γιά τή συνήθη λειτουργία τής καθοδικής λυχνίας, ή σχετικιστική διόρ

θωση τής έξ. (10 .2 9 ) δέν είναι άπαραίτητη’ . Μπορούμε έπομένως νά γρά
ψουμε

t Ή  κινητική ένέργεια τοΰ ήλεκτρονίου κατά τήν έξοδό του άπό τό ήλεκτρονικό πυροβόλο

όπου ν , είναι τό δυναμικό έπιταχύνσεως. ‘Από τή σχέση αύτή ή σχετικιστική ταχύτητα 
τοΰ ήλεκτρονίου ώς πρός τήν ταχύτητα τοΰ φωτός c μπορεί νά γράψει ώς

είναι

i  mu* 1 = eV. (10 .31)

, υ νΐ 2eV2
i  c /  me2

(10.32)

Γιό τυπικό δυναμικό έπιταχύνσεως V , = 500 V, ή δυναμική ένέργεια πού καταναλίσκεται 
στό ήλεκτρόνιο είναι
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ΣΧΗ Μ Α  10-7 Τροχιά ήλεκτρονίου στην καθοδική λυχνία υπό τήν έπίδραση έγ- 

κάρσιου μαγνητικοϋ πεδίου. Τό σύμβολο© άντιπροσωπεύει μαγνη- 

τικό πεδίο κάθετο πρός τό έπίπεδο τού σχήματος καί μέ φορά πρός 

τά άνω.

R =
mu
θΒ"

(10 .30 )

δπου υ = υζ είναι ή ταχύτητα πού προσδίδει τό ήλεκτρονικό πυροβόλο ατό 

ήλεκτρόνιο.

eV2 = 500 eV (10.33)

σέ μονάδες ήλεκτρονιοβόλτ (eV) τής ’Ατομικής Φυσικής. (Ή  μονάδα αύτή όρίζεται ώς ή 
ένέργεια πού άποκτδ σωμάτιο φορτισμένο μέ ένα ήλεκτρονικό φορτίο κατά τήν έπιτάχυν- 
σή του άπό διαφορά δυναμικού 1 V). Στίς ίδιες μονάδες ή ένέργεια τής μάζας άδρανείας 
τού ήλεκτρονίου είναι

me2 = 511 000 eV.

Μέ τά δύο τελευταία μεγέθη ή έξ. (10.31) παίρνει τήν τιμή

—  ~  0.002 
511

(10.34)

πού δικαιολογεί τήν άντικατάσταση γ = 1 στήν έξ. (10.29).
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Ή  γωνία άποκλίσεως 0  τού ήλεκτρονίου μπορεί νά έκφραστεΤ εύκολα 

άττό τή γεωμετρία του σχήματος 10-7 ώς

(  foB
βίηθ = = — —  (10.35)

R mu

ένώ ή παράλληλη μετατόπιση τής δέσμης α κατά τή στιγμή πού έγκαταλεί- 

πει τήν περιοχή τού μαγνητικού πεδίου ώς

a = R — RcosO = —~ ( 1  — cosO) . (10.36)
60

Ή  άπόκλιση D τού σημείου τής φωτεινής κηλίδας στήν όθόνη άπό τόν άξο

να τής λυχνίας δίνεται τέλος άπό τήν έκφραση

D = LtanO + α (10.37)

δπου L εΤναι οί διαστάσεις τού χώρου, κατά μήκος τού άξονα τής λυχνίας 
πού εΤναι άπαλλαγμένος άπό μαγνητικό πεδίο.

Ή  άπόκλιση D στήν έξ. (10 .37 ) μπορεί νά έκφραστεΤ ώς συνάρτηση 
τών γεωμετρικών χαρακτηριστικών τής λυχνίας μέ άντικατάσταση τών έξ.
(10 .35 ) καί (10 .36 ). Τό άποτέλεσμα δμως άπλοποιεϊται σημαντικά άν χρη

σιμοποιήσουμε τό γεγονός δτι ή τυπική γωνία άποκλίσεως 0  είναι άρκετά 
μικρή. Έτσ ι, μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε τήν προσέγγιση

sind ~ tan0 ~  0  (10.38α)

καί

cos0 ~  1 ---- —  . (1 0 .38β )

Μέ τόν τρόπο αύτό ή άπόκλιση D παίρνει τή μορφή

D = to  *  IR O *  = - £ L  + (1 0 .3 9 )

ή, χρησιμοποιώντας τήν έξ. (10 .3 1 ) γιά τόν ύπολογισμό τής ταχύτητας υ.

(1 0 .4 0 )
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"Οπως άναμένεται, ή άπόκλιση της δέσμης είναι άνάλογη πρός την ένταση 
τοΰ μαγνητικοϋ πεδίου Β. Είναι έπίσης άντίστροφα άνάλογη πρός τήν τε

τραγωνική ρίζα τοΰ δυναμικού έπιταχύνσεως. Ή  τελευταία Ιδιότητα μπορεί 
νά συγκριθεϊ μέ τήν έξάρτηση τής άποκλίσεως κατά τή διέλευση τής δέ
σμης όπό ήλεκτρικό πεδίο |βλ. έξ. (10 .18 )). Ή  διαφορά όφείλεται στήν έπι- 
πλέον έξάρτηση ώς πρός τήν ταχύτητα, τήν όποια περιέχει ή δύναμη πού 

έξασκεί τό μαγνητικό πεδίο.
Στό πείραμα πού άκολουθεϊ μελεταται ή έπίδραση ένός έγκάρσιου μα- 

γνητικοΰ πεδίου στήν ήλεκτρονική δέσμη τής καθοδικής λυχνίας.

ΠΕΙΡΑΜΑ 10-3. ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

”Αν καί είναι δυνατόν νά κατασκευαστεί καθοδική λυχνία μέ διατάξεις 
στό έσωτερικό τού γυάλινου περιβλήματος πού δημιουργούν έλεγχόμενο 

μαγνητικό πεδίο, θά χρησιμοποιήσουμε δύο έξωτερικά πηνία μέ κοινό ά

ξονα, κάθετο πρός τόν άξονα τής λυχνίας. Συνδέστε τή λυχνία σύμφωνα 

μέ τό διάγραμμα τού σχήματος 10-5 καί έκατέρωθεν τής λυχνίας τά δύο 

πηνία σύμφωνα μέ τή διάταξη τού σχήματος 10-8. Βεβαιωθείτε άτι μέ τή 

συνδεσμολογία τά δύο πηνία δημιουργούν μαγνητικό πεδίο κατά τήν ίδια 

Φορά καί όχι κατά άντίθετη. Τά ζεύγη οριζόντιας καί κατακόρυφης άπο

κλίσεως τής λυχνίας δέν χρησιμοποιούνται στό πείραμα αυτό, αλλά πρέ

πει νά συνδεθοϋν μέ τόν γειωμένο θετικό άκροδέκτη Β+ τού τροφοδοτι

κού Β (βλ. σχήμα 10-5) ώστε νά άποφευχθεί ή συσσώρευση στατικού 

φορτίου στίς πλάκες, τό όποίο μπορεί νά προκαλέσει άπόκλιση τής δέ

σμης.
Τό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργούν τά δύο πηνία είναι άνάλογο πρός 

τό ρεύμα πού παρέχει τό τροφοδοτικό ΣΡ (βλ. Πίνακα 9-1) καί άπό τό 

νόμο τού Ohm άνάλογο πρός τό δυναμικό Vs πού μετρά τό βολτόμετρο 

στή διάταξη τοΰ σχήματος 10-8. Μετρεΐστε τήν άπόκλιση D τής φωτει

νής κηλίδας στήν οθόνη τής λυχνίας ώς συνάρτηση τοΰ δυναμικού Vs γιά 

διάφορες τιμές τοΰ δυναμικού έπιταχύνσεως V2. 'Αποδώστε τίς μετρή

σεις σέ γραφική παράσταση χαράσσοντας διαφορετική καμπύλη γιά κάθε 

τιμή τού δυναμικού V2. Σέ δεύτερη γραφική παράσταση άποδώστε όλα 

τά δεδομένα χρησιμοποιώντας ώς μεταβλητή στόν όριζόντιο άξονα τήν 

ποσότητα Vs />/ V 2. Τί πληροφορίες μπορείτε νά έξάγετε άπό τά προη
γούμενα δεδομένα; Σχολιάστε τό σχήμα τής καμπύλης πού προκύπτει σέ 

κάθε γραφική παράσταση.
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Θ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΡ

ΣΧΗΜ Α 10-8 Συνδεσμολογία πηνίων γιά τή δημιουργία όμογενοϋς στατικού μα- 

γνητικοΰ πεδίου στήν καθοδική λυχνία.

Κατά τή διεξαγωγή των Πειραμάτων 10-2 καί 10-3 θά παρατηρήθηκε 

ίσως δτι ή φωτεινή κηλίδα στήν όθόνη τής λυχνίας, άκόμη καί κατά τήν 

άπουσία ήλεκτρικοΟ ή μαγνητικοΰ πεδίου, μεταβάλλει θέση δταν μεταβάλ

λεται τό δυναμικό έπιταχύνσεως V2. Ή  άπόκλιση αυτή όψείλεται έν μέρει 

στό μαγνητικό πεδίο τήτ γης καί μπορεϊ νά χρησιμοποιηθεί γιά τόν 

προσδιορισμό του.

ΠΕΙΡΑΜΑ 10-4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ME *
ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

Συνδέστε τή καθοδική λυχνία σύμφωνα μέ τό σχήμα 10-5. “Εστιάστε 
μέ προσοχή τή φωτεινή κηλίδα στήν όθόνη καί, περιστρέφοντας τή λυ

χνία, παρατηρείστε τήν άπόκλιση τής κηλίδας καθώς ή λυχνία μεταβάλλει 

διεύθυνση στό χώρο. Προσδιορίστε τή διεύθυνση στήν όποίσ παρατη- 

ρεΐται έλάχιστη άπόκλιση. Τί σχέση έχει ή διεύθυνση αύτή μέ τή διεύ

θυνση τού γήινου μαγνητικοΰ πεδίου στόν τόπο πού βρίσκεστε;

Προσδιορίστε τή διεύθυνση τής λυχνίας γιά τήν όποια ή άπόκλιση D 

τής φωτεινής κηλίδας γίνεται μέγιστη. Μετρεΐστε τήν άπόσταση D καί μέ 

τή βοήθεια τής έξ. (10 .40 ) ύπολογεΐστε τήν ένταση τοΰ γήινου μαγνητί

σου πεδίου. Στήν περίπτωση αύτή (  είναι ή όλική άπόσταση μεταξύ τοΰ 

ηλεκτρονικού πυροβόλου καί τής όθόνης καί L  = 0 .



398 10. Κίνηση Ηλεκτρικού φορτίου σέ Στατικό Ήλεκτρομαγνητικό Πεδίο

— Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία γιά διάφορες τιμές του δυνα

μικού έπιταχύνσεως V 2. Υπολογίστε τή μέση τιμή του γήινου μαγνητικοΰ 

πεδίου καί τό άντίστοιχο πειραματικό σφάλμα. Συγκρίνετε τό άποτέλεσμα 
μέ τιμές που δίνονται στή βιβλιογραφία.

10·3  Κίνηση Φορτισμένων Σωματίων σέ ‘Ομογενές Στατικό Ηλεκτρικό καί 
Μαγνητικό Πεδίο

"Οταν στό χώρο ύπάρχει ταυτόχρονα ήλεκτρικό καί μαγνητικό πεδίο ή 
κίνηση ένός φορτισμένου σωματίου είναι άρκετά περίπλοκη. Γιά όμογενές 
στατικό ήλεκτρικό καί μαγνητικό πεδίο στό χώρο ή έξ. (10 .2 ) μπορεί νά λυ
θεί αναλυτικά σέ κατάλληλο σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων. 'Ιδιαί
τερο ένδιαφέρον παρουσιάζει ή κίνηση φορτισμένου σωματίου σέ όμογε- 

νές, στατικό ήλεκτρικό καί μαγνητικό πεδίο, δπου τά δύο πεδία έχουν άμοι- 
βαία κάθετη διεύθυνση. Ή  άνάλυση τής περιπτώσεως αύτής γίνεται έξαι- 
ρετικά άπλή στά πλαίσια τής είδικής θεωρίας τής σχετικότητα^. Σέ γενικές 

γραμμές, άν σέ κάποιο σύστημα συντεταγμένων Κ τό ήλεκτρικό καί μαγνη- 
τικό πεδίο έχουν άντίστοιχα διεύθυνση κατά τούς άξονες y καί ζ, μπορούμε 
νά προσδιορίσουμε τήν κίνηση τού φορτισμένου σωματίου σέ ένα δεύτερο 
σύστημα συντεταγμένων Κ ' πού κινείται μέ σταθερή ταχύτητα ώς πρός τό 
σύστημα Κ. Ειδικότερα, άν έπιλέξουμε τήν ταχύτητα u τού συστήματος Κ' 
κατά τήν διεύθυνση τού άξονα χ καί μέ μέγεθος

u (10 .41)

τότε στό σύστημα Κ' τό μέν ήλεκτρικό πεδίο Ε' μηδενίζεται ένώ τό μαγνη- 
τικό πεδίο έχει ένταση

Βζ = — Β Ζ . (10 .42)
Υ

Τό πρόβλημα έπομένως άνάγεται στόν προσδιορισμό τής κινήσεως τού 
φορτισμένου σωματίου σέ όμογενές στατικό μαγνητικό πεδίο πού έξετάσα- 
με στήν προηγούμενη παράγραφο. Στό σύστημα Κ' ή κίνηση έμφανίζεται 
κυκλική στό έπίπεδο χ — γ ένώ, παρατηρούμενο άπό τό σύστημα Κ, τό σω-

t Βλ. π.χ. J.D . Jackson, Classical Electrodynamics, John VYiley and Sons, Inc., 1962.
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ΣΧΗ Μ Α 10-9 Κίνηση ήλεκτρι- 
κοΟ φορτίου σέ κάθετα όμογε- 

vf\ στατικά πεδία.

Β

α

μάτιο έκτελεΤ ταυτόχρονα όμαλή κίνηση κατά τόν άξονα χ. Ή  όμαλή κίνηση 

κατά διεύθυνση κάθετη πρός τό ήλεκτρικό καί μσγνητικό πεδίο μπορεί νά 

έρμηνευτεΤ ποιοτικά άν παρατηρήσουμε άτι (στό σύστημα Κ) καθώς τό σω

μάτιο περιστρέφεται γύρω άπό τό μαγνητικό πεδίο, κατά τή διάρκεια ένός 

ήμικυκλίου έπιταχύνεται άπό τό ήλεκτρικό πεδίο καί ή άκτίνα τής τροχιάς 

του αύξάνει. Στό έπόμενο ήμικύκλιο, έπιβραδύνεται άπό τό ήλεκτρικό πεδίο 

μέ άντίστοιχη μείωση τής άκτίνας. Ή  αύξομείωση αύτή τής άκτίνας τής κυ

κλικής τροχιάς προκαλεΤ τήν όμαλή μετατόπιση κατά διεύθυνση κάθετη 

πρός τό έπίπεδο τών πεδίων Ε καί Β, δπως δίνεται διαγραμματικά στό σχή
μα 10-9. Παρατηρεΐται άτι ή φορά τής μετατοπίσεως είναι άνεξάρτητη άπό 

τό πρόσημο τού ήλεκτρικοΰ φορτίου.
Θά μελετήσουμε τήν κίνηση ήλεκτρονίων σέ διασταυρωμένο ήλεκτρο- 

μαγνητικό πεδίο χρησιμοποιώντας άκόμη μιά φορά τήν καθοδική λυχνία. 

Γιά τό σκοπό αύτό θά άναπτύξουμε ένα όμογενές στατικό μαγνητικό πεδίο 
κατά τόν άξονα τής όθόνης πού θά ταυτίσουμε μέ τόν άξονα ζ τοϋ συστή

ματος συντεταγμένων. 'Ομογενές στατικό ήλεκτρικό πεδίο κατά τόν άξονα 

y μπορεί νά δημιουργηθεΐ, δπως στό Πείραμα 10-1, μέ άνάπτυξη διαφοράς 

δυναμικού στό όριζόντιο ζεύγος άποκλίσεως. Στήν άνάλυση πού άκολουθεΐ 

θά χρησιμοποιήσουμε λιγώτερο προχωρημένες μεθόδους άπό τήν προη

γούμενη σκιαγράφιση στά πλαίσια τής είδικής θεωρίας τής σχετικότητας.

Κατά τή λειτουργία τής καθοδικής λυχνίας τό ήλεκτρονικό πυροβόλο 

δημιουργεί κατά τόν άξονα τής λυχνίας ήλεκτρόνια μέ ταχύτητα υ*. ή όποία 
έξαρτάται άπό τό δυναμικό έπιταχύνσεως V 2 σύμφωνα μέ τή σχέση

eV2 = ± muz2 . (1 0 .4 3 )

"Αν τό έσωτερικό τής λυχνίας είναι άπαλλαγμένο άπό ήλεκτρικό πεδίο, ένα
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μαγνητικό πεδίο κατά τόν άξονα τής λυχνίας δέν έπηρεάζει τή δέσμη καί ή 
φωτεινή κηλίδα δημιουργεϊται ατό κέντρο τής όθόνης. Τό άξονικό μαγνητι- 
κό πεδίο έπιδρά ατά ήλεκτρόνια τής δέσμης μόνον δταν αύτά διαθέτουν 
συνιστώσα τής ταχύτητας υΓ κάθετη πρός τόν άξονα τής λυχνίας. Στήν πε
ρίπτωση αυτή, δπως είδαμε στήν προηγούμενη παράγραφο, ή κίνηση είναι 
κυκλική με άκτίνα

R
m ur
~eB~

καί γωνιακή συχνότητα

ω
ur _  eB 
R πι

{βλ. έξ. (1 0 .2 2 )}. Ή  περίοδος τής κινήσεως είναι

(10 .44 )

(10 .45)

2π 2πηι 
ω eB

(10 .46)

”Αν τό μαγνητικό πεδίο έκτείνεται καθόλο τό μήκος τοϋ άξονα τής λυ
χνίας τότε ή έκταση t  τού ήλεκτρικού πεδίου, στήν περιοχή τού ζεύγους 
άποκλίσεως {βλ. σχήμα 10-7}, μπορεί νά θεωρηθεί άμελητέα σέ σχέση με 
τή διαδρομή L τής δέσμης. Στήν προσέγγιση αύτή μπορούμε νά θεωρή
σουμε δτι ή μόνη έπίδραση τού ήλεκτρικού πεδίου στή δέσμη είναι ή δη
μιουργία μιας έγκάρσιας συνιστώσας τής ταχύτητας υΓ. Λόγω τής άρχικής 
αύτής συνιστώσας τής ταχύτητας τό ήλεκτρόνιο έκτελεϊ κυκλική τροχιά στό 
έπίπεδο χ — y μέ χαρακτηριστικά μεγέθη πού δίνονται άπό τίς έξ. (10 .44) -
(10 .46 ). Ταυτόχρονα έκτελεϊ όμαλή κίνηση κατά τόν άξονα τής λυχνίας μέ 
σταθερή ταχύτητα υΖ. Ό  συνδιασμός τών δύο κινήσεων έχει ώς άποτέλε- 

σμα τήν έλικοειδή τροχιά πού περιγράφει τό σχήμα 10-10.
"Ενα χαρακτηριστικό μέγεθος τής τροχιάς τού σχήματος 10-10 είναι ή 

άπόσταση πού διανύεται κατά μήκος τού μαγνητικοΰ πεδίου στό χρόνο 
μιάς πλήρους περιστροφής στό έπίπεδο χ—y. Τό μέγεθος αύτό πού θά όνο- 
μάσουμε βήμα τής τροχιάς δίνεται προφανώς άπό τή σχέση

2ππιυζ
(10 .47)P = υζΤ  = eB
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ΣΧΗΜΑ 10-10 Έλικοειδής 
τροχιά ήλεκτρονίου σέ άξονικό 
μογνητικό πεδίο.

Τό σημείο της όθόνης δπου τελικά καταλήγει ή τροχιά του σχήματος 10-10 

μπορεί νά περιγράφει ώς συνάρτηση του μαγνητικοΰ πεδίου Β καί τών λοι

πών χαρακτηριστικών τής λυχνίας. Γιά τό σκοπό αύτό είναι χρήσιμο νά ει

σάγουμε τό σύστημα συντεταγμένων πού δίνεται στό σχήμα 10-11. Ό  κύ

κλος μέ άκτίνα R άντιπροσωπεύει τήν προβολή τής έλικοειδοϋς τροχιάς 

στήν όθόνη καί τό σημείο 0  τή θέση τής φωτεινής κηλίδας γιά (λ =  0 . Τό 
σημείο Ρ είναι τό σημείο δπου ή τροχιά συναντά τήν όθόνη ένώ ή γωνία φ

ΣΧΗΜΑ 10-11 Σύστημα συντε
ταγμένων στήν όθόνη καθοδι
κής λυχνίας γιά τήν περιγραφή 
τής κινήσεως ήλεκτρονίων σέ 
άξονικό μαγνητικό πεδίο.
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άντιπροσωπεύει τη γωνία πού έχει διαγράψει τό ήλεκτρόνιο κατά τή δια
δρομή του. ’Από τή γεωμετρία τοϋ σχήματος 10-10 καί τόν όρισμό τού βή
ματος στήν έξ. (1 0 .4 7 ) είναι φανερό δτι

φ = 2π -t- =  . (10.48)
Ρ mu2

(Παρατηρεΐται δτι ή γωνία φ που σημειώνεται στό σχήμα 10-11 διαφέρει 

άπό τή γωνία φ τής έξ. (1 0 .4 8 ) κατά ένα άκέραιο πολλαπλάσιο τού 2π). ΟΙ 

πολικές συντεταγμένες r, θ πού είσάγονται στό σχήμα 10-11 συνδέονται 
μέ τίς συντεταγμένες R, φ μέ τίς άπλές σχέσεις

r = 2 R s in  γ  (10 .49α)

καί

θ = γ  (10 .49β)

πού όδηγοΰν στήν άπλή σχέση

r = 2R sinO . (10 .50)

Ή  άκτίνα R τής κυκλικής κινήσεως έξαρτάται άπό τό άξονικό μαγνητικό πε-
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δίο Β. Χρησιμοποιώντας τίς έξ. (10 .44 ) καί (10 .48 ) είναι εύκολο νά δείξου

με δτι

R Lur Lur 
υζφ 2 υ ζθ

πού σέ συνδιασμό μέ τήν έξ. (10 .49 ) δίνει

Lur βίπθ
r = -------  -------  .

υζ θ

(10 .51 )

(1 0 .5 2 )

Ό  γεωμετρικός τόπος πού περιγράφεται στήν τελευταία σχέση άπσν- 
τάται στή γεωμετρία μέ τήν όνομσσία κοχλιοειδές. Ή  καμπύλη, καθώς καί 

χαρακτηριστικές τιμές τής παραμέτρου φ = 2Θ, δίνεται στό σχήμα 10-12. 
Γιά κάθε τιμή τής γωνίας θ = kn. όπου k άκέραιος, ή καμπύλη διέρχεται 

άπό τήν άρχή τών συντεταγμένων 0 . Τούτο βρίσκεται σέ συνέπεια μέ τήν 

άντίστοιχη τιμή τής γωνίας φ = 2kn, πού υποδηλώνει ένα όκέραιο πολλα

πλάσιο πλήρων περιστροφών τού ήλεκτρονίου στό έπίπεδο χ—γ. Καθώς ή 
τιμή τής γωνίας φ αύξάνει, μέ άντίστοιχη αύξηση τού μαγνητικοϋ πεδίου Β, 
ή άπόκλιση ;  φωτεινής κηλίδας άπό τήν άρχή τών συντεταγμένων, όπως 

άναμένεται, γίνεται όλο καί μικρότερη.
Τό 1922 μιά είδικά κατασκευασμένη καθοδική λυχνία μέ άξονικό μα- 

γνητικό πεδίο χρησιμοποιήθηκα άπό τόν καθηγητή τού Πανεπιστημίου τής 

Ίένας Η. Busch γιά τή μέτρηση τού λόγου e/m (φορτίο πρός μάζα) τού 
ήλεκτρονίου. Ό πω ς δείχνει ή έξ. (10 .48 ). ό λόγος e/m μπορεί νά προσδιο
ριστεί στήν προηγούμενη διάταξη άπό τή σχέση

e

m
υζΦ
BL

9_
BL

(1 0 .5 3 )

όπου στό τελευταίο σκέλος ή τιμή τής ταχύτητας υζ έχει άντικατασταθεΐ 

άπό τήν έξ. (10 .43). Επ ίλυση τής έξ. (10 .53 ) ώς πρός τό λόγο e/m δίνει 

άμέσως

e

m
(1 0 .5 4 ) * 29

t Η. Busch, Physikalische Zeitschrift, 23, (1922) 438. Ή περιγραφή τής διατάξεως έχει 
δοθεί πιό πρόσφατα στό άρθρο τοΰ καθηγητή H.V. Neher, American Journal of Physics.
29 (1961) 471. o
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Παρατηρεϊται 6τι τό δεξιό μέρος της έξ. (10 .54 ) περιέχει άποκλειστικά με
γέθη πού είναι δυνατόν νά μετρηθούν πειραματικά ή να προσδιοριστούν 
άπό τίς συνθήκες λειτουργίας τής λυχνίας.

Τό ιστορικό πείραμα τού Η. Busch θά έπαναλάβουμε στη συνέχεια.

ΠΕΙΡΑΜΑ 10-5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ e/m ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΛΥ
ΧΝΙΑ

Συνδέστε τήν καθοδική λυχνία σύμφωνα μέ τή διάταξη τοϋ σχήματος
10-5. Δημιουργεΐστε άξονικό μαγνηπκό πεδίο περιβάλλοντος τή λυχνία μέ 

τά δύο πηνία πού χρησιμοποιήσατε στό Πείραμα 10-2, έτσι ώστε ό άξο

νας τής λυχνίας καί τών πηνίων νά συμπίπτουν. Βεβαιωθείτε δτι τά πηνία 

έχουν συνδεθεί ώστε τό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργεί καθένα νά έχει 
φορά ι;ατά τή φορά τής δέσμης.

- 'Αναπτύξτε κάποια διαφορά δυναμικού Vd στό όριζόντιο ζεύγος καί πα
ρατηρείστε τήν άπόκλιση τής δέσμης. ΑύξεΤστε σταδιακά τήν τιμή τού 

μαγνητικοΰ πεδίου Β καί παρατηρείστε τή φωτεινή κηλίδα νά διαγράφει 

τήν κοχλιοειδή καμπύλη τού σχήματος 10-12. Σέ κατάλληλο πίνακα ση

μειώστε τίς συντεταγμένες τής φωτεινής κηλίδας καί τό άντίστοιχο δυνα

μικό πού άναπτύσσεται στά άκρα τών πηνίων. Υπολογίστε άντίστοιχα 

τήν τιμή τής γωνίας φ, τό μαγνητικό πεδίο καί άπό τήν έξ. (10 .54 ) τό λό

γο e/m. Συγκρίνετε τό τελικό άποτέλεσμα τοϋ λόγου e/m μέ τιμές πού 

δίνονται στή βιβλιογραφία.

Μία πιθανή πηγή σφάλματος στό προηγούμενο πείραμα προέρχεται 
άπό τήν παραδοχή ότι τό άξονικό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργεϊται άπό 

τό σύστημα τών πηνίων είναι όμογενές. "Αμεση έφαρμογή τών τύπων τού 
Πίνακα 9-1 δίνει τό μαγνητικό πεδίο στόν άξονα ένός πηνίου μέ άπειρες 
διαστάσεις ώς

Β = μ0πί (10 .55)

όπου π ό άριθμός τών σπειρών άνά μονάδα μήκους. Στήν πράξη κανένα 
πηνίο δέν μπορεί νά θεωρηθεί μέ άπειρες διαστάσεις καί Ιδιαίτερα τό σύ
στημα πηνίων πού χρησιμοποιήθηκε στό προηγούμενο πείραμα πολύ δια
φέρει άπό τήν ιδανική αύτή κατάσταση. Ή  πραγματική τιμή τού μαγνητικοΰ 
πεδίου στόν άξονα τών πηνίων πού χρησιμοποιήθηκαν στό προηγούμενο 
πείραμα έχει προσδιοριστεί μέ μεθόδους πού θά μελετήσουμε άργότερα
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ΣΧΗΜ Α 10-13 Διόρθωση μαγνητικού πεδίου στον άξονα τών πηνίων του πειρά
ματος 10-4.

{βλ. Πείραμα 10-14| γιά διάφορες τιμές τοϋ ρεύματος I. Ό  παράγοντας 

διορθώσεως που προκύπτει δίνεται ύπό μορφή γραφικής παραστάσεως 

στό σχήμα 10-13. Ό  κατακόρυφος άξονας τής γραφικής παραστάσεως άν- 

τιπροσωπεύει τό λόγο τοΰ πραγματικού πεδίου Β πρός τό πεδίο Β0 που 

ύπολογίζεται στήν έξ. (1 0 .5 5 ). Ή  παράμετρος τού όριζόντιου άξονα z/S έκ- 

φράζει τό λόγο τής άποστάσεως z άπό τό κέντρο του συστήματος τών δύο 

πηνίων πρός τό μήκος S τοΰ άξονα καθενός πηνίου. Τό άποτέλεσμα τοΰ 

λόγου e/m πού προσδιορίζεται στό Πείραμα 10-5 μπορεί νά βελτιωθεί ση
μαντικά άν στόν υπολογισμό τοϋ μαγνητικοϋ πεδίου ληφθεϊ υπόψη ένας 
μέσος παράγοντας διορθώσεως μέ βάση τά δεδομένα του σχήματος ΙΟ 

Ι 3.

10-4 Ό  Καθοδικός Παλμογράφος

Ή  καθοδική λυχνία πού χρησιμοποιήσαμε στίς προηγούμενες παραγρά

φους άποτελέϊ τήν κεντρική διάταξη τού καθοδικού παλμογράφου, πού 

άπαντάται σήμερα σέ κάθε έργαστήριο ήλεκτρικών ή ήλεκτρονικών μετρή

σεων. Ή  λειτουργία τοΰ όργάνου στηρίζεται στήν έκμετάλλευση τής άνα-

28

ο
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λογίας μεταξύ της διαφοράς δυναμικού V<j πού άναπτύσσεται σ έ  ένα ζεύ 

γος τής λυχνίας μέ τήν απόκλιση D τής φω τεινής κηλίδας στήν οθόνη. Μ έ 

τόν τρόπο αυτό ή ήλεκτρονική δέσμ η  τής καθοδικής λυχνίας άναλαμβάνει 

τό ρόλο τού κινητού πηνίου τού γαλβανομέτρου. Ή  σημαντική διαφορά 

έδώ  έγκειται στήν άπουσία κάθε τριβής ή άλλου παράγοντα άδρανείας, 

έτσι ώ στε ή άπόκριση τού όργάνου νά γίνεται έξαιρετικά γρήγορη. Ό  χρό

νος π τήσεω ς τού ήλεκτρονίου μέσα  στή λυχνία είναι περίπου 10 8 sec  μέ 

δυνατότητες άποκρίσεω ς τής δ έσ μ ι,ς  σ έ  χρονικές μεταβολές τού δυναμικού 

άποκλίσεω ς τής ’ίδιας τάξης μ εγέθ ο υς . Οι δυνατότητες αύτές άποκρίσεω ς 

ύπερβαίνουν βέβα ια  κατά πολλές τάξεις μεγέθ ο υς τίς δυνατότητες παρακο- 

λο υ θ ή σ εω ς τού άνθρώ πινου οφθαλμού.

Ή  δυσκολία  ξεπερνιέτα ι μέ τήν ταυτόχρονη χρησιμοποίηση καί τών 

δύο ζευγώ ν άποκλίσεω ς τής καθοδικής λυχνίας. Στή συνήθη λειτουργία τού 

παλμογράφου, τό δυναμικό πού πρόκειται νά παρατηρηθεί συνδέετα ι στό 

όριζόντιο ζεύγος. Στό κάθετο ζεύγος άναπτύσσεται ταυτόχρονα ένα δυνα

μικό πού μεταβάλλεται γραμμικά μέ τό χρόνο. Μ έ τόν τρόπο αύτό ή άπό- 

κλιση τής φ ω τεινής κηλίδας κατά τόν κατακόρυφο άξονα είναι άνάλογη 

πρός τό δυναμικό, ένώ  κατά τόν όριζόντιο πρός τό χρόνο. ’Έ τ σ ι, ή κίνηση 

τής φ ω τεινής κηλίδας στήν οθόνη τού παλμογράφου διατρέχει καμπύλη 

πού άντιστοιχεϊ στή γραφική παράσταση τού δυναμικού ώς πρός τό χρόνο. 

’Ακόμη καί άν ή φω τεινή κηλίδα διατρέξει τήν οθόνη σέ πολύ μικρό χρόνο, 

ή εικόνα τής γραφικής παραστάσεω ζ παραμένει, λόγω τής ιδιότητας τής 

φ ω σφ ορίζουσας ούσίας νά διατηρεί τή φωταύγεια γιά ένα όρισμένο χρονι

κό διάστημα. ’Έ τσ ι ή γραφική παράσταση στήν όθόνη τού παλμογράφου 

μπορεί νά παρατηρηθεί άπευθείας ή νά φωτογραφηθεΤ γιά μετέπειτα λ ε 

π τομερέστερη  παρατήρηση.

'Α ν  ή υεταβολή του δυναμικού πού άναπτύσσεται στό όριζόντιο ζεύγος 

είναι περιοδική ή παρατήρηση μπορεί νά βελτ ιω θεί σημαντικά μέ έπανειλη- 

μένη άποτύπω ση τής γραφικής παραστάσεω ς στήν όθόνη τού παλμογρά

φ ου. Τούτο  είναι δυνατόν άν τό γραμμικά μεταβαλλόμενο δυναμικό πού 

άναπτύσσεται στό κατακόρυφο ζεύγος έπαναλαμβάνεται μέ τήν περίοδο 

μεταβολής τού δυναμικού στό όριζόντιο ζεύγος. Τό  δυναμικό πού άπαιτεϊ- 

ται γιά τό σκοπό αύτό καί πού γιά προφανείς λόγους έχει καθ ιερω θεί μέ 

τήν ονομασία πριονωτή τάση, δίνεται στό σχήμα 1 0 -1 4 . Καθόλη τή διάρ

κεια τής περιόδου ή πριονωτή τάση μεταβάλλεται γραμμικά άπό μιά άρνητι- 

κή τιμή τού δυναμικού άποκλίσεω ς έω ς τήν ίδια θετική τιμή. Μ έ τόν τρόπο 

αύτό σ α ρ ώ ν ε ι  τή δέσμ η  άπό τό άριστερό έω ς τό δεξιό άκρο τής όθόνης
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ΣΧΗΜ Α 10-14 Πριονωτή τάση στό κστακόρυφο ζεύγος καθοδικού παλμογράφου.

(έξοΰ καί ή έναλλακτική όνομασία δυναμικό ή τάση σαρώσεωςϊ. Στό τέλος 
τής περιόδου έπανέρχεται γρήγορα στήν πρώτη άρνητική τιμή. "Αν κι. μι

κρό τό χρονικό διάστημα έπαναψοράς τής πριονωτής τάσης είναι παρόλα 

ταΰτα πεπερασμένο καί ή τροχιά τής δέσμης καθώς έπανέρχεται άπό τό 

δεξιό άκρο τής όθόνης στό άριστερό είναι δυνατό νά έμφανιστεΐ ώς μιά 

φωτεινή γραμμή χαμηλής έντάσεως. Εφαρμόζοντας κατά τή διάρκεια τής 

έπαναφορδς, ένα άρνητικό δυναμικό μερικών volt στήν έσχάρα έλέγχου 

του ήλεκτρονικοϋ πυροβόλου, ή δέσμη μπορεί νά διακοπεί γιά τό χρονικό 
διάστημα πού άπαιτεϊται, ώστε ή τροχιά έπαναφορδς νά μήν είναι όρατή.

Μιά (περιοδικά) μεταβαλλόμενη τάση, πού γιά συντομία θά άναφέρου- 
με στό μέλλον ώς σήμα, θά έμφανίσει σταθερή είκόνα στήν όθόνη τού 
παλμογράφου άν έκπληρώνονται όρισμένες προϋποθέσεις. Κατ' άρχήν, δ- 

πως ήδη άναφέρθηκε, ή περίοδος τού δυναμικού σαρώσεως πρέπει νά 

ταυτίζεται μέ τήν περίοδο τού σήματος. Εξάλλου ή άρχή τής σαρώσεως 

πρέπει νά συμπίπτει πάντα μέ τό ίδιο σημείο τού σήματος. Πολλοί σύγχρο
νοι παλμογράφοι χρησιμοποιούν τό ίδιο τό σήμα γιά τήν έναρξη τής σαρώ

σεως, ένώ τό έπίπεδο σκανδαλισμοΰ, δηλαδή τό σημείο τού σήματος, στό 

όποιο άρχίζει ή σάρωση, προσδιορίζεται μέ έξωτερική ρύθμιση. Ή  δυνατό

τητα σκανδαλισμοΰ τού δυναμικού σαρώσεως δίνει μεγάλη εύεληξία στήν 
άπεικόνιση τού σήματος. Είναι π.χ. δυνατόν νά έπιλεγεΐ άν ή γραφική παρά
σταση πού σχηματίζεται στήν όθόνη θά άρχίσει κατά τή θετική ή άονητική 
ήμιπερίοδο ένός σήματος έ ’ αλλασσόμενης τάσης. Επιπλέον σέ παλμογρά
φους πού διαθέτουν δυνατότητα σκανδαλισμοΰ τής όριζόντιας σαρώσεως 
δέν είναι άπαραίτητο τό σήμα νά έχει περιοδικό χαρακτήρα, καθόσον ή 
(μοναδική) σάρωση ένός τυχαίου γεγονότος μπορεί νά συμβεί μέ σκσνδαλι- 
σμό άπό τό ίδιο τό γεγονός. ι°<··
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'Ορισμένοι τύποι έργαστηριακών παλμογράφων χρησιμοποιούν γεννή
τρια συνεχούς πριονωτής τάσης πού συνήθως άναφέρεται ώς συγχρονι
σμένη σάρωση. Γιά σταθερή εικόνα στήν όθόνη τού παλμογράφου, ή πε
ρίοδος τής πριονωτής τάσης πρέπει νά είναι ίση ή άκέραιο πολλαπλάσιο 

τής περιόδου τού σήματος. Ή  γεννήτρια τής πριονωτής τάσης στήν περί
πτωση αύτή συγχρονίζεται αύτόματα ώς πρός τό σήμα, άντλώντας τήν πλη
ροφορία άπό τό ίδιο τό σήμα. Ή  δυνατότητα συγχρονισμού σέ συνήθεις 
παλμογράφους καλύπτει μιά περιορισμένη περιοχή καί παλμογράφοι τού 
τύπου αύτοΰ περιέχουν διακόπτη έπιλογής γιά τήν περιοχή τής συχνότητας 
τού σήματος. Ή  σχέση μεταξύ τού σήματος καί τού δυναμικού σαρώσεως 
δίνεται διαγραμματικά στό σχήμα 10-15.

Ή  δημιουργία ένός παλμογράφου, πέρα άπό τήν καθοδική λυχνία καί 
τή γεννήτρια πριονωτής τάσης, άπαιτεΐ διάφορα άλλα κυκλώματα. "Ενα τρο
φοδοτικό ΣΡ πρέπει νά παρέχει τό δυναμικό πού άπαιτεΐται γιά κάθε ήλεκ- 
τρόδιο τού ήλεκτρονικοΰ πυροβόλου. Τυπικό δυναμικό έπιταχύνσεως σέ 
σύγχρονους παλμογράφους είναι τής τάξης των 2 0 0 0  V, ένώ γιά όρισμέ- 
νους τύπους μπορεί νά φτάσει τά 10 0 0 0  V. Μέ τίς τιμές αύτές τού δυνα
μικού έπιταχύνσεως, τό δυναμικό άποκλίσεως πού άπαιτεΐται γιά τή μετατό
πιση τής φωτεινής κηλίδας κατά τήν άκτίνα τής όθόνης είναι γύρω στά 200  
V. Γιά νά είναι δυνατή ή μελέτη σημάτων στήν περιοχή των mV πού συχνά 

άνακύπτουν σέ ήλεκτρονικά κυκλώματα άπαιτεΐται ή ένίσχυση τού σήματος 
κατά ένα παράγοντα τού 100 ή 1 000 . Οί περισσότεροι παλμογράφοι δια-

Δυνατά ’ Επιλεγμένο
αημεΤα σημείο
συγχρονισμού σκανδαλισμοϋ

Κατακόρυφο
σήμα αΑ αλλλλΚαλ/ιλλ.

Σήμα
σαρώσεως

Συγχρονισμένη
σάρωση σάρωση

ΣΧΗ Μ Α 10-15 Σκανδαλισμένη καί συγχρονισμένη άπόκριση του δυναμικού σα

ρώσεως σέ καθοδικό παλμογράφο.
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θέτουν ένα ένισχυτή γιά κάθε ζεύγος άποκλίσεως μέ δυνατότητα έπιλογής 
τού παράγοντα ένισχύσεως έξωτερικά. Ή  σχέση των διαφόρων κυκλωμά

των πού συγκροτούν ένα άπλό παλμογράφο δίνεται διαγραμματικά ατό 

σχήμα 10-16.
Στή συνέχεια θά κάνουμε μιά πρώτη γνωριμία μέ τόν καθοδικό παλμο

γράφο.

m

ΠΕΙΡΑΜΑ 10-β. Ο ΚΑΘΟΔΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ

Περιεργαστείτε τό χειριστήριο τού παλμογράφου σας στήν πρόσοψη 
τού όργάνου. Βεβαιωθείτε άτι κατανοείτε τό χειρισμό καί τή λειτουργία 
κάθε διακόπτη. Περιγράψτε στήν έργαστηριακή σας έκθεση μέ μερικές 
Φράσεις τή λειτουργία κάθε διακόπτη. ΆναψερθεΤτε τόσο στό διάγραμμα 
τού σχήματος 10-16 όσο καί στήν είκόνα πού σχηματίζεται στήν όθόνη 
τού παλμογράφου.
-  Γιά νά άποκτήσετε κάποια ευχέρεια στό χειρισμό τού παλμογράφου 
συνδέστε στό ζεύγος κάθετης άποκλίσεως τήν έξοδο μιάς γεννήτριες πε
ριοδικής τάσης (π.χ. ήμπονοειδοϋς τάσης). Ρυθμίστε τόν παλμογράφο ώστε 
νά έπιτύχετε στήν όθόνη καθεμιά άπό τίς είκόνες τού σχήματος 10-17. 
Μεταβάλετε τή συχνότητα καί τό πλάτος τής γεννήτριας καί παρατηρεί
στε τί ρυθμίσεις άπαιτοϋνται στόν παλμογράφο γιά τήν έπαναφορά τής 
είκόνας. Έπαναλάβετε τήν έργασία γιά άλλες τυχόν κυματομορφές που 
διαθέτει ή γεννήτρια.

ο
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ΣΧΗΜ Α 10-17 Εικόνα ήμιτονοειδούς τάσης στην οθόνη καθοδικού παλμογρά

φου.

Ό  παλμογράφος σας μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τή μέτρηση δυνα

μικού. Γιά τό σκοπό αύτό πρέπει νά είναι σωστά βαθμονομημένος. Πολ

λοί παλμογράφοι διαθέτουν έξοδο μέ_ σταθερό σήμα (συνήθως τετραγω

νικό) γνωστού ύψους. Συνδέστε τό σήμα βαθμονομήσεως στην είσοδο 

κατακόρυφης άποκλίσεως καί έλέγξτε τή βαθμονόμηση τοΰ παλμογρά

φου ώς πρός την ένδειξη τοΰ διακόπτη κατακόρυφης ένισχύσεως.

- Μπορείτε νά κάνετε μιά άνεξάρτητη βαθμονόμηση τοΰ παλμογράφου 
χρησιμοποιώντας τή διάταξη τού σχήματος 10-18. Χρησιμοποιείστε τό 

μετασχηματιστή πού παρέχει 6 .3  V ΕΡ γιά τή θέρμανση τής καθόδου 
ηλεκτρονικών λυχνιών καί ένα κιβώτιο άντιστάσεων μέ ένδιάμεση έπα- 

φή. Μετρεϊστε μέ ένα βολτόμετρο τό ακριβές δυναμικό μεταξύ τών ση
μείων Α καί G στήν έξοδο τοΰ μετασχηματιστή. "Οπως θά δούμε στό Κε
φάλαιο 14, γιά ήμιτονοειδή τάση, τό βολτόμετρο ΕΡ μετράει τήν ένεργό 

τάση VEV, πού συνδέεται μέ τή διαφορά δυναμικού άπό κορυφή σέ κορυ
φή τοΰ σήματος VK κ μέ τή σχέση

ΣΧΗΜ Α 10-18 Διάταξη γιά τή βαθμονόμηση καθοδικού παλμογράφου.
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V* „ = 2 x/ r 2 V tv = 2 .83  Vev . (10 .56 )

Γιά συνολική άντίσταση R, + R2 2 : 500  Ω, προσδιορίστε τίς τιμές τών άν- 
τιστάσεων R, καί R2 ώστε στά άκρα τής άντιστάσεως R2 νά άναπτύσσε- 

ται δυναμικό V , κ = 1 V. 'Επιβεβαιώστε τόν υπολογισμό σας συνδέοντας 
τό βολτόμετρο στά άκρα τής R2 (μήν ξεχνάτε τήν έξ. (10 .56 )). Αποσυν

δέστε τό βολτόμετρο καί συνδέστε τά άκρα τής Rj στήν είσοδο κατακό- 

ρυφης άποκλίσεως τού παλμογράφου. Σταθεροποιείστε τήν είκόνα καί 
μεταβάλετε τήν κατακόρυψη ένίσχυση ώστε τό σήμα νά έχει έκταση κα
τά τόν κατακόρυφο άξονα 1 cm. Ή  όθόνη τώρα είναι βαθμονομημένη σέ 

1 V/cm. Συγκρίνετε τή βαθμονόμηση πού προσδιορίσατε μέ τήν ένδειξη 
τού διακόπτη κατακόρυφης ένισχύσεως.

Έπανσλάβετε τήν προηγούμενη βαθμονόμηση γιά 2 V/cm καί 4 V/cm. 

Σημειώστε τυχόν συστηματικό σφάλμα στήν ένδειξη τού διακόπτη κατα

κόρυφης ένισχύσεως στόν παλμογράφο. 'Επαναφέρετε τή βαθμονόμηση 

τού παλμογράφου σας σέ 1 V/cm καί διατηρείστε την γιά τόν ύπόλοιπο 

τού πειράματος. (Μή μεταβάλλετε πλέον τόν διακόπτη κατακόρυφης 

ένισχύσεως).

Μιά ιδιότητα τοΰ παλμογράφου σας πού ένδιαφέρει σέ πολλές έφαρ- 

μογές είναι ή έσωτερική του άντίσταση Rf. Συνδέστε τή γεννήτρια ήμιτο- 
ν/οειδοϋς τάσης μέ τόν παλμογράφο, παρεμβάλλοντας ένα κιβώτιο άνπ- 

στάσεων R, σύμφωνα μέ τό σχήμα 10-19. Ά ν  ο) άντιστάσεις R καί R, εΐ- 
νοι πολύ μεγαλύτερες άπό τήν άντίσταση τής γεννήτριας, τότε τό δυναμι

κό Vv πού άναπτύσσεται στό ζεύγος κατακόρυφης άποκλίσεως τού παλ
μογράφου, συνδέεται μέ τό δυναμικό Vc πού άναπτύσσει ή γεννήτρια μέ 

τή σχέση

ν’ “ Ί τ ν τ τ  V‘ ■ ,10·57'

Μέ τιμή R ~ 0  μεταβάλετε τό πλάτος τής γεννήτριας ώστε νά έτπτύχετε 

στόν παλμογράφο σήμα μέ δυναμικό ν (_κ = 4  V. Μεταβάλετε τήν άντι- 

σταση R ώστε τό δυναμικό V» „ νά μειωθεί στά 3/4 καί στή συνέχεια 

στό μισό τής προηγούμενης τιμής. Χρησιμοποιώντας τήν έξ. (1 0 .5 7 ) 

προσδιορίστε τήν έσωτερική άντίσταση τοΰ παλμογράφου σας.

-  Μιά ένδιαφέρουσα κυματομορφή πού μπορείτε νά παρατηρήσετε στόν 

παλμογράφο σας παρέχετα· άπό τή διάταξη τού σήματος 10-20 . Τό έξάρ- 

τημα πού συμβολίζεται ώς if είναι μιά δίοδος. Στήν έπόμενη παρά

γραφο θά μελετήσουμε τή δίοδη λυχνία μέ συμπεριφορά παρόμοια πρός 

τό έξάρτημα τοΰ σχήμψτος 10-20 . Γιά τό κύκλωμα αύτό άρκεϊ (σέ πολύ

Ο
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καλή προσέγγιση) νά θεωρήσουμε τή δίοδο ώς έν α  έξάρτημα μέ μηδενι

κή άντίσταση γιά φορά τού ρεύματος πρός τή φορά πού δείχνει τό βέλος 
καί άπειρη άντίσταση πρός τήν άντίθετη φορά. Συνδέστε τά άκρα τής άν- 

τιστάσεως στήν είσοδο κατακόρυφης άποκλίσεως τοϋ παλμογράφου καί 

παρατηρείστε τήν είκόνα πού σχηματίζεται στήν όθόνη. Ά ν  ό παλμογρά

φος σας διαθέτει καί δεύτερη είσοδο κατακόρυφης άποκλίσεως, συνδέ

στε στήν δεύτερη είσοδο τά άκρα τής γεννήτριας. Β ε β α ιω θ ε ίτ ε  δτι τά 
δ ύ ο  σ ή μ α τ α  κ α τ α κ ό ρ υ φ η ς  ά π ο κ λ ίσ ε ω ς  έ χ ο υ ν  σ υ ν δ ε θ ε ί  έ τ σ ι ώ σ τ ε  ή  γ είω 
σ η  νά ε ίν α ι κ ο ιν ή . Ρυθμίστε τούς δύο έπιλογεΐς πού καθορίζουν τή θέση

1
ΣΧΗΜ Α 10-20 'Απλό κύκλωμα άνορθώσεως.
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κάθε σήματος ώ στε νά έπιτύχετε μιά συσχετισμένη είκόνα στήν όθόνη 

του παλμογράφου γιά τό δυναμικό στά άκρα τής άντιστάσεως υέ σχέση 

μέ τό δυναμικό στά άκρα τής γεννήτριας. Τό  κύκλωμα τού σχήματος IQ - 

2 0  άναφέρεται ώς άηλό κύκλωμα όνορθώσεως. Δ ικαιολογείστε τήν κυ- 

ματομορφή πού προκύπτει καί τήν όνομασία τού κυκλώματος.

Στό προηγούμενο πείραμα, ό καθοδικός παλμογράφος χρησιμοποιήθη
κε γιά τήν παρατήρηση καί μελέτη κυμστομορφών. Τούτο έγινε δυνατό μέ 
τήν άνάπτυξη πριονωτής τάσης στό ζεύγος όριζόντιας άποκλίσεως τής κα
θοδικής λυχνίας. Μέ τόν τρόπο αυτό ή είκόνα πού σχηματίζεται στήν όθό
νη τού παλμογράφου είναι ή γραφική παράσταση τού δυναμικού (στήν εί
σοδο κατακόρυφης άποκλίσεως) ώς πρός τό χρόνο.

Μιά δυνατότητα πού προσδίδει μεγάλη εύεληξία στόν καθοδικό παλμο
γράφο είναι ή δυνατότητα (μέ έξωτερικό διακόπτη) άποσυνδέσεως τής 
πριονωτής τάσης καί έξωτερικής συνδέσεως ένός σήματος στό ζεύγος όρι- 

ζόντιας άποκλίσεως. ”Αν τό σήμα κατακόρυφης καί όριζόντιας άποκλίσεως 
στήν προηγούμενη σύνδεση είναι άνάλογα πρός δύο φυσικά μεγέθη, ή εί

κόνα πού σχηματίζεται στήν όθόνη είναι ή άντίστοιχη γραφική παράσταση 
τής μεταβολής τού πρώτου φυσικού μεγέθους ώς πρός τό δεύτερο.

Ό ς πρώτο παράδειγμα τής δυνατότητας αύτής θά έξετάσουμε τή σύν
δεση δύο ήμίτονοειδών κυμστομορφών στίς είσόδους όριζόντιας καί κατσ- 
κόρυφης άποκλίσεως τού παλμογράφου. Ά ν  οΐ δύο κυματομορφές έχουν 
συχνότητες ν, καί ν2 τότε ή μεταβολή τής άποκλίσεως στόν όριζόντιο καί 
κατακόρυψο άξονα δίνεται άντίστοιχα άπό τίς σχέσεις

χ = x0cosu>,t (10 .58α )

y = y0cos(u>2t + φ) (10 .58β )

όπου

ω, = 2πν, (10 .59α )

ω2 = 2πν2 (10 .59β )

χ0. Υ0 είναι ο) μέγιστες άποκλίσεις καί φ είναι ή διαφορά φάσης πού ση
μειώνεται στό σχήμα 10-21 γιά δύο κυματομορφές μέ ω, = ω2.

“Αν χ0 = y0, ω, = ω2 = ω καί ή διαφορά φάσης είναι ίση μέ 90°, τότε
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ΣΧΗΜΑ 10-21 Δύο ήμιτονοει- 
δεϊς κυματομορφές μέ τήν ίδια 
συχνότητα καί διαφορά φάσης 

Φ·

γ = y0cos^u)t + y  j  = — y0sinu)t (10 .60)

καί ή απόσταση τής φωτεινής κηλίδας άπό τήν άρχή τών συντεταγμένων 
είναι άνά πάσα στιγμή

r = s f r  + y2 = χ0 . (10 .61)

Τό σχήμα έπομένως πού άναμένεται στην όθόνη είναι κύκλος. Κατά τόν ί
διο τρόπο μπορούμε νά δείξουμε δτι άν φ = 0 (ή άκέραιο πολλαπλάσιο τού 

π), ή εικόνα πού σχηματίζεται στήν όθόνη είναι εύθεία γραμμή.

Γ ενικά, γιά ήμιτονοειδεϊς τάσεις τής έξ. (10 .58 ) μέ τήν ίδια συχνότητα 
καί τυχαία διαφορά φάσης φ ό γεωμετρικός τόπος πού διαγράφει ή φωτει
νή κηλίδα στήν όθόνη τού παλμογράφου είναι έλλειψη. Ή  διεύθυνση καί 
τό σχήμα τής έλλείψεως, όπως θά δούμε στή συνέχεια, μάς έπιτρέπουν μά
λιστα τή μέτρηση τής διαφοράς φάσης. Γιά τιμή τής γωνίας φ μεταξύ 0 καί 
π/2, ή διαδρομή τής φωτεινής κηλίδας δίνεται στό σχήμα 10-22. Ή  γωνία 
φ μπορεί νά προσδιοριστεί άν παρατηρήσουμε ότι ή διαδρομή της φωτει
νής κηλίδας διέρχεται άπό τόν όριζόντιο άξονα (γ = 0) όταν

cos(uit + φ) = 0
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ήτοι, όταν

u>t + φ -  (2k + 1)-£ (1 0 .6 2 )

δπου-k ακέραιος. Κατά τη χρονική αύτή στιγμή ή όριζόντια άπόκλιση είναι

x0cos I (2k

Ή  άπόσταση Β έπομένως του σχήματος 10-22 είναι ron μέ 2x0sinp  ένώ ή 
άπόστσση Α ϊση μέ 2χ0. Άπό τίς δύο αύτές σχέσεις έπεται δτι

ι Β
φ == sin" — . (1 0 .6 4 )

A

Γενικώτερα γιά ω, Φ ω2 καί άνεξάρτητα άπό τή διαφορά φάσης, ή δια
δρομή τής φωτεινής κηλίδας διαγράφει κλειστή καμπύλη δν ό λόγος τών 
δύο συχνοτήτων είναι ρητός άριθμός. δηλαδή άν

ω, m=5 ——
ω2 η

(1 0 .6 5 )

δπου m καί η άκέραιοι. Τότε στό χρονικό διάστημα, κατά τό όποιο ή χαμη

λότερη συχνότητα έκτελεϊ m πλήρεις ταλαντώσεις, ή υψηλότερη συχνότητα 
έκτελεΐ η. Τό άποτέλεσμα είναι μιά κλειστή διαδρομή πού έπαναλαμβάνεται

μέ περίοδο

ΣΧΗΜΑ 10-22 Έλλειψη στήν 
όθόνη του παλμογράφου γιά 
δύο ήμιτονοειδεΤς τάσεις (χ, γ) 
μέ τήν Τδια συχνότητα καί δια
φορά φάσης 0 < φ < π/2.
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2 π 2π

πω, m ω 2
( 10.66 )

Ή  εικόνα πού σχηματίζεται στην οθόνη τού παλμογράφου έχει m μέγιστα 

κατά τόν κατακόρυφο άξονα καί η μέγιστα κατά τόν όριζόντιο. 'Ο ρ ισμένες 

χαρακτηριστικές ε ικό νες πού σχηματίζονται μέ τόν τρόπο αυτό καί πού συ

νήθω ς άναφέρονται ώς σχήματα Lissajous, δίνονται στό σχήμα 1 0 -2 3 . "Αν 

μιά άπό τίς δύο κυματομορφές προέρχεται άπό βαθμονομημένη γεννήτρια,
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τά σχήματα Lissajous παρέχουν ένα εύκολο τρόπο γιά τή μέτρηση συχνό

τητας.
Μικρή άπόκλιση άπό τήν άπλή σχέση τής έξ. (10 .65 ) όδηγεΤ σέ ένα έν- 

διαφέρον όπτικό φαινόμενο. Γράφοντας τήν άπόκλιση άπό τή σχέση πω, = 

mu>2 ώς

πιω2 = πω, + δ (1 0 .6 7 )

οΙ έξ. (10 .58) παίρνουν τή μορφή

χ = Xocosu>,t (10.68ά)

y = y0cos f —— '- t + φ ψ - ή  . (10 .68β )
V. m m /

*H μικρή άπόκλιση έπομένως άπό τήν Ικανοποίηση τής συνθήκης (10 .65 ) 
όδηγεΤ σέ μιά μικρή διαφορά φάσης μεταξύ τών δύο κυματομορφών πού 
έξαρτόται άπό τό χρόνο. Τό άποτέλεσμα είναι άργή μετατόπιση τού σχήμα
τος Lissajous πού προσδίδει στήν εΙκόνα μιά χροιά τρισδιάστατης περι

στροφής γύρω άπό τόν όριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 10-7. ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS

Συνδέστε στήν είσοδο όριζόντιας άποκλίσεως τού παλμογράφου τήν 
έξοδο τοΰ μετασχηματιστή 6.3 V ΕΡ καί στήν είσοδο κατακόρυφης άπο
κλίσεως τή γεννήτρια ήμιτονοειδοϋς τάσης. Ρυθμίστε τήν ένίσχυση τής 
γεννήτριας ώστε νά έπιτύχετε ίση άπόκλιση πρός τούς δυο άξονες. Ρυθ
μίστε τή συχνότητα τής γεννήτριας ώστε νά έπιτύχετε σταθερή εΙκόνα 
τοΰ σχήματος Lissajous γιά λόγο 1:1. Πόσο καλά είναι βαθμονομημένη ή 
γεννήτρια πού χρησιμοποιείτε; Μετατοπίστε λίγο τή συχνότητα καί παρα
τηρείστε τήν εΙκόνα νά μεταβάλλεται άργά σύμφωνα μέ τή διαδοχή τού 
σχήματος 10-24.
— Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία χρησιμοποιώντας διάφορες 
άπλές τιμές τοΰ λόγου

ω, ηπ
ων η

όπου ωχ είναι ή συχνότητα τού δικτύου τής πόλης (στήν 'Ελλάδα ω = 
2πν ■= 2πχ50 Hz). Καταγράψτε σέ κάθε περίπτωση τό σχήμα Lissajous 
πού σχηματίζεται στήν όθόνη. Σημειώστε τήν ένδειξη τής γεννήτριας σέ
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κάθε πρίπτωση καί έλέγξτε τη βαθμονόμησή της ώς πρός τή συχνότητα. 
Μεταβάλετε Λίγο τή συχνότητα τής γεννήτριας καί παρατηρείστε τήν 

«τρισδιάστατη» περιστροφή τοϋ σχήματος Lissajous.

Ή  διαφορά φάσης μεταξύ δύο ήμιτονοειδών τάσεων μέ τήν ίδια συ

χνότητα μπορεί νά προσδιοριστεί μέ τή διάταξη τοϋ σχήματος 10-25. Ή  

λειτουργία τοϋ κυκλώματος θά μελετηθεί μέ λεπτομέρεια στό Κεφάλαιο 

14. Θά δείξουμε έκεΐ δτι τό δυναμικό στά άκρα τής διατάξεως προηγείται 

άπό τό ρεύμα κατά μία φάση πού κυμαίνεται μεταξύ π/2 γιά χαμηλές συ

χνότητες μέχρι μηδέν γιά ύψηλές. Συνδέστε τή διάταξη στόν παλμογρά

φο δπως δείχνει τό σχήμα. Παρατηρεϊται δτι τό ρεύμα πού διαρρέει τό 

κύκλωμα είναι άνάλογο πρός τό δυναμικό στά άκρα τής άντιστάσεως. 

Έπιλέξτε συχνότητα 100 Ηζ καί ρυθμίστε τήν κατακόρυφη ένίσχυση τοϋ 

παλμογράφου ώστε νά έπιτύχετε ίση μέγιστη απόκλιση πρός τούς δύο ά

ξονες τής οθόνης. Μετρεΐστε τή διαφορά φάσης σύμφωνα μέ τό σχήμα
10-22 καί τήν έξ. (10 .64 ).

Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά διάφορες συχνότητες. 

Σέ κάθε περίπτωση θά χρειαστεί ένδεχομένως νά μεταβάλετε τήν κατα

κόρυφη ένίσχυση τοϋ παλμογράφου ώστε νά διατηρηθεί ή Ισότητα μέγι-

ΣΧΗΜ Α 10-25 Διάταξη γιά τή μέτρηση διαφοράς φάσης.
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στης όριζόντιας καί κατακόρυφης άποκλίσεως τού σχήματος Lissajous. 
Σημειώστε τή διαφορά φάσης γιά κάθε συχνότητα. 'Αποδώστε τά άποτε- 
λέσματα σέ ήμιλογαριθμική γραφική παράσταση μέ τή συχνότητα στό 
λογαριθμικό άξονα.

Όπως ήδη άναφέρθηκε, άν δύο φυσικά μεγέθη εϊναι άνάλογα, τό κα
θένα, πρός κάποια διαφορά δυναμικού, τότε 6 καθοδικός παλμογράφος πα
ρέχει τή δυνατότητα γιά άπεικόνιση τής γραφικής παραστάσεως τοΰ ένός 
φυσικού μεγέθους ώς πρός τό άλλο. "Ενα πολύ άπλό παράδειγμα παρέχεται 
άπό τή διάταξη τοΰ σχήματος 10-18, δπου τό ρεύμα πού διατρέχει τή διά
ταξη εϊναι άνάλογο πρός τό δυναμικό στά άκρα τής άντιστάσεως R2. Σύνδε
ση έπομένως των άκρων τής άντιστάσεως R2 στήν είσοδο κατακόρυφης 
άποκλίσεως καί τών σημείων A —G στήν είσοδο όριζόντιας άποκλίσεως τοΰ 

παλμογράφου θά δώσει τή γραφική παράσταση τοΰ νόμου τοΰ Ohm.
Πιό ένδιαφέρουσα περίπτωση άποτελεϊ ή διάταξη τοΰ σχήματος 10-20.

ΠΕΙΡΑΜΑ 10-8. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
ΤΟΥ ΚΑΘΟΔΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ

Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 10-18 χρησιμοποιώντας ένα κιβώ
τιο άντιστάσεων μέ ένδιάμεση έπαφή καί R, ~ R2 ~ 500 Q. Συνδέστε τά 
άκρα A—G στήν είσοδο όριζόντιας άποκλίσεως καί τά άκρα τής άντιστά- 
σεως R2 στήν είσοδο κατακόρυφης άποκλίσεως. Παρατηρείστε τή γραφι
κή παράσταση πού δημιουργεϊται στήν όθόνη καί έρμηνεΰστε τό άποτέ- 
λεσμα. Έρμηνεΰστε τό άποτέλεσμα άπό τήν άποψη τών σχημάτων Lissa- 
|OUS.

- Συνδέστε τό κύκλωμα τοϋ σχήματος 10-20. Ώ ς γεννήτρια ήμιτσνοει- 
δοΟς τάσης χρησιμοποιείστε μετασχηματιστή 6.3 V ΕΡ. Συνδέστε τά ά
κρα τού μετασχηματιστή μέ τήν είσοδο όριζόντιας άποκλίσεως καί τά ά
κρα τής άντιστάσεως μέ τήν είσοδο κατακόρυφης άποκλίσεως τοϋ παλ
μογράφου. Βεβαιωθείτε δτι τό σήματα κατακόρυφης καί όριζόντιας άπο
κλίσεως έχουν συνδεθεί έτσι ώστε ή γείωση νά εϊναι κοινή Ερμηνεύστε 
τή γραφική παράσταση πού σχηματίζεται στήν όθόνη.
- Άντιστρέψτε τή φορά τής διόδου καί έπαναλάβετε τήν προηγούμενη 
διεργασία.
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10-5 Ή  Δίοδη Λυχνία

Κίνηση ήλεκτρονίω ν ύπό τήν έπίδραση ήλεκτρικοϋ πεδίου βρίσκει μιά 

σημαντική έφαρμογή στη δίοδη λυχνία, ένα άπό τά πρώτα ένεργά έξαρτή- 

ματα τής ήλεκτρονικής. “Α ν  καί ή χρήση τής δίοδης λυχνίας έχει σήμερα 

π ερ ιο ρ ιστεί σημαντικά μέ τήν εισαγω γή άντίστοιχων έξαρτημάτων στερεός 

καταστάσεω ς, άπαντάται άκόμη σέ όρισμένα κυκλώματα δπου οΐ άπαιτή- 

σ ε ις  ίσχής είναι ύψ ηλές.

Ή  άρχή λειτουργίας τής δίοδης λυχνίας δίνεται διαγραμματικά στό σχή

μα 1 0 -2 6 . Δύο  ήλεκτρόδια , πού στό έξής θά άναφέρουμε ώς κάθοδο καί 

άνοδο, είναι τοποθετημένα  σέ ένα άερόκενο , συνήθω ς γυάλινο, σωλήνα. 

Ή  γεω μετρία  τών ήλεκτροδίω ν στις συνήθεις  δίοδες λυχνίες ποικίλει. Δύο  

συνήθη παραδείγματα διατάξεων περιέχονται στό σχήμα 1 0 -2 6 . Ή  κάθο

δος θερμαίνετα ι εϊτε άπευθείας , ε ίτε έμμεσα , δπως καί στήν καθοδική λυ 

χνία, μέ ξεχω ριστό νήμα θερμάνσεω ς. Τυπική θερμοκρασία  λειτουργίας 

στίς συνήθ εις  δ ίοδες λυχνίες είναι τής τάξης τών 2 5 0 0  Κ. Ή 'θ ερ μ α ιν ό μ ε

νη κάθοδος έκπέμπει ήλεκτρόνια πού συσσω ρεύοντα ι στή γειτονία της. “Αν 

μεταξύ άνόδου καί καθόδου ύπάρχει μιά θετική διαφορά δυναμικού, τό 

ήλεκτρικό πεδίο έπιταχύνει τά ήλεκτρόνια πού βρίσκονται στό χώρο μεταξύ 

τών ήλεκτροδίω ν καί ένα ρεύμα I δ ιαρρέει τό έξω τερικό κύκλωμα. Ή  κατά

σταση ισορροπίας, πού σύντομα έπιτυγχάνεται, δίνεται (γιά τή γεω μετρία 

παράλληλω ν έπ ίπεδω ν ήλεκτροδίω ν) στό σχήμα 1 0 -2 7 . Στή γεω μετρία αυ

τή, μέ τά δύο έπίπεδα ήλεκτρόδια στό έπίπεδο χ—γ καί τό ήλεκτρικό πεδίο 

κατά τόν άξονα ζ, ή πυκνότητα ρεύματος έχει μόνο μία συνιστώ σα J 2 μέ 

μέτρο

J  =  J z — - N e u  =  - ρ υ  (1 0 .6 9 )

δπου υ ή ταχύτητα τών ήλεκτρονίω ν καί ρ ή πυκνότητα φορτίου στό χώρο. 

Στήν κατάσταση ισορροπίας, ή ποσότητα τής έξ. (1 0 .6 9 )  είναι σταθερή κα- 

θόλο τό μήκος τού άξονα ζ μεταξύ καθόδου καί άνόδου. Τούτο είναι άμεσο 

έπακόλουθο τής έννοιας τής «καταστάσεω ς ισορροπίας»: γιά μιά συνεχή 

ροή ήλεκτρονίω ν κατά τόν άξονα ζ ό ίδιος άριθμός σωματίων άνά μονάδα 

χρόνου πρέπει νά διέρχεται άπό κάθε έπίπεδο κάθετο πρός τή δ ιεύθυνση 

τής ροής σ έ  δλο τό διάστημα μεταξύ τών ήλεκτροδίω ν. Τό  ίδιο αποτέλεσμα 

μπορεί άκόμη νά αποδειχτεί μέ τή βοήθεια  τής έξ. (4 .2 0 ) . "Αν δμως τό γι

νόμενο ρυ είναι σταθερό , ή ταχύτητα υ τών ήλεκτρονίων αύξάνει καθώς 

κατευθύνονται άπό τήν κάθοδο πρός τήν άνοδο. Συγκεκριμένα , άν τό δυνα

μικό V K τής καθόδου είναι V K = 0 , ή ταχύτητα τού ήλεκτρονίου υ(ζ) σέ κά-
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ΣΧΗΜΑ 10 ? 6  Διάταξη ήλεκτροδΐιυν οτή δίοδη λυχνία

ποιο σημείο ζ του άξονα κατά τόν όποιο κινείται δίνεται άπό τή γνωστή μας
σχέση

Im u (z )2 = eV(z) (10 .7 0 )

όπου V(z) τό δυναμικό στό σημείο ζ. Τούτο έχει ώς άποτέλεσμα τήν άντί- 
στοιχη μείωση τής πυκνότητας τού φορτίου ρ κατά τή θετική φορά τού ά
ξονα ζ. Τή μεταβολή αύτή τής πυκνότητας φορτίου προσπαθεί νά άπεικονί- 

σει τό σχήμα 10-27.

ΣΧΗΜ Α 10-27 Δίοδη λυχνία μέ παράλληλα έπίπεδα ήλεκτρόδια.
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Τ ό  ρεϋμα τής δίοδης λυχνίας μπορεί νά περ ιορ ιστεί άπό ένα ένδιαφέ- 

ρον φαινόμενο. Κατά τήν άπουσία σημαντικής πυκνότητας φορτίου ρ στό 

χώρο, ή έξίσω ση  P o isso n  πού προσδιορίζει τή συνάρτηση δυναμικού V(z) 

μπορεϊ νά γραφ εϊ ώς

(1 0 .7 1 )

(1 0 .7 2 )

καί τό πρόβλημα άνάγεται στήν κίνηση φορτίου σέ σταθερό ήλεκτρικό πε

δίο. Ή  πυκνότητα δμω ς (άρνητικοΰ) φορτίου πού δημιουργεϊται κατά τή 

θερμ ιονική  έκπομπή στήν κάθοδο τής δίοδης λυχνίας είναι άρκετή ώ στε ή 

π ρ οσέγγ ιση  τής έξ. (1 0 .7 1 )  νά μήν ισχύει. Ή  σ υσ σ ώ ρ ευσ η  ήλεκτρονίων, 

κυρίω ς στή γειτονία τής καθόδου, έχει ώς άποτέλεσμα τή μεταβολή τού 

ήλεκτρικοϋ πεδίου κατά τρόπο ώ στε νέα ήλεκτρόνια πού έκπέμπονται άπό 

τήν κάθοδο νά άπωθοϋνται πάλι πρός αύτή. Ή  κατάσταση ισορροπίας στήν 

περίπτω ση αύτή ονομάζεται περιορισμένη άπό τό φορτίο χώρου.
Λαμβάνοντας υπόψη τίς παραπάνω συνθήκες είναι δυνατόν νά έκφρά- 

σ ο υμ ε τό ρεύμα πού δ ιαρρέει τή δίοδη λυχνία ώς συνάρτηση τής διαφοράς 

δυναμικού μεταξύ άνόδου καί καθόδου. Γιά τό σκοπό αύτό θά πρέπει κατ' 

άρχήν νά λύσ ο υ μ ε τήν έξίσω ση Po isso n  γιά τόν προσδιορισμό τής συναρ- 

τή σεω ς δυναμικού V (z) πού τώρα παίρνει τή μορφή

d2V

“dIF ~ 0

dV

dz
σταθερό

d2V  ρ

dz2 ε0
(1 0 .7 3 )

Χρησιμοποιώ ντας τίς έξ. (1 0 .6 9 )  καί (1 0 .7 0 ) ή τελευταία  έξίσω ση μπορεϊ 

νά γραφ εί ώς

d2V

dz2 ε„ ί —  I 2e
1/2

V 1/2
(1 0 .7 4 )

"Αν πολλαπλασιάσουμε κάθε πλευρά τής έξ ισώ σεω ς μέ τήν ποσότητα 

2(dV/dz) καί όλοκληρώ σουμε ώς πρός ζ, τό άποτέλεσμα είναι

2 4 J

εο
V 1/2 + Κ (1 0 .7 5 )
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δπου Κ είναι ή σταθερά τής όλοκληρώ σεω ς. Τ ώ ρ α  γ«ά τήν κατάσταση 

Ισορροπίας πού θεω ρ ο ύμ ε, τόσο τό δυναμικό δσο καί τό ήλεκτρ ικό π εδ ίο γ 

πρέπει νά μηδενίζονται στήν έπιφάνεια τής καθόδου, ήτοι

V (0 ) = 0  (1 0 .7 6 α )

καί

= 0 . (1 0 .7 6 β )
ζ 0

Μ έ τίς συνοριακές αυτές συνθ ήκες ή σταθερά Κ  τής έξ. (1 0 .7 5 )  προσδιορί

ζεται ώς Κ = 0 . Έ τ σ ι , ή έξ. (1 0 .7 5 )  παίρνε» τή μορφή

dV 

dz ·

dV

dz

m >'«

ΰ) v 1/4

πού μέ άπλή όλοκλήρω ση δίνει

(1 0 .7 7 )

f v w  = 2 ' ^ r ( £ f i  + K ' ( 1 0 · 7 8 '

Οί συνοριακές συνθ ήκες των έξ. (1 0 .7 6 )  προσδιορίζουν πάλι δτι ή σταθερά  

Κ ' μηδενίζεται. Αντιστρέφ οντας τήν τελευτα ία  σ χ έσ η  μπορούμε έπ ομένω ς 

νά γράψουμε τήν έξάρτηση τού ρεύματος άπό τή συνάρτηση δυναμικού ώ ς

J
4

9 εο
/ Τ  V (z )3'2

V  2m ζ
(1 0 .7 9 )

"Αν οί τιμές τού λόγου e/m καί τής διαπερατότητας ε0 άντικατασταθοΰν 

στήν τελευταία  σ χέση  προκύπτει ή άναλογία

J 2 .3 3  χ 10  6
V (z )3/2

(1 0 .8 0 )

Στήν τελευταία σ χέσ η  V (z) είναι ή συνάρτηση δυναμικού σ έ  κάποιο σ η 

μείο  τού άξονα ζ μεταξύ άνόδου καί καθόδου. Γιά όλική διαφορά δυναμικού

t Μή μηδενική τιμή του ήλεκτρικοϋ πεδίου στήν έπκρόνειας τής καθόδου σημαίνει δτι. είτε 
νέα ήλεκτρόνια έκπέμπονται στό χώρο, είτε ήλεκτρόνια τοΰ φορτίου τού χώρου έπανε·- 
σέρχονται στό υλικό τής καθόδου. Τοΰτο βέβαια δέν συμπίπτει μέ τήν έννοια τής κατα- 
στάσεως Ισορροπίας.
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V a καί άπόσταση d μεταξύ τών δύο ήλεκτροδίω ν ή έξ. (1 0 .8 0 ) παίρνει τή

μορφή

V 3/2
J  2 .3 3  χ 10  6 — ----  . (1 0 .8 1 )

d2

Παρατηρεϊται δτι στήν κατάσταση ισορροπίας, ή έξ. (1 0 .8 1 ) προβλέπει ότι 

τό ρεύμα έξαρτάται άποκλειστικά άπό τή διαφορά δυναμικού — σ υγκεκρ ιμέ

να, κατά τή δύναμη 3/2 τού δυναμικού. Τό  αποτέλεσμα αύτό είναι γνωστό 

ώς νόμος τών Langmuir καί Child. Ά ν  καί άποδείχτηκε γιά παράλληλα έπί- 

πεδα ήλεκτρόδια , μπορούμε νά δείξουμε δτι ή έξ. (1 0 .8 1 ) ισχύει έπ ίσης καί 

γιά τήν έναλλακτική γεω μετρία  πού εΐκονίζεται ατό σχήμα 1 0 -2 6(β).

Ή  εξάρτηση τού ρεύματος άπό τήν άνοδική τάση V a στή δίοδη λυχνία 

α κολο υθεί τή συμπεριφ ορά πού προβλέπει ή έξ. (1 0 .8 1 ) γιά μιά μικρή π ε

ριοχή τού δυναμικού. Καθώ ς ή άνοδική τάση αύξάνει, τό φορτίο χώρου 

μειώ νεται μέχρις δτου ή συνάρτηση δυναμικού μεταξύ τών ήλεκτροδίων 

άποδίδεται σέ καλή π ροσέγγιση  άπό τήν έξ. (1 0 .7 1 ) . Στήν κατάσταση αύτή 

τό ρεύμα προσδιορίζεται αποκλειστικά άπό τό ρυθμό έκπομπής ήλεκτρο 

νίων στήν κάθοδο. Παραπέρα αύξηση τής άνοδικής τάσης δέν μεταβάλλει 

τό ρεύμα.

Ό π ω ς αναμένεται, ό ρυθμός έκπομπής ήλεκτρονίω ν αύξάνει δραστικά 

μέ τη θερμοκρασία  τής καθόδου. Ή  τυπική συμπεριφορά τού ρεύματος ώς 

πρός τήν άνοδική τάση σέ μιά συνηθ ισμ ένη  δίοδη λυχνία δίνεται στό σχή

μα 1 0 -2 8 . Γιά άρκετά χαμηλές τιμές τής άνοδικής τάσης ή μεταβολή τού 

ρεύματος ά κολο υθεϊ τό νόμο τής έξ. (1 0 .8 1 ) . Σέ  ύψηλότερο δυναμικό, τό 

ρεύμα περιορίζεται άπό τό ρυθμό έκπομπής τής καθόδου καί τό ρεύμα πα

ραμένει σ έ σχεδόν σταθερή τιμή. Καθώ ς αύξάνει ή θερμοκρασία τής καθό

δου, αυξάνει άντίστοιχα καί ή τιμή τής άνοδικής τάσης, στήν όποια τό ρ εύ

μα γίνεται σταθερό . Τό  μέγιστο ρεύμα δίνεται ώς συνάρτηση τής θερμο

κρασία άπό τήν σχέση  τώ ν R ichardson  καί D ushm an*

I -  A T 2e ' w/kT (1 0 .8 2 )

όπου Α  είναι μιά σταθερά , w  τό ίργο έξόδου (δηλαδή τό έργο πού άπαιτεΐ- 

ται ώ στε νά άποσπ ασθεΐ ένα ήλεκτρόνιο άπό τήν κάθοδο) καί k ή σταθερά 

τού Bo ltzm ann .

t Γιά την άπόδειξη της έξ. (10.82) βλ. π.χ. C.L. Hemenway, R.W. Henry and Μ. Caulton, 
Physical Electronics, John Wiley and Sons, Inc., 1962.
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ΣΧΗΜΑ 10-28 Χαρακτηριστικές καμπύλες ρεύματος ώς πρός τήν άνοδική τάση 
δίοδης λυχνίας.

ΠΕΙΡΑΜΑ 10-9. Η ΔΙΟΑΗ ΛΥΧΝΙΑ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 10-29. Γιά τή θέρμανση τού 
νήματος τής λυχνίας χρησιμοποιείστε τή λήψη 6.3 V ΕΡ τού τροφοδοτι
κού σας ή κατάλληλο μετασχηματιστή. Συνδέστε σέ σειρά ένα ροοστάτη 
μέ όλική άντίσταση περίπου 20 Ω καί παράλληλα ένα βολτόμετρο ΕΡ.
- Μηδενίστε τήν άντίσταση τού ροοστάτη καί σημειώστε τήν τάση θερ- 
μάνσεως V„. Μεταβάλλοντας τήν άνοδική τάση V, σημειώστε σέ κατάλ
ληλο πίνακα τό άντίστοιχο ρεύμα I, μέχρις δτου άναπτυχθε! ρεύμα κό
ρου, δηλαδή κατάσταση λειτουργίας κατά τήν άποία τό ρεύμα δέν μετα
βάλλεται αίσθητά μέ άντίστοιχη αύξηση τής άνοδικής τάσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μήν ύπερβεΤτε τά άνώτατα άρια άνοδικής τάσης καί ρεύμα
τος πού προσδιορίζει 6 κατασκευαστής.

-  Μεταβάλλοντας τήν κινητή έπαφή τού ροοστάτη, έπαναλάβετε τήν 
προηγούμενη έργασία γιά τρεις τουλάχιστον άκόμη τιμές τού δυναμικού 
θερμάνσεως V0.
-  Χρησιμοποιώντας τήν πλέον εύαίσθητη κλίμακα τού άμπερομέτρου,

ο
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10 Q

ΣΧΗΜ Α 10-29 Συνδεσμολογία γιά τή μελέτη χαρακτηριστικών δίοδης λυχνίας.

διερευνεϊστε γιά καθεμιά άπό τίς προηγούμενες συνθήκες λειτουργίας, 

τή μεταβολή τοΰ ρεύματος la γύρω άπό τήν τιμή Va ~ 0. Σημειώστε τό 

ρεύμα γιά μικρές θετικές καί άρνητικές τιμές τής άνοδικής τάσης Va. Γιά 

κάθε θερμοκρασία τής καθόδου χαράξτε σέ γραφική παράσταση τή με

ταβολή τού ρεύματος ώς πρός'τήν άνοδική τάση. Συμπεριλάβετε όλες τίς 

καμπύλες σέ μιά γραφική παράσταση.

- Προσδιορίστε άπό τίς προηγούμενες καμπύλες, μέ όση άκρίβεια είναι 

δυνατό, τό μέγιστο ρεύμα Ιιτ1 γιά τό όποιο ή λυχνία συμπεριφέρεται ακό
μη σύμφωνη μέ τό νόμο τών Langmuir καί Child. Αποδώστε τά 

δεδομένα σέ ήμιλογαριθμική γραφική παράσταση μέ τήν ποσότητα 

Ι.,,/Τ2 στόν λογαριθμικό άξονα ώς συνάρτηση τού άντιστρόφου τής θερ

μοκρασίας 1/Τ. Γιά τόν ύπολογισμό τής θερμοκρασίας τής καθόδου χρη

σιμοποιείστε τή γραφική παράσταση τού σχήματος 10-30. Εξηγείστε τήν 

καμπύλη πού προκύπτει καί ύπολογίστε τή σταθερά Α καί τό έργο έξό- 

δου w πού περιέχονται στήν έξ. (10.82).

Ή  συμπεριφορά τής δίοδης λυχνίας σέ ένα κύκλωμα μελετήθηκε ού- 

σιαστικά στό Πείραμα 10-6 , όπου παρατηρήθηκε ή λειτουργία τού κυκλώ 

ματος ά νορθώ σεω ς τοΰ σχήματος 1 0 -2 0 . Καθόσον φορείς τοΰ ρεύματος 

είναι άποκλειστικά τά άρνητικά φορτισμένα ήλεκτρόνια, ροή τοΰ ρεύματος
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Τ ( Κ )

ΣΧΗΜΑ 10-30 Μεταβολή τής θερμοκρασίας τής καθόδου ώς πρός τήν τάση θερ- 
μάνσεως τού νήματος στή δίοδη λυχνία τοΰ Πειράματος 10-9.

είναι δυνατή μόνο άπό τήν κάθοδο πρός τήν άνοδο καί μόνο γιά θετική τι
μή τής άνοδικής τάσης. Μέ τόν τρόπο αυτό ή δίοδη λυχνία δρά ώς 
βαλβίδα1 μονής κατευθύνσεως τοΰ ρεύματος

Πολύ πιό ένδιαφέρουσα είναι ή κίνηση τών ήλεκτρονίων στή δίοδη λυ
χνία όταν ταυτόχρονα ύπάρχει στό γύρω χώρο μαγνητικό πεδίο. Ειδικότε
ρα. θά έξετάσουμε τήν κίνηση ήλεκτρονίων στή γεωμετρία ήλεκτροδίων 

τού σχήματος 10-26(β) όταν στό χώρο ύπάρχει όμογενές στατικό μαγνητι- 

κό πεδίο Β κατά τόν άξονα τής καθόδου. Ή  κίνηση ένός ήλεκτρονίου ύπό 

τήν έπίδραση τοΰ ήλεκτρικοΰ καί μαγνητικοΰ πεδίου στό χώρο μεταξύ τών 

δύο ήλεκτροδίων δίνεται διαγραμματικά στό σχήμα 10-31 . Καθώς τό ήλεκ- 

τρόνιο έγκαταλείπει τήν κάθοδο καί ύπό τήν έπίδραση τοΰ άκτινικοΰ πε
δίου άρχίζει τήν έπιταχυνόμενη κίνησή του πρός τήν άνοδο, δέχεται μιά 

ξόναμη F -  — eu χ Β , κάθετη πρός τήν ταχύτητά του. Τό άποτέλεσμα όπως 
δείχνει τό σχήμα 10-31, είναι μιά καμπυλόγραμμη τροχιά, ή όποια, γιά μι
κρές τιμές τοΰ μαγνητικοΰ πεδίου, καταλήγει στήν άνοδο. Γιά ίσχυρότερο 
μαγνητικό πεδίο ή καμπυλότητα τής 'τροχιάς αύξάνει μέχρις ότου. πέρα άπό 

μιά κρίσιμη τιμή Β & ή τροχιά δέν τέμνει τήν άνοδο καί τό ήλεκτρόνιο έπα-

t Στή Μεγάλη Βρετανία οΙ ηλεκτρονικές λυχνίες άπαντώνται όντως μέ τή γενική όνομασία
βαλβίδες.
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"Ανοδος

ΣΧΗΜΑ 10-31 Κίνηση ήλεκτρονίου σέ δίοδη λυχνία μέ κυλινδρικά ηλεκτρόδια 
ύπό τήν έπίδραση αξονικού μαγνητικοϋ πεδίου. Τό μαγνητικό πε
δίο Β είναι κάθετο καί πρός τά άνω.

νέρχεται στήν κάθοδο. Στήν κρίσιμη αύτή τιμή τοϋ μαγνητικοϋ πεδίου ανα
μένεται έπομένως δραστική μείωση τοϋ ρεύματος πού διαρρέει τή δίοδη 
λυχνία.

Είναι βέβαιο ότι ή προηγούμενη κρίσιμη τιμή Bc τοϋ μαγνητικοϋ πεδίου 
έξαρτάται άπό τήν ανοδική τάση στήν όποια λειτουργεί ή λυχνία. Ή σχέση 
όμως αύτής τής έξαρτήσεως δέν είναι προφανής. Αύξηση τοϋ δυναμικού Va 
τής άνόδου αύξάνει τή δύναμη πού έξασκεΐ τό ήλεκτρικό πεδίο στό ήλεκ- 
τρόνιο κατά τήν άκτινική διεύθυνση. Ταυτόχρονα όμως αύξάνει καί τήν τα
χύτητα τοϋ ήλεκτρονίου καί έπομένως τή δύναμη πού άσκεϊ τό μαγνητικό 
πεδίο καί ή οποία τείνει νά αύξήσει τήν καμπυλότητα τής τροχιάς. Παρόλα 
αύτά τό ήλεκτρικό πεδίο μεταβάλλεται γραμμικά μέ τήν άνοδική τάση ένώ, 
όπως προκύπτει άπό τήν έξ. (10.70), ή ταχύτητα είναι άνάλογη πρός Va’'2. 
Έτσι, ποιοτικά, περιμένουμε ότι ή κρίσιμη τιμή τοϋ μαγνητικοϋ πεδίου γιά 
διακοπή τοϋ άνοδικοΰ ρεύματος θά μεταβάλλεται κατά τήν τετραγωνική ρί
ζα τής ανοδικής τάσης.
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Ό  προσδιορισμός τής τιμής B c άποτελεΤ μιά ένδιαφέρουσα άσκηση 
στην κλασσική μηχανική. Ά ν  τό ήλεκτρόνιο έκπέμπεται άπό τήν κάθοδο μέ 
μηδενική άρχική ταχύτητα, ή κίνησή του περιορίζεται σέ ένα έπίπεδο κάθε
το πρός τόν κοινό άξονα των ήλεκτροδίων καί ή γεωμετρία τού συστήμα
τος ύποδεικνύει τό σύστημα κυλινδρικών συντεταγμένων (r. θ) πού όρίζε- 

ται στό σχήμα 10-32. Ή  έξίσωση τής κινήσεως δίνεται άπό τόν δεύτερο 

νόμο τού Νεύτωνα

m
du
dt

-eE  -  eu x B (1 0 .8 3 )

πού στό σύστημα κυλινδρικών συντεταγμένων παίρνει τήν άπλή μορφή

m eurB (10 .84α )

m ( “d T ) r = ~ β Ε  “  βυθΒ · (10 .840 )

Ή  ταχύτητα καί έπιτάχυνση τού ήλεκτρονίου πρός τήν έ«ραπτόμενη καί 

άκτινική διεύθυνση είναι εύκολο νά ύπολογιστούν |βλ. Ά σκησ η  10- 111 ώς

ΣΧΗΜΑ 10-32 Σύστημα κυλινδρικών συντεταγμένων στή δίοδη λυχνία, a είναι ή 
άκτίνα της καθόδου καί b τής άνόδου.
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• CIU ν
υ θ Γθ / ----- \  Γθ * 2 γΘ (10 .85(1 )

V <1t /«

du *
ur Γ ( " d r )  Γ Γ02 (10 .850)

δπου, γιά σύντμηση τού συμβολισμού, οΙ τελείες δηλώνουν διαφόριση ώς 
πρός τό χρόνο. Χρησιμοποιώντας τίς έξ. (10.84α) καί (10.85α) μπορούμε 
έπομένως νά γράψουμε τήν έξίσωση τής κινήσεως κατά τήν έφαπτόμενη 
διεύθυνση ώς

eBr πγι(γΘ + 2 γΘ) . (10.86)

Πολλαπλασιάζοντας τήν τελευταία σχέση μέ r, μπορούμε νά τη γράψουμε 
στή μορφή

γπ( γ2Θ + 2 γγΘ) -  eBrr = (m r20 -  |  eBr2) = 0  . (10.87)

πού συνεπάγεται τη σχέση

mr2e -   ̂eBr2 = L (10.88)

δπου L είναι μιά σταθερή ποσότητα (μέ διαστάσεις στροφορμής). Παρατη- 
ρεΤται μέ τήν εύκαιρία αύτή δτι ή ποσότητα mr20 είναι ή στροφορμή τού 
ήλεκτρονίου γύρω άπό τόν άξονα τής καθόδου. Ή έξ. (10.88) έπομένως 
έπισημαίνει τό γεγονός δτι ή στροφορμή τού ήλεκτρονίου <5έν διατηρείται, 
άλλά αύξάνει συνεχώς κατά τήν ποσότητα  ̂eBr2. Τούτο βέβαια οφείλεται 
στήν έξάρτηση τής δυνάμεως Lorentz άπό τήν ταχύτητα.

Ή ποσότητα L τής έξ. (10.88) μπορεί νά προσδιοριστεί άπό τίς συνο
ριακές συνθήκες τού προβλήματος. Παρατηρεΐται δτι άν τό ήλεκτρόνιο έγ- 
καταλείπει τήν κάθοδο μέ σχεδόν μηδενική ταχύτητα, τότε γιά r = a θά 
πρέπει θ — 0. Μέ τή συνθήκη αύτή ή έξ. (10.88) δίνει

L = -jeBa2 (10.89)

πού, άπό τήν ίδια έξίσωση, προσδιορίζει τήν τιμή τής γωνιακής ταχύτητας
ώς
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θ =
βΒ
2m ( 1 - Η

(1 0 .9 0 )

‘Η γωνιακή ταχύτητα θ μπορεί νά υπολογιστεί εύκολο άπό την έξίσωση
διατηρήσεως τής ένεργείας.

im u 2 = eV (1 0 .9 1 )

πού σέ σύστημα κυλινδρικών συντεταγμένων παίρνει τή μορφή |βλ. έξ.
110.85)1

±m (?2 + r29 2) = eV(r) . . (1 0 .9 2 )

Συνδιάζοντας τή σχέση αύτή μέ τήν έξ. (10 .90 ) μπορούμε νά άπαλείψουμε 
τή γωνιακή ταχύτητα θ καί νά έκφρασουμε τήν έξίσωση τής κινήσεως άπο- 
κλειστικά ώς συνάρτηση τής άκτινικής άποστάσεως r μέ τή σχέση

(1 0 .9 3 )

Τώρα, ή κρίσιμη τιμή τού μαγνητικοϋ πεδίου, γιά τήν όποία διακόπτεται τό 

άνοδικό ρεύμα, έπιτυγχάνεται όταν στήν άπόσταση r = b ή ταχύτητα έχει 

διεύθυνση κατά τήν έφαπτομένη. Δηλαδή, στήν περίπτωση όπου γιά r = b 

Ικανοποιείται ή συνθήκη r = 0. Παρατηρώντας άκόμη άτι γιά r = b ή συ

νάρτηση δυναμικού παίρνει τήν τιμή τής άνοδικής τάσης μπορούμε νά γρά
ψουμε τήν έξ. (10 .93 ) ώς

Για συνήθεις δίοδες λυχνίες ή άκτινική διάσταση τής καθόδου a είναι πο

λύ μικρότερη άπό τήν έσωτερική άκτίνα b τής άνόδου. Σέ πολύ καλή 
προσέγγιση έπομένως μπορούμε νά παραλείψουμε τόν δρο a2/b2 καί λύ

νοντας ώς πρός B c τήν τελευταία σχέση, νά γράψουμε γιά τήν κρίσιμη τιμή 
τού άξονικοϋ μαγνητικού πεδίου

Β /8 m V a
B c = ■ (10.951

Ή  κίνηση τών ήλεκτρονίων πού περί γράψαμε άπαντάται σέ είδικά δια
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μο ρφ ω μ ένες δ ίοδες λυχν ίες γιά την κατασκευή ήλεκτρικώ ν ταλαντωτών 

έξαιρετικά ύψηλώ ν συχνοτήτω ν (τής τάξης των 1 0 10 Ηζ). Παρόμοια έξαρτή- 

ματα ονομάζονται μαγνητρόνια ένώ  ή συνθήκη τής έξ. (1 0 .9 5 )  άναψέρεται 

συνήθ ω ς ώς συνθήκη μαγνητρονίου.

I

ΠΕΙΡΑΜΑ 10-10. ΔΙΟΔΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Η
ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΑΓΝΗΤΡΟΝΙΟΥ

Ή δίοδη λυχνία πού θά χρησιμοποιηθεί (Feranti GRD 7) έχει τή γεωμε
τρία τοΰ σχήματος 10-26(β). Ή διάταξη των ήλεκτροδίων δίνεται μέ με
γαλύτερη λεπτομέρεια ατό σχήμα 10-33. Ή κάθοδος άποτελεΐται άπό έ
να σύρμα βολφραμίου μέ διάμετρο 0.125 πιπτ. Δύο περιφερειακοί δα
κτύλιοι περιβάλλουν τήν κάθοδο ώς γεωμετρική έπέκταση τής άνόδου. 
Στή συνήθη λειτουργία τής δίοδης λυχνίας, οί δακτύλιοι διατηρούνται στό 
ίδιο δυναμικό μέ τήν άνοδο, άλλά είναι ηλεκτρικά μονωμένοι άπό αύτή. 
Σκοπός τους είναι ό σωστός τερματισμός τοϋ πεδίου στήν περιφέρεια 
τής διατάξεως ώστε τό ήλεκτρικό πεδίο μεταξύ καθόδου καί άνόδου νά 
προσεγγίζει όσο τό δυνατόν περισσότερο τό πεδίο δύο όμοαξονικών κυ
λίνδρων μέ άπειρες διαστάσεις.
- Συνδέστε τή δίοδη λυχνία σύμφωνα μέ τό κύκλωμα τού σχήματος 10-

ΣΧΗΜΑ 10-33 Διάταξη ήλεκτροδίων στή λυχνία τού Πειράματος 10-10.
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34. Ή κάθοδος θερμαίνεται μέ τή σταθερή παροχή 6.3 V ΕΡ καί ή θερ
μοκρασία της μπορεί νά ρυθμιστεί μέ τόν ροοστάτη 3 Ω πού έχει παρεμ
βληθεί σέ σειρά. Τό άνοδικό ρεύμα μπορεί νά μετρηθεί άπό τήν ένδειξη 
τού βολτομέτρου στά άκρα τής άντιστάσεως 100 Ω. Τά δυο ήλεκτρόδια 
πού συνδέονται μέ τόν άκροδέκτη 5 άντιπροσωπεύουν τούς περιφερεια
κούς δακτυλίους καί διατηρούνται στά Γδιο δυναμικό μέ τήν άνοδο διαμέ
σου τής άντιστάσεως 68 Ω. Στή συνδεσμολογία τού σχήματος 10-34, 6 
θετικός άκροδέκτης τού τροφοδοτικού ΥΤ εϊναι γειωμένος ώστε τό βολ
τόμετρο νά βρίσκεται κοντά στή γή.

-Βεβαιωθείτε άτι κατανοείτε τή συνδεσμολογία τού σχήματος 10-34 
(Ποιός, π.χ. είναι ό ρόλος τών δύο άντιστάσεων 100 Ω στά κύκλωμα 
θερμάνσεως τής καθόδου;). Ρυθμίστε τήν άνοδική τάση στά 100 V καί 
τή θερμοκρασία τής καθόδου ώστε νά έπιτύχετε άνοδικό ρεύμα 1 mA. 
Μεταβάλλοντας τήν άνοδική τάση, μετρεϊστε τό άνοδικό ρεύμα καί χα
ράξτε τή χαρακτηριστική καμπύλη τής λυχνίας πού άντιστοιχεί στή θερ-

ΣΧΗΜΑ 10-34 Σύνδεση δίοδης λυχνίας μέ κυλινδρικά ήλεκτρόδια καί περιφε
ρειακούς δακτυλίους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέ τήν προηγούμενη συνδεσμολογία, τό τροφοδοτικό στα
θερής παροχής 6.3 V ΕΡ καί τό κύκλωμα θερμάνσεως τής καθόδου βρί
σκονται σέ άρνητικό δυναμικό τής τάξης τών 300 V.



μοκρασία αυτή τής καθόδου. 'Επάνελθετε στά 100 V ανοδική τάση καί 
αύξεΐστε τό ρεύμα θερμάνσεως τής καθόδου ώστε τό ανοδικό ρεύμα νά 
άνέλθει στά 5 mA. Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία καί χα
ράξτε τή νέα χαρακτηριστική καμπύλη. Τέλος, έπαναλάβετε τήν προηγού
μενη διεργασία γιά μηδενική άντίσταση τού ροοστάτη στό κύκλωμα θερ
μάνσεως τής καθόδου. "Αν δέν έχετε έκτελέσει τό Πείραμα 10-9, άκο- 
λουθεΤστε τίς όδηγίες τής τελευταίας παραγράφου πού δίνονται έκεΤ.

Περιβάλετε τή λυχνία μέ δύο πηνία όμοαξονικά ώς πρός τήν κάθοδο. 
Τροφοδοτείστε τά πηνία καί υπολογίστε τό μαγνητικό πεδίο πού δη- 
μιουργεϊται στήν περιοχή τής λυχνίας σύμφωνα μέ τά δεδομένα πού θά 
σάς δοθούν. Μπορείτε έναλλακτικά νά μετρήσετε τό μαγνητικό πεδίο μέ 
τό μαγνητόμετρο Hall πού περιγράφεται στό Πείραμα 10-14. Μεταβάλ
λοντας τήν άνοδική τάση, προσδιορίστε τήν τιμή Β, τού μαγνητικού πε
δίου γιά τήν όποια διακόπτεται τό άνοδικό ρεύμα. 'Αποδώστε σέ γραφική 
παράσταση τήν ποσότητα Bc ώς πρός τήν άνοδική τάση V καί έλέγξτε 
τήν πρόβλεψη τής έξ. (10.95). Χρησιμοποιείστε τή γραφική παράσταση 
γιά τόν προσδιορισμό τού λόγου e/m καί συγκρίνετε τό άποτέλεσμα μέ 
τήν άντίστοιχη τιμή πού δίνεται στή βιβλιογραφία.

10-6 Ή Τρίοδη Λυχνία

‘ Η σχετικά  άπλή κίνηση ήλεκτρονίω ν πού περιγράψ σμε στή δίοδη λυ 

χνία αποκτά ν έες  δ ια στά σεις  καί δυνατότητες μέ τήν προσθήκη έπιπλέον 

ήλεκτροδίω ν στό χώρο μεταξύ καθόδου καί άνόδου. Στήν τρίοδη λυχνία έ 

να νέο ήλεκτρόδιο , πού θά ονομάσουμε πλέγμα έλέγχου ή άπλώς πλέγμα, 
συνήθω ς μέ τή μορφή λεπ τής συρμάτινης έσχάρας, περ ιβάλλει τήν κάθοδο 

σ έ μικρή άπόσταση άπό αύτή. Κατά τή συνήθη λειτουργία τής τρίοδης λυ 

χνίας, τό δυναμικό τοϋ πλέγματος διατηρείται κατά μερικά volt αρνητικό 

ένώ τό δυναμικό τής άνόδου κατά μερ ικές έκατοντάδες volt θετικό ώς 

πρός τήν κάθοδο. Τό  ήλεκτρικό πεδίο πού δημιουργεΐται κατά τόν τρόπο 

αύτό σ υν τελε ί στή διατήρηση ένός σημαντικού φορτίου χώρου μεταξύ κα

θόδου καί πλέγματος, ένώ  τό δυναμικό τής άνόδου έπιταχύνει ήλεκτρόνια 

άπό τήν κάθοδο πρός τήν άνοδο. Ά π ό  τά έπιχειρήματα τής προηγούμενης 

παραγράφου π ερ ιμ ένο υμ ε έπομένω ς άτι τό ρεύμα πού διατρέχει τήν τρίοδη 

λυχνία θά συνδέετα ι πρός τό δυναμικό τών ήλεκτροδίω ν μέ μιά σχέση 

άνάλογη πρός τό νόμο τώ ν Lang m uir καί Child τής έξ. (1 0 .8 1 ) . Έ τ σ ι, θά 

γράψ ουμε γιά τό ρεύμα la μεταξύ καθόδου καί άνόδου τή σχέση

10. Κίνηση 'Ηλεκτρικού φορτίου at Στατικό Ήλεκτρομαννητικό Πεδίο
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δπου k είναι μιά σταθερά, V a τό δυναμικό της άνόδου καί V g τό δυναμικό 
του πλέγματος. Είναι φανερό δτι τό δυναμικό τοΰ πλέγματος καί τής άνό
δου έπηρεάζουν κατά διαφορετικό τρόπο τη ροή τοΰ ρεύματος λόγω τής 
διαφορετικής άποστάσεως τών δύο ήλεκτροδίων άπό τήν κάθοδο. Τό γεγο
νός αυτό άποδίδεται μέ τόν συντελεστή μ στήν έξ. (10 .96 ). πού θά όνομά- 
σουμε συντελεστή ένισχύσεως τού πλέγματος.

Δέν είναι δυστυχώς δυνατόν νά δώσουμε αύστηρά μαθηματική άπό- 
δειξη τής έξ. (10 .96), πού γράψαμε ώς φυσική έπέκταση τού νόμου τών 
Langmuir καί Child, άκόμη καί γιά τρίοδη λυχνία μέ άπλή γεωμετρία ήλεκ
τροδίων. Ή  ίσχή τής σχέσης, πάντως έχει έπιβεβσιωθεϊ πειραματικά σέ 

πολλές τριόδους μέ διαφορετικές γεωμετρίες. Σύμφωνα μέ τή σχέση αύτή, 

άρνητικό δυναμικό V g στό πλέγμα έλέγχου έχει ώς άποτέλεσμα τή μείωση 

τοΰ άνοδικοΰ ρεύματος. Καθώς τό δυναμικό τού πλέγματος γίνεται λιγώτε- 

ρο άρνητικό περιμένουμε αύξηση τοΰ άνοδικοΰ ρεύματος. Γιά θετικό δυνα

μικό V g τό ρεύμα αύξάνει άκόμη περισσότερο. Παρόλα αύτά στήν τελευ
ταία περίπτωση, τό θετικό δυναμικό τού πλέγματος έλκει ένα μέρος τοΰ 
φορτίου χώρου μέ άποτέλεσμα νά δημιουργηθεϊ άντίστοιχο ρεύμα στό 

έξωτερικό κύκλωμα. Ή  γενική συμπεριφορά τού ρεύματος ώς πρός τό δυ
ναμικό πλέγματος, γιά σταθερή άνοδική τάση, δίνεται ποιοτικά στό σχήμα
10-35. Γιά άρκετά άρνητικό δυναμικό πλέγματος, τό άνοδικό ρεύμα la άπο- 
κόπτεται τελείως, αύξάνει δμως σύμφωνα μέ τήν έξ. (1 0 .9 6 ) καθώς τό δυ-

ΣΧΗΜΑ 10-35 'Ανοδικό ρεύμα Ι;ι καί ρεύμα πλέγματος ΙΗ τρίοδης λυχνίας ώς συ
νάρτηση τοΰ δυναμικού πλέγματος Vg γιά σταθερή άνοδική τάση.
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ναμικό μετατοπίζεται πρός λιγώ τερο άρνητικές τιμές. Τό  ρεύμα πλέγματος 

έμφ ανίζετα ι σ έ  θ ετ ικές  τ ιμές τού δυναμικού καί έφ εξής αυξάνει δραστικά 

μέ άντίστοιχη μείω ση  τού άνοδικοΰ ρεύματος. Στήν περιοχή αύτή ή έξ.

(1 0 .9 6 )  περιγράφει πλέον τό όλικό ρεύμα πού δ ιοχετεύει ή κάθοδος ατά 

δύο άλλα ήλεκτρόδια

Is =  la + lg · (1 0 .9 7 )

Κατά τή συνήθη  λειτουργία  τής τρίοδης λυχνίας (μέ άρνητικό, ή μικρό 

θετικό  δυναμικό ατό πλέγμα έλέγχου) τό άνοδικό ρεύμα la, ή άνοδική τάση 

V a καί τό δυναμικό πλέγματος V g, ατό όποιο θά άναφ ερθοΰμε καί μέ τήν 

έναλλακτική ονομασία πόλωση, συνδέονται δ ιαμέσου τής έξ. (1 0 .9 6 ) . Β έ 

βαια, τό άνοδικό ρεύμα , δπως καί στή δίοδο, έξαρτάται έπ ιπλέον καί άπό τό 

ρεύμα θ ερ μ ά νσεω ς τής καθόδου. Στή συνέχεια  θά άγνοήσουμε τήν έξάρ- 

τηση αύτή καί θά θ εω ρ ή σ ο υμ ε δτι ή κάθοδος θερμαίνεται μέ τό ρεύμα λ ε ι

τουργίας πού προσδιορίζει ό κατασκευαστής. Στήν πλειονότητα τών τριό

δων λυχνιώ ν τό ρεύμα αύτό παρέχει δυνατότητα θερμιονικής έκπομπής 

πέντε έω ς δέκα φ ορές υψ ηλότερη άπό τό άνοδικό ρεύμα, έτσι ώ στε ή κα

τάσταση ισορροπίας νά διέπεται άπό τό φορτίο χώρου μεταξύ τών ήλεκ- 

τροδίω ν.

Ή  μεταβολή τού ανοδικού ρεύματος ώς πρός τήν πόλω ση τού πλέγμα

τος, γιά σταθερή άνοδική τάση, δόθηκε ήδη στό σχήμα 1 0 -3 5 . Μ εταβολή 

τής άνοδικής τάσης έχει ώς άποτέλεσμα τήν αύξηση τού άνοδικοΰ ρεύμα

τος. Γιά μιά μεγαλύτερη (μικρότερη) τιμή τής άνοδικής τάσης τούτο έχει ώς 

άποτέλεσμα τήν παράλληλη μετατόπιση τής καμπύλης τού σχήματος 10 -35  

πρός τά άριστερά (δεξιά). Μιά ο ικογένεια  τέτοιω ν καμπύλών γιά τέσ σ ερ ις  

δ ιάφ ορες τιμές τής άνοδικής τάσης δίνεται στό σχήμα 1 0 -36 (α ). Γραφικές 

παραστάσεις τής μορφής αύτής άπαντώνται στή βιβλιογραφία μέ τήν ονο

μασία χαρακτηριστικές καμπύλες τής λυχνίας.

Ή  λειτουργία  τής τρίοδης λυχνίας μπορεί νά άποδοθεϊ μέ δύο συμπλη

ρω ματικές γραφ ικές παραστάσεις πού προκύπτουν άν ένα άπό τά τρία μ ε

γέθη  l a, V a καί Vg δ ιατηρηθεί σταθερό καί άποδοθεϊ ή άμοιβαία έξάρτηση 

τών δύο άλλω ν. Τό σχήμα 1 0 -3 6 (β ) περ ιέχει τίς χαρακτηριστικές καμπύλες 

πού άποδίδουν τή μεταβολή τού ρεύματος ώς πρός τήν άνοδική τάση γιά 

σ τα θ ερ ές τιμές τού δυναμικού στό πλέγμα έλέγχου . Μ εγαλύτερη άρνητική 

πόλω ση τού πλέγματος έχει ώς άποτέλεσμα τήν μετατόπιση τής καμπύλης 

πρός τά δεξιά χωρίς νά μεταβάλλεται αισθητά ή μορφή της. Τούτο βέβαια 

είναι σύμφω νο μέ τήν πρόβλεψη τής έξ. (1 0 .9 6 ) . Τέλος, στό σχήμα 10-
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(β)
ΣΧΗΜΑ 10-36 Χαρακτηριστικές καμπύλες τής τρίοδης λυχνίας Edicron ECC 82.

(α) ’Ανοδικό πλέγμα la πρός πόλωση Vg. (β) ’Ανοδικό ρεύμα la 
πρός άνοδική τάση Va. (γ) Χαρακτηριστικές καμπύλες σταθερού 
ρεύματος.

30
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3 6 (γ ) περιέχονται ο'ι χαρακτηριστικές καμπύλες σταθερού ρεύματος, ήτοι οί 

καμπύλες πού προκύπτουν άπό τή μεταβολή τού δυναμικού τού πλέγματος 

πρός τήν άνοδική τάση γιά διατήρηση σταθερού άνοδικοΰ ρεύματος.

Οί τελευτα ίες  χαρακτηριστικές καμπύλες έκφ ράζουν σ έ γραφική παρά

σταση τή σχετική έπ ίδραση των δυναμικώ ν V a καί V g ατό άνρδικό ρεύμα. 

Είναι μάλιστα δυνατόν άπό τή γραφική παράσταση νά έξάγουμε τήν τιμή 

τού σ υντελεσ τή  έν ισ χ ύσ εω ς μ πού εϊσήχθη  στήν έξ. (1 0 .9 6 )  γιά τήν άπό- 

δοση τού ίδιου φ αινομένου. Δ ιαφορίζοντας τήν έξ. (1 0 .9 6 ) ώς πρός τό δυ

ναμικό τού πλέγματος V g καί έπιβάλλοντας τή συνθήκη σταθερού ρεύματος 

(f)la/d V g ■= 0 ) προκύπτει ά μέσω ς ότι

Στίς δύο τελευτα ίες  σ χ έσ ε ις  ό δείκτης στά δεξιά τής μερικής παραγώγου 

δηλώ νει τό μ έγεθ ο ς πού διατηρείται σταθερό , ένώ  τό άρνητικό πρόσημο 

στήν έξ. (1 0 .9 8 )  έπ ισημα ίνει τό γεγονός ότι, γιά τή διατήρηση σταθερού 

ρεύματος, μείω ση τού δυναμικού πλέγματος άντισταθμίζεται μέ αύξηση τής 

άνοδικής τάσης.

Ή  έξ. (1 0 .9 8 )  προβλέπει τόν προσδιορισμό τού συντελεστή  έν ισχύ

σ εω ς άπό τήν κλίση τω ν χαρακτηριστικών σταθερού ρεύματος. Δ ύο  άκόμη 

παράμετροι πού χαρακτηρίζουν τή λειτουργία τής τρίοδης λυχνίας μπορούν 

νά έξαχθοΰν άπό τίς ύπόλοιπες γραφικές παραστάσεις τού σχήματος IQ - 

3 6 . Ή  ποσότητα

μέ δ ιαστάσεις άντιστάσεω ς άντιπροσω πεύει τή μεταβολή τής άνοδικής τά

σης ώς πρός τήν άντίστοιχη μεταβολή τού άνοδικοΰ ρεύματος γιά σταθερό 

δυναμικό τού πλέγματος. Ή  παράμετρος αύτή, πού άπαντάται μέ τήν όνο- 

μασία έσωτερική άντίσταση τής τρίοδης λυχνίας, μπορεί νά προσδιοριστεί 

άπό τήν κλίση τών χαρακτηριστικών καμπύλών τού σχήματος 10 -36 (β ). 

Παράλληλα, ή ποσότητα

Π

(1 0 .9 8 )

(1 0 .9 9 )
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9 m  = ( 10. 100)

μέ διαστάσεις άγωγιμότητας, γνωστή ώς διαγωγιμότητα τής λυχνίας άν- 
τιπροσωπεύει τήν κλίση των χαρακτηριστικών καμπύλών του σχήματος 10- 
36(α).

Ή  σημασία τών δύο προηγούμενων παραμέτρων γίνεται άντιληπτή άν 
τό άνοδικό ρεύμα, πού έξαρτάται άπό τίς δύο τάσεις V a καί V g , άναπτυχθεΐ 
σέ σειρά Taylor. Διατηρώντας μόνο όρους πρώτης τάξης μπορούμε νά γρά
ψουμε γιά μικρές μεταβολές τού άνοδικοϋ ρεύματος τή σχέση

Δ,° - ( ~ k k  Δν· + ( 31* A V f

= —  A V a + gmA V g . (1 0 .1 0 1 )
Γρ

Ή  έσωτερική άντίσταση καί ή διαγωγιμότητα προσδιορίζουν έπομένως τή 

μεταβολή τού άνοδικοϋ ρεύματος γιά άντίστοιχη μεταβολή τής άνοδικής τά- 

σηςκαί τού δυναμικού πλέγματος. Χρησιμοποιώντας άκόμη τήν τελευταία 
έκφραση καί τόν όρισμό τού συντελεστή ένισχύσεως στήν έξ. (1 0 .9 8 ) είναι 
εύκολο νά δείξουμε ότι ο) τρεΤς παράμετροι πού χαρακτηρίζουν τή λειτουρ

γία τής τρίοδης λυχνίας συνδέονται μέ τήν άπλή σχέση

μ = rpQm· (1 0 .1 0 2 )

ΣΧΗ Μ Α 10-37 ΟΙ παράμετροι μ, rv, καί gm τής τρίοδης λυχνίας ώς συνάρτηση τού 

άνοδικοϋ ρεύματος.
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Ή  μεταβολή τών παραμέτρων μ, rp καί gm γιά σταθερή τιμή τής άνοδι- 
κής τάσης στήν τρίοδη λυχνία πού θά χρησιμοποιήσουμε στά έπόμενα πει
ράματα δίνεται στό σχήμα 10-37. Ή  έσωτερική άντίσταση μεταβάλλεται 
σέ μιά έκτεταμένη περιοχή άπό ηολύ υψηλές τιμές γιά σχετικά μικρό ρεύ
μα, ένώ προσεγγίζει άσυμπτωματικά μιά σχεδόν σταθερή τιμή γιά μεγάλα 
άνοδικά ρεύματα. ‘Αντίστροφη είναι ή μεταβολή τής διαγωγιμότητας, ή 
όποια αύξάνει συνεχώς μέ άντίστοιχη αύξηση τού άνοδικοΰ ρεύματος. Τού
το έχει ώς άποτέλεσμα, σύμφωνα μέ τήν έξ. (10 .102 ), τή διατήρηση σχε
δόν σταθερής τιμής τού συντελεστή ένισχύσεως μ γιά μιά έκτεταμένη πε

ριοχή τού άνοδικοΰ ρεύματος.

ΠΕΙΡΑΜΑ 10-11. Η ΤΡΙΟΔΗ ΛΥΧΝΙΑ

Συνδέστε τό κύκλωμα τοϋ σχήματος 10-38.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετείστε τά έπιμέρους όργανα κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

νά άποψεύγεται κατά λάθος έπαφή μέ σημεία όπου άναπτύσσεται ύψηλή 
τάση.

-  Μηδενίστε τήν τάση πλέγματος Vg. Μεταβάλετε τήν άνοδική τάση Va 
άπό 0 V μέχρι τήν άνώτατη έπιτρεπτή τάση πσύ προσδιορίζει ό κατα

σκευαστής σέ βήματα τών 10 V . Σέ κατάλληλο πίνακα σημειώστε τό 

άνοδικά ρεύμα Ι3'γιά  κάθε τιμή τής άνοδικής τάσης.

ΣΧΗΜ Α 10-38 Συνδεσμολογία για τη μελετη των χαρακτηριστικών τρίοδης λυ 

χνίας.
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-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διαδικασία γιά διάφορες τιμές τής τά
σης πλέγματος Vg. Καλύψτε δλη τήν περιοχή μεταξύ —14 V καί 2 V σέ 
βήματα τών 2 V. Χαράξτε σέ μιά γραφική παράσταση τήν οίκογένεια τών 
καμπύλών πού άποδίδουν τή μεταβολή τού άνοδικοΰ ρεύματος ώς πρός 
τήν άνοδική τάση. Σημειώστε στήν άκρη κάθε καμπύλης τήν άντίστοιχη 
τιμή τής τάσης πλέγματος.
- Ρυθμίστε τήν άνοδική τάση ατά 90 V. Σέ κατάλληλο πίνακα κατα
γράψτε τή μεταβολή τού ρεύματος I, καθώς ή τάση πλέγματος μεταβάλ
λεται στήν περιοχή άπό —14 V έως 2 V. 01 τιμές τού δυναμικού Vg πρέ
πει νά είναι πυκνότερες στά σημεΤα όπου ή μεταβολή τού ρεύματος με
ταβάλλεται δραστικά.
-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά τιμές τής άνοδικής τά
σης 45 V, 150 V. 200 V καί 250 V. Χαράξτε σέ μιά γραφική παράσταση 
τήν οίκογένεια τών καμπύλών Ιβ πρός Vg.
-  Ρυθμίστε τήν άνοδική τάση στά 150 V καί τήν τάση πλέγματος σέ τι
μή ώστε τό άνοδικό ρεύμα νά έχει τιμή 5 mA. Μεταβάλετε τήν τάση τού 
πλέγματος μεταξύ —14 V καί 2 V καί σέ κατάλληλο πίνακα σημειώστε 
τήν άντίστοιχη τιμή τής άνοδικής τάσης ώστε τό ρεύμα νά παραμένει Τσο 
μέ 5 mA. Καλύψτε δλη τήν έπιτρετττή περιοχή τής άνοδικής τάσης.
- Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία γιά τέσσερις άκόμη τιμές τού 

άνοδικοΰ ρεύματος διασπαρμένες καθόλη τήν έπιτρετττή περιοχή πού 
προσδιορίζει ό κατασκευαστής. Χαράξτε σέ μιά γραφική παράσταση τήν 
οικογένεια τών καμπύλών Vg πρός V, γιά τίς πέντε προηγούμενες τιμές 
σταθερού ρεύματος.
- Συμβουλευτείτε τίς προδιαγραφές τοΰ κατασκευαστή γιά τά ζεύγη τι
μών Ι„ καί Va πού δίνονται ώς Τυπικά Χαρακτηριστικό Σημεία (Typical 
characteristics). Στά σημεΤα αύτά προσδιορίστε τίς παραμέτρους μ, τρ καί 
gm χρησιμοποιώντας τίς προηγούμενες γραφικές παραστάσεις. Παρστη- 
ρεΤται δτι κάθε γραφική παράσταση μπορεί νά προσδιορίσει άνεξάρτητα 
καί τίς τρεις παραμέτρους. Έλέξτε τή συνέπεια τών άποτελεσμάτων πού 
προκύπτουν άπό κάθε γραφική παράσταση καί συγκρίνετε τίς πειραματι
κές τιμές μέ τίς τιμές πού δίνει ό κατασκευαστής. *

*Η είσαγωγή τοΰ τρίτου ήλεκτροδίου (μέ τή μορφή πλέγματος) μεταξύ 
άνόδου καί καθόδου άπό τόν Deforest τό 1907 καί ή δημιουργία μέ τόν 

τρόπο αύτό τής τρίοδης λυχνίας άνοιξε νέους όρίζοντες στήν έπιστήμη καί 
τεχνολογία. Μέ τήν προσθήκη έπιπλέον ήλεκτροδίων δημιουργήθηκαν λυ

χνίες (τέτροδοι, πέντοδοι, κ.λ.π.) μέ άκόμη μεγαλύτερη εύεληξία καί δυνα-
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τότητες έλέγχου του άνοδικοΰ ρεύματος. Πιό πρόσφατα, τό άντικείμενο της 

παλαιότερης Ηλεκτρονικής, πού έξέταζε την συνδεσμολογία  καί άπόκριση 

κυκλω μάτω ν λυχνιώ ν, έπ εκτά θηκε σημαντικά μέ τήν εισαγω γή άντίστοιχων 

έξαρτημάτων στερ εά ς καταστάσεω ς. Ό  χώρος αύτός βρίσκεται βέβαια έξω 

άπό τό άντικείμενο τοϋ παρόντος β ιβλίου. Στά πλαίσια όμως τών ήλεκτρι- 

κών μετρ ήσεω ν είναι άρκετά χρήσιμο νά έξετάσο υμε τή δυνατότητα πού 

άναδεικνύεται στό έπόμενο  πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 10-12. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

Συνδέστε τό κύκλωμα τοϋ σχήματος 10-39, τό όποϊο μπορεί νά άνα- 

γνωριστεϊ ώς τό βασικό κύκλωμα τής τρίοδής λυχνίας μέ τήν προσθήκη 

ένός στοιχείου Ub ~ 1.5 V καί ένός ροοστάτη μέ όλική άντίσταση R ~ 2 
kQ. Τό δευτερεΰον αύτό κύκλωμα έχει τή δυνατότητα νά άντισταθμίσει 

τό άνοδικό ρεϋμα πού διοχετεύεται στό άμπερόμετρο Α. Ό  πυκνωτής C 
έχει συμπεριληφθεϊ μέ σκοπό τή χρησιμοποίηση τοϋ ίδιου κυκλώματος 

σέ έπόμενο πείραμα. Στό παρόν πείραμα ή παρουσία του μπορεί νά 
άγνοηθεϊ. Στό κύκλωμα τοϋ πλέγματος χρησιμοποιεΐσΥε άντίσταση Rg ~ 
1 ΜΩ.

— Μέ τό διακόπτη S άνοικτό θέστε τό κύκλωμα τής λυχνίας σέ λειτουρ

γία. Ρυθμίστε τήν άνοδική τάση Ua καί τήν τάση πλέγματος Ug ώστε ή 

λυχνία νά λειτουργεί σέ ένα ζεύγος τιμών άνοδικής τάσης καί άνοδικοΰ 

ρεύματος, τό όποιο ό κατασκευαστής δίνει ώς τυπικό χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ό  σ η 
μ ε ίο . Κλείστε τόν διακόπτη S  καί ρυθμίζοντας τό ροοστάτη R μηδενίστε 

τήν ένδειξη τοΰ άμπερομέτρου.

— Χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο στοιχείο βαθμονομίστε τό έργαστηρια- 

κό σας ποτενσιόμετρο σέ volt. 'Αποσυνδέστε τό πρότυπο στοιχείο καί τό 

γαλβανόμετρο τοϋ ποτενσιομέτρου. Βραχυκυκλώστε τούς δύο άκροδέ- 

κτες πού προορίζονται γιά σύνδεση τοϋ γαλβνομέτρου. Τό ποτενσιόμε

τρό σας άποτελεΐ τώρα (γιά μεγάλη άντίσταση τοϋ έξωτερικοϋ κυκλώμα
τος) μιά βαθμονομημένη πηγή μεταβλητής ΗΕΔ. Συνδέστε τό ποτενσιό
μετρο στούς άκροδέκτες τοϋ κυκλώματος πού σημειώνονται μέ τήν έν
δειξη ΗΕΔ. Μεταβάλετε τήν ΗΕΔ πού παρέχει τό ποτενσιόμετρο καί σέ 
κατάλληλο πίνακα σημειώστε τήν άντίστοιχη ένδειξη τοϋ άμπερομέτρου. 
Αποδώστε τά άποτελέσματα σέ γραφική παράσταση καί προσδιορίστε 

τή βαθμονόμηση τοΰ άμπερομέτρου σέ volt.
— Μετρεϊστε τίς «άγνωστες» ΗΕΔ πού θά σάς δοθούν

α. Μέ κοινό έργαστηριακό βολτόμετρο 

β. Μέ τό έργαστηριακό ποτενσιόμετρο 

γ. Μέ τή διάταξη τοΰ σχήματος 10-39.

Συγκρίνετε καί σχολιάστε τά άποτελέσματα.
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ΣΧΗΜ Α 10-39 Κύκλωμα ηλεκτρονικού βολτομέτρου

Τό κύκλωμα πού μελετήθηκε στό προηγούμενο πείραμα άποτελεϊ τό 
βασικό κύκλωμα τοϋ ήλεκτρονικού βολτομέτρου, πού πολλές φορές άπαν- 
τάται μέ τή σύντμηση όργανο VTVM (άπό τά άρχικά τού Αγγλικού όρου 
Vacuum Tube Volt .Meter). Ό πω ς προκύπτει άπό τό σχήμα 10-39. τό κυ- 
ριώτερο πλεονέκτημα τού όργάνου, σέ σχέση μέ τό κοινό έργαστηριακό 

βολτόμετρο, είναι ή μεγάλη έσωτερική του άντίσταση. Παρόμοιο όργανο έ 

χει ήδη χρησιμοποιηθεί στά πειράματα τού Κεφαλαίου 2.

10-7 ’Ηλεκτρική ’Αγωγιμότητα τών Στερεών σέ Μαγνητικό Πεδίο. Τό φαι
νόμενο Hall

Στό Κεφάλαιο 4 μελετήσαμε τήν κίνηση φορτισμένων σωματίων στό 
έσωτερικό ένός άγωγοΰ ύπό τήν έπίδραση ήλεκτρικοϋ πεδίου. Σέ άντίθεση 
μέ τήν άντίστοιχη συμπεριφορά στόν κενό χώρο, βρήκαμε ότι ή κίνηση 
τών φορέων τού ήλεκτρικοϋ φορτίου στά στερεά προβλέπεται μέ σταθερή 
ταχύτητα, γεγονός πού έπαληθεύεται πειραματικά άπό τό νόμο τού Ohm.

Εξίσου ένδιαφέρουσα έμφανίζεται ή κίνηση φορτίων στό έσωτερικό 
ένός στερεού ύπό τήν ταυτόχρονη έπίδραση ήλεκτρικοϋ καί μσγνητικοϋ πε
δίου. "Αν ή διεύθυνση τών δύο πεδίων δέν συμπίπτει, τότε τό μαγνητικό 
πεδίο θά άσκήσει σέ κάθε φορτίο μιά δύναμη

F M = q u x B  (10.1031

όπου u είναι ή σταθερή ταχύτητα τήν όποια στό έσωτερικό ένός στερεού
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προσδίδει στά φορτία τό ήλεκτρικό πεδίο. Γιά ένα άγωγό στήν άπλή γεω
μετρία δπου τά άνύσματα Ε  καί Β είναι μεταξύ τους κάθετα ή κίνηση των 
φορτίων δίνεται διαγραμματικά ατό σχήμα 10-40. Στήν περίπτωση αύτή 
φορείς τοϋ ηλεκτρικού φορτίου είναι ήλεκτρόνια πού κινούνται άντίθετα 
πρός τη διεύθυνση τοϋ ήλεκτρικοΰ πεδίου διαμέσου τών θετικών ίόντων 
τοϋ κρυσταλλικού πλέγματος. Ή  δύναμη τής έξ. (1 0 .1 03 ) έπενεργεϊ στά κι
νούμενα ήλεκτρόνια μέ άποτέλεσμα νά τούς προσδώσει μιά έπιτάχυνση 
κατά τή διεύθυνση χ. Τούτο έχει μιά σειρά άπό άλυσωτά έπακόλουθσ. Κατ’ 
άρχήν τά ήλεκτρόνια άποκλίνουν πρός τή διεύθυνση χ. Καθόσον όμως δέν 
είναι έλεύθερα νά διαφύγουν άπό τά όρια τού άγωγοΰ (πού στό σχήμα 10- 

40  είκονίζονται μέ τίς δύο όριζόντιες εύθεΤες) άπλώς συσσωρεύονται έκεΤ 
μέχρις ότου ή περίσσεια άρνητικοΰ φορτίου στό κάτω όριο καί ή άντίστοι- 
χη περίσσεια θετικού φορτίου στό άνω δημιουργήσουν ένα ήλεκτρικό πε

δίο Ε η, τό όποιο άσκεϊ σέ κάθε ήλεκτρόνιο δύναμη θΕ η ϊση καί άντίθετη μέ 
τή δύναμη eu χ Β τοϋ μαγνητικοΰ πεδίου. Στήν κατάσταση ίσορροπίας (πού 
έπιτυγχάνεται πολύ γρήγορα) ή μέση ταχύτητα τών ήλεκτρονίων είναι κατά 
τή διεύθυνση τοϋ ήλεκτρικοΰ πεδίου Ε ένώ οΐ τροχιές πυκνώνουν σταδια
κά κατά τή διεύθυνση χ. Ταυτόχρονα διατηρείται τό έγκάρσιο ήλεκτρικό 

πεδίο Ε η. Μέ τή σειρά του τό τελευταίο πεδίο έξασκεΐ μιά δύναμη πρός τή 
διεύθυνση χ στά θετικά ιόντα τού ηλεκτρικού πλέγματος, ή όποια έμφανί- 
ζεται μακροσκοπικά ώς μιά δύναμη σέ όλόκληρο τόν άγωγό.

Ή  προηγούμενη άνάλυση τής δυνάμεως πού άσκεΐ τό μαγνητικό πεδίο 

σέ ένα άγωγό πού διαρρέεται άπό ρεύμα βασίζεται στήν κβάντωση τού

ΣΧΗ Μ Α 10-40 Κίνηση ήλεκτρονίων σέ άγωγό ύπό τήν έπίδραση ήλεκτρικοΰ καί 
μαγνητικοΰ πεδίου. 01 κύκλοι συμβολίζουν θετικά Ιόντα τοϋ κρυ
σταλλικού πλέγματος. Ή  διεύθυνση τοϋ ήλεκτρικοΰ πεδίου Ε, τοϋ 

μαγνητικοΰ Β καί τής πυκνότητας ρεύματος J  δίνονται μέ τή βοή

θεια τοϋ συστήματος συντεταγμένων.
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ήλεκτρικοϋ φορτίου καί στήν άσυνέχεια πού διέττει τή δομή τής Ολης. Ή  
άνακάλυψη δμως τού έγκάρσιου ήλεκτρικοϋ πεδίου Ε Η είναι πολύ παλιότε- 
ρη. Τό φαινόμενο παρατηρήθηκε γιά πρώτη φορά τό 1879 άπό τόν F. Η. 
Hall, μαθητή τοΰ μεγάλου φυσικού Henry Rowland στό Πανεπιστήμιο 
Johns Hopkins. Ή  προέλευση βέβαια τού πεδίου Hall, όπως άνομάστηκε, 
παρέμεινε άνεξήγητη μέχρις δτου, στά μέσα τού 20οΰ αΙώνα, έγινε άντιλη- 
πτή ή κβαντική ύπόσταση τής Ολης καί ειδικότερα ή δομή τής στερεός κα- 
ταστάσεως. Όπως θά δούμε στή συνέχεια ή βαθύτερη αυτή κατανόηση 
όδήγησε άφενός σέ μιά σημαντική μέθοδο γιά τή λεπτομερέστερη διερεύ- 
νηση τής δομής τής στερεός καταστάσεως καί άφετέρου στήν άνάδειξη 
ένός έξαιρετικά χρήσιμου έργαλείου στό πεδίο τών μσγνητικών μετρήσεων.

Ποσοτικά, τό έγκάρσιο ήλεκτρικό πεδίο ΕΗ πού δημιουργεί ή ύπαρξη 

μαγνητικού πεδίου, μπορεί νά ύπολογιστεϊ άπό τήν Ισότητα

όπου υ είναι ή μέση ταχύτητα τών φορέων τού ήλεκτρικοϋ φορτίου στό 
στερεό. Σέ προφανή γενίκευση τής έξ. (4 .10 ) ή ταχύτητα υ συνδέεται πρός 
τήν πυκνότητα ρεύματος J  μέ τή σχέση

όπου Nq είναι ό πληθυσμός τών «έλεύθερων» φορέων μέ φορτίο q άνά 
μονάδα όγκου. Ή  έξ. (10 .105 ) μπορεί έπομένως νά γραφεί ώς

qEH = quB (1 0 .1 0 4 )

ή

Ε η = υΒ (1 0 .1 0 5 )

J  = qNqu (1 0 .1 0 6 )

JB  = RhJB (1 0 .1 0 7 )

όπου στό τελευταίο σκέλος έχε» όριστεϊ ό συντελεστής Hall

(1 0 .1 0 8 )

Μιά τυπική διάταξη γιά τήν παρατήρηση τοΰ φαινομένου Hall δίνεται 

διαγραμματικά στό σχήμα 10-41. Τό ύλικό, σέ σχήμα παραλληλεπιπέδου 

μέ λεπτό πάχος, τοποθετείται σέ όμογενές μαγνητικό πεδίο Β  κάθετο πρός
ο
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ΣΧΗΜ Α 10-41 Τυπική διάταξη γιά τή μέτρηση τού συντελεστή Hall.

τίς μεγάλες του έπιφάνειες. Έ ν α  σταθερό συνεχές ρεύμα I διοχετεύεται 

άπό δύο άκροδέκτες κατά διεύθυνση κάθετη πρός τό μαγνητικό πεδίο ένώ 
τό δυναμικό Hall μετράται σέ ένα άλλο ζεύγος άκροδεκτών V V '. "Αν t είναι 

ή άπόσταση κατά τή διεύθυνση τών άκροδεκτών τού δυναμικού, τό έγκάρ- 

σιο ηλεκτρικό πεδίο Ε Η συνδέεται πρός τό δυναμικό Hall Uh μέ τή σχέση

υΗ
Ε η = - γ -  ( 1 0 . 1 0 9 )

ένώ τό ρεύμα I πού διοχετεύεται στό ύλικό δημιουργεί πυκνότητα ρεύμα
τος

J  = ----  (10.110)
td

δπου d είναι τό πάχος τού παραλληλεπιπέδου κατά τή διεύθυνση τού μα- 
γνητικοϋ πεδίου. Συγκεντρώνοντας τό προηγούμενα άποτελέσματα μπο
ρούμε τώρα νά γράψουμε τήν έξ. (10 .107) ώς

UH =  Rh -!? - (10.111)
d

πού έπιτρέπει τόν προσδιορισμό τού συντελεστή Hall άπό άπευθείας με
τρήσιμες ποσότητες.

Όπως δείχνει ή έξ. (10 .108) ό συντελεστής Hall παρέχει πληροφορίες
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ΣΧΗΜΑ 10-42 Συνδεσμολογία γιά τή μέτρηση του δυναμικού Hall.

τόσο γιά τό φορτίο όσο καί γιά τό πλήθος τών φορέων τοϋ ήλεκτρικοΟ 
φορτίου. Στίς περισσότερες περιπτώσεις είναι άρνητικός άριθμός μέ τιμή 
πού θά περίμενε κανείς γιά φορείς τοϋ ήλεκτρικοϋ φορτίου ήλεκτρόνια μέ 
πληθυσμό ένα «έλεύθερο» ήλεκτρόνιο άνά άτομο τοϋ ύλικοϋ. ’Αντίθετα, 

γιά πολλά στερεά τό άπλό πρότυπο τοϋ σχήματος 10-40 άποτυγχάνει οίκ- 

τρά, ένώ σέ μερικά ύλικά ή πειραματική τιμή τοϋ συντελεστή Hall είναι θ ε

τικός άριθμός. Ή  έξήγηση όμως τών άποκλίσεων αυτών, πού παρέχουν 

σημαντικές πληροφορίες γιά τό μηχανισμό άγωγιμότητας στά στερεά, άπαι- 

τεΐ τήν κβαντική θεωρία τής στερεός καταστάσεως πού ξεφεύγει άπό τά ό

ρια τοϋ παρόντος βιβλίου.

ΠΕΙΡΑΜΑ 10-13. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ HALL

Ό  κρύσταλλος Hall βρίσκεται τοποθετημένος στήν άκρη μιας λεπτής 
ράβδου μέ τή μεγάλη του έπιφάνεια κάθετη πρός τόν άξονα τής ράβδου. 
Βεβαιωθείτε άτι στήν περιοχή τού κρυστάλλου δέν υπάρχει μαγνητικό 
πεδίο.
-  Συνδέστε τό κύκλωμα του σχήματος 10-42. Γιά διευκόλυνση τής συν
δεσμολογίας, οΙ άκροδέκτες τοΰ κρυστάλλου Hall φέρουν τά διακριτικά 
χρώματα πού άναγράφονται στά σχήμα.
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ι

ι Α

1 I, ι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λανθασμένη συνδεσμολογία είναι δυνατόν νά καταστρέψει 
τόν κρύσταλλο.

-  Ρυθμίστε τό ροοστάτη ώστε νά παρεμβάλλει ατό κύκλωμα τή μέγιστη 
δυνατή άντίσταση καί άναπτύξτε στό τροφοδοτικό ΣΡ τάση 4-5 V. Ρυθ
μίστε τό ροοστάτη ώστε τό ρεύμα πού διαρρέει τό άμπερόμετρο Α νά εί
ναι 50 μΑ.

Συνδέστε τούς άκροδέκτες μέ τήν ένδειξη ΗΕΔ σέ ένα ποτενσιόμετρο. 
Μετρεϊστε τό δυναμικό Hall κατά τήν άπουσία όποιουδήποτε μαγνητικοϋ 
πεδίου. Τυχόν ένδειξη δυναμικού όφείλεται σέ σφάλμα εύθυγραμμίσεως 
τών έπαφών δυναμικού στόν κρύσταλλο. Σημειώστε τήν ένδειξη γιά 
διόρθωση τού συστηματικού σφάλματος στίς έπόμενες μετρήσεις.
-  Τοποθετείστε τόν κρύσταλλο στό κέντρο ένός πηνίου. Τροφοδοτείστε 
τό πηνίο μέ ΣΡ καί μετρεϊστε τό ρεύμα πού διαρρέει τό πηνίο. Συμβου
λευτείτε τή γραφική παράσταση πού συνοδεύει τό πηνίο πού χρησιμο
ποιείτε καί ή όποια δίνει τό άξονικό μαγνητικό πεδίο στό κέντρο τού πη
νίου ώς συνάρτηση τού ρεύματος πού διαρρέει τό πηνίο. Μετρεϊστε τό 
δυναμικό Hall γιά άρκετές τιμές τού μαγνητικοϋ πεδίου μέσα στά δρια 
παροχής ρεύματος πού διαθέτει τό τροφοδοτικό ΣΡ.
- Διορθώστε τά άποτελέσματά σας γιά τυχόν άπόκλιση άπό τή μηδενική 
ένδειξη κατά τήν άπουσία μαγνητικοϋ πεδίου καί άποδώστε σέ γραφική 
παράσταση τή μεταβολή τού δυναμικού Hall ώς πρός τό μαγνητικό πεδίο. 
Προσαρμόστε στά δεδομένα τήν καλύτερη εύθεία καί μέ τή βοήθεια τής 
έξ. (10.111) προσδιορίστε τό συντελεστή Hall τού κρυστάλλου. Συγκρί
νετε τό άποτέλεσμα μέ τιμές πού δίνονται στή βιβλιογραφία.

Ή  γραμμική άντιστοιχία μεταξύ δυναμικού καί μαγνητικοϋ πεδίου

U H =  αΒ ( 1 0 . 1 1 2 )

πού άντανακλδται στην έξ. ( 1 0 . 1 1 1 )  όδηγεΐ σέ μιά ένδ ιαφ έρουσα έφαρμο- 

γή τού φαινομένου Hall. ”Α ν  ό συντελεστής α είναι γνω στός τότε μέτρηση 

τού δυναμικού U H μπορεί νά μεταφ ραστεί σ έ μέτρηση τού μαγνητικοϋ π ε

δίου. Πολλοί κατασκευαστές δ ιαθέτουν σήμερα σ υ σ κ ευ ές  (συνήθω ς φορη

τές) μέ τή γενική ονομασία μαγνητόμετρα Hall γιά τή μέτρηση μαγνητικοϋ 

πεδίου μέ έκμ ετά λλευση  τής έξ. (10.1 12) .  Σέ  παρόμοιες σ υσ κευές  ό κρύ

σταλλος Hall βρίσκεται συνήθω ς στήν άκρη λεπτής ράβδου ή όποια συν

δέεται μέ τήν κυρία σ υσ κευή  μέ καλώδιο. Ή  συσκευή  περ ιέχει κύκλωμα
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ΣΧΗΜΑ 10-43 Συνήθεις τύποι βιομηχανικών κρυστάλλων Hall γιά τη μέτρηση 
μαγνητικοΰ πεδίου σέ διάφορες γεωμετρίες. 01 διαστάσεις τού 
κρυστάλλου συγκρίνονται μέ τά κέρμα δέκα δραχμών.

ένισχύσεως τού δυναμικού πού άναπτύσσεται στόν κρύσταλλο, 6ταν στήν 
περιοχή του ύπάρχει έγκάρσιο μαγνητικό πεδίο, καθώς καί όργανο κινητού 
πλαισίου βαθμονομημένο άπευθείας σέ μονάδες μαγνητικοΰ πεδίου. Στήν 
πράξη ό συντελεστής άναλογίας τής έξ. (10 .112 )  προσδιορίζεται έμπειρικά 
μέ τή βοήθεια ένός πρότυπου μαγνήτη ρυθμίζοντας τήν ένδειξη τού όργά- 

νου στή σωστή τιμή.

Τό σχήμα 10-43 περιέχει βιομηχανικούς τύπους κρυστάλλων Hall πού 

χρησιμοποιούνται σέ συσκευές μετρήσεως μαγνητικοΰ πεδίου ένώ στό 

σχήμα 10-44 είκονίζεται ένας συνήθης τύπος φορητού μαγνητομέτρου 

Hall. Ή  έξοικείωση στή χρήση τού μαγνητομέτρου Hall είναι ό στόχος τού 

πειράματος πού άκολουθεΐ.

ΠΕΙΡΑΜΑ 10*14. ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ HALL

Περιεργαστείτε τό χειριστήριο τού μαγνητομέτρου πού διαθέτετε. 
Βεβαιωθείτε άτι κατανοείτε τό χειρισμό καί τή λειτουργία κάθε διακόπτη 
στήν πρόσοψη τής συσκευής. Περιγράψτε στήν έργαστηριακή σας έκθε
ση μέ μερικές φράσεις τή λειτουργία κάθε διακόπτη.
— Έπιλέξτε μιά ράβδο μέ κρύσταλλο Hall κατάλληλο γιά τή μέτρηση μα- 
γνητικοϋ πεδίου μέ διεύθυνση κατά τόν άξονα τής ράβδου. Άφοϋ θέσε
τε τή συσκευή σέ λειτουργία ρυθμίστε τή μηδενική ένδειξη τού όργάνου. 
Μέ τή βοήθεια ένός πρότυπου μαγνήτη βαθμονομίστε τό όργανο.
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ΣΧΗ Μ Α 10-44 Συνήθης τύπος μαγνητομέτρου Hall.
(α) Ή  κεντρική συσκευή. Τα κυριώτερσ σημεία τής συσκευής εί

ναι:

1. ρύθμιση βαθμονομήσεως

2. έξοδος καταγραφικού

3. διακόπτης λειτουργίας

4. έπιλογέας πολικότητας

5. έπιλογείς κλίμακας

6. ύποδοχή ράβδου κρυστάλλου Hall

7. ρύθμιση μηδενικής ένδείξεως

8. όργανο ένδείξεως.
(β) πρότυπος μαγνήτης βαθμονομήσεως.

- Τό πηνίο πού θά σάς δοθεί διαθέτει ένα όδηγό κατά τόν άξονα συμμε

τρίας του. Τοποθετείστε τή ράβδο τού μαγνητομέτρου έτσι ώστε ό κρύ

σταλλος Hall νά βρίσκεται στό μέσο τού πηνίου. Συνδέστε τούς άκροδέ- 

κτες τού πηνίου μέ ένα τροφοδοτικό ΣΡ καί ένα άμπερόμετρο σέ σειρά 
καί άναπτύξτε δυναμικό ώστε τό πηνίο νά διαρρέεται άπό ρεύμα 2 Α. 

Μετρεΐστε τό μαγνητικό πεδίο στό κέντρο τού πηνίου, καί στή συνέχεια, 
μεταθέτοντας τή ράβδο κατά τόν όδηγό πού βρίσκεται στόν άξονα τού
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πηνίου, μετρεΐστε τό μαγνητικό πεδίο σέ διαστήματα 1 cm καθόλη τήν 
έκταση — (  < ζ < (, δπου ζ είναι ή άπόσταση άπό τό μέσο τού πηνίου καί 
(  τό μήκος του Αξονα τοϋ πηνίου. Ά ν  κατά τη διάρκεια τών μετρήσεων 
χρειαστεί νά Αλλάξετε κλίμακα, έλέξτε πάλι τή μηδενική ένδειξη τοϋ όρ- 
νάνου. 'Αποδώστε τά όποτελέσμστό σας σέ γραφική παράσταση μέ κα- 
τακόρυφο Αξονα τό μαγνητικό πεδίο Β καί όριζόντιο άξονα τήν ποσότητα 
ζ!(. Στήν ίδια γραφική παράσταση άποδώστε μέ συνεχή καμπύλη τήν 
έκτίμηση τοϋ τύπου γιά σωληνοειδές πεπερασμένων διαστάσεων πού 
περιέχεται στόν Πίνακα 9-1. Σχολιάστε τυχόν Αποκλίσεις άπό τή θεωρη
τική πρόβλεψη.
- Έποναλάβετε τίς προηγούμενες έργσσίες γιά Αλα τό πηνία διαφορετι

κών διαστάσεων πού θά σάς δοθούν.
Έποναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία γιά ρεύμα τροφοδοτήσεως 

τού πηνίου 1 Α.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

10-1. ‘Ένα πρωτόνιο μέ μάζα mp καί θετικό φορτίο e κινείται σέ ένα όμογενές, 
στατικό ήλεκτρικό πεδίο Ε.
(α) Προσδιορίστε τή θέση καί ταχύτητα τού πρωτονίου ώς συναρτήσεις 
τού χρόνου υποθέτοντας Ατι σέ χρόνο t = 0  ή ταχύτητά του ήταν κάθετη 
πρός τό ήλεκτρικό πεδίο.
(β) Εξαλείψτε τό χρόνο άπό τίς δύο προηγούμενες έκφρόσεις καί προσδιο
ρίστε τήν τροχιά τού πρωτονίου στό χώρο.

10-2. Ένας χώρος χαρακτηρίζεται άπό όμογενές. στατικό ήλεκτρικό πεδίο ΙΟ4 
V/m καί όμογενές. στατικό μαγνητικό πεδίο 5 mT. Τά δύο πεδία έχουν τήν 
ίδια διεύθυνση άλλά άντίθετη φορά. Ήλεκτρόνια μέ ταχύτητα 1.19 χ ΙΟ7 
m/sec είσέρχονται στό χώρο ύπό γωνία 30° ώς πρός τό ήλεκτρικό πεδίο. 
Προσδιορίστε τήν τροχιά πού Ακολουθούν στή συνέχεια τά ήλεκτρόνια.

10-3: Ένας χώρος χαρακτηρίζεται άπό όμογενές, στατικό ήλεκτρικό καί μαγνητι- 
κό πεδίο μέ τή διεύθυνση καί φορά πού δίνεται στό έπόμενο σχήμα.
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Προσδιορίστε τήν τροχιά ένός ήλεκτρονίου πού άρχικά βρίσκεται έν στά- 

σει στήν άρχή τών συντεταγμένων 0.

10-4. Σέ μιά καθοδική λυχνία ύπάρχει ένα άξονικό, όμογενές στατικό μαγνητικό 

πεδίο 10 πτιΤ. Μεταξύ τών κατακόρυφων πλακών τής λυχνίας πού καλύ

πτουν έκταση 2 cm κατά τόν άξονα, άναπτύσσεται ηλεκτρικό πεδίο 104 

V/m. Υπολογίστε τήν άπόσταση άπό τόν άξονα τής λυχνίας, στήν όποια θά 

βρίσκεται ένα ήλεκτρόνιο τής δέσμης τήν στιγμή πού έξέρχεται άπό τήν 

περιοχή τών πλακών άποκλίσεως, άν άρχικά ταξίδευε κατά τόν άξονα μέ 

ταχύτητα 106 m/sec.

10-5. Έ να ς  χώρος χαρακτηρίζεται άπό όμογενές, στατικό ήλεκτρικό καί μαγνητι- 
κό πεδίο πού σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 20°. Προσδιορίστε τήν τρο

χιά ένός ήλεκτρονίου πού άρχικά βρίσκεται έν στάσει.

10-6. Κατά τή μέτρηση τής διαφοράς φάσης μέ τή μέθοδο πού περιγοάφεται 

στό σχήμα 10-22 (βλ. έξ. (10.64)1 θεωρείστε άτι ή μέτρηση τών άποστά- 

σεων Α καί Β περιέχει ένα σφάλμα ± 0 .5  mm. 'Αποδώστε σέ γραφική πα

ράσταση τό σφάλμα στόν προσδιορισμό τής διαφοράς φάσης φ ώς συνάρ

τηση τού φ γιά διάσταση Α = 7 cm.

10-7.  Δύο ήμιτονοειδεϊς κυματομορφές μέ διαφορετική συχνότητα έφαρμόζονται 

ταυτόχρονα στίς εισόδους οριζόντιας καί κατακόρυφης άποκλίσεως ένός 

παλμογράφου. Οι συντεταγμένες (χ,γ) τής τροχιάς πού διαγράφει ή φωτει

νή κηλίδα στήν όθόνη τού πλαμογράφου μπορούν νά έκφραστοΰν ώς χ = 

sin(nd + φ) καί y = sin9. Σχεδιάστε τά σχήματα πού δημιουργοϋνται στήν 

όθόνη τού παλμογράφου γιά φ = 0°, 30°, 60°, 90° γιά π = 2 καί π = 3.

10-8. Δύο ήμιτονοειδεϊς κυματομορφές μέ διαφορετική συχνότητα έφαρμόζονται 
ταυτόχρονα στίς εισόδους όριζόντιας καί κατακόρυφης άποκλίσεως ένός 

παλμογράφου. Οί συντεταγμένες (χ,γ) τής τροχιάς πού διαγράφει ή φωτει
νή κηλίδα στήν όθόνη τού παλμογράφου μπορούν νά έκφραστούν ώς χ = 

sin (39 + φ) καί γ = sin2ft. Σχεδιάστε τά σχήματα πού δημιουργοϋνται 
στήν όθόνη τού παλμογράφου γιά φ = 0°, 30°, 60°, 90°, 120° καί 180°.

10-9. Δύο ήμιτονοειδεϊς κυματομορφές μέ διαφορετική συχνότητα έφαρμόζονται 

ταυτόχρονα στίς εισόδους όριζόντιας καί κατακόρυφης άποκλίσεως ένός 

παλμογράφου. Προσδιορίστε τό λόγο τών συχνοτήτων άν στήν όθόνη τού 

παλμογράφου σχηματίζονται τά άκόλουθα σχήματα.

(α) (β)
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10-10. Τό άνοδικό ρεύμα μιάς διόδου σέ δυναμικό 54 V είναι 200 mA. Ά ν  ή δίο
δος λειτουργεΤ σέ κατάσταση περιορισμένη άπό τό φορτίο χώρου, πόση 
τάση πρέπει νά έφαρμοστεϊ ώστε νά διαρρευσει ρεύμα 100 mA;

10-11. Δείξτε άτι, στό σύστημα συντεταγμένων πού όρίζεται στό σχήμα 10-32, ή 
ταχύτητα καί έπιτάχυνση ένός ήλεκτρονίου πού κινείται μεταξύ άνόδου καί 
καθόδου σέ μία δίοδη λυχνία μέ κυλινδρική γεωμετρία ήλεκτροδίων δίνε
ται* άπό τίς έξ. (10.85).

10-12. Ένα ήλεκτρόνιο, πού. άρχικά βρίσκεται έν στόσει στήν έσωτερική έπιφά- 
νεια τού άρνητικού όπλισμοΰ ένός πυκνωτή έπιταχύνεται πρός τό θετικό 
όπλισμό. ΟΙ δύο παράλληλοι όπλισμοί τού πυκνωτή βρίσκονται σέ άπόστα- 
ση 2 cm καί διαφορά δυναμικού 1500 V.
(α) Σέ πόσο χρόνο άποκτά τό ήλεκτρόνιο ταχύτητα ίση μέ 10r m/sec; 
(β) Πόση άπόσταση καλύπτει ώστε νά άποκτήσει αύτή τήν ταχύτητα;
(γ) Ποιό είναι τό δυναμικό στό σημείο δπου άποκτά αύτή τήν ταχύτητα;
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επαγωγικά φαινόμενα

Ή  θεμελιώδης πειραματική παρατήρηση πού έκφράζεται στήν έξ. (9 .3) 

μας έπέτρεψε μέχρι τώρα νά περιγράφουμε ποσοτικά τήν άλληλεπίδραση 

στάσιμων καί κινούμενων φορτίων. Στήν προσπάθειά μας αύτή βρήκαμε 
έξαιρετικά χρήσιμη τήν έννοια τοϋ πεδίου. 'Αρκετά νωρίς στή μελέτη μας 
δρίσαμε τό ήλεκτρικό πεδίο Ε  [βλ. έξ. (2 .18 )} πού έκπροσωπεΤ τόν πρώτο 
δρο τής έξ. (9 .3), ένώ μέ τόν δρισμό τού μαγνητικοΰ πεδίου Β (βλ. έξ.
(9.16)}  έκπροσωπήθηκε δ δεύτερος δρος. Ό  τρόπος καί μόνο δρισμοϋ των 
δύο πεδίων δδηγεΐ διαισθητικά στό συμπέρασμα δτι μεταξύ τους πρέπει νά 
ύπάρχει μιά στενή σύνδεση καί συνεργασία. Μιά άποψη τού γεγονότος αύ- 
τοϋ είδαμε στήν Παράγραφο 9-7 στά πλαίσια τής Είδικής Θεωρίας τής Σχε
τικότητας.

Ή  ούσιαστική άλληλοσύνδεση ήλεκτρικού καί μαγνητικοΰ πεδίου γίνε
ται άκόμη πιό φανερή κατά τήν έξέταση πεδίων πού μεταβάλλονται μέ τό 
χρόνο. Ό πω ς θά δούμε στή συνέχεια, μεταβαλλόμενα ήλεκτρικά πεδία δη
μιουργούν μαγνητικά πεδία καί άντίστροφα. Ή  δυνατότητα αύτή, πού είναι 

έπίσης έπακόλουθο τής έξ. (9 .3) στά πλαίσια τής Είδικής Θεωρίας τής Σχε

τικότητας, άποδίδεται συνήθως μέ τόν δρο έπαγωγικά φαινόμενα.

11-1 Ό  Νόμος τής Επαγωγής

Κατά τίς πρώτες δεκαετίες τού 19ου αίώνα ό ΰγγλος φυσικός Michael 
Faraday έκτέλεσε έκτενή πειράματα γύρω άπό τή συμπεριφορά ρευμάτων
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σέ κυκλώματα πού βρίσκονται στήν περιοχή μαγνητικών πεδίων. Τά πειρά
ματα αύτά έδειξαν δτι σταθερό μαγνητικό πεδίο δέν έπηρεάζει τό ρεύμα, 
άλλά μεταβολή τού μαγνητικοΰ πεδίου στή γειτονία ένός κυκλώματος δη
μιουργεί μεταβατικά ρεύματα πού μετά τή συμπλήρωση τής μεταβολής 
φθήνουν μέ τό χρόνο. Ό  Faraday μπόρεσε νά περιγράφει τό φαινόμενο 
ποσοτικά θεωρώντας τή μεταβολή τής ροής τοϋ μαγνητικοΰ πεδίου πού 
όρίζει τό κύκλωμα

Φ = J  B-Ada Π 1.1)

όπου ή όλοκλήρωση έκτείνεται σέ μιά έπιφάνεια S  μέ περίγραμμα τό κύ

κλωμα C, ένώ Λ είναι τό μοναδιαίο άνυσμα κάθετο πρός τό στοιχείο da τής 
έπιφανείας S. Ή  γεωμετρία τής όλοκληρώσεως στήν έξ. (11.1)  έχει ήδη 
δοθεί στό σχήμα 9-5. Τό σύνολο τών πειραμάτων τού Faraday όποδόθηκε 
μέ τό νόμο τής έπαγωγής πού φέρει σήμερα τό άνομό του. Σύμφωνα μέ τό 
νόμο αύτό, πού θά άποδεχτοΰμε πρός τό παρόν ώς καθαρά πειραματικό 
γεγονός, μεταβολή τής μαγνητικής ροής στήν έπιφάνεια S  πού όρίζει ένα 

κύκλωμα έχει ώς έπακόλουθο τήν άνάπτυξη μιάς Η ΕΔ  U πού δίνεται άπό 
τή σχέση

d 0  d ι
U =' — —— = — —  J B-Ada. (11.2)

dt dt ·%

"Ετσι, άν τό κύκλωμα C πού άποτελεΐ τό περίγραμμα τής έπιφανείας S , εί

ναι ένας άγωγός μέ όλική άντίσταση R, τότε ή Η ΕΔ τής έξ. (11.2)  θά προ- 
καλέσει τή ροή ένός ρεύματος’

U 1 όφ 

Η ~ ~ R"dT- (11-3)

Τήν τελευταία σχέση θά έπαληθεύσουμε στό έπόμενο πείραμα. Καθόσον 
τό ρεύμα πού έκφράζεται στήν έξ. (11.3) μεταβάλλεται πολύ γρήγορα μέ 
τό χρόνο ή άνίχνευσή του παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Γιά τό λόγο 
αύτό θά άνιχνεύσουμε τό όλικό φορτίο πού διαρρέει τό κύκλωμα ώς άπο-

t Ά ν  τό ρεύμα τής έξ. (11.3) μετράται άπό κάποιο όργανο σέ σειρά, ή άντίσταση R πρέπει 
νό περιλαμβάνει καί τήν έσωτερική άντίσταση τού όργάνου.
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τέλεσμα τής μεταβολής τής μαγνητικής ροής. Πράγματι, όλοκλήρωση τής 
έξ. (11.3)

J  ld t =  ~  ^  J

όδηγεϊ στή σχέση

q -  -  1  Δφ  (11.4)
Π

όπου q εϊναι τό δλικό φορτίο πού διέρευσε στό κύκλωμα C γιά μεταβολή 
ΔΦ τής μαγνητικής ροής στήν έπιφάνεια S πού περικλύει τό κύκλωμα. Τό 
φορτίο q μπορεί βεβαίως νά μετρηθεί μέ ένα βαλλιστικό γαλβανόμετρο άν 
ό χρόνος στόν όποϊο πραγματοποιείται ή μεταβολή Δφ  είναι μικρός.

ΠΕΙΡΑΜΑ 11-1. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ

Γιά την έπιβεβαίωση τοΰ νόμου της έπαγωγής θά θεωρήσουμε τή 
μαγνητική ροή πού δημιουργεί ένα πηνίο Π σέ ένα δεύτερο όμοαξονικό 
πηνίο π στή διάταξη τού σχήματος 11-1. Ά ν  οΙ γεωμετρικές διαστάσεις 
τών δύο πηνίων διαφέρουν σημαντικά (Α >> α καί L >> 0  τότε γιά ροή 

ρεύματος I στό πηνίο Π δημιουργεΐται ένα όμογενές άξονικό μαγνητικό 
πεδίο στήν περιοχή τοΰ πηνίου π, πού σύμφωνα μέ τά δεδομένα τοΰ Πί

νακα 9-1 δίνεται άπό τή σχέση

Β = μ0 £  I (11-5)

δπου Ν ό άριθμός τών σπειρών τοΰ πηνίου Π. Ά ν  έπιπλέον η είναι ό 

άριθμός τών σπειρών στό πηνίο π, τότε ή όλική μαγνητική ροή πού διαρ

ρέει τό πηνίο είναι

^ Νη 2
Φ = μ0 —  Ιπα2. ( 11.6 )

Σύμφωνα μέ τήν έξ. (11.4),  διακοπή τοΰ ρεύματος στό πηνίο Π θά προ- 

καλέσει στό πηνίο π τή ροή ένός όλικοΰ φορτίου

Ρ =
μ0Νηπα2

RL
(11.7)
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ΣΧΗΜΑ 11-1 Διάταξη δύο δμοαξονικών πηνίων γιά τήν έπιβεβαίωση τού νόμου 
τής έπσγωγής.

όπου

R = R„ + Rg (11.8)

Wfl

καί Rn, Rg είναι άντίστοιχα ή άντίσταση τού πηνίου π καί ή άντίσταση 
πού παρεμβάλλει ατό κύκλωμα τού πηνίου τό γαλβανόμετρο.
- Γ ι ά  ρεύμα I ~ 3 Α ύπολογίστε τό φορτίο τής έξ. (11.7) χρησιμοποιών
τας τίς γεωμετρικές διαστάσεις τής διστάξεως δύο πηνίων πού διαθέτετε. 
Υπολογίστε τήν εύαισθησία τού βαλλιστικού γαλβανομέτρου Sq ώστε τό 
φορτίο τής έξ. (11.7) νά συνεπάγεται άπόκλιση 10 cm.
— Τό άπλό κύκλωμα τού σχήματος 11 -2 έπιτρέπει τή βαθμονόμηση τού 
βαλλιστικού γαλβανομέτρου γιά τήν έτπθυμητή εύαισθησία Χρησιμοποιεί
στε ένα πυκνωτή τής τάξης τών 5 μΡ καί έπιλέξτε τό δυναμικό V έτσι ώ
στε τό γινόμενο CV νά Ισοΰται μέ τό φορτίο q τής έξ. (11.7). Μέ τό κύ
κλωμα προστασίας Ρ ρυθμισμένο στό σημείο έλάχιστης εύαισθησίας. 
φορτίστε καί έκφορτίστε τόν πυκνωτή, παρατηρώντας τό μέγιστο τής 
πρώτης ταλαντώσεως τού βαλλιστικού γαλβανομέτρου. Αύξείστε σταδιακά 
τήν εύαισθησία τού κυκλώματος προστασίας μέχρις δτου έπιτύχεται μέ- 
γιστη άπόκλιση περίπου 10 cm.
— Χωρίς νά μεταβάλετε πλέον τή ρύθμιση τής εύαισθησίας φορτίστε 
καί έκφορτίστε τόν πυκνωτή γιά διάφορες ύψηλότερες καί χαμηλότερες 
τιμές τού δυναμικού V. ‘Αποδώστε σέ κατάλληλο πίνακα καί σέ γραφική 
παράσταση τή μέγιστη άπόκλιση τού βαλλιστικού γαλβανομέτρου ώς 
πρός τό φορτίο CV γιά τίς διάφορες τιμές τού δυναμικού V. Προσαρμό
στε στά δεδομένα σας τήν καλύτερη εύθεία καί άπό τήν κλίση της
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προσδιορίστε τήν εύαισθησία τοΰ βαλλιστικού γαλβανομέτρου ώς πρός 
τό φορτίο S q.

-  Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 11-3. Συνδέστε τό έσωτερικό πη
νίο π μέ τό κύκλωμα προστασίας Ρ του βαλλιστικού γαλβανομέτρου ρυθ
μισμένο στήν εύαισθησία πού προσδιόρισε ή προηγούμενη διαδικασία. 

Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τή λειτουργία τοΰ διακόπτη S , ό όποιος έπι- 

λέγει τή ψορά τοΰ ρεύματος στό πηνίο Π. Ώ ς πηγή V χρησιμοποιείστε 
τροφοδοτικό ΣΡ.

— Μέ τό διακόπτη S  στή θέση ΑΑ άνατττύξτε δυναμικό V έτσι ώστε τό 

πηνίο Π νά διαρρέεται άπό ρεύμα I = 3 Α. ΆνοΤξτε τό διακόπτη S καί 

παρατηρείστε τήν άπόκλιση τού γαλβανομέτρου. Έπαναλάβετε τή διαδι

κασία γιά διάφορες τιμές τοΰ ρεύματος στήν έπιτρεπτή περιοχή πού άνα- 

γράφεται στή διάταξη τών δύο πηνίων. Σημειώστε τά άποτελέσματά σας 

σέ κατάλληλο πίνακα. Σέ μιά τρίτη στήλη τοΰ πίνακα ύπολογίστε τό όλικό 
φορτίο’ πού άντιστοιχεϊ σέ κάθε άπόκλιση τοΰ γαλβανομέτρου χρησιμο

ποιώντας τή γνωστή εύαισθησία Sq.

-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία κλείνοντας άρχικά τό διακό
πτη στή θέση ΒΒ  καί στή συνέχεια άνοίγοντας τό διακόπτη.
— Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία κλείνοντας άρχικά τό διακό

πτη S στή θέση ΑΑ καί στή συνέχεια μεταθέτοντας μέ γρήγορη κίνηση 

τό διακόπτη άπό τή θέση ΑΑ στή ΒΒ.
«

-  Έπαναλάβετε τέλος τήν προηγούμενη έργασία κλείνοντας άρχικά τό 

διακόπτη S στή θέση ΒΒ καί στή συνέχεια μεταθέτοντας μέ γρήγορη κί

νηση τό διακόπτη άπό τή θέση ΒΒ  στή ΑΑ.

— 'Αποδώστε τά πειραματικά σας δεδομένα σέ μιά γραφική παράσταση, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικά σύμβολα γιά κάθε όμάδα δεδομένων πού 

προέρχεται άπό καθεμιά άπό τίς προηγούμενες διεργασίες. Προσαρμόστε 

στά δεδομένα τήν καλύτερη εύθεία καί άπό τήν κλίση τής εύθείας 

προσδιορίστε τή σταθερά a στή σχέση

q = aAl (11.9)

όπου ΔΙ είναι ή διαφορά τοΰ ρεύματος μεταξύ τής άρχικής καί τελικής 
καταστάσεως λειτουργίας τοΰ κυκλώματος σέ καθεμιά άπό τίς προηγού
μενες διεργασίες. Έκτιμεΐστε τό πειραματικό σφάλμα σ3 στόν προσδιορι
σμό τής σταθερός a. Συγκρίνετε καί σχολιάστε τυχόν άποκλίσεις τής πει
ραματικής τιμής μέ τήν θεωρητική πρόβλεψη τής έξ. (11.7)

t Θεωρείστε δτι άπόκλιση τού γαλβανομέτρου πρός τά δεξιά άντιπροσωπεύει θετικό φορ
τίο καί πρός τά άριστερά άρνητικό. (Μπορείτε νά υιοθετήσετε τήν άντίστροφη σύμβαση 
-  δέν έχει μεγάλη σημασία).
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G

Ρ

Β

A

ΣΧΗΜΑ 11-2 Κύκλωμα βαθμο- 
νομήσεως βαλιστικοΰ γαλβανο

μέτρου.
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θ
μ0Νηπα2

RL
( 11. 10)

"Εχοντας ύπόψη τήν άμεση χρησιμοποίηση τοΰ νόμου τής έπαγωγής σέ 
πείραμα, γράψαμε τήν έξ. (11.2)  άποκλειστικά στό σύστημα SI. Ό  άναγνώ- 
στης μπορεί εύκολα νά δείξει ότι άν ή ΗΕΔ U έκφραστεΐ σέ volt καί τό μα- 
γνητικό πεδίο Β σέ tesla τότε ή έξ. (11.2) έχει τίς σωστές διαστάσεις. Ή  
μεταφορά τοΰ νόμου τής έπαγωγής στό σύστημα CGS μπορεί νά γίνει δια

μέσου τής ταχύτητας τοΰ φωτός1. Θά γράψουμε έπομένως τήν έξ. (11.2) 
στήν ένοποιημένη μορφή γιά τά δύο συστήματα μονάδων ώς11

Γ - 1 ά φ  . .  1 d  (
U = — [ c ] ---- —-  = -  [ c ] ---- —  J B nda.

c dt c dt Js
(11.11 )

Στή μονάδα μετρήσεως τής μαγνητικής ροής μέ διαστάσεις (μαγνητικό 
πεδίο) χ (έπιφάνεια) έχει δοθεϊ Ιδιαίτερη όνομασία σέ κάθε σύστημα μονά
δων. Στό σύστημα CGS ή μονάδα μετρήσεως τής μαγνητικής ροής είναι τό 
maxwell (Μχ) (πού στήν παλαιότερη βιβλιογραφία άπαντάται καί μέ τήν 
όνομασία γραμμή)

1 Μχ = 1 G-cm2 (11.12)

ένώ στό σύστημα SI ή άντίστοιχη μονάδα είναι τό weber (Wb)

1 Wb =  1 T-m2 =  1 V-sec. (11.13)  * *

t Στό σημείο αύτό δέν θά άποδείξουμε μέ λεπτομέρεια δτι ό παράγοντας πού άπαιτεϊ- 
ται γιά τή μεταφορά άπό τό σύστημα CGS στό σύστημα SI είναι όντως ή ταχύτητα

* του φωτός c. Ό άναγνώστης πάντως μπορεί νά πεισθεϊ γιά τήν όρθότητα τής έξ. 
(11.11) μέ άπλή σύγκριση πρός τήν έξ. (9.17). 

tt Στά κεφάλαια πού άκολουθοΰν θά γράψουμε τίς περισσότερες έξισώσεις άπευθείας 
στό σύστημα SI. Θά διατηρήσουμε1 τόν ένιαίο τρόπο γραφής (μέ χρησιμοποίηση 
άγγυλών γιά τόν διαχωρισμό των έπιπλέον παραγόντων του συστήματος SI) μόνο γιά 
έξισώσεις Ιδιαίτερου θεωρητικού ένδιαφέροντος πού πρόκειται νά χρησιμοποιηθούν 
άργότερα στήν περαιτέρω άνάπτυξη τής ήλεκτρομαγνητικής θεωρίας.
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*Η σύνδεση μεταξύ των δύο μονάδων δίνεται άττό τή σχέση* 1

1 Wb = 10" Μχ. (11.14)

11 -2 Μέτρηση τοϋ Μαγνητικοϋ Πεδίου μέ Βαλλιστικό Γαλβανόμετρο

Τό βαλλιστικό γαλβανόμετρο πού χρησιμοποιήσαμε στό Πείραμα 11-1 

μπορεί μέ κατάλληλη βαθμονόμηση νά μετατραπεϊ σέ όργανο μετρήσεως 

μαγνητικής ροής ή μαγνηπκοϋ πεδίου. "Αν τό βαλλιστικό γαλβανόμετρο συν

δεθεί μέ ένα πηνίο πού διαθέτει Ν σπείρες, έπιφάνεια Α καί άντίσταση Rn 
τότε σύμφωνα μέ τήν έξ. (11.4) μεταβολή τής μαγνητικής ροής διαμέσου 
τοϋ πηνίου κατά ΔΦ συνεπάγεται μέτρηση φορτίου (κατά μέτρο)

Στήν τελευταία σχέση ή άντίσταση R περιλαμβάνει τήν άντίσταση Rn καί 
τήν άντίσταση Rg πού παρεμβάλλει τό γαλβανόμετρο στό κύκλωμα τοϋ πη
νίου. "Αν τό γαλβανόμετρο χρησιμοποιείται μέ κύκλωμα προστασίας ή τιμή 

τής άντιστάσεως R είναι

όπου Rg είναι ή έσωτερική άντίσταση τοϋ γαλβανομέτρου καί Rp ή άντί

σταση τοϋ κυκλώματος προστασίας πού παρεμβάλλεται ώς διακλάδωση. Ή  
τελευταία μπορεί νά μετρηθεί μέ ένα ώμόμετρο·(άφοΰ βεβαίως τό κύκλω

μα προστασίας άποσυνδεθεΐ άπό τό γαλβανόμετρο καί τό πηνίο π) μετά τόν 
προσδιορισμό τής εύαισθησίας τοϋ γαλβανομέτρου ώς πρός τό φορτίο S q. 
Ή  εύαισθησία τώρα τοϋ γαλβανομέτρου ώς πρός μεταβολές τής μαγνητι- 
κής ροής S® (σέ mm/Mx ή mm/Wb) μπορεί μέ τή βοήθεια τής έξ. (11 .15)  
νά έκφραστεΐ ώς

Γαλβανόμετρα βαθμονομημένα άπευθεΐας σέ maxwell ή weber άπαν-

t Σέ πολλά συγγράμματα μέ έμφαση σέ έφαρμογές οΙ παράγωγες μονάδες Μχ/cm2 (=
1 G) καί Wb/m2 ή V-sec/m2 (= 1 Τ) χρησιμοποιούνται γιά τή μέτρηση τοϋ μαγνητικοϋ
πεδίου.

q — ΔΦ. 
R

(11.15)

(11 .16)

S<j> — Sq/R (11 .17)
I

Ο
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τώνται μέ τήν όνομασία ροόμετρο. Καθόσον παρόμοια όργανα £χουν δυνα

τότητες μετρήσεως μόνο μεταβολών τής μαγνητικής ροής, άπόλυτες μετρή
σεις μπορούν νά γίνουν κατά τήν άνάπτυξη ή έξάλειψη τοϋ μαγνητικοϋ πε
δίου. "Αν τούτο δέν είναι έπιθυμητό (όπως συνήθως συμβαίνει σέ τεχνολο
γικές έφαρμογές) τό πηνίο μπορεί νά τοποθετηθεί άρχικά κάθετα πρός τίς 
μαγνητικές γραμμές καί στή συνέχεια, μέ γρήγορη κίνηση, νά στραφεί κατά 
90° ή 180°. Στήν τελευταία περίπτωση ή ένδειξη τού γαλβανομέτρου άν- 
τιπροσωπεύει τό διπλάσιο τής μαγνητικής ροής πού άρχικά διέρρεε τό πη
νίο. Στά συνήθη ροόμετρα τό πηνίο άνιχνεύσεως τής μαγνητικής ροής έχει 
άμελητέα άντίσταση. "Ετσι όν τό γαλβανόμετρο χρησιμοποιηθεί χωρίς κύ
κλωμα προστασίας (πού συνήθως παρεμβάλλει διακλάδωση Τση μέ τήν άν
τίσταση κρίσιμης άποσβέσεως) ή κατάστασή του είναι έξαιρετικά ύπερκρί
σιμη. Κατά τή μεταβολή τής μαγνητικής ροής ή φωτεινή κηλίδα τού όργά- 
νου μετατίθεται μέ γοργή κίνηση στό σημείο τής πρώτης μέγιστης άποκλί- 
σεως άλλά έπανέρχεται στό σημείο Ισορροπίας μέ μεγάλη νωθρότητα. 
Πολλοί κατασκευαστές ροομέτρων έκμεταλλεύονται τό γεγονός αύτό χρη

σιμοποιώντας γαλβανόμετρα μέ άμελητέα σταθερά στρέψεως τ (βλ. έξ. 
(7 .6)Κ Στά όργανα αύτά μεταβολή τής μαγνητικής ροής στό πηνίο άνιχνεύ

σεως προκαλεΐ γρήγορη μετατόπιση τής φωτεινής κηλίδας ή τού δείκτη τού 
όργάνου καί παραμονή τής ένδείξεως γιά μεγάλο χρόνο. Ή  έπαναφορά βε
βαίως στή μηδενική ένδειξη μετά τή μέτρηση πρέπει νά γίνει μέ μηχανικό ή 
ήλεκτρικό τρόπο. "Ενας χαρακτηριστικός τύπος ροομέτρου περιέχεται στό 
σχήμα 11-4.

Ά ν  τό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργεί τή μαγνητική ροή στό πηνίο 
άνιχνεύσεως ένός ροομέτρου είναι' όμογενές, ή μέτρηση τής μαγνητικής 
ροής μπορεί νά άναχθεΐ σέ μέτρηση τού μαγνητικοϋ πεδίου. Γιά μαγνητικό 
πεδίο κάθετο πρός τήν έγκάρσια διατομή τού πηνίου μέ Ν σπείρες καί δια- 

τομή Α ή μαγνητική ροή είναι

Φ -  ΝΑΒ (11.18)

ένώ τό όλικό φορτίο πού θά διαρεύσει στό γαλβανόμετρο κατά τήν άνά- 
πτυξη ή έξάλειψη τής ροής αύτής δίνεται άπό τή σχέση

ά (11.19)

’Από τήν τελευταία σχέση τό γαλβανόμετρο μπορεί νά βαθμονομηθεί
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ΣΧΗΜΑ 11-4 Φορητός τύπος ροομέτρου μέ πολλαπλές κλίμακες.

άπευθείας σέ gauss ή tesla. Ή  άντίστοιχη Εύαισθησία τοΟ όργάνου ώς 
πρός τό μαγνητικό πεδίο S B (σέ mm/G ή mm/T) έξάγεται άπό τήν έξ. 
(11.17)  ώς

se = l ^ S 0. (11.20)

ΠΕΙΡΑΜΑ 11-2. ΜΕΤΡΗΣΗ Μ ΑΓΝΗΤΙΚΗΙ ΡΟΗΣ

Χρησιμοποιώντας τή διάταξη τού σχήματος 11-1 συνδέστε τό κύ
κλωμα τού σχήματος 11-3 μέ τό κύκλωμα προστασίας τού γαλβανομέ
τρου Ρ ρυθμισμένο γιά μικρή εύαισθησία. Κλείστε τό διακόπτη S στή 
θέση ΑΑ καί άναπτύξτε δυναμικό V έτσι ώστε τό πηνίο Π νά διαρρέεται 
άπό ρεύμα I = 3 Α. Μεταθέστε τό διακόπτη S άπό τή θέση ΑΑ στή θέ
ση ΒΒ καί παρατηρείστε τήν πρώτη μέγιστη άπόκλιση τού γαλβανομέ
τρου. Ρυθμίστε τήν εύαισθησία τού κυκλώματος προστασίας έτσι ώστε ή 
άπόκλιση κατά τήν προηγούμενη διεργασία νά είναι περίπου 20 cm.
-  Χωρίς) νά μεταβάλετε πλέον τή ρύθμιση εύαισθησίας τού γαλβανομέ
τρου μεταθέστε τό πηνίο άνιχνεύσεως π κατά τόν άξονα τού πηνίου Π 
σέ άπόσταση 5 cm άπό τήν προηγούμενη θέση. Παρατηρείστε τήν άπό-
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κλίση τού γαλβανομέτρου δταν ό διακόπτης S  μετατίθεται άπό τή θέση 

Α Α  στή θέση Β Β .

— Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία μεταθέτοντας τό πηνίο άνι- 

χνεύσεω ς κατά διαστήματα 5 cm καθόλη τήν έκταση — L < ζ < L, δπου 

ζ είναι ή άπόσταση άπό τό μέσο καί L τό μήκος τοϋ άξονα τού πηνίου Π. 

Σέ κατάλληλο πίνακα άποδώστε τήν άπόκλιση τοϋ γαλβανομέτρου ώς 

συνάρτηση τής άποστάσεως τοϋ πηνίου άνιχνεύσεω ς άπό τό μέσο τού 

πηνίου Π.

— Χρησιμοποιώντας τό κύκλωμα τοϋ σχήματος 11-2 καί τή διεργασία 

πού περιγράφεται στό Πείραμα 11-1 προσδιορίστε, γιά τή ρύθμιση τού 

κυκλώματος προστασίας Ρ μέ τήν όποία έκτελέσατε μέχρι τό σημείο αύ- 

τό τό πείραμα, τήν εύαισθησία τοϋ γαλβανομέτρου ώς πρός τό φορτίο 

S q. /

— 'Αποσυνδέστε τό κύκλωμα προστασίας τοϋ γαλβανομέτρου άπό τήν δ- 

λη διάταξη καί μέ ένα ώμόμετρο μετρεΐστε τήν έσωτερική του άντίσταση 

Rp. Σημειώ στε άκόμη τήν έσωτερική άντίσταση Rg τοϋ γαλβανομέτρου 

πού άναγράφεται άπό τόν κατασκευαστή στό περίβλημα τοϋ όργάνου. 

‘Από τά δεδομένα αύτά καί τίς διαστάσεις τοϋ πηνίου άνιχνεύσεως ύπο- 

λογίστε τήν εύαισθησία τοϋ γαλβανομέτρου ώς πρός τό πεδίο S B |βλ. έξ. 

( 11 . 16)  καί ( 11 .20) } .  Μετατρέψτε τίς μετρήσεις άποκλίσεως τοϋ γαλβα

νομέτρου σέ τιμές μαγνητικοϋ πεδίου καί άποδώστε τά άποτελέσματα σέ 

γραφική παράσταση μέ κατακόρυφο άξονα τό μαγνητικό πεδίο καί όρι- 

ζόντιο άξονα τήν ποσότητα z/L. Στήν ίδια γραφική παράσταση άποδώστε 

μέ συνεχή καμπύλη τήν έκτίμηση τοϋ τύπου γιά σωληνοειδές πεπερα

σμένω ν διαστάσεων πού περιέχεται στόν Πίνακα 9-1 . Σχολιάστε τυχόν 

άποκλίσεις άπό τή θεωρητική πρόβλεψη.

11-3 ΗΕΔ καί ή Σύνδεση Ηλεκτρικού καί Μαγνητικοϋ Πεδίου

Στήν Παράγραφο 5-4 όρίσαμε τήν ΗΕΔ ατά συγκεκριμένα πλαίσια 

ένός κλειστού κυκλώματος ώς τήν ένέργεια άνά μονάδα φορτίου πού άπαι- 
τεΐται γιά μιά πλήρη διαδρομή τοϋ φορτίου στό κλειστό κύκλωμα. "Αν dw 
είναι ή ένέργεια πού άπαιτεΐται γιά τή μεταφορά τού φορτίου q κατά τό 
στοιχείο ds τής διαδρομής μπορούμε νά γράψουμε τήν ΗΕΔ, σύμφωνα μέ 

τήν έξ. (5.26)  ώς

U = -  ί  dw
q *c

F-ds =  ̂E-de ( 11 .2 1 )
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όπου F εϊναι ή δύναμη πού κινεί τό φορτίο, ένώ στό τελευταίο σκέλος έχει 
χρησιμοποιηθεί δ δρισμός του ήλεκτρικοΰ πεδίου

Ε = -  . (2.16)
q

“Η σχέση τής έξ. (11.21)  μάς έπιτρέπει τώρα νά γράψουμε τό νόμο τής 

έπαγωγής στήν έναλλακτική μορφή

Φ E-dt = - ( c )  - - 4 - J  B-Ada. (11 .22)

Στήν είδική περίπτωση ένός όγωγού C πού περιγράφει τήν έπιφάνεια S 
μπορούμε νά έρμηνεύσουμε τήν έξ. (11.22)  υίοθετώντας τήν άποψη άτι 
χρονική μεταβολή τής ροής τού μαγνητικοϋ πεδίου στήν έπιφάνεια πού πε
ρικλείει δ άγωγός C δημιουργεί μέσα στόν άγωγό ένα ήλεκτρικό πεδίο Ε, 
τό όποιο είναι ύπεύθυνο γιά τή δημιουργία τού ρεύματος. Γενικότερα μπο
ρούμε νά άπαλλαγοΰμε τελείως άπό τίς έννοιες τού άγωγοΰ καί τού ρεύμα
τος καί νά θεωρήσουμε δτι ή μεταβολή τής μαγνητικής ροής στήν έπΐφά- 

νεια S δημιουργεί ήλεκτρικό πεδίο κατά τό δρόμο C πού περιβάλλει τήν 

έπιφάνεια S , άνεξάρτητα άπό τήν ύπαρξη ή μή άγωγού στό δρόμο αύτό. Ή  

έξ. (11.22)  άναδεικνύεται έπομένως ώς μία γενική έξίσωση τής ήλεκτρομσ- 

γνητκής θεωρίας πού συνδέει τό ήλεκτρικό καί μαγνητικό πεδίο στό χώρο.

Δύο σημεία σχετικά μέ τήν έξ. (11.22)  είναι ίσως χρήσιμο νά τονι
στούν:

1. Τό ήλεκτρικό πεδίο Ε πού ύπεισέρχεται στήν έξ. (11.22) είναι τό όλι- 

κό πεδίο στό χώρο καί μπορεί νά περιέχει μιά συνιστώσα, ή όποία 

δημιουργείται άπό στατική κατανομή φορτίων. Τούτο προέρχεται 

άπό τήν Ιδιότητα τού ήλεκτροστατικοΰ πεδίου

f  E - d i  =  0.  (11 .23)
Jc

2. Ή  έπιφάνεια S πού χρησιμοποιείται στήν έξ. (11 .22)  γιά τόν ύπολο- 
γισμό τής μαγνητικής ροής μπορεί νά είναι όποιαδήποτε έπιφάνεια 

πού καταλήγει στό δρόμο C. Τούτο είναι άπόρροια τής μηδενικής 

άπόκλισης τού μαγνητικοϋ πεδίου (βλ. έξ. (9 .33 )}

V · Β = 0 (9 .3 3 ) ο
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τήν όποία άττό φυσικής άττόψεως υπαγορεύει ή μή ύπαρξη μαγνητι- 
κών μονοπόλων. Ό  άναγνώστης είναι εύκολο νά δείξει (βλ. Ά σ κ η 
ση 11-6) ότι ή έξ. (9 .33 ) όδηγεϊ στή σχέση

f  B - ftd a  = 0  (11.24)
*s

άπό τήν όποία έπεται ότι, γιά ένα συγκεκριμένο περίγραμμα C, ό 
ύπολογισμός τής μαγνητικής ροής είναι άνεξάρτητος άπό τή μορφή 
τής έπιψανείας.

Ό  Νόμος τού Faraday μπορεί εύκολα νά μετασχηματιστεί σέ διαφορι
κή έξίσωση πού συνδέει τά δύο πεδία στό Γδιο σημεϊο τού χώρου. Ά ν  ή 
μεταβολή τής μαγνητικής ροής όφείλεται άποκλειστικά στή χρονική μεταβο
λή τού μαγνητικοϋ πεδίου1 τότε μπορούμε νά γράψουμε τήν έξ. (11.22)  ώς

Φ E-ds = -  [c] — I —  · nda. (11.25)
c c Js 3t

Χρησιμοποιώντας άκόμη τό θεώρημα τοΰ Stokes μπορούμε νά μετατρέ
ψουμε τό άριστερό σκέλος τής έξ. (11.25)  σέ έπιψανεισκό όλοκλήρωμα

E-ds = J (V χ Ε) · ftda. (11.26)
c s

Ή  έξ. (11.22)  μπορεί έπομένως νά γραφεί ώς

J (VxE + [c] — · fida = 0. (11.27)Js \ c at /
Τό γεγονός τώρα ότι ή έπιλογή τού δρόμου C καί τής έπιφανείας S είναι 
αύθαίρετη συνεπάγεται ότι ή συνάρτηση που όλοκληρώνεται στήν έξ.
(11.27)  πρέπει νά μηδενίζεται σέ κάθε σημείο τού χώρου, ήτοι

V x E  = -  (c) (11.28)
C dt

t Ή συνθήκη αυτή συνεπάγεται ότι τό κύκλωμα (ή γενικότερα ό δρόμος) C δέν άλλόζει 
σχήμα ή θέση μέ τό χρόνο. Στό πνεύμα τής Παραγράφου 9-7 τοΰτο σημαίνει ότι τόσο 
τό μαγνητικό όσο καί τό ήλεκτρικό πεδίου όρίζονται στό ίδιο άδρανειακό σύστημα άνα- 
φορδς.
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ΠαρατηρεΤται βτι ή τελευταία σχέση άποτελεϊ τή γενίκευση τής έξισώσεως 

τής ήλεκτροστατικής {βλ. έξ. (2 .45 )} V  χ Ε  = 0.
Μιά δεύτερη γενίκευση των έξισώσεων τής ήλεκτροστατικής, στήν πε

ρίπτωση χρονικά μεταβαλλόμενων πεδίων, έπεται άμέσως άπό τήν έξ.
(11.28) .  Υπενθυμίζεται δτι τό ήλεκτρικό πεδίο πού δημιουργεϊται άποκλει- 

στικά άπό κατανομή στατικών φορτίων στό χώρο εΤναι άστρόβιλο, ήτοι Ικα

νοποιεί τή σχέση

V  χ Ε  = 0 . (2 .45 )

Τούτο σημαίνει δτι τό ήλεκτρικό πεδίο μπορεί νά γραφεί ώς ή κλίση κά

ποιας βαθμωτής συναρτήσεως καί τό γεγονός αύτό μδς έπέτρεψε νά εισά

γουμε τή συνάρτηση δυναμικού φ (γ) μέ τή σχέση

Ε  = - * ρ .  (2.41)

Κατά τόν ίδιο τρόπο ή σχέση

V ·' Β = 0  (9 .33 )

πού Ικανοποιεί τό μαγνητικό πεδίο έπέτρεψε τή μετάθεση τής περιγραφής 
τών μαγνητικών φαινομένων στό άνυσματικό δυναμικό A(r), τό όποΤο συν

δέεται πρός τό μαγνητικό πεδίο μέ τή σχέση

Β = V  χ Α . (9 .47 )

Ή  τελευταία σχέση μδς έπιτρέπει νά γράψουμε τή διαφορική μορφή τού 

νόμου της έπαγωγής (έξ. (11.18) }  ώς

V  χ Ε  = — [c} — V  χ A  (11 .29)
C dt

ή, άντιστρέφοντας τή σειρά τής διαφορίσεως στό δεύτερο σκέλος, ώς

7 χ ( Ε  + ω ^ ) = ° ·
(11 .30)

Σέ άναλογία μέ τό συμπέρασμα πού άκολούθησε τήν έξ. (2 .45 ) έπεται δτι 
ή έκφραση πού περιέχεται στίς παρενθέσεις τής έξ. (11 .30)  μπορεί νά γρα
φεί ώς ή κλίση μιδς βαθμωτής συναρτήσεως φ (γ). Σέ άναλογία μέ τόν όρι- 
σμό τής συναρτήσεως δυναμικού στήν ήλεκτροστατική θά γράψουμε
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Ε + [c]
1 dA 
c ’ d t = - ν φ

_  r 1 1 9 A
E = -  [c] -  νφ .

c 3t
(11.31)

Στήν περίπτωση έπομένως χρονικά μεταβαλλόμενων πεδίων ό όρισμός τοΰ 
ήλεκτρικοϋ πεδίου άπαιτεΐ τή γνώση τόσο τοΰ άνυσματικοϋ δσο καί τοϋ 
βαθμωτοϋ δυναμικού. Γιά στατικά πεδία βεβαίως ή συνάρτηση A(r) είναι 
σταθερή ώς πρός τό χρόνο καί ή έξ. (11.31)  μεταπίπτει στή σχέση τής 
ήλεκτροστατικής Ε = — νφ.

11-4 Ό  Νόμος τοϋ Lenz

Τό άρνητικό σημεϊο στήν έξ. (11.2) άποτελεϊ τήν έκφραση ένός γενικό
τερου κανόνα πού διέπει δλα τά έπαγωγικά φαινόμενα. Ό  κανόνας αύτός, 
γνωστός ώς νόμος τοϋ Lenz, μπορεί νά διατυπωθεί ώς έξης:

Ε π α γ ω γ ι κ ά  ρ ε ύ μ α τ α  έ χ ο υ ν  π ά ν τ α  δ ι ε ύ θ υ ν σ η  τ έ τ ο ια  ώ σ τ ε  ο / έ π ιπ τ ώ -  
σ ε ι ς  τ ο υ ς  ν ά  ά ν τ ιτ ίθ ε ν τ α ι  α τ ά  α ίτ ια  π ο ύ  τά  π ρ ο κ α λ ο ΰ ν .

Τά έπαγωγικά φαινόμενα στά όποια άναφέρεται ό νόμος τοϋ Lenz μπο
ρούν νά θεωρηθούν άπό δύο διαφορετικές όπτικές γωνίες. Είναι δυνατόν 
κατά μία άποψη νά θεωρήσουμε τό νόμο τοΰ Lenz ώς άντίδραση στή δρά
ση μαγνητικής δυνάμεως ή ροπής. ‘Εναλλακτικά μπορούμε νά υιοθετήσου
με τήν άποψη δτι ένα σύστημα άντιδρα στήν αύξηση ή μείωση τής μαγνη- 
τικής ροής. Ό  άναγνώστης θά ήταν Τσως χρήσιμο νά άναλύσει όρισμένα 
συνήθη έπαγωγικά φαινόμενα πού πραγματεύονται μέ μεγαλύτερη λεπτο
μέρεια περισσότερο στοιχειώδη συγγράμματα. Κατά τήν πρώτη άποψη, άν
τίδραση σέ μαγνητική δύναμη ή ροπή συνεπάγεται άντίδραση σέ γραμμική 
ή περιστροφική κίνηση. Μπορούμε π.χ. νά θεωρήσουμε τό βόρειο πόλο 
ένός μαγνήτη, ό όποιος πλησιάζει ένα άγωγό σέ σχήμα δακτυλίου μέ διεύ
θυνση κατά τόν άξονα τοϋ δακτυλίου. Τότε ό νόμος τοΰ Lenz ύπαγορεύει 
δτι στό δακτύλιο θά δημιουργηθεϊ έπαγωγικά ρεύμα μέ φορά τέτοια, ώστε 
τό δημιουργούμενο μαγνητικό πεδίο νά άντισταθεΐ στήν κίνηση τοΰ μαγνή
τη. Κατά τήν έναλλακτική άποψη μπορεί νά θεωρηθεί δτι ή κίνηση τοϋ μα
γνήτη προκαλεϊ αύξηση τής μαγνητικής ροής πού διαρρέει τό δακτύλιο. Τό
τε. πάλι κατά τό νόμο τοΰ Lenz, τό έπαγωγικό ρεύμα πού δημιουργεϊται 
στό δακτύλιο θά έχει τέτοια φορά ώστε νά άναπτύξει μαγνητικό πεδίο πού 
τείνει νά μειώσει τή μαγνητική ροή.
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S

ΣΧΗ Μ Α 11-5 'Αλληλεπίδραση 

Εξωτερικού μαγνητικοϋ πεδίου 

Β  καί ρευματοφόρου όγωγού.

Τά παραδείγματα πού μπορούμε νά άναφέρουμε γύρω όπό τήν Εφαρ
μογή τού νόμου τού Lenz είναι πολυάριθμα. Ίσω ς είναι χρήσιμο νά παρα
τηρήσουμε ότι μέ τή βοήθεια τού νόμου τού Lenz μπορούμε νά προσδιορί

σουμε τή φορά περιστροφής τού όργάνου κινητού πλαισίου πού άποτέλεσε 
Ενα άπό τά πρώτα άντικείμενα μελέτης τού παρόντος βιβλίου. ‘Η δύναμη 

πού άσκεϊται στό κινητό πλαίσιο άναλύθηκε ήδη σό σχήμα 5-3(β), τά όποιο 

άναπαράγεται έδώ στό σχήμα 11-5.  Τό μαγνητικό πεδίο Β, τού ρευματοφό

ρου όγωγού τείνει νά μειώσει τή μαγνητική ροή στό άνω μέρος τού σχή

ματος καί νά τήν αύξήσει στό κάτω. Έ τσ ι ή δύναμη F  πού δημιουργεϊται 
στόν άγωγό έχει διεύθυνση καί φορά τέτοια ώστε νά άποφευχθεΐ ή μετα

βολή τής ροής. Ή  εύεληξία μέ τήν όποία μπορεί νά Εφαρμοστεί ό νόμος 
τού Lenz ύπογραμμίζεται στήν "Ασκηση 11 -7, όπου τό Ιδιο φαινόμενονο 
Εξετάζεται άπό μιά Επιπλέον άποψη, θεωρώντας τή μεταβολή τής όλικής 
μαγνητικής ροής πού διαρρέει τό κινητό πλαίσιο κατά τή διέλευση ήλεκτρι- 
κοΰ ρεύματος. Ή  Ιδια άποψη μπορεί νά υίοθετηθεΐ γιά τήν άντίσταση πού 
προβάλλεται στήν περιστροφή Ενός πλαισίου περί άξονα πού βρίσκεται στό 

Επίπεδο τού πλαισίου, δταν στό χώρο υπάρχει όμογενές μαγνητικό πεδίο 
μέ διεύθυνση κάθετη πρός τόν άξονα περιστροφής |βλ. ’Ασκήσεις 11-1 καί

11-2}.  Τή διάταξη αύτή θά συναντήσουμε άργότερα στήν παραγωγή Εναλ

λασσόμενου ρεύματος I βλ. σχήμα 14-1}.

’Ιδιαίτερα Ενδιαφέρουσα Εφαρμογή τής έξ. (11.2)  καί τού νόμου τού 

Lenz άποτελεϊ ή περίπτωση κατά τήν όποία ή μαγνητική ροή πού διαρρέει 

ένα κύκλωμα προέρχεται άπό τό ρεύμα τού κυκλώματος καί ή μεταβολή 

τής μαγνητικής ροής προκαλεΐται άπό μεταβολή τού Ιδιου τού ρεύματος.
Στήν περίπτωση αύτή, σύμφωνα μέ τό νόμο τού Lenz, τό ρεύμα Επαγωγής 
πού δημιουργεϊται έχει τέτοια φορά ώστε νά άναπτύξει μαγνητικό πεδίο 
πού άντιδρά στή μεταβολή τής μαγνητικής ροής. Έπετα ι δτι τό Επαγωγικό ο

32
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ρεύμα έχει φορά άντίθετη πρός τή φορά τού άρχικοϋ ρεύματος στό κύκλω
μα. Μέ άλλο λόγια τό έπαγωγικό φαινόμενο έχει τήν τάση νά διατηρήσει 
σταθερό τό ρεύμα τού κυκλώματος. Στήν Παράγραφο 13-5 θά μάς δοθεί ή 
εύκαιρία νά μελετήσουμε μέ κάποια λεπτομέρεια ένα πρακτικό έπακόλουθο 
τού φαινομένου, πού έκδηλώνεται μέ τή δημιουργία σπινθήρα μεταξύ τών 
έπαφών τού διακόπτη κατά τή διακοπή τού ρεύματος σέ ένα κύκλωμα. 

Άπό τήν άποψη τού νόμου τού Lenz, ό σπινθήρας διατηρεί τή συνέχεια 
τού κυκλώματος καί ούσιαστικά άποτελεΐ άπόπειρα ώστε νά συνεχιστεί ή 

ροή τού ρεύματος γιά δσο τό δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Σέ άλα τά προηγούμενα παραδείγματα ό άναγνώστης μπορεί νά διαπι

στώσει άτι ό νόμος τού Lenz δέν άποτελεΐ άνεξάρτητο νόμο τής φύσης, άλ- 
λά άπλή έφαρμογή τής άρχής διατηρήσεως τής ένεργείας στόν είδικό χώρο 
τών φαινομένων έπαγωγής. Πράγματι, υίοθετώντας τήν άποψη άντιδρά- 
σεως σέ μαγνητικές δυνάμεις ή ροπές, ή άρχή διατηρήσεως τής ένεργείας 
έπιβεβαιώνει τήν άντίδραση, καθόσον τούτο σημαίνει άτι καταναλώνεται 
έργο γιά τή δημιουργία τών έπαγωγικών ρευμάτων. Στήν άντίθετη περί
πτωση θά ήταν δυνατόν νά άντλήσουμε ένέργεια άπό ένα σύστημα καθώς 
έπαγωγικά ρεύματα μπορούν νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν παραγωγή θερ

μότητας ή τήν λειτουργία κινητήρων. Στήν περίπτωση τού παραδείγματος 
πού μελετάται στήν "Ασκηση 11-1,  άνατροπή τού νόμου τού Lenz θά έσή- 
μαινε τήν χωρίς δαπάνη ένεργείας παραγωγή έναλλασσόμενου ρεύματος. 
Παρόλα αύτά, ό νόμος τού Lenz, άν καί μιά έκφραση τής γενικότερης άρ
χής τής διατηρήσεως τής ένεργείας σέ ένα είδικό χώρο τής Φυσικής, παρα
μένει ένα έξαιρετικά χρήσιμο έργαλεϊο πού θά χρησιμοποιήσουμε έπανει- 
λημμένα στή συνέχεια.

11-5 Αυτεπαγωγή

Ή  ένδιαφέρουσα περίπτωση άπου ή ύπαρξη καί μεταβολή τής μαγνητι- 
κής ροής σέ ένα κύκλωμα συνδέεται μέ τήν ύπαρξη καί μεταβολή τού ρεύ
ματος στό ίδιο κύκλωμα όδηγεϊ στόν όρισμό τής αύτεπαγωγής1

1 άΦ
L = [c] - - 3 Γ  (11.32)c dl

t Στό σημείο αύτό είναι ίσως χρήσιμο νά διευκρινιστοΰν όρισμένα γύρω άπό τήν όρολσγΙα 
πού χρησιμοποιείται στό χώρο τών φαινομένων έπαγωγής. Στήν έλληνική βιβλιογραφία 
έχει καθιερωθεί ό όρος συντελεστής αύτεπαγωγής γιά τό φυσικό μέγεθος πού όρίζεται 
στήν έξ. (11.32) ένώ μέ τόν όρο αυτεπαγωγή άποδίδεται τό όντίστοιχο φαινόμενο. Κα-
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δττου ατό σύστημα CGS έχει ττεριληψθεϊ δ παράγοντας c 1 γιά μετέπειτα 

συνέπεια στόν όρισμό τών μονάδων μετρήσεως. Στόν όρισμό αύτό ή μα- 

γνητική ροή Φ είναι συνάρτηση τού ρεύματος I πού διαρρέει τό ίδιο τό κύ
κλωμα, ένώ ή ποσότητα L άποτελεΤ μιά συγκεκριμένη γεωμετρική Ιδιότητα 

τού κυκλώματος.
Μέ τή βοήθεια τής αύτεπαγωγής ό νόμος τού Faraday μπορεί νά γρα

φεί σέ νέα μορφή. Ά ν  τό ρεύμα τού κυκλώματος μεταβάλλεται μέ ρυθμό 
dl/dt, μπορούμε νά γράψουμε τό ρυθμό μεταβολής τής μαγνητικής ροής ώς

^ φ  _ ^ φ  dl _  r  1 -] dl

dt dl dt [  c J  C dt

πού σέ συνδιασμό μέ τήν έξ. (11.11)  δίνει

(11.33)

U = - l 1 .  (11.34)
dt

Ή  τελευταία σχέση συχνά χρησιμοποιείται γιά τόν όρισμό τής έπαγυγής 

σέ ένα κλειστό κύκλωμα (όπότε έπεται ώς παράγωγη σχέση ή έξ. (11.32)) .  

Μπορεί άκόμη νά χρησιμοποιηθεί γιά τόν όρισμό τών μονάδων μετρήσεως 

τής αύτεπαγωγής.

Ή  μονάδα μετρήσεως τής αύτεπαγωγής πού προκύπτει στό σύστημα 
CGS άπό τόν όρισμό τής έξ. (11.32)  ή τήν έξ. (11.34)  είναι* τό sec2/cm. 
Στή μονάδα πού προκύπτει άπό τήν έξ. (11.32)  στό σύστημα SI έχει δοθεί 

ή όνομασία henry (Η)

Θάσον τό φαινόμενο τής αύτεπαγωγής άποτελεΤ είδική περίπτωση τού νόμου τού Fara
day ή λεπτολογία αύτή δέν προσφέρει τίποτα. Έτσι στή συνέχεια θά χρησιμοποιήσουμε 
χωρίς διάκριση τούς δρους αυτεπαγωγή καί συντελεστής αυτεπαγωγής γιά τήν άπόδοση 
τής ποσότητας L στήν έξ. (11.32). Παρόμοια τακτική θά άκολουθήσουμε γιά τήν άρση 
τής διακρίσεως μεταξύ τών όρων άμοιβαΐσ έπαγωγή καί συντελεστής άμοιβαΐας έπαγω- 

γής καί μέ τούς όποίους θά άποδώσουμε τό φυσικό μέγεθος Μ πού όρίζεται στίς έξ. 
(11.43) τής έπόμενης παραγράφου. Μέ τό γεννετικό δρο έπαγωγή θά άναφερθοΰμε καί 
στά δύο φυσικά μεγέθη L καί Μ δταν δέν άπαιτεΐται μεταξύ τους Ιδιαίτερη διάκριση. Τέ
λος, δπως καί στήν περίπτωση τής άντιστόσεω ς θά χρησιμοποιήσουμε τούς δρους αυτε

παγωγή, άμοιβαία έπαγωγή καί τόν γενικώτερο δρο έπαγωγή γιά τήν άπόδοση τών άντί- 
στσιχων βιομηχανικών έξαρτημάτων σέ ήλεκτρικά κυκλώματα.

t Στή βιβλιογραφία ύπάρχει μιά σχετική σύγχιση γύρω άπό τόν όρισμό τής μονάδας μετρή
σεως στό σύστημα CGS. Τούτο προέρχεται άπό τό γεγονός δτι πολλοί συγγραφείς χρη
σιμοποιούν ένα τροποποιημένο σύστημα CGS κατά τό όποΤο μαγνητικά φυσικά μεγέθη 
μετροΰνται σέ μονάδες τού λεγάμενου ήλεκτρομσγνητικοΰ συστήματος Ιβλ. Παράρτημα 
Α). Ή μονάδα μετρήσεως πού προκύπτει στό σύστημα αύτό γιά τή μέτρηση τής έπαγω- 
γής είναι τό cm. ο
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1 Η = 1 W b-A_1. (11.35)

Ή  σύνδεση τών μονάδων στά δύο συστήματα δίνεται άττό τή σχέση

1 Η = 1CT9 cm = 1.113 χ 10 12 sec2/cm. (11.36)

Εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας γιά τόν όρισμό τής μονάδας μετρήσεως τής 
αύτεπαγωγής τήν έξ. (11.34) ,  ή έξ. (11.35)  μπορεί νά γραφεί ώς

1 Η = 1 V - s e c A -1 = 1 Ω -sec. (11.37)

Ό  συντελεστής αύτεπαγωγής μπορεί νά ύπολογιστεϊ σέ πολλές περι
πτώσεις δπου ή γεωμετρία τοΰ κυκλώματος είναι άπλή. Στήν περίπτωση 
π.χ. ένός πηνίου μέ μεγάλο μήκος €, τό μαγνητικό πεδίο στόν άξονα είναι 
σέ καλή προσέγγιση σταθερό καί ίσο πρός

Β = μ0 y  I (11.5)

δπου Ν είναι δ άριθμός τών σπειρών καί I τό ρεύμα πού διαρρέει τό πηνίο. 

"Αν R είναι ή άκτίνα τοΰ πηνίου τότε ή όλική ροή πού δημιουργεί τό μαγνη- 
τικό πεδίο Β είναι

Ν2
Φ = NBnR2 = μ0 —γ-  nR2l (11.38)

πού άπό τόν όρισμό τής έξ. (11.32)  προσδιορίζει τό συντελεστή αύτεπαγω- 
γής ώς

άφ Ν2
L = y jp  = Mo — J -  nR2· Π1-39)

"Αλλα παραδείγματα ύπολογισμοΰ τής αύτεπαγωγής σέ κυκλώματα μέ άπλή 

γεωμετρία παραπέμπονται στίς 'Ασκήσεις.

Ώ ς τώρα θεωρήσαμε τήν αύτεπαγωγή ώς Ιδιότητα ένός κλειστού κυ
κλώματος. Πολλές φορές δμως είναι χρήσιμη ή έννοια τής αύτεπαγωγής 
ένός μέρους τοΰ κυκλώματος ή, συχνότερα, ένός έξαρτήματος. Τούτο συμ
βαίνει δταν ή μεταβολή τής μαγνητικής ροής πού δημιουργεί τήν έπαγωγική 
ΗΕΔ είναι σημαντική μόνο σέ ένα μέρος ή ένα έξάρτημα τοΰ κυκλώματος. 
Ή  παρεμβολή ένός πηνίου σέ ένα κύκλωμα πού κατά τό ύπόλοιπο μέρος



11 -5. Αύτεπαγωνή 473

του συγκροτείται άττό άντιστάσεις συνδεδεμένες μέ άκροδέκτες μικρού μή
κους άττοτελεΤ ένα προφανές παράδειγμα. Διαδικαστικά μπορούμε πάντοτε 
νά άρίσουμε τήν αύτεπαγωγή ένός έξαρτήματος μέ δύο άκροδέκτες διαμέ
σου τής έξ. (11.32)  καθορίζοντας δτι τούτο άποτελεΤ μέρος ένός κυκλώμα
τος, γιά τό ύπόλοιπο μέρος τού όποίου έχει ληφθεϊ πρόνοια ώστε νά Ισχύει 

ή σχέση

Τούτο μπορεί νά έπιτευχθεϊ πάντα σέ όποιαδήποτε προσέγγιση μέ κατάλ

ληλη έπιλογή τής γεωμετρίας. 'Εναλλακτικά μπορούμε νά όρίσουμε τήν αύ- 

τεπαγωγή ένός έξαρτήματος χρησιμοποιώντας τήν έξ. (11.34) ,  ή όποία ό
μως στήν περίπτωση αύτή πρέπει νά χρησιμοποιηθεί μέ κάποια προσοχή. 

Τούτο διευκρινίζεται άμέσως στή συνέχεια.
Σύμφωνα μέ τήν έξ. (11.23)  ή ΗΕΔ πού ύπεισέρχεται στήν έξ. (11.34)  

μπορεί νά γραφεί ώς

όπου ή όλοκλήρωση έκτείνεται σέ όλο τό κλειστό κύκλωμα C. Κατ' άναλο- 
γία θά χρησιμοποιήσουμε γιά τόν όρισμό τής αύτεπαγωγής L 12 ένός έξαρ

τήματος μέ άκροδέκτες 1 καί 2 τήν Η ΕΔ  έπαγωγής

Στήν τελευταία σχέση τό ήλεκτρικό πεδίο κατά τό δρόμο 1 — 2 πού καλύ

πτει τό έξάρτημα έχει συμβολιστεί ώς Ε ε γιά νά τονιστεί ότι άποτελεϊται 
άποκλειστικά άπό τό ήλεκτρικό πεδίο πού δημιουργούν τά έπαγωγικά φαι

νόμενα. Σέ άντίθεση μέ τό όλοκλήρωμα τής έξ. (11.23) ,  όπου τό ήλεκτρικό 
πεδίο μπορεί νά περιέχει καί συνιστώσα μέ καθαρά ήλεκτροστατική προέ
λευση, στήν έξ. (11.41)  πρέπει νά άποκλειστεϊ ή συνεισφορά ήλεκτρικοϋ 
πεδίου πού δημιουργεΐται άπό τυχόν στατική κατανομή φορτίου στό χώρο. 
Μέ τήν προϋπόθεση αύτή ή αύτεπαγωγή τού έξαρτήματος μπορεί τώρα νά 
όριστεϊ ώς

(11.40)

U = Φ Ε  · de
Jc

(11.23)

(11 .41)
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’Ορισμένες παρατηρήσεις γιά τό φυσικό μέγεθος τής αύτεπαγωγής πού 
όρίσαμε στήν παράγραφο αύτή είναι ίσως χρήσιμες:

1. ’Από τήν άπλή έφαρμογή τοϋ νόμου τοϋ Lenz έπεται άτι ή ποσότη
τα L είναι πάντα θετική ποσότητα.

2. Όπως ήδη τονίστηκε ή αύτεπαγωγή άποτελεϊ γεωμετρική Ιδιότητα 
του κυκλώματος ή τοΰ έξαρτήματος. Γιά κυκλώματα ή έξαρτήματα 
στόν κενό χώρο ό συντελεστής L ή Ι_12 είναι σταθερές ποσότητες. 
Τούτο έπεται άπό τή γραμμική έξάρτηση τοΰ μαγνητικοϋ πεδίου άπό 
τό ρεύμα. Ό πω ς θά δούμε στό έπόμενο κεφάλαιο, ή παρουσία όρι- 
σμένων υλικών στό χώρο αύξάνει σημαντικά τό συντελεστή αύτε- 
παγωγής ένώ ταυτόχρονα εΙσάγει άποκλίσεις άπό τή γραμμικότητα. 
"Ετσι μέ τήν παρουσία σιδηρομαγνητικών ύλικών ή αύτεπαγωγή με-· 
ταπίπτει σέ μή γραμμική συνάρτηση τοΰ ρεύματος.

3. Στήν περίπτωση αύτεπαγωγής έξαρτήματος ή μέρους τοϋ κυκλώμα
τος ή μεταβολή τής μαγνητικής ροής πού άνατττύσσει ΗΕΔ είναι δυ

νατόν νά μήν όφείλεται άποκλειστικά στό ρεύμα τοΰ έξαρτήματος 
άλλά καί σέ μεταβολή τοΰ ρεύματος σέ άλλες περιοχές τοΰ κυκλώ
ματος. Στή συνέχεια θά θεωρήσουμε άτι στόν όρισμό τής έξ.
(11.42)  ή μεταβολή τοΰ ρεύματος dl/dt άναφέρεται άποκλειστικά 
στό ρεΰμα πού διαρρέει τό δρόμο 1 — 2 τοΰ όλοκληρώματος τής 
έξ. (11.41) .  Όποιαδήποτε έπιπρόσθετη μεταβολή τής μαγνητικής 
ροής πού προέρχεται άπό άλλα μέρη τοΰ κυκλώματος θά ληφθεΤ 
ύπόψη μέ τήν έννοια τής άμοιβαίας έπαγωγής πού θά εΙσάγουμε 
στήν έπόμενη παράγραφο. Ή  τελευταία σύμβαση θά/μάς έπιτρέψει 
έπιπλέον τήν παράλειψη τών δεικτών στό σύμβολο Ι_12 καί στό μέλ
λον θά άναφερθοΰμε έπανειλημμένα στήν αύτεπαγωγή L ή τό συν
τελεστή αυτεπαγωγής L χωρίς νά γίνεται διάκριση άν τούτο άναφέ- 
ρεται σέ κλειστό κύκλωμα, μέρος κυκλώματος ή έξάρτημα.

Βιομηχανικά έξαρτήματα πού χαρακτηρίζονται άπό ύψηλό συντελεστή 
αύτεπαγωγής διατίθενται σήμερα σέ πολλές μορφές. Καθόσον ή συμπερι
φορά τους ένδιαφέρει κυρίως στό έναλλασσόμενο ρεΰμα ο! Ιδιότητές τους 
θά μάς άπασχολήσουν στό οίκεϊο κεφάλαιο. Μέθοδοι πειραματικού 
προσδιορισμού τής αύτεπαγωγής κυκλωμάτων καί έξαρτημάτων θά μελετη
θούν μέ λεπτομέρεια στό Κεφάλαιο 15.
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11-6 ’Αμοιβαία ’Επαγωγή

Ή  τελευταία παρατήρηση τής προηγούμενης παραγράφου ύπαγορεύει 
τήν είσαγωγή ένός νέου φυσικού μεγέθους γιά τήν περιγραφή τής έπαγω- 
γικής άλληλεπιδράσεως δύο κυκλωμάτων μέ μεταβαλλόμενα ρεύματα. Ά ς  

θεωρήσουμε δύο κυκλώματα C , καί C2 πού διαρρέονται άντίστοιχα άπό 
ρεύματα I, καί Ι2 καί μαγνητική ροή Φ , καί Φ2. Ή  μαγνητική ροή φ,· κάθε 

κυκλώματος είναι βέβαια άποτέλεσμα τής ροής ρεύματος τόσο στό ίδιο τό 

κύκλωμα όσο καί στό άλλο. Ά ς  θεωρήσουμε άκόμη ότι μεταβολή τών ρευ

μάτων δημιουργεί έπαγωγικές Η ΕΔ U , καί U2 στό δύο κυκλώματα. Γιά νό 

άποφύγουμε άσάφειες σχετικά μέ τό σχετικό πρόσημο τών διαφόρων με
γεθών θά όρίσουμε τή θετική μαγνητική ροή σέ σχέση μέ τή φορά τού 

ρεύματος σύμφωνα μέ τή δεξιόστροφη σύμβαση τού σχήματος 5-1.  Θά 
όρίσουμε άκόμη ώς θετική φορά τής ΗΕΔ τή φορά πού αύξάνει τήν ένέρ- 
γεια τού κυκλώματος δταν τό άντίστοιχο ρεύμα πού διαρρέει τό κύκλωμα 
είναι θετικό. Πρέπει τέλος νά υιοθετήσουμε μιά συνεπή σύμβαση γιά τό 
σχετικό πρόσημο τών δύο ρευμάτων I, καί Ι2. Γιά τό σκοπό αύτό θά όρί
σουμε ότι θετική μεταβολή ΔΙ τού ρεύματος στό κύκλωμα C , προκαλεϊ θ ε
τική μεταβολή τής μαγνητικής ροής ΔΦ 2 στό κύκλωμα C2.

Ή  μαγνητική ροή Φ| τού κυκλώματος C, είναι γενικά μιά συνάρτηση 
τών ρευμάτων I, καί Ι2 στά δύο κυκλώματα. Σέ άναλογία μέ τήν έξ. (11.32)  
θά όρίσουμε τήν άμοιβαία έπαγωγήτ Μ2, τού κυκλώματος C2 ώς πρός τό 
κύκλωμα C, ώς τή μερική παράγωγο

Ή  άντίστροφη έξάρτηση τού κυκλώματος C , άπό τό κύκλωμα C 2 θά άπο- 

δοθεΐ μέ τόν όρισμό

"Οπως είναι φανερό άπό τούς δύο τελευταίους όρισμούς ή άμοιβαία έπα- 

γωγή μετράται μέ τίς ίδιες μονάδες πού υιοθετήσαμε γιά τήν αύτεπαγωγή. 

Γιά δύο κυκλώματα στόν κενό χώρο (ή γενικότερα σέ χώρο πού είναι

(11.43α)

(11.43β)

t Γιά τήν ποσότητα πού όρίζεται στίς έξ. (11.43) θά χρησιμοποιηθεί έναλλακπκά καί ό όρος 
συντελεστής άμοιβαίας έπαγωγής |βλ. υποσημείωση πού άκολουθεΤ τήν έξ. (11.32)}.
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άπαλλαγμένος άπό μαγνητικά Ολικά) μπορούμε νά δείξουμε δτι οΐ δύο πο

σότητες στίς έξ. (11 .43)  εϊναι Γσες καί άνεξάρτητες άπό τό ρεύμα. Τίς δύο 
αύτές σημαντικές Ιδιότητες θά άποδείξουμε μέ άναλυτικό ύπολογισμό τής 
μαγνητικής ροής πού δημιουργεί τό ρεύμα τού ένός κυκλώματος στό άλλο.

Σύμφωνα μέ τόν όρισμό τής έξ. (11.1)  ή μαγνητική ροή τού κυκλώμα
τος C2 πού προκύπτει άπό τήν ύπαρξη τού ρεύματος I, στό κύκλωμα C , 
μπορεί νά γραφεί ώς

Φ 2 = J Β , · fi2da2 (11.44)

δπου da2 είναι τό στοιχείο μιδς αύθαίρετης έπιφανείας S 2 πού περιγράφε- 
ται άπό τό κύκλωμα C2 καί Β , τό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργεί τό ρεύμα 
I, σέ σημεία τής έπιφανείας S 2. “Αν Α , είναι τό άντίστοιχο άνυσματικό δυ
ναμικό |βλ. έξ. (9.47)} ,  ή έξ. (11.44)  μπορεί νά γραφεί ώς

Φ 2 = J (V x  A , ) ·  n2da2 (11.45)

ή όποια μέ τη βοήθεια τού θεωρήματος τού Stokes μπορεί νά μετατραπεΐ 
σέ κλειστό όλοκλήρωμα κατά τό δρόμο τού κυκλώματος C2

Φ 2 = f  Α , · ds2. (11.46)
‘ C2

Γιά τήν άναλυτική μορφή τού άνυσματικοΰ δυναμικού Α , μπορεί τώρα νά 
χρησιμοποιηθεί ή γενική έκφραση τής έξ. (9 .65). Μέ προφανή έπομένως 
προσαρμογή τού συμβολισμού μπορούμε νά γράψουμε τή μαγνητική ροή 
στό κύκλωμα C2 ώς

(11.47)

Άπό τήν τελευταία σχέση καί τόν όρισμό τής έξ. ( 1 1.43α) έπεται τώρα δτι
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Μ „ = (11.48)

Ό πω ς ήδη προαναγγέλθηκε ή άμοιβαία έπαγωγή είναι άνεξάρτητη άπό τό 

ρεύμα καί έξαρτάται άποκλειστικά άπό τή γεωμετρία τών δύο κυκλωμάτων. 

Εξάλλου άπό τήν πλήρη συμμετρία τής έκψράσεως γίνεται φανερό ότι οΐ 

δύο όρισμοί τών έξ. (11.43)  όδηγοΰν ατό Τδιο άποτέλεσμα. Στή συνέχεια 

έπομένως θά παραλείψουμε τούς δείκτες στό συντελεστή άμοιβαίας έπα- 

γωγής καί θά γράψουμε

Μ = Μ21 = Μ 12. (11 .49)

Τό διπλό όλοκλήρωμα τής έξ. (11.48)  πού στή βιβλιογραφία άπαντάται 
ώς έξίσωση τού Neumann είναι συχνά πολύ δύσκολο νά ύπολογιστεϊ. Στίς 
περισσότερες περιπτώσεις είναι πιό εύκολο νά χρησιμοποιήσει κανείς τίς 
έξ. (11.43)  άφοϋ προηγουμένως υπολογίσει τή μαγνητική ροή Φ , ή Φ2. Γιά 
τή διάταξη π.χ. πού χρησιμοποιήσαμε στό Πείραμα 11-1 (βλ. σχήμα 11-1) 

ή μαγνητική ροή πού διαρρέει τό πηνίο π δίνεται στήν έξ. (11.6) ,  άπό τήν 

όποία έξάγεται άμέσως ό συντελεστής άμοιβαίας έπαγωγής

Νπ
Μ = μ0 —  πα2. (11 .50)

‘ Η τελευταία έκφραση μπορεΤ νά συνδεθεί μέ τήν πειραματική ποσότητα a 

πού προσδιορίσαμε στό Πείραμα 11-1 (βλ. έξ. (11 .10) }  μέ τή σχέση

Μ = aR (11 .51)

όπου R ή ώμική άντίσταση τής έξ. (11.8) .  Σύμφωνα μέ τήν έξ. (11 .49)  ή 
τελευταία ποσότητα, πού κατά τόνόρισμό τής έξ. ( 1 1.43α) άντιπροσωπεύει 
τήν άμοιβαία έπαγωγή τού πηνίου π ώς πρός τό πηνίο Π  πρέπει νά Ισούται 
μέ τήν άντίστροφη άμοιβαία έπαγωγή. Τή σχέση αύτή θά έξετάσουμε στό 

έπόμενο πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 11-3. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΠΗΝΙΩΝ

Άπό τά άποτελέσμστα τού Πειράματος 11-1 ύπολογίστε τήν άμοι- 
βαία έπαγωγή σύμφωνα μέ τήν έξ. (11.51).
-  Στό κύκλωμα τού σχήματος 11 -3 άνταλλάξτε τό ρόλο τού κυκλώματος 
τροφοδοσίας καί τού γαλβανομέτρου, ήτοι συνδέστε τίς έπαφές ΑΑ τού
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διακόπτη S μέ τούς άκροδέκτες τοϋ πηνίου π καί τό γαλβανόμετρο μέ 

τούς άκροδέκτες τού πηνίου Π. Έπαναλλάβετε τή διεργασία τοϋ Πειρά

ματος 11-1 καί προσδιορίστε τήν άμοιβαία έπαγωγή τοϋ πηνίου Π ώς 
πρός τό πηνίο π. Ξαναγράψτε τίς έξ. (11.5)  - (11.10)  γιά τίς διαστάσεις 
καί χαρακτηριστικά των πηνίων στή νέα συνδεσμολογία. Γιά τήν έκτέλε- 

οη τοϋ πειράματος θά χρειαστεί Τσως νά αύξήσετε τήν εύαισθησία τοϋ 

γαλβανομέτρου Sq. Συγκρίνετε τό άποτέλεσμα μέ τήν πρόβλεψη τής έξ.
(11.49)  καί σχολιάστε τυχόν άποκλίσεις.

Ό πω ς καί στήν περίπτωση τής αύτεπαγωγής ό νόμος τοϋ Faraday όδη- 
γεΐ σέ μιά έκφραση γιά τήν ΗΕΔ έπαγωγής πού μπορεί έναλλακτικά νά 

χρησιμεύσει ώς όρισμός τής άμοιβαίας έπαγωγής. "Αν τό ρεύμα Ι2 παραμέ
νει σταθερό ένώ τό ρεύμα I, μεταβάλλεται μέ ρυθμό d l,/dt, ό ρυθμός με
ταβολής τής μαγνητικής ροής στό κύκλωμα C2 μπορεί νά γραφεί ώς

όφ 2 δφ2 d l, r  1 -» >a dli

dt dl, dt L c J  C 21 dt
(11.52)

Τούτο, σύμφωνα μέ τό νόμο τού Faraday, έχει ώς άποτέλεσμα τήν άνάπτυ- 
ξη στό κύκλωμα C2 μιάς έπαγωγικής ΗΕΔ

U2 = -  Μ21
d l,
dt

(11.53)

"Αν έπιπλέον τό ρεύμα Ι2 μεταβάλλεται, μέ κατά συνέπεια συνεισφορά στή 
μεταβολή τής μαγνητικής ροής, ό νόμος τής έπαγωγής παίρνει τή μορφή

U2 = -  [c]
1 d(t>2 
c dt

/ *Φ» { ai,
d l, c)<t>2 
dt + dl2

'Αναγνωρίζοντας τή δεύτερη μερική παράγωγο στήν τελευταία σχέση ώς 
τήν αύτεπαγωγή L2 τού κυκλώματος C2 μπορούμε νά γράψουμε γιά τήν 
έπαγωγική ΗΕΔ πού άναπτύσσεται στό κύκλωμα αύτό

υ 2
dl,
dt + L2 (11.55)

Γενικότερα γιά ένα ζεΟγος κυκλωμάτων, παραλείποντας τούς δείκτες στό
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συντελεστή άμοιβαίας έπαγωγής σύμφωνα μέ τήν έξ. (11.49) ,  θά γράψου
με τίς ΗΕΔ έπαγωγής πού άναπτύσσονται σέ κάθε κύκλωμα ώς

u i = — (Μ  + * i,j= 1 ,2  .* j .  (11.56)

Έχοντας ύπόψη τίς θεωρητικές δυσκολίες πού συζητήθηκαν μέ κάποια 

λεπτομέρεια στήν προηγούμενη παράγραφο μπορούμε καί έδώ μέ τήν κα
τάλληλη προσοχή νά όρίσουμε τήν άμοιβαία έπαγωγή μεταξύ τμημάτων 
δύο κυκλωμάτων, μεταξύ έξαρτημάτων δύο διαφορετικών κυκλωμάτων, ή 
άκόμη μεταξύ δύο έξαρτημάτων τού ίδίου κυκλώματος. "Αν στό χώρο 
ύπάρχουν περισσότερα άπό δύο κυκλώματα μέ άμοιβαία έπαγωγική άλλη- 
λεπίδραση, ή άμοιβαία έπαγωγή κάθε ζεύγους μπορεί νά γραφεί κατ' άνα- 
λογία πρός τόν όρισμό τών έξ. (11.43)  ώς

Mi, = |c | 1 - ^ ί - . (11 .57)

Ή  μαγνητική ροή <t>j τού κυκλώματος ή έξαρτήματος Cj πού ύπεισέρχεται 
στόν προηγούμενο όρισμό είναι βέβαια συνάρτηση τών ρευμάτων πού 

διαρρέόυν όλα τά ύπόλοιπα κυκλώματα ή έξαρτήματα στό χώρο. Ή  χρησι

μοποίηση όμως τής μερικής παραγώγου στήν έξ. (11 .57)  έξασφαλίζει ότι, 

γιά τόν όρισμό τής άμοιβαίας έπαγωγής Mjj. όλα τά ρεύματα, πλήν τού ρεύ

ματος lj, παραμένουν σταθερά. Μέ τίς προϋποθέσεις αύτές ή Η ΕΔ  πού 

άναπτύσσεται στό κύκλωμα C; μπορεί νά γράφε? μέ τήν προφανή γενίκευ
ση τής έξ. (11.56)  ώς

U| = - ( ^ Μ ϋ - ί ί  + L, - ί ί ) ,  ( 4  (11.581

όπου τό άθροισμα έκτείνεται σέ όλα τά κυκλώματα Cj πού βρίσκονται σέ 
άμοιβαία έπαγωγική άλληλεπίδραση μέ τό κύκλωμα C j .

11-7 Ενέργεια  τού Μαγνητικοϋ Πεδίου

Στήν Παράγραφο 3-7 έξετάσαμε τήν ένέργεια πού συνεπάγεται ή ύ

παρξη φορτίου στό χώρο (σημειακά φορτία ή γενικότερα μιά κατανομή 

φορτίου πού περιγράφεται άπό τή συνάρτηση p(r)). Ή  ένέργεια αύτή άπο- 

δόθηκε διαμέσου τής συναρτήσεως δυναμικού φ (γ ) μέ τό όλοκλήρωμα
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W  = \  J v p(r)cp(r)d3r. (3 .76)

Στη συνέχεια μέ ένα μετασχηματισμό μπορέσαμε νά ξαναγράψουμε τήν έξ.

πεδίου (τή συνάρτηση p(r)), ώς συνάρτηση τοΰ ίδιου τοΰ πεδίου E(r) πού ή 
κατανομή φορτίου δημιουργεί στό χώρο.

Ή  μορφή αύτή μάς έπέτρεψε νά εΙσάγουμε τήν έννοια τής ένεργείας πού 
βρίσκεται άποθηκευμένη στό ήλεκτρικό πεδίο καί κατ' έπέκταση τήν έννοια 

τής πυκνότητας ένεργείας στό χώρο πού χαρακτηρίζεται άπό ήλεκτρικό πε
δίο

Παρόμοια διεργασία δέν στάθηκε δυνατό νά άκολουθήσουμε κατά τή 
μελέτη τοΰ μαγνητικοΰ πεδίου πού είσήχθη στό Κεφάλαιο 9 γιά τήν άπό- 
δοση τής Ιδιότητας πού άποκτά ό χώρος μέ τήν ϋπαρξη μιάς κατανομής 
ρεύματος J(r) . Ό  λόγος είναι δτι κατά τήν άνάπτυξη τής κατανομής ρεύμα
τος καί τοΰ μαγνητικοΰ πεδίου πού, ώς έπακόλουθο τοΰ ρεύματος, δη- 
μιουργεϊται στό χώρο, μεσολαβεί μιά μεταβατική περίοδος κατά τήν όποία 
τόσο ή συνάρτηση J(r) δσο καί τό πεδίο Β(γ) διαμορφώνουν τίς τελικές 
τους τιμές. Στή μεταβατική αύτή περίοδο, δπως είδαμε στό παρόν κεφά
λαιο, έπαγωγικά φαινόμενα δημιουργούν ΗΕΔ πού έξαναγκάζουν τίς πηγές 
ήλεκτρικοΰ ρεύματος στήν παραγωγή έπιπρόσθετου έργου. Καθόσον ή 

ένέργεια πού άποθηκεύεται στό πεδίο είναι έξ όρισμοΰ τό όλικό έργο πού 
καταναλώθηκε γιά τή δημιουργία του, ή συνεισφορά τών έπαγωγικών αύ- 
τών φαινομένων πρέπει νά ληφθεΐ ύπόψη.

"Ας θεωρήσουμε πρός στιγμή, χωρίς άπώλεια άπό τή γενικότητα, δτι 
σέ κάποιο κύκλωμα C άναπτύσσεται ρεύμα I. Σύμφωνα μέ τήν Παράγραφο 
5-6 ή πηγή ήλεκτρικοΰ ρεύματος καταναλώνει Ισχή VI, ένα μέρος τής 
όποίας μπορεί νά καταναλωθεί σέ θέρμανση τών άγωγών πού συγκροτούν 
τό κύκλωμα. Ή  Ισχή πού καταναλώνεται σέ θερμότητα μπορεί πάντα νά 

γραφεί ώς

(3.76) ,  πού είναι άκόμη στενά συνδεδεμένη μέ τήν πηγή τοΰ ήλεκτρικοΰ

(3 .82)

w = [4ττεο] |E |2d3r. (3 .83)
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dW e
dt

= l2R (11.59)

όπου R είναι ή όλική άντίσταση τού κυκλώματος, ένώ ή Ιαχή πού τελικά 

άποταμιεύεται στό μαγνητικό πεδίο είναι συνάρτηση τών Η ΕΔ U πού δη
μιουργούν τά έπαγωγικά φαινόμενα. Μπορούμε νά γράψουμε τήν τελευ
ταία ποσότητα ώς

dW M

d t
= - I U (11.60)

όπου τό άρνητικό πρόσημο είναι άπόρροια τής συμβάσεως πού υιοθετήσα
με προηγουμένως γιά τή φορά τών ΗΕΔ έπσγωγής. Ή  έπαγωγική Η ΕΔ  U 
στήν τελευταία έκφραση συνδέεται μέ τό ρυθμό μεταβολής τής μαγνητικής 
ροής πού δημιουργεί τό άναπτυσσόμενο μαγνητικό πεδίο. Χρησιμοποιών

τας έπομένως τό νόμο τού Faraday μπορούμε νά γράψουμε τήν έξ. (11 .60)  
ώς

dWM

dt
f , I dO

= ( c j ---- —
c dt

(11.61)

Μεταβολή έπομένως τής μαγνητικής ροής πού διαρρέει τό κύκλωμα κατά 
τήν ποσότητα Δφ  συνεπάγεται άποταμίευση ένεργείας

A W m = [cj — Δφ . 
c

(11 .62)

*Η έξ. (11.61)  παίρνει Ιδιαίτερα χρήσιμη μορφή δν ή μαγνητική ροή έκ- 
φραστεΐ ώς συνάρτηση τού άνυσματικοΰ δυναμικού Ιβλ. έξ. (11.46) ) .  Τότε

dW M

dt
= [c] - \ - — j  A -d i = (c] — §

c dt Ύ c *V dt
3A

Ode) (11.63)

δπου Γ είναι κάποιος δρόμος στό έσωτερικό τών άγωγών πού συγκροτούν 

τό κύκλωμα C. Χρησιμοποιώντας τώρα τήν ταυτότητα τής έξ. (9.19)

Ids = Jd 3r (11.64)

τό τελευταίο γραμμικό όλοκλήρωμα μπορεί νά μετατραπεί σέ όλοκλήρωμσ 
όγκου γιά τό χώρο πού καλύπτουν οΙ άγωγοί τού κυκλώματος (ή γενικότε-
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ρα γιά τό χώρο όπου ή πυκνότητα J(r) έχει τιμή διάφορη άπό τό μηδέν). 
Συμβολίζοντας τό χώρο αύτό ώς Τ  θά γράψουμε την έξ. (11.63) στή μορ
φή

d W M

dt
(11.65)

Παρατηρεΐται πάντως δτι καθόσον ή συμβολή στό τελευταίο όλοκλήρωμα 
είναι μή μηδενική μόνο σέ σημεία όπου J  Φ 0, ή όλοκλήρωση μπορεί νά 

έπεκταθεΐ μέχρι τό άπειρο.
Ή  έξ. (11.65)  μπορεί νά γραφεί ώς συνάρτηση τού μαγνητικοΰ πεδίου 

μέ χρησιμοποίηση τοΰ νόμου τού Ampere

4π
V χ Β ( 11 . 66 )

πού δίνει

d^  = Γ ’ /  »  . ( Τ χ Β)λ -
dt L Mo J 4n ^  3t '

4π

μ7
)  <*3γ -  j ,  V- (

(11.67)

Στό τελευταίο σκέλος τής έξ. (11 .67)  έχει χρησιμοποιηθεί ή ταυτότητα τοΰ 

άνυσματικού λογαριασμού

V  · (Α  χ Β ) = Β · (V  X A ) -  A · (V χ Β). (11.68)

'Εξάλλου τό τελευταίο όλοκλήρωμα τής έξ. (11.67)  μπορεί μέ χρησιμοποίη
ση τοΰ θεωρήματος τοΰ Green νά μετασχηματιστεί μέ έπιφανειακό όλο
κλήρωμα

H ^ x B ) d3r = Js ( i T xB)'da 111·69>

όπου S είναι ή έπιφάνεια πού περικλείει τόν όγκο Τ.
Είναι τώρα εύκολο νά δείξουμε ότι άν, σύμφωνα μέ τήν παρατήρηση 

πού άκολουθεϊ τήν έξ. (11.65) ,  έπεκτείνουμε τήν όλοκλήρωση σέ όλο τόν 
τρισδιάστατο χώρο, τό έπιφανειακό όλοκλήρωμα τής έξ. (11.69) μηδενίζε
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ται- Τούτο όφείλεται στήν όσυμπτωτική συμπεριφορά τών συναρτήσεων Β  

καί dA/i)t πού μελετήσαμε στήν Παράγραφο 9-5 γιά μιά κατανομή ρεύμα
τος μέ πεπερασμένες διαστάσεις. Συγκεκριμένα τό μαννητικό πεδίο Β γιά 
μεγάλες άποστάσεις συμπεριφέρεται ώς r 3 |βλ. έξ. (9.81)}  ένώ ή συνάρτη
ση dA/dt (δπως καί ή συνάρτηση Α) φθίνει ώς r~2 {βλ. έξ. (9 .78 )}. Καθό
σον ή έπιφάνεια αύξάνει μόνο ώς r2 έπεται άτι τό όλοκλήρωμα φθίνει ώς 
r 3 καθώς ή έπιφάνεια S τείνει πρός τό άπειρο. Θά γράψουμε έπομένως 

νως τήν έξ. (11.67)  ώς

άπου ή άλοκλήρωση έκτείνεται σέ άλο τό χώρο, ένώ στό τελευταίο σκέλος 

έχει χρησιμοποιηθεί ή σύνδεση Β  = V  χ Α . Τέλος μπορούμε νά έναλλάξου- 
με τή σειρά τής όλοκληρώσεως καί διαφορήσεως στήν τελευταία σχέση 

(άπότε ή παράγωγος άπό μερική μεταπίπτει σέ όλική) καί νά γράψουμε γιά 
τήν Ισχή πού άποταμιεύεται στό μαγνητικό πεδίο ώς

‘ Η άντίστοιχη ένέργεια πού άποθηκεύεται στό μαγνητικό πεδίο μέχρις δτου 
φτάσει στήν τελική του τιμή μπορεί νά βρεθεί μέ μιά άπλή άλοκλήρωση 
τής τελευταίας έκφράσεως καθόλο τό χρόνο πού διαρκεϊ ή μεταβολή άπό 
τήν τιμή Β =  0  ώς τήν τελική τιμή Β. Καθόσον W M = Ο γιά Β  = 0 ,

Ύπό τό φώς τής στενής σχέσης μεταξύ ήλεκτρικοΰ καί μαγνητικοϋ πεδίου 
πού άποκαλύπτουν τά έπαγωγικά φαινόμενα, ή όμοιότητα τής τελευταίας 

έκφράσεως μέ τήν ένέργεια πού άποτεμιεύεται στό ήλεκτρικό πεδίο

(11.70)

(11 .71)

(11.72)

(3 .82 )

άποτελεϊ μιά εύχάριστη, άν καί ίσως άναμενόμενη, διαπίστωση. Επιτρέπει
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άκόμη, όπως καί στήν ήλεκτροστατική, τήν είσαγωγή τής έννοίας τής πυ
κνότητας ένεργείας στό χώρό πού χαρακτηρίζεται άπό μαγνητικό πεδίο

w M (11.73)

Πρέπει ίσως νά τονιστεί πάλι δτι τό άποτέλεσμα τής έξ. (11.72) άναφέρε- 
ται άποκλειστικά στήν περίπτωση δπου ό χώρος είναι άπαλλαγμένος άπό 

μαγνητικά ύλικά. Τούτο όφείλεται στή χρησιμοποίηση τού νόμου τού Am
pere |βλ. έξ. (11.66) }  πού Ισχύει μόνο γιά τή δημιουργία μαγνητικοΰ πεδίου 
στόν κενό χώρο. Θά έπανέλθουμε στή θεώρηση τής μαγνητικής ένεργείας 
στό έπόμενο κεφάλαιο άφοΰ προηγουμένως έξετάσουμε τή συμπεριφορά 
τών μαγνητικών ύλικών. Κατά τήν άπουσία όμως παρόμοιων ύλικών ή έξ.
(11.61)  όδηγεΤ σέ μιά έκφραση τής μαγνητικής ένεργείας πού άναφέρεται 
στά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ένός κυκλώματος ή έξαρτήματος. Στήν πε
ρίπτωση αύτή, δπου ό συντελεστής αύτεπαγωγής άποτελεϊ σταθερά τού 
συστήματος, ή έξ. (11.61)  παίρνει τή μορφή

dW L r . 1 , άΦ dl , ,  dl 1 , d2l

~ d Γ = lcl τ ' ϋ Γ Ί Γ  = u  “ d T = 2  L dT

πού μέ μιά άπλή όλοκλήρωση δίνει

(11.74)

W L = |  LI2. (11.75)

Ή  τελευταία σχέση μπορεί νά συγκριθεί μέ τήν άντίστοιχη τής ήλεκτρο- 
στατικής γιά άποθήκευση ένεργείας σέ ένα πυκνωτή

W c = \  CV2. (11.76)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

11-1.  'Ένας μεταλλικός δακτύλιος μέ έμβαδόν Α περιστρέφεται μέ σταθερή γω

νιακή ταχύτητα γύρω άπό άξονα παράλληλο πρός τό έπίπεδο πού όρίζει ό 

δακτύλιος. "Αν τό μαγνητικό πεδίο έχει μιά σταθερή συνιστώσα Βκ κάθετη 

πρός τόν άξονα περιστροφής δείξτε δτι στό δακτύλιο άναπτύσσεται έπα- 

γωγική ΗΕΔ
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υ = B,A( i r ) 8ine

όπου ή γωνία 0 περιγράφει τή θέση τοϋ δακτυλίου γύρω άπό τόν άξονα 
περιστροφής.

11-2. "Ενας μεταλλικός δακτύλιος μέ έμβαδόν Α περιστρέφεται μέ σταθερή γω
νιακή ταχύτητα ω γύρω άπό άξονα ό όποιος βρίσκεται ατό έπίπεδο τού 
δακτυλίου καί περνά άπό τό κέντρο του. "Αν ό δακτύλιος βρίσκεται σέ 
όμογενές μαγνητικό πεδίο Β καί ό άξονας περιστροφής σχηματίζει γωνία α 
ώς πρός τή θετική φορά τού άνύσματος Β, προσδιορίστε τήν έπαγωγική 
ΗΕΔ πού άναπτύσσεται στό δακτύλιο.

11-3. Πηνίο πεντακοσίων σπειρών μέ τετράγωνη έγκάρσια διστομή πλευράς 10 
cm τοποθετείται μέ τόν κύριο άξονά του σέ όριζόντιο έπίπεδο καί περι
στρέφεται μέ σταθερή γωνιακή ταχύτητα περί κατακόρυφο άξονα, ό 
όποιος διέρχεται άπό τό κέντρο βάρους του. Όταν τό πηνίο έκτελεΤ 120 
στροφές άνά πρώτο λεπτό άναπτύσσεται μέγιστη ΗΕΔ 1.57 mV. Στή συ
νέχεια τό πηνίο τοποθετείται μέ τόν κύριο άξονά του κατά τό μαγνητικό 
μεσημβρινό καί περιστρέφεται μέ τήν ίδια σταθερή γωνιακή ταχύτητα περί 
άξονα κάθετο πρός τό μαγνητικό μεσημβρινό, όπότε ή μέγιστη ΗΕΔ πού 
άναπτύσσεται στό πηνίο είναι 3.14 mV. Υπολογίστε τά στοιχεία τού 
γήινου μαγνητικοΰ πεδίου στόν τόπο όπου βρίσκεται τό πηνίο.
(Θέμα στίς Γενικές ΕΙσιτήριες ’Εξετάσεις τών ΑΕΙ. 1979). w

11 -4. Δύο όμοαξονικοί μεταλλικοί δακτύλιοι μέ άκτίνα α άπέχουν άπόσταση 
χ >> α. Στόν ένα άπό τούς δύο δακτυλίους ρέει σταθερό ρεύμα I, ένώ ό 
δακτύλιος αύτός κινείται πρός τόν άλλο μέ σταθερή ταχύτητα υ = dx/dt.
Ποιά ή έπαγωγική ΗΕΔ πού άναπτύσσεται στόν άκίνητο δακτύλιο; Χρησι
μοποιείστε τή διπολική προσέγγιση.

11 -5. Ό  βόρειος πόλος μιάς μαγνητικής ράβδου δημιουργεί στήν άτμόσφαιρα 
άκτινικό, σφαιρικά συμμετρικό, μαγνητικό πεδίο μέ ένταση

- l £ r

όπου Κ = 4.0 χ 10-5 Wb. Ό  πόλος κινείται μέ ταχύτητα 20 cm/sec κατά 
τόν άξονα ένός χάλκινου δακτυλίου μέ άκτίνα 5 cm καί άντίσταση 0.02 Ω.
Πόσο είναι τό ρεύμα πού διαρρέει τό δακτύλιο τή στιγμή πού ό μαγνητικός 
πόλος διέρχεται άπό τό κέντρο του;

11-6. Δείξτε άτι ή έξ. (9.33) όδηγεΤ στήν έξ. (11.24).
11-7. Θεωρείστε τή μαγνητική ροή πού άναπτύσσεται στό κινητό πλαίσιο τού 

άμπερομέτρου όταν διαρρέεται άπό ρεύμα. Μέ τή βοήθεια ένός σχήματος 
χρησιμοποιείστε τό νόμο τού Lenz γιά νά προβλέψετε τή φορά περιστρο
φής τού κινητού πλαισίου.

ο

33
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11 -8. Θεωρείστε τό τοροειδές μέ τετράγωνη διατομή καί Ν σττεΤρες πού δίνεται 
ατό έττόμενο σχήμα.

(α) Προσδιορίστε τό συντελεστή αυτεπαγωγής ώς συνάρτηση τών διαστά
σεων τής διατάξεως.
(β) Μετατρέψτε τήν προηγούμενη σχέση σέ τύπο πού ύπολογίζει τήν αυ
τεπαγωγή σε μΗ δταν οΙ διαστάσεις δίνονται σέ cm.
(γ) Δείξτε δτι γιά R >> w ή αύτεπαγωγή τής διατάξεως δίνεται άπό τήν 
προσεγγιστική σχέση (στό σύστημα SI)

, Mo N2w2 L ϋ  ----- ---------  .4n R

11-9. Δείξτε δτι γιά τό τοροειδές τής προηγούμενης άσκήσεως δ συντελεστής 
αύτεπαγωγής μπορεί νά γραφεί ώς συνάρτηση τής έξωτερικής άκτίνας R 
καί τής έσωτερικής r ώς

L -  p0N2(R -  / R 2 -  r2)

11-10. Μιά γραμμή μεταφοράς ρεύματος άποτελείται άπό δύο σύρματα μέ άκτίνες 
a καί b. Τό ρεύμα ταξιδεύει πρός μιά διεύθυνση στό ένα σύρμα καί έπι- 
στρέφει στό άλλο. "Αν ή μεταξύ τών δύο συρμάτων άπόσταση εΤναι d > 
a+b καί τό ρεύμα κατανέμεται όμοιόμορφα στό έσωτερικό τών συρμάτων, 
δείξτε δτι στό σύστημα CGS ή αύτεπαγωγή άνά μονάδα μήκους τής γραμ
μής μεταφοράς δίνεται άπό τή σχέση

cL* -  ’ + 2 ' " ( £ ) ·

11-11. Δύο μεταλλικοί δακτύλιοι βρίσκονται τοποθετημένοι ώστε τά κέντρα τους 
νά συμπίπτουν. ”Αν οΙ άκτίνες τους είναι a καί b καί b >> a προσδιορίστε
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τό συντελεστή άμοιβαίας έπαγωγής τής διστάξεως ώς συνάρτηση τής γω
νίας Ο μεταξύ τών έπιπέδων τών δύο δακτυλίων.

11-12. Δύο μεταλλικοί δακτύλιοι μέ παράλληλους άξονες βρίσκονται σέ άρκετά 
μεγάλη άπόσταση μεταξύ τους ώστε νά Ισχύει ή διπολική προσέγγιση. 
Δείξτε δτι άν ή διεύθυνση τών άξόνων τους σχηματίζει μέ τή διεύθυνση 
τής εύθείας πού ένώνει τά κέντρα τους γωνία ίση μέ περίπου 55°. ή άμοι- 
βαία έπσγωγή τών δύο δακτυλίων μηδενίζεται.

11-13. Συγκρίνετε τήν πυκνότητα ένεργείας πού περιέχεται σέ ένα μαγνητικό πε
δίο 1.0 Τ καί σέ ένα ήλεκτρικό πεδίο 1 MV/m.

11-14. Προσδιορίστε τήν χωρητικότητα πού πρέπει νά έχει ένας πυκνωτής ώστε 
νά άποθηκεύσει ένέργεια ίση μέ αυτή πού άποθηκεύεται σέ ένα έξάρτημα 
έπαγωγής μέ συντελεστή αυτεπαγωγής 0.1 Η καί ώμική άντίσταση 6 Q.

11-15. Υπολογίστε τή μαγνητική ένέργεια πού άποθηκεύεται στό τοροειδές τής 
Άσκήσεως 11-8 μέ δύο διαφορετικούς τρόπους.
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μαγνητικες ιδιότητες της ύλης

Στή μέχρι τώρα άνάπτυξη των ήλεκτρομαγνητικών φαινομένων είδαμε 
σταδιακά τή στενή άλληλοεξάρτηση τοΰ ήλεκτρικοΰ καί μαγνητικοϋ πεδίου. 
Στήν Παράγραφο 9-7 είδαμε τό διαμοιρασμό των Ιδιοτήτων τοϋ χώρου σέ 
ήλεκτρικό καί μαγνητικό πεδίο άνάλογα μέ τό σύστημα άναφορδς τοϋ πα
ρατηρητή ένώ στό προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τή δημιουργία ήλε- 
κτρικοϋ πεδίου κατά τή χρονική μεταβολή μαγνητικοϋ πεδίου. Υπάρχει μιά 
βαθειά συμμετρία στήν ύπόσταση τοϋ ήλεκτρομαγνητικοΰ πεδίου πού πη
γάζει άπό τόν ένιαΐο πειραματικό νόμο τής έξ. (9.11). ’Αντίθετα ή μελέτη 
των μαγνητικών φαινομένων τής Ολης πού άποσκοπείται στό παρόν κεφά
λαιο άποδεικνύει ότι μιά σημαντική συμμετρία πού θά μπορούσε νά διέπει 
τά. ήλεκτρομαγνητικά φαινόμενα άπουσιάζει άπό τή φύση.

Ή είσαγωγή τών ήλεκτρικών φαινομένων έγινε μέ τή διαπίστωση δτι 
τό ήλεκτρικό φορτίο άποτελεϊ μιά ίδιότητα όρισμένων στοιχειωδών σωμα
τίων (ή όποία έκδηλώνεται μέ τήν άνάπτυξη δυνάμεων σύμφωνα πρός τό 
νόμο τοΰ Coulomb). Έτσι τό ήλεκτρικό φορτίο (ή γενικότερα μιά κατανομή 
ήλεκτρικοΰ φορτίου p(r)) άναδεικνύεται ώς πηγή τοϋ ήλεκτρικοΰ πεδίου Ε. 
Τό γεγονός αύτό έκφράζεται μέ τή διαφορική έξίσωση

7 E  = M d 4np· (12.1)
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Παράλληλα άποδείχτηκε δτι ή κίνηση τοΰ ήλεκτρικοΟ φορτίου δημιουργεί 
έπιπρόσθετες δυνάμεις πού άποδίδονται μέ τό μαγνητικό πεδίο. Μέ τόν 
τρόπο αύτό ώς πηγή τού μαγνητικοϋ πεδίου Β θεωρήθηκε άποκλειστικά ή 
κατανομή ρεύματος J(r) σύμφωνα μέ τή διαφορική έξίσωση

Θά ήταν δυνατόν νά δημιουργήσει κανείς μιά τελείως συμμετρική θεωρία 
όπου παράλληλα μέ τό ήλεκτρικό φορτίο, οί δομικοί λίθοι τής Ολης έμφανί- 
ζουν καί μαγνητικό φορτίο. Ή ίδιότητα αύτή τής Ολης, σέ άντιστοιχία μέ 
τήν έξ. (12.1), θά μπορούσε νά άποτελέσει πηγή μαγνητικοϋ πεδίου σύμ
φωνα μέ τή σχέση.

δπου, σέ άναλογία μέ τήν πυκνότητα p(r), ή συνάρτηση η(Γ) άποδίδει τήν 
κατανομή τού μαγνητικοϋ φορτίου. Κίνηση τοϋ μαγνητικοϋ φορτίου θά ή
ταν δυνατόν στή συνέχεια νά προκαλέσει ήλεκτρικό πεδίο σέ άναλογία μέ 
τήν έξ. (12.2), σύμφωνα μέ τή διαφορική έξίσωση

δπου ή πυκνότητα ρεύματος μαγνητικοϋ φορτίου ζ(Γ) άντιστοιχεΐ στή συ
νάρτηση J(r).

Τό προηγούμενο θεωρητικό πλαίσιο τών ήλεκτρομαγνητικών φαινομέ
νων, πού έχει διερευνηθεΤ διεξοδικά στό παρελθόν, δσο καί άν Ικανοποιεί 
άπό άπόψεως συμμετρίας καί αίσθητικής, σκοντάφτει σέ ένα άνυπέρβλητο 
πειραματικό γεγονός: στοιχειώδη σωμάτια μέ μαγνητικό φορτίο δέν ύπάρ- 
χουν — ή τουλάχιστον δέν έχουν μέχρι σήμερα παρατηρηθεί — στή φύση. 
"Ετσι είμαστε ύποχρεωμένοι στή θέση τών έξ. (12.3) καί (12.4) νά γρά
ψουμε

(12.3)

(12.4)

V · Β =  0 (12.5)

καί (γιά σταθερό μαγνητικό πεδίο)

Vx Ε =  Ο ( 12.6 )

ο
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θεωρώντας ώς μόνη πηγή του μαγνητικοϋ πεδίου τήν κίνηση ήλεκτρικοϋ
φορτίου.

Είναι βέβαιο άτι στό μακροσκοπικό έπίπεδο πολλά ύλικά έχουν τήν 
Ιδιότητα νά δημιουργούν στό γύρω χώρο μαγνητικό πεδίο, όπως μακρο
σκοπικά φορτισμένη ΰλη δημιουργεί ήλεκτρικό πεδίο. Θά μπορούσε κανείς 
έπομένως νά άποδώσει τήν Ιδιότητα αύτή στήν ύπαρξη κατανομής μαγνητι- 
κοΰ φορτίου στό έσωτερικό τού μαγνητισμένου ύλικοϋ. Υπάρχει όμως μιά 
ούσιώδης διαφορά μεταξύ τών δύο φαινομένων: “Αν καί ήλεκτρικό φορτίο 
του ένός ή τοΰ άλλου είδους (θετικό ή άρνητικό) μπορεί νά ύπάρξει αύτό- 
νομα σέ όποιαδήποτε ποσότητα, τό μαγνητικό φορτίο έμφανίζεται πάντα 
ύπό μορφή διπόλου, ήτοι ώς δύο ίσες καί άντίθετες ποσότητες σέ κάποια 
άπόσταση. Ή διαφορά περιγράφεται στό σχήμα 12-1 δπου ένας μαγνήτης

ΣΧΗΜΑ 12-1 Σύγκριση τών άντίστοιχων ήλεκτρικών καί μαγνητικών πεδίων (α)
ένός ήλεκτρικοϋ διπόλου καί (β) ένός λεπτοϋ μαγνήτη μέ ίδιες δια
στάσεις. “Αν τό ήλεκτρικό δίπολο κοπεί στά δύο τό πεδίο παραμέ
νει άμετάβλητο καθόσον τό ήλεκτρικό φορτίο παραμένει άμετακί- 
νητο. Ή άντίστοιχη διαδικασία στό μαγνητικό δίπολο όδηγεΐ στή 
δημιουργία δύο μικρότερων μαγνητικών διπόλων.
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σέ μορφή ράβδου συγκρίνεται μέ ένα ήλεκτρικό δίπολο τών ίδιων διαστά
σεων. Ή διαδικασία άποδεικνύει άτι μσγνητικό φορτίο ένός ή του άλλου εί
δους (βόρειο ή νότιο, κατά τήν καθιερωμένη όρολογία) δέν εΤναι δυνατόν 
νά άπομονωθεΐ.

Ή έλκυστική έννοια τοΰ μαγνητικοϋ μονοπόλου, δπως έχει καθιερωθεί 
στή βιβλιογραφία τό μεμονωμένο μσγνητικό φορτίο σέ άντιπαράθεση μέ τή 
συνήθη διπολική μορφή τής μαγνητισμένης Ολης, έχει άρκετά μεγάλη Ιστο
ρία. Μέ άπαρχή τήν παρατήρηση τοΰ γάλλου φυσικού Petrus Peregrinus 
περί τά μέσα τού XII αΙώνα δτι οΙ δυναμικές γραμμές τού πεδίου γύρω άπό 
ένα φυσικό μαγνήτη συγκεντρώνονται πάντα σέ δύο σημεία πού όνόμασε 
πόλους, ή προσπάθεια γιά τή διερεύνηση καί πειραματική παρατήρηση μα- 
γνητικών μονοπόλων συνεχίζεται μέχρι τίς ήμέρες μας. Τό ένδιαφέρον γιά 
τήν ύπαρξη ή μή τών μαγνητικών μονοπόλων άναζωπυρώθηκε τό 1931 δ- 
ταν ένας άπό τούς μεγαλύτερους θεωρητικούς φυσικούς τοΰ αίώνα μας, 6 
P.A.M. Dirac, έδειξε δτι ή παρατηρούμενη κβάντωση τοΰ ήλεκτρικοΰ φορ
τίου μπορεί νά δικαιολογηθεί μέ τήν παραδοχή δτι κάπου ατό σύμπαν 
υπάρχουν έπίσης κβαντισμένα μαγνητικά μονόπολα. Τό έπιχείρημα τοΰ Di
rac ύπήρξε τό έναυσμα γιά μιά πληθώρα θεωρητικών έργασιών καί πειρα
μάτων μέ σκοπό τήν άνακάλυψη μαγνητικών μονοπόλων. ΟΙ πειραματικές 
αύτές προσπάθειες έχουν μέχρι σήμερα παραμείνει άκαρπες.

Είναι βέβαιο δτι ή ένδεχόμενη άνακάλυψη μαγνητικών μονοπόλων ατό 
μέλλον δέν πρόκειται νά μεταβάλει τήν ήδη διαμορφωμένη κλασσική ήλε- 
κτρομαγνητική θεωρία. Πιστεύεται σήμερα δτι άν υπάρχουν μαγνητικά μο
νόπολα αύτά θά πρέπει νά είναι έξαιρετικά βαριά σέ σχέση μέ τά γνωστά 
στοιχειώδη σωμάτια (κατά μιά πρόσφατη θεωρητική έκτίμηση ή μάζα τους 
θά πρέπει νά είναι τής τάξης τών 20 χ ΙΟ"9 g, ήτοι περίπου ίση μέ τή μά
ζα 101β πρωτονίων) καί έξαιρετικά σπάνια. Ή δεύτερη Ιδιότητα είναι βέ
βαια άμεση άπόρροια τής πρώτης. Άν τόσο βαριά σωμάτια σχηματίστηκαν 
κατά τήν κοσμογονία, ή δημιουργία τους θά πρέπει νά συντελέστηκε μόνο 
μέσα στά πρώτα 1CT35 δευτερόλεπτα μετά τή γέννηση τοΰ σύμπαντος, δ- 
ταν ο! έπικρατοΰσες θερμοκρασίες (περίπου 1030 Κ) ήσαν άρκετά ύψηλές\

t Ή  σπανιότητα τών μαγνητικών μονοπόλων έπιτείνεται άπό τό γεγονός ότι δν παρόμοια 
βαριά σωμάτια δημιουργήθηκαν κατά τήν κοσμογονία, θά πρέπει ταυτόχρονα νά δη- 
μιουργήθηκε καί ένας περίπου Γσος άριθμός άπό άντίστοιχα άνησωμόπα. Στό χρόνο πού 
διέρρευσε στό μεταξύ πολλά σωμάτια θά πρέπει νά συνάντησαν άντίστοιχα άντισωμάτια 
μέ έπακόλουθο τήν άμοιβαία καταστροφή τους.
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Έτσι γιά τόν κενό χώρο καί τή συνήθη ϋλη ή έξ. (12.5) παραμένει ή θεμε
λιώδης έξίσωση τού ήλεκτρομαγνητισμοΰ. Όπως πολύ γλαφυρά παρατηρεί 
στό σύγγραμμά του ά Ε.Μ. Purcell, άν κάποτε σέ κάποιο πείραμα παρατη
ρηθεί ένα μαγνητικό μονόπολο, τό μόνο πού θά άλλάξει θά είναι ή προ
σθήκη τής διευκρινήσεως μετά τήν έξ. (12.5) «...έκτός άπό τό σημείο τοΰ 
βόρειου (ή νότιου) μαγνητικοΰ μονοπόλου πού έμφανίζεται στή φωτογρα
φική πλάκα άριθ...». ‘Αλλά καί αύτή ή διευκρίνηση δέν πρόκειται νά άλλάξει 
τό βασικό συμπέρασμα πού θά έξαχθεΐ στό παρόν κεφάλαιο: Ή συνήθης 
ϋλη άποτελεΐται άπό ήλεκτρικό φορτισμένα σωμάτια καί δλα τά μαγνητικό 
φαινόμενα πού έμφανίζει ή ϋλη βρίσκουν τήν άποκλειστική τους έρμηνεία 
στήν κίνηση των φορτισμένων αυτών σωματίων.

12-1 Μαγνητική Διπολική Ροπή των Δομικών Λίθων τής 'Ύλης

Στήν Παράγραφο 9-5 έχουν ήδη τεθεί τά θεμέλια γιά τήν κατανόηση 
τών μαγνητικών φαινομένων τής Ολης. Όπως είδαμε ένα φορτισμένο σω
μάτιο πού κινείται σέ κλειστή τροχιά μπορεί νά χαρακτηριστεί άπό μαγνητι- 
κή ροπή (στό σύστημα SI)

m = ——  I (12.7)
2mq

όπου q καί mq είναι άντίστοιχα τό φορτίο καί ή μάζα του σωματίου καί I ή 
τροχιακή του στροφορμή1. Ή μαγνητική αύτή ροπή δημιουργεί ένα μαγνη- 
τικό πεδίο στό χώρο σύμφωνα μέ τήν έξ. (9.81)

μ0 3 f(nvr) — m 
4n , r3

( 12. 8 )

'Υπενθυμίζεται ότι γιά νά Ισχύει ή τελευταία σχέση, ή άπόσταση r πρέπει 
νά είναι μεγάλη σέ σχέση μέ τίς χαρακτηριστικές διαστάσεις τής κλειστής 
τροχιάς του σωματίου.

Ό άναγνώστης θά διέκρινε ίσως στά προηγούμενα ένα βασικό μηχανι
σμό γιά τή δημιουργία μαγνητικοΰ πεδίου άπό τούς δομικούς λίθους τής ύ
λης. Τά άτομα καί τά μόρια πού συγκροτούν τή συνήθη ϋλη άποτελοϋνται 
άπό βαρείς άδρανεΐς πυρήνες καί έλαφρά, άρνητικά φορτισμένα, ήλεκτρό-

t Υπενθυμίζεται τό άποτέλεσμα τής μηχανικής κατά τό όποΤο ή στροφορμή ένός άπομονω- 
μένου συστήματος είναι σταθερά τής κινήσεως καί άνεξάρτητη άπό τήν έπιλογή τοϋ συ
στήματος συντεταγμένων.
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νια πού κινούνται σέ τροχιές γύρω άπό τούς πυρήνες. Κάθε ήλεκτρονική 
τροχιά συνεισφέρει μαγνητική ροπή

m <12·91

πού δημιουργεί στό χώρο μαγνητικό πεδίο σύμφωνα μέ τήν έξ. (12.8). Τή 
συνεισφορά τών στοιχειωδών αύτών μαγνητικών ροπών καί ειδικότερα τήν 
άλληλεπίδρασή τους μέ ένα έξωτερικό μαγνητικό πεδίο θά προσπαθήσουμε 
νά κατανοήσουμε στή συνέχεια.

Πρέπει εύθύς έξαρχής νά τονιστεί δτι 6 μικρόκοσμος τών άτόμων καί 
μορίων έπιδέχεται ποσοτική περιγραφή μόνο στά πλαίσια τής κβαντικής 
θεωρίας. Έννοιες όπως ή κβάντωση τής στροφορμής τό σπίν ή ή άπαγο- 
ρευτική άρχή τού Pauli, πού διέπουν καθοριστικά τή συμπεριφορά τού άτο- 
μικού καί μοριακού συστήματος, άπαντώνται έδώ γιά πρώτη φορά χωρίς νά 
είναι δυνατός ό παραλληλισμός τους μέ έννοιες ή φυσικά μεγέθη τού πε
ρισσότερο οίκείου μας μακροκόσμου. Κατ' έπέκταση ο! μακροσκοπικές 
Ιδιότητες τής ύλης πού άπορρέουν άπό τή συμπεριφορά τών δομικών της 
λίθων είναι δυνατόν νά προβλεφθούν ποσοτικά μόνο μέ χειρισμό τών τε
λευταίων στά πλαίσια τής κβαντικής θεωρίας. Γιά τό λόγο αύτό είναι άπα- 
ραίτητο, όπως καί στήν περίπτωση τής θεωρίας τής σχετικότητας νά δανει
στούμε όρισμένες έννοιες τής κβαντικής θεωρίας πού στό στάδιο αύτό εί
ναι σκόπιμο νά παραθέσουμε χωρίς συστηματική θεμελίωση ή άπόδειξη.

1. Στό άτομικό σύστημα τά ήλεκτρόνια μπορούν νά κινηθούν μόνο σέ όρισμένες δια- 
κριτές τροχιές γύρω άπό τόν πυρήνα. Κάθε δυνατή τροχιά χαρακτηρίζεται άπό συγ
κεκριμένη ένέργεια συνδέσεως τού ήλεκτρονίου (ένέργεια πού άπαιτεΤται ώστε τό 
δέσμιο ήλεκτρόνιο νά άπελευθερωθεΤ άπό τό άτομο) καί συγκεκριμένη στροφορμή 
τού ήλεκτρονίου ώς πρός τόν πυρήνα. Τά δύο αύτά μεγέθη πού καθορίζουν τίς δυ
νατές τροχιές δέν μπορούν νά πάρουν όποιαδήποτε τιμή. Ή  ένέργεια συνδέσεως W  
μπορεί νά πάρει μόνο διακριτές τιμές που δίνονται άπό τή σχέση

Wn 4- (12.10)η*

δπου α είναι μιά σταθερά καί η = 1,2,3, ... . Κατά τόν ίδιο τρόπο ή τροχιακή στρο- 
φορμή τού ήλεκτρονίου L μπορεΤ νά πάρει μόνο τίς διακριτές τιμές

L = ν/7(77ΐ)/ι (12 .11)

όπου h είναι μιά σταθερά τής φύσης μέ διαστάσεις στροφορμής καί ή μεταβλητή (
παίρνει τίς άκέραιες τιμές t  = 0 ,1 ,2 ......... 'Εξάλλου γιά μιά τροχιά ο! δυό άριθμοί (στό
μικρόκοσμο τού άτόμου όνομάζονται «κβαντικοί άριθμοί») π καί I  πού άντίστοιχα
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προσδιορίζουν τήν ένέργεια συνδέσεως του ήλεκτρονίου καί τήν τροχιακή του 
στροψορμή δέν είναι άνεξάρτητοι. 01 έπιτρετττές τροχιές κινήσεως του ήλεκτρονίου 
Ικανοποιούν τή σχέση π > (. Έτσι έπιτρεπτές τροχιές χαρακτηρίζονται άπό τούς 
κβαντικούς άριθμούς

Μ  = (1.0), (2,0), (2,1), (3,0), (3,1), (3,2), (4,0), ... (12.12)

2. Ή τροχιακή στροψορμή L τής έξ. (12.11) δέν μπορεί νά πάρει όποιαδήποτε διεύθυν
ση στό χώρο. "Αν όρίσουμε στό χώρο μιά συγκεκριμένη διεύθυνσητ τότε τό άνυ
σμα L  μπορεί νά πάρει μόνο τέτοιες διευθύνσεις ώστε ή προβολή του στήν προτιμη
τέα αύτή διεύθυνση νά έχει τίς διακριτές τιμές

Μ { = m,h (12.13)

δπου π\ = — ί , — ^+1, .... ( —\, (. Μέ τόν τρόπο αύτό οΐ κβαντικοί άριθμοί πού χα
ρακτηρίζουν κάθε τροχιά ήλεκτρονίου αύξάνουν σέ τρεις. Συνοψίζοντας τήν ήλεκ- 
τρονική τροχιακή κίνηοη γύρω άπ* τόν πυρήνα μπορούμε νά πούμε ότι κάθε τροχιά 
χαρακτηρίζεται άπό τούς κβαντικούς άριθμούς (η/,πγ) πού άναφέρονται άντίστοιχσ 
στήν ένέργεια συνδέσεως του ήλεκτρονίου, τό μέτρο καί τή διεύθυνση τής τροχια- 
κής του στροφορμής. ΟΙ κβαντικοί άριθμοί κάθε τροχιάς ύπόκεινται στους περιορι
σμούς

(  < η (12.14α)

καί

- t  < ηγ < (  (12.14β)

δπου η = 1,2,3,..., (  = 0,1,2, ... καί πγ άκέραιος. Έτσι μπορούμε νά κατατάξουμε τίς 
έπιτρεπτές τροχιές τών ήλεκτρονίων σύμφωνα μέ τό σχήμα

(n/.rn,) = (1,0,0)
(2,0,0), (2.1 - 1), (2,1,0), (2,1,1)
(3,0,0), (3,1,-1), (3,1,0), (3,1,1)
(3,2,-2), (3,2,-1), (3,2,0), (3,2,1), (3,2,2)... (12.15)

3. Τό ήλεκτρόνιο, όπως καί άλλα στοιχειώδη σωμάτια τού ύποατομικοΰ κόσμου, συμ- 
περιψέρεται ώσάν νά περιστρέφεται γύρω άπό τόν έαυτό του μέ σταθερή γωνιακή 
ταχύτητα. Ή Ιδιότητα αύτή πού δέν έχει άνάλογο στόν οΙκεΤο μας μακροσκοπικό κό
σμο τής κλασικής φυσικής καί πού θά άποδώσουμε μέ τόν δρο σπίν, είναι έξίσου 
θεμελιώδης δσο καί ή μάζα ή τό φορτίο τού ήλεκτρονίου. Σέ όποιαδήποτε κατάστα-

t Τούτο είναι έπακόλουθο κάθε άπόπειρας μετρήσεως. Ή διεύθυνση τής τροχιακής στρο
φορμής ένός άτομικοΰ ήλεκτρονίου μπορεί π.χ. νά μετρηθεί άπό τήν άλληλεπίδραση τής 
μαγνητικής διπολικής ροπής πού δημιουργεί ή κίνησή του μέ ένα έξωτερικό μαγνητικό 
πεδίο. Ή ύπαρξη όμως τού έξωτερικού μαγνητικοϋ πεδίου καθορίζει ήδη μιά διεύθυνση 
άναφορός στό χώρο.
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ση καί βν βρίσκεται τό ήλεκτρόνιο (έλεύθερο στόν κενό χώρο, έλεύθερο νό κινηθεί 
στό έσωτερικό ένός άνωγσΟ ή δέσμιο σέ άτομική τροχιά) διαθέτει στροφορμή Γση

μέ

(12 .16)

ΠαρατηρεΤται δτι ή τελευταία τιμή τής ίδ/οστροφορμής τοΟ ήλεκτρονίου μπορεί νό 
γραφεί σέ άναλογία μέ τήν έξ. (12.11) πού έκφράζει τήν κβάντωση τής τροχιακής 
στροφορμής ώς

S  = ^*(8+1)/! (12.17)

γιά μοναδική τιμή τής παραμέτρου s = j .  Μέ τήν έννοια αύτή θά χρησιμοποιήσουμε 
κατ' οίκονομία τίς φράσεις τροχιακή στροφορμή (  καί σπίν j .

4. Τό σπίν τοΟ ήλεκτρονίου Ικανοποιεί ώς πρός τή διεύθυνση τήν (δια συνθήκη κβαν- 
τώσεως μέ τήν τροχιακή στροφορμή Ιβλ. έξ. (12.14β)|. Ή  προβολή τοΟ σπίν σέ μιά 
έπιλεγμένη διεύθυνση στό χώρο μπορεί νό πόρει μόνο τίς τιμές

Μ, = m,/i (12 .18)

δπου

- s  < rrij < 8. (12 .19)

Μέ άλλα λόγια άν έπιλεγεΤ μιά διεύθυνση στό χώρο, γιά τή συγκεκριμένη τιμή s  = 
οί μόνες δυνατές τιμές τής προβολής τοΟ σπίν πρός τή διεύθυνση αύτή είναι

Ms

καί

Ms

.  (12.20α)

(12.20β)

5. ‘Από τό προηγούμενα, κάθε ήλεκτρόνιο πού συμμετέχει στή συγκρότηση τού άτομι- 
κοϋ συστήματος συνεισφέρει στήν όλική στροφορμή τού άτόμου στροφορμή

J/ = L, + ^  (12.21α)

μέ προβολή πρός κάποια διεύθυνση στό χώρο M j. πού μπορεί νό πάρει τίς διακριτές 
τιμές

M j = Μ( + Ms «  (πγ + m ,)t\ (12.21β)

όπου οί κβαντικοί άριθμοί πγ καί πγ προσδιορίζονται άπό τίς έξ. (12.14β) καί
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(12.19). Κατ' έπέκταση ή όλική στροφορμή τοΟ άτομικοϋ συστήματος μέ Ζ ήλεκτρό
νια είναι

ζ  ζ  ζ

j  = Σ  (*/ + S,) = X i i + J i , = i  + S. (12.22)

όπου L καί S  είναι άντίστοιχα ή όλική τροχιακή στροφορμή καί τό όλικό σττίν των 
ήλεκτρονίων πού συμμετέχουν στή συγκρότηση τοϋ άτόμου.

6. Μιά βασική άρχήτ πού διέπει τή δομή τοϋ άτομικοΰ συστήματος είναι έπίσης άπο- 
κλειστική Ιδιότητα συμπεριφοράς των δομικών λίθων τού μικροκόσμου χωρίς άνάλο- 
γο στην κλασσική φυσική: Ήλεκτρόνια (καί γενικώτερα σωμάτια μέ σπίν ±) δέν είναι 
δυνατόν νά συνειπάρχουν σέ ένα σύστημα άν δλοι οΙ κβαντικοί άριθμοί πού χαρα
κτηρίζουν τήν κατάστασή τους συμπίπτουν. Έτσι, σύμφωνα μέ τά προηγούμενα δέν 
είναι δυνατόν σέ ένα άτομικό σύστημα νά συνυπάρχουν δύο ήλεκτρόνια μέ τούς ί
διους κβαντικούς άριθμούς η, {, πγ, s καί ms. Τά Ζ έπομένως ήλεκτρόνια τοϋ άτόμου 
θά κστανεμηθοϋν σέ Ζ καταστάσεις μέ διαφορετικούς άριθμούς (η, (, πγ, ms) έτσι 
ώστε ή όλική ένέργεια τοϋ συστήματος νά είναι ή έλάχιστη δυνατή (ή Ισοδύναμα ή 
ένέργεια συνδέσεως ή μέγιστη δυνατή).

’Από τήν έξ. (12.10) έπεται ότι κατ' άρχήν θά συμπληρωθούν πρώτα τροχιές μέ 
μικρότερο κβαντικό άριθμό η. Πά κάθε η = 1,2,3, ... ό κβαντικός άριθμός (  μπορεί 
νά πάρει δλες τίς άκέραιες τιμές (  < η, ένώ γιά κάθε (  ύπάρχουν 2 (  + 1 καταστά
σεις προσανατολισμού τής στροφορμής. 'Επιπλέον κάθε όμάδα κβαντικών άριθμών 
(η, (, πγ) όδηγεϊ σέ δύο διαφορετικές καταστάσεις προσανατολισμού τοϋ σπίν (πγ 
= ± |). Ή σειρά μέ τήν όποια θά συμπληρωθούν οΙ καταστάσεις αύτές σέ ένα συγ
κεκριμένο σύστημα μέ Ζ ήλεκτρόνια θά έξαρτηθεϊ άπό τό ποσό ένεργείας πού συ
νεισφέρει κάθε τροχιά. Δέν θά άναλύσουμε έδώ μέ λεπτομέρεια τήν έξάρτηση τής 
ένέργειας συνδέσεως κάθε καταστάσεως άπό τούς κβαντικούς άριθμούς (, πγ καί 
ms, καθόσον τούτο δέν ένδιαφέρει στήν άνάπτυξη τοϋ θέματος πού άκολουθεί. Θά 
συγκεντρώσουμε μόνο τήν προσοχή μας σέ ένα κανόνα πού διέπει τήν άτομική δο
μή σέ όλη τήν έκταση τού περιοδικού συστήματος: Κατά τή σταδιακή πλήρωση τών 
άτομικών τροχιών οΐ κβαντικοί άριθμοί πγ καί ms συμπληρώνονται κατά ζεύγη. Άν 
δηλαδή ένα ήλεκτρόνιο τοποθετηθεί σέ μιά κατάσταση (η, (, πγ, ms) ή έπόμενη κα
τάσταση πού προσθέτει στό σύστημα τή μικρότερη ένέργεια είναι κατά κανόνα ή 
κατάσταση (η, (, πγ, —ms). Παρόμοια διαδοχή έμφανίζουν οΐ καταστάσεις ώς πρός 
τόν άριθμό πγ,

Ό τελευταίος κανόνας έχει σημαντική έπίπτωση στή διαμόρφωση τής όλικής 
στροφορμής τοϋ άτόμου. Καθόσον ή τροχιακή στροφορμή καί τό σπίν τών περισσό
τερων ήλεκτρονίων άλληλοεξουδετερώνονται, ή όλική στροφορμή τού συστήματος 
προέρχεται άπό μερικά έξωτερικά «άζευγάρωτα» ήλεκτρόνια. Ειδικότερα γιά άτομα 
όπου καταλαμβάνονται όλες οΙ προβλεπόμενες καταστάσεις προβολής τής στροφορ
μής γιά κάποιο κβαντικό άριθμό η = 1,2,3, ... (τά λεγάμενα εύγενή  άτομα) περιμέ
νουμε ότι ή όλ'κή στροφορμή θά μηδενίζεται (κάτι πού έπαληθεύεται καί πειραματι
κά).

t Γνωστή στήν κβαντική θεωρία ώς όπαγορευτ/κή άρχή τού Pauli.
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Ή μαγνητική διπολική ροπή του άτομικού (καί κατ' έπέκταση του μο
ριακού) συστήματος μπορεΤ τώρα νά έξαχθεΤ άπό τήν προηγούμενη άνάλυ- 
ση τής δομής του. Κάθε ήλεκτρόνιο συνεισφέρει στό σύστημα λόγω τής 
τροχιακής του κινήσεως μαγνητική ροπή m, πού έχει δοθεί ήδη στήν έξ.
(12.9). Έτσι ή όλική μαγνητική διπολική ροπή τού άτόμου ή τού μορίου λό
γω τής τροχιακής κινήσεως τών ήλεκτρονίων του μπορεί νά γραφεί σύμ
φωνα μέ τήν έξ. (12.22) ώς

mL L . (12.23)
2γτίθ

Κατά τόν ίδιο τρόπο θά περιμέναμε συνεισφορά στήν άτομική μαγνητική 
διπολική ροπή άπό τό σπίν τών ήλεκτρονίων (βλ. Άσκηση 12-1)

ms = — —̂ S . (12.24)
2me

Δυστυχώς ή κλασσική πρόβλεψη τής έξ. (12.24) δέν έπαληθεύεται στήν 

περίπτωση τού σπίν. Τό γεγονός αύτό είναι ένας άπό τούς λόγους γιά τούς 
όποίους προειδοποιήσαμε τόν άναγνώστη ότι τό σπίν είναι καθαρά έννοια 

τής κβαντικής μηχανικής χωρίς άνάλογο στόν κλασσικό μακρόκοσμο. Πει
ραματικά προσδιορίζεται (καί δικαιολογείται θεωρητικά στά πλαίσια τής 
κβαντικής μηχανικής) ότι ή συνεισφορά τού σπίν στή μαγνητική διπολική 
ροπή τού άτόμου είναι διπλάσια άπό αύτή πού προβλέπει ή έξ. (12.24). Θά 
γράψουμε έπομένως γιά τήν όλική μαγνητική ροπή ένός δομικού λίθου τής 
Ολης

e
π » τ  =  ηκ +  m s  =· 2m.

(I + 25)
e

2m, ( J  + S )

=  m j  +  m s · (12.25)

όπου J  είναι ή όλική στροψορμή τού άτόμου ή μορίου.
Ή σχέση μεταξύ μαγνητικής διπολικής ροπής καί όλικής στροφορμής 

ένός άτομικού ή μοριακού συστήματος δίνεται στό σχήμα 12-2. Παρατη- 
ρεΐται ότι ή διεύθυνση τών δύο άνυσμάτων m T καί J  δέν συμπίπτει λόγω 

τών διαφορετικών συντελεστών πού ύπεισέρχονται στό άθροισμα τής τρο- 
χιακής στροφορμής καί τού σπίν (βλ. έξ. (12.22) καί (12.25)). Ή άντίστρο- 
φη φορά τών δύο άνυσμάτων όφείλεται στό άρνητικό φορτίο e τού ήλεκ- 
τρονίου.
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ΣΧΗΜ Α 12-2 Στροφορμή καί 

μαγνητική διπολική ροπή άτομι- 

κοΰ ή μοριακού συστήματος.

Σύμφωνα μέ τά προηγούμενα κάθε δομικός λίθος τής Ολης — άτομο ή 
μόριο — έμφανίζει μαγνητική διπολική ροπή πού προέρχεται τόσο άπό τήν 
τροχιακή κίνηση δσο καί άπό τό σπίν των ήλεκτρονίων του. Τό μέγεθος 
τής μαγνητικής ροπής έξαρταται άπό τή δομή τοϋ συστήματος. Όπως είδα
με, κατά τή συγκρότηση τοΰ άτόμου οΐ δυνατές καταστάσεις ήλεκτρονίων 
συμπληρώνονται κατά ζεύγη έτσι ώστε τόσο τά σπίν δσο καί οί τροχιακές 
στροφορμές νά άλληλοεξουδετερώνονται.. Μέ τόν τρόπο αύτό στήν όλική 
στροφορμή καί κατ' έπέκταση στήν όλική μαγνητική διπολική ροπή τοϋ 
άτόμου συνεισφέρουν μόνο λίγα έξωτερικά ήλεκτρόνια. ‘Ιδιαίτερα, ή συνει
σφορά τοϋ σπίν προβλέπεται μηδενική γιά άτομα μέ άρτιο άριθμό ήλεκτρο
νίων. Περιμένουμε έπομένως |βλ. έξ. (12.21) καί (12.25)) δτι ή μαγνητική 
ροπή ένός άτομικοΰ ή μοριακού συστήματος θά είναι ένα μικρό πολλαπλά
σιο τής ποσότητας efi2me. ‘Η ποσότητα αύτή πού άπαντάται στή βιβλιο
γραφία μέ τήν όνομασία μαγνετόνη Bohr έχει στά δύο συστήματα μονά
δων τήν τιμή

t Στήν όλική μαγνητική ροπή συνεισφέρει άκόμη ή τροχιακή κίνηση καί τό σπίν τών πρω
τονίων καί ούδετερονίων ατό έσωτερικό τοΰ άτομικοΰ πυρήνα. Λόγω όμως τής κατά πο
λύ μεγαλύτερης μάζας τών νουκλεονίων ή συνεισφορά αύτή είναι κατά τρεϊς περίπου τά
ξεις μεγέθους μικρότερη καί σέ πολύ καλή προσέγγιση μπορεί νά παραληφθεΐ.
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= 0.93 χ 10 20 erg/G = 0.93 χ 10~23 J/T. (12.26)

12-2 Διαμαγνητισμός καί Παραμαγνητισμός

“Ας έξετάσουμε τώρα τήν άλληλεπίδραση τής μαγνητικής διπολικής ρο
πής ένός δομικού λίθου τής ύλης μέ ένα έξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Θεω
ρώντας άρχικά τη μαγνπτική ροπή πού δημιουργείται άπό τήν περιστροφή 
των ήλεκτρονίων γύρω άπό τόν πυρήνα μπορούμε νά συμπεράνουμε άπό 
τό νόμο τής έπαγωγής ότι κατά τήν άνάτττυξη τού μαγνητικού πεδίου θά 
δημιουργηθεϊ κατά τήν τροχιά τού ήλεκτρονίου ένα ήλεκτρικό πεδίο Ε σύμ
φωνα μέ τήν έξ. (11.22). Τό ήλεκτρικό αύτό πεδίο θά έχει ώς άποτέλεσμα 
νά έπιταχύνει (ή νά έπιβραδύνει) τό ήλεκτρόνιο. Χρησιμοποιώντας τό νόμο 
τοΰ Lenz ό άναγνώστης μπορεί εύκολα νά δείξει ότι τό ήλεκτρόνιο έπιταχύ- 
νεται (έπιβραδύνεται) άν ή μαγνπτική ροπή πού δημιουργεί άρχικά ή περι
στροφική του κίνηση είναι πρός τήν άντίθετη (πρός τήν ίδια) <ρορά μέ τό 
έξωτερικό μαγνητικό πεδίο (βλ. “Ασκηση 12-2). Μετά τήν όλοκλήρωση τής 
μεταβολής καί τή σταθεροποίηση τού έξωτερικοΰ μαγνητικού πεδίου σέ 
κάποια τιμή Β ή ταχύτητα τοΰ ήλεκτρονίου θά διαφέρει άπό τήν άρχική κα
τά μιά συγκεκριμένη ποσότητα Δυ. Σέ άντίθεση μέ τά μεταβατικά φαινόμε
να έπαγωγής τού Κεφαλαίου 11, όπου μελετήσαμε ροή ήλεκτρονίων μέσα 
στήν ϋλη, ή αύξηση (ή μείωση) τής ταχύτητας τού ήλεκτρονίου στήν άτομι- 
κή τροχιά θά διατηρηθεί καθόλο τό χρόνο πού παραμένει σταθερό τό έξω
τερικό μαγνητικό πεδίο. Καί τούτο διότι στόν κενό χώρο δέν ύπάρχει κανέ
νας μηχανισμός ώστε τό ήλεκτρόνιο νά χάσει ένέργεια καί νά μειώσει τήν 
ταχύτητά του.

Ή μεταβολή τής ταχύτητας τού ήλεκτρονίου στήν άτομική τροχιά μπο
ρεί νά ύπολογιστεί εύκολα στήν περίπτωση όπου τό έξωτερικό μαγνητικό 
πεδίο είναι κάθετο πρός τό έπίπεδο τής τοχιάς. Γιά μηδενικό έξωτερικό πε
δίο τό ήλεκτρόνιο κινείται σέ κυκλική άκτίνα r μέ ταχύτητα υ0 πού προσδιο
ρίζεται άπό τήν έξισσορόπιση τής κεντρομόλου καί φυγόκεντρης δυνάμεως

r
1 (Ze)e 

4πε0 r2

(12.27)
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όπου Ζ είναι ό άτομικός άριθμός τοΟ άτόμου. Μέ τήν παρουσία ένός έξω- 
τερικοΟ μαγνητικοΟ πεδίου Β έπιδρά έπιπλέον ή δύναμη Lorentz καί ή 
προηγούμενη συνθήκη παίρνει τή μορφή

m« 1
4πε0 r2

+ βυΒ. (12.28)

ΟΙ λύσεις τής τελευταίας έξισώσεως δεύτερου βαθμού είναι

erB /  e2r2B2 Ζθ2
2m e 4m e 4πε0πιθΓ

πού στήν περίπτωση όπου*

erB
2me

< <  U0 (12.29)

παίρνουν τήν άπλή μορφή

erB
υ = ± υ0 + —----. (12.30)

2me

Τό έναλλακτικό πρόσημο στήν τελευταία σχέση άποτελεϊ τήν ποσοτική έκ
φραση τής διαπιστώσεως στήν όποία όδήγησε προηγουμένως ή έφαρμογή 
τού νόμου τού Lenz: Ήλεκτρόνια μέ μαγνητική ροπή έξαιτίας τής τροχιακής 
κινήσεως παράλληλη (άντιπαράλληλη) πρός τό έξωτερικό πεδίο έπιβραδύ- 
νονται (έπιταχύνονται) κατά τήν ποσότηταη

erB
Au = - ----. (12.31)

2me

’Από μιά έναλλακτική, άλλά Ισοδύναμη, άποψη μπορούμε νά θεωρή
σουμε τή μεταβολή τής ταχύτητας τού ήλεκτρονίου πού προκαλεϊται άπό 
τήν άνάπτυξη τού έξωτερικοΰ μαγνητικοΰ πεδίου Β ώς μεταβολή τού ρεύ
ματος πού συνεπάγεται ή περιφορά τού ήλεκτρονίου γύρω άπό τόν πυρή-

ί  Γιά τήν άριθμητική έτταλήθευση τής έξ. (12.29) βλ. Άσκηση 12-3. 
t t  Παρατηρεΐται ότι λόγω του άρνητικοΟ φορτίου e τοϋ ήλεκτρονίου, ή ποσότητα τής έξ. 

(12.31) είναι άρνητικός άριθμός.
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να. Ύπό τήν άποψη αύτή ή μεταβολή τοΰ ρεύματος πού συνεπάγεται ή έξ.
(12.31) είναι

ΑΙ _  β^υ _  ®2®
2 nr 4nme

καί έχει ώς έπακόλουθο τή δημιουργία μαγνητικής διπολικής ροπής Am μέ 

μέτρο

θ2Β
Am = Alnr2 = —------ γ 2 (12.32)

4m e

δπου nr2 είναι ή έπιφάνεια πού καθορίζει ή τροχιά τού ήλεκτρονίου. Ή  
διεύθυνση τού άνύσματος Am δίνεται στό σχήμα 12-3 γιά δύο τροχιές 
ήλεκτρονίων μέ άντιπαράλληλη κίνηση καί συνεπώς άντιπαράλληλη άρχική 
μαγνητική ροπή. Όπως παρατηρεϊται στό σχήμα, καί στίς δύο περιπτώσεις

/
\

m 0

\ \

//

i i

I
\

m0-Am

ΣΧ Η Μ Α  12-3 Μ εταβολή τής μαγνητικής διπολικής ροπής άτομικής τροχιάς ύπό 

τήν έπίδραση έξωτερικοϋ μαγνητικοΰ πεδίου μέ δ ιεύθυνση κάθετη 

πρός τό έπίπεδο τής τροχιάς. ‘Η μεταβολή τής μαγνητικής ροπής 

A m  έχει φορά άντίθετη πρός τό μαγνητικό πεδίο Β  άνεξάρτητα άπό 

τή φορά περιστροφής τοΰ ήλεκτρονίου.
ο

34
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τό Ανυσμα Διπ έχει φορά άντίθετη πρός τή φορά του έξωτερικοΰ μαγνητι- 
κοϋ πεδίου.

Στήν προηγούμενη Ανάλυση θεωρήσαμε Αποκλειστικά κυκλικές ήλεκ- 
τρονικές τροχιές κάθετες πρός τή διεύθυνση τού έξωτερικοΰ μαγνητικοΰ 
πεδίου. Είναι άρκετά εύκολο νά γενικεύσουμε τό Αποτέλεσμα τής έξ.
(12.32) ώστε νά συμπεριλάβει περισσότερο ρεαλιστικές καταστάσεις. Γιά 
μή κυκλικές τροχιές (π.χ. έλλειπτικές) ή ποσότητα r2 μπορεί νά άντικαταστα- 
θεΐ άπό τό τετράγωνο τής μέσης άκτίνας τού ήλεκτρονίου άπό τόν πυρήνα 
r2. Κατά τόν ίδιο τρόπο, γιά κεκλιμένες τροχιές, ή Ακτίνα r μπορεί νά άντι- 
κατασταθεϊ άπό τή μέση άκτίνα ρ τής προβολής τής τροχιάς στό Ισημερινό 
έπίπεδο τού μαγνητικοΰ πεδίου. Στήν τελευταία περίπτωση ή γεωμετρία δί
νεται στό σχήμα 1?*-4. “Αν τό μαγνητικό πεδίο βρίσκεται κατά τόν άξονα ζ 
ή μέση άκτίνα της προβολής ρ μπορεί νά γραφεί ώς

πρός τούς τρεις άξονες. Γιά κατανομή ήλεκτρονίων γύρω άπό τόν πυρήνα 
μέ σφαιρική συμμετρία

ρ2 = χ2 + y2 (12.33)

όπου σέ- προφανή συμβολισμό χ, γ καί ζ είναι οΙ προβολές τής μέσης άπο- 
στάσεως

(12.34)

ΣΧΗΜΑ 12-4 Προβολή κεκλιμένης 
τροχιάς Α στό Ισημερινό έπίπεδο Β 
μαγνητικοΰ πεδίου μέ κατακόρυφη 
διεύθυνση.
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οΙ έξ. (12.33) καί (12.34) δίνουν

ρ2 = §  γ». (12.35)

Θά γράψουμε έπομένως γιά τή μαγνητική ροπή πού συνεισφέρει κάθε άτο- 
μική τροχιά μέ όποιοδήποτε σχήμα καί όποιαδήποτε κλίση ώς πρός τό μα- 
γνητικό πεδίο ν

Am
e2B
4me 6me

(12.36)

Ή είκόνα πού άναδεικνύεται άπό τήν προηγούμενη άνάλυση είναι άρ- 
κετά σαφής. Κατά τήν άπουσία μαγνητικοΰ πεδίου κάθε δομικός λίθος τής 
Ολης διαθέτει μιά μαγνητική ροπή m0 πού προέρχεται άπό τήν τροχιακή κί
νηση τών ήλεκτρονίων του (θά άγνοήσουμε πρός τό παρόν τή συμβολή 
τοΰ σπίν). Καθόσον στό χώρο δέν ύπάρχει κάποια προτιμητέα διεύθυνση, 
περιμένουμε Ισοτροπική κατανομή τών άνυσμάτων m0 ώς πρός τή διεύ
θυνση καί φορά. "Ετσι περιμένουμε δτι κατά τήν άπουσία μαγνητικοΰ πε
δίου ή όλική μαγνητική ροπή τής μακροσκοπικής Ολης θά μηδενίζεται. Μέ 
τήν άνάπτυξη μαγνητικοΰ πεδίου στό χώρο, κάθε ηλεκτρονική τροχιά, άνε- 
ξάρτητα άπό τή διεύθυνσή της στό χώρο, συνεισφέρει μαγνητική ροπή Am 
μέ διεύθυνση καί φορά πάντα άντ/πσρόλληλη πρός τό μαγνητικό πεδίο. Ή  

συνεισφορά κάθε άτόμου μέ Ζ ήλεκτρόνια είναι κατά μέτρο’

Am =  - 5 *  γ2 (12.37)
6me

μέ άποτέλεσμα μακροσκοπική Ολη μέ Ν άτομα νά έμφανίζει όλική μαγνητι- 
κή ροπή

Μδ = Ν - 5 ^ Ρ .  (12.38)
6me

Στό φαινόμενο αύτό πού έμψανίζεται σέ κάθε ύλικό δταν στό χώρο ύπάρ- 
χει μαγνητικό πεδίο θά άναψερθοϋμε μέ τόν δρο διαμαγνητισμός.

t Στ(ς έξ. (12.37) καί (12.38) ή ποσότητα r3 άντιπροσωπεύει τό τετράγωνο της μέσης άπο- 
στάσεως τών ήλεκτρονίων τού άτομικοϋ συστήματος άπό τό πυρήνα. Ή  ποσότητα αυτή 
μέ άριθμητική τιμή τής τάξης y / F  ~ 0 .5  χ 10-8 cm μπορεί νά ύπολογιστεϊ μόνο στά 
πλαίσια τής κβαντικής θεωρίας.
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Ας γυρίσουμε τώρα τήν προσοχή μας στή μόνιμη μαγνητική διπολική 
ροπή m0 πού διαθέτει κάθε δομικός λίθος. Υπενθυμίζουμε ότι:

1. ‘Η προέλευση τής μαγνητικής αύτής διπολικής ροπής όφείλεται 
στήν τροχιακή στροφορμή καί τό σπίν λίγων μόνον άτομικών ήλεκ- 
τρονίων στίς τελευταίες έξωτερικές τροχιές. Ιδιαίτερα, λόγω τής 
άπόλυτης συζεύξεως των ήλεκτρονίων, περιμένουμε μηδενική συ
νεισφορά άπό τό σπίν σέ άτομα ή μόρια μέ άρτιο άριθμό 
ήλεκτρονίων1.

2. Σέ συνήθεις θερμοκρασίες ή διεύθυνση του άνύσματος m0 είναι 
όμοιόμορφα κατανεμημένη στό χώρο.

Η ύπαρξη ένός μαγνητικοΰ πεδίου Β έχει ώς άποτέλεσμα, σύμφωνα μέ τήν 
έξ. (9.11), τήν άσκηση μιας ροπής

Ν — m0 χ Β (12.39)

πού τείνει νά εύθυγραμμίσει τό άνύσματα m0 καί Β. Στήν προσπάθεια αύτή 
άντιτ/θεται βέβαια ή συνεχής θερμική κίνηση τών δομικών λίθων πού τεί
νει νό έπαναφέρει τήν κατάσταση Ισοτροπικής κατανομής τού άνύσματος 
m0 πρός άλες τίς διευθύνσεις. Τό άποτέλεσμα είναι μιά δυναμική Ισορροπία 
στήν όποία ή μέση προβολή mB τής μαγνητικής διπολικής ροπής πρός τή 
δ/ευθυνση τοΰ μαγνητικοΰ πεδίου είναι μεγαλύτερη άπό τή μέση προβολή 
πρός οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση. Όπως καί κατά τό φαινόμενο του δια- 
μα νητισμοΰ άποδεικνύεται άτι ή εύθυγράμμιση αύτή, πού θά άποδώσουμε 
μέ τόν όρο παραμαγνητισμός, είναι άνάλογη πρός τό μέτρο τοΰ έξωτερικοΰ 
μαγνητικοΰ πεδίου Β. Θά γράψουμε έπομένως σέ άναλογία μέ τήν έξ.
(12.36)

mB - αΒ (12.40)

6ν καί στήν περίπτωση αύτή δέν θά έξάγουμε τήν άναλυτική μορφή τού 
συντελεστή άναλογία α πού άπαιτεΐ έννοιες τής Στατιστικής Μηχανικής. 
Και' έπέκταση, σέ άναλογία μέ τήν έξ. (12.38), θά γράψουμε τήν όλική μα- 
γνητική ροπή πού έμφανίζει λόγω τοΰ παραμαγνητισμού ή μακροσκοπική
ϋλη ώς

ΜΠ = ΝαΒ. (12.41)

t  Ο κονονας αυτός έχει άρκετές έξαιρέσεις Ιδιαίτερα στήν περίπτωση τών μορίων. T6 μό
ριο τοδ όξυγόνου 0 2 π.χ. μέ 16 ήλεκτρόνια διαθέτει δύο άσύζευκτα ήλεκτρόνια μέ πα-
ράλληλα σπίν.
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Τά δύο άντιμαχόμενα φαινόμενα τού διαμαγνητισμοΰ καί παραμαγνητι
σμού έχουν ώς άποτέλεσμα τή δημιουργία σέ κάθε ύλικό μιάς μαγνητικής 
διπολικής ροπής Μ μέ διεύθυνση κατά τή διεύθυνση τού έξωτερικοΰ μα- 
γνητικοΰ πεδίου Β καί φορά άντιπαράλληλη ή παράλληλη, άν ύπερισχύει τό 
πρώτο ή τό δεύτερο φαινόμενο. Σέ άναλογία έπσμένως μέ τήν ήλεκτρική 
πόλωση Ρ(γ) |βλ. έξ. (3.23)|, πού περιγράφει τήν έπίδραση ένός έξωτερικοΰ 
ήλεκτρικοϋ πεδίου, θά όρίσουμε έδώ τή μαγνητική πόλωση M(r), ώς τή μέ
ση μσγνητική διπολική ροπή άνά μονάδα όγκου πού έμφανίζεται σέ ένα 
ύλικό μέ τήν ύπαρξη έξωτερικοΰ μαγνητικοΰ πεδίου. Γιά τό άνυσμα Μ(γ) θά 
χρησιμοποιήσουμε έναλλακτικά καί τόν όρο μαγνήτιση'. 'Επακόλουθο τής 
μαγνητικής πολώσεως βέβαια είναι ή άνάπτυξη δευτερογενούς μαγνητικοΰ 
πεδίου σύμφωνα μέ τήν έκφραση τής έξ. (12.8).

Είναι φανερό άπό τά προηγούμενα ότι όν στό χώρο ύπάρχει ύλη, ή με
τάβαση άπό τήν άρχική κατάσταση μέ μαγνητικό πεδίο Β = Ο σέ κάποια 
τελική κατάσταση μέ πεπερασμένη τιμή Β τού μαγνητικοΰ πεδίου είναι άρ- 
κετά πολύπλοκη διεργασία. Ή άνάπτυξη μαγνητικοΰ πεδίου σημαίνει ότι 
στόν κενό χώρο ή στό έσωτερικό τής ύλης δημιουργεΤται άπό έξωτερικές 
πηγές μιά πυκνότητα ρεύματος J(r). Τούτο έχει ώς έπακόλουθο τή μαγνήτι- 
ση τής ύλης καί τή δημιουργία δευτερογενούς μαγνητικοΰ πεδίου, τό όποϊο 
σύμφωνα μέ τό νόμο τού Lenz, άντιτίθεται στήν άνάπτυξη τού άρχικοϋ πε
δίου (ή Ισοδύναμα ύποχρεώνει τίς έξωτερικές πηγές ρεύματος νά παράγουν 
μεγαλύτερο έργο). Θά έπανέλθουμε άργότερα στό θέμα τής ένεργείας πού 
καταναλώνεται κατά τή μεταβατική αυτή περίοδο. Πρός τό παρόν θά 
άγνοήσουμε τήν προϊστορία τής τελικής καταστάσεως καί θά έξάγουμε τίς 
έξισώσεις τού μακροσκοπικού πεδίου Β στήν κατάσταση όπου ή κατανομή 
ρεύματος J(r) καί ή μαγνήτιση Μ(γ) έχουν καταλάβει τίς τελικές τους τιμές. 
Τό άνυσματικό δυναμικό πού περιγράφει τή σταθερή αυτή κατάσταση μπο
ρεί νά γραφεί άμέσως άπό τίς έξ. (9.57) καί (9.76) ώς

t Κατ' έπέκταση θά ώνομάσουμε μαγνητισμένο ύλικό κάθε ύλικό πού έμφανίζει μή μηδενι
κή μαγνήτιση M(r).

d V V  (12.42)
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Ή συνεισφορά τής μαγνητικής πολώσεως στή διαμόρφωση τσΰ άνυσματι- 
κοϋ δυναμικού μπορεί νά γραφεί σέ έναλλακτική μορφή μέ τό μετασχημα
τισμό τού δεύτερου όλοκληρώματος ώς

J  M M M r - o  d 3 r . =  J  Μ Μ χ Τ  1 d V
r—r 3 J r—r

(12.43)

δπου ό τόνος στόν τελεστή ν' δηλώνει παραγώγιση μόνο ώς πρός τή μετα
βλητή τ'. Χρησιμοποιώντας άκόμη τήν ταυτότητα τού άνυσματικοΰ λογι
σμού

V χ (φΜ) = V<p χ Μ + cpV χ Μ (12.44)

τό όλοκλήρωμα τής έξ. (12.43) μπορεί νά γραφεί ώς

J M(r') χ V' . -1- ,r d3r' = J ̂  *  M(r  ̂d3r' — J V' x - p ^ r  d3r'. (12.45)
J  Jr—r | J  |r—r | J  |r—r |

Τό τελευταίο όλοκλήρωμα μπορεί τώρα νά μετασχηματιστεί σέ όλοκλήρω
μα έπιφανείας τής συναρτήσεως η χ Μ/|γ—r'|, τό όποιο, γιά ύλικό μέ πεπε
ρασμένες διαστάσεις, μηδενίζεται. Έτσι ή έξ. (12.42) μπορεί νά γραφεί ώς

J(r') + [- lc V 'x M (r ')
---------------------- !----- dV. (12.46)|r-r|

Σέ σύγκριση μέ τήν έξ. (9.57) ή τελευταία έκφραση άναδεικνύει μιά 
σημαντική Ιδιότητα. Ή συνεισφορά τής μαγνητικής πολώσεως Μ στό άνυ- 
σματικό δυναμικό είναι Ισοδύναμη μέ τή συνεισφορά μιας κατανομής ρεύ
ματος

- Γ£«1 τ J

J M =  j ^ l j c V x  Μ .  ( 1 2 . 4 7 )

Σέ έντελώς παράλληλο χειρισμό μέ τά ήλεκτρικά φαινόμενα τής ύλης μπο
ρούμε έπομένως νά περιγράφουμε τήν παρουσία ύλικών στήν περιοχή μα- 
γνητικού πεδίου μέ τήν άνάτττυξη δέσμιων ρευμάτων στό ύλικό μέ κατανο
μή πυκνότητας J M(r) πού δίνεται στήν έξ. (12.47).

Ή έξίσωση πού διέπει τώρα τό μαγνητικό πεδίο Β μπορεί νά βρεθεί 
άπό τό άνυσματικό δυναμικό τής έξ. (12.46)



12-3. Μαγνήηση καί τό Πεδίο Μαγνητίσεως 507

A(r) = Γ ^ - c l  -  j  d V  (12.48)[ 4n J c J |r—r|

καί τή σχέση B = V x A ή Ισοδύναμα χρησιμοποιώντας στήν έξ. (9.40) τό 
όλικό ρεύμα J + J M

V x B
4π
c

(J + J m)

4nV x Μ. (12.49)

Ό άνάλογος χειρισμός ήλεκτρικών καί μαγνητικών φαινομένων τής Ολης 
μπορεί άκόμη νά έπεκταθεΤ μέ τήν άπομόνωση τών Ιδιοτήτων πού άποκτά 
ό χώρος άποκλειστικά λόγω τών έλεύθερων ρευμάτων. Υπενθυμίζεται ότι 
κατά τήν έξέταση ήλεκτρικών φαινομένων, ή έξ. (3.35) μάς έδωσε τή δυ
νατότητα νά εΙσάγουμε τήν ήλεκτρική μετατόπιση D, έτσι ώστε γιά μιά κα
τανομή έλεύθερων φορτίων p(r) ol άνυσμστικές συναρτήσεις E(r) καί D(r) 
νά Ικανοποιούν άντίστοιχα τίς Τδιες διαφορικές έξισώσεις στόν κενό χώρο ή 
σέ χώρο πού περιέχει κάποιο ύλικό. Σέ πλήρη άναλογία μπορούμε νά γρά
ψουμε τήν έξ. (12.49) ώς

V x ( b - [ £ ] 4 " m H £ c ] - t - j  <12·5 0 '

καί σέ άντιστοιχία μέ τήν ήλεκτρική μετατόπιση D (βλ. έξ. (3.37)} νά βρί
σουμε τό άνυσμα Η

Η "  [ - £ - ]  Β -  [ · 5 Τ ]  4"μ  <12·51'

πού Ικανοποιεί τήν έξίσωση

V x H  = (12.52)

Ή άνυσματική συνάρτηση H(r) πού άρίσαμε στήν έξ. (12.51) άπαντά- 
ται στη βιβλιογραφία μέ διάφορες όνομασίες όπως μαγνητίζουσα δύναμη 

(ή δύναμη μαγνητίσεως), μαγνητική ένταση ή μαγνηπκό πεδίο. Όπως, γιά 
πολλά άλλα φυσικά μεγέθη πιστεύουμε ότι όλες οί προηγούμενες όνομα
σίες είναι άτυχεϊς. ‘Αφενός προκαλοϋν σύγχιση μέ τό φυσικό μέγεθος τής
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δυνάμεως, ένώ τό πραγματικό μαγνητικό πεδίο, σέ άναλογία μέ τό ήλεκτρι- 
κό πεδίο Ε, είναι ή συνάρτηση B(r) πού ήδη έχουμε μελετήσει διεξοδικό. 
Γιά τήν άπόδοση τής συναρτήσεως H(r) πού όρίζεται στήν έξ. (12.51) θά 
προτιμήσουμε τήν όνομασία1 πεδίο μαγνητίσεως. Θά χρησιμοποιήσουμε 
άκόμη έναλλακτικά τήν (όμολογουμένως άχαρη) όνομασία πεδίο Η πού 
άκολουθεΤται σέ όρισμένα σύγχρονα συγγράμματα.

01 μονάδες μετρήσεως τής μαγνητικής πολώσεως M(r) καί τοΰ πεδίου 
Η(γ) διαφέρουν ώς συνήθως στά δύο έπικρατέστερα συστήματα. Στό σύ
στημα CGS, 6που σύμφωνα μέ τόν όρισμό τής έξ. (12.51)

Η = Β -  4πΜ (12.53)

ή μαγνήτιση Μ καί τό πεδίο μαγνητίσεως Η μετροΰνται στίς Γδιες μονάδες 
μέ τό μαγνητικό πεδίο Β. “Ετσι ή φυσική μονάδα μετρήσεως τοΰ πεδίου 
μαγνητίσεως στό σύστημα CGS είναι τό gauss (= 1 dyn/ΗΣΜ—φ). Κατά 
γενική πρακτική έχει έπικρατήσει ή μονάδα αυτή νά όνομάζεται cesterd 
(Oe) όταν άναφέρεται σέ μέτρηση τοΰ Πεδίου Η.

Στό σύστημα SI ή άντίστοιχη μονάδα μετρήσεως μπορεί νά όριστεϊ 
άπό τή σύνδεση μεταξύ έλεύθερου ρεύματος καί τοΰ πεδίου μαγνητίσεως. 
Σέ άναλογία μέ τό νόμο τοΰ Ampere Ιβλ. έξ. (9.46)} μπορούμε νά γράψου
με τήν έξ. (12.52) ύπό μορφή όλοκληρώματος στό σύστημα SI ώς

Φ H dl = I (12.54)
•fc

t Στό σημείο αύτό θά πρέπει νά παρατηρήσουμε δτι ή άπόδοση τοΰ πεδίου μαγνητίσεως 
μέ τήν όνομασία μαγνητικό πεδίο δέν είναι, άπό μιά άποψη, τελείως άδικαιολόγητη. 7W 
καί οΐ συναρτήσεις D(r) καί Η (γ> παίζουν άνάλογο ρόλο στήν περιγραφή των ήλεκτρικών 
καί μαγνητικών φαινομένων, άποδίδοντας τίς Ιδιότητες πού άποκτά ό χώρος μέ πηγή άν- 
τίστοιχα τό έλεύθερο φορτίο καί έλεύθερο ρεύμα, ύπάρχει, άπό καθαρά τεχνολογική ά
ποψη, μιά ούσιαστική διαφορά. Στήν πράξη μιά ήλεκτρομαγνητική διάταξη άνσπτύσσεται 
καί έλέγχεται μέ βάση τό δυναμικό καί τό ρεύμα. ΟΙ συσκευές πού χρησιμοποιούνται στό 
έργαστήριο καί στή βιομηχανία έχουν τή δυνατότητα νά άναπτύσσουν έλεγχόμενη δια
φορά δυναμικού μεταξύ άγωγών ή νά διοχετεύουν έλεγχόμενο ρεύμα. ‘Αντίθετα ή μέ
τρηση ή ό έλεγχος τοΰ έλεύθερου φορτίου είναι συνήθως πολύ δύσκολος ή άδύνατος. 
'Έτσι οΙ Ιδιότητες πού άποκτά ό χώρος μέ τή διοχεύτευση ρευμάτων (καί άποδίδεται άπό 
τή συνάρτηση H(r)) άποκτά τεχνολογικό ένδιαφέρον ένώ ή Ιδιότητα τοΰ χώρου μέ προέ
λευση τό έλεύθερο φορτίο (καί,άντίστοιχη άπόδοση άπό τή συνάρτηση D(r)) μεταπίπτει 
στό έπίπεδο θεωρητικού καί αισθητικού ένδιαφέροντος.
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δπου I είναι τό έλεύθερο ρεύμα πού περιβάλλεται άπό τό δρόμο τής όλο- 
κληρώσεως C. Άπό τήν έξ. (12.54) ή μονάδα μετρήσεως τού πεδίου μα- 
γνητίσεως μπορεΤ νά άναγνωριοτεϊ ώς τό A/m. Ή σύνδεση μεταξύ των μο
νάδων μετρήσεων στά δύο συστήματα είναι

1 A/m = 4 π χ  10~3 Οβ. (12.55)

Στίς συνήθεις πειραματικές διατάξεις, γιά καθαρά πρακτικούς λόγους, 
τό όλικό ρεύμα I πού περιβάλλεται άπό τό δρόμο C στήν έξ. (12.54) διαρ
ρέει ένα άριθμό δμοιων άγωγών. Σέ ένα πηνίο μέ π σπείρες π.χ. τό όλικό 
έλεύθερο ρεύμα πού πρέπει νά χρησιμοποιηθεί στήν έξ. (12.54) είναι ή 

ποσότητα nl, δπου I τό ρεύμα πού διαρρέει τό πηνίο. Άπό τό γεγονός αύτό 
ή μονάδα μετρήσεως τού πεδίου Η άναφέρεται όρισμένες φορές καί ώς 
άμπεροστροφές άνά μέτρο (At/m).

12-4 Μαγνητική Διαπερατότητα καί Μαγνητική Έπιδεκτικότητα

ΟΙ δύο βασικοί μηχανισμοί πού προκαλοΰν μαγνήτιση τής ύλης, ό δια- 
μαγνητισμός καί ό παραμαγνητισμός, έχουν δπως είδαμε στήν Παράγραφο
12-2 μιά κοινή Ιδιότητα: Ή μαγνητική πόλωση Μ πού άναπτύσσεται στήν 
ύλη είναι άνάλογη πρός τό μαγνητικό πεδίο Β. Κατ' έπέκταση, σύμφωνα μέ 
τόν όρισμό τής έξ. (12.51), άναμένεται άναλογία μεταξύ τού πεδίου Η καί 
τής μαγνητικής πολώσεως Μ καθώς καί μεταξύ τού πεδίου Η καί τού μα- 
γνητικοϋ πεδίου Β. Σέ άναλογία έπομένως μέ τίς έξ. (3.42) καί (3.43)

Ρ = ΧβΕ (3.42)

καί

D = ε Ε  (3.43)

πού περιγράφουν τά ήλεκτρικά φαινόμενα τής ύλης θά μπορούσαμε νά 

γράψουμε γιά τήν περιγραφή άντίστοιχων μαγνητικών φαινομένων

Μ = α Β  (12.56)

καί

Η = β Β (12.57)

δπου α καί β είναι σταθερές (ή γενικότερα συναρτήσεις τού πεδίου Β) πού
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χαρακτηρίζουν τό Ολικό. Δυστυχώς γιά καθαρά Ιστορικούς λόγους ό παράλ
ληλος αυτός χειρισμός των μαγνητικών καί ήλεκτρικών Ιδιοτήτων τής ϋλης 
δέν είναι 6 καθιερωμένος. Ή άναλογία τής έξ. (12.56) έκψράζεται μέ τήν 
άπευθείας άναλογία μεταξύ των άνυσμάτων Μ καί Η

M = XmH (12.58)

δπου στό συντελεστή xm έχει δοθεί ή όνομασία μαγνητική έπιδεκτικότητα, 
ένώ ή δεύτερη άναλογία τής έξ. (12.57) άποδίδεται άπό τήν άντίστροψη 
σχέση

Β = μ Η (12.59)

δπου μ είναι ή μαγνητική διαπερατότητα τού Ολικού. Σύμφωνα μέ τήν έξ. 
(12.51) οΙ δύο τελεστές μ καί xm συνδέονται μέ τή σχέση

1 -  [ - ί τ ] μ -  [ ·5 τ ]  4"χ-  Ι12·60)

Στά δύο συστήματα μονάδων μετρήσεως ή τελευταία σχέση παίρνει τή 
μορφή

CGS: μ = 1 + 4nxm (12.61)

SI: IΕ*III

3
. 

;

II ΕX (12.62)
Μο

δπου στήν τελευταία σχέση, σέ. άναλογία μέ τήν έξ. (3.45), έχουμε όρίσει 
στό σύστημα SI τήν άδιάστατη ποσότητα

Km = —  (12.63)
Μο

στήν όποια θά άναφερθοΰμε μέ τόν δρο σχετική μαγνητική διαπερατότητα.
Όπως φαίνεται άπό τήν έξ. (12.59), στό σύστημα CGS οΙ συντελεστές 

μ καί xm είναι άδιάστατες ποσότητες. Στόν κενό χώρο, δπου ή μαγνήτιση 
Μ είναι ίση μέ τό μηδέν, δέν ύπάρχει ούσιαστική διαφορά μεταξύ τών άνυ
σμάτων Β καί Η καί ή μαγνητική διαπερατότητα μ είναι ίση μέ τή μονάδα. 
Αντίθετα στό σύστημα SI δπου τά πεδία Β καί Η έχουν διαφορετικές δια
στάσεις, άκόμη καί στόν κενό χώρο Ισχύει ή σχέση
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Β = μ0Η (12.64)

πού προσδίδει στή σταθερά μ0 τήν όνομασία μαγνητική διαπερατότητα ατό 
κενό.

Ίσως είναι χρήσιμο νά ύπενθυμίσουμε ότι ή μαγνητική διαπερατότητα 
στό κενό μ0 δέν είναι σταθερά τής φύσης άλλά μιά Ιδιομορφία τού συστή
ματος μονάδων SI. Προκύπτει άπό τόν αύθαίρετο όρισμό Ιδιαίτερης μονά
δας γιά τό ήλεκτρικό φορτίο καί τήν πειραματικά παρατηρούμενη σχετική 
ένταση μεταξύ τού πρώτου καί δεύτερου δρου τής έξ. (9.7) |βλ. έξ. (9.7) —
(9.13)). Σύμφωνα μέ τήν έξ. (9.12) ή άριθμητική της τιμή μπορεί νά ύπολο- 
γιστεΐ άπό τήν άντίστοιχη ήλεκτρική διαπερατότητα καί τήν ταχύτητα τού 
φωτός. Τό άποτέλεσμα τής έξ. (9.13) θά έπαληθεύσουμε' στό έπόμενο πεί-

ΠΕΙΡΑΜΑ 12-1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΚΕΝΟ

Χρησιμοποιώντας τή διάταξη τού σχήματος 11-1 συνδέστε τό κύ
κλωμα τού σχήματος 11-3. Μέ τό κύκλωμα προστασίας τού γαλβανομέ
τρου Ρ ρυθμισμένο γιό μικρή εύαισθησία κλείστε τό διακόπτη S στή θέ
ση ΑΑ καί άναπτύξτε δυναμικό V έτσι ώστε τό πηνίο Π νά διαρρέει άπό 
ρεύμα I = 2 Α. Μεταθέστε τό διακόπτη S όπό τή θέση ΑΑ στή θέση ΒΒ 
καί παρατηρείστε τή μέγιστη άπόκλιση τού γαλβανομέτρου. Ρυθμίστε τήν 
εύαισθησία τού κυκλώματος προστασίας έτσι ώστε ή άπόκλιση τού γαλ
βανομέτρου κατά τήν προηγούμενη διεργασία νά είναι περίπου 20 cm.

Χωρίς νά μεταβάλετε πλέον τή ρύθμιση ευαισθησίας τού γαλβανομέ
τρου μειώστε τό ρεύμα τού πηνίου Π καί παρατηρείστε τήν άπόκλιση 
τού γαλβανομέτρου όταν ό διακόπτης S μετατίθεται όπό τή θέση ΑΑ στή 
θέση ΒΒ γιά διάφορες πμές τού ρεύματος στήν περιοχή 0.5 Α<1<2.0 Α. 
Καταγράψτε τό άποτελέσματά σας σέ κατάλληλο πίνακα. Τό πεδίο Η στό 
κέντρο ένός πηνίου μέ μεγάλες διαστάσεις μπορεί νά βρεθεί άπό τήν 
όλοκλήρωση τής έξ. (12.54). Δείξτε δτι σέ πολύ καλή προσέγγιση

t Παρατηρεϊται δτι στήν πραγματικότητα τό Πείραμα 12-1 μετρά τή μαγνητική διαπερατό
τητα στόν ότμοσφαιρικό άέρα μ„. Καθόσον δμως ή μαγνητική έπιδεκτικότητα τού άτμο- 
σ<ραιρικοΰ άέρα είναι πολύ μικρή (χ  ̂ ~ 1CT4) ή διαφορά μεταξύ μ, καί μ0 βρίσκεται έξω 
άπό τή διακριτική Ικανότητα τής μετρήσεως.



512
12. Μαγνητικές Ιδιότητες τής Ύλης

2 65)

άπου Ν καί ( είναι άντίστοιχα ό άριθμός τών σπειρών καί τό μήκος τού 
πηνίου Π. Σέ μιά τρίτη στήλη τού πίνακα δεδομένων ύπολογίστε τό πεδίο 
Η πού δημιουργεί στήν περιοχή τοϋ πηνίου π ή ροή ρεύματος I.

Χρησιμοποιώντας τό κύκλωμα 11-2 καί τή διεργασία πού περιγράφε- 
ται στό Πείραμα 11-1 προσδιορίστε, γιά τή ρύθμιση τού κυκλώματος 
προστασίας Ρ μέ τήν όποία έκτελέσατε μέχρι τό σημεϊο αύτό τό πείραμα, 
Την εύαισθησία τού γαλβανομέτρου ώς πρός τό φορτίο Sa.

‘Αποσυνδέστε τό κύκλωμα προστασίας τού γαλβανομέτρου άπό τήν ό
λη διάταξη καί μέ ένα ώμόμετρο μετρεϊστε τήν έσωτερική του άντίσταση 
R„. Σημειώστε άκόμη τήν έσωτερική άντίσταση Rg τοΰ γαλβανομέτρου 
πού άναγράφεται άπό τόν κατασκευαστή στό περίβλημα τοΰ όργάνου. 
Από τά δεδομένα αύτά καί τίς διαστάσεις του πηνίου π ύπολογίστε τήν 
εύαισθησία τοϋ γαλβανομέτρου ώς πρός τό πεδίο SB |βλ. έξ. (11.16) καί 
Μ1.20)}. Σέ μιά τέταρτη στήλη τοΰ πίνακα δεδομένων μετατρέψτε τίς 
μετρήσεις άποκλίσεως τοΰ γαλβανομέτρου σέ τιμές μαγνητικοΰ πεδίου 
Β.
- Υπολογίστε σέ μιά τελευταία στήλη τοΰ πίνακα δεδομένων τό λόγο

θ
μ° ”  Η

/.

Υπολογίστε τό μέσο όρο τής μαγνητικής διαπερατότητας στό κενό καί τό 
πειραματικό σφάλμα πού προκύπτει άπό τίς μετρήσεις σας. Συγκρίνετε τό 
άποτέλεσμά σας μέ τήν τιμή τής έξ. (9.13) καί σχολιάστε τυχόν άποκλί-
σεις.

Σέ άναλογία μέ τίς έξ. (3.47) ό άναγνώστης μπορεί νά δείξει εΟκολα δτι 
οΐ άριθμητικές τιμές τών συντελεστών μ καί xm στά δύο συστήματα μονά
δων Ικανοποιούν τίς σχέσεις

K J  = Μsi CGS

Xm si ~ 4nXm cos'

(12.66α) 

(12.66β)



12-4. Μαγνητική Διαπερατότητα καί Μαγνητική Έπιδεκτικότητα S13

ΠΙΝΑΚΑΣ 12-1 Μαγνητική έπιδεκτικότητα γιά διάφορα ύλικά.

Υλικό Συνθήκες Xm

χ 10~β (CGS)

όξείδιο τού άργιλίου, ΑΙ20 3

νερό, Η20
άμμωνία, ΝΗ3
άργό A
βισμούθιο, Βί
βόριο, Β
κάδμιο, Cd
άσβέστιο, Ca
άδάμας, C
γραφίτης, C
διοξείδιο του άνθρακα, C 0 2 
χλώριο, CI 
χρώμιο, Cr

χλωριοΰχο χρώμιο, CrCI3 
χαλκός, Cu

χλωριοΰχο βρώμιο, CuCI2 
έρβιο, Er

όξείδιο του έρβίου, Εγ20 3
όξείδιο τοϋ σιδήρου, Fe20 3
γερμάνιο, Ge
χρυσός Αυ
ύδρογόνο, Η
μαγνήσιο. Mg
μαγγάνιο, Μη
ύδράργυρος, Hg
νέο Ν

όξυγόνο, Ο

ψωσφόρος Ρ 

πυρίτιο, 
ούράνιο, U

20°C -0 .0 9 8

—120—0°C, στερεό -0 .6 9 9
16°C, άέριο -1 .1
20°C, άέριο -0 .4 5
18°C -1 .3 5
18°C -0 .5 2
18°C -0 .1 8
18°C 1.10
20°C -0 .4 9
20°C -3 .5
20°C, άέριο -0 .4 2 3
—60°C, ύγρό -0 .5 7

18°C 3.6
19°C 44.3
18°C -0 .0 8 6
19°C 9.10
18°C 22
20°C 189.1
18°C 20.6
18°C -0 .1 2
18°C -0 .1 5
20°C, άέριο -1 .9 7
18°C -0 .5 5
18°C 9.9
18°C, ύγρός -0 .1 9
20°C, άέριο -0 .3 3
20°C, άέριο 106.2
—219°C, ύγρό 310.0
20°C - 0 .9 0
18°C -0 .1 3
18°C 2.6
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Ό Πίνακας 12-1 περιέχει πειραματικές τιμές της μαγνητικής έπιδεκτικότη- 
τας γιά μιά σειρά ύλικών. ‘Όπως άναδεικνύεται άπό τά άντιπροσωπευτικά 
αύτά υλικά ή τιμή τής μαγνητικής έπιδεκτικότητας είναι τής τάξης τοϋ 10 6 
καί μπορεί νά είναι θετική ή άρνητική ποσότητα. Άπό τή μελέτη τοΰ μηχα
νισμού τής μαγνητικής πολώσεως στήν Παράγραφο 12-2 είναι φανερό δτι 
θετικό ή άρνητικό πρόσημο τής μαγνητικής έπιδεκτικότητας σημαίνει δτι 
ύπερισχύει άντίστοιχα τό φαινόμενο τοΰ παραμαγνητισμού ή τοϋ διαμαγνη- 
τισμοΰ. Μέ βάση τό κριτήριο αύτό τά συνήθη ύλικά χαρακτηρίζονται ώς 
παραμαγνητικά ή διαμαγνητικά άν ή μαγνητική τους έπιδεκτικότητα έχει άν- 
τίστοιχα θετική ή άρνητική τιμή.

12-5 Σιδηρομαγνητισμός

"Οπως προδίδει ό Πίνακας 12-1 ή ύπαρξη τών περισσότερων ύλικών 
στό χώρο πολύ λίγο έπηρεάζει τά μαγνητικά φαινόμενα. Γιά τά συνήθη ύλι
κά ή μικρή τιμή τής μαγνητικής έπιδεκτικότητας (xm ~ 1CT4 — 10'6) έχει 
ώς άποτέλεσμα τήν ούσιαστική ταύτιση τών πεδίων Β καί Η ένώ ή μαγνή- 
τιση Μ μπορεί νά θεωρηθεί άμελητέα σέ σχέση μέ τά δύο πεδία. Τά μα- 
γνητικά φαινόμενα γίνονται Ιδιαίτερα έντονα γιά μιά μικρή άλλά σημαντική 
κατηγορία ύλικών πού περιλαμβάνει τόν σίδηρο, τό κοβάλτιο καί τό νικέλιο. 
Άπό τό κυριώτερο μέλος τής όμάδας τά ύλικά αύτά άναφέρονται συνήθως 
ώς σιδηρομαγνητικά, ένώ ό δρος σιδηρομαγνητισμός έχει καθιερωθεί γιά 
τά έντονα μαγνητικά φαινόμενα πού παρουσιάζουν.

Τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τοΰ σιδηρομαγνητισμοϋ είναι ή έμφάνι- 
ση μόνιμης μαγνητικής πολώσεως (χωρίς τήν παρουσία έξωτερικοΰ μαγνη- 
τικοϋ πεδίου), ύψηλή τιμή τής μαγνητικής διαπερατότητας καί σημαντική 
έξάρτηση τής διαπερατότητας άπό τή μαγνητική προϊστορία τοΰ ύλικοϋ. Τι
μές τής μαγνητικής διαπερατότητας μ (στό σύστημα CGS, ή Ισοδύναμα τής 
είδικής μαγνητικής διαπερατότητας Km στό σύστημα SI) κυμαίνονται συνή
θως στήν περιοχή 103 έως 105. Γιά τό λόγο αύτό ή κατά μία μονάδα δια
φορά μεταξύ τών παραμέτρων μ καί xm (στό σύστημα CGS, ή τών παραμέ
τρων Km καί Xm στό σύστημα SI) είναι άμελητέα καί κατά παράδοση ή έν- 
τπση τοΰ φαινομένου άποδίδεται μέ τήν τιμή τής μαγνητικής διαπερατότη
τας πού σύμφωνα μέ τήν έξ. (12.59) άποδίδει τή σχέση μεταξύ τοΰ μαγνη- 
τικοΰ πεδίου καί τοΰ πεδίου μαγνητίσεως.

Όπως ήδη άναφέρθηκε, ή τιμή τής μαγνητικής διαπερατότητας σέ ένα 
σιδηρομαγνητικά ύλικό έξαρτδται σημαντινά άπό τήν προϊστορία τοΰ δείγ
ματος. Άν τό δείγμα έχει στό παρελθόν έκτεθεΐ σέ κάποιο έξωτερικό πεδίο
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ΣΧΗΜΑ 12-5 Διάταξη γιά τή 
μελέτη τής σχέσης μεταξύ Β 
καί Η σέ σιδηρομαγνητικό υλι
κό.

Η είναι δυνατόν νά έχει δημιουργηθεί μόνιμη μαγνητική πόλωση πού θά 

έπηρεάσει τήν τιμή τού μαγνητικοΰ πεδίου Β κατά τήν έκθεση τού δείγμα
τος σέ ένα πεδίο μαγνητίσεως Η'. *Η σχέση μεταξύ τών άνυσμάτων Β καί 

Η (καί έπομένως ή τιμή τής μαγνητικής διαπερατότητας μ) σέ ένα σιδηρο- 
μαγνητικό ύλικό μπορεί νά μελετηθεί μέ τή διάταξη τού σχήματος 12-5. ‘Η 

γεωμετρία σέ μορφή δακτυλίου έχει τό σημαντικό πλεονέκτημα άτι δη
μιουργεί στό έσωτερικό τού δείγματος όμογενές μαγνητικό πεδίο μέ κλει
στές δυναμικές γραμμές. Τό πεδίο Η δημιουργείται άπό ένα πηνίο μέ Ν 
σπείρες ένώ ένα δεύτερο πηνίο μετρά τήν έπαγωγική ΗΕΔ πού δημιουργεί 
ή μεταβολή τού μαγνητικοΰ πεδίου Β όταν μεταβάλλεται τό πεδίο Η. Στήν 
πράξη ή τιμή τού πεδίου μαγνητίσεως μπορεί νά ύπολογιστεΐ άπό τίς δια
στάσεις τού πρώτου πηνίου καί τό ρεύμα I πού διοχετεύεται, ένώ άν ή τιμή 
τού μαγνητικοΰ πεδίου Β είναι άρχικά γνωστή, ή τιμή του άνά πάσα στιγμή 

μπορεί νά βρεθεί άπό τό άθροισμα τών μέχρι τή στιγμή αύτή μεταβολών 

τού Β.

ΣΧΗΜΑ 12-6 Σχέση μεταξύ Β καί Η 
γιά μαλακό σίδηρο. Ή συνεχής γραμ
μή άκολουθεϊται κατά τή σταδιακή 
αύξηση τού πεδίου μαγνητίσεως άπό 
τήν κατάσταση Η = Β = 0. ‘Η διακε- 
κομένη γραμμή άντανακλά τή συμπε
ριφορά τού υλικού κατά τή σταδιακή 
μείωση τού πεδίου Η άπό τήν κατά
σταση ύψηλοΰ θετικού πεδίου. ο
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Ή τυπική συμπεριφορά ένός σιδηρομαγνητικοϋ δείγματος κατά την 
προηγούμενη διεργασία δίνεται στό σχήμα 12-6. 'Αρχίζοντας άπό τήν κα
τάσταση Β = 0 = Η. αύξηση τού πεδίου μαγνητίσεως προκαλεϊ άντίστοιχη 
αύξηση τού μαγνητικοΰ πεδίου Β. Τό κυριώτερο χαρακτηριστικό τής καμπύ
λης πού διαγράφεται είναι ή έλλειψη γραμμικότητας πού συνεπάγεται τή 
συνεχή μεταβολή τής μαγνητικής διαπερατότητας. Γιά μικρές τιμές τού πε
δίου μαγνητίσεως ό ρυθμός μεταβολής τού μαγνητικοΰ πεδίου Β είναι χα
μηλός, αύξάνει σημαντικά γιά μιά ένδιάμεση περιοχή τιμών, ένώ γιά άρκετά 
ύψηλό πεδίο Η έμφανίζεται τό φαινόμενο τού κορεσμού. Παραπέρα αύξη
ση τοϋ πεδίου μαγνητίσεως δέν έπηρεάζει αίσθητά τήν τιμή Β.

Τό φαινόμενο γίνεται πιό ένδιαφέρον άν στή συνέχεια τό πεδίο μαγνη- 
τίσεως έλαττωθεΐ σταδιακά. Ή συμπεριφορά τού ύλικοΰ άποδίδεται άπό 
τήν διακεκομένη καμπύλη τοϋ σχήματος 12-6. Στό στάδιο αύτό ό ρυθμός 
μειώσεως τοϋ μαγνητικοΰ πεδίου Β κατά τήν άντίστοιχη μείωση τοϋ πε
δίου Η είναι αίσθητά μικρότερος ένώ ένα άρκετά Ισχυρό μαγνητικό πεδίο 
παραμένει άκόμη καί όταν μηδενιστεί τό έξωτερικό πεδίο Η. ‘Όπως δείχνει 
ή γραφική παράσταση, γιά νά μηδενιστεί τό μαγνητικό πεδίο Β θά πρέπει 
νά άναπτυχθεΐ ένα άντίστροφο έξωτερικό πεδίο μαγνητίσεως.

Συνεχίζοντας τήν προηγούμενη διεργασία μέ σταδιακή αύξηση τοϋ άν- 
τίστροφου πεδίου μαγνητίσεως παρατηρεΐται άντίστοιχη άνάπτυξη μαγνητι- 
κού πεδίου Β μέ τήν ίδια φορά πρός τό πεδίο Η. Όπως καί προηγουμένως 
ή έξάρτηση τών δύο άνυσμάτων είναι μή γραμμική μέχρι κάποια τιμή τοϋ 
πεδίου μαγνητίσεως όπου έμφανίζεται καί πάλι κορεσμός. Ή μελέτη τοϋ 
φαινομένου τέλος μπορεί νά όλοκληρωθεΐ άν τό πεδίο μαγνητίσεως μετα- 
βληθεΐ σταδιακά άπό τήν άρνητική τιμή κορεσμού ώς τή θετική τιμή κορε
σμού. Ή καμπύλη πού διαγράφεται κατά τήν πορεία αύτή είναι κατοπτρική 
τής προηγουμένης ώς πρός τήν άρχή τών συντεταγμένων ένώ ο) δύο καμ
πύλες σχηματίζουν τόν κλειστό δρόμο τοϋ σχήματος 12-7 πού στή βιβλιο
γραφία άπαντάται μέ τόν δρο καμπύλη ύστερήσεως. Τήν καμπύλη αύτή θά 
χαράξουμε γιά ένα δείγμα σιδηρομαγνητικοϋ ύλικοΰ στό έπόμενο πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 12-2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΜΕ 
ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ

Δημιουργεϊστε μιά διάταξη τής μορφής τού σχήματος 12-5 χρησιμο

ποιώντας ένα πυρήνα σέ σχήμα U πού περιβάλλεται άπό δύο πηνία. Κλεί

στε τό δρόμο τού μαγνητικοΰ ύλικοΰ χρησιμοποιώντας ένα ζυγό (μιά
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ΣΧΉΜΑ 12-7 Καμπύλη ύστερήσεως γιά σιδπρομσγνητικό υλικό.

ράβδο άπό τό ίδιο σιδπρομσγνητικό ύλικό όπως ό πυρήνας). Συνδέστε τά 
δύο πηνία ώστε νά διαρρέονται άπό ρεύμα κατά άντίθετη φορά. Τούτο 
έξασφαλίζει δτι τό πεδίο μαγνητίσεως πού δημιουργεί κάθε πηνίο στό 
έσωτερικό τοΰ πυρήνα έχει τήν ίδια φορά. Ώς έπαγωγικό πηνίο άνιχνεύ- 
σεως τού μαγνητικοϋ πεδίου Β χρησιμοποιείστε ένα άπλό μονωμένο 
σύρμα. Δημιουργείστε μέ τό σύρμα μερικές σπείρες γύρω άπό τό σιδη- 
ρομαγνητικό πυρήνα καί συνδέστε τούς άκροδέκτες τού σύρματος μέ τό 
κύκλωμα προστασίας τού βαλλιστικού γαλβανομέτρου. 'Αλληλοπερι- 
στρέψτε τά δύο έλεύθερα άκρα τού σύρματος πού όδηγούν στό γαλβα
νόμετρο ώστε νά άποφύγετε έπηρεασμό τής μετρήσεως άπό τυχαία μα- 
γνητικά πεδία έξω άπό τόν πυρήνα. Ή όλη διάταξη δίνεται στό σχήμα
12- 8.

ΣΧΗΜΑ 12-8 Πειραματική διάταξη γιά τόν προσδιορισμό τής καμπύλης ύστερή
σεως.
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S

ΣΧΗΜ Α 12-9 Διάταξη γιά άπομαγνήτιση σιδηρομαγνητικοϋ πυρήνα.

-  Βεβαιωθείτε δτι ό σιδηρομαγνητικός πυρήνας βρίσκεται σέ ούδέτερη 

κατάσταση, δηλαδή δτι δέν διαθέτει μόνιμη μαγνητική πόλωση. Τούτο εί
ναι εύκολο νά έλεγχθεΐ κατά τή σύνδεση ή άποσύνδεση τού ζυγού μέ 

τόν πυρήνα, όπότε άν Μ = 0  (καί έπομένως Β = 0) δέν θά πρέπει νά 

παρατηρηθεί άπόκλιση τού γαλβανομέτρου.

-  "Αν ό σιδηρομαγνητικός πυρήνας διαθέτει μόνιμη μαγνητική πόλωση 

μπορείτε νά τόν άπομαγνητίσετε μέ τή διάταξη τού σχήματος 12-9. Γιά 

μηδενική τάση τού ΕΡ κλείστε τό διακόπτη S . Αύξεϊστε τήν τάση τού 

τροφοδοτικού μέχρις δτου τά πηνία διαρρέονται άπό ρεύμα 3 Α. Στή συ

νέχεια μειώστε σταδιακά τήν τάση τού τροφοδοτικού μέχρις δτου μηδε

νιστεί τό ρεύμα. Ή  δλη διεργασία πού όνομάζεται ά π ο μ α γ νή τ ισ η  τού  ύλι- 
κ ο ΰ  πρέπει νά διαρκέσει περίπου 30 sec.

-  Χρησιμοποιώντας τή διάταξη τού σχήματος 12-2 βαθμονομείστε τό 

γαλβανόμετρο γιά εύαισθησία ώς πρός τό φορτίο Sq ~ 5 χ 10® mm/C. 

Αποσυνδέστε πρός στιγμή τό κύκλωμα προστασίας άπό τήν δλη διάταξη 

καί μέ ένα ώμόμετρο μετρεΐστε τήν έσωτερική του άντίσταση. Σημειώ

στε άκόμη τήν έσωτερική άντίσταση τού γαλβανομέτρου πού άναγράφε- 

ται άπό τόν κατασκευαστή στό περίβλημα τού όργάνου. ΟΙ πληροφορίες 
αυτές θά σάς χρειαστούν στή βαθμονόμηση τών άξόνων τής καμπύλης 

ύστερήσεως.
-  Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 12-10. Μέ μηδενική τάση στό 
τροφοδοτικό ΣΡ κλείστε τόν άπλό διακόπτη S , καί τό διπλό διακόπτη S 2 
στή θέση ΑΑ. Αύξεϊστε λίγο τήν τάση τού τροφοδοτικού ΣΡ καί σέ κα
τάλληλο πίνακα σημειώστε τή μέγιστη πρώτη άπόκλιση τού βαλλιστικού
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ΣΧΗΜ Α 12-10 Συνδεσμολογία πειραματικής διστάξεως γιά τόν προσδιορισμό τής 

καμπύλης ύστερήσεως σιδηρομαγνητικοΰ ύλικού.

γαλβανομέτρου καί τό Αντίστοιχο ρεύμα πού διαρρέει τά πηνία. ‘Η μέγι- 

στη άπόκλιση τού γαλβανομέτρου πού παρατηρήσατε είναι όνόλογη πρός 

τή μ ε τ α β ο λ ή  τού μαγνητικοΰ πεδίου Β ατό έσωτερικό τού πυρήνα. Συνε

χίστε τή διαδικασία αύξάνοντας τό ρεύμα μέχρι τήν τιμή 2 Α . Σέ μιά τρί

τη στήλη τού πίνακα σημειώστε τό Αθροισμα τών προηγούμενων Αποκλί

σεων τού βαλλιστικού γαλβανομέτρου.

-  Μειώστε λίγο τήν τόση τού τροφοδοτικού καί παρατηρείστε τή μέγι- 

στη Απόκλιση τού γαλβανομέτρου. Ή  φορά πρός τήν όποία Αποκλίνει 

τώρα τό γαλβανόμετρο πρέπει νά είναι Αντίθετη πρός τήν προηγούμενη. 

Απόκλιση τού γαλβανομέτρου πρός τή φορά αύτή Αντιπροσωπεύει μείω

ση τού μαγνητικοΰ πεδίου. Σημειώστε τήν Αντίστοιχη μέγιστη Απόκλιση 
ώς Αρνητική ποσότητα. Στήν τρίτη στήλη τού πίνακα σημειώστε τό άλγε- 

βρικό Αθροισμα τών προηγούμενων Αποκλίσεων τού βαλλιστικού γαλβα

νομέτρου. Συνεχίστε μειώνοντας σταδιακά τό ρεύμα μέχρις Ατού μηδενι

στεί.

- Μεταθέστε τό διακόπτη S 2 στή θέση ΒΒ . Τούτο έχει ώς Αποτέλεσμα 

νά ΑντιστραφεΤ ή φορά τού ρεύματος πού διαρρέει τά πηνία. Σημειώνετε 

τό ρεύμα ώς θετικό όταν ό διακόπτης S 2 βρίσκεται στή θέση Α Α  καί ώς 

άρνητικό όταν βρίσκεται στή θέση Β Β . Αύξεϊστε σταδιακά τήν τόση τού 

τροφοδοτικού ΣΡ παρατηρώντας κάθε φορά τή μέγιστη άπόκλιση τού 

γαλβανομέτρου μέχρις ότου τό ρεύμα τών πηνίων γίνει 2 Α . Στό στάδιο 

αύτό τό γαλβανόμετρο θά πρέπει νό Αποκλίνει πρός τήν περιοχή Αρνητι

κών Αποκλίσεων.
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-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία μειώνοντας σταδιακά τό 

ρεύμα μέχρις δτου μηδενιστεί καί παρατηρώντας τίς άντίστοιχες θετικές 
άποκλίσεις τού γαλβανομέτρου.

-  Μεταθέστε τό διακόπτη S 2 στή θέση ΑΑ καί έπαναλάβετε τήν προη

γούμενη διεργασία αύξάνοντας σταδιακά τό ρεύμα μέχρι τήν τιμή 2 Α. 

Π ΡΟ ΣΟ ΧΗ : Ή  διαδρομή τής καμπύλης ύστερήσεως πρέπει νά γίνει 
σύμφωνα μέ τήν προηγούμενη διεργασία, σέ κάθε στάδιο αύξάνοντας ή 

μειώνοντας μονοτονικά τό ρεύμα. "Αν σέ κάποιο σημείο τής διαδρομής 

θελήσετε νά έπαναλάβετε τή μέτρηση, έπιστρέφοντας στήν προηγούμε

νη τιμή τού ρεύματος, δλες ο) έπόμενες μετρήσεις θά είναι λανθασμένες. 

Ή  μόνη θεραπεία στήν περίπτωση αύτή είναι ή έπανάληψη τού πειράμα

τος άπό τήν ούδέτερη κατάσταση άφοΰ προηγουμένως ό πυρήνας άπο- 

μαγνητιστεΐ μέ τό κύκλωμα τού σχήματος 12-9.

-  'Αποδώστε τά δεδομένα σέ γραφική παράσταση μέ όριζόντιο άξονα τό 

ρεύμα πού διαρρέει τά πηνία καί κατακόρυφο τήν όλική άπόκλιση τού 

γαλβανομέτρου πού έχετε υπολογίσει στήν τρίτη στήλη τού πίνακα δεδο
μένων. Ό  όριζόντιος καί κατακόρυφος άξονας είναι άντίστοιχα άνάλογος 

πρός τό πεδίο Η καί τό μαγνητικό πεδίο Β. Ή  βαθμονόμηση τών άξόνων 
σέ μονάδες πεδίου μπορεί νά βρεθεί άπό τή γεωμετρία τής διατάξεως. 

Αν θεωρήσουμε τό πεδίο μαγνητίσεως όμογενές στό έσωτερικό τού πυ

ρήνα, ί  είναι ή περίμετρος τού πυρήνα κατά τόν κεντρικό του άξονα καί 
Ν ό συνολικός άριθμός τών σπειρών στά δύο πηνία, όλοκλήρωση τής έξ. 

(12 .54 ) δίνει τή σύνδεση μεταξύ πεδίου μαγνητίσεως καί ρεύματος

Η
ΝΙ
f

(12 .65)

II Ή  βαθμονόμηση τού κατακόρυφου άξονα σέ μονάδες μαγνητικοΰ πεδίου 

μπορεί νά γίνει μέ τή βοήθεια τών έξ. (11 .16) καί (11 .20). Στήν περίπτω- 

/ ση αύτή ή άντίσταση Rn τού πηνίου άνιχνεύσεως μπορεί νά θεωρηθεί 

...,/ ώμελητέα.

Ό  χαρακτηρισμός τώ ν μαγνητικών ίδιοτήτων ένός σιδηρομαγνητικοϋ 

ύλικοΰ στηρίζεται κατά πολύ στήν καμπύλη ύστερ ήσεω ς πού έπιτυγχάνεται 

σύμφω να μέ τή διαδικασία του Πειράματος 12-2 . Ό π ω ς ήδη τονίστηκε ή 

καμπύλη ύ στερ ή σ εω ς γιά ένα συγκεκρ ιμένο  ύλικό δέν είναι μοναδική άλλά 

έξαρτάται μεταξύ άλλω ν άπό τή μαγνητική προϊστορία τού υλικού, τίς συν

θ ή κες τού πειράματος καί τή μέγιστη τιμή τού πεδίου Η στά δύο σημεία 

άναστροφής τής διαδρομής. Παρόλα αύτά οΐ παράμετροι πού θά όρίσουμε
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στή συνέχεια έχουν άποδειχτεΐ έτταρκεϊς γιά τήν περιγραφή τών μαγνητι- 
κών Ιδιοτήτων ένός σιδηρομαγνητικοϋ ύλικοϋ.

Θά θεωρήσουμε δτι ένα ύλικό βρίσκεται στήν ούδέτερη κατάσταση ό
ταν γιά Η = 0 έμψανίζει μηδενική μαγνητική πόλωση καί μαγνητικό πεδίο 
(Μ = Β = 0). ‘Η διαδικασία άπομαγνητίσεως ένός σιδηρομαγνητικοϋ άλι
κου μέ μαγνητική προϊστορία περιγράψτηκε ήδη στά πλαίσια τοϋ Πειράμα

τος 12-2. Θά διακρίνουμε πάντως τήν ούδέτερη κατάσταση άπό τήν παρ
θένα κατάσταση τοϋ ύλικοϋ πού χαρακτηρίζει τό υλικό μετά τή στερεο
ποίησή του προτού έκτεθεί σέ όποιοδήποτε πεδίο. Πειραματικά, ή παρθένα 
κατάσταση έμφανίζεται διαφορετική άπό τήν ούδέτερη.

Κατά τήν έκθεση ένός δείγματος πού βρίσκεται στήν ούδέτερη κατά
σταση σέ έξωτερικό πεδίο μαγνητίσεως. τό μαγνητικό πεδίο Β συμπερίφέ- 
ρεται σύμφωνα μέ τή συνεχή καμπύλη πού περιέχεται στά σχήμα 12-6. Θά 
όνομάσουμε τήν καμπύλη αύτή καμπύλη άρχικής μαγνητίσεως. Ά ν  τώρα 
κατά τήν άρχική μαγνήτιση τοϋ ύλικοϋ τό πεδίο Η σταματήσει νά αύξάνει 

σέ κάποια τιμή Hm καί στή συνέχεια διατρέξει μονοτονικά τό διάστημα Hm 
— H m — H m θά δημιουργηθεϊ ή κλειστή καμπύλη ύστερήσεως πού μελε

τήθηκε στά Πείραμα 12-2. Σέ μιά δεύτερη διαδρομή μεταξύ τών μέγιστων 

τιμών Hm — — Hm —* Hm θά δημιουργηθεϊ μιά λίγο διαφορετική κλειστή 
διαδρομή, ένώ μετά άπό άρκετές άνακυκλώσεις τοϋ πεδίου Η ή καμπύλη 
ύστερήσεως θά σταθεροποιηθεί σέ ένα συγκεκριμένο κλειστό δρόμο, συμ
μετρικό γύρω άπό τήν άρχή τών συντεταγμένων. Τό δρόμο αύτό πού δη- 

μιουργεΐται μεταξύ δύο τιμών — H m καί Hm μετά άπό πολλές μονοτονικές 
άνακυκλώσεις τοϋ δείγματος θά όνομάσουμε κανονική καμπύλη ύστερή
σεως. Καθόσον ή διεργασία πού άκολουθήθηκε στό Πείραμα 12-2 εΤναι 
άρκετά χρονοβόρα, θά μελετήσουμε τήν κανονική καμπύλη ύστερήσεως μέ 
τή βοήθεια τοϋ καθοδικού παλμογράφου.

ΠΕΙΡΑΜΑ 12-3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑ
ΘΟΔΙΚΟ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

Συναρμολογεϊστε τή διάταξη τοϋ σχήματος 12-5 χρησιμοποιώντας έ
να πηνίο Π μέ 125 σπεϊρες γιά τή δημιουργία τοϋ πεδίου Η καί ένα πη
νίο άνιχνεύσεως π μέ 1000 σπείρες. Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήμα
τος 12-11. Συνδέστε τό πηνίο Π μέ ένα τροφοδοτικό ΕΡ (variac). Βε
βαιωθείτε δτι ό ένας άκροδέκτης τοϋ τροφοδοτικού ΕΡ είναι γειωμένος 
όπως δείχνει τό σχήμα. Τά έξαρτήματα τοϋ κυκλώματος έχουν τίς τιμές 
R, = 50 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 4000 Ω καί C = 10 pF. Συνδέστε τό ροο-
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ΣΧΗΜ Α 12-11 Κύκλωμα γιά την παρατήρηση κανονικής καμπύλης ύστερήσεως 

στήν όθόνη καθοδικού παλμογράφου.

στάτη R2 μέ τήν είσοδο όριζόντιας άποκλίσεως τού παλμογράφου. Μέ 
τόν τρόπο αύτό ό όριζόντιος άξονας τής εΙκόνας πού θά δημιουργηθεΐ 

στήν όθόνη τού* παλμογράφου είναι άνάλογος πρός τό ρεύμα πού διαρ
ρέει τήν άντίσταση R2 (στήν πραγματικότητα άνάλογος πρός τή διαφορά 

δυναμικού πού δημιουργεί ή ροή ρεύματος στήν άντίσταση R2) καί έπο- 

μένως άνάλογος πρός τό πεδίο μαγνητίσεως στόν πυρήνα. Βεβαιωθείτε 

δτι ή σύνδεση μεταξύ παλμογράφου καί ροοστάτη έχει τή γείωση πού 

σημειώνεται στό σχήμα 12-11. Τό κύκλωμα τού πηνίου άνιχνεύσεως πε

ριέχει τήν άντίσταση R3 καί τόν πυκνωτή C, ένώ τά άκρα τού πυκνωτή 

συνδέονται στήν είσοδο κατακόρυφης άποκλίσεως τού παλμογράφου. 

Όπως θά δούμε στό Κεφάλαιο 14, γιά έναλλασσόμενο ρεύμα I, τό δυνα

μικό Vc στά άκρα τού πυκνωτή |βλ. έξ. (14 .3β)( είναι άνάλογο πρός τό 

όλοκλήρωμα J Idt. Καθόσον τό ρεύμα στό πηνίο άνιχνεύσεως είναι άνά- 
λογο πρός τήν παράγωγο τής μαγνητικής ροής dO/dt έπεται άτι τό δυνα

μικό Vc στά άκρα τού πυκνωτή θά είναι άνάλογο πρός τή μαγνητική ροή 
καί έπομένως πρός τό μαγνητικό πεδίο Β στό έσωτερικό τού πυρήνα. 
— Κλείστε τό διακόπτη S καί άναπτύξτε τάση στό τροφοδοτικό ΕΡ περί
που 100 V. Ρυθμίστε τό ροοστάτη R , ώστε ή ένδειξη τού άμπερομέτρου 

νά είναι περίπου 3 Α.

Π ΡΟ ΣΟ ΧΗ : Μήν άγγίζεται τούς άκροδέκτες τού κυκλώματος όταν τό 

τροφοδοτικό ΕΡ παρέχει τάση. Τάση ΕΡ 100 V, μέ ρεύμα 3 Α είναι έξαι- 

ρετικά έπικίνδυνη καί μπορεί νά άποβεΐ θανατηφόρα.
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-  Ρυθμίστε τήν όριζόντια καί κατακόρυφη ένίσχυση τοϋ παλμογράφου 
ώστε νά σχηματιστεί στήν όθόνη ή καμπύλη ύστερήσεως. Ά ν  ή καμπύλη 
πού σχηματίζεται είναι ή κατοπτρική τού σχήματος 12-7, μηδενίστε τήν 
τάση τού τροφοδοτικού ΕΡ καί άντιστρέψτε τή σύνδεση στά άκρα τού 
πηνίου άνιχνεύσεως. Τό εύρος τής γραφικής παραστάσεως στήν όθόνη 
τού παλμογράφου μπορεί νά ρυθμιστεί μέ τό δρομέα τού ροοστάτη R2 
ένώ τό ύψος μέ τό δρομέα τού ροοστάτη R, (Ή άντίσταση πού παρεμ
βάλλει 6 ροοστάτης R3 στά κύκλωμα δέν πρέπει νά έλαττωθεί πολύ, άλ- 
λοιώς ή καμπύλη ύστερήσεως θά έκφυλιστεί σέ έλλειψη). Μέ κατάλλη
λες ρυθμίσεις δημιουργεΐστε μιά καμπύλη ύστερήσεως πού νά καλύπτει 
τό μεγαλύτερο μέρος τής όθόνης τού παλμογράφου.
-  Μειώστε μέ άργή κίνηση τήν τάση τού τροφοδοτικού ΕΡ. Μέ τόν τρό
πο αύτό έπιτυγχάνετε άπομαγνήτιση τοϋ πυρήνα. Άνοίξτε τό διακόπτη S. 
Αναπτύξτε τάση 100 V στά τροφοδοτικό ΕΡ καί κλείστε τό διακόπτη S. 
Παρατηρείστε στήν όθόνη τού παλμογράφου τήν άνάπτυξη τής καμπύλης 
ύστερήσεως σέ κανονική καμπύλη ύστερήσεως. Σχεδιάστε σέ γραφική 
παράσταση τήν κανονική καμπύλη ύστερήσεως πού παρατηρείτε στήν 
όθόνη του παλμογράφου.
-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη έργασία γιά μικρότερες τιμές τού ρεύ
ματος πού τροφοδοτεί τό πηνίο Π. Χαράξτε τίς άντίστοιχες κανονικές 
καμπύλες ύστερήσεως στήν ίδια γραφική παράσταση.

Ό πω ς παρατηρήθηκε ατό προηγούμενο πείραμα γιά ένα σιδηρομαγνη- 
τικό ύλικό υπάρχει ένας άπειρος άριθμός κανονικών καμπύλών καθεμιά άπό 
τίς όποιες χαρακτηρίζεται άπό τή μέγιστη τιμή Hm τοϋ πεδίου μαγνητίσεως 
Η στά δύο άκρα. ‘Η οίκογένεια αύτή τών κανονικών καμπύλών ύστερή

σεως άποτελεϊ τή βάση γιά τήν τεχνική περιγραφή τού ύλικοϋ. Γιά άρκετά 

ύψηλές τιμές Hm τού μέγιστου πεδίου οί καμπύλες ύστερήσεως έμφανί- 

ζουν τό φαινόμενο τού κορεσμού καί οί δύο κλάδοι τής καμπύλης συμπί

πτουν γιά μιά περιοχή ύψηλών τιμών τοϋ πεδίου Η. Στήν περιοχή αύτή τό 
ύλικό έμφανίζει τή μέγιστη δυνατή μαγνητική πόλωση Μ καί παραπέρα αύ

ξηση τοϋ πεδίου Η έλάχιστα έπηρεάζει τό μαγνητικό πεδίο. Μιά καμπύλη 
ύστερήσεως πού έμφανίζει κορεσμό στά δύο άκρα περιέχεται στό σχήμα
12- 12.

Τό σχήμα 12-13 περιέχει μιά οίκογένεια κανονικών καμπύλών μαγνητί- 
σεως γιά διάφορες τιμές Hm τοϋ μέγιστου πεδίου μαγνητίσεως. Ή  τιμή B m 
τοϋ μέγιστου μαγνητικοϋ πεδίου στό σημείο άναστροφής κάθε κανονικής 
καμπύλης ύστερήσεως άναφέρεται ώς ή τιμή τοϋ κανονικού μαγνητικοϋ η ε ·
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ΣΧΗΜΑ 12-12 Καμπύλη ύστερήσεως γιά μαλακό σίδηρο. Τ6 φαινόμενο τοΟ κο
ρεσμού έμψανίζεται γιά τιμές τού πεδίου Η μεγαλύτερες άπό 
1400 At/m.

δίου γιά τήν άντίστοιχη μέγιστη τιμή Hm τοΰ ίτεδίου Η. Ό  γεωμετρικός τό
πος των τιμών τού κανονικού μαγνητικοΰ πεδίου διαγράφει μιά καμπύλη (ή 
καμπύλη OAL τοΰ σχήματος 12-13) πού άπαντάται μέ τήν όνομασία κανο
νική καμπύλη μαγνητίσεως. Χωρίς νά ταυτίζεται μέ τήν καμπύλη άρχικής 
μαγνητίσεως ή κανονική καμπύλη μαγνητίσεως έμψανίζει παρόμοια συμπε
ριφορά. Ό  λόγος Bm/Hm των σημείων τής κανονικής καμπύλης μαγνητί- 
σεως άναψέρεται ώς κανονική διαπερατότητα τού ύλικού καί είναι βεβαίως 
συνάρτηση τοΰ πεδίου Η. Καμπύλες κανονικής διαπερατότητας ή άπλώς ή 
μέγιστη τιμή τοΰ λόγου Bm/Hm περιέχονται συνήθως σέ έγχειρίδια δεδο
μένων γιά τό χαρακτηρισμό σιδηρομαγνητικών ύλικών.

Δύο άκόμη παράμετροι πού χαρακτηρίζουν τήν κανονική καμπύλη 
ύστερήσεως είναι τά σημεία τομής μέ τούς άξονες των συντεταγμένων Ιβλ. 
σχήμα 12-7). Ή  τιμή Β Γ τοΰ μαγνητικοΰ πεδίου πού παραμένει δταν κατά 
τή διαδρομή τής καμπύλης μηδενιστεί τό πεδίο Η όνομάζεται παραμένουσα 
μαγνήτιση. Ή  τομή τής καμπύλης ύστερήσεως μέ τόν όριζόντιο άξονα όρί-
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ΣΧΗΜΑ 12-13 Οικογένεια κανονικών καμπύλών ύστερήσεως κα( ή κανονική καμ
πύλη μαγνητίσεως.

ζει τό πεδίο άπομαγνητίσεως Hc καί άντιπροσωπεύει τήν τιμή τοΰ άνάστρο- 

φου πεδίου Η πού άπαιτεΤται γιά τήν πλήρη άπομαγνήτιση του ύλικοΟ. Σι- 
δηρομαγνητικά ύλικά κατατάσσονται σύμφωνα μέ τό μέγεθος τού πεδίου 
άπομαγνητίσεως πού έμφανίζουν σέ σκληρά ή μαλακά. Σκληρά ύλικά, μέ 

ύψηλές τιμές τής παραμέτρου HC( χρησιμοποιούνται στήν κατασκευή μόνι

μων μαγνητών. ΟΙ παράμετροι Β Γ καί Hc είναι βέβαια συναρτήσεις τής μεγί
στης τιμής Hm πού χαρακτηρίζει τήν άντίστοιχη κανονική καμπύλη ύστερή- 
σεως. Ή  μέτρηση τοΰ πεδίου άπομαγνητίσεως άποτελεΤ τό άντικείμενο τού 

έπόμενου πειράματος.

ΠΕΙΡΑΜΑ 12-4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΙΣΕΩΣ

Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 12-14 χρησιμοποιώντας δύο 
πηνία μέ 250 ή 500 σπείρες καί ένα πυρήνα άπό μαλακό σίδηρο σέ σχή
μα U. Τοποθετείστε τό ζυγό στά άκρα τοΰ πυρήνα ώστε νά συμπληρω
θεί ό τετράγωνος δακτύλιος τοΰ σχήματος 12-14. Χρησιμοποιείστε άκό- 
μη ένα ροοστάτη R ~ 400 Ω καί ένα τροφοδοτικό ΣΡ. Βεβαιωθείτε άτι 
τό δύο πηνία είναι συνδεδεμένα έτσι ώστε νά διαρρέονται άπό ρεύμα 
κατά τήν άντίθετη φορά. ΤοΟτο έξασφαλίζει ότι τό πεδίο μαγνητίσεως 
πού δημιουργεί κάθε πηνίο στό έσωτερικό τοΰ πυρήνα έχει τήν Γδια φο
ρά.
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ΣΧΗΜ Α 12-14 Κύκλωμα γιά τή μέτρηση τού πεδίου άπομαγνητίσεως σέ μαλακό 
σίδηρο.

—Κλείστε τό διπλό διακόπτη στή θέση ΑΑ καί άναπτύξτε δυναμικό περί
που 10 V. Ρυθμίστε τήν άντίσταση R ώστε τό ρεύμα πού διαρρέει τά 
πηνία νά είναι περίπου 2 - 3 Α. Παρατηρείστε δτι ό ζυγός έλκεται Ισχυρά 

άπό τόν πυρήνα (είναι δυνατόν κρατώντας τό ζυγό νά σηκώσετε τήν δλη 
διάταξη χωρίς νά άποκολληθεΐ ό πυρήνας).
— Άνοΐξτε τό διακόπτη καί παρατηρείστε ότι παρόλο δτι πλέον τά πηνία 
δέν διαρρέονται άπό ρεύμα (τό πεδίο Η έχει μηδενιστεί), ό πυρήνας έξα- 

κολουθεΐ νά έλκει τό ζυγό. Είναι δυνατόν νά άποκολλήσετε μέ κάποια 

δύναμη τό ζυγό, όπότε στή συνέχεια παύει ή έλξη μεταξύ ζυγού καί πυ

ρήνα. Τούτο όψείλεται στό γεγονός δτι ό πυρήνας καί ό ζυγός άποτε- 

λοΰνται άπό μαλακό σιδηρομαγνητικό ύλικό στό όποιο ή παραμένουσα 

μαγνήτιση είναι μικρή καί έξαλείφεται άρκετά εύκολα.

— Τοποθετείστε πάλι τό ζυγό στόν πυρήνα καί έπαναλάβετε τήν προη

γούμενη διεργασία. Μηδενίστε τήν τάση τού τροφοδοτικού καί μετακι
νείστε τό δρομέα τού ροοστάτη ώστε νά παρεμβληθεί στό κύκλωμα δλη 
ή άντίσταση R. Κλείστε τό διακόπτη στή θέση ΒΒ καί άναπτύξτε δυναμι
κό έτσι ώστε τό ρεύμα πού διαρρέει τά πηνία (τώρα κατά τήν άντίστρο- 
φη φορά) νά μήν ξεπερνά τά 10 mA (1 - 2 V). Παρατηρώντας τό άμτ.ε- 
ρόμετρο μετακινείστε προσεκτικά τό δρομέα τού ροοστάτη καί σημειώ
στε τό ρεύμα γιά τό όποιο παύει ή έλξη μεταξύ ζυγού καί πυρήνα. Έπα- 
ναλάβετε άρκετές φορές τήν δλη διεργασία γιά νά βελτιώσετε τή στατι
στική τού άποτελέσματος. Χρησιμοποιείστε τήν έξ. (12 .65) γιά νά μετα

τρέψετε τό άποτέλεσμα σέ τιμή μαγνητικοΰ πεδίου. Ά ν  έχετε έκτελέσει 
ήδη τό Πείραμα 12-2 συγκρίνετε τό άποτέλεσμα μέ τήν τιμή τού πεδίου 

άπομαγνητίσεως πού προκύπτει άπό τήν άντίστοιχη καμπύλη ύστερή- 

σεως.

Ό  σιδηρομαγνητισμός, όπως καί τά Αλλα μαγνητικά φαινόμενα τής ϋ-
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λης, βρίσκει τήν πλήρη έξήγησή του μόνο στά πλαίσια της κβαντικής θεω 
ρίας. Τό φαινόμενο αύτό πού κατά τήν άρχαιότητα καί τό μεσαίωνα περι- 
βλήθηκε μέ ένα Ιδιαίτερο μυστήριο όφείλεται στό γεγονός ότι ένα άπό τό 
άφθονώτερα στοιχεία στόν πλανήτη μας — ό σίδηρος — έμφανίζει μιά Ιδιο
τροπία όσον άψορά τή διεύθυνση τοϋ σπίν που διαθέτουν τό άτομά του: ή 
κατάσταση δύο γειτονικών άτόμων σιδήρου πού εύννοεΐται ένεργειακά εί
ναι ή κατάσταση μέ παράλληλα σπίν. Μέ άλλα λόγια, άν δύο γειτονικά άτο
μα σιδήρου βρεθούν μέ τά σπίν τους προσανατολισμένα πρός διαφορετικές 

κατευθύνσεις θά μεταπέσουν αύθόρμητα στήν κατάσταση μέ παράλληλα 
σπίν μέ ταυτόχρονη έκπομπή ένεργείας. Επιπλέον, σέ ένα κρυσταλλικό πε
ριβάλλον, ή κοινή διεύθυνση τών παράλληλων σπίν δύο γειτονικών άτόμων 

δέν είναι τυχαία, άλλά χαρακτηρίζεται άπό προτιμητέες διευθύνσεις. Ίσ ω ς 
πρέπει νά τονιστεί Ιδιαίτερα ότι τό φαινόμενο είναι καθαρά κβαντικό καί 
δέν έχει νά κάνει τίποτε μέ τήν μαγνητική διπολική άλληλεπίδραση τών 
δύο άτόμων - ή  όποια δρά κατά τελείως διαφορετικό τρόπο καί είναι άρκε- 
τά άσθενέστερη.

‘Η προηγούμενη συμπεριφορά τών άτόμων τού σιδήρου μάς έπιτρέπει 
τήν κατανόηση τού μηχανισμού πού δημιουργεί μόνιμη μαγνήτιση τής ύλης, 
τουλάχιστον στό μικροσκοπικό έπίπεδο. Εξετάζοντας τήν παρθένα κατάστα

ση ένός σιδηρομαγνητικού ύλικού μπορούμε νά παρακολουθήσουμε τή 
διαμόρφωση τής γεωμετρίας τών σπίν κατά τή μετάβαση τού ύλικού άπό 

τήν υγρή στήν στερεά κατάσταση. Ό  καθαρός σίδηρος στερεοποιείται στό 

χωροκεντρικό κυβικό κρυσταλλικό σύστημα πού δίνεται στό σχήμα 12-15 . 

Στό κρυσταλλικό αύτό σύστημα ο) προτιμητέες διευθύνσεις προσανατολι

σμού τοϋ σπίν βρίσκονται κατά τούς κυβικούς άξονες ±&, ± y, ±2. Ά ν  τώ
ρα κατά τή στερεοποίηση τό σπίν ένός άτόμου βρεθεί πρός κάποια προτι
μητέα διεύθυνση, σύμφωνα μέ τήν Ιδιότητα πού περιγράψαμε, τά γειτονικά 
του άτομα (στό κρυσταλλικό σύστημα τού σχήματος 12-15 κάθε άτομο 
διαθέτει όκτώ πρώτους γείτονες) έχουν τήν τάση νά προσανατολιστούν μέ 
τό σπίν τους πρός τήν ίδια προτιμητέα διεύθυνση. Είναι εύκολο νά δει κα
νείς ότι ή *άση αύτή θά έξαπλωθεϊ σέ μιά περιοχή τοϋ κρυστάλλου μέχρις 
ότου τά άιομα πού καταλαμβάνουν θέσεις στό κρυσταλλικό πλέγμα μέ τά 
σπίν τους προσανατολισμένα πρός μιά προτιμητέα διεύθυνση συναντήσουν 
μιά άλλη περιοχή όπου τά άτομα έχουν άρχίσει νά κρυσταλλώνονται μέ τά 

σπίν τους προσανατολισμένα πρός κάποια άλλη.
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ΣΧΗ Μ Α 12-15 Χωροκεντρικό κυβικό κρυσταλλικό σύστημα τού σιδήρου. ΟΙ προ

τιμητέες διευθύνσεις προσανατολισμού τού σπίν βρίσκονται κατά 

τούς κυβικούς άξονες τού κρυστάλλου.

w.vu μέταλλο σπάνια στερεοποιείτα ι σ έ ένα μεγάλο συνεχή κρύσταλλο 

(έκτος άν καταβληθεί γιά τούτο είδική προσπάθεια ). Στήν τελική του κατά

σταση τό στερεό  άποτελεϊται άπό μυριάδες μικροκρυστάλλους μέ τυπικές 

δ ιαστάσεις τής τάξης των 10 5 m . Επ ιπ λ έο ν , δπως είδαμε προηγουμένως, 

κά θε μ ικροκρύσταλλος σιδηρομαγνητικοΰ ύλικοϋ χωρίζεται σ έ  περιοχές ό

που τά σπίν τω ν άτόμων βρίσκονται προσανατολισμένα πρός κάποια δ ιεύ

θυνση . Μ έ δ ιαστάσεις τής τάξης των 1 0 '6 — 10~7 m κάθε περιοχή π ερ ιέ

χει μιά συγκεκρ ιμένη  δ ιεύθ υνσ η , έτσι ώ στε ή όλική μαγνητική διπολική ρο

πή τής περιοχής νά είναι σημαντική. Στό μακροσκοπικό βέβαια έπίπεδο ό 

προσανατολισμός κάθε περιοχής είναι τυχαίος (άν κατά τή στερεοποίηση 

δ έν  ύπήρχε στό χώρο τού ύλικοϋ μαγνητικό πεδίο) μέ άποτέλεσμα ή παρ

θένα  κατάσταση ένός σιδηρομαγνητικοΰ ύλικοϋ νά έμφανίζεται μέ μηδενι

κή μακροσκοπική μαγνήτιση.

Τό  προηγούμενο πρότυπο δομής τοΰ σιδηρομαγνητικοΰ ύλικοϋ μπορεί 

τώρα εύκολα νά έξηγήσει τίς μαγνητικές του Ιδιότητες, όπως άντικατοπτρί- 

ζονται στήν καμπύλη ύ στερ ή σ εω ς τοΰ σχήματος 1 2 -1 2 . Μ έ τήν άνάπτυξη 

έξω τερικοΰ μαγνητικοΰ πεδίου στό χώρο πού καταλαμβάνει τό σιδηρομα-
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γνητικό ύλικό όρισμένες περιοχές μέ μαγνητική ροπή παράλληλη πρός τό 
μαγνητικό πεδίο θά βρεθούν σέ κατάσταση χαμηλότερης ένεργείας άπ' άτι 
περιοχές μέ μαγνητική ροπή πρός όποιαδήποτε άλλη διεύθυνση. "Ετσι θά 
άναπτυχθεΐ ή τάση ώστε προτιμητέες (άπό ένεργειακή άποψη) περιοχές, μέ 
μαγνήτιση παράλληλη πρός τό έξωτερικό μαγνητικό πεδίο, νά πολλαπλασια- 
στούν είς βάρος μή προτιμητέων περιοχών, μέ μαγνήτιση πρός κάποια άλ
λη διεύθυνση. Ή  άλη διεργασία εύθυγραμμίσεως τής μαγνητικής ροπής 

των άτόμων πρός τό έξωτερικό μαγνητικό πεδίο πραγματοποιείται μέ μι
κρές μή άντιστρεπτές μεταβολές πού έπεκτείνουν σταδιακά τά σύνορα τών 

προτιμητέων περιοχών. Ή  έπέκταση τών συνόρων προτιμητέων περιοχών 
κατά τήν άνάπτυξη έξωτερικού μαγνητικοΰ πεδίου μπορεί νά γίνει άντιλη- 

τττή μέ τή βοήθεια τού φαινομένου Barkhausen πού περιγράφεται στό έπό- 

μενο πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 12 5. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ BARKHAUSEN

Χρησιμοποιώντας τή διάταξη τού σχήματος 12-8 συνδέστε τό κύ

κλωμα πού περιέχεται στό σχήμα 12-10. παραλείποντας τή σύνδεση 
πρός τό γαλβανόμετρο. Συνδέστε τούς άκροδέκτες τού πηνίου άνιχνεύ- 
σεως στήν είσοδο ένός ένισχυτή άκουστικών συχναιήτων ή σέ άκουστι- 
κά.

— Άπομαγνητίστε τόν πυρήνα τής διατάξεως όκολουθώντας τή διεργασία 

πού περιγράφεται στό Πείραμα 12-2.

— Κλείστε τό διακόπτη στή θέση ΑΑ καί πολύ άργό αύξεΐστε τό ρεύμα 

πού διοχετεύεται στό πηνία τής διατάξεως. Παρατηρείστε μέ προσοχή 

τούς συριγμούς πού έκπέμπονται κατά τήν άνακατάταξη τής διευθύνσεως 

τής μαγνητικής ροπής τών περιοχών τού πυρήνα μέ τήν σταδιακή άνά

πτυξη μαγνητικοΰ πεδίου στό σιδηρομαγνητικό ύλικό. Περιγράψτε ποιοτι

κά τό φαινόμενο μέ έμφαση σέ τυχόν παρατηρούμενες άσυνέχειες.

Σέ όλη τήν έκταση ή καμπύλη άρχικής μαγνητίσεως τού σχήματος 12- 

6 περιγράφει τή σταδιακή μετάπτωση περίοχών καθώς αύξάνει τό έξωτερι
κό πεδίο. Στό άνω μέρος τής καμπύλης, όπου άρχίζει νά έμφανίζεται κορε
σμός, ή μαγνητική ροπή όλων τών περιοχών τοϋ ύλικοϋ έχει προσανατολι
στεί πρός τήν προτιμητέα διεύθυνση πού βρίσκεται πλησιέστερα πρός τή 

διεύθυνση τοΰ πεδίου μαγνητίσεως. Βέβαια, άκόμη καί γιά ύλικό σέ μορφή 

μονοκρυστάλλου, είναι πολύ άπίθανο ή διεύθυνση τοΰ έξωτερικοΰ πεδίου 

Η νά συμπίπτει πρός μιά άπό τίς προτιμητέες διευθύνσεις τοϋ κρυστάλλου.
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Σέ ένα πολυκρυσταλλικό ύλικό δπου ό προσανατολισμός των μικροκρυ- 
στάλλων είναι τυχαίος, μόνο ένα μικρό πλήθος περιοχών θά διαθέτει προ

τιμητέες διευθύνσεις πρός τή διεύθυνση τοΰ πεδίου Η. 'Έτσι, μετά τη με
τάπτωση όλων τών μη προτιμητέων περιοχών σέ προτιμητέες, ή διεύθυν
ση τής μαγνητίσεως Μ καί τοΰ πεδίου Η δέν συμπίπτουν άπαραίτητα, Στην 
τελευταία περιοχή τής άρχικής καμπύλης μαγνητίσεως τό Ισχυρό πλέον πε
δίο εύθυγραμμίζει βίαια τή μαγνητική ροπή κάθε άτόμου πρός τή διεύθυν
ση τοΰ άνύσματος Η. Στό σημείο αύτό τό ύλικό έχει άναπτύξει τή μεγαλύ
τερη δυνατή μαγνητική ροπή καί παραπέρα αύξηση τοΰ πεδίου Η δέν έχει 
τή δυνατότητα νά αύξήσει τή μαγνήτιση Μ. Καθόσον ή σχετική συνεισφο
ρά τού πεδίου Η στό μαγνητικό πεδίο

Β = 4πΜ + Η

είναι άμελητέα, μετά τόν κορεσμό τής μαγνητίσεως έπέρχεται ούσιαστικά 
καί κορεσμός του μαγνητικοΰ πεδίου. Ό  άναγνώστης μπορεί νά έπεκτείνει 

εύκολα τήν προηγούμενη άνάλυση σέ δλη τήν περιοχή τής καμπύλης ύστε- 
ρήσεως.

"Ενα σημείο πού ίσως πρέπει νά διευκρινιστεί προτού άφήσουμε τό 

θέμα τοΰ σιδηρομαγνητισμοΰ άφορά τή θερμοκρασία τοΰ ύλικοΰ. Κατά τήν 
προηγούμενη άνάλυση παρακολουθήσαμε τή δημιουργία τών περιοχών μα- 

γνητίσεως κατά τή μετάβαση τοΰ ύλικοΰ άπό τήν ύγρή στή στερεά κατά

σταση. Ταυτίσαμε δηλαδή τό σημείο τήξεως τοΰ ύλικοΰ μέ τή θερμοκρασία 
δπου (κατά τή θέρμανση) έξαφανίζονται dl σιδηρομαγνητικές Ιδιότητες. 
Στήν πραγματικότητα οΙ σιδηρομαγνητικές Ιδιότητες έξαφανίζονται δταν τό 
ύλικό ύπερβεϊ μιά συγκεκριμένη θερμοκρασία, γνωστή ώς σημείο Curie, 
πολύ χαμηλότερη άπό τό σημείο τήξεως. Γιά τό σίδηρο τό σημείο Curie εί
ναι 770  °C (σημείο τήξεως 1530 °C) ένώ γιά τό νικέλιο 358 °C (σημείο τή
ξεως 1450 °C). Ποιοτικά μπορούμε νά κατανοήσουμε τό σημείο Curie ώς 
τή θερμοκρασία, πέρα άπό τήν δποία ή κινητική ένέργεια τών μορίων τοΰ 
ύλικοΰ γίνεται τόσο μεγάλη ώστε νά μήν έπιτρέπει τή διατήρηση περιοχών 
μέ προσανατολισμένη μαγνητική ροπή. Ή  ποσοτική δμως άνάλυση τοΰ 
φαινομένου καί Ιδιαίτερα ό ύπολογισμός τοΰ σημείου Curie γιά ένα συγκε
κριμένο σιδηρομαγνητικό ύλικό μπορεί νά γίνει μόνο στά πλαίσια τής κβαν
τικής στατιστικής φυσικής καί ξεφεύγει άπό τούς στόχους τοΰ παρόντος βι

βλίου.
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12-6 Τό Μαγνητικό Κύκλωμα

Έ ν α  πρακτικό πρόβλημα πού άνακύπτει σέ πολλές τεχνολογικές έφαρ- 
μογές τού μαγνητισμού είναι ό ύπολογισμός τού μαγνητικού πεδίου πού 
δημιουργέϊ κάποια έπαγωγική διάταξη σέ ένα κλειστό σιδηρομαγνητικό πυ
ρήνα. Ή  άπλούστερη μορφή μιας τέτοιας διατάξεως έχει δοθεί διαγραμμα- 
τικά στό σχήμα 12-5. Λόγω τής μεγάλης τιμής τής μσγνητικής διαπερατό

τητας στά σιδηρομαγνητικό ύλικά τό μαγνητικό πεδίο Β = μΗ στό έσωτερι- 
κό τού πυρήνα ύπερβαίνει συνήθως τό μαγνητικό πεδίο στόν ύπόλοιπο χώ
ρο κατά μερικές τάξεις μεγέθους, ένώ ή μαγνητική ροή πού διαπερνά τά 
τοιχώματα τού πυρήνα μπορεί νά θεωρηθεί άμελητέα. Έ τσ ι, σέ πολύ καλή 
προσέγγιση μπορούμε νά θεωρήσουμε ότι ή μαγνητική ροή περιορίζεται 

στό έσωτερικό τού πυρήνα κατά τόν ίδιο τρόπο πού τό ήλεκτρικό ρεύμα 

περιορίζεται στό έσωτερικό τών άγωγών καί έξαρτημάτων ένός ήλεκτρικοΰ 

κυκλώματος. Ή  άναλογία αύτή μεταξύ μσγνητικής ροής καί ήλεκτρικού ρεύ

ματος μπορεί νά αναπτυχθεί σημαντικά μέ άποτέλεσμα πολλές άπό τίς με

θόδους άναλύσεως κυκλωμάτων ΣΡ πού άνατττύξαμε στό Κεφάλαιο 6 νά 
βρίσκουν έψαρμογή στόν ύπολογισμό μαγνητικών κυκλωμάτων. Ώ ς μαγνη- 

τικό κύκλωμα θά θεωρήσουμε τό γεωμετρικό άνάλογο τού ήλεκτρικοΰ κυ

κλώματος, όπου κάθε κλάδος άντιπροσωπεύει σιδηρομαγνητικό ύλικό μέ 
συγκεκριμένο μήκος καί πεπερασμένες έγκάρσιες διαστάσεις. Ή  μαγνητική 
ροή πού διαρρέει τό μαγνητικό κύκλωμα θά θεωρήσουμε ότι προέρχεται 

άπό τή ροή ρεύματος σέ κάποια περιέλειξη τού σιδηρομαγνητικού ύλικοϋ.
Ό  παραλληλισμόζ τής μσγνητικής ροής μέ τό ήλεκτρικό ρεύμα μπορεί 

νά έπεκταθεϊ άν θεωρήσουμε τίς άντίστοιχες πυκνότητες. Γιά μιά κλειστή 

έπιφάνεια S καί σταθερή κατάσταση, ή πυκνότητα μσγνητικής ροής (τό μα- 

γνητικό πεδίο Β) καί ή πυκνότητα ρεύματος J  Ικανοποιούν τήν ίδια σχέση 

όλοκληρώσεως

πού δηλώνει τήν άπουσία σημείων δημιουργίας ή καταστροφής στό έσω τε
ρικό τού κυκλώματος. Τό γεγονός αύτό έξασφαλίζει τήν άρχή τής συνεχείας 

πού διατυπώσαμε στήν Παράγραφο 6-1. Σέ ένα διαχωρισμό τού κυκλώμα

j> B-da =  0
s

(12 .67α )

(1 2 .6 7β )
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τος κατά τό σχηματικό τρόπο πού περιέχεται στό σχήμα 6-1, ή μαγνητική 

ροή Φ Α στή διατομή 2 θά είναι ίση μέ τή μαγνητική ροή ΦΒ στή διατομή 1. 

Κατ' έπέκταση γιά ένα κόμβο του μαγνητικοΰ κυκλώματος ή έξ. (12.67α) 
συνεπάγεται τή σχέση διατηρήσεως, άνάλογη πρός τόν πρώτο νόμο τοΰ 
Kirchhoff,

Σ>κ = 0  (12 .68)

όπου μέ κάποια κατάλληλη σύμβαση οΙ μαγνητικές ροές κάθε κλάδου πού 

καταλήγει στόν κόμβο θεωρούνται ώς άλγεβρικές ποσότητες.
Γιά τή διατύπωση μιάς σχέσης άνάλογης πρός τό δεύτερο νόμο τοΰ 

Kirchhoff θά πρέπει νά εΙσάγουμε κατ’ άρχήν μεγέθη άνάλογα πρός τή δια
φορά δυναμικού καί τήν άντίσταση. Ή  πρώτη δυνατότητα παρέχεται άπό 
τήν έξ. (12 .52 ) πού γιά ένα μαγνητικό κύκλωμα, τό όποιο δέν διαρρέεται 
άπό ήλεκτρικό ρεύμα, παίρνει τή μορφή

7  χ Η = 0. (12 .69)

Καθόσον ό στροβιλισμός τοΰ πεδίου Η μηδενίζεται, τό ϊδιο τό πεδίο μπορεί 

νά γραφεί ώς ή κλίση μιάς βαθμωτής συναρτήσεως. Θά είσάγουμε έπομέ- 

νως τή συνάρτηση μαγνητικοΰ δυναμικού Υ σύμφωνα μέ τή σχέση

Η = —V Y . (12 .70)

Σέ άναλογία μέ τήν ΗΕΔ σέ ήλεκτρικά κυκλώματα θά όρίσουμε άκόμη τή 

μαγνητεγερτική δύναμη Θ (μέ άνάλογη σύντμιση ΜΕΔ) άπό τήν άντίστρο- 
φη σχέση τής έξ. (1 2 .70 ) (βλ. έξ. (11 .21 )}

0 C = f  H-ds (12 .71)

δπου C είναι κάποιος κλειστός δρόμος όλοκληρώσεως.
Πρέπει νά σημειωθεί άτι ή συνάρτηση μαγνητικοΰ δυναμικού καί ή 

Μ ΕΔ πού μόλις όρίσαμε δέν είναι τόσο καλά συμπεριφερόμενες συναρτή
σεις δσο οΐ άντίστοιχες συναρτήσεις τών ήλεκτρικών φαινομένων. "Αν στό 

χώρο κυκλοφορούν ρεύματα ή συνάρτηση Υ  δέν όρίζεται μονοσήμαντα 
ένώ ή τιμή τής Μ ΕΔ έξαρτάται άπό τό δρόμο τής όλοκληρώσεως (γιά τό 
λόγο αύτό χρησιμοποιήθηκε ό δείκτης C στόν όρισμό τής έξ. (12 .71)). "Αν
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π.χ. 6 δρόμος C περικλείει ρεύμα lc τότε σύμφωνα μέ τήν έξ. (12 .54 )

Κατ' έπέκταση ή διαφορά μαγνητικοϋ δυναμικού μεταξύ δύο σημείων Α καί 
Β τού χώρου πού θά μπορούσαμε νά όρίσουμε σέ άναλογία μέ τήν έξ.
(2 .36)

έξαρτάται, δπως σημειώνεται στό συμβολισμό, άπό τό δρόμο Γ πού συν
δέει τά σημεία Α καί Β.

Γιά τούς προηγούμενους λόγους οί έννοιες τής συναρτήσεως μαγνητι- 

κού δυναμικού καί τής Μ ΕΔ βρίσκουν μικρή έφαρμογή στήν περιγραφή 

τών μαγνητικών φαινομένων. "Οπως είδαμε στό Κεφάλαιο 9, ή μόνη συ
νάρτηση πού άπαιτεΐται γιά τήν περιγραφή τών Ιδιοτήτων πού άποκτδ ό 
χώρος λόγω τής ύπάρξεως ρευμάτων είναι τό άνυσματικό δυναμικό Α. 
Εξάλλου ή ένσωμάτωση τών έννοιών στήν ένοποιημένη θεωρία τού ήλε- 
κρομαγνητικοϋ πεδίου μπορεί νά γίνει μέ μεγάλη δυσκολία. Αντίθετα οί 
δύο έννοιες μπορούν νά χρησιμοποιηθούν μέ έπιτυχία σέ περιοχές τού χώ
ρου δπου τό ρεύμα μηδενίζεται καί Ιδιαίτερα στό έσωτερικό τού σιδηρομα- 
γνητικοΰ ύλικοΰ μαγνητικών κυκλωμάτων, δπου συμπεριφέρονται άνάλογα 
πρός τά άντίστοιχα ήλεκτρικά μεγέθη.

Ή  συμπεριφορά τής συναρτήσεως μαγνητικοϋ δυναμικού μπορεί νά 

μελετηθεί μέ τή βοήθεια τού σχήματος 12-16. πού περιέχει διαγραμματικά 

μέρος ένός μαγνητικοϋ κυκλώματος. "Αν ή γεωμετρία τού κυκλώματος δέν 

έμφανίζει δραστικές άσυνέχειες καί ή διαφυγή μαγνητικής ροής άπό τά τοι

χώματα είναι άμελητέα, ή συνάρτηση V έπιτρέπει τή θεώρηση Ισοδυναμι- 
κών έπιφανειών. ΟΙ ίσοδυναμικές έπιφάνειες είναι κάθετες πρός τό πεδίο 

Η, τό όποιο σέ μιά τέτοια γεωμετρία προβλέπεται σέ γενικές γραμμές πα

ράλληλο πρός τά δρια τού σιδηρομαγνητικοΰ ύλικοϋ. Δύο τέτοιες Ισοδυνα- 
μικές έπιφάνειες S A καί S B σημειώνονται στό σχήμα 12-16. Γιά δύο σημεία 
Α καί Β τών άντίστοιχων Ισοδυναμικών έπιφανειών είναι τώρα εύκολο νά 
δείξουμε δτι τό όλοκλήρωμα τής έξ. (12 .73 ) έχει μονοσήμαντη τιμή γιά δ- 
λους τούς δρόμους όλοκληρώσεως σέ ένα συγκεκριμένο κλάδο τού κυκλώ-

(12 .7 2 )

(1 2 .7 3 )

ο

36
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ΣΧΗΜΑ 12-16 Τμήμα μαγνητικοϋ κυκλώματος. ΟΙ καμπύλες Γν Γ2 καί Γ3 άντιπρο- 
σωπεύουν τρεις διαφορετικούς δρόμους όλοκληρώσεως μεταξύ 
τών Ισοδυναμικών έπιφανειών SA καί SB. Ή  ΜΕΔ του κυκλώμα
τος δημιουργεΐται άπό τήν περιέλειξη Ν σπειρών στό δεξιό κλάδο 
τοϋ κυκλώματος, ή όποία διαρρέεται άπό ρεύμα I.

ματος. Πράγματι, άπό τό γεγονός ότι ό δρόμος Γ, + Γ2 δέν περιέχει ρεΰμα 
έπεται ότι

ί Hds = 0
Γ , + Γ2

(12 .74)

μέ άποτέλεσμα

(12 .75)

άνεξάρτητα άπό τό δρόμο πού άκολουθεΤται στό δεξιό κλάδο του σχήματος
12-16. Επιπλέον ή τιμή τοϋ όλοκληρώματος στήν έξ. (12 .75) είναι άνεξάρ- 
τητη άπό τήν έπιλογή τών σημείων Α καί Β στίς άντίστοιχες Ισοδυναμικές
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έπιψάνειες, καθόσον τό όλοκλήρωμα J H-de μεταξύ σημείων όποιασδήποτε 

Ισοδυναμικής έπιφάνειας μηδενίζεται έξ όρισμοϋ. Σέ άντιπαράθεση τό σχή
μα 12-16 περιέχει τό δρόμο Γ3 γιά τόν όποιο

[ f  £ Η '.  (12·76’

καθόσον, σύμφωνα μέ τήν έξ, (12 .54 )

f  H-de = Φ H-de = Nl (1 2 .7 7 )
‘i> r ,  -γ,.γ,

όπου Ν είναι ό άριθμός τών σπειρών καί I τό ρεύμα πού διαρρέει τήν πε- 

ριέλειξη στό δεξιό κλάδο τού μαγνητικού κυκλώματος.

Ή  προηγούμενη άνάλυση έπιτρέπει τό μονοσήμαντο όρισμό τής δια

φοράς μαγνητικού δυναμικού, τουλάχιστον γιά ένα συγκεκριμένο βρόχο 
τού μαγνητικού κυκλώματος. Θά όρίσουμε τή διαφορά μαγνητικού δυναμι

κού Δ Υ αβ μεταξύ δύο σημείων ένός βρόχου Α καί Β μέ τό όλοκλήρωμα τής 
έξ. (12 .73) δπου Γ είναι όποιοσδήποτε δρόμος στό έσωτερικό τού σιδηρο- 
μαγνητικού ύλικού πού διατρέχει τό βρόχο κατά τή δεξιόστροφη <ρορά. Ά 
μεσο έπακόλουθο τής έξ. (12 .73 ) είναι άτι κατά τήν Τδια σύμβαση μπορού
με νά γράψουμε γιά ένα κλειστό δρόμο C πού διατρέχει ένα βρόχο τή σχέ
ση

Φ H-de = 0c (1 2 .7 8 )
*c

άνεξάρτητα άπό τό δρόμο C, όπου Θς είναι ή Μ ΕΔ τού βρόχου. Ά ν  τώρα 

κατά μήκος τού δρόμου C θεωρήσουμε ένα πλήθος σημείων A*, k = 

1 ,2 ...π, τό κλειστό όλοκλήρωμα τής έξ. (12 .7 8 ) μπορεί νά γραφεί ώς ένα 

άθροισμα π όλοκληρωμάτων

.Α*
Φ H-de =V I H-de (1 2 .7 9 )
C  τ  A k. |

πού μέ τή βοήθεια τών έξ. (12 .73 ) καί (12 .78 ) δίνει



536 12. Μαγνητικές Ιδιότητες τής Ύλης

δ υ 4 , λ  =  0 C . (12 .80)

Ή  τελευταία σχέση, σύμφωνα μέ τήν όποια τό άθροισμα των διαφορών 
μαγνητικοΰ δυναμικού κατά τήν κλειστή διαδρομή ένός βρόχου Ισοΰται μέ 

τή Μ ΕΔ τοϋ βρόχου, είναι τό μαγνητικό άνάλογο του δεύτερου νόμου τοΰ 

Kirchhoff. Γιά νά χρησιμοποιηθεί σέ ύπολογισμούς, ή διαφορά μαγνητικοΰ 
δυναμικού θά πρέπει νά έκφραστεΐ ώς συνάρτηση τής μαγνητικής ροής καί 

τών φυσικών χαρακτηριστικών τοΰ ύλικοΰ πού συγκροτεί τό βρόχο. Τούτο 
είναι άρκετά εύκολο άν ό πυρήνας τοΰ μαγνητικοΰ κυκλώματος έμφανίζει 
όρισμένες άπλές γεωμετρικές Ιδιότητες.

Σέ ένα τμήμα τοΰ μαγνητικοΰ κυκλώματος μεταξύ τών σημείων Ακ_, 

καί A k πού άποτελεΐται άπό όμογενές Ισοτροπικό ύλικό μέ σταθερή διατομή 
Sk καί μαγνητική διαπερατότητα pk τό πεδίο Hk είναι παράλληλο πρός τόν 
κεντρικό άξονα καί οΐ Ισοδυναμικές έπιφάνειες ταυτίζονται μέ τίς γεωμετρι
κές διατομές. ’Αν τό μήκος τοΰ άξονα μεταξύ τών σημείων καί Ak είναι 

k̂ ή διαφορά μαγνητικοΰ δυναμικού μεταξύ τών σημείων δίνεται άπό τήν 
άπλή όλοκλήρωση τής έξ. (12 .73 ) ώς

Δ Υ « (ξ  A YAk_ lAJ  = - H k 4 - (12 .81)

Στήν ίδια περιοχή τό μαγνητικό πεδίο Bk δημιουργεί μαγνητική ροή

Φι< = B kS k = pkHkS k. (12 .82)

Συνδιάζοντας τίς έξ. (12 .81 ) καί (12 .82 ) μπορούμε νά γράψουμε τή διαφο
ρά μαγνητικοΰ δυναμικού (παραλείποντας τό πρόσημο) ώς

A Y k = Φι< -----. (12 .83)
Mk S k

‘Η τελευταία σχέση έπιτρέπει τώρα τήν έπέκταση τοΰ παραλληλισμού 
μεταξύ ήλεκτρικών καί μαγνητικών κυκλωμάτων. Σέ άναλογία μέ τήν ήλεκ- 

τρική περίπτωση δπου ό λόγος τής διαφοράς δυναμικού ώς πρός τό ρεύμα 
όρίζει τήν άντίσταση τοΰ άγωγοΰ, θά όρίσουμε τό λόγο

R Mk
_  A Y k

Φκ
(12 .84)
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ώς τή μαγνητική Αντίσταση τοΟ πυρήνα μεταξύ των σημείων Α* , καί Α^. 

Μέ τόν τελευταίο όρισμό ή έξ. (12 .80 ) παίρνει τή μορφή

δπου τό Αθροισμα έκτείνεται σέ Αλα τά σημεία k τοΟ κλειστού δρόμου C 
σέ ένα βρόχο τού μαγνητικοΰ κυκλώματος. Ή  τελευταία σχέση μπορεί νά 

συγκριθεΐ μέ τήν έξ. (6 .20).
Στίς περισσότερες έφαρμογές μέ τεχνολογικό ένδιαφέρον (γεννήτριες, 

ήλεκτρομαγνητικοί γερανοί, κλπ.) τό μαγνητικό κύκλωμα άποτελείται όπό έ 

να μοναδικό βρόχο. Στίς περιπτώσεις αύτές ή έξ. (12 .85 ) όρκε! γιά τόν 

ύπολογισμό των παραμέτρων τού κυκλώματος ένώ ή μαγνητική άντίσταση 

διαφόρων περιοχών τού βρόχου μέ ένδεχομένως διαφορετικό ύλικό ή φυ
σικές διαστάσεις μπορεί νά βρεθεί όπό τή σχέση

πού προκύπτει όπό τή σύγκριση τών έξ. (12 .83 ) καί (12 .84 ). 'Ορισμένες 
έφαρμογές τών έννοιών τού μαγνητικοΰ κυκλώματος περιλαμβάνονται στίς 
Ασκήσεις.

12-1. Δείξτε δτι μιό όμογενής σφαίρα μέ ήλεκτρικό φορτίο e καί μάζα m*. ή 
όποία περιστρέφεται περί μία διάμετρό της μέ σταθερή στροφορμή S. έμ- 
φσνίζει μαγνητική διπολική ροπή

12-2. Χρησιμοποιώντας τό νόμο τού Lenz δείξτε ότι άν στήν περιοχή ένός ήλεκ- 
τρονίου πού κινείται σέ σταθερή τροχιά Αναπτυχθεί έξωτερικό μαγνητικό 
πεδίο Β, παράλληλο πρός τή μαγνητική διπολική ροπή μ πού δημιουργεί ή 
κίνηση τού ήλεκτρονίου, τό άποτέλεσμα είναι επιβράδυνση τού ήλεκτρο- 
νίου. Δείξτε δτι άν τά άνύσματα Β καί μ είναι άντιπαράλληλα, τό ήλεκτρό- 
νιο θά ύποστεΐ επιτάχυνση.

12-3. Θεωρείστε δτι ένα ήλεκτρόνιο στό Ατομο τού χλωρίου κινείται σέ τροχιά 
μέ Ακτίνα 0.5 χ 10 cm καί ύπολογίστε τήν ταχύτητά του υ0. Ά ν  στήν

(12 .8 5 )

( 12.86 )

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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περιοχή του ήλεκτρονίου άναπτυχθεϊ έξωτερικό μαγνητικό πεδίο Β, έξετα- 

στε γιά ποιές τιμές του πεδίου Ισχύει ή προσέγγιση της έξ. (12.29).

12-4. Πολλά κράματα τού σιδήρου δέν έμφανίζουν σιδηρομαγνητικές Ιδιότητες. 

"Ενα κράμα π.χ. σιδήρου, χρωμίου καί νικελίου μέ είδικό βάρος 7.89 g/cm3 

έμφανίζει σχετική διαπερατότητα 0.01. Προσδιορίστε τή διαπερατότητα, 

έπιδεκτικότητα καί τήν ε ίδ ικ ή  έπ ιδ ε κ τ ικ ό τ η τ α  (έπιδεκτικότητα άνά μονάδα 

μάζας) τού ϋλικοϋ στό σύστημα SI.

12-5. Χρησιμοποιώντας έννοιες τής Παραγράφου 9-6 δείξτε ότι σέ ένα μή όμο- 

γενές πεδίο, διαμαγνητικά καί παραμαγνητικά ύλικά συμπεριφέρονται κατά 

διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα δείξτε ότι διαμαγνητικά ύλικά έλκονται 

προς περιοχές μέ άσθενέστερο καί παραμαγνητικά σέ περιοχές μέ Ισχυρό

τερο μαγνητικό πεδίο.

12-6. Χρησιμοποιώντας τό άποτέλεσμα τής προηγούμενης άσκήσεως καί τά δε

δομένα τοΰ Πίνακα 12-1 υπολογίστε, γιά τουλάχιστον πέντε διαφορετικά 

ύλικά, τή δύναμη πού άσκεϊται σέ ένα γραμμάριο ύλικοΰ άν τοποθετηθεί 

σέ μαγνητικό πεδίο Β = 10 kG, μέ κλίση κατά τόν άξονα χ dBx/dx = 1.2 

kG/cm.

12-7. Δείξτε ότι τό έργο πού καταναλώνεται γιά τήν άπομάκρυνση ένός γραμμα

ρίου ύλικοΰ μέ είδική έπιδεκτικότητα χ άπό τήν περιοχή ένός μαγνητικοϋ 

πεδίου Β είναι

W  = \  χΒ2.

Θεωρώντας ότι ή παράμετρος χ είναι άνεξάρτητη άπό τό πεδίο ύπολογίστε 

τό έργο πού άπαιτεΐται γιά τήν άπομάκρυνση ένός γραμμαρίου ύγροΰ όξυ- 

γόνου άπό τό μαγνητικό πεδίο τής προηγούμενης άσκήσεως.

12-8. Ή  μαγνήτιση τοΰ σιδήρου συνεισφέρει μέχρι 2 Τ στό μαγνητικό πεδίο 

πού δημιουργεΐται στό έσωτερικό τοΰ σιδήρου κατά τήν άνάπτυξη πεδίου 

μαγνητίσεως. Υπολογίστε τόν άριθμό των ήλεκτρονίων άνά άτομο πού 

συνεισφέρουν στη μαγνήτιση.

12-9. Άπό τήν καμπύλη ύστερήσεως πού χαράξατε στό Πείραμα 12-2 ύπολογί- 

στε τή μαγνητική ροπή άνά γραμμάριο τοΰ σιδηρομαγνητικοΰ ύλικοΰ στήν 

περιοχή κορεσμοΰ. Έκτιμεΐστε πόσα ήλεκτρόνια άνά άτομο συνεισφέρουν 

στή μαγνήτιση άν τό ύλικό άποτελείται άπό καθαρό σίδηρο. Συγκρίνετε τό 

άποτέλεσμα μέ τήν έκτίμηση τής προηγούμενης άσκήσεως.

12-10. "Ενα κράμα μέ 78 .5 % νικέλιο καί 21 .5 % σίδηρο, άν παραχθεΐ μέ κατάλ

ληλες συνθήκες, έμφανίζει έξαιρετικά ύψηλή τιμή σχετικής μαγνητικής δια

περατότητας Km = 105 γιά πεδίο μαγνητίσεως 4.4 At/m. Στό σημείο αύτό 

τής άρχικής καμπύλης μαγνητίσεως ποιό είναι τό ποσοστο τοΰ μαγνητικοϋ 

πεδίου πού συνεισφέρει ή μαγνήτιση τού ύλικοΰ;
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12-11. "Ενα κράμα που χρησιμοποιείται γιά τήν κατασκευή μόνιμων μαγνητών Εμ
φανίζει παρσμένουσα μαγνήτιση 0.73 Wb/m2 καί πεδίο άπομαγνητίσεως 
3.5 At/πι. Προσδιορίστε τή μαγνήτιση στά σημεία τής κανονικής καμπύλης 
ύστερήσεως άπους άναφέρονται τά προηγούμενα δεδομένα καί άνάλογα 
μέ τήν περίπτωση τή διεύθυνση τού ύνύσματος Μ ώς πρός τά πεδία Β καί 
Η.

12-12. Ένας λεπτός δίσκος μέ πάχος s έχει όμοιόμορφη μαγνήτιση Μ0 μέ διεύ
θυνση κάθετη πρός τίς δύο Επίπεδες έπΐφάνειές του. Δείξτε άτι τά μαγνη- 
τικό πεδίο πού δημιουργεί ό δίσκος σέ άπόσταση r >> s είναι τά Ιδιο μέ 
τό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργεί ένα κύκλωμα C κατά τήν περιφέρεια 
του δίσκου, τό όποΤο διαρρέεται άπό σταθερό ρεύμα I = M0s.

12-13. Ένα πηνίο 300 σπειρών περιβάλλει ένα δακτύλιο άπό σιδηρομαγνητικό 
ύλικό μέ σχετική διαπερατότητα Km = 500. Ά ν  ό δακτύλιος έχει μέση διά
μετρο 40 cm καί διατομή 10 cm2 ύπολογίστε τή μαγνητική ροή στό δα
κτύλιο δταν τό πηνίο διαρρέεται άπό ρεύμα I = 1 Α. Υπολογίστε τή μα- 
γνητική ροή άν άπό τό δακτύλιο άποκοπεΐ ένας δίσκος μέ πάχος 1 mm.

12-14. ΔεΤξτε άτι ή Ενέργεια πού άποθηκεύετσι σέ ένα μαγνητικό κύκλωμα είναι

W = I  <t>2RM

όπου Φ είναι ή μαγνητική ροή καί Rm ή μαγνητική άντίσταση τού κυκλώ
ματος.

12-15. Ένας σιδερένιος δακτύλιος μέ Εσωτερική διάμετρο 10 cm καί Εξωτερική 
διάμετρο 12 cm περιβάλλεται άπό πηνίο μέ 20 σπεΤρες. Χρησιμοποιείστε 
τήν καμπύλη άρχικής μαγνητίσεως (άπό Εγχειρίδιο δεδομένων ή άπό τά 
άποτελέσματα τού Πειράματος 12-2) καί ύπολογίστε τό ρεύμα πού όπαι- 
τεϊται ώστε νά άναπτυχθεϊ στό Εσωτερικό τού σιδήρου μαγνητικό πεδίο 
12 kG.

12-16. Θεωρείστε ένα μαγνητικό κύκλωμα πού περιβάλλεται άπό πηνίο μέ μιά 
σπείρα. Δείξτε άτι ή αύτεπαγωγή τού πηνίου L είναι ίση μέ τό άντίστροφο 
τής μαγνητικής άντιστάσεως RM τού μαγνητικοΰ κυκλώματος. "Αν τό πηνίο 
έχει Ν σπείρες, δείξτε άτι

Rm =
Ν*
L '

12-17. Όταν ένας μόνιμος μαγνήτης δέν χρησιμοποιείται συνιστδται ή τοποθέτη
ση μεταξύ τών πόλων του μιδς ράβδου άπό σιδηρομαγνητικό ύλικό μέ 
ύψηλή διαπερατότητα καί μικρό πεδίο άπομαγνητίσεως, έτσι ώστε ό μόνι
μος μαγνήτης καί ή ράβδος νά άποτελοϋν Ενιαίο μαγνητικό κύκλωμα. Έξη-
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γεΐστε τό ρόλο τής ράβδου καί τούς λόγους γιά τούς όποίους συνιστάται ή 

πρακτική αύτή.

12-18. "Ενας σιδηρομαγνήτης συγκροτείται άπό σιδηρομαγνητικό πυρήνα σέ σχή

μα U μέ όλικό μήκος 20 cm καί κυκλική διατομή άκτίνας 1 cm. Μιά 

ράβδος μέ εύρος 1 cm καί πάχος 2 mm συνδέει τούς πόλους τού πυρήνα, 

οΙ όποιοι άπέχουν μεταξύ τους 5 cm. ΊΗ σχετική διαπερατότητα του πυρή
να καί τής ράβδου ώς πρός τόν άέρα είναι άντίστοιχα 3000  καί 2000 . Ά ν  

άπαιτεΐται μαγνητικό πεδίο 0 .8  Wb/m2 στό έσωτερικό τής ράβδου, ύπολο- 
γίστε

(α) Τήν όλική μαγνητική άντίσταση τού κυκλώματος 
(β) Τή μαγνητική ροή

(γ) Τό μαγνητικό πεδίο στό έσωτερικό τοΰ πυρήνα 

(δ) Τή Μ ΕΔ τής περιελείξεως

(ε) Τόν άριθμό τών σπειρών τής περιελείξεως όν τό ρεΰμα πού τήν τροφο

δοτεί είναι 0 .5  A

(στ) Τή διαφορά μαγνητικοϋ δυναμικού στά Ακρα τής ράβδου.

12-19. Ό  πυρήνας ένός μετασχηματιστή έχει κατασκευαστεί άπδ έλάσματα σιδή

ρου πάχους 1 mm σέ σχήμα Ε όπου όλοι οΐ βραχίονες τού γράμματος έ

χουν τό Γδιο μήκος καί εύρος 2 cm. Ό  πυρήνας είναι κατασκευασμένος 

άπό 100 τέτοια έλάσματα, τοποθετημένα έτσι ώστε οί βραχίονες τού σχή

ματος διαδοχικών έλασμάτων νά έχουν άντίθετη φορά καί νά έπικαλύ- 

πτονται πλήρο,ις. Τό τελικό σχήμα είναι τετράγωνο μέ τή μορφή τοΰ γράμ
ματος Θ, πλευρά 10 cm καί εύρος τού κάθε κλάδου 2 cm. ”Αν ό κεντρικός 
κλάδος τού πυρήνα περιβάλλεται άπό πηνίο μέ 300  σπείρες καί ή σχετική 
διαπερατότητα τού σιδήρου είναι 5000 , πόσο ρεύμα πρέπει νά διοχετευ- 
θεΐ ώστε τό μαγνητικό πεδίο στόν κλάδο αύτό νά είναι 1 Wb/m2;

1 2-20 . Έ να ς  μόνιμος μαγνήτης έχει τή μορφή δακτυλίου άπό τόν όποϊο έχει άφαι- 

ρεθεϊ ένας λεπτός δίσκος μέ όγκο Vg. Δείξτε ότι άν άγνοηθεΐ ή διαφυγή 

ροής. Ισχύει ή σχέση

B92Vg = — P0BmHmVm

όπου Bg καί Bm είναι άντίστοιχα τό μαγνητικό πεδίο μεταξύ τών πόλων καί 

στό έσωτερικό τού δακτυλίου, Hm τό μέσο πεδίο μαγνητίσεως στό ύλικό 

τοΰ δακτυλίου καί Vm ό όγκος τοΰ ύλικοϋ.
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μεταβατικό ρεύματα

Κατά τή μελέτη του βαλλιστικού γαλβανομέτρου στό τέλος τού Κεφα

λαίου 7 είδαμε γιά πρώτη φορά ρεύματα πού μεταβάλλονται μέ τό χρόνο. 

Ή  έκφόρτιση ένός πυκνωτή μέ χωρητικότητα C διαμέσου μιας άντιστά- 

σεως R μάς έδωσε τόν έκθετικό νόμο

t

q(t) = q(0)e RC (13 .1 )

γιά τό φορτίο q(t) πού έχει παραμείνει άποθηκευμένο στόν πυκνωτή μετά 
άπό παρέλευση χρόνου t. Είναι άμεσο έπακόλουθο τής έξ. (13 .1 ) άτι τόν ί
διο έκθετικό νόμο άκολουθεΐ καί τό ρεύμα I = dq/dt πού διαρρέει τήν άντί- 
σταση. Μεταβλητά ρεύματα είδαμε άκόμη στά φαινόμενα έπαγωγής όπου 
τό ρεύμα σέ ένα κλειστό άγωγό παρακολουθεί τή μεταβολή τής μαγνητικής 

ροής ώς πρός τό χρόνο. Στή συνέχεια θά μελετήσουμε τή μεγαλύτερη λε

πτομέρεια τή χρονική μεταβολή τού ρεύματος σέ κυκλώματα πού συγκρο

τούνται άπό έξαρτήματα δύο άκροδεκτών καί Η ΕΔ . Τά έξαρτήματα αυτά χα

ρακτηρίζονται άπό άντίσταση, χωρητικότητα, αύτβπαγωγή καί είναι δυνατόν 

νά άλληλεπιδροϋν μέ άμοιβαία έπαγωγή. Στήν άνάλυσή μας θά θεωρήσου

με Ιδανικά έξαρτήματα, δηλαδή στοιχεία τού κυκλώματος πού έμφανίζουν 

άποκλειστικά μιά άπό τίς προηγούμενες ίδιότητες. Ό  χειρισμός αύτός δέν 

άφαιρεΐ τίποτε άπό τή γενικότητα καθόσον πλέον ρεαλιστικά έξαρτήματα 
μπορεί πάντοτε νά άναχθοΰν σέ ένα άπλό κύκλωμα (δανικών έξαρτημάτων.
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Κάθε Ιδανικό έξάρτημα χαρακτηρίζεται άπό τή σχέση τοΰ ρεύματος ώς 
πρός τή διαφορά δυναμικού πού άναπτύσσεται ατά άκρα του. Γιά μιά Ιδανι
κή άντίσταση, ή σχέση αύτή ταυτίζεται μέ τό νόμο τοΰ Ohm

V = IR (13 .2)

δπου γενικά V καί I είναι συναρτήσεις τού χρόνου. Ή  έξ. (13 .2 ) μπορεί νά 
θεωρηθεί ώς ό όρισμός ένός Ιδανικού έξαρτήματος άντιστάσεως. 

Ιδανικά έξαρτήμστα έπαγωγής χαρακτηρίζονται άπό τήν έξίσωση

dl
V = L —— (13 .3 )

at

δπου L είναι ό συντελεστής αύτεπαγωγής τοΰ έξαρτήματος. Ά ν  τό έξάρτη- 
μα άλληλεπιδρά έπαγωγικά μέ κάποιο άλλο, τό όποίο διαρρέεται άπό ρεύμα 
Γ, τότε τό στιγμιαίο δυναμικό στά άκρα του περιγράφεται άπό τή σχέση

V = + Μ
d r
dt

(13.4)

δπου Μ είναι ό συντελεστής άμοιβαίας έπαγωγής.
Είναι ίσως χρήσιμο στό σημείο αύτό νά ύπενθυμίσουμε τή συνθήκη 

πού διέπει τό πρόσημο τοΰ δυναμικού καί τοΰ ρεύματος στίς προηγούμενες 
σχέσεις. Ή  συνθήκη πού έχει υΐοθετηθεϊ έδώ γιά μιά Ιδανική έπαγωγή 
θεωρεί θετικό δυναμικό V στίς έξ. (13 .3 ) καί (13 .4) δταν τό ρεύμα διατρέ

χει τό έξάρτημα άπό τόν άκροδέκτη μέ ύψηλότερο δυναμικό πρός τόν 
άκροδέκτη μέ χαμηλότερο. Τούτο βέβαια Ισχύει καί γιά τήν έξ. (13 .2). Τό 
έναλλακτικό πρόσημο στήν £ξ. (13 .4 ) έπιλέγεται ώς θετικό (άρνητικό) άν 
αύξηση τοΰ ρεύματος Γ προκαλεϊ αύξηση (μείωση) τής μαγνητικής ροής 
στό έξάρτημα L.

Ό  Ιδανικός πυκνωτής όρίζεται άντίστοιχα άπό τή σχέση

V = £  (13 .5)

δπου C είναι ή χωρητικότητα καί V ή διαφορά δυναμικού στά άκρα τοΰ 
έξαρτήματος δταν φορτίο q έχει μεταφερθεΐ άπό τό ένα άκρο στό άλλο 
διαμέσου τού έξωτερικοΰ κυκλώματος. Ή  συνθήκη ώς πρός τό πρόσημο 
τοΰ δυναμικού καί φορτίου πού θά υίοθετηθεί έδώ είναι τέτοια ώστε ή 
χωρητικότητα C νά άντιπροσωπεύει πάντα θετική ποσότητα.
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Σέ άντίθεση μέ τά δύο προηγούμενα έξαρτήματα, 6 πυκνωτής εΙσάγει 

μιά άσυνέχεια στό κύκλωμα, όσον άφορά τή φυσική μεταφορά φορτίων. Ή  
λειτουργία του χαρακτηρίζεται άπό τό γεγονός ότι γιά συσσώρευση μιάς 
συγκεκριμένης ποσότητας φορτίου στό ένα όκρο του, Τση ποσότητα φορ
τίου άποχωρεϊ άπό τό άλλο άκρο. Ροή έπομένως ρεύματος στό έξωτερικό 
κύκλωμα πρός τόν ένα άκροδέκτη τού πυκνωτή άκολουθεΐται άπό ροή ίσου 
ρεύματος άπό τόν άλλο. Ή  κατάσταση αύτή δέν μπορεί νά διακριθεϊ πειρα
ματικά άπό τή ροή ρεύματος διαμέσου τού έξαρτήμστος καί μέ τήν έννοια 
αύτή συχνά θά άναφερθούμε στό «ρεύμα πού διαρρέει τόν πυκνωτή». 
Χρησιμοποιώντας άκόμη τόν όρισμό τού ρεύματος

I
dq

d t
(13 .6 )

καί τήν έξ. (13 .5 ) μπορούμε νά γράψουμε τή σχέση μεταξύ ρεύματος καί 

δυναμικού

I = C —— . (13.7)
dt

Μέ τήν προηγούμενη συνθήκη γιά τό πρόσημο δυναμικού καί ρεύματος, ή 
τελευταία σχέση συνεπάγεται ότι θετικό ρεύμα τείνει νά αύξήσει τή διαφο
ρά δυναμικού μεταξύ των δύο άκρων τού πυκνωτή.

Χωρίς νά χάσουμε τίποτε άπό τή γενικότητα θά θεωρήσουμε, γιά 
άπλούστευση τής άναλύσεως πού άκολουθεΤ, Ιδανικές ΗΕΔ. Ρεαλιστικά 
ήλεκτρικά στοιχεία ή τροφοδοτικά ΣΡ έμφανίζουν έπιπλέον πεπερασμένη 

έσωτερική άντίσταση. ή όποία. άν τούτο έπηρεάζει τό πρόβλημα, μπορεί 

πάντα νά συμπεριληφθεϊ ώς μιά Ιδανική άντίσταση σέ σειρά.

13-1 Τό Κύκλωμα R-C

Τό άπλό κύκλωμα άντιστάσεως - πυκνωτή άναλύθηκε ήδη στήν παρά

γραφο 7-7 όπου ή φόρτιση ή έκφόρτιση ένός πυκνωτή χρησιμοποιήθηκε 

γιά τή μέτηση άντιστάσεως μέ τό βαλλιστικό γαλβανόμετρο. Γιά λόγους 

πληρότητας θά συγκεντρώσουμε έδώ τά κυριώτερα άποτελέσματα.

Ή  συμπεριφορά τού άπλοΰ κυκλώματος πού άποτελεϊται άποκλειστικά 
άπό μιά Ιδανική άντίσταση καί ένα Ιδανικό πυκνωτή μπορεί νά μελετηθεί μέ 
τή διάταξη τού σχήματος 13-1. 'Επαφή τού διακόπτη στό σημείο Α  συσ
σωρεύει στόν πυκνωτή φορτίο

q = UC. ( 13.8)
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ΑΛΑΛΑ
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ΣΧΗΜ Α 13-1 Κύκλωμα R-C. 

Έκφόρτιση πυκνωτή διαμέσου 

άντι στάσεως.

■ Μ -

Μέ μετάθεση τοΰ διακόπτη στό σημείο Β άρχίζει ή έκφόρτιση τοΰ πυκνω
τή σύμφωνα μέ τόν έκθετικό νόμο τής έξ. (13.1)

_ t _  t t

q(t) = q(0)e RC = U C e "  RC = q(0)e" 7 (13.9)

πού άποδίδεται στη γραφική παράσταση τού σχήματος 13-2. Στό τελευταίο 
σκέλος τής έξ. (13.9) έχει όριστεϊ ή σταθερά χρόνου πού χαρακτηρίζει τήν 
έκφόρτιση

τ = RC. (13.10)

’Από τήν έξ. (13.9) είναι δυνατόν νά προσδιορίσουμε τό ρεύμα πού 
ρέει στό κύκλωμα κατά τήν έκφόρτιση τού πυκνωτή. Μέ άπλή διαφόρηση 
τής συναρτήσεως

l(t) = -

t
RC

(13.11)

Τό ρεύμα έπομένως φθήνει μέ έκθετική συμπεριφορά παρόμοια πρός τό 
φορτίο τοΰ πυκνωτή. Τό άρνητικό πρόσημο στήν τελευταία σχέση προέρ
χεται άπό τή σύμβαση πού έχουμε υΙοθετήσει γιά τό σχετικό πρόσημο 
φορτίου καί ρεύματος.

Πέρα άπό τήν άρχική τιμή τοΰ δυναμικού, στό όποιο έχει φορτιστεί ό 
πυκνωτής, ή συμπεριφορά του κυκλώματος χαρακτηρίζεται άποκλειστικά
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ΣΧΗ Μ Α 13-2 Έκφόρτιση πυκνωτή αέ κύκλωμα R-C. 

άπό τή σταθερά χρόνου τ τής έξ. (13.10). Σέ χρόνο t = τ τό φορτίο (ή τό 
ρεύμα) μειώνεται στά 36.8 % τής άρχικής του τιμής. Μιά έναλλακτική πα
ράμετρος πού χαρακτηρίζει έξίσου τό κύκλωμα προσφέρεται άπό τό χρόνο 
πού άπαιτεΤται ώστε τό ήλεκτρικά μεγέθη (φορτίο ή ρεύμα) νά μειωθούν 
στό 50 % τής άρχικής του τιμής. Ό χρόνος ήμιζωήςτ Τ1/2 τού κυκλώματος 
σύμφωνα μέ τόν προηγούμενο όρισμό, προσδιορίζεται άπό τή σχέση

— * ------------------- 1

\ '

υ R
f|l| λλλλ------1

ΣΧΗΜΑ 13-3 Κύκλωμα R-C.
Φόρτιση πυ
κνωτή διαμέσου 
άντιστάσεως.

t ‘Η όνομασία είναι πολύ νεώτερη άπό τήν πρώτη μελέτη τών φαινομένων πού άναλύουμε 
καί έχει τίς ρίζες της στό χώρο τής 'Ατομικής καί Πυρηνικής Φυσικής.
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_  τ«»
q(T1/2) = | q ( 0 )  = q(0)e τ (13.12)

πού δίνει άμέσως τή σύνδεση μεταξύ των δύο παραμέτρων

Τ , /2 = τΐπ2 = 0 .6 93  τ. (13.13)

Ή  έναλλακτική σύνδεση άντιστάσεως καί πυκνωτή σέ σειρά μέ μιά 
ΗΕΔ πού δίνεται στό σχήμα 13-3 έχει έπίσης μελετηθεί στήν Παράγραφο 

7-7. Ή  έξέλιξη τού φορτίου πού συσσωρεύεται στόν πυκνωτή δίνεται άπό 
τήν έξ. (7.71) ώς

_  t _  _t_

q(t) = U C (1 —e RC ) = U C ( 1 - e  T ) (13.14)

καί άποδίδεται σέ γραφική παράσταση στό σχήμα 13-4. Όπως δείχνει ή 
γραφική παράσταση, μέ τό κλείσιμο τού διακόπτη (σέ χρόνο t = 0) άρχίζει 
ή συσσώρευση φορτίου στόν πυκνωτή μέ έκθετική έξέλιξη έως τήν άσυμ- 
πτωτική τιμή q = UC. Παρόμοια έξέλιξη έχει καί τό ρεύμα πού διαρρέει τό 
κύκλωμα. Μέ άπλή διαφόριση τής έξ. (13.12) καταλήγουμε στή σχέση

ΣΧΗΜ Α 13-4 Φόρτιση πυκνωτή a t  κύκλωμα R-C.
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l(t, = Η  e RC (13 .15)
R

μέ έκθετική πτώση άνάλογη πρός τή γραφική παράσταση τού σχήματος
13-2. Παρατηρείτε» ότι τό πρόσημο του ρεύματος στήν τελευταία σχέση 

προβλέπεται θετικό, σύμφωνα μέ τή σύμβαση πού άναλύθηκε στήν είσα- 
γωγή του κεφαλαίου.

ΠΕΙΡΑΜΑ 13-1. ΚΥΚΛΩΜΑ R-C ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΥ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 13-1. Χρησιμοποιείστε άντίστα- 
ση R 2  25 ΜΩ καί πυκνωτή μέ χωρητικότητα C = 5 pF. Χρησιμοποιεί
στε ώς πηγή ΗΕΔ ένα τροφοδοτικό ΣΡ.
-  'Αναπτύξτε δυναμικό στό τροφοδοτικό ΣΡ U = 15 V. Έλέξτε τό δυνα
μικό συνδέοντας τούς άκροδέκτες τού τροφοδοτικού ένα ήλεκτρονικό 
βολτόμετρο. Κλείστε τόν διακόπτη στή θέση Α καί παρατηρείστε τυχόν 
μεταβολή στήν ένδειξη τού ηλεκτρονικού βολτομέτρου.
-  Συνδέστε τό ήλεκτρονικό βολτόμετρο στό Ακρα τής άντιστάσεως R. 
Κλείστε τόν διακόπτη στή θέση Β καί παρατηρείστε τήν ένδειξη τού βολ
τομέτρου. Σέ κατάλληλο πίνακα σημειώστε τό χρόνο άπό τή στιγμή τής 
έπαφής τού διακόπτη στό σημείο Β καθώς καί τήν άντίστοιχη ένδειξη 
τού βολτομέτρου. Μπορείτε νά έπεκτείνετε τήν περιοχή τών μετρήσεών 
σας μεταβάλλοντας τήν κλίμακα τού βολτομέτρου καθώς τό δυναμικό 
στό άκρα τής άντιστάσεως φθήνει καί ό χρόνος παρατηρήσεως παρσΥεί- 
νεται. (Κατά τή μεταβολή τής κλίμακας είναι ένδεχόμενο νά χρειάζεται 
ρύθμιση τής μηδενικής ένδείξεως τού όργάνου. Έλέξτε τή μηδενική έν
δειξη τού βολτομέτρου σέ κάθε κλίμακα πού πρόκειται νά χρησιμοποιή
σετε καί προγραμματίστε Ανάλογα τίς μετρήσεις σας). Ή  όλη διεργασία 
θά χρειαστεί συνεργασία καί προπόνηση.
-  'Αποδώστε τό άποτελέσματά σας σέ ήμιλογαριθμική γραφική παρά
σταση, μέ τό δυναμικό στή λογαριθμική κλίμακα. Δείξτε ότι τό πειραματι
κά δεδομένα πρέπει νά Αποδίδονται άπό εύθεία γραμμή. Προσαμμώστε 
τήν καλύτερη εύθεία στό δεδομένα καί προσδιορίστε τή σταθερά χρό
νου τ = RC τού κυκλώματος.
-  Χρησιμοποιώντας τά ίδια έξαρτήματα συνδέστε τό κύκλωμα τού σχή
ματος 13-3. 'Αναπτύξτε δυναμικό U = 15 V στό τροφοδοτικό ΣΡ 
(έλέγξτε τήν άκριβή τιμή μέ τό ήλεκτρονικό βολτόμετρο). Κλείστε τόν 
διακόπτη καί έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία καί Ανάλυση τών 
πειραματικών δεδομένων γιά τό δυναμικό ατά άκρα τής άντιστάσεως R 
καί στό άκρα τού πυκνωτή C. ο
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ΣΧΗΜΑ 13-5 Παρατήρηση άττοκρίσεως κυκλώματος R-C μέ καθοδικό παλμογρά
φο.

*Η παρακολούθηση τής έκθετικής έξελίξεως τού δυναμικού ατό προη
γούμενο πείραμα ήταν δυνατή λόγω τής μεγάλης σταθερός χρόνου τού κυ

κλώματος. Γιά μικρότερες τιμές τού γινομένου RC, ή πτώση τού δυναμικού 

γίνεται άρκετά γρήγορη ώστε νά βρίσκεται έξω άπό τίς δυνατότητες άπο- 

κρίσεως των συνηθισμένων όργάνων άποκλίσεως. Στην περίπτωση αύτή, 
όπως άναδεικνύεται στό έπόμενο πείραμα, ό καθοδικός παλμογράφος μπο
ρεί νά χρησιμοποιηθεί ώς μέσο παρατηρήσεως.

ΠΕΙΡΑΜΑ 13-2. ΚΥΚΛΩΜΑ R-C ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΥ

Κατά τη συναρμολόγηση τοΰ κυκλώματος πού δίνεται στό σχήμα
13-5 χρησιμοποιείστε άντίσταση R = 10 kO καί πυκνωτή μέ χωρητικό
τητα C = 0.1 pF. Γιά τήν περιοδική φόρτιση τοϋ πυκνωτή χρησιμοποιεί
στε γεννήτρια τετραγωνικών παλμών.

-  Συνδέστε άρχικά τή γεννήτρια τετραγωνικών παλμών άπευθείας στόν 
παλμογράφο. Ρυθμίστε τήν περίοδο τής γεννήτριας σέ τριπλάσια τιμή τής 
σταθερός χρόνου τ = RC τοΰ κυκλώματος. Έλέξτε τή βαθμονόμηση τής 
γεννήτριας σέ συχνότητα ώς πρός τή βαθμονόμηση τοΰ όριζόντιου άξονα 
στήν όθόνη τού πλαμογράφου. Ρυθμίστε τό πλάτος τοΰ σήματος στήν τι
μή VKK = 8 V.
-  Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 13-5. Παρατηρείστε δτι μέ τή 
διάταξη αύτή ό πυκνωτής C φορτίζεται καί έκφορτίζεται σέ διαδοχικές 
ήμιπεριόδους τοΰ τετραγωνικού σήματος. Βεβαιωθείτε δτι κατανοείτε τή
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λειτουργία τοΟ κυκλώματος καί τή συμπεριφορά τού δυναμικοΟ πού άνα- 
μένεται στά άκρα τού πυκνωτή. "Αν ό παλμογράφος πού χρησιμοποιείτε 
διαθέτει δεύτερη είσοδο κατακόρυψης άποκλίσεως, συνδέστε στήν είσο
δο αύτή τά άκρα τής γεννήτριας τετραγωνικών παλμών σύμφωνα μέ τή 
διακεκομένη γραμμή τού σχήματος. Σταθεροποιείστε τήν είκόνα στήν 
όθόνη τού παλμογράφου ώστε νά περιλαμβάνει μιά πλήρη περίοδο τού 
σήματος τής γεννήτριας τετραγωνικών παλμών. ’Αποδώστε γραφικά καί 
έξηγεϊστε τήν είκόνα πού σχηματίζεται. Μετρεΐστε τό χρόνο ήμιζωής καί 
υπολογίστε τή σταθερά χρόνου RC τού κυκλώματος.

13-2 Τό Κύκλωμα R-L

Τό σχήμα 13-6 περιέχει τό όπλό κύκλωμα πού συγκροτεί μιά Ιδανική 
άντίσταση καί μιά Ιδανική έπαγωγή. *Η Η ΕΔ  U μπορεί νά συνδεθεί σέ σει
ρά μέ τά δύο έξαρτήματα άν ό διακόπτης κλείσει στήν έπσφή Α. Ά ν  στή 
συνέχεια ό διακόπτης μετατεθεί γρήγορα στήν έπαφή Β, ή έπενέργεια τού 
ήλεκτρικοϋ στοιχείου παύει καί τό κύκλωμα άποτελεΐτσι άπό τά έξαρτήματα 
R καί L στά όποία άρχικά κυκλοφορεί ρεύμα Ι0. Σύμφωνα μέ τίς έξ. (13 .2) 
καί (13.3), στό άπλό αύτό κύκλωμα τό ρεύμα περιγράφεται άπό τήν έξίσω- 

ση

L - i ! -  + RI = 0 . (13 .16)
dt

Ή  λύση τής τελευταίας διαφορικής έξισώσεως άποδίδεται άπό τή συνάρτη

ση

Β
lit) -  Ae" Γ '

ΣΧΗΜΑ 13-6

(13 .17)

Κύκλωμα R-L.

ο

37
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δπου Α  είναι μιά σταθερά. Άττό τή συνοριακή συνθήκη γιά t = 0  ή σταθε
ρά της έξ. (1 3 .1 7 ) ποσδιορίζεται άμέσως ώς τό άρχικό ρεύμα Ι0, έτσι ώστε 
ή μετέττειτα έξέλιξη τού ρεύματος νά ττεριγράφεται άπό τή συνάρτηση

R

l(t) =  Ι06 l ! (13 .18 )

Μέ άλλα λόγια τό ρεύμα άκολουθεΤ τήν Ιδια έκθετική πτώση δπως τό φορ
τίο καί τό ρεύμα στό κύκλωμα R-C πού άποδίδεται στό σχήμα 13-2.

Σέ άναλογία μέ τό κύκλωμα R-C μπορούμε καί έδώ νά όρίσουμε τή 
σταθερά χρόνου τού κυκλώματος ώς

L
τ =  — (13 .19)

Π

πού συνδέεται διαμέσου τής έξ. (1 3 .1 3 ) μέ τόν άντίστοιχο χρόνο ήμιζωής. 
Ό  άναγνώστης μπορεί εύκολα νά έπιβεβαιώσει τή σχέση μονάδων hen- 
ry/ohm = sec.

Γνώριμη άπό τό κύκλωμα R-C είναι καί ή συμπεριφορά τού κυκλώμα
τος R-L σέ σειρά μέ ΗΕΔ (τό κύκλωμα τού σχήματος 13-6 μέ τόν διακόπτη 
κλειστό στην έπαφή Α). Ή  διαφορική έξίσωση πού διέπει τό ρεύμα στήν 
περίπτωση αύτή είναι

L —  + RI = U (13 .20)
dt

πού μέ άπευθείας όλοκλήρωαη ή άλλες μεθόδους δίνει τή λύση

R t

l(t) = Μ -  A e  . (13 .21)
Π

‘Η σταθερά τής όλοκληρώσεως Α μπορεί νά προσδιοριστεί άπό τή συ
νοριακή συνθήκη Ι(0) = 0, πού δίνει

Α
U

(13 .22)

καί

Kt) e
R
Γ '

)· (13 .23)
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Ή  έκθετική αύξηση τού ρεύματος πρός τήν άσυμτττωτική τιμή U/R εΤναι πα

ρόμοια πρός τή χρονική έξέλιξη τού φορτίου πού συσσωρεύεται στόν πυ
κνωτή τού κυκλώματος R-C, όπως άποδίδεται στή γραφική παράσταση τού 
σχήματος 13-4.

Άπό τά τρία στοιχεία R, C καί L πού έξετάζουμε στό παρόν κεφάλαιο, 
στήν πράξη, μόνο τά έξαρτήματα έπαγωγής παρουσιάζουν σημαντική άπό- 
κλιση άπό τήν Ιδανική κατάσταση. Εργαστηριακά έξαρτήματα έπαγωγής έ

χουν συνήθως τή μορφή πηνίου καί τό σημαντικό μήκος τού σύρματος πού 
άπαιτεΐται γιά τήν κατασκευή τού έξαρτήματος μπορεί νά τού προσδώσει 
άρκετά μεγάλη άντίσταση. Στήν περίπτωση τού κυκλώματος R-L ή δυσκο
λία μπορεί νά παρακαμφθεΐ άν συμπεριλάβουμε τήν άντίσταση τού έξαρτή
ματος έπαγωγής στήν τιμή τής άντιστάσεως R πού ύπεισέρχεται στίς έξι- 

σώσεις. Κατά τόν Γδιο τρόπο είναι δυνατόν νά συμπεριληφθεί καί ή έσωτε- 

ρική άντίσταση τού ήλεκτρικοΰ στοιχείου, άν ή τιμή της δέν μπορεί νά 

θεωρηθεί άμελητέα.

Δυστυχώς ή παρατήρηση τής έκθετικής έξελίξεως τού ρεύματος σέ κύ

κλωμα R-L δέν είναι πρακτικά έφικτή μέ όργανο άποκλίσεως, λόγω τής με

γάλης τιμής τού συντελστή αύτεπαγωγής πού άπαιτεΐται ώστε ή σταθερά 

χρόνου νά ύπερβαίνει τά μερικά sec. Μπορούμε όμως καί στήν περίπτωση 

αύτή νά έκμεταλευτοΰμε τήν εύεληξία πού μάς παρέχει ό καθοδικός παλμο

γράφος.

ΠΕΙΡΑΜΑ 13*3. ΚΥΚΛΩΜΑ R-L

Συνδέστε τό κύκλωμα πού δίνεται στό σχήμα 13-7. Χρησιμοποιείστε 
άντίσταση R = 1 kfi καί πηνίο μέ συντελεστή αύτεπαγωγής L = 25 mH.
-  Συνδέστε άρχικά τή γεννήτρια τετραγωνικών παλμών άπευθείας στόν 
παλμογράφο. Ρυθμίστε τήν περίοδο τής γεννήτριας σέ τριπλάσια τιμής 
τής σταθερός τ = L/R πού χαρακτηρίζει τό κύκλωμα. (Προσοχή: Ή  άντί
σταση τού έξαρτήματος έπαγωγής μπορεί νά είναι σημαντική). Έλέξτε τή 
βαθμονόμηση τής γεννήτριας σέ συχνότητα ώς πρός τήν βαθμονόμηση 
τού όριζόντιου άξονα στήν όθόνη τού παλμογράφου. Ρυθμίστε τό πλάτος 
τού σήματος στήν τιμή VK* = 8 V.
-  Μέ τή διάταξη τού σχήματος 13-7 παρατηρείστε τή μεταβολή τού δυ
ναμικού στά άκρα τής άντιστάσεως R. Ά ν  ό παλμογράφος πού χρησιμο
ποιείτε διαθέτει δεύτερη είσοδο κατακόρυφης άποκλίσεως, συνδέστε 
στήν είσοδο αύτή τά άκρα τής γεννήτριας τετραγωνικών παλμών σύμ
φωνα μέ τή διακεκομένη γραμμή τού σχήματος. Σταθεροποιείστε τήν εί-
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13-7 Παρατήρηση άποκρίσεως κυκλώματος R-L μέ καθοδικό παλμογρά
φο.

κόνα στήν όθόνη του παλμογράφου ώστε νά περιλαμβάνει μιά πλήρη πε

ρίοδο τής γεννήτριας τετραγωνικών παλμών. ’Αποδώστε γραφικά καί 

έξηγεΐστε τήν είκόνα πού σχηματίζεται. Μετρεΐστε τό χρόνο ήμιζωής καί 

ύπολογίστε τή σταθερά χρόνου L/R τοϋ κυκλώματος. Συγκρίνετε τό άπο- 

τέλεσμα μέ τήν τιμή πού προκύπτει άν ύπολογίσετε τή σταθερά χρόνου 

μέ βάση τά έξαρτήματα πού χρησιμοποιήσατε γιά τή συγκρότηση τού κυ
κλώματος.

13-3 Τό Ιδανικό Κύκλωμα C-L

Ό πω ς ήδη άναφέρθηκε, έργαστηριακά έξαρτήματα έπαγωγής είσάγουν 
πάντα ατό κύκλωμα ώμική άντίσταση πού δέν είναι δυνατό νά θεωρηθεί 
άμελητέα. ‘Η μελέτη έπομένως ένός κυκλώματος πού χαρακτηρίζεται άπο- 
κλειστικά άπό χωρητικότητα καί συντελεστή αύτεπαγωγής μπορεί νά έχει 
μόνο θεωρητικό ένδιαφέρον. Παρόλα αύτά τό Ιδανικό κύκλωμα C-L έμφα- 
νίζει τελείως νέα συμπεριφορά πού είναι χρήσιμο νά μελετηθεί, κυρίως 
ένόψει τοΰ περισσότερο ρεαλιστικού κυκλώματος πού θά μάς άπασχολήσει 
στήν έπόμενη παράγραφο.

Τό (δανικό κύκλωμα C-L μπορεί νά μελετηθεί, τουλάχιστον κατ' άρχήν, 
μέ τή συνδεσμολογία τού σχήματος 13-8. ’Επαφή τοΰ διακόπτη στό ση
μείο Α  έχει ώς έπακόλουθο τή συσσώρευση φορτίου q = VC στόν πυκνω
τή. "Αν στή συνέχεια ό διακόπτης μετατεθεί στήν έπαφή Β τό ρεύμα πού 
διαρρέει τό Ιδανικό κύκλωμα C-L διέπεται άπό τήν έξίσωση
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U

A
- ·

C L

ΣΧΗΜΑ 13-8 Τ6 Ιδανικό κύκλωμα C-L.

dl q
L — + i  =  ° .  (13.241

Χρησιμοποιώντας τόν όρισμό του ρεύματος στήν έξ. (1 3 .6 ) ή διαφορική 
έξίσωση μπορεί νά γραφεί άποκλεισηκά ώς πρός τό φορτίο ώς

L
d2q
dt2"

0 . (13.25)

01 λύσεις της τελευταίας έξισώσεως είναι γνωστές άπό τή θεωρία τού Ιδα- 

νικοϋ άρμονικοϋ ταλαντωτή. Ό  άναγνώστης μπορεί νά έπαληθεύσει μέ 
άπλή άντικατάσταση ότι ή γενική λύση έχει τή μορφή

q = A cos(u )t -  φ) (1 3 .2 6 )

όπου οΐ σταθερές Α καί φ  προσδιορίζονται άπό τίς άρχικές συνθήκες ένώ

ω = - ^ .  (13.27)

Ή  έξ. (13 .26 ) δίνει γιά πρώτη φορά μιά νέα συμπεριφορά στά μεταβα
τικά ήλεκτρικά φαινόμενα. Ή  συσσώρευση τού φορτίου στόν πυκνωτή C 

προβλέπεται περιοδική μεταξύ τών όρίων ±Α μέ περίοδο

Τ  = ^  = 2 π ν Τ ε  
ω ν

(13.28)
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ή συχνότητα

ω
(13 .29)

Τ  2π 2ττ γΊ.Ο  ‘

Ή  φάση φ τής περιοδικής κινήσεως άναψέρεται στό φορτίο πού ύπάρχει 
στόν πυκνωτή σέ χρόνο t = 0.

Τό ρεύμα πού διαρρέει τό κύκλωμα έμφανίζει παρόμοια περιοδική συμ
περιφορά. Μέ άπλή διαφόριση τής έξ. (13 .26)

όπου τό άρνητικό πρόσημο όφείλεται πάλι στή συνθήκη πού έχει υΙοθετη- 
θεΐ ώς πρός τή θετική ροή τού ρεύματος. Παρατηρεΐται δτι ή έξ. (13 .30) 
άποτελεϊ Ισοδύναμη λύση τής άντίστοιχης διαφορικής έξισώσεως γιά τό 
ρεύμα πού μπορεί νά έξαχθεΐ μέ διαφόριση τής έξ. (13 .25).

13-4 Κύκλωμα R-C-L σέ Σειρά

Ή  διαφορική έξίσωση πού διέπει τό πλέον ρεαλιστικό κύκλωμα τού 

σχήματος 13-9 μπορεί νά γραφεί άμέσως άπό τίς έξ. (13 .2 ), (13 .3) καί 

(13 .5 ) ώς

|(t) = — AiA)sm(tut — φ) (13 .30)

(13 .31)

t  π

L

ΛΛΛΛ
R

ΣΧΗΜ Α 13-9 Κύκλωμα R-C-L σέ σειρά.
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Χρησιμοποιώντας άκόμη τόν όρισμό τοϋ ρεύματος I =  dq/dt μπορούμε μέ 
άπλή διαφόριση νά γράψουμε τήν ίδια έξίσωση στίς δύο Εναλλακτικές μορ
φές, ώς πρός τό φορτίο πού συσσωρεύεται στόν πυκνωτή

L
d2q

dt2
+ R

dq
dt

0

ή ώς πρός τό ρεύμα

L ί ί
dt2

-ι- R
d [

dt

(1 3 .3 2 )

(1 3 .3 3 )

Ή  διαφορική έξίσωση πού προκύπτει στίς δύο τελευταϊες σχέσεις έχει 
ήδη μελετηθεί διεξοδικά στήν Παράγραφο 7-2 σέ σχέση μέ τήν κίνηση τού 

γαλβανομέτρου D'Arsonval. Χρησιμοποιώντας τήν άντιστοιχία

Μ «  L

r

τ

R

2
C

(1 3 .3 4 )

μπορούμε νά ταυτίσουμε τήν έξ. (13 .3 2 ) ή (1 3 .3 3 ) μέ τήν έξ. (7 .15 ). Μπο
ρούμε άκόμη νά όρίσουμε παράλληλα τόν άνηγμένο συντελεστή άποσβέ- 
σεως

R

τή φυσική (γωνιακή) συχνότητα

ω° = v t c

καί τήν γωνιακή συχνότητα

ω = ν '- .’ -  V2 = (13.37)

Ή  μορφή τής λύσης έξαρτάται καί έδώ άπό τό σχετικό μέγεθος τών 
παραμέτρων ω0 καί γ. 'Ακολουθώντας τήν άνάλυση τής Παραγράφου 7-2 
συνοψίζουμε στή συνέχεια τά άποτελέσματα γιά τή συμπεριφορά τού ρεύ

ματος ή τού φορτίου. ' ι°<=

(1 3 .3 5 )

(1 3 .3 6 )
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(α) γ < ω0 (ύποκρίσιμη άπόσβεση)

Στήν περίπτωση αύτή

R < 2 (13 .38 )

καί ή συμπεριφορά των ήλεκτρικών μεγεθών περιγράφεται άπό τή λύση 
{βλ: έξ. (7 .25 )}

(q ή I) =  Αθ γ ίοο8(ωΐ + φ) (13 .39 )

πού άποδίδεται γραφικά στό σχήμα 13-10. 01 σταθερές Α  καί φ μπορούν 
νά προσδιοριστούν δπως πάντα άπό τίς άρχικές συνθήκες.

Ή  έξ. (1 3 .39 ) περιγράφει άποσβενόμενη ταλάντωση. Σέ άναλογία μέ 
τή συμπεριφορά των κυκλωμάτων πού μελετήσαμε προηγουμένως μπο
ρούμε νά όρίσουμε τή σταθερά χρόνου τής άποσβέσεως ώς τό χρόνο πού 
άπαιτεΐται γιά μείωση τού πλάτους τής ταλαντώσεως κατά τόν παράγοντα 
1/e. ’Από τήν έξ. (1 3 .3 5 ) ό μέσος χρόνος ζωής δίνεται άπό τή σχέση

1
τ = — 

Υ

2L
Τ

(13 .40 )

ένώ ό άντίστοιχος χρόνος ήμιζωής τής άποσβέσεως {βλ. έξ. (13 .13 )} ώς

Τ 1/2 τ Ιη2 = 1 .386 - (13 .41)

ΣΧΗΜΑ 13-10 Μεταβολή τού φορτίου ή τού ρεύματος σέ κύκλωμα R-C-L κατά 
τήν ύποκρίσιμη κατάσταση.
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(β) γ > ω0 (ύπερκρίσιμη Απόσβεση)

Ή  συνθήκη Ικανοποιείται γιά

(13.42 )

καί δδηγεϊ στή γενική έκθετική λύση (βλ. έξ. (7 .27 )}

(q fl I) = C ,e -V,t + C je " * ·' (13.43)

όπου

Υι .2 = Υ ± ν/ υ2 -  ωο2 (1 3 .4 4 )

καί C ,, C2 δύο πραγματικοί Αριθμοί πού έξαρτώνται Από τίς Αρχικές συνθή

κες.

(γ) γ = ω0 (κρίσιμη Απόσβεση)

Ή  συνθήκη έπιτυγχόνεται γιό

έμψανίζει τήν ταχύτερη Αποκατόσταση Ισορροπίας στό κύκλωμα. ‘Η συμπε- 

ρίφορΑ τών ήλεκτρικών μεγεθών τού κυκλώματος στίς τρεις προηγούμενες 

καταστόσεις συγκρίνεται στή γραφική παρΑσταση τού σχήματος 7-5.

Είναι ένδιαφέρον νό παρατηρήσουμε ότι τΑ έπιμέρους κυκλώματα πού 

μελετήσαμε στίς προηγούμενες παραγρΑφους μπορούν νΑ θεωρηθούν ώς 

όριακές περιπτώσεις τού κυκλώματος R-C-L. Ό  Αναγνώστης μπορεί νΑ διε- 

ρευνήσει τή συνθήκη πού Ικανοποιείται στίς όριακές περιπτώσεις C — 0, 

L —* 0 καί R —* 0.
ΚατΑ τήν Απόσβεση τών ταλαντώσεων στήν ύποκρίσιμη κατάσταση, 

μιά παράμετρος πού χαρακτηρίζει τό κύκλωμα μπορεί νΑ έξαχθεΤ Από τό 
διαδοχικά μέγιστα τού φορτίου (ή τού ρεύματος) κατά τό διάστημα μιδς πε
ριόδου. Ή  μείωση τού πλάτους τής ταλαντώσεως σέ δύο διαδοχικά μέγι
στα δίνεται προφανώς Από τό λόγο

(13.45 )

Μέ λύση (βλ. έξ. (7 .30 )}

(q ί| I) =  (C , + C !t ) e - ' t (13.46 )
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e -vt
e -v(t + Τ)

= eνΤ (13 .47 )

όπου

_  2π
Τ  = ----  (13 .48 )

ω

είναι ή περίοδος της ταλαντώσεως. Ή  λογαριθμική μείωση

δ = γΤ

χαρακτηρίζει έπομένως την άπόσβεση τοΰ κυκλώματος ή Ισοδύναμα τό 
ρυθμό μέ τόν όποιο ένέργεια καταναλώνεται στήν ώμική άντίσταση R. Γιά 
τή συνθήκη

R «  2 / ί  (13.49)

τό κύκλωμα ταλαντοΰται μέ συχνότητα ω ~ ω0 καί ή λογαριθμική μείωση 

δίνεται προσεγγιστικά άπό τή σχέση

δ0 ~ nR
C
Γ  ’

(13 .50 )

Γιά τήν άπόδοση τής ίδιας Ιδιότητας τοΰ κυκλώματος πολλοί κατασκευα
στές χρησιμοποιούν μιά έναλλακτική παράμετρο μέ τήν όνομασία παράγον
τας ποιότητας (QF) πού όρίζεται μέ βάση τήν έξ. (13 .50 ) ώς

0,1 -  Ϊ  "  F  V c  · , 1 3 ·511

Παρατηρεΐται δτι στό κύκλωμα πού έμφανίζει κρίσιμη άπόσβεση ό παρά
γοντας ποιότητας παίρνει τήν τιμή QF = 1/2.

ΠΕΙΡΑΜΑ 13-4. ΚΥΚΛΩΜΑ R-C-L ΣΕ ΣΕΙΡΑ

Γιά τή μελέτη τοΰ κυκλώματος R-C-L συνδέστε τή διάταξη τοΟ σχή

ματος 13-11. Χρησιμοποιείστε ένα έξάρτημα αυτεπαγωγής μέ συντελε

στή L = 25 mH. Ή  άντίσταση R άντιπροσωπεύει τήν ώμική άντίσταση 

τού έξαρτήματος έπαγωγής L καί τήν έσωτερική άντίσταση τής γεννή-
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ΣΧΗΜΑ 13-11 Μελέτη τοΰ κυκλώματος R-C-L μέ καθοδικό παλμογράφο.

τριας τετραγωνικών παλμών (Συμβουλευθεΐτε τό έγχειρίδιο τού κστα- 
ακεοστή γιά τόν προσδιορισμό τής τελευταίας).
- Συνδέστε άρχικά τή γεννήτρια τετραγωνικών παλμών άπευθείας στόν 
παλμογράφο. Έλέξτε τή βαθμονόμηση τής γεννήτριας σέ συχνότητα ώς 
πρός τή βαθμονόμηση τοΰ όριζόντιου άξονα στήν όθόνη τού παλμογρά
φου. Ρυθυίστε τό πλάτος τοΰ σήματος στήν τιμή V,,. = 8 V.
- Μέ τή διάταξη τοΰ σχήματος 13-11 παρατηρείστε τή μεταβολή τοΰ 
δυναμικού στά άκρα τοΰ πυκνωτή C. Ά ν  ό παλμογράφος πού χρησιμο
ποιείτε διαθέτει δεύτερη είσοδο κστακόρυψης άποκλίσεως. συνδέστε 
στήν είσοδο αύτή τά άκρα τής γεννήτριας τετραγωνικών παλμών σύμ
φωνα μέ τή διακεκομένη γραμμή τοΰ σχήματος. Σταθεροποιείστε τήν εί- 
κόνα στήν όθόνη τοΰ πλαμογράφου ώστε νά περιέχει δύο ή τρεις πλή
ρεις ταλαντώσεις. 'Αποδώστε τήν εΙκόνα σέ γραφική παράσταση. 
Προσδιορίστε τή συχνότητα τής ταλαντώσεως καί τό χρόνο ήμιζωής τής 
άποσβέσεως. Χρησιμοποιείστε τά πειραματικά άποτελέσματα γιά τόν 
υπολογισμό τής σταθερός χρόνου τ καί τών παραμέτρων γ, ω0 καί QF 
τοΰ κυκλώματος. Συγκρίνετε τά άποτελέσματα μέ τίς προβλέψεις τών έξ.
(13.35), (13.36) καί (13.51).
-  Παρεμβάλετε σέ σειρά μέ τό έξάρτημα έπαγωγής L ένα ροοστάτη μέ 
δλική άντίσταση 25 kO. Αύξείστε σταδιακά τήν άντίσταση πού παρεμ
βάλλει ά ροοστάτης στά κύκλωμα μέχρις δτου έπιτύχετε κρίσιμη άπόσβε- 
ση. Μετρεϊστε τήν τιμή τής άντιστάσεως μέ ένα ώμόμετρο καί συγκρίνε
τε τό άποτέλεσμα μέ τήν πρόβλεψη τής έξ. (13.45).
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Β—Αϋξεϊστε περισσότερο τήν άντίστσση του ροοστάτη καί περιγράψτε τή 

συμπεριφορά τοΰ κυκλώματος πού παρατηρείτε.

13-5 Διακοπή τής Καταστάσεως Ισορροπίας σέ Κυκλώματα R-C-L

ΟΙ καταστάσεις πού μελετάμε διαρκούν γιά ένα πεπερασμένο χρονικό 
διάστημα — γιαυτό έξάλλου όνομάζονται καί μεταβατικές. "Αν τό κύκλωμα 
περιέχει πυκνωτή σέ σειρά μέ τήν ΗΕΔ, μετά άπό χρόνο τριπλάσιο ή τε
τραπλάσιο άπό τή σταθερά χρόνου τ, τό ρεύμα ούσιαστικά μηδενίζεται. 
’Αντίθετα, σέ κύκλωμα πού περιέχει άποκλειστικά άντίσταση καί έπαγωγή 
(καθώς καί ΗΕΔ) τό ρεύμα σύντομα φτάνει στήν τιμή Ισορροπίας πού 
προσδιορίζει ή έξ. (1 3 .2 1 )

I
U

(13 .52)

καί έφεξής παραμένει σταθερό. Στήν κατάσταση αύτή τό ήλεκτρικό στοι
χείο καταναλώνει ένέργεια γιά τή διέλευση τοΰ ρεύματος άπό τήν άντίστα

ση, ένώ στό έξάρτημα έπαγωγής έχει άποθηκευτεΐ ένα ποσό ένεργείας 
{βλ. έξ. (11 .75 ))

W  = i  L I2. (13 .53)

"Αν τώρα τό κύκλωμα διακοπεί (άποσυνδέοντας τό διακόπτη στό σχήμα
13-6 άπό τήν έπαφή Α) ή ένέργεια τής έξ. (13 .53 ) πρέπει κατά κάποιο τρό
πο νά άποδοθεΐ στό περιβάλλον. Ό  μόνος τρόπος πού προσφέρεται στό 
έξάρτημα γιά νά άποδώσει τό άποθηκευμένο αύτό ποσό ένεργείας είναι ή 
συνέχιση τής ροής τοΰ ρεύματος γιά ένα μικρό άκόμη χρονικό διάστημα, 
ώστε ένα ίσο ποσό ένεργείας νά καταναλωθεί στήν άντίσταση τοΰ κυκλώ

ματος. Τούτο έχει ώς έπακόλουθο τή δημιουργία ένός σπινθήρα μεταξύ 
των έπαφών τοΰ διακόπτη πού ό άναγνώστης έχει ίσως παρατηρήσει κατά 
τή διακοπή λειτουργίας ήλεκτρικών συσκευών.

Καθόσον ό (ονισμός καί ή άγωγιμότητα τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρα είναι 

ένα έξαιρετικά πολύπλοκο φσκομενο, θά μελετήσουμε τήν άπόδοση τής 
ένεργείας, πού έχει έναποθηκευτεϊ σέ ένα έξάρτημα έπαγωγής, μέ τή συν
δεσμολογία τοΰ σχήματος 13-12. Στό κύκλωμα αύτό ή άντίσταση Ra άν- 
τιπροσωπεύει τήν άντίσταση πού κατά τή διακοπή τοΰ κυκλώματος παρεμ
βάλλει ό άτμοσφαιρικός άέρας μεταξύ τών έπαφών τοΰ διακόπτη S. Ά ν  ή 
άντίσταση R a είναι μεγάλη, ή παρουσία της μπορεί νά άγνοηθεί δταν ό δια-
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R L

ΣΧΗΜΑ 13-12 Διάταξη γιά τήν προσομοίωση διακοπής κυκλώματος R--

κόπτης S  είναι κλειστός καί τό κύκλωμα μεταπίπτει ατό γνωστό κύκλωμα 
R-L μέ ΗΕΔ σέ σειρά, πού μελετήσαμε στήν Παράγραφο 13-2. Στό κύκλω
μα αύτό τό ρεύμααύξάνει άσυμπτωτικά πρός τήν τιμή τής έξ. (1 3 .5 2 ) καί 

σύντομα δημιουργείται κατάσταση Ισορροπίας μέ σταθερό ρεύμα. "Αν σέ 

κάποια μετέπειτα στιγμή, πού θά όνομάσουμε t = 0 , όνοίξει ό διακόπτης S , 

τό κύκλωμα παραμένει ένα κύκλωμα R-L, άλλά μέ ώμική άντίσταση αύξη- 

μένη κατά τήν άντίσταση Ra. Ή  έξέλιξη τού ρεύματος τώρα περιγρόφεται 
άπό τήν έξ. (13 .20 )

(R + Ra)l =  U (1 3 .5 4 )

μέ λύση {βλ. έξ. (1 3 .2 1 )}

R ♦ Rn {

l ( t ) = -  U- p-  -  Ae L . (1 3 .5 5 )
H 4- n a

*H σταθερά τής άλοκληρώσεως A  στήν τελευταία συνάρτηση μπορεί νά 
προσδιορίστε? άπό τήν άρχική συνθήκη

1(0) =  ^  (1 3 .5 6 )
Π

Ο
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πού δίνει

A
URa

(R + Ra)R

Ή  λύση έπομένως τής έξ. (13 .55 ) μπορεϊ νά γραφεί ώς

(13 .57)

R + Ra

l(t) = Ί Γ Γ ^ ( 1 + Ί Γ β L ' )  (1 3 ·58 »

ένώ τό δυναμικό πού άναπτύσσεται ατά όκρα τής άντιστάσεως Ra ώς

I JR ρ _ - + RQ t

v«t, =  .(or„ - C1 + Ί Γ *  1 )'  ( , 3·59)

Κατά τη χρονική στιγμή t = 0, ή τιμή τοϋ δυναμικού αύτοϋ είναι

V(0) =  U -? p . (13.60)
Π

Στήν πράξη, κατά τή διακοπή ένός κυκλώματος R-L, ή άντίσταση Ra άν- 
τιπροσωπεύει τήν άντίσταση τού άτμοσφαιρικοΰ άέρα μεταξύ τών έπαφών 
τοϋ διακόπτη, μέ τιμή ούσιαστικά άπειρη. Τούτο, σύμφωνα μέ τήν έξ.
(13 .60 ), έχει ώς άποτέλεσμα τή δημιουργία μιας τεράστιας διαφοράς δυνα
μικού μέ έπακόλουθΰ τήν ήλεκτρική έκκένωση πού άναφέραμε. Παρατηρεϊ- 
ται δτι ή διαφορά αύτή δυναμικού είναι άνεξάρτητη άπό τό συντελεστή αύ- 
τεπαγωγής τού κυκλώματος. Ρεαλιστικά έξαρτήματα άντιστάσεως χαρακτη

ρίζονται πάντα άπό κάποιο (μικρό ή μεγάλο) συντελεστή αύτεπαγωγής. Ή  

διακοπή έπομένως τής λειτουργίας ένός κυκλώματος συνοδεύεται κατά κα
νόνα άπό ήλεκτρική έκκένωση μεταξύ τών έπαφών τού διακόπτη. Κάτω 
άπό όρισμένες συνθήκες έργασίας (π.χ. στή γειτονία εύφλεκτων πτητικών 
ύγρών) τούτο είναι δυνατόν νά έχει άντίξοες ή καί καταστροφικές έπιπτώ- 
σεις. Ή  άποφυγή τής έκκενώσεως μπορεϊ νά πραγματοποηθεϊ άν δοθεί 
στήν έπαγωγή τοϋ κυκλώματος μιά έναλλακτική λύση γιά τήν άπόδοση τής 
ένεργείας πού έχει άποθηκεύσει κατά τή λειτουργία τού κυκλώματος στήν 
κατάσταση Ισορροπίας. Μιά τέτοια λύση δίνεται μέ τό κύκλωμα τού σχήμα
τος 13-13.
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R L
nm nr

Α

C
ΣΧΗΜΑ 13-13 Παράλληλη σύνδεση πυκνωτή γιά τήν άποφυγή ήλεκτρικής έκκε- 

νώσεως κατά τή διακοπή κυκλώματος R-L.

Ά ν  καί εΤναι δυνατή ή άνάλυση του κυκλώματος μέ μεθόδους πού 

άνατττύχθηκαν στήν προηγούμενη παράγραφο, θά άρκεστοΰμε ατά έπιχει- 

ρήματα πού παρέχει ή ένεργειακή άποψη. Μέ τό διακόπτη S  κλειστό, ή πα

ρουσία τού πυκνωτή C μπορεί νά άγνοηθεΐ καί τό κύκλωμα συμπερίφέρε- 

ται ώς άπλό κύκλωμα R-L μέ ροή ρεύματος, στήν κατάσταση Ισορροπίας

Ή  παρουσία τού πυκνωτή γίνεται σημαντική κατά τή διακοπή τού κυκλώ
ματος μεταξύ τών σημείων Α καί Β. Στήν περίπτωση αύτή παρέχεται ή δυ
νατότητα στό έξάρτημα έπαγωγής νά μεταφέρει τήν άποθηκευμένη του 
ένέργεια στόν πυκνωτή, άναπτύσσοντας μεταξύ τών σημείων Α  καί Β ένα 
δυναμικό V, πού μπορεί νά προσδιοριστεί άπό τή σχέση

(13.52)

(13.61)

ή

(13.62)
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Τό προσεγγιστικό σύμβολο ~ στίς τελευταίες δύο έξισώσεις προέρχεται 
άπό τήν άναπόφευκτη κατανάλωση ένεργείας κατά τή ροή του ρεύματος 
μέσω τής ώμικής άντιστάσεως τού κυκλώματος. Ή  μετέπειτα έξέλιξη τού 
δυναμικού στά άκρα τού διακόπτη (καί τού πυκνωτή) θά έξαρτηθεΐ άπό τή 
σχετική τιμή τών μεγεθών R, C καί L. Ή  έκτίμηση πάντως τής έξ. (13 .62) 
άντιπροσωπεύει τό μέγιστο δυναμικό έτσι ώστε άν ή τιμή αύτή δέν ύπερ- 
βαίνει τίς προδιαγραφές τού κατασκευαστή γιά τό έξάρτημα C, ή διακοπή 
λειτουργίας τού κυκλώματος νά πραγματοποιηθεί χωρίς ήλεκτρική έκκένω- 

τη.

ΠΕΙΡΑΜΑ 13-5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R-L

Συνδέστε τό κύκλωμα τοϋ σχήματος 13-13 παραλείποντας τόν πυ

κνωτή C. Χρησιμοποιείστε έξάρτημα έπαγωγής μέ συντελεστή L ~ 25 

mH. ‘ Η άντίσταση R τοϋ σχήματος 13-13 άντιπροσωπεύει τήν ωμική άν- 

τίσταση τοϋ έξαρτήματος. Χρησιμοποιείστε άκόμη τροφοδοτικό ΣΡ καί 

διακόπτη τηλεγραφητή. Άπό τήν έξ. (13 .19 ) ύπολογίστε τή σταθερά 

χρόνου τοϋ κυκλώματος R-L.

— 'Αναπτύξτε διαφορά δυναμικού στό τροφοδοτικό ΣΡ U = 15 V. Κλεί
στε τό διακόπτη S  γιά άρκετό χρονικό διάστημα, ώστε νά έπιτευχθεΐ κα

τάσταση Ισορροπίας στό κύκλωμα. Άνοϊξτε τό διακόπτη καί παρατηρεί

στε τό σπινθήρα πού δημιουργεϊται.

— Συνδέστε ένα πυκνωτή μέ χωρητικότητα C=5 μΡ παράλληλα πρός τόν 

διακόπτη S . Συνδέστε τά σημεία Α καί Β τοϋ κυκλώματος στήν είσοδο 

κατακόρυφης άποκλίσεως τοϋ καθοδικού παλμογράφου. Ρυθμίστε τή συ

χνότητα σαρώσεως τοϋ παλμογράφου ώστε ό όριζόντιος άξονας τής 

όθόνης νά άντιστοιχεϊ σέ χρόνο περίπου τριπλάσιο άπό τή σταθερά χρό

νου τού κυκλώματος R-C-L πού δημιουργεϊται δταν ό διακόπτης S  εΤναι 

άνοικτός. Κλείστε τό διακόπτη S γιά άρκετό χρονικό διάστημα, ώστε νά 

έπιτευχθεΐ κατάσταση Ισορροπίας στό κύκλωμα. Άνοϊξτε τό διακόπτη καί 

παρατηρείστε στήν όθόνη τή μεταβολή δυναμικού στά άκρα τοϋ πυκνω

τή. Αποδώ στε τήν εΙκόνα σέ ποιοτική γραφική παράσταση καί έρμηνεϋ- 

στε τό άποτέλεσμα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

13-1. Ή  διαφορά δυναμικού στά άκρα ένός Ιδανικού έξαρτήματος έπαγωγής μέ 
συντελεστή αύτεπαγωγής L = 25 μ Η μετράται ώς 600  V. Ποιός ό ρυθμός 

μεταβολής τοϋ ρεύματος πού διαρρέει τό έξάρτημα;
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13-2. ΔεΤξτε βτι ή ένέργεια πού άποθηκεύεται τελικά στόν πυκνωτή τοΟ σχήμα
τος 13-3 είναι ίση μέ τήν ένέργεια πού κατά τή μεταβατική κατάσταση κα
ταναλώνεται στήν άντίσταση τού κυκλώματος.

13-3. Τ6 φορτίο Q ένός πυκνωτή διοχετεύεται σέ ένα βαλλιστικό γαλβανόμετρο. 
Στά άκρα τού γαλβανομέτρου έχει συνδεθεί παράλληλα μιά διακλάδωση 
μέ άντίσταση R„. Ά ν  τό πηνίο τού βαλλιστικού γαλβανομέτρου χαρακτηρί
ζεται άπό άντίσταση R0 καί συντελεστή αύτεπαγωγής L δείξτε άτι τό ποσο
στό τού φορτίου Qg πού διέρχεται άπό τό γαλβανόμετρο είναι άνεξάρτητο 
τής έπαγωγής L καί δίνεται άπό τή σχέση

α?_ R.
Q Rg + R,

13-4. “Ενας πυκνωτής μέ χωρητικότητα C = 3 pF φορτίζεται σέ δυναμικό 400 V 
καί στή συνέχεια έκφορτίζεται διαμέσου μιδς όντιστάσεως 100 kQ. Μετά 
άπό παρέλευση 2 sec προσδιορίστε τό ρεύμα πού διαρρέει τήν άντίσταση 
καί τό φορτίο πού έχει παραμείνει στόν πυκνωτή.

13-5. Τροφοδοτικό ΣΡ μέ άμελητέα άντίσταση καί δυναμικό 500 V συνδέεται σέ 
σειρά μέ πυκνωτή καί άντίσταση. Ά ν  ή σταθερά χρόνου τού κυκλώματος 
είναι 250 msec καί τό άρχικό ρεύμα 40 mA προσδιορίστε τή χωρητικότη
τα τού πυκνωτή καί τήν τιμή τής όντιστάσεως.

13-6. Ή  πριονωτή τάση ένός παλμογράφου γιά όριζόντια σάρωση μεταβάλλεται 
μεταξύ τών τιμών ± 100 V. Ή  χωρητικότητα τού ζεύγους όριζόντιας άπο- 
κλίσεως είναι 15 pF. Ά ν  ό όριζόντιος άξονας καλύπτει 10 cm προσδιορί
στε τό στιγμιαίο ρεύμα πού άπαιτεϊται γιά βαθμονόμηση τού όριζόνηου ά
ξονα σέ κλίμακα 1 nsec/cm.

13.7. ΔεΤξτε άτι

1Η
—— = 1Ω χ 1F = 1 sec.
ι Π · <·

13-8. Ηλεκτρικό στοιχείο μέ άμελητέα έσωτερική άντίστραση καί ΗΕΔ U = 2 V 
συνδέεται μέ έξάρτημα έπαγωγής πού χαρακτηρίζεται άπό άντίσταση R = 
100 Ω καί συντελεστή αυτεπαγωγής L = 4 Η. Προσδιορίστε τό χρόνο πού 
άπαιτεϊται ώστε τό ρεύμα νά άνέλθει στό μισό τής τελικής του τιμής καί τό 
ρυθμό μεταβολής τού ρεύματος κατά τή στιγμή αύτή.

13-9. Ηλεκτρικό στοιχείο μέ άμελητέα έσωτερική άντίσταση καί ΗΕΔ U = 10 V 
συνδέεται μέ έξάρτημα έπαγωγής πού χαρακτηρίζεται άπό άντίσταση R — 
50 Ω καί συντελεστή αύτεπαγωγής L = 200 mH στό κύκλωμα τού σχήμα
τος 13-6. Ά ν  6 διακόπτης μετατεθεί άπό τή θέση Α στή θέση Β ύπολογί-

ο

38
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στε τό όλικό φορτίο πού διέρχεται άπό τό έξάρτημα κατά τή μεταβατική 
κατάσταση.

13-10. Δείξτε δτι στό Ιδανικό κύκλωμα C-L τό ρεύμα μηδενίζεται όταν τό φορτίο 
στόν πυκνωτή γίνεται μέγιστο. Δείξτε τό άντίστροφο.

13-11 . Στό Ιδανικό κύκλωμα C-L )βλ. σχήμα 13-8) ό πυκνωτής φορτίζεται πλήρως 

σέ δυναμικό U καί στή συνέχεια έκφορτίζεται διαμέσου τής έπαγωγής L 

μέ μετάθεση τού διακόπτη στή θέση Β. Προσδιορίστε τό μέγιστο ρεύμα 

πού διαρρέει τό έξάρτημα έπαγωγής ώς συνάρτηση τών μεγεθών τού κυ

κλώματος.

13-12. Δείξτε δτι στό Ιδανικό κύκλωμα C-L ή όλική ένέργεια πού βρίσκεται σέ κά

θε στιγμή άποθηκευμένη στό δύο έξαρτήματα έχει σταθερή τιμή.

13-13 . Προσδιορίστε τή χωρητικότητα τού πυκνωτή, ό όποιος σέ ένα Ιδανικό κύ

κλωμα C-L μέ έπαγωγή L = 0 .4  mH δημιουργεί ταλαντώσεις μέ συχνότη

τα 800  kHz. “Αν στό κύκλωμα αύτό προστεθεί σέ σειρά άντίσταση R = 80 

Ω, ποιά ή ποσοστιαία μεταβολή τής συχνότητας;

13-14. Έ ν α  Ιδανικό ήλεκτρικό στοιχείο συνδέεται μέ ένα Ιδανικό έξάρτημα έπα- 

γωγής. Προσδιορίστε τό ρεύμα πού θά διαρρεύσει στό έξάρτημα ώς συ
νάρτηση τού χρόνου.

13-15. 'Ένα έξάρτημα έπαγωγής έμφανίζει ώμική άντίσταση 2 kO καί συντελεστή 

αύτεπαγωγής L = 4 Η. "Αν τό έξάρτημα αύτό συνδεθεί μέ πυκνωτή, σέ 
ποιά περιοχή πρέπει νά βρίσκεται ή χωρητικότητα ώστε τό κύκλωμα νά 
έμφανίζει ταλαντώσεις;

13-16. Πυκνωτής μέ χωρητικότητα C = 0.01 pF, έξάρτημα έπαγωγής καί ήλεκτρι

κό στοιχείο συνδέονται σέ σειρά. Προσδιορίζεται στή συνέχεια δτι ή φυ

σική συχνότητα τού κυκλώματος εϊναι 50 kHz ένώ τό πλάτος τών ταλαν

τώσεων μειώνεται κατά e~1 μετά άπό 1000 πλήρεις ταλαντώσεις. Ποιά ή 

ώμική άντίσταση καί ό συντελεστής αύτεπαγωγής τού έξαρτήματος έπα- 

γωγής;
13-17. 'Ένα κύκλωμα R-C-L σέ σειρά μέ R = 100 Ω, C = 30 pF καί L = 0 .25  Η 

βρίσκεται σέ κάποια χρονική στιγμή μέ δυναμικό 90 V στά άκρα τού πυ

κνωτή καί μηδενικό ρεύμα. Προσδιορίστε τό χρόνο πού άπαιτεϊται ώστε τό 
φορτίο τού πυκνωτή νά μηδενιστεί καθώς κάί τό ρεύμα πού διαρρέει τό 
κύκλωμα κατά τή στιγμή αύτή.

13-18. Έ να ς πυκνωτής έκφορτίζεται διαμέσου ένός έξαρτήματος μέ ώμική άντί
σταση R = 10 Ω καί συντελεστή αυτεπαγωγής L = 1 Η. “Αν τό κύκλωμα 
βρίσκεται σέ κατάσταση κρίσιμης άποσβέσεως προσδιορίστε τό ποσοστό 
τού άρχικοΰ φορτίου πού παραμένει στόν πυκνωτή μετά άπό χρόνο t = 

0 .01 , 0 .05 , 0.1 καί 1 sec.
13-19. Γιά ένα κύκλωμα R-C-L σέ σειρά πού έκτελεΐ ταλαντώσεις προσδιορίστε 

τό χρόνο μεταξύ τής στιγμής κατά τήν όποία τό ρεύμα γίνεται μέγιστο καί 

τής στιγμής κατά τήν όποία τό φορτίο τού πυκνωτή μηδενίζεται.
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13-20. Κύκλωμα R-C-L σέ σειρά περιέχει ήλεκτρικό στοιχείο μέ ΗΕΔ U καί διακό
πτη. Ό  διακόπτης κλείνει κατά τή χρονική στιγμή t = 0. Προσδιορίστε καί 
διερευνείστε τίς λύσεις τού κυκλώματος έκφράζοντας όλες τίς σταθερές 
συναρτήσει τών παραμέτρων R, C, L καί U.

13-21. Σέ ένα κύκλωμα R-C-L σέ σειρά ή ωμική άντίσταση είναι ή μισή άπό αύτή 
πού άπαιτεΐται γιά κατάσταση κρίσιμης άποσβέσεως. Υπολογίστε τή λογα
ριθμική μείωση τών ταλαντώσεων καί τό λόγο τού πλάτους σέ δύο διαδο
χικά μέγιστα.

13-22. Προσδιορίστε τή λογαριθμική μείωση τών ταλαντώσεων ένός κυκλώματος 
R-C-L σέ σειρά άν ό λόγος τού πλάτους σέ δύο διαδοχικά μέγιστα είναι 
2:1. Γιά τήν περίπτωση αύτή προσδιορίστε τή σχέση τών παραμέτρων R, 
C καί L καί συγκρίνετε τό προηγούμενο όποτέλεσμα μέ τήν προσέγγιση 
τής έξ. (13.50).

13-23. Ένα κύκλωμα R-C-L σέ σειρά βρίσκεται σέ κατάσταση κρίσιμης άποσβέ
σεως. Κατά τή χρονική στιγμή t = 0 τό φορτίο πού βρίσκεται άποθηκευ- 
μένο στόν πυκνωτή είναι q0 > 0 καί τό ρεύμα Τσο μέ τό μηδέν.
(α) Προσδιορίστε τό πρόσημο τών συντελεστών C ,. καί C , στή λύση τής 
έξ. (13.46) πού περιγράφει τή χρονική έξέλιξη τού φορτίου.
(β) Δείξτε άτι, σύμφωνα μέ τή σύμβαση πού έχει υίοθετηθεί έδώ, τό ρεύ
μα I είναι πάντα άρνητικό ένώ ή πρώτη παράγωγος τού ρεύματος ώς πρός 
τό χρόνο άλλάζει περιοδικά πρόσημο.
(γ) Προσδιορίστε τή χρονική στιγμή κατά τήν άποία τό ρεύμα γίνεται μέγι
στο.
(δ) Γιά q0 = 0.5 C άποδώστε στήν ίδια γραφική παράσταση τίς λύσεις q(t)
καί l(t).
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εναλλασσόμενο ρεύμα

/

Σέ πολλές ήλεκτρικές έφαρμογές, Ιδίως δταν ήλεκτρική ένέργεια μετα- 

τρέπετσι σέ άλλες μορφές, δπως θερμική, φωτιστική ή μηχανική, ή ΗΕΔ 

δέν είναι άπαραίτητο νά παραμένει σταθερή. Όποιοδήποτε έναλλασσόμενο 

δυναμικό, μέ ήμιτονοειδή, τριγωνική, τετραγωνική ή άκόμη καί μή περιοδι
κή μορφή μπορεί νά θερμάνει ένα άγωγό, νά πυρακτώσει τό νήμα μιάς λυ
χνίας ή νά περιστρέφει ένα κατάλληλα κατασκευασμένο κινητήρα. ‘Από τήν 
άλλη πλευρά, έναλλασσόμενη Η ΕΔ  μπορεί νά παραχθεϊ εύκολότερα καί οι
κονομικότερα άπ' άτι ή συνεχής. Ήμιτονοειδής Η ΕΔ μπορεί νά παραχθεϊ 
στά άκρα ένός πλαισίου πού περιστρέφεται μέ σταθερή γωνιακή ταχύτητα 
μέσα σέ ένα όμογενές μαγνητικό πεδίο, δπως δείχνει τό σχήμα 14-1, πού 
περιλαμβάνεται στά βιβλίο Φυσικής τής Ρ  Λυκείου. ‘Η ένέργεια πού άν- 
τιπροσωπεύει τό ρεύμα πού παράγεται μπορεί νά μεταφερθεί σέ μεγάλες 
άποστάσεις μέ πολύ μικρότερες άπώλειες άπ' δτι τό συνεχές. Τέλος ή κα
τανομή του σέ πολλούς καταναλωτές μπορεί νά γίνει, δπως θά δούμε στό 
τέλος τού κεφαλαίου, άρκετά εύκολα μέ έπαγωγικές μεθόδους. Γιά τούς 
παραπάνω λόγους τό έναλλασσόμενο ρεύμα βρίσκει σήμερα εύρεία έφαρ- 
μογή στήν παραγωγή καί κατανάλωση ένεργείας. Στό κεφάλαιο αύτό θά 

άσχοληθούμε μέ τή συμπεριφορά τού έναλλασσόμενου ρεύματος (τό όποίο 
σέ άναλογία μέ τό συνεχές θά συντμήσουμε ώς ΕΡ) σέ κυκλώματα πού 
περιέχουν μιά ή περισσότερες πηγές έναλλασσόμενης Η ΕΔ καί έξαρτήματα 

μέ άντίσταση, χωρητικότητα καί αύτεπαγωγή. Καθόσον άλλες μορφές



14-1. Ιδανικά 'Εξαρτήματα R, C, L ατά ΕΡ 669

ΣΧΗΜΑ 14-1 Παραγωγή ήμιτονοει- 
δοΟς τάσης (Α.Ε. Μά- 
ζΠ. ΦΥΣΙΚΗ, Γ  Λυ
κείου. ΟΕΔΘ 1980).

έναλλασσόμενης ΗΕΔ έχουν μάλλον θεωρητικό ένδιαφέρον, θά άναφερ- 

θοϋμε κατά κύριο λόγο σέ δυναμικό μέ ήμιτονοειδή μεταβολή ώς πρός τό 

χρόνο

U = U0cos(u)t + α). (14.1)

Στήν τελευταία σχέση U0, ω καί α είναι σταθερές ώς πρός τό χρόνο. Θά 
άναφερθούμε στή συνέχεια στήν ποσότητα U0 μέ τόν δρο πλάτος καί στήν 
ποσότητα α μέ τόν δρο φάση τής ΗΕΔ. ω είναι ή γωνιακή συχνότητα πού 

συνδέεται πρός τή συχνότητα ν καί τήν περίοδο Τ μέ τίς σχέσεις

ω = 2πν = - γ -  . (14.2)

14-1 Ιδανικά Εξαρτήματα R, C, (. στό ΕΡ

Στό προηγούμενο κεφάλαιο όρίσαμε τά Ιδανικά έξαρτήμστα άνπστά
σεως, χωρητικότητας καί έπαγα>γής άπό τίς άντίστοιχες σχέσεις πού συν
δέουν τή διαφορά δυναμικού στά άκρα τού έξαρτήμστος μέ τό ρεύμα πού 

τά διαρρέει:

Αντίσταση: V r = IR (14.3α)

χωρητικότητα:

-
 ίυIIο> f Idt (14.3β)

έπογωγή: .< II Γ*

dl
dt ’

(14.3γ)
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Είναι χρήσιμο σέ πρώτο στάδιο νά έξετάσουμε τή συμπεριφορά των Ιδανι
κών αυτών έξαρτημάτων δταν διαρρέονται άπό ρεύμα μέ ήμιτονοειδή με
ταβολή ώς πρός τό χρόνο. Χωρίς άπώλεια άπό τή γενικότητα μπορούμε γιά 
τό σκοπό αυτό νά θεωρήσουμε ρεύμα τής μορφής

I = l0sinu)t (14 .4)

δπου ή παράλειψη κάποιας σταθερής φάσης σημαίνει κατάλληλη έπιλογή 

τής άρχής μετρήσεως τού χρόνου. “Αν τό ρεύμα αύτό διαρρέει μιά Ιδανική 

άντίσταση R, τό δυναμικό στά άκρα τού έξαρτήματος δίνεται άπό τήν έξ. 
(14.3α) ώς

V R = l0Rsinu)t. (14 .5)

Κατά τόν Γδιο τρόπο, γιά ένα Ιδανικό πυκνωτή ή έξ. (14 .3β) δίνει

V c = — cosu>t + Α (14 .6 )
Cco

δπου Α είναι ή σταθερά τής όλοκληρώσεως. Τιμή τής σταθεράς Α διάφορη 
τού μηδενός σημαίνει δτι κάποιο μόνιμο δυναμικό έχει άναπτυχθεΐ στά ά
κρα τού πυκνωτή. Καθόσον ή περίπτωση αύτή μπορεί νά διερευνηθεΐ ξε
χωριστά, θά θεωρήσουμε δτι Α  =  0  καί θά γράψουμε τήν έξ. (14 .6 ) ώς

Vc = — —ϊ— cosoot = sinfiut — ^Λ. (14.7)
Coo Cu> V 2 )

Ή  έξ. (14 .3γ), τέλος, όδηγεϊ στήν περίπτωση ένός Ιδανικού έξαρτήματος 
έπαγωγής στή σχέση δυναμικού - ρεύματος

V L =  l0Lu)costot = l0Loosin^oot + y j .  (14 .8 )

Παρατηρεΐται δτι ot έξ. (14 .5 ), (14 .7 ) καί (14 .8 ) μπορούν νά γραφούν 
στην ένιαία μορφή

Vk =  V0icsin(u)t + φι<) (14 .9)

δπου V0k καί φι< είναι άντίστοιχα τό πλάτος καί ή φάση πού χαρακτηρίζουν
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τά (δανικά έξαρτήματα yi0 k = R, C, L  Ή φάση Φκ άντιπροσωπεύει τή γω
νία κατά τήν όττοία ή διαφορά δυναμικοΟ προηγείται τοΟ ρεύματος. "Αν κά

ποιο χαρακτηριστικό σημείο τής ταλαντώσεως τής διαφοράς δυναμικού 
(π.χ. τό μέγιστο θετικό πλάτος) συμβαίνει σέ χρόνο t, τό ίδιο χαρακτηριστι

κό σημείο τής ταλαντώσεως τού ρεύματος συμβαίνει σέ χρόνο t' =  t + 

Φΐ(/ω. Έτσι τό ρεύμα προηγείται τού δυναμικού άν ή γωνία φ|( είναι θετική 

καί ύπολείπεται τού δυναμικού άν ή γωνία φ|( είναι όρνητική. Ή  έξ. (14.7) 
δείχνει άτι γιά ένα Ιδανικό πυκνωτή

_  _  π 
Φο — — -y · (14.10)

Κατά τόν ίδιο τρόπο, γιά ένα Ιδανικό έξάρτημα αύτεπαγωγής άπό τήν έξ. 
(12.8)

_  _  π 
Φι. = -y · (14.11)

Γιά μιά Ιδανική άντίστάση, προφανώς

6IIaee- (14.12)

Τό πλάτος τής διαφοράς δυναμικού Vok μπορεί έπίσης νά έξαχθεί άπό 

τίς έξ. (14.5), (14.7) καί (14.8). Γιά τά τρία Ιδανικό έξαρτήματα έχουμε

Vo* = l0R (14.13α)

Voc = '° 00 Οω
(14.13β)

Vql =  Ι0ίω . (14.13γ)

Γίαρατηρεΐται άτι καί στίς τρείς περιπτώσεις τό πλάτος τής διαφοράς δυνα

μικού είναι άνάλογο πρός τό πλάτος τού ρεύματος. Ιδιαίτερα ή έξ. (14.13α) 

θυμίζει έντονα τό νόμο τού Ohm. Μπορούμε τυπικά νά θέσουμε καί τίς 

δύο έπόμενες έξισώσεις στήν Ιδια μορφή

Vok =  l0X k

δν όρίσουμε τούς συντελεστές όναλογίας

(14.14)
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Xc
1

Cu)
(14.15α)

καί

X l = Leo. (1 4 .1 5β)

Θά άναφερθοϋμε στίς δύο τελευταίες ποσότητες μέ τούς ΰρους χωρητική 
Αντίσταση καί έπαγωγική Αντίσταση τών Αντίστοιχων Ιδανικών έξαρτημά- 

των. Είναι προφανές δτι ή όρολογία έχει έννοια μόνο στήν περίπτωση τού 
ΕΡ . Γιά συνεχές ρεύμα (ω = 0), δπως Αναμένεται

X c —* 00 (14.16α)
ω—*0

X L — 0. (14 .160)
ω—*0

Γιά πληρότητα, μπορούμε Ακόμη νά άναφερθοϋμε στήν ώμική Αντίσταση 
ένός Ιδανικού έξαρτήματος Αντιστάσεως

X R = R (1 4 .1 6γ)

πού διατηρεί τήν ίδια τιμή γιά τό συνεχές καί έναλλασσόμενο ρεύμα.

R
Λ Λ Λ Λ

2

ΣΧΗ Μ Α 14-2 Κύκλωμα γιά τόν προσδιορισμό χωρητικής καί έπαγωγικής άντιστά- 

σεως.
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ΠΕΙΡΑΜΑ 14-1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑ
ΣΕΩΣ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 14-2. Ό ς άντίσταση R χρησιμο
ποιείστε ένα κιβώτιο άντιστάσεων. Στή θέση τού έξυρτήμστος Ε τοποθε
τείστε ένα πυκνωτή μέ χωρητικότητα C = 5 pF. Χρησιμοποιείστε άκόμη 
μιά γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών G, ένα ήλεκτρονικό βολτόμετρο ΕΡ 
V καί ένα διπλό διακόπτη S.
-  Ρυθμίστε τή γεννήτρια σέ συχνότητα 30 Ηζ. 'Εναλλάσσοντας τή θέση 
τού διπλού διακόπτη μεταξύ τών έπαφών 1 καί 2. ρυθμίστε τό κιβώτιο 
άντιστάσεων ώστε ή διαφορά δυναμικού μεταξύ τών άκρων τού έξαρτή- 
ματος R καί τού έξαρτήματος Ε νά είναι Γση. Στήν κατάσταση αύτή ή χω
ρητική άντίσταση τού πυκνωτή είναι Γση μέ τήν ώμική άντίσταση τού κι
βωτίου άντιστάσεων.
-  Έπαναλάβειΐ τήν προηγούμενη έργασία γιά τουλάχιστον 10 τιμές τής 
συχνότητας μεταξύ 30 καί 1000 Ηζ. Σέ κατάλληλο πίνακα σημειώστε τή 
χωρητική άντίσταση τού πυκνωτή ώς συνάρτηση τής συχνότητας. 'Απο
δώστε τά άποτελέσματά σας σέ γραφική παράσταση μέ λογαριθμικούς 
άξονες. Προσαρμόστε τήν καλύτερη δυνατή εύθεία στό δεδομένα καί 
σχολιάστε τή γραφική παράσταση πού προκύπτει.
-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία άντικαθιστώντας στό κύ
κλωμα τού σχήματος 14-2 τό έξάρτημα Ε μέ ένα έξάρτημα έπαγωγής L 
= 0.044 Η γιά τήν περιοχή συχνοτήτων μεταξύ 500 Ηζ καί 3.5 kHz.

01 προηγούμενες έννοιες μπορούν νά έπεκταθούν στή γενική περίπτω
ση ένός ρεαλιστικού έξαρτήματος ή ένός συγκροτήματος έξαρτημάτων μέ 

δύο άκρα. Πρός τό παρόν θά έξαιρέσουμε άπό τό συγκρότημα έξαρτημά- 
των άμοιβαία έπαγωγή καί γεννήτριες ΕΡ . Ά ν  τό ρεύμα πού διαρρέει τό 

έξάρτημα έχει τή μορφή τής έξ. (14 .4 ), ή διαφορά δυναμικού στό άκρα του 

θά είναι άνάλογη πρός τό ρεύμα. Γενικά μπορούμε νά γράψουμε

V = l0Zsin(u)t + φ) (1 4 .1 7 )

όπου, όπως θά δούμε στήν έπόμενη παράγραφο, ή φάση φ μπορεί νά πά

ρει όποιαδήποτε τιμή μεταξύ — π/2 καί π/2. Θά όνομάσουμε τήν ποσότητα 

Ζ σύνθετη άντίσταση τοΰ έξαρτήματος. Παρατηρεϊται άτι άν V0 είναι τό 

πλάτος τοΰ δυναμικού, ή σύνθετη άντίσταση Ικανοποιεί τή σχέση πού άνπ- 

στοιχεΐ στό νόμο τοΰ Ohm
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14-2 Ίσχή ΕΡ

"Ας έξετάσουμε στή συνέχεια τήν ίσχή πού δαπανάται κατά τή ροή ΕΡ 
σέ ένα έξάρτημα ή κύκλωμα έξαρτημάτων μέ δύο άκροδέκτες. "Αν V  καί I 

είναι άντίστοιχα ή στιγμιαία τιμή τής διαφοράς δυναμικού καί τού ρεύματος, 
τότε μπορούμε νά όρίσουμε τή στιγμιαία τιμή τής ίσχής ώς

W  = VI. (14 .19)

Θά θεωρήσουμε ΕΡ μέ τή συναρτησιακή μορφή τής έξ. (14 .4 )

I = l0sincot (14 .4)

όπότε σύμφωνα μέ τήν έξ. (14 .9 ) ή διαφορά τού δυναμικού στά άκρα τού 
έξαρτήματος θά έχει τή μορφή

I

V = V0sin(u)t + φ) (14 .20)

δπου τό πλάτος τού ρεύματος καί τό πλάτος τής διαφοράς δυναμικού συν

δέονται διαμέσου τής σύνθετης άντιστάσεως μέ τή σχέση

V0 =  ΖΙ0. (14 .21 )

Μέ τή μορφή αύτή τού ρεύματος καί διαφοράς δυναμικού ή έξ. (14 .19 ) γί
νεται

W  = l0V0sincotsin(cot + φ ). (14 .22 )

Είναι άρκετά χρήσιμο νά ξαναγράψουμε τήν τελευταία σχέση σέ λίγο δια
φορετική μορφή. Χρησιμοποιώντας τήν τριγωνομετρική ταυτότητα

βΐηαείπβ =  i  [co s(a  — β) — cos(a + β )] (14 .23 )

γιά a  = cot + φ καί β =  cot, ή έξ. (14 .22 ) μπορεί νά γραφεί ώς

W  = i  l0V0 [οοβφ — cos(2cot + φ ) ] . (14 .24 )

Ή  μέση Ισχή πού καταναλώνεται σέ ένα έξάρτημα κατά τή ροή έναλλασ- 
σόμενου ρεύματος μπορεί τώρα νά ύπολογιστεϊ μέ τή βοήθεια τής τελευ
ταίας έκφράσεως. Ή  μέση Ισχή όρίζέται άπό τή σχέση
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< W > = l f T Wdt (14.25)
Τ *b

πού σέ συνδιασμό μέ τήν έξ. (14.24) δίνει

<W> = i | 0V0cosQ. (14.26)

Χρησιμοποιώντας άκόμη τήν έξ. (14.21) μπορούμε νά γράψουμε τή μέση 

Ισχή στίς έναλλακτικές μορφές

<W> = Ι^ Ζ σ ο β φ  = |-^ -ο ο 8 φ . (14.27)

Ό  άναγνώστης θά παρατηρήσει άμέσως άτι σύμφωνα μέ τό τελευταίο 

άποτέλεσμα ένα Ιδανικό έξάρτημα χωρητικότητας ή έπαγωγής Οπου Φ = 
± π/2, δέν καταναλώνει Ισχή. ’Αντίθετα, μιά Ιδανική άντίσταση καταναλώ

νει τή μέγιστη δυνατή Ισχή

<W> = I  l0V = i  l0!R = Ϊ  · (14.28)

Ή  τελευταία μάλιστα σχέση μπορεΤ νά χρησιμοποιηθεί άπό τήν ένεργειακή 
άποψη, ώς σημεΤο συγκρίσεως μεταξύ συνεχούς καί έναλλασσόμενου ρεύ
ματος. Πράγματι, συγκρίνοντας μέ τίς έξ. (4.40) προκύπτει άτι ή Ισχή πού 

καταναλώνεται σέ μιά Ιδανική άντίσταση άπό ΕΡ τής μορφής (14.4) καί 
έπομένως διαφορά δυναμικού τής μορφής (14.20) είναι Τση μέ τήν Ιαχή 

πού καταναλώνεται στό. Τδιο έξάρτημα ΣΡ μέ τιμή

Ι „  = — ( 14. 29α)  
V *

καί διαφορά δυναμικού

ν ιν (14.29β)

Μέ τήν έννοια αύτή στίς ποσότητες τής έξ. (14.29) έχουν δοθεί οΙ είδικές 
όνομασίες ένεργό ρεύμα καί Ανεργός τάση. "Οπως έπισημάνθηκε στό Πεί
ραμα 10-6, τά περισσότερα βολτόμετρα καί άμπερόμετρα ΕΡ είναι βαθμο
νομημένα ώστε νά μετρούν ένεργούς τιμές τού δυναμικού καί τού ρεύμα
τος.
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Μιά έναλλακτική Αποψη τής ένεργοΰ τιμής δυναμικοί) καί ρεύματος πα
ρέχεται μέ τή χρησιμοποίηση του γενικού δρισμού τής μέσης τιμής πού δί

νεται στήν έξ. (1 4 .2 5 ). Ό  Αναγνώστης μπορεϊ εύκολα νά δείξει Ατι

καί

(14.30α)

[< |2> ]ι/2 = — ~  (14 .30β )

δηλαδή, Ατι οΐ ένεργές τιμές τού δυναμικού καί τού ρεύματος Αντιπροσω
πεύουν τήν τετραγωνική ρίζα τής μέσης τιμής τού τετραγώνου τών Αντί
στοιχων στιγμιαίων μεγεθών. Άπό τήν παρατήρηση αύτή, οΙ τιμές τών έξ.
(1 4 .2 9 ) άναφέρονται συνήθως καί ώς τιμές rme (άπό τόν Αντίστοιχο Αγ- 

γλοσαξωνικό Apo «root - mean - square»). Μέ τή βοήθεια τών τιμών rms 
οί έξ. (1 4 .26 ) καί (1 4 .2 7 ) μπορούν τώρα νά γραψούν Ισοδύναμα ώς

V ev2
<W > = lEVV Evcos<p = lev2Zcos<p = — - — coscp. (14 .31 )

Γιά λόγους πληρότητας μπορούμε νά γράψουμε άκόμη τήν έξ. (14 .21 ), πού 
γιά τό ΕΡ Αντιστοιχεί στό νόμο τού Ohm, ώς σύνδεση τών ένεργών τιμών

V EV =  ΙενΖ. (14 .32 )

Ό πω ς δείχνουν οί έξ. (1 4 .26 ) καί (14 .27 ) σημαντικό ρόλο στήν κατα
νάλωση ίσχής σέ ένα έξάρτημα κατά τή ροή ΕΡ παίζει ή διαφορά φάσης 
μεταξύ τού ρεύματος καί τής διαφοράς δυναμικού πού άναπτύσσεται στά 
άκρα του. Γιά τό λόγο αύτό στήν ποσότητα coscp πού ύπεισέρχεται στίς έκ- 

Φράσεις τής μέσης ίσχής έχει δοθεί ή είδική όνομασία συντελεστής Ισχής. 

Μέ τήν ποσότητα αύτή θά έχουμε τήν εύκαιρία νά άσχοληθοϋμε έκτενέ- 
στερα στή συνέχεια τού κεφαλαίου.

01 προηγούμενες έννοιες μπορούν νά μεταφερθοϋν άτόφιες στό χειρι
σμό μιάς γεννήτριας πού παρέχει ΕΡ σέ κάποιο έξάρτημα ή κύκλωμα έξαρ- 
τημάτων μέ δύο διακριτά Ακρα. "Αν ή ήμιτονοειδής ΗΕΔ πού χαρακτηρίζει 
τή γεννήτρια είναι U, τότε ή στιγμιαία Ιαχή πού παρέχει ή γεννήτρια στό 
έξωτερικό κύκλωμα είναι

W =  UI. (14.33)
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Γιά ρεΟμα τής μορφής (14.4) ή ΗΕΔ τής γεννήτριας μττορεΤ νά γραφεί γενι
κά ώς

U = U0sin(cot + φ) 

μέ στιγμιαία ίσχή {βλ. έξ. (14.22) καί (14.24))

(14.34)

W =  l0U0sinu>tsin(u)t + φ) =  | ί 0υ0[οοβφ — cos(cot + φ)] (14.35 )

καί μέση Ισχή, σέ άναλογία μέ τίς έξ. (14.26) καί (14.27),

U 2
<W> = |  Ι0υ0οο8φ = \  Ι02Ζοο3φ = |  cosq> (14.36)

όπου στήν περίπτωση αύτή Ζ είναι ή σύνθετη άντίσταση τού έξωτερικού 
κυκλώματος. Κατά τόν ίδιο τρόπο μπορούμε νά όρίσουμε τήν ένεργό ΗΕΔ

UCv =■
υβ

ν /5 "
(14.37)

μέ μέση παροχή Ισχής στό έξωτερικό κύκλωμα τής γεννήτριας

<W> = ΙενΙΙΕνεο8φ. (14.38)

14-3 Άνυσμαπκή ’Αναπαράσταση Μεγεθών ΕΡ

Ή στιγμιαία τιμή όποιουδήποτε μεγέθους ΕΡ (ΗΕΔ, διαφορά δυναμι
κού, ρεύμα) μέ τή γενική μορφή

A = AoSin(b>t + α) (14.39)

είναι δυνατόν νά παρασταθεΤ γεωμετρικά σέ δύο διαστάσεις μέ τή βοήθεια 

τού σχήματος 14-3. Γράφοντας τήν έξ. (14.39) στήν Ισοδύναμη μορφή

A = (A0cosa)sinu)t + (A0sina)cosu)t (14.40)

είναι δυνατόν νά θεωρήσουμε τό στιγμιαίο μέγεθος Α ώς ένα δισδιάστατο 

άνυσμα Α μέ μήκος Α,, τό όποίο σχηματίζει γωνία α μέ τόν άξονα χ καί τού 

όποίου οΐ συνιστώσες

ax = Aocosa 

8y =  AoSipa

(14.41α) 

(14.41 β)
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ΣΧΗΜΑ 14-3 Άνυσματική άναπαράσταση μεταβλητής ατό ΕΡ.

μεταβάλλονται μέ τό χρόνο ώς axsinu>t καί aycosu)t. Ό πω ς δείχνει τό σχή
μα 14-3, ένα δεύτερο μέγεθος ΕΡ, μέ τήν ίδια συχνότητα ω καί στιγμιαία 
τιμή

Β =  B0sin(cjt + β) (14 .42)

μπορεί νά παρασταθεΐ ώς ένα δεύτερο άνυσμα Β μέ μήκος Β0 καί συνιστώ

σες

bx =  Β,,οοββ (14.43α)

by = Βοβϊηβ (14 .43β)

πού μεταβάλλονται μέ τό χρόνο ώς bxsinu)t καί bycosoot.
Ή  άπεικόνιση του σχήματος 14-3 δίνει κατ' άρχήν μιά ποιοτική έπο- 

πτία τής σχετικής πορείας των δύο μεγεθών. Άναδεικνύεται δμως ώς ένα 
έξαιρετικά Ισχυρό έργαλείο στήν άνάλυση κυκλωμάτων ΕΡ όταν τό δύο με
γέθη Α καί Β έχουν τίς ίδιες διαστάσεις. Όπως θά θυμάται ό άναγνώστης, 
κατά τήν άνάλυση κυκλωμάτων οΙ νόμοι τοϋ Kirchhoff άπαιτοϋν τήν πρό
σθεση ρευμάτων καί διαφορών δυναμικού (βλ. έξ. (6 .19) καί (6 .20 )). Στήν
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μορφή τής έξ. (14.40), άν τά μεγέθη είναι όμοειδή (άπότε καΓ τό Αθροισμά 
τους έχει νόημα) μπορούν νά ττροστεθοΟν ώς

C =  A  + Β = (AoCosa + Bocos0)sinu>t + (Α,,βΙπα + Bo8in0)cosu)t.
(14.44)

Τ6 τελευταίο άποτέλεσμα έπιδέχεται τήν Ιδια έρμηνεία μέ τό άνάπτυγμα 

τής έξ. (14.40). Μπορεί νά θεωρηθεί ώς ένα άνυσμα C  μέ συνιστώσες

cx = Agcosa + Boco80 (14.45α)

cY = A^lna + Bosin0 (14.450)

πού μεταβάλλονται μέ τό χρόνο ώς cxsinuit κα( Cycoeuit. Επιπλέον, ot συνι
στώσες είναι αύτές πού προ0λέπονται ώς συνιστώσες τού άνυσμσπκοΟ 
άθροίσματος

C = A + Β (14.46)

ήτοι

cx =  β χ + b x (14.47α)

Cy =  8y +  b y . (14.470)

Τό μέγεθος μπορε? τώρα νά γραφεΤ στή μορφή τής έξ. (14.39) ώς

C = C0sin(u>t + γ).

Άπό τήν άπλή θεώρηση τού σχήματος 14-3 έπεται ότι

C0 = y / c x* + Cyi  (14.48α)

Υ (14.480)

Γ ιό τήν είδική περίπτωση των δύο άνυσμάτων πού θεωρήσαμε ό Αναγνώ

στης μπορεί μέ λίγη τριγωνομετρία νά έκφράσει τό πλάτος κάί τή φάση τού 

μεγέθους C ώς συνάρτηση τών Αρχικών παραμέτρων

C0 = γ/Α02 + Β02 + 2AoBocos(0 -  a) (14.49α)



580 14. 'Εναλλασσόμενο Ρεϋμα

gΥ = sin 1 -  a)J + α. (14 .49β)

Είναι προφανές δτι ή προηγούμενη διεργασία μπορεί νά έπεκταθεί σέ 
δποιοδήποτε άριθμό μεγεθών. Μπορούμε νά συνοψίσουμε έπομένως τή 
μέθοδο ύπό μορφή κανόνα:

Μ εγέθη ΕΡ  (Η ΕΔ , διαφορές δυναμικού, ρεύματα) τής ίδιας συχνότητας 
μπορούν νά άντιπροσωπευθούν άπό άνύσματα δύο διαστάσεων μέ μέτρο 
τό πλάτος καί κλίση πρός τόν όριζόντιο άξονα τή φάση πού τά χαρακτηρί
ζει. Τό άλγεβρικό άθροισμα όμοειδών μεγεθών έχει πλάτος καί φάση άντί- 
στοιχα τό μέτρο καί τήν κλίση (ώς πρός τόν όριζόντιο άξονα) τού άθροί- 
σματος των άνυσμάτων πού τό άντιπροσωπεύουν.

Ό πω ς ήδη άναφέρθηκε, ή άνυσματική άναπαράσταση μεγεθών ΕΡ 

πού περιγράψαμε βρίσκει εύρεία έφαρμογή στήν άνάλυση κυκλωμάτων. Εί
ναι ίσως χρήσιμο νά μελετήσουμε στήν πράξη τή μέθοδο μέ ένα άπλό πα
ράδειγμα καί λίγη πειραματική έργασία. Θά θεωρήσουμε γιά τό σκοπό αύτό 
τό άπλό κύκλωμα R-C-L σέ σειρά πού δίνεται στό σχήμα 14-4. Γιά ύπολο- 
γιστικούς σκοπούς θά δεχτούμε άρχικά Ιδανικά έξαρτήματα μέ τή συμπερι

φορά πού περιγράφηκε στήν Παράγραφο 14-1. "Αν θεωρήσουμε δτι τό

Ι ΣΧΗΜΑ 14-4 Κύκλωμα

R-C-L σέ σειρά.

---- Θ----
G

ρεύμα πού διοχετεύει ή γεννήτρια (νέχει τή μορφή τής έξ. (14 .4 ), τό δυνα
μικό στά άκρα κάθε έξαρτήματος δίνεται άντίστοιχα άπό τίς έξ. (14 .5 ),
(14 .7 ) καί (14 .8 ). Ή  άντίστοιχη άνυσματική άναπαράσταση δίνεται στό 

σχήμα 14-5. Τό στιγμιαίο ρεύμα

I =  l0sinu>t (14 .4 )

έχει ληφθεΐ κατά τόν άξονα χ. Κατά τόν ίδιο άξονα, σύμφωνα μέ τήν έξ. 
(14 .5 ) έχει ληφθεΤ καί ή διαφορά δυναμικού στά άκρα τής άντιστύσεως R

t ΠαρατηρεΤται ότι πολλές φορές μεγέθη ΕΡ διαφόρων διαστάσεων μποροΟν νά συμπερι- 
ληφθοΟν στήν Τδια γραφική παράσταση. Τοϋτο, όπως ήδη άναφέρθηκε, βοηθάει στήν 
ποιοτική έκτίμηση τής σχετικής πορείας των δύο μεγεθών. Τό σχετικό μήκος δμως δύο 
έτεροειδών άνυσμάτων μπρεΤ νά έπιλεγεΤ αύθαίρετα καθόσον μετροϋνται σέ διαφορετι
κές κλίμακες.
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VR = l0Rsincot (1 4 .5 0 )

μέ έπίσης μηδενική φάση. ΟΙ διαφορές δυναμικοΰ ατά άκρα τών (δανικών 

έξαρτημάτων C καί L

ν 0 = Α 8ί„ ( ω, _ | )  (1 4 .5 , )

V L = l0Lu>sin  ̂ωί + (1 4 .5 2 )

έχουν άντίστοιχπ Φορά κατά τό θετικό καί άρνητικό άξονα y.

ΣΧΗΜΑ 14-5 Άνυσματική 
άναπαράστοση τής διαφοράς 
δυναμικού σέ κύκλωμα R-C-L

Σύμφωνα μέ τόν προηγούμενο κανόνα, ή διαφορά δυναμικού ατά άκρα 

τού συνδιασμοΰ R-C-L έχει πλάτος

V rclo V r2 + (Vc -  V L)2 =  l02R2
+ ( c i r  -  '•Lw ) '

39
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Μ
Π

R2 + / —ί- -  Ι_ω 
 ̂ Coo

Ή  τελευταία σχέση μπορεί άμέσως νά συγκριθεϊ μέ την έξ. (14 .18) άπό. 
τήν όποία έπεται ή τιμή τής σύνθετης άντιστάσεως γιά τό κύκλωμα R-C-L 
ώς

V RCLO =
) Ί

1/2

(14 .53 )

2 + ( c i  “  L“

Τέλος, άπό τήν έξ. (14 .48β ), ή φάση τής διαφοράς δυναμικού ατά άκρα τού 
κυκλώματος, μπορεί νά γραφεΤ ώς

(14 .54)

φ = cos
Ζ ' (14 .55 )

ΠΕΙΡΑΜΑ 14-2. ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R-C-L ΣΕ ΣΕΙΡΑ

Λ\\

Συνδέστε τό κύκλωμα του σχήματος 14-6(α). Χρησιμοποιείστε ένα 

πυκνωτή C = 5 μΡ, ένα έξάρτημα αύτεπαγωγής L = 44  mH καί μιά πρό

τυπη άντίσταση Rs = 5 .Ω . Ή  άντίσταση RL άντιπροσωπεύει τήν ώμική 

άντίσταση το.ϋ έξαρτήματος αύτεπαγωγης, RE είναι ή έσωτερική άντίστα

ση τής γεννήτριας G καί Rd ένα κιβώτιο όντιστάσεων.

— Ή  έσωτερική άντίσταση RE τής γεννήτριας G μπορεί νά μετρηθεί μέ 

•τή/βοήθεια τής άπλής διατάξεως πού δίνεται στό σχήμα 14-6(β). Ρυθμί

στε τό πλάτος έξόδου τής γεννήτριας στήν κλίμακα 1 - 10 V. Γιά μιά τυ

πική συχνότητα τής τάξης τού 1 kHz μετρεΐστε τή διαφορά δυναμικού 

στό άκρα τού κιβωτίου άντιστάσεων Rd γιά άρκετές τιμές τής άντιστά- 

σεως στήν περιοχή 10 Ω < Rd < 100 Ω. Σημειώστε σέ κατάλληλο πίνακα 
τή διαφορά δυναμικού στά άκρα τού κιβωτίου καί τήν τιμή τής άντιστά- 
σεως. Σέ μιά τρίτη στήλη ύπολογίστε τό ρεύμα πού διαρρέει τήν άντί
σταση. 'Αποδώστε σέ γραφική παράσταση τή μεταβολή τού δυναμικού 
ώς συνάρτηση τού ρεύματος καί προσαμμώστε στά δεδομένα τήν καλύ

τερη εύθεία. 'Από τήν κλίση τής ευθείας (βλ. έξ. (5 .3 1)( προσδιορίστε 

τήν έσωτερική άντίσταση RE τής γεννήτριας.

-  Συνδέστε ένα ήλεκτρονικό βολτόμετρο στά σημεία 1 καί Ζ  τού κυκλώ

ματος 14-6(α). Έπιλέξτε στό κιβώτιο άντιστάσεων τήν τιμή Rd = 0. Με

ταβάλλοντας τή συχνότητα ν τής γεννήτριας στήν περιοχή 0 < ν < 3 

kHz καταγράψτε σέ κατάλληλο πίνακα τή συχνότητα καί τήν ένεργό δια-
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ΣΧΗΜΑ 14-6 (α) Διάταξη γιά τή μελέτη κυκλώματος R-C-L σέ σειρά, (β) Διάταξη 
γιά τή μέτρηση έσωτερικής άντιστόσεως γεννήτριας.

φορά δυναμικοΰ στά άκρα τής σύνθετης άντιστόσεως τήν τιμή τής 
θέσης άντιστόσεως υπολογίστε σέ μιά τρίτη στήλη τό άντίστοιχο ένερ- 
γά ρεύμα πού διαρρέει τό κύκλωμά.
— Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά ί\, -  150 Ω καί = 
300 Ω.
— 'Αποδώστε σέ μιά γραφική παράσταση τή μεταβολή τού ένεργοΰ ρεύ
ματος πού διαρρέει τό κύκλωμα ώς συνάρτηση τής συχνότητας γιά τίς 
τρείς προηγούμενες τιμές τής άντιστόσεως fV  Χρησιμοποιείστε ήμιλογα- 
ριθμικό χαρτί μέ τή συχνότητα στό λογαριθμικό Αξονα. 'Ερμηνεύστε τά 
Αποτελέσματα.

Ή  Ανυσματική Αναπαράσταση πού περιγράψαμε μπορεί νά έπεκταθεΤ 

σημαντικά πρός δύο διακριτές κατευθύνσεις μέ σημαντικά όφέλη στήν κα

τανόηση τής συμπεριφοράς μεγεθών ΕΡ . 'Αφενός μπορεί νά είσαχθεΤ ή έν

νοια τών περιστρεφόμενων Ανυσμάτων. Στό πρότυπο αύτό, Ανύσματα δύο 

διαστάσεων θεωρούνται άτι περιστρέφονται στό σύστημα συντεταγμένων 

τού σχήματος 14-5 κατά φορά Αντίθετη πρός αύτή τών δεικτών τού ώρο- 

λογίου μέ σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Κατά τόν τρόπο αύτό ή προβολή 
τους σέ όποιονδήποτε Από τούς δύο άξονες έμφανίζει άρμονική μεταβολή
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μέ περίοδο ω/2π. Ή  θέση των άνυσμάτων έξάλλου κατά τή χρονική στιγμή 
t = 0  προσδιορίζει τή διαφορά φάσης μεταξύ τών διαφόρων μεγεθών.

Μιά έναλλακτική έπέκταση τής άνυσματικής άναπαραστάσεως μεγεθών 

ΕΡ μπορεί νά γίνει μέ τήν είσαγωγή τελεστών. Σέ γενικές γραμμές ό τελε

στής σύνθετης άντιστάσεως γιά ένα έξάρτημα, ή συγκρότημα έξαρτημά- 

των μέ δύο άκρα, όρίζεται άπό τή σχέση

V = (14 .56 )

δπου 'ή έπίδραση του τελεστή στό άνυσμα τού ρεύματος I δημιουργεί τό 
άντίστοιχο άνυσμα τής διαφοράς δυναμικού V. Συγκεκριμένα ό τελεστής ^  
πολλαπλασιάζει τό πλάτος τού ρεύματος μέ τή σύνθετη άντίσταση Ζ καί 
μεταβάλλει τή φάση του κατά τή γωνία φ. Τελεστές πού όρίζοντσι κατά τόν 
τρόπο αύτό είναι γραμμικοί καί έτσι έννοιες καί τεχνικές τής γραμμικής άλ
γεβρας μπορούν νά χρησιμοποιηθούν μέ σημαντικό όφελος στήν άνάλυση 
κυκλωμάτων ΕΡ.

Στά πλαίσια τού παρόντος βιβλίου δέν θά προχωρήσουμε στή μελέτη 
τών δύο τελευταίων έπεκτάσεων τών άνυσματικής άναπαραστάσεως. ’Αν

τίθετα θά έξετάσουμε μέ κάποια λεπτομέρεια τίς δυνατότητες πού προσφέ- 
ρονται μέ τήν είσαγωγή μιγαδικών άριθμών στήν άναπαράσταση μεγεθών 

ΕΡ.

14-4  Άναπαράσταση Μ εγεθών ΕΡ  μέ Μιγαδικούς Αριθμούς

Τό έπίπεδο όρισμοΰ άνυσμάτων δύο διαστάσεων μπορεί νά τεθεί σέ 
άμφιμονοσήμαντη σχέση μέ τό μιγαδικό έπίπεδο. Έ τσ ι, μεγέθη ΕΡ πού δ- 
πως είδαμε χαρακτηρίζονται άπό δύο στοιχεία (π.χ. τό πλάτος καί τή φάση) 
μπορούν νά άναπαρασταθούν μέ μιγαδικούς άριθμούς. Ή  άναπαράσταση 
αύτή άποδεικνύεται ένα έξαιρετικά ίσχυρό έργαλεΐο στήν άνάλυση κυκλω
μάτων ΕΡ. Είναι έπομένως σκόπιμο νά κάνουμε κατ' άρχήν μιά γρήγορη 
άνασκόπιση όρισμών καί ίδιοτήτων τών μιγαδικών άριθμών πού θά φα
νούν χρήσιμοι στή συνέχεια.

1. Έ ν α ς  μιγαδικός άριθμός έχει τή γενική μορφή1

ζ  =  a + Λ> (14 .57 )

t Μιγαδικοί άριθμοί, 6πως καί ή φανταστική μονάδα /, συμβολίζονται μέ πλάγιους χαρακτή-
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άπου a καί b είναι πραγματικοί άριθμοί καίτ / είναι ή φανταστική μο

νάδα

/ *  y p T . (14.58)

2. Δύο μιγαδικόι άριθμοί

*ι =  at + Λ>ι καί ζ2 = a2 + /bj (14.59)

είναι ίσοι άν καί μόνον άν

a, = a2 καί b, = b2. (14.60)

3. Τό άθροισμα καί τό γινόμενο δύο μιγαδικών άριθμών είναι μιγαδι- 
κοί άριθμοί. Γιά τούς δύο μιγαδικούς άριθμούς τής έξ. (14.59) μπο
ρούμε νά γράψουμε άντίστοιχα

ζ, + ζ2 — (a, + a2) + /(b, + b2)̂ (14.61)

καί

z,z2 = (a,a2 -  b,b2) + /(a,b2 + b,a2). (14.62)

4. Ή  διαίρεση δύο μιγαδικών άριθμών μπορεί νά όριστεϊ ώς τό άντί- 
στροφο τού πολλαπλασιασμού. Ά ν

-7 "  = ί  (14.63)

τότε ζ είναι ένας μιγαδικός άριθμός, τέτοιος ώστε

ζ, =  ζζ2. (14.64)

t Σέ πολλά βιβλία ήλεκτρισμοΟ, κυρίως άπευθυνόμενα σέ μηχανικούς ή φανταστική μονά
δα συμβολίζεται, μέ τό γράμμα /. Τούτο άκολουθεΤται γιά νά άποφευχθεΤ σύγχιση μέ τή 
στιγμιαία τιμή τού ρεύματος πού κατά παλαιή παράδοση συμβολίζεται άπό όρισμένους 
συγγραφείς μέ τό γράμμα ϊ. Στό πλαίσια τού παρόντος βιβλίου θά χρησιμοποιήσουμε άπο- 
κλειστικά κεφαλαία γράμματα γιά τό συμβολισμό μεγεθών ΕΡ καί θά διατηρήσουμε τό 
γράμμα / γιά τό συμβολισμό τής φανταστικής μονδας σέ συνέπεια μέ τήν καθιερωμένη 
πρακτική στά μαθηματικά καί στή φυσική.
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"Αν ό άριθμός ζ  γράψει στή μορφή τής έξ. (14 .57 ), τότε οΙ δύο Ισό
τητες πού συνεπάγεται ή έξ. (1 4 .6 4 ) (βλ. έξ. (14 .60 )) δίνουν

a ,a 2 + fc^bj 

a22 + b22
b 1 a2 ~  a i^2 

a22 + b22 · ·
(14 .65 )

5. Ό  συζυγής ζ ένός μιγαδικοΰ ,άριθμοΰ ζ  = a + /b όρίζεται ώς

ζ = a -  /b. (14 .66 )

Τό γινόμενο ένός μιγαδικοΰ άριθμοΰ ζ μέ τό συζυγή του δίνει τό 
τετράγωνο του μέτρου |ζ| του ζ, ήτοι

ζζ  =  | ζ\2 = a2 + b2. (14 .67 )

6. Ό πω ς ήδη άναψέρθηκε μιγαδικοί άριθμοί καί δισδιάστατα άνύσμα- 
τα είναι δυνατόν νά τεθούν σέ άμφιμονοσήμαντη άντιστοιχία. "Ετσι 
θά άντιστοιχήσουμε τό άνυσμα μέ συντεταγμένες χ =  a καί y =  b 
μέ τό μιγαδικό άριθμό ζ  =  a + /b. 'Επιπλέον, δπως είναι εύκολο νά 
έπιβεβαιώσει ό άναγνώστης, ή πράξη τής προσθέσεως στίς δύο 
άναπαραστάσεις όδηγεϊ σέ άντίστοιχα άποτελέσματα.

7. "Ενα άνυσμα (χ, y) μπορεί νά έκφραστεί σέ πολικές συντεταγμένες 

σύμψωνα μέ τό μετασχηματισμό

χ =  rcosd (14.68α)

y =  rsind (14 .68β)

δπου

r = χ2 + y2 (1*4.69)

καί ϋ  ή γωνία πού σχηματίζει μέ τόν όριζόντιο άξονα

θ = tan 1-  ̂ = cos 1— . (14.70)
χ r

Ό  άντίστοιχος μιγαδικός άριθμός ζ  = χ + /γ μπορεί νά γραψεϊ σύμ
φωνα μέ τά προηγούμενα ώς

ζ  = r(cos© + /sinO) = |z) (cosO + /sin6). (14.71)
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Χρησιμοποιώντας άκόμη τήν ταυτότητα

em = cosO  + /βίπθ (14.72)

ή έξ. (14.71) μπορεΤ νά γραφεί ώς

(14.73)

Μεγέθη ΕΡ μπορούν τώρα νά άναπαρασταθοΟν μέ μιγαδικούς άριθ- 
μούς. Π.χ. τό ρεΟμα πού διαρρέει ένα έξάρτημα μπορεί νά γραφεί ώς

δπου φ είναι ή φάση κα( ΙΕν ή ένεργός τιμή’, μέ άνάλογες έκφράσεις γιά τή 
διαφορά δυναμικοΟ ή τήν ΗΕΔ μιάς γεννήτριας. Όμοειδή μεγέθη μποροϋν 

νά προστεθοΟν σύμφωνα μέ τούς κανόνες τής μιγαδικής άλγεβρας καί τό 

μιγαδικό άθροισμα άντιπροσωπεύει τό άντίστοιχο άθροισμα των μεγεθών. 
01 δύο νόμοι τού Kircchoff π.χ. μπορούν νά γραφούν ώς

δπου !\ τό μιγαδικό ρεύμα πού ρέει σέ κάθε κλάδο ένός κόμβου, καί

δπου V\ καί U είναι άντίστοιχα διαφορές δυναμικού καί ή ΗΕΔ ένός βρό
χου.

Στά πλαίσια τής άνυσματικής άναπαραστάσεως μεγεθών ΕΡ άναφέρα- 
με τή δυνατότητα συνδέσεως τού ρεύματος καί τής διαφοράς δυναμικού 
(τά όποια άντιπροσωπεύονται άντίστοιχα άπό τά άνύσματα I καί V) μέ τή 
βοήθεια ένός τελεστή. Σύμφωνα μέ τήν έξ. (14.56), ό τελεστής τής σύνθε-

t  Ή  έπιλογή τής ένεργοΟ τιμής ώς μέτρου τοΰ μιγαδικοΟ ρεύματος στήν έξ. (1 4 .7 4 ) είναι 
αυθαίρετη. Γιά τήν όνάλυση κυκλωμάτων μπορεΤ Ισοδύναμα νά έπιλεγεί τό πλάτος Ι0 ώς 
μέτρο τού μιγαδικοΟ ρεύματος. Ή  έπιλογή πάντως τής έξ. (1 4 .7 4 ) είναι συνηθέστερη 
στήν πράξη καί μεταξύ άλλων όδηγεΤ σέ άπλούστερες έκφράσεις γιά τήν Ιαχή.

/ =  Ι£νβ/φ = Ιεν(οθ8φ + /8ίπφ) (14.74)

Σ ΐ\ = ο (14.75α)

I  Vl = U (14.75β)



588 14. Εναλλασσόμενο Ρεύμα

της άντιστάσεως ^  έπιδρά στό ρεύμα καί δημιουργεί τή διαφορά δυναμι
κού

V = </Λ. (14.56)

Συγκεκριμένα ή έπίδραση τού τελεστή στό άνυσμα I έχει ώς άποτέλε- 

σμα τή μεταβολή τού πλάτους τού ρεύματος κατά ένα παράγοντα ζ καί τή 

μετατόπιση τής φάσης κατά μιά γωνία φ. Ή  διεργασία δμως αύτή έπιτυγ- 
χάνεται κατά τόν πολλαπλασιασμό μιγαδικών άριθμών. Πράγματι άν παρα

στήσουμε άντίστοιχα τό ρεύμα καί τή σύνθετη άντίσταση μέ τούς μιγαδι- 
κούς άριθμούς

/ — Ιενβ^ (14.76)

καί

Ζ  = Ze/<p (14.77)

ή μιγαδική διαφορά δυναμικού

V = ΖΙ =  Ζ Ιενβ/(β+φΙ (14.78)

πληρεΐ τίς προηγούμενες προϋποθέσεις. Μέ άλλα λόγια στ^ν άναπαράστα- 
ση μεγεθώ ν Ε Ρ  μέ μιγαδικούς άριθμούς, ή σύνθετη άντίσταση εϊναι έπίσης 
μιγαδικός άριθμός.

Ή  τελευταία διαπίστωση διευκολύνει σημαντικά τό χειρισμό καί άνάλυ- 
ση κυκλωμάτων ΕΡ . Ούσιαστικά δλες ο! τεχνικές καί τά άποτελέσματα τής 
άναλύσεως κυκλωμάτων ΣΡ μπορούν νά μεταφερθοϋν στό χώρο τού ΕΡ 
άν ο! άντίστοιχες ποσότητες άντικατασταθοΰν άπό μιγαδικούς άριθμούς. Ό  
άναγνώστης μπορεί εύκολα, π.χ. νά δείξει άτι στό ΕΡ ήλεκτρικά έξαρτήματα 

σέ σειρά έμφανίζουν όλική σύνθετη άντίσταση

Ζ  = Ζ λ + Ζ 2 + ... (14.79)

ένώ συνδεδεμένα παράλληλα, σύνθετη άντίσταση

1_
Ζ

(14.80)

δπου Ζ , ,  Ζ 2, ... είναι μιγαδικοί άριθμοί πού άντιπροσωπεύουν τή σύνθετη 

άντίσταση κάθε έξαρτήματος.
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Ιδιαίτερα άπλή μορφή στή μιγαδική άνατταράσταση παίρνουν οΙ σύνθε
τες άντιστάσεις γιά Ιδανικά έξαρτήματα. Χρησιμοποιώντας τίς έξ. (14 .1 5 ) 

μπορούμε άμέσως νά γράψουμε

Ιδανική άντίσταση: Z R = R (14 .81α )

1
Ιδανικός πυκνωτής: Z c = X ce = —i  ——

Οω
(14 .81  β)

Ιδανική αύτεπαγωγή: Z L = X ce,n/2 = Λ.ω. (14 .81γ )

Χρησιμοποιώντας έπομένως τήν έξ. (1 4 .7 9 ) μπορούμε νά γράψουμε τή 

σύνθετη άντίσταση γιά τό κύκλωμα R-C-L σέ σειρά ώς

- < 5 Τ ) '  |1 4 ·8 2 )

01 έξισώσεις (14 .75 ), (14 .7 9 ) καί (1 4 .8 0 ) έπσρκοΰν τώρα γιά τήν άνά- 

λυση κάθε κυκλώματος ΕΡ . Ό πω ς καί στό παρελθόν, θά συνοψίσουμε τή 

διεργασία πού μπορεΤ νά άκολουθηθεΤ γιά τήν έπίλυση ένός κυκλώματος 

ΕΡ ύπό μορφή συνταγής:
1. Γράψτε τή σύνθετη άντίσταση κάθε έξαρτήματος τού κυκλώματος 

ώς μιγαδικό άριθμό. Ρεαλιστικά έξαρτήματα μπορούν νά άντιπρο- 

σωπευτούν άπό όπλα κυκλώματα ίδανικών έξαρτημάτων (βλ. Παρά

γραφο 14-6 |. Γιά Ιδανικά έξαρτήματα χρησιμοποιείστε τίς έξ.

(14 .81 ).

2. Χρησιμοποιώντας τίς μιγαδικές σύνθετες άντιστάσεις άναλύστε τό 
κύκλωμα σάν κύκλωμα ΣΡ {β λ  Κεφάλαιο 6}.

3. “Αν ένδιαφέρουν τά μεγέθη ΕΡ μεταξύ δύο σημείων τού κυκλώμα

τος προσδιορίστε τίς άντίστοιχες μιγαδικές ποσότητες

Ζ  = R + /ΥΙ_ω

V  = ν εν* Λ (14 .83α )

φ>VUII (1 4 .8 3β )

Ζ  = Ze'Y =  Ζ , + /Zj. (14 .83γ )
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ΟΙ ποσότητες αύτές συνδέονται μέ τή σχέση

V ev = Ζ Ιεν — y/Zy2 + Ζ22 Ιεν. (14 .84)
t

4 . Ή  διαφορά δυναμικού προηγείται άπό τό ρεύμα κατά τή φάση

θ -  φ = tan "1 (14 .85 )

Ή  προηγούμενη διεργασία είναι χρήσιμο νά μελετηθεί μέ ένα παρά
δειγμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 14-3. ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R-C-L ΣΕ ΠΑ
ΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 14-7. Χρησιμοποιείστε ένα πυ
κνωτή C ~ 0.5 pF, ένα έξάρτημα ^ύτεπαγωγής L ~ 45 mH ένα κιβώτιο 
άντιστάσεων R καί μιά πρότυπη άντίσταση Rg.
— Ρυθμίστε τή γεννήτρια G σέ συχνότητα 100 Ηζ καί τό κιβώτιο άντι- 
στάσεων στήν τιμή R =· 100 Ω. Συνδέστε ένα ήλεκτρονικό βολτόμετρο 
στά άκρα 3 καί 4 τής πρότυπης άντιστάσεως Rs καί καταγράψτε τή δια
φορά δυναμικού ώς συνάρτηση τής συχνότητας στήν περιοχή 50 Ηζ < ν 
< 100 kHz. Υπολογίστε τό άντίστοιχο ρεύμα πού διαρρέει τήν άντίστα
ση Rs καί άποδώστε σέ γραφική παράσταση τή μεταβολή τού ρεύματος 
ώς συνάρτηση τής συχνότητας.
— Άπό τά προηγούμενα πειραματικά άποτελέσματα προσδιορίστε τήν τι
μή τής συχνότητας ν0 γιά τήν όποία ή σύνθετη άντίσταση τού κυκλώμα-.

ΣΧΗΜΑ 14-7 Κύκλωμα R-C-L σέ παράλληλη σύνδεση.
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τος γίνεται μέγιστη. Υπολογίστε θεωρητικά τή σύνθετη άντίσταση τού 
κυκλώματος καί έρμηνεΟστε τά άποτελέσματά σας.
— Ρυθμίστε τή συχνότητα τής γεννήτριας στήν τιμή ν0 πού προσδιορίσα
τε προηγουμένως. Μεταβάλετε τήν άντίσταση toC κιβωτίου άνπστάσεων 
στήν περιοχή 0 < R ^ 500 Ω. Σέ κατάλληλο πίνακα σημειώστε

1. Τήν άντίσταση R.
2. Τήν πτώση δυναμικού μεταξύ τών σημείων 1 καί 2 (έκτός άπό

τήν περίπτωση R = 0).
3. Τήν πτώση δυναμικού μεταξύ τών σημείων 3 καί 4.

Από τίς τιμές τών άντιστάσεων R καί R, υπολογίστε τά άντίστοιχο ένερ- 
γό ρεύμα γιά κάθε τιμή τής R.
-  Παρατηρείστε δπ σέ όρισμένη περιοχή τιμών τής άνπστάσεως R, τά 
ρεύμα στόν άνω ή τόν κάτω κλάδο τής παράλληλης συνδέσεως ύπερβαί- 
νει κατά πολύ τά ρεύμα πού διαρρέει τήν άντίσταση R ,. ’Ερμηνεύστε τά 
φαινόμενο άπεικονίζοντας τό ρεύμα κάθε κλάδου στό μιγαδικό έπίπεδο.

14-5 Φίλτρα Συχνότητας

Στά Πειράματα 14-2 καί 14-3 είδαμε μεταξύ άλλων μιά συμπεριφορά 

συντονισμού. Παρατηρήσαμε άτι γιά μιά μικρή περιοχή συχνοτήτων ή σύν
θετη άντίσταση τού κυκλώματος R-C-L σέ σειρά γίνεται πολύ μικρή. ’Αντί

θετα γιά τό κύκλωμα τού σχήματος 14-7 ύπάρχει μιά περιοχή συχνοτήτων 
άπου ή σύνθετη άντίσταση γίνεται πολύ μεγάλη. Τά δύο κυκλώματα έπομέ- 
νως μπορούν νά χρησιμοποιηθούν ώς φίλτρα πού άντίστοιχα έπιτρέπουν ή 
άπαγορεύουν τή διέλευση ρεύματος σέ κάποια περιοχή συχνότητας.

Μιά άπλούστερη διάταξη πού μπορεί νά χαρακτηριστεί μέ τήν ίδια έν

νοια ώς φίλτρο δίνεται στό σχήμα 14-8. "Αν UEV είναι ή ένεργός Η ΕΔ  τής

ΣΧΗΜΑ 14-8 Φίλτρο RC γιά τή διέλευση χαμηλών συχνοτήτων. ο
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γεννήτριας, τότε ή ένεργός τιμή τού ρεύματος πού θά διαρεύσει στό κύ

κλωμα είναι

'εν (14 .86 )

ένώ ή διαφορά δυναμικού ατά άκρα τού πυκνωτή μπορεί νά γραφεί ώς

V c,ev (14 .87 )

’Από τήν τελευταία σχέση προκύπτει άτι ή διαφορά δυναμικού V c φθίνει 
καθώς ή συχνότητα τής γεννήτριας αύξάνει. Μέ άλλα λόγια ή διάταξη εύν- 
νοεΐ τή διέλευση χαμηλών συχνοτήτων σέ σχέση μέ ύψηλότερες. Συγκε
κριμένα ό λόγος τής διαφοράς δυναμικού έξόδου πρός τή διαφορά δυναμι
κού είσόδου έμφανίζει τή συμπεριφορά

Vc,ev

" ϋ ΐ 7

1/Cu)
(14 .88 )

Τήν άντίθετη συμπεριφορά έμφανίζει τό κύκλωμα 14-9 πού μπορεί νά χα
ρακτηριστεί ώς φίλτρο διελεύσεως ύψηλών συχνοτήτων. Είναι εύκολο νά 
δείξουμε κατά τόν ίδιο τρόπο άτι στήν περίπτωση αύτή ό λόγος τής διαφο
ράς δυναμικού έξόδου πρός τή διαφορά δυναμικού είσόδου δίνεται άπό τή 

σχέση

V l,ev _  X l _  ί-ω

υεν ~ ν^ 2 + XL2 ~~ λ/R 2 + 0-ω)2
(14 .89)

πού εύνοεΐ τή διέλευση ύψηλών συχνοτήτων σέ σχέση μέ χαμηλότερες. 
Τή συμπεριφορά τών προηγούμενων κυκλωμάτων θά μελετήσουμε στό 

έπόμενο πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 14-4. ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Συνδέστε τό κύκλωμα τοϋ σχήματος 14-10. Χρησιμοποιείστε άντί- 
σταση R = 1 Ι<Ω. Στή θέση τοϋ έξαρτήματος Ε τοποθετείστε ένα πυκνω-
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ΣΧΗΜΑ 14-9 φίλτρο RL γιά τή διέ
λευση υψηλών συχνοτήτων.

τή μέ χωρητικότητα C = 1 μΕ. Όπως δείχνει τό σχήμα 14-10. χρησιμο
ποιείστε τό διπλό διακόπτη S έτσι ώστε έπιλεκτικά νό συνδέει τό ήλεκ- 
τρσνικό βολτόμετρο VTVM στό άκρα τής γεννήτριας (θέση 1) ή στά άκρα 
τοΰ έξαρτήματος Ε (θέση 2).
-  Μεταβάλλοντας τή συχνότητα τής γεννήτριας στήν περιοχή 0 < ν <  
10 kHz καταγράψτε σέ κατάλληλο πίνακα τό δυναμικό V, καί V , πού με
τράει άντίστοιχα τό ήλεκτρονικό βολτόμετρο στίς θέσεις 1 καί 2 τού κυ
κλώματος. 'Αποδώστε σέ γραφική παράσταση τό λόγο V2/V , ώς συνάρ
τηση τής συχνότητας. Σχολιάστε τό άποτέλεσμα.
-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία όνπκαθιστώντας στή θέση 
τοΰ έξαρτήματος Ε μιά αύτεπαγωγή μέ συντελεστή L = 44 mH.

14-6 Ρεαλιστικά Εξαρτήματα στό ΕΡ

Ιδανικά έξαρτήματα ΕΡ  είναι μαθηματικές άψαιρέσεις πού χρησιμο
ποιούμε γιά τήν προσέγγιση περισσότερο ρεαλιστικών καταστάσεων. Σέ

ΣΧΗΜΑ 14-10 Κύκλωμα γιά τή μελέτη φίλτρου συχνότητας.
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βιομηχανικά έξαρτήματα χωρητικότητας καί έπαγωγής τό ρεύμα προηγείται 
άπό τό δυναμικό μέ διαφορά φάσης πού άποκλίνει άπό τήν τιμή ±π/2 ένώ 

σέ ρεαλιστικές άντιστάσεις σπάνια Ικανοποιείται ή Ιδανική σχέση ψ=0. 
Επιπλέον, τά μεγέθη πού έμψανίζει ένα ρεαλιστικό έξάρτημα στό ΕΡ μετα
βάλλονται μέ τή συχνότητα.

Γενικά ή άντίσταση πού έμψανίζει ένας άγωγός στό ΕΡ είναι μεγαλύτε
ρη άπό δτι στό ΣΡ καί αύξάνει μέ τή συχνότητα. Τούτο όφείλεται κατά κύ
ριο λόγο σέ έπαγωγικές Η ΕΔ πού άναπτύσσονται κατά τή ροή τού ΕΡ καί 

πού είναι διαφορετικές γιά διαφορετικούς δρόμους τού ρεύματος μέσα 
στόν άγωγό. "Ετσι, γιά μ ιό δεδομένη συχνότητα ή πυκνότητα τού ρεύματος 
μέσα στόν άγωγό προσαρμόζεται κατά τρόπο ώστε νά έλαχιστοποιηθοΰν 
ο! έπαγωγικές ΗΕΔ καί έπομένως ή άντίσταση. Γιά ένα σύρμα πού διαρ- 
ρέεται άπό ΕΡ ή πυκνότητα τού ρεύματος είναι μεγαλύτερη κοντά στήν 
έπιφάνεια τού σύρματος ένώ γιά ένα άγωγό σέ σχήμα πηνίου τό φαινόμε
νο είναι πιό έντονο λόγω τού μαγνητικοϋ πεδίου πού άναπτύσσει τό Γδιο τό 
πηνίο.

‘Η έπιφανειακή αύξηση τής πυκνότητας ρεύματος σέ σύρματα πού 

διαρρέονται άπό ΕΡ συνδέεται άμεσα μέ τό φαινόμενο άπορροφήσεως 

ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων σέ άγωγούς. Συγκεκριμένα τό πλάτος Α  ένός 

ήλεκτρομαγνητικοΰ κύματος πού προσπίπτει σέ ένα άγωγό φθίνει σέ άπό- 

σταση r άπό τήν έπιφάνεια τού άγωγοϋ σύμφωνα μέ τό νόμο

δπου s είναι μιά χαρακτηριστική σταθερά πού μπορούμε νά όνομάσουμε 
άπόσταση διεισδύσεως καί πού δίνεται άπό τή σχέση

Στήν τελευταία έκφραση μ είναι ή διαπερατότητα καί g ή άγωγιμότητα τού 
ύλικοΰ τού άγωγοΰ. Ά ν  έπομένως σέ ένα άγωγό μέ σχήμα κυλίνδρου ή 
παράμετρος s είναι άρκετά μικρότερη άπό τήν άκτίνα τού κυλίνδρου, μιά 
μεγάλη περιοχή στό έσωτερικό τού άγωγοΰ παραμένει ούσιαστικά άδρανής 
καί ή πυκνότητα ρεύματος συσσωρεύεται κοντά στήν έπιφάνεια. Τούτο έ-

t Τό φαινόμενο άναφέρεται συχνά μέ τόν όρο έπιδερμικό φαινόμενο.

A(r) = A(0)e (14 .90)

(14 .91)
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χει ώς άποτέλεσμα τήν αύξηση τής άνηστάσεως τοΟ όγωγού σέ σχέση μέ 
αύτή πού έμφανίζει γιά τό ΣΡ, ένώ σύμφωνα μέ τήν έξ. (1 4 .9 1 ), ή άντίστα-. 
ση αύξάνει έπιπλέον μέ άντίστοιχη αύξηση τής συχνότητας. Τό φαινόμενο 
είναι έντονότερο γιά κυλινδρικούς άγωγούς μέ μεγάλη άκτίνα καί γιά τό λό
γο αύτό σέ κυκλώματα ΕΡ, ίδίως γιά ύψηλές συχνότητες χρησιμοποιείται 
κατά προτίμηση πολύ λεπτό σύρμα.

Βιομηχανικά έξαρτήματα άνηστάσεως, πέρα άπό τή χαρακτηριστική 

άντίσταση R έμφανίζουν συνήθως χωρητικότητα καί έπαγωγή. *Η χωρητι

κότητα μεταξύ άλλων όφείλεται στή σύνδεση τών όκροδεκτών μέ άλλα 

έξαρτήματα τού κυκλώματος ένώ, προκειμένου περί άντιστάσεων σύρμα

τος, στή γειτνίαση τών βρόχων τής περιελείξεως. Στήν περιέλειξη σύρματος 

όφείλεται έπίσης καί ή έπαγωγή L πού μπορεί νά έμφανίζει ένα βιομηχανι
κό έξάρτημα άντιστάσεως. Ή  έπαγωγή μπορεΤ νά είναι σημαντική άν κατά 

τήν κατασκευή τού έξαρτήματος δέν έπιλεγεΤ κατάλληλη γεωμετρία περιε- 
λείξεως. Τό Ισοδύναμο κύκλωμα ένός ρεαλιστικού έξαρτήματος άντιστά- 
σεως γιά τό ΕΡ δίνεται στό σχήμα 14-11. Τό κύκλωμα αύτό μελετήθηκε ή-

R L
λ α λ /'—

C

1

ΣΧΗΜΑ 14-11 Ισοδύναμο 
κύκλωμα ρεαλιστικού εξαρτή
ματος άντιστάσεως

δη στό Πείραμα 14-3. Ό  άναγνώστης μπορεΤ νά δείξει μέ λίγη άλγεβρα άτι 

άν ό συντελεστής αύτεπαγωγής L τού έξαρτήματος είναι μικρός σέ σχέση 

μέ τήν άντίσταση, τότε ή διαφορά φάσης μεταξύ ρεύματος καί δυναμικού 
δίνεται προσέγγισηκά άπό τήν έκφραση

Φ = tan
ω{1 -  CR2) |

(1 4 .9 2 )

ΠαρατηρεΤται άτι άν καί ή γωνία φ είναι γενικά συνάρτηση τής συχνότητας 

οΙ ποσότητες L, C καί R μπορούν νά έπιλεγοϋν κατά τέτοιο τρόπο (L = CR2) 

ώστε γιά όποιαδήποτε συχνότητα τό έξάρτημα νά Ικανοποιεί τήν Ιδανική 
συνθήκη φ = 0.

"Αν καί τό σχήμα 14-11 μπορεΤ σέ όρισμένες περιπτώσεις νά έκπρο- 

σωπήσει τό Ισοδύναμο κύκλωμα ένός ρεαλιστικού έξαρτήματος έπαγωγής, ο
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R L
ΛΛΛΛ—

R C
ΛΛΛ/'--------1 Ι-

ς χ η μ α  14-12 Εναλλακτικό 
ισοδύναμο κύκλωμα ρεαλιστι

κού έξαρτήματος ‘ έπαγωγής.

τό κύκλωμα τού σχήματος 14-12 άποδεικνύεται προσφορότερο. Βιομηχα
νικά έξαρτήματα έπαγωγής έχουν συνήθως τή μορφή πηνίου καί ή χωρητι
κότητα όφείλεται κατά κύριο λόγο στή γειτνίαση τών βρόχων τής περιελεί- 
ξεως. Ή  άντίσταση R όφείλεται κυρίως στήν άντίσταση τοΰ σύρματος πού 

δημιουργεί τό πηνίο. Ό πω ς καί στά έξαρτήματα άντιστάσεως ή τιμή της 

αύξάνει μέ άντίστοιχη αύξηση τής συχνότητας όπότε παρατηρούνται έντονα 
έπιδερμικά φαινόμενα.

"Αν ή χωρητική άντίσταση πού έμφανίζει τό έξάρτημα είναι μεγάλη σέ 

σχέση μέ τήν έπαγωγική καί ή τελευταία μεγάλη σέ σχέση μέ τήν ώμική 

τότε τό ισοδύναμο κύκλωμα τοΰ σχήματος 14-11 μπορεί γιά μιά συγκεκρι
μένη συχνότητα νά άντικατασταθεΐτ άπό τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 14-13 
δπου τά Ισοδύναμα Ιδανικά έξαρτήματα χαρακτηρίζονται άπό τό μεγέθη

Ιω ~ 1 -  u)2LC 

καί

R R
ω ~ (1 -  ω2ΙΌ )2

(14.93α)

(14 .93β )

Rω
Λ Λ Λ Λ Λ

Leo

ΣΧΗΜ Α 14-13 Ισοδύναμο 

κύκλωμα ρεαλιστικού έξαρτή
ματος έπαγωγής γιά συγκεκρι
μένη συχνότητα.

t Τό άπλοποιημένο Ισοδύναμο κύκλωμα τοΰ σχήματος 14-13 προτείνεται άπό έγκύκλιο του 
Εθνικού Γραφείου Προτύπων τών ΗΠΑ (Natl. Bur. Standards, Cir. 74, p. 133, 1936).
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Ή  τελευταία άναπαράσταση Ισχύει γιά συχνότητες πολύ χαμηλότερες άπό 
τή συχνότητα συντονισμού ω0 τού κυκλώματος 14-11. Αντίθετα, γιά άρκε- 
τά ύψηλές συχνότητες, στήν περιοχή ω >> ω0, ένα πηνίο μπορεί νά έμφα- 
νίζει περισσότερο τά χαρακτηριστικά πυκνωτή παρά έξαρτήματος έπαγω- 

Υής·
Βιομηχανικά έξαρτήματα έπαγωγής διατίθενται σήμερα μέ συντελεστή 

αύτεπαγωγής πού κειμένεται άπό μερικά μΗ μέχρι άρκετές έκατοντάδες Η. 
Δημιουργοΰνται συνήθως μέ περιέλειξη μονωμένου σύρματος γύρω άπό έ 
να πυρήνα ό όποιος μπορεί νά άποτελεΐται είτε άπό άδρανές ύλικό είτε άπό 
σίδηρο ή φερρίτη’. "Αν καί ό πυρήνας άπό μαγνητικό ύλικό αύξάνει σημαν
τικά τό συντελεστή αύτεπαγωγής μαγνητικές άπώλειες Ιδίως σέ ύψηλές 

συχνότητες, όδηγοΰν σέ ύπερθέρμανση τού έξαρτήματος. Πυρήνες άπό σί

δηρο π.χ. περιορίζονται στήν περιοχή κάτω άπό 15 kHz. Σέ υψηλότερες 

συχνότητες μόνο ό φερρίτης είναι κατάλληλο ύλικό ώς πυρήνας γιά έξάρτη- 

μα μέ μεγάλο συντελεστή αύτεπαγωγής. Πολλοί κατασκευαστές διαθέτουν 

έξαρτήματα μέ μεταβλητό συντελεστή αύτεπαγωγής. Τούτο έπιτυγχάνεται 

μέ μεταβολή τής μαγνητικής συζεύξεως μεταξύ τής περιελείξεως καί τού 
πυρήνα. Μερικοί χαρακτηριστικοί τύποι έξαρτημάτων έπαγωγής περιέχονται 

στό σχήμα 14-14.

πυρήνα

ΣΧΗΜΑ 14-14 Χαρακτηριστικοί τύποι έξαρτημάτων έπαγωγής

t Ό  φερρίτης είναι ένα κονιορτοποιημένο καί στή συνέχεια συμπιεσμένο μαγνητικό ύλικό 
κυρίως άπό όξείδιο τοΰ σιδήρου μέ προσμίξεις όξειδίων ένός ή περισσοτέρων άλλων με
τάλλων. Χαρακτηρίζεται άπό μεγάλη είδική άντίσταση, έτσι ώστε σέ ύψηλές συχνότητες 
οί άπώλειες λόγω ρευμάτων Foucault νά είναι άμελητέες Μέχρι πρόσφατο, λόγω τής Ιδιό
τητάς του νά μαγνητίζεται καί νά άπομαγνητίζεται πολύ γρήγορα, χρησίμευε στήν κατα
σκευή μνήμης ήλεκτρονικών υπολογιστών.

40
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Εξαρτήματα έπαγωγής άξιολογοϋνται συνήθως μέ ένα συντελεστή Q 
πού όρίζεται ώς δ λόγος τής έπαγωγικής πρός τήν ώμική άντίσταση πού 
παρεμβάλλει τό έξάρτημα. Γιά μιά συγκεκριμένη συχνότητα ω/2π ό συντελε
στής άξιολογήσεως δίνεται άπό τή σχέση

Q
Ι ωω
θω

(14 .94)

όπου L w καί Ru, έχουν όριστεΐ στίς έξ. (14 .93 ). Ό  συντελεστής Q παίζει 
σημαντικό ρόλο κατά τή χρησιμοποίηση έξαρτημάτων αύτεπαγωγής σέ 
συντονιζόμενα κυκλώματα (βλ. π.χ. σχήματα 14-4 καί 14-7). Υψηλή τιμή 

τού συντελεστή Q όδηγεΤ σέ μικρό εύρος τής καμπύλης συντονισμού. Βιο

μηχανικά έξαρτήματα έπαγωγής πού χρησιμοποιούνται στήν κατασκευή συ

σκευών χαρακτηρίζονται άπό συντελεστή Q τής τάξης των μερικών έκατον- 
τάδων.

Πυκνωτές μέ μεταλλικούς έπίπεδους όπλισμούς καί διάκενο άπό άτμο- 
σφαιρικό άέρα συμπεριφέρονται σχεδόν σάν (δανικά έξαρτήματα χωρητικό- 
τητας. Γιά τό λόγο αύτό συνήθως άξιολογοϋνται μέ βάση τό έλλειμμα φά

σης δ παρά τή διαφορά φάσης μεταξύ δυναμικού καί ρεύματος. Τό έλλειμ
μα φάσης όρίζεται ώς ή διαφορά τής πραγματικής διαφοράς φάσης φ πού 
έμφανίζει τό έξάρτημα άπό τήν (δανική τιμή —π/2, ήτοι

δ =  φ (14 .95)

Τό Ισοδύναμο κύκλωμα ένός ρεαλιστικού πυκνωτή μπορεί νά παρασταθεΐ, 
όπως δείχνει τό σχήμα 14-15, κατά δύο έναλλακτικούς τρόπους. Ή  σύνθε-

R Co
Λ Λ / W ' — 1 |-

Cp

ΣΧΗ Μ Α 14-15 'Εναλλακτική άναπαράσταση ρεαλιστικού πυκνωτή μέ Ιδανικά 

έξαρτήματα άντιστάσεως καί χωρητικότητας (α) σέ σειρά (β) σέ 

παράλληλη σύνδεση.
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τη άντίσταση στίς δύο περιπτώσεις μπορεί εύκολα νά ύπολογιστεΤ ώς 

1 Rn
Ζ  — Re — /*

Csu) Rp2C p2u>2 + 1
— /

Rp2C p(u 

Rp2C p2u>V+ 1
(1 4 .9 6 )

κα( τό έλλειμμα φάσης ώς

δ = t a n '1(R sC sW) = tan- ’ (  — !---- \ . (1 4 .9 7 )
V RpCpU /

Εξισώνοντας τά πραγματικά καί φανταστικά μέρη των δύο έναλλακτικών 

έκφράσεων γιά τή σύνθετη άντίσταση στήν έξ. (1 4 .9 6 ) μπορούμε νά συν

δέσουμε τίς τιμές τών (δανικών έξαρτημάτων στά δύο ίσοδύνσμα κυκλώμα

τα μέ τίς σχέσεις

R s =  RpSin26 (14 .98α )

καί

C p = C scos26. (1 4 .9 8β )

Παρατηρεϊται δτι στή συνήθη περίπτωση δπου ή γωνία δ είναι μικρή

C s a  C p (1 4 .9 9 )

ένώ ο) τιμές τών (δανικών άντιστόσεων R s καί Rp διαφέρουν κατά πολύ.

Ρεαλιστικοί πυκνωτές ύπόκεινται σέ άπώλεια φορτίου μεταξύ τών όπλι- 

σμών τους εΤτε διαμέσου τού δγκου τού διηλεκτρικού είτε, σέ περίπτωση 

στερεού διηλεκτρικού, κατά τήν έπΐφάνειά του. Τό φαινόμενο αύτό μπορεί 

νά παρασταθεΐ μέ μιά μεγάλη άντίσταση σέ παράλληλη σύνδεση όπως στό 

Ισοδύναμο κύκλωμα τού σχήματος 14-15(β). Έ ν α  δεύτερο φαινόμενο πού 

παρατηρεϊται σέ πυκνωτές μέ στερεό ή ύγρό διηλεκτρικό μέσο είναι ή διη

λεκτρική άπορρόφηση. Τούτο όφείλεται στήν πόλωση τού υλικού πού έμ- 

φανίζεται μέ τήν άργή αύξηση τού φορτίου πού άποθηκεύεται στόν πυκνω
τή δταν διατηρείται σέ σταθερό δυναμικό. "Αν στή συνέχεια ό πυκνωτής 

έκφορτιστεΤ, μόνο μέρος τού άποθηκευμένου φοτίου θά έπιστρέψει άκα- 
ριαία ένώ ένα σημαντικό ποσοστό τού φορτίου θά άποδεσμευτεΐ μέ άργή 
ροή πού μπορεί νά διαρκέσει άρκετό χρόνο. Πυκνωτές πού έκφορτίζονται 
μέ στιγμιαία βραχυκύκλωση, μετά άπό ένα όρισμένο χρόνο άνατττύσσουν
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πάλι μιά διαφορά δυναμικού μεταξύ των όπλισμών τους. Ά μ εσ ο  άποτέλε- 
σμα τής διηλεκτρικής άπορροφήσεως είναι δτι Ενας πυκνωτής έμφανίζει 
μεγαλύτερη χωρητικότητα

ατό ΣΡ άπό δτι ατό έναλλασσόμενο δπου ή χωρητικότητα έκφράζεται άπό 
τη σχέση

Επιπλέον ή χωρητικότητα τού πυκνωτή στό ΕΡ μειώνεται καθώς ή συχνό
τητα αύξάνει. Τό κατώτατο δριο πάντως πρός τό όποιο τείνει ή χωρητικότη
τα καθώς αύξάνει ή συχνότητα είναι πεπερασμένο. Συνήθως άναφέρετσι 
ώς ή γεωμετρική χωρητικότητα τού πυκνωτή.

'Ένας άπλός πυκνωτής μπορεί νά κατασκευαστεί άπό δύο λεπτά μεταλ
λικά φύλλα μεταξύ τών όποίων παρεμβάλλεται ένα λεπτό φύλλο διηλεκτρι

κού ύλικοΰ. Τό διηλεκτρικό ύλικό μπορεί νά είναι χαρτί, μίκα, κεραμικό ή 
πλαστικό. Ή  διάταξη μπορεί νά διπλωθεί ή νά τυλιχτεί σέ σχήμα κυλίνδρου 

καί στή συνέχεια νά έπικαλυφθεΐ έρμητικά μέ κάποια ούσία ώστε νά προ
στατευτεί άπό τό περιβάλλον. Βιομηχανικοί πυκνωτές τού τύπου αύτοΰ πε- 
ριέχονται στό σχήμα 14-16. Όπως καί στήν περίπτωση τών άντιστάσεων 
άνθρακα πού περιγράψαμε στήν Παράγραφο 4-14, ή χωρητικότητα τού 
έξαρτήματος δίνεται μέ τή βοήθεια έγχρωμων ταινιών πού άκολουθοΰν τόν 
κώδικα τής έξ. (4 .42 ) καί τήν άντιστοιχία τού Πίνακα 4-3. Δύο έπιπλέον έγ
χρωμες ταινίες άναφέρονται στήν άκρίβεια τής όνομαστικής τιμής τής χω
ρητικότητας καί στά δρια άντοχής τού έξαρτήματος ώς πρός τό δυναμικό. 
'Υπέρβαση τού τελευταίου όρίου μπορεί νά όδηγήσει σέ διάτρηση τού διη
λεκτρικού ύλικοΰ πού συνήθως συνεπάγεται όριστική καταστροφή τού 
έξαρτήματος. Τά έξαρτήματα τού τύπου αύτοΰ πού διατίθενται σήμερα άπό 
τή βιομηχανία έχουν διάφορα σχήματα μέ όνομαστική χωρητικότητα πού 
κειμένεται άπό 1 pF έως μερικά pF, άκρίβεια μεταξύ 1 % καί 20  % καί άν- 

τοχή δυναμικού άπό 3 V έως 50 V.

Ήλεκτρολυτ/κοί πυκνωτές κατασκευάζονται άπό λεπτά φύλλα ταντα
λίου ή άλουμινίου τών όποίων ή έπιφάνεια έχει ύποστεϊ άνοδική όξείδωση. 
Τό μεταλλικό φύλλο τοποθετείται σέ κάποιο ήλεκτρολυτικό διάλυμα. Στή

(14 .100 )

(14 .101 )
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ΣΧΗΜΑ 14-16 Βιομηχανικοί τύποι πυκνωτών. 01 ένδείξεις α, β καί γ άνηστοιχοΟν 
στόν κώδικα τής έξ. (4.42) μέ τήν όντιστοιχία χρωμάτων πού πε- 
ριέχεται στόν Πίνακα 4-3. Ή ένδειξη δ άναφέρεται στήν όκρίβεια 
τής όνομαστικής τιμής τής χωρηπκότητας καί ή ένδειξη ε στήν άν- 
τοχή τού έξαρτήματος ώς πρός τό δυναμικό.

διάταξη αύτή τό λεπτό έπίστρωμα όξε&ίων τοΟ μετάλλου πού έχει σχηματι

στεί στήν έπιψάνεια κατά τήν άνοδική όξείδωση άποτελεΤ τό διηλεκτρικό 

ύλικό τοΟ πυκνωτή. Καθόσον τό πάχος τοΟ διηλεκτρικού είναι έξαιρετικά 

μικρό ή διάταξη έμφανίζει μεγάλη χωρητικότητα σέ ένα έξάρτημα μικρών 

διαστάσεων. 01 περισσότεροι ήλεκτρολυτικοί πυκνωτές μπορούν νά χρησι

μοποιηθούν σέ κυκλώματα έτσι ώστε τό δυναμικό νά έχει πάντα τήν ίδια 

πολικότητα. ‘Αντιστροφή τής πολικότητας τού δυναμικού όδηγεΤ σέ άναγω- 
γή τών όξειδίων καί στήν καταστροφή τού διηλεκτρικού. Κατά τήν άναγω- 

γή δημιουργείται άέριο καί 6 πυκνωτής μπορεΤ νά έκραγεΤ. ‘Ορισμένοι ήλε- 

κτρολυτικοί πυκνωτές τανταλίου κατασκευάζονται όπό δύο άνσδυωμένα 
μεταλλικά φύλλα, τά όποια διαχωρίζονται άπό τό διηλεκτρικό διάλυμα. Πυ
κνωτές τού τύπου αύτοΰ όνομάζονται διπολικοί καί μπορούν νά χρησιμο
ποιηθούν στό ΕΡ ή νά συνδεθοΰν κατά όποιαδήποτε φορά σέ κυκλώματα 
ΣΡ. Ήλεκτρολυτικοί πυκνωτές διατίθενται σήμερα μέ όνομαστική τιμή χω
ρητικότητας άπό 1 pF έως μερικά mF.

'Αρκετά διαδεδομένα είναι έξαρτήματσ μεταβλητής χωρηπκότητας πού 

χρησιμοποιούνται κυρίως σέ συντονιζόμενα κυκλώματα. 01 πλέον διαδεδο

μένοι τύποι πυκνωτών μεταβλητής χωρητικότητας είναι 6 μεταβλητός πυ
κνωτής μίκας καί ό μεταβλητός πυκνωτής άέρος. Ό  πρώτος τύπος κατα

σκευάζεται άπό δύο μεταλλικά φύλλα μεταξύ τών όποίων παρεμβάλλεται έ

να λεπτό φύλλο μίκας. Ή  άπόσταση μεταξύ τών δύο μεταλλικών φύλλων 

καί έπομένως ή χωρητικότητα τής διατάξεως μεταβάλλεται μέ ένα κοχλία. 
Ή  περιοχή μεταβολής τής χωρητικότητας μεταβλητών πυκνωτών μίκας εί-
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ΣΧΗ Μ Α 14-17 Τυπική διάταξη μεταβλητοΟ πυ

κνωτή άέρος.

ναι άρκετά μικρή καί γιά τό λόγο αύτό έξαρτήματα του τύττου αύτοΰ χρησι
μοποιούνται σέ περιπτώσεις όπου ή χωρητικότητα είναι άπό πρίν περίπου 
γνωστή. Ή  τυπική διάταξη μεταβλητού πυκνωτή άέρος είκονίζεται στό σχή
μα 14-17. Έ ν α  σύστημα παράλληλων μεταλλικών πλακών κινείται γύρω 
άπό άξονα έτσι ώστε νά παρεμβάλλεται σέ ένα δεύτερο σύστημα μεταλλι
κών πλακών. "Αν τό σχήμα τών πλακών είναι ήμικυκλικό, ή μεταβολή τής 
χωρητικότητας είναι γραμμική ώς πρός τή γωνία περιστροφής τού άξονα. 

Μεταβλητοί πυκνωτές έχουν δυνατότητα μεταβολής τής χωρητικότητας σέ 

μιά περιοχή τής τάξης τού 1 pF. Γιά μεγαλύτερες μεταβολές τής χωρητικό

τητας συνήθως έπιλέγεται ή παρεμβολή στό κύκλωμα σταθερής χωρητικό
τητας μέ τή βοήθεια διακόπτη.

Ό πω ς καί τά έξαρτήματα έπαγωγής, πυκνωτές μπορούν νά άξιολογη- 
θοΰν μέ τόν όρισμό ένός συντελεστή, ό όποίος σέ άναλογία μέ τήν έξ. 
(1 4 .9 4 ) όρίζεται ώς ό λόγος τής χωρητικής πρός τήν ώμική άντίσταση τού 
Ισοδύναμου κυκλώματος στό σχήμα 14-15(α).

Q =
1

U)CsRg
(14 .102 )

Συγκρίνοντας μέ τήν έξ. (1 4 .9 7 ) προκύπτει ότι

Q = οοίδ. (14 .103 )

Γιά συνήθεις πυκνωτές όπου τό έλλειμμα φάσης είναι άρκετά μικρό ή τε
λευταία σχέση προσεγγίζεται άρκετά καλά άπό τήν άπλούστερη έκφραση

Q = ~~ (14 .104 )
δ

Σέ ένα καλά σχεδιασμένο πυκνωτή άέρος ό συντελεστής Q μπορεί νά είναι 
τής τάξης τού 104.
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14-7 ’Αμοιβαία Επαγωγή σέ Κυκλώματα ΕΡ . Μετασχηματιστές

Ή  στιγμιαία διαφορά δυναμικοϋ ατά άκρα ένός έξαρτήματος έπαγωγής 
μέ συντελεστή αύτεπαγωγής L καί συντελεστή άμοιβαίας έπαγωγής Μ 

πρός ένα δεύτερο έξάρτημα έπαγωγής έχει ήδη δοθεί στήν έξ. (14 .4 ) ώς

VLM = L 4 “-  ± Μ - ϊ-  (14.105)
dt dt

δπου I καί Γ  είναι τά ρεύματα πού διαρρέουν τά άντίστοιχα έξαρτήματα. 
"Αν θεωρήσουμε δτι τό ρεύμα πού διαρρέει τά δύο έξαρτήματα έχει τήν ί
δια συχνότητα καί τή γενική μορφή

| = l0sin(ujt + α) (14 .106α )

I’ = lgSin(u)t + α') (1 4 .1 06 β )

τότε άπλή άντικατάσταση στήν έξ. (1 4 .1 0 5 ) δίνει

VLm = l0Lcjsin^u>t + α + - ^  + i0Mu>sin̂ u>t + °* + 4^ . (14.107)

Στήν τελευταία σχέση καί έφεξής γιά άπλούστευση τού συμβολισμού, θά 
.παραλείψουμε τό έναλλακτικό πρόσημο τής έξ. (1 4 .1 0 5 ), έχοντας πάντα 

ύπόψη τή σύμβαση πού καθορίστηκε στήν άρχή τού Κεφαλαίου 13.
Ή  έξ. (14 .107) άναδεικνύει τή δράση τών φαινομένων τής σύτεπαγω- 

γής καί άμοιβαίας έπαγωγής. Τό δυναμικό V LM πού άνατττύσσεται στά άκρα 
τού έξαρτήματος έχει δύο δρους Ό  πρώτος προέρχεται άπό τό ρεύμα I 
πού διαρρέει τό έξάρτημα μέ μεταβολή τού πλάτους κατά τόν παράγοντα 
Leo καί μετατόπιση τής φάσης κατά π/2. Ό  δεύτερος άπό τό ρεύμα Γ  μέ 
μεταβολή τού πλάτους κατά τόν παράγοντα Μω καί μετατόπιση τής φάσης 

έπίσης κατά π/2. Στήν άνυσμαπκή άναπάσταση τού ΕΡ  τούτο μπορεί νά 
άποδοθεΐ μέ όρισμό δύο τελεστών ^  καί πού πραγματοποιούν τούς 

άντίστοιχους μετασχηματισμούς

V UM = i ^ l  + <SMV (14 .108 )

δπου V LM, I καί Γ  είναι τά άνύσματα δυναμικού καί ρεύματος. Εναλλακτικά, 
στή μιγαδική άναπαράσταση τών μεγεθών τού ΕΡ  μπορούμε νά πραγματο
ποιήσουμε τόν ίδιο μετασχηματισμό πολλαπλασιάζοντας τά άντίστοιχα μι- 

γαδικά ρεύματα μέ μιγαδικές σύνθετες άντιστάσεις ZL καί ΖΜ ώς
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L̂M — Z J  4- Ζ μΙ'. (14.109)

'Από τή μορφή τής έξ. (12 .107) προκύπτει άμέσως δτι

. Π
' 2

Ζ ι  =  1_ωβ = /1_ω (1 4 .1 10α)

καί

, π
' 2

Ζ Μ =  Μωβ = /Μω. (1 4 .1 10β)

Είναι προφανές ότι ή έξ. (14 .109)  μπορεί νά έπεκταθεΐ στήν περίπτω
ση όπου ένα έξάρτημα έπαγωγής άλληλεπιδρά μέ περισσότερα έξαρτήματα 
τοΰ κυκλώματος πού διαρρέονται άπό διάφορα ρεύματα Ι|<. Καθένα άπό τά 
έξαρτήματα θά συνεισφέρει ένα όρο άμοιβαίας έπαγωγής έτσι ώστε στή 
μιγαδική άναπαράσταση ή όλική διαφορά δυναμικού νά είναι

Ή  προηγούμενη άνάλυση βρίσκει μιά άπλή άλλά σημαντική έφαρμογή 
* στήν περίπτωση των μετασχηματιστών. Ό  μετασχηματιστής άποτελεϊται άπό 

δύο στενά συζευγμένα έξαρτήματα έπαγωγής καί βρίσκει έφαρμογή όταν 
άπαιτεΐται μεταφορά ένεργείας άπό ένα κύκλωμα σέ ένα δεύτερο. Στό ΕΡ 

μπορεί άκόμη νά παίξει ρόλο ποτενσιομετρικής διατάξεως γιά τήν άνύψωση 
ή ύποβίβαση διαφοράς δυναμικού. Τό κύκλωμα ένός Ιδανικού μετασχηματι
στή δίνεται στό σχήμα 14-18. Τά τέσσερα άκρα τοΰ μετασχηματιστή έ
χουν σημειωθεί μέ τά γράμματα αβγδ. Θά άναφερθοϋμε στό πηνίο μέ ά
κρα αβ πού συνδέεται στή γεννήτρια μέ τόν όρο πρωτεύον καί στό πηνίο 
μέ άκρα γδ ώς δευτερεύον. Τήν Γδια όρολογία θά χρησιμοποιήσουμε καί 
γιά τά κυκλώματα πού συνδέονται στά άντίστοιχα πηνία, καθώς καί γιά τά 
άντίστοιχα ρεύματα. Μέ τόν όρο λόγος μετασχηματισμού θά άναφερθοϋμε 
στό λόγο

Ιή,Μ = Z J  + Σ  ^Mk/k- (14 .111)
k

(14 .112)

όπου Ν, καί Ν2 είναι άντίστοιχα ό άριθμός των σπειρών τοΰ πρωτεύοντος 

καί τοΰ δευτερεύοντος.
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ΣΧΗΜΑ 14-18 Κύκλωμα Ιδανικού μετασχηματιστή.

Στό σχήμα 14-18 σημειώνονται οΙ σύνθετες άντιστάσεις Ζ , κ α ίΖ 2 πού 
έμφανίζουν άντίστοιχα τό πρωτεύον καί τό δευτερεύον ώς άνεξάρτητα, 
άσύζευκτα έξαρτήματα έπαγωγής ένώ Ζ Μ είναι ή σύνθετη όντίσταση συ- 
ζεύξεως. Σύμφωνα μέ τίς έξ. (14 .110)

Ζ , = /uiL, ( 1 4 .1 13α)

Ζ 2 = /u>L2 ( 1 4 .1 13β)

Ζ Μ = /ω Μ (1 4 .1 13γ)

δπου L 1( L2 είναι άντίστοιχα οΙ συντελεστές αύτεπαγωγής τών δύο πηνίων 

καί Μ 6 συντελεστής άμοιβαίας έπαγωγής. Στήν πράξη είναι δυνατόν νά 

ύπάρχει μιά σημαντική χωρητικότητα μεταξύ πρωτεύοντος καί δευτερεύον- 

τος πηνίου, άλλά ή δυνατότητα αύτή θά άγνοηθεΤ πρός τό παρόν.

Ή  λειτουργία τού μετασχηματιστή μπορεί νά γίνει κατανοητή μέ άνά- 

λυση τού κυκλώματος πού δίνεται στό σχήμα 14-18.  Ά ν  U  καί Ζ 0 είναι άν- 

τίστοιχα ή Η ΕΔ καί σύνθετη άντίσταση τής γεννήτριας καί ZL ή σύνθετη 
άντίσταση τού δευτερεύοντος κυκλώματος, έφαρμόζοντας τό δεύτερο νόμο 

τού Kircchoff σέ μιγαδική μορφή γιά καθένα άπό τούς δύο βρόχους μπο
ρούμε νά γράψουμε

(Ζ0 + Ζ ,)Λ  + Ζ μ/2 = υ · (14 .114α)

(Ζ2 + Z u)/2 + Ζ Μ/, =  0  ( 1 4 .1 14β)

δπου /, καί /2 είναι τό μιγαδικό ρεύμα άντίστοιχα στό κύκλωμα τού πρω
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τεύοντος καί του δευτερεύοντος. Τό σύστημα των έξ. (14 .114) μπορεί νά 

γραφεί σέ Ισοδύναμη μορφή ώστε κάθε έξίσωση νά περιέχει μόνο ένα άπό 
τά ρεύματα /, καί /2. Ό  άναγνώστης μπορεί εύκολα νά δείξει ότι τό σύστη
μα των έξ. (14 .114)  είναι Ισοδύναμο μέ τό σύστημα

( ζ » + ζ ' ~ Ύ 7 Τ ζ : ) ι ' = υ  (1 4 · , 1 5 α |

( * 2  +
Ζ Μ2

Z y  +  * 0

Ζ μ

Zy + ζ 0
υ. (14 .1153)

Έχοντας κατά νού όρισμένες προσεγγιστικές συνθήκες πού Ισχύουν γιά 
σχεδόν όλους τούς ρεαλιστικούς μετασχηματιστές, θά γράψουμε τό σύστη

μα των έξισώσεων τού Kircchoff σέ μιά τρίτη Ισοδύναμη μορφή ώς

Ζ ,Ζ 2 Ζ 2
Μ

ζ 2 + Z L
+

ζ 2 + ζ ,
, = υ (14.116α)

(Ζ, +
Ζ ,Ζ 2 -  Ζ μ2

+ ζ „ ν ,  = -
-Μ

Zy + ζ 0 ■ z t + ζ 0 ~°)  2 ζ ,  + Ζ0
U. (14.116β)

"Αν τώρα ύποθέσουμε ότι Ικανοποιούνται οί συνθήκες

Ζ ,Ζ 2 -  Ζ Μ2 = 0

ζ 2| »  |ζ,

(1 4 .1 17α)

(14.1173)

και

Ι*ιΙ »  fe l ( 1 4 .1 17γ)

οί έξισώσεις τού μετασχηματιστή παίρνουν τήν Ιδιαίτερα άπλή μορφή

(14.118α)

Ζ , )^2 —
-Μ

Z y
U. (14.1183)

Θά έπανέλθουμε στό θέμα τών συνθηκών πού καθορίζονται στίς έξ.
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(14.117) άργότερα. Πρός τό παρόν είναι χρήσιμο νά έξετάσουμε μέ μεγα
λύτερη λεπτομέρεια τίς προσεγγιστικές έξισώσεις (14 .118).

Καθεμιά άπό τίς έξ. (14 .118) άψορδ ένα άπό τά κυκλώματα τού με
τασχηματιστή. Ή  έξ. (14.118α) άψορδ μόνο τό πρωτεύον. Μπορούμε νά 
πούμε δτι ή λειτουργία τού μετασχηματιστή έχει ώς άποτέλεσμα τή μετα

βολή τής σύνθετης άντιστάσεως έξόδου κατά ένα παράγοντα Ζ ,/Ζ 2 καί τή 

μεταφορά της ατό κύκλωμα τού πρωτεύοντος. Αύτό είναι καί τό μόνο άπο

τέλεσμα τής λειτουργίας τού μετασχηματιστή άπό τήν άποψη τού πρω

τεύοντος. Κατά τόν Γδιο τρόπο ή έξ. (14 .1180) άφορδ μόνο τό ρεύμα τού 

δευτερεύοντος κυκλώματος. Σύμφωνα μέ τήν έξίσωση αύτή, ή λειτουργία 
τού μετασχηματιστή έχει ώς άποτέλεσμα τή μεταβολή τής σύνθετης άντι- 

στάσεως τού πρωτεύοντος κατά ένα παράγοντα Ζ2/ Ζ ,( τή μεταβολή τής 

ΗΕΔ κατά ένα παράγοντα — Ζ Μ/Ζ, καί τή μεταφορά τους στό κύκλωμα τού 
δευτερεύοντος. Πάλι, αύτό είναι τό μόνο άποτέλεσμα τής λειτουργίας τού 
μετασχηματιστή άπό τήν άποψη τού δευτερεύοντος.

Ή  προηγούμενη άποψη έρμηνεύει κατά κάποιο τρόπο τήν όνομασία 
μετασχηματιστής. Ή  προέλευση τού δρου γίνεται προφανέστερη άν έξετά- 
σουμε τό λόγο των ρευμάτων ατά δύο κυκλώματα. Άπαλείφοντας τήν Η ΕΔ  

U μεταξύ των έξ. (14 .118) καί χρησιμοποιώντας τίς συνθήκες τών έξ.

(14.117) ό άναγνώστης μπορεί εύκολα νά δείξει άτι ό λόγος τών δύο ρευ

μάτων έχει τήν άπλή καί σταθερή τιμή

!λ Ζ μ

* Γ
(14 .119 )

Κατά τόν Τδιο τρόπο είναι δυνατόν νά προσδιοριστεΤ ό λόγος τής διαφοράς 

δυναμικού στά άκρα τού πρωτεύοντος καί τού δευτερεύοντος. Μέ άναφο- 
ρά στό σχήμα 14-18, μπορούμε άμέσως νά γράψουμε

ν αβ =  U  -  Ζ0Ζ 1 (14 .120α)

Vyb = Ζ ,/2· (1 4 .1 2 0 β )

Σέ συνδιασμό μέ τίς έξ. (14 .118α) καί (14 .119)  ή τελευταία σχέση δίνει

Ζ μ

''op Ζ ,
(14 .121 )

01 προηγούμενες σχέσεις μετασχηματισμού μπορούν νά ένοποιηθοϋν 

ώς πρός τό συμβολισμό μέ τόν όρισμό τού λόγου
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η = ζ ,  ·
(14 .122)

Έχοντας κατά νοΰ τόν όρισμό τής έξ. (14.112) θά άναφερθοϋμε στήν τελευ

ταία ποσότητα μέ τόν όρισμό μιγαδικός λόγος μετασχηματισμού. Χρησιμο
ποιώντας τή συνθήκη τής έξ. ( 1 4 .1 17α) μπορούμε νά δείξουμε δτι ό λόγος 
η συνδέεται πρός τίς ύπόλοιπες μιγαδικές άντιστάσεις μέ τίς σχέσεις

Ζ μ 1 
Ζ 2 η

(14.123α)

καί

Ζ 2

Ζ ,  =
(14 .123β)

Μέ τή βοήθεια τώρα τού μιγαδικοϋ λόγου μετασχηματισμού οί έξισώσεις
πού χαρακτηρίζουν τή λειτουργία τού μετασχηματιστή μπορούν νά γρα-
φούν σέ ένοποιημένη μορφή ώς

(20 + ; y ,  =  u (14.124α)

(ZL + π2Ζ 0)/2 = -  nU (14.124β)

f2 _  1 
Λ η

(14 .124γ)

*03
 

Ο II I (14 .124δ)

0 ) τελευταίες δύο σχέσεις άναδεικνύουν τή χρησιμότητα του μετασχη
ματιστή στή μετατροπή ρεύματος καί δυναμικού. Ό  άναγνώστης άσφαλώς 
θά διερωτάται γύρω άπό τήν ίσχή των προσεγγίσεων των έξ. (14 .117) σέ 

ρεαλιστικά έξαρτήματα. Ή  άπάντηση είναι καταφατική. ΟΙ περισσότεροι 
βιομηχανικοί μετασχηματιστές Ικανοποιούν μέ πολύ καλή προσέγγιση τίς 

συνθήκες των έξ. (14 .117 )  έτσι ώστε ή λειτουργία τους νά άκολουθεΤ άρ- 
κετά πιστά τή συμπεριφορά πού περιγράφουν οί έξ. (14.124).  Όπως καί 
γιά τά λοιπά έξαρτήματα πού χρησιμοποιούνται στό ΕΡ θά είσάγουμε τήν 
έννοια τού Ιδανικού μετασχηματιστή μέ τήν άπαίτηση δτι οί συνθήκες τής 
έξ. (14 .117)  καί έπομένως οί έξ. (14 .124) Ικανοποιούνται έπακριβώς. Έπι-
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πλέον, γιά τό Ιδανικό έξάρτημα θά άπαιτήσουμε ό λόγος μετασχηματισμού 
νά είναι σταθερός καί πραγματικός άριθμός.

"Αν καί ένας μετασχηματιστής μπορεΤ νά δημιουρνηθεΤ όπό όποιαδήπο- 
τε δύο έξαρτήματα έπαγωγής πού άλληλεπιδρούν μέ άμοιβαία έπαγωγή, ε ί

ναι χρήσιμο νά έξετάσουμε ένα συγκεκριμένο πρότυπο έξαρτήματος πού 
πλησιάζει πολύ τή λειτουργία τού ίδανικοΰ μετασχηματιστή. Γιά τό σκοπό 

αύτό θά έξετάσουμε τή συμπεριφορά δύο πηνίων τά όποια έχουν περιελει- 

χθεΐ γύρω άπό ένα κοινό σιδηρομαγνητικό πυρήνα. Θά θεωρήσουμε έπι- 

πλέον, γιά προσέγγιση τής ίδανικής συμπεριφοράς, ότι τό υλικό τού πυρήνα 

είναι γραμμικό (καί έπομένως άπαλλαγμένο άπό άπώλειες ύστερήσεως), 
άπαλλαγμένο άπό άπώλειες λόγω ρευμάτων Foucault καί ότι ή ώμική άντί- 

σταση τής περιελείξεως τών πηνίων είναι άμελητέα. Μέ τόν τρόπο αύτό τό 
πρωτεύον καί δευτερεΰον πηνίο μπορούν νά θεωρηθούν ώς (δανικά έξαρ- 

τήματα έπαγωγής μέ ύψηλή έπαγωγική άντίσταση. Ά ν  ο! συντελεστές αυ
τεπαγωγής τού πρωτεύοντος καί δευτερεύοντος πηνίου καί ό συντελεστής 
άμοιβαίας έπαγωγής είναι άντίστοιχα L 1# L2 καί Μ, οΐ σύνθετες άντιστάσεις 
πού χαρακτηρίζουν τό μετασχηματιστή είναι

Ζ , = /u>L, 

Ζ 2 = /ωΙ_2

καί

Ζ Μ = /ωΜ.

(14 .125α)

(14 .1250 )

(1 4 .1 25γ)

Θά θεωρήσουμε ότι οΐ σύνθετες άντιστάσεις Ικανοποιούν τίς συνθήκες 
τών έξ. (14 .117).  Ά ν  φ είναι ή μαγνητική ροή κάθε σπείρας τών δύο πη

νίων καί Ν ,, Ν2 άντίστοιχα ό άριθμός τών σπειρών τού πρωτεύοντος καί 
τού δευτερεύοντος, ή μαγνητική ροή τών δύο πηνίων είναι

Φ, = Ν ,φ  (14 .126α)

Φ2 = Ν2φ. (14 .1260 )

Στήν άπλή γεωμετρία πού θεωρούμε οΙ συντελεστές αύτεπαγωγής τών δύο 
πηνίων είναι άντίστοιχα

L l - 2 * 1  = Ν, 5Φ
aii

(14 .127α) ο
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1-2
3Φ2 μ d<P
ai2 2 ai2 (14 .127β)

ένώ ό συντελεστής άμοιβαίας έπαγωγής μπορεί νά ϋπολογιστεϊ κατά δύο 
τρόπους

=  3Φ2 =  £ Φ ,

ai, 3ΐ2 (14 .128)

πού μέ τή βοήθεια των έξ. (14 .126) δίνει

μ - ν , - ^ - ν , 3φ
ai i ai, (14 .129)

Χρησιμοποιώντας άκόμη τίς έξ. (14 .127)  προκύπτει δτι

ή

Ν

Ν Li (14.130)

Μ = y/Q T2. (14 .131)

Σύγκριση τής τελευταίας σχέσης μέ τίς έξ. (14 .125) δείχνει δτι γιά τόν 
πρότυπο μετασχηματιστή πού θεωρούμε, ή συνθήκη τής έξ. (1 4 .1 17α) Ικα
νοποιείται έπακριβώς. Ό  λόγος μετασχηματισμού δίνεται άπό τή σχέση

Ζ Μ _  /ωΜ
Ζ , /coL,

ένώ άπό τήν έξ. (14 .130)  προκύπτει δτι

(14 .132)

Ν,

L, Ν,
(14 .133)

Τό τελευταίο άποτέλεσμα έπιβεβαιώνει τήν πρόβλεψη πού όδήγησε στή 
συγκεκριμένη άπαίτηση γιά τό μιγαδικό λόγο μετασχηματισμού ένός (δανι
κού μετασχηματιστή: Ό  συντελεστής η είναι σταθερός πραγματικός άριθ- 
μός καί γιά τό πρότυπο πού μελετάμε Ισος μέ τό λόγο των σπειρών τού 
δευτερεύοντος καί τού πρωτεύοντος πηνίου. Συγκεκριμένα, οΙ έξ. 
(14 .124γ) καί (14 .1246) μπορούν νά γραφούν τώρα ώς σχέσεις μεταξύ 
πραγματικών άριθμών γιά τά άντίστοιχα ένεργά μεγέθη ώς
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(14.134α)
ι, ν 2

V . Ν.4 ’ 4
V, ~ Ν,

(14.134β)

ΰττου ή ένεργός διαφορά δυναμικοί) στά άκρα τοΟ πρωτεύοντος καί τού 

δευτερεύοντος άποδίδεται, γιά ένοποίηση τού συμβολισμού, άντίστοιχα ώς 

V , καί V2.
Τή λειτουργία ένός ρεαλιστικού μετασχηματιστή, πού προσεγγίζει άρ- 

κετά καλά τήν προηγούμενη (δανική συμπεριφορά, θά μελετήσουμε στά 

έπόμενο Πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 14-5. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΥΡΗ
ΝΑ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 14-19. Γιά τή δημιουργία τού 
μετασχηματιστή χρησιμοποιείστε δύο πηνία μέ ένδιάμεσες έπαψές γιά 
δυνατότητα έπιλογής τού άριθμού σπειρών στά πρωτεύον καί τό δευτε- 
ρεύον. Γιά μεγαλύτερη σύζευξη συνδέστε τά δύο πηνία μέ κοινά πυρήνα 
άπό σίδηρο. Ώς γεννήτρια ΕΡ χρησιμοποιείστε πηγή μέ συνεχώς μετα
βαλλόμενη ένεργό τάση (variac). Ό  διπλός διακόπτης S έπιτρέπει τήν 
έπιλεκτική σύνδεση τού ηλεκτρονικού βολτομέτρου V στά άκρα τού 
πρωτεύοντος ή τού δευτερεύοντος.
-  Συνδέστε τό πρωτεύον καί δευτερεϋον πηνίο έτσι ώστε νά παρεμβάλ
λεται στό καθένα ό μέγιστος άριθμός σπειρών. Σημειώστε τό λόγο με
τασχηματισμού Ν2/Ν ,. Μέ τά άκρα Γ καί Δ τού κυκλώματος άνοικτά με
ταβάλετε τήν ένεργό τάση τής πηγής ΕΡ καί σέ κατάλληλο πίνακα ση
μειώστε τήν ένεργό διαφορά δυναμικού στά άκρα τού πρωτεύοντος ώς 
πρός τήν ένεργό διαφορά δυναμικού στά άκρα τού δευτερεύοντος. Κα
λύψτε όλη τήν περιοχή πού έπιτρέπει ή κλίμακα τού άμπερομέτρου Α ,. 
Αποδώστε τά άποτελέσματά σας σέ γραφική παράσταση καί έρμηνεύστε 
ποσοτικά τά άποτελέσματα. Συγκρίνετε τό λόγο μετασχηματισμού πού 
προκύπτει άπό τή γραφική παράσταση μέ τήν άντίστοιχη ποσότητα πού 
ύπολογίσατε άπό τά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τών έξαρτημάτων 
πού συγκροτούν τό μετασχηματιστή.
— Συνδέστε τό πρωτεύον στή γεννήτρια έτσι ώστε νά παρεμβάλλεται 
στό κύκλωμα ό μέγιστος άριθμός σπειρών καί άναπτύξτε ένεργό διαφορά 
δυναμικού περίπου 12 V. Σέ κατάλληλο πίνακα σημειώστε τό δυναμικό
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ΣΧΗΜΑ 14-19 Πειραματική διάταξη γιά τή μελέτη τής συμπεριφοράς μετασχημα
τιστή μέ σιδηρομαγνητικό πυρήνα.

πού άναπτύσσεται στά άκρα τοΰ δευτερεύοντος γιά κάθε έπαφή πού πα
ρεμβάλλει διαφορετικό άριθμό σπειρών στά κύκλωμα. Αποδώστε σέ γρα
φική παράσταση τήν ένεργό διαφορά δυναμικού ώς συνάρτηση τών 
σπειρών τού δευτερεύοντος καί έρμηνεΰστε τό άποτέλεσμα.
— Συνδέστε τό πρωτεύον πηνίο ώστε νά παρεμβάλλεται στά κύκλωμα ό 
έλάχιστος άριθμός σπειρών καί τό δευτερεϋον ώστε νά παρεμβάλλεται ό 
μέγιστος δυνατός άριθμός σπειρών. Αναπτύξτε στά άκρα τού πρωτεύον
τος ένεργό τάση περίπου 3 V. Μεταβάλλοντας τήν έπαφή πού έπιλέγει 
τόν άριθμό σπειρών τού πρωτεύοντος σημειώστε σέ κατάλληλο πίνακα 
καί άποδώστε σέ γραφική παράσταση τή μεταβολή τής ένεργοϋ τάσης 
στά άκρα τοΰ δευτερεύοντος ώς συνάρτηση τού άριθμού σπειρών τού 
πρωτεύοντος. Ερμηνεύστε τό άποτέλεσμα.
— Βραχυκυκλώστε τά άκρα Γ καί Δ τού δευτερεύοντος. Παρεμβάλετε 
στό κύκλωμα τού πρωτεύοντος, σέ σειρά, ένα ροοστάτη μέ όλική ώμική 
άντίσταση περίπου 15 Ω. Μέ τό δρομέα τοΰ ροοστάτη στό σημείο έλάχι- 
στης άντιστάσεως άναπτύξτε ένεργό διαφορά δυναμικού στά άκρα τού 
πρωτεύοντος περίπου 5 V. Μεταβάλλοντας τήν άντίσταση τού ροοστάτη 
σημειώστε καί άποδώστε σέ γραφική παράσταση τή μεταβολή τοΰ ρεύ
ματος στό κύκλωμα τοΰ δευτερεύοντος ώς συνάρτηση τοΰ ρεύματος στό 
κύκλωμα τοΰ πρωτεύοντος.
— Χρησιμοποιώντας τήν προηγούμενη συνδεσμολογία, μέ τό ροοστάτη
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ατό μισό περίπου τής όλικής του άντιστάσεως μελετεϊστε καί άποδώστε 
σέ γραφική παράσταση τή μεταβολή τοΟ ρεύματος στό κύκλωμα τού 
δευτερεύοντος ώς συνάρτηση

1. τού άριθμοϋ σπειρών στό δευτερεΰον πηνίο καί
2. τού άριθμοϋ σπειρών στό πρωτεύον πηνίο.

-  Στό κύκλωμα τού σχήματος 14-19 παρεμβάλετε τό ροοστάτη πού 
χρησιμοποιήσατε προηγουμένως μεταξύ τών σημείων Γ καί Δ. Ανα
πτύξτε στά άκρα τού πρεωτεύοντος ένεργό διαφορά δυναμικού περίπου 
3 V. Μεταβάλλοντας τήν άντίσταση πού παρεμβάλλει 6 ροοστάτης μελε- 
τεΐστε καί άποδώστε σέ γραφική παράσταση τή μεταβολή τού ρεύματος 
στό κύκλωμα τού δευτερεύοντος ώς συνάρτηση τού ρεύματος στό κύ
κλωμα τού πρωτεύοντος.
-  Χρησιμοποιώντας όλα τά προηγούμενα άποτελέσμστα διερευνείστε 
κατά πόσο ό μετασχηματιστής πού μελετήσατε προσεγγίζει τίς συνθήκες 
λειτουργίας ένός Ιδανικού μετασχηματιστή.

Μετασχηματιστές βρίσκουν σήμερα εύρεία έφαρμογή στή μεταφορά 

ένεργείας, σέ συστήματα τηλεπικοινωνιών καί στήν ήλεκτρονική. Χρησιμο

ποιούνται γιά τή σύζευξη δύο κυκλωμάτων μέ σκοπό τή μεταξύ τους μόνω

ση δσον άφορδ τό ΣΡ, τό μετασχηματισμό δυναμικού, ρεύματος καί σύνθε

της άντιστάσεως στό ΕΡ , καθώς καί ώς φίλτρα συχνότητας. Ό πω ς ήδη 
άναφέρθηκε, ρεαλιστικά έξαρτήματα μετασχηματιστή μπορούν νά σχεδια
στούν ώστε ή λειτουργία τους νά πλησιάζει κατά πολύ τή συμπεριφορά 
τού προτύπου πού περιγράψαμε. Παρόλα αύτά ή συγκεκριμένη συμπεριφο
ρά ένός ρεαλιστικού μετασχηματιστή άπαιτεΤ στήν πράξη λεπτομερή άνάλυ- 
ση τών κατασκευαστικών του χαρακτηριστικών μέ Ιδιαίτερη έμφαση στή 
γεωμετρία καί τή γραμμικότητα τού ύλικοΰ τού πυρήνα πού συνήθως χρη

σιμοποιείται γιά μεγαλύτερη σύζευξη. Ό  ένδιαφερόμενος άναγνώστης πα- 

ραπέμπεται στά πολλά έξειδικευμένσ συγγράμματα πού άπευθύνονται πε-

ΣΧΗΜΑ 14-20 Ισοδύναμο κύκλωμα ρεαλιστικού μετασχηματιστή.

41
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ρισσότερο σέ ήλεκτρολόγους μηχανικούς. Γιά πληρότητα δίνεται ατό σχή
μα 14-20 τό Ισοδύναμο κύκλωμα πού, όπως άποδεικνύεται, άντιπροοω- 

πεύει μέ πολύ καλή προσέγγιση ένα ρεαλιστικό μετασχηματιστή. Τό κύ
κλωμα άποτελεΐται άπό ένα Ιδανικό μετασχηματιστή μέ άριθμό σπειρών 
πρωτεύοντος καί δευτερεύοντος όντίστοιχα Ν, καί Ν2. ΟΙ άντιστάσεις R, 
καί R2 άντιπροσωπεύουν άποκλειστικά τίς ώμικές άντιστάόεις τού πρω
τεύοντος καί τοΰ δευτερεύοντος ένώ τό ίδανικά έξαρτήματα έπαγωγής Ι_Α

ΧΗΜ Α 14-21 Χαρακτηριστικοί τύποι μετασχηματιστών, (α) Μετασχηματιστής μι

κρής Ισχής χωρίς πυρήνα, (β) Μετασχηματιστής μικρής Ισχής μέ 
σιδηρομαγνητικό πυρήνα, (γ) Θωρακισμένος μετασχηματιστής 

τροφοδοσίας, (δ) Μεταβλητός μετασχηματιστής (variac).
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καί L b, πού συνήθως άναφέρονται ώς έπαγωγική διαρροή άντιπροσω- 
πεύουν τήν έπαγωγική άντίσταση τών έξαρτημάτων πού συγκροτούν τό 
μετασχηματιστή. ΟΙ έπαγωγικές αύτές άντιστάσεις είναι σταθερές άκόμη 
καί γιά μετασχηματιστές μέ σιδηρομαγνητικό πυρήνα όπου οΙ συντελεστές 
αύτεπαγωγής καί άμοιβαίας έπαγωγής δέν είναι σταθεροί. Ή  διακλάδωση 

R c — L c άντιπροσωπεύει αυτό πού συνήθως όνομάζέται ρεύμα μαγνητι
σμού. Ή  έπαγωγική άντίσταση /cuLc άποδίδει τήν αύτεπαγωγή τών πηνίων 

ένώ ή ώμική άντίσταση Rc άπώλειες στό πυρήνα. Τά στοιχεϊα Rc καί Lc εί

ναι τά μόνα πού μεταβάλλονται μέ τή μεταβολή τού ρεύματος.
Διάφοροι χαρακτηριστικοί τύποι μετασχηματιστών πού χρησιμοποιούν

ται σήμερα είκονίζονται στό σχήμα 14-21.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

14-1. "Ενα πηνίο έχει συντελεστή αύτεπαγωγής 1 mH καί άντίσταση 10 Q. Τ6 
πηνίο συνδέεται μέ γεννήτρια ΕΡ πού άναπτύσσει στά άκρα του ένεργό 
διαφορά δυναμικού 5 V. Προσδιορίστε τό ρεύμα πού διαρρέει τό πηνίο, τή 
διαφορά φάσης μεταξύ ρεύματος καί δυναμικού καί τήν Ιαχή πού κατανα
λώνεται ατό πηνίο γιά συχνότητα δυναμικού 0, 10*, 104 καί 10* Hz.

14-2. Δείξτε άτι οΙ ποσότητες 1/0ω καί ίω  έχουν διαστάσεις άνπστάσεως.
14-3. Θεωρείστε τήν πριονωτή τάση τού σχήματος 10-14 πού μεταβάλλεται με

ταξύ τών άκραίων τιμών - V 0 καί V0 μέ περίοδο Τ. Υπολογίστε τήν ένεργό 
τιμή τού δυναμικού.

14-4. Στά άκρα ένός συνδιασμοΰ άντιστάσεως-πυκνωτή σέ σειρά άνατττύσσεται 
ήμιτονοειδής διαφορά δυναμικού V. Δείξτε άτι:
(α) Σέ μιά συγκεκριμένη περιοχή συχνότητας ή διαφορά δυναμικού στά ά
κρα τής άνηστάσεως είναι περίπου ίση μέ τήν παράγωγο dV/dt.
(β) Σέ μιά συγκεκριμένη περιοχή συχνότητας ή διαφορά δυναμικού στά ά
κρα τού πυκνωτή είναι ίση μέ τό όλοκλήρωμα /  Vdt.

14-5. Μέ άπευθείας ύπολογισμό τού κατάλληλου όλοκληρώματος δείξτε άτι ή 
Ισχή πού καταναλώνεται σέ ένα ίδανικό έξάρτημα χωρητικότητας καί σέ 
Ιδανικό έξάρτημα έπαγωγής είναι ίση μέ τό μηδέν.

14-6. Στά άκρα ένός πηνίου μέ συντελεστή αύτεπαγωγής L = 200 mH καί άντί
σταση περιελείξεως R = 30 Ω έφαρμόζεται διαφορά δυναμικού τής μορ

φής

V — V01 sinu>,t + V0jSiruo2t.

ο
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Ά ν  V 01 = V 02 = 100 V , ω, = 100 Ηζ καί ω2 = 600  Ηζ ύπολογίστε τό ρεύ

μα πού διαρρέει τό έξάρτημα καί τήν Ιαχή πού καταναλώνεται.

14-7. “Ενας κινητήρας ΕΡ  όπου τό ρεύμα ύπολείπεται άπό τό δυναμικό μέ συντε

λεστή Ισχής 0 .6 0 , άντλεϊ ρεύμα* 3 Α  άπό πηγή 2 2 0  V, 50 Ηζ. Υπολογίστε 

τήν Ισχή τού κινητήρα.
14-8. Υπολογίστε τή χωρητικότητα τού πυκνωτή πού πρέπει νά συνδεθεί πα

ράλληλα πρός τόν κινητήρα τής προηγούμενης άσκήσεως ώστε ό συντελε

στής Ισχής τής διατάξεως νά γίνει Γσος μέ τή μονάδα. Πόσο ρεϋμα άντλεϊ- 

ται στήν περίπτωση αύτή άπό τήν πηγή;

14-9. “Ενας κινητήρας, σχεδιασμένος γιά λειτουργία στά 120 V ΕΡ συνδέεται σέ 

πηγή ΕΡ  2 2 0  V μέ παρεμβολή μιας καθαρά ώμικής άντιστάσεως σέ σειρά. 

Ή  άντίσταση ρυθμίζεται στήν κατάλληλη τιμή γιά σωστή λειτουργία τού 

κινητήρα. Μέ τόν τρόπο αύτό ό κινητήρας άντλεϊ ρεϋμα 10 Α ένώ ή όλη 

διάταξη έμφανίζει συντελεστή Ισχής 0 .90 . Υπολογίστε,

(α) τήν Ισχή πού καταναλώνεται στήν άντίσταση,

(β) τήν Ισχή πού καταναλώνεται στόν κινητήρα καί 
(γ) τό συντελεστή Ισχής τού κινητήρα.

14-10. Τό έπόμενο κύκλωμα χρησιμοποιείται συχνά γιά τή μετατόπιση φάσης.

Δείξτε ότι τό δυναμικό έξόδου V0 είναι τό μισό άπό τό δυναμικό είσόδου 

Vj ένώ ή διαφορά φάσης μεταξύ τών δύο δυναμικών πού κυμαίνεται άπό 
0 ° έως 180° έξαρτόται άπό τήν τιμή τής μεταβλητής άντιστάσεως F .̂

14-11 . ‘Αποδείξτε τίς έξ. (14 .30 ).

14-12. Γιά τή μέτρηση τής καταναλώσεως Ισχής σέ ένα έξάρτημα χρησιμοποιείται 

πολλές φορές ή μ έ θ ο δ ο ς  τώ ν τρ ιώ ν  β ο λ τ ο μ έ τ ρ ω ν . Κατά τή μέθοδο αύτή 

μιά καθαρά ώμική άντίσταση R συνδέεται σέ σειρά μέ τό έξάρτημα. Δείξτε

t Σέ όλες τίς άσκήσεις, όπου δέν καθορίζεται ρητώς κάτι τό διαφορετικό, ο! τιμές ΗΕΔ, δυ
ναμικού καί ρεύματος άναφέρονται στά άντίστοιχα ένεργά μεγέθη.
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ότι, 6ν V, είναι ή διαφορά δυναμικοΟ ατά άκρα τής άνπ στάσεως V2 ατά ά
κρα τοΰ έξαρτήματος καί V 12 ή διαφορά δυναμικοΟ στά άκρα τοΟ συνδια- 
σμοΟ, τότε ή μέση Ισχή πού καταναλώνεται στά έξάρτημα δίνεται άπό τή 
σχέση

Ρ =
V 2 _  ν 12 V ,2 -

2R
V ,2

Δείξτε τήν προηγούμενη σχέση μέ τή βοήθεια άνυσματικοΟ διαγράμματος.
14-13. Χρησιμοποιείστε τήν άνυσματική άναπαράσταση μεγεθών ΕΡ γιά νά 

προσδιορίσετε τή σύνθετη άντίσταση καί τή διαφορά φάσης μεταξύ δυνα
μικού καί ρεύματος γιά σύνδεση σέ σειρά μιάς άντιστάσεως 600 Ω, έπα- 
γωγής 4 Η καί χωρητικότητας 1 pF σέ συχνότητα 50 Ηζ.

14-14. Στό έπόμενο κύκλωμα προσδιορίστε τό ρεύμα, τή διαφορά δυναμικού καί 
τήν ίσχή πού καταναλώνεται σέ κάθε έξάρτημα καθώς καί τή διαφορά φά
σης μεταξύ δυναμικού καί ρεύματος στά άκρα τού κυκλώματος γιά ώμική, 
χωρητική καί έπαγωγική άντίσταση τών έξαρτημάτων 
(α) R = 5 Ω. Χς == 12 Ω. X». = 6 Ω 
(β) R = 5 Ω, Χς = 6 Ω. X,. = 6 Ω
όταν ή ένεργός τιμή τής διαφοράς δυναμικού πού άναπτύσσει ή γεννήτρια 
είναι 20 V.

L

14-15. Χρησιμοποιώντας τή μιγαδική άναπαράσταση μεγεθών ΕΡ δείξτε άτι π πυ
κνωτές μέ χωρητικότητα C ,, C2.......C„ σέ παράλληλη σύνδεση έμφανίζουν
όλική χωρητικότητα

C = C , + C2 + ... + C,,

ένώ, δν συνδεθούν σέ σειρά, όλική χωρηπκότητα C πού δίνεται άπό τή 
σχέση
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_1_
C

1
C,

14-16. Προσδιορίστε τήν όλική σύνθετη άντίσταση τού κυκλώματος πού άκολου- 
θεΤ ώς συνάρτηση τής συχνότητας, άν R, = 4 Ω, R2 = 25 Ω, L = 50 mH 
καί C = 100 pF. Προσδιορίστε τή συχνότητα συντονισμού καί τή σύνθετη 
άντίσταση στήν κατάσταση συντονισμού.

■ΛΛΛΛΛ—ΊΗΠΗΡ—

ΛΛΛΛΛ

14-17. Δείξτε δτι τά δύο κυκλώματα σχήματος «Τ» καί σχήματος «Π» είναι Ισοδύ
ναμα Αν

είσοδος Ζ *

Ζ2
- C — Η —  -

έξοδος είσοδος έξοδος

ϊ V  .

7 — 2βΖΫ
7 1 ”  Ζ + Ζρ + Ζγ

7 — ZyZa

~ ζ*-α + Ζρ + Zy

7 — ΖαΖβ

~ ζ̂α + Ζα + Zu

όπου Zj είναι σύνθετες Αντιστάσεις.
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14-18. Προσδιορίστε τό κύκλωμα μέ οχήμα άστέρα πού είναι Ισοδύναμο μέ τό 
έπόμενο κύκλωμα

βπου R, = 2R2 = 4 Q. Xl = 3 Ω καί Xc = 5 Ω.
14-19. Δείξτε δτι σέ συχνότητα ω, ή όποία άποκλίνει κατά μιά μικρή ποσότητα 

Δω άπό τή συχνότητα συντονισμού ω0 σέ ένα κύκλωμα R-C-L σέ σειρά, ή 
σύνθετη άντίσταση τού κυκλώματος σέ μιγαδική μορφή δίνεται άπό τήν 
έκφραση

14-20. "Ενας (δανικός πυκνωτής μέ μεταβλητή χωρητικότητα συνδέεται παράλλη
λα μέ ένα ρεαλιστικό έξάρτημσ έπσγωγής τό όποΤο έμφανίζει συντελεστή 
αύτεπαγωγής L καί ώμική άντίσταση R. Τό έξάρτημσ έπαγωγής μπορεί νά 
θεωρηθεί ώς δύο Ιδανικά έξαρτήματα σέ σειρά. Δείξτε Οτι, άν ή συχνότη
τα ω είναι σταθερή, τό κύκλωμα έμφανίζει τή μέγιστη σύνθετη άντίσταση 
γιά χωρητικότητα τού πυκνωτή.

14-21. Στό σχήμα πού άκολουθεΤ ή γεννήτρια ΕΡ άναπτύσσει διαφορά δυναμικού 
ταυτοχρόνως σέ τρεΤς συχνότητες ν, = 50 Hz, ν , = 1 kHz καί ν3 = 10 kHz 
μέ τήν Ιδια ένεργό τιμή Vtv = 100 V. Προσδιορίστε τή διαφορά δυναμικού

Λ Λ Λ Λ Λ
R*

“  R* + Ι-’ ω» *

ο
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γιά κάθε συχνότητα στά άκρα τοΟ πυκνωτή τοΟ φίλτρου RC πού άκολου- 
θεΐ άν R = 200 Ω καί C = 1pF.

14-22. Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη άσκηση άντικαθιστώντας τόν πυκνωτή μέ 
έξάρτημα έπαγωγής L = 100 mH.

14-23. Τά φίλτρα τών 'Ασκήσεων 14-21 καί 14-22 τροφοδοτούν κάποια συ
σκευή μέ έσωτερική άντίσταση 2 Ι<Ω. Υπολογίστε γιά καθένα άπό τά φίλ
τρα τό δυναμικό έξόδου κάθε συχνότητας.

14-24. Πολλές φορές ένα φίλτρο δέν έπαρκεϊ γιά τήν Ικανοποιητική έξάλειψη μιάς 
συχνότητας. Στήν περίπτωση αύτή ή άνεπιθύμητη συχνότητα μπορεΤ νά 
μειωθεί σημαντικά άν παρεμβληθεί ένα δεύτερο φίλτρο. Θεωρώντας άτι ή 
γεννήτρια τής Άσκήσεως 14-21 τροφοδοτεί τό έπόμενο κύκλωμα ύπολο- 
γίστε τό δυναμικό έξόδου γιά καθεμιά άπό τίς συχνότητες καί συγκρίνετε 
τά άποτελέσματα μέ τήν έπενέργεια τού άπλοϋ φίλτρου στήν Άσκηση 14- 
21 άν R, = R2 = 200 Ω καί C, = C2 = 1μΡ.

14-25. Ένας κινητήρας ΕΡ είναι σχεδιασμένος γιά λειτουργία μέ παροχή συχνότη
τας 50 Ηζ. Παρατηρεΐται όμως άτι ή διαθέσιμη παροχή περιέχει μιά συνι
στώσα μέ δυναμικό 100 V καί συχνότητα 50 Ηζ καί μιά άνεπιθύμητη συ
νιστώσα μέ δυναμικό 10 V καί συχνότητα 100 Ηζ. Ή τελευταία πρόκειται 
νά έξαλειφθεΐ μέ τήν έπόμενη διάταξη φίλτρου. Υπολογίστε τήν ένεργό τι
μή τού δυναμικού έξόδου γιά κάθε συχνότητα άν ή άντίστοιχη ώμική, χω
ρητική καί έπαγωγική άντίσταση είναι

R = 10 Ω

Xc(50 Ηζ) = 1 λΩ, Χς(100 Ηζ) = 500 Ω 

XL(50 Ηζ ) = 1 Ι<Ω, XL(100 Ηζ) = 2 λΩ
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14-26. "Ενα βιομηχανικό έξάρτημα άντιστάσεως μπορεί νά άποδοθεϊ άπό τό κύ
κλωμα τού σχήματος 14-11 όπου τυπικά 6 συντελεστής αύτεπαγωγής εί
ναι τής τάξης τού 1 mH καί ή χωρητικότητα τής τάξης τού 10 pF. Γιά άντί- 
σταση R = 100 Ω ύπολογίστε τή σύνθετη άντίσταση πού παρεμβάλλεται 
σέ ΕΡ μέ συχνότητα στήν περιοχή μεταξύ 1 kHz καί 1 ΜΗζ καί άποδώστε 
τά άποτελέσματα σέ γραφική παράσταση. ’Υπολογίστε τή συχνότητα συν
τονισμού καί τή σύνθετη άντίσταση στή συχνότητα συντονισμού. Υπολο
γίστε τό συντελεστή Ισχής στήν περιοχή μεταξύ 1 kHz καί 1 ΜΗζ καί άπο
δώστε τά άποτελέσματα σέ γραφική παράσταση.

14-27. "Ενα έξάρτημα έπαγωγής έχει συντελεστή άξιολογήσεως Q = 200 καί σέ 
συχνότητα 500 kHz Ισοδύναμο συντελεστή αύτεπαγωγής L = 400 μΗ. Γιά 
τή συχνότητα αύτή ύπολογίστε τήν ωμική άντίσταση σέ σειρά πού έκπρο- 
σωπεΐ τό έξάρτημα. τήν όλική σύνθετη άντίσταση καί τή διαφορά φάσης 
μεταξύ δυναμικού καί ρεύματος.

14-28. ‘Ένας πυκνωτής μπορεί νά θεωρηθεί γιά συχνότητα 50 Ηζ ώς ένας Ιδανι
κός πυκνωτής μέ χωρητικότητα 500 pF καί μιά Ιδανική άντίσταση R = 40 
Ω σέ σειρά. Προσδιορίστε τά στοιχεία τοΰ Ισοδύναμου παράλληλου κυ
κλώματος πού έκπροσωπεΐ τόν πυκνωτή στήν Ιδια συχνότητα, τό έλλειμμα 
φάσης καί τό συντελεστή Ισχής τού πυκνωτή.

14-29. Θεωρείστε ότι τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 14-15α έκπροσωπεΐ ένα ρεαλι
στικό έξάρτημα έπαγωγής μέ συντελεστή Q σέ σειρά μέ ένα Ιδανικό πυ
κνωτή. Δείξτε ότι στήν κατάσταση συντονισμού ή διαφορά δυναμικού στά 
άκρα τού πυκνωτή ύπερβαίνει τή διαφορά δυναμικού στά άκρα τής άλης 
διατάξεως κατά τόν παράγοντα Q.

14-30. Θεωρείστε άτι τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 14-15β έκπροσωπεΐ ένα ρεαλι
στικό έξάρτημα έπαγωγής μέ συντελεστή Q σέ παράλληλη σύνδεση μέ έ
να Ιδανικό πυκνωτή. Δείξτε άτι στήν κατάσταση συντονισμού ή σύνθετη 
άντίσταση τοΰ κυκλώματος ύπερβαίνει τή χωρητική άντίσταση τού πυκνω
τή κατά τόν παράγοντα Q.
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14-31. Θεωρείστε σέ σειρά ένα Ιδανικό πυκνωτή καί ένα ρεαλιστικό έξάρτημα 
έπαγωγής μέ συντελεστή Q >> 1. Χρησιμοποιώντας τό άποτέλεσμα τής 
Άσκήσεως 14-19 δείξτε ότι ή σύνθετη άντίσταση τού κυκλώματος αυξά
νει κατά \ J l δταν ή συχνότητα άποκλίνει άπό τή συχνότητα συντονισμού 
ω0 κατά

Δω 1 
ω0 ~ 2Q

14-32. ’Αποδείξτε τίς έξ. (14.115) καί (14.116).
14-33. Υπολογίστε τό μήκος διεισδύσεως s Ιβλ. έξ. (14.91)) ήλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων στό χαλκό σέ συχνότητα 1 ΜΗζ. Χρησιμοποιείστε τήν τιμή τής 
μαγνητικής διαπερατότητας στό κενό. Ή  είδική άντίσταση τού χαλκού εί
ναι ρ = 1.7 χ 1CT8 Ω-m. Συγκρίνετε τό άποτέλεσμα μέ τή διάμετρο τών 
μονόκλωνων συρμάτων πού δίνονται στόν Πίνακα 4-2.

14-34. Ένας Ιδανικός μετασχηματιστής τροφοδοτείται άπό γεννήτρια μέ ΗΕΔ 25 V, 
συχνότητα 1 kHz καί ώμική έσωτερική άντίσταση 10 kQ. Τό έξωτερικό κύ
κλωμα τού δευτερεύοντος άποτελείται άπό ένα πυκνωτή μέ χωρητικότητα 
100 pF σέ σειρά μέ μιά ώμική άντίσταση 400 Ω. Ά ν  ό λόγος μετασχημα
τισμού είναι 0.25 προσδιορίστε τό μιγαδικό ρεύμα πού διαρρέει τό πρω
τεύον καί δευτερεϋον κύκλωμα καί τή μιγαδική διαφορά δυναμικού στά ά
κρα τού πρωτεύοντος καί δευτερεύοντος πηνίου.

14-35. Ένας Ιδανικός πυκνωτής μέ συντελεστές αύτεπαγωγής πρωτεύοντος καί 
δευτερεύοντος άντίστοιχα Ι_ρ καί Ls καί συντελεστή άμοιβαίας έπαγωγής Μ 
έχει συνδεδεμένο στά άκρα τού δευτερεύοντος ένα Ιδανικό πυκνωτή μέ 
χωρητικότητα C. Δείξτε δτι ή σύνθετη άντίσταση στά άκρα τού πρωτεύον
τος είναι

Ζ  = ΐ ( ω Ι  ρ

14-36. Ένας Ιδανικός πυκνωτής τροφοδοτείται άπό γεννήτρια μέ γωνιακή συχνό
τητα ω, ΗΕΔ U καί έσωτερική ώμική άντίσταση R0. Στά άκρα τού δευτε
ρεύοντος έχει συνδεθεί ένα έξάρτημα έπαγωγής μέ συντελεστή αύτεπα- 
γωγής L σέ σειρά μέ μιά ώμική άντίσταση R.
(α) Προσδιορίστε τήν Ισχή πού καταναλώνεται στό έξωτερικό κύκλωμα 
τού δευτερεύοντος.
(β) Μέ διαφόριση τής προηγούμενης έκφράσεως προσδιορίστε τό λόγο 
μετασχηματισμού πού δίνει τή μέγιστη Ισχή. Γιά τή συνθήκη αύτή 
προσδιορίστε τή σύνθετη άντίσταση τού έξωτερικού κυκλώματος τής γεν
νήτριας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

βασικές μετρήσεις 

εναλλασσόμενου ρεύματος

Όπως εΤδαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο τό ΕΡ είσάγει νέα φυσικά 

μεγέθη καί παράμετρους στήν τεχνολογία του ήλεκτρισμού. Πυκνωτές; πού 

στό ΣΡ συμπεριφέρονται ούσιαστικά ώς διακόπτες μεταπίπτουν σέ ένεργά 

έξαρτήματα ένώ τό φυσικό μέγεθος τής έπσγωγής άνύπαρκτο στό ΣΡ, παί

ζει καθοριστικό ρόλο στή συμπεριφορά ένός κυκλώματος Τίς μεθόδους καί 

τά όργανα πού έχουν άναπτυχθεΐ γιά τόν προσδιορισμό τών φυσικών με

γεθών πού άνακύπτουν στό ΕΡ  θά έξετάσουμε στή συνέχεια.

15-1 Τό Ηλεκτροδυναμόμετρο

Κεντρική θέση στίς μετρήσεις ΕΡ , άνάλογη μέ αύτή τού γαλβανομέ

τρου D' Arsonval στό ΣΡ, κατέχει τό ήλεκτροδυναμόμετρο πού περιέχεται 

διαγραμματικά στό σχήμα 15-1. Ό πω ς δείχνει τό σχήμα, τό ήλεκτροδυνα

μόμετρο, όπως καί τό γαλβανόμετρο, είναι ένα όργανο κινητού πλαισίου. *Η 

ούσιαστική διαφορά μεταξύ τών δύο όργάνων είναι ότι στήν περίπτωση 

αύτή τό μαγνητικό πεδίο δημιουργείται άπό μιά ήλεκτρομαγνητική διάταξη, 

ή όποία, στήν περίπτωση τού σχήματος 15-1, τροφοδοτείται άπό τό Γδιο 

ρεύμα πού διοχετεύεται στό κινητό πλαίσιο. Στά συνήθη ήλεκτροδυναμό- 

μετρα ή ήλεκτρομαγνητική αύτή διάταξη παίρνει τή μορφή δύο σταθερών 

πηνίων σέ σειρά ένώ στό κέντρο τής διατάξεως βρίσκεται άναρτημένο τό 

κινητό πηνίο. Στόν έργαστηριακό τύπο τού όργάνου, ό άξονας τού κινητού 

πηνίου περιέχει ένα έλικοειδές έλατήριο, τό όποΤο δημιουργεί τή ροπή έπα-
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ναφοράς καί γιά μηδενικό ρεΰμα τό Ισορροπεί σέ γωνία 45° ώς πρός τό 
έπίπεδο των σταθερών πηνίων. “Αν τώρα ένα ρεύμα I διοχετευθεΐ στη διά
ταξη τού σχήματος 15-1, τά σταθερά πηνία θά δημιουργήσουν στήν περιο
χή τού κινητού ένα σχεδόν άκτινικό μαγνητικό πεδίο Β καί ή κίνησή του θά 
άκολουθήσει τό νόμο τής έξ. (5 .7) μέ γωνιακή άπόκλιση α άπό τή θέση 
Ισορροπίας

α = kBI (15 .1)

δπου στή σταθερά k έχουν συμπεριληφθεϊ ή σταθερά τού έλατηρίου καί ή 
γεωμετρία τού κινητού πηνίου. Ό  άναγνώστης είναι εύκολο νά πεισθεϊ δτι 
ή φορά τής άποκλίσεως άπό τή θέση Ισορροπίας είναι άνεξάρτητη άπό τή 
φορά τού ρεύματος πού διαρρέει τή διάταξη.

Τό μαγνητικό πεδίο Β πού δημιουργεΤται στήν περιοχή τού κινητού 

πλαισίου είναι έπίσης άνάλογο. πρός τό ρεΰμα I πού διαρρέει τά σταθερά 
πηνία, ήτοι

Β =  si (15 .2)

δπου ή σταθερά s έξαρτάται πάλι άπό τή γεωμετρία τής διατάξεως. Μπο
ρούμε έπομένως νά γράψουμε τήν έξ. (15 .1 ) ώς

α = ksl2 (15 .3)

ή άντίστροφα

I = dy/a~ (15.4)
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δττου, γιά άπλοποίηση του συμβολισμού, έχουμε είσάγει τή σταθερά d = 
1/y/ks. Όπως προκύπτει άπό τήν τελευταία σχέση, άν ή διάταξη τού σχή

ματος 15-1 χρησιμοποιηθεί ώς άμπερόμετρο, τό ρεύμα πού μετράται εϊναι 

άνάλογο πρός τήν τετραγωνική ρίζα τής άποκλίσεως.

ΠΕΙΡΑΜΑ 15-1. ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΡ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 15-2. Χρησιμοποιείστε ένα 
ροοστάτη τής τάξης τών 10 kCl. Μέ τή βραχυκύκλωση R, συνδέστε σέ 
σειρά τό κινητό πηνίο κ καί τό σταθερό πηνίο σ τού ήλεκτροδυνσμομέ- 
τρου W.
— Τοποθετείστε τήν κινητή έπαφή τ^ύ ροοστάτη στό σημείο όπου έπιλέ- 
γεται ή όλική τιμή τής άντιστάσεως καί ρυθμίστε τήν τάση τού τροφοδο
τικού ΣΡ ώστε νά έπιτύχετε άπόκλιση τού ήλεκτροδυναμομέτρου κατά 5° 
περίπου (δν οί διαβαθμίσεις στήν κλίμακα τού όργάνου δέν είναι χαραγ
μένες κατά Γσα διαστήματα, χρησιμοποιείστε ένα μοιρογνωμόνιο). Σέ κα
τάλληλο πίνακα σημειώστε τήν άπόκλιση τού ήλεκτροδυναμομέτρου σέ 
μοίρες (ή διαβαθμίσεις, δν ή κλίμακα τοΰ όργάνου είναι γραμμική) καί 
τήν ένδειξη τού άμπερομέτρου Α.
— 'Ελαττώστε τήν άντίσταση R πού παρεμβάλει ό ροοστάτης στό κύκλω
μα (καί άν χρειαστεί αύξεϊστε τήν τάση τοΰ τροφοδοτικού ΣΡ) ώστε νά 
αύξηθεΐ κατά 5° περίπου ή άπόκλιση τού ήλεκτροδυναμομέτρου. Σημειώ
στε τή νέα άπόκλιση καί τήν άντίστοιχη ένδειξη τού άμπερομέτρου. Συ
νεχίστε τήν προηγούμενη έργασία μέχρις δτου καλύψετε δλη τήν κλίμα
κα τού ήλεκτροδυναμομέτρου.
— 'Αποδώστε τά άποτελέσματά σας σέ γραφική παράσταση μέ τετμημέ
νη τό ρεύμα καί τεταγμένη τήν τετραγωνική ρίζα τής άποκλίσεως τοΰ

ΣΧΗΜΑ 15-2 Τό ήλεκτροδυναμόμετρο ώς άμπερόμετρο.
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ήλεκτροδυναμομέτρου. Συγκρίνετε τά άποτελέσμστά σας μέ τήν πρόβλε
ψη τής έξ. (15 .4 ) καί σχολιάστε τυχόν άποκλίσεις άπό τή γρσμμικότητα. 

Προσδιορίστε τή σταθερά d τής έξ. (15 .4 ).

Ά ν  καί ή άπόκλισπ τοΰ ήλεκτροδυναμομέτρου δέν συνδέεται μέ άττλή άνα- 

λογία πρός τό ρεύμα, μέ κατάλληλη βαθμονόμηση τό δργανο μπορεί νά 

χρησιμοποιηθεί ώς άμπερόμετρο. Παρόλα αύτά στήν πράξη ή κατασκευή 
άμπερομέτρου μέ κλίμακα μεγαλύτερη άπό 100 mA συναντάει σημαντικές 

δυσχέρειες. Ό  κυριώτερος λόγος εϊναι δτι ή χρησιμοποίηση σύρματος μέ 
μεγάλη διατομή γιά τήν κατασκευή τοΰ κινητού πηνίου, αύξάνει σημαντικά 
τήν άδράνεια των κινητών μερών τής διατάξεως. Ό πω ς καί μέ τό γαλβανό
μετρο D' Arsonval, ή έπέκταση τής κλίμακας άμπερομέτρου πού στηρίζεται 
στή διάταξη ήλεκτροδυναμομέτρου μπορεί νά γίνει μέ κατάλληλη διακλά
δωση τοΰ ρεύματος. Καθόσον ό περιορισμός στήν κατασκευή τοΰ κινητοΰ 

πλαισίου πού άναφέραμε δέν άφορά τό σταθερό πηνίο, τά συνήθη βιομη

χανικά ήλεκτροδυναμόμετρα κατασκευάζονται μέ σταθερά πηνία άπό σύρ

μα μεγάλης διατομής, πού μπορούν νά δεχτούν ύψηλό ρεύμα, ένώ ή δια

κλάδωση τοποθετείται παράλληλα πρός τό κινητό πηνίο. Ταυτόχρονα, μιά 

δεύτερη άντίσταση σέ σειρά μέ τό κινητό πηνίο, δπως στή διάταξη τοΰ 
σχήματος 7-12 , μπορεί νά έπεκτείνει τήν κλίμακα σέ ύψηλότερες τιμές. Μέ 
τόν τρόπο αύτό είναι δυνατόν νά κατασκευαστούν άμπερόμετρα μέ δυνα

τότητα μετρήσεως ρεύματος μέχρι 2 0  Α. Τό σχήμα 15-3(α) περιέχει τήν

(α) (β)

ΣΧΗ Μ Α 15-3 Σύνδεση ήλεκτροδυναμομέτρου. (α) ώς άμπερόμετρο. (β) ώς βολ

τόμετρο.
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τυπική σύνδεση τοΰ ήλεκτροδυναμομέτρου σέ διάταξη άμπερομέτρου. Ή  
έναλλακτική σύνδεση ώστε τό όργανο νά άποτελέσει βολτόμετρο δίνεται 
στό σχήμα 15-3(β). Γιά μεγαλύτερη εύεληξία στήν παρεμβολή διακλαδώ
σεων, βιομηχανικά ήλεκτροδυναμόμετρα διαθέτουν συνήθως τέσσερις 
άκροδέκτες πού άνά δύο καθορίζουν τά άκρα τού κινητού καί σταθερού 
πηνίου. Ό πω ς θά δούμε στή συνέχεια ή μορφή αύτή τοΰ όργάνου έπιτρέ- 

πει έπιπλέον τή μέτρηση Ισχής.

Μιά σημαντική Ιδιότητα τοΰ ήλεκτροδυναμομέτρου, πού ήδη άναφέρ- 

θηκε, είναι ότι ή άπόκλιση είναι άνεξάρτητη άπό τή φορά τού ρεύματος 

πού διαρρέει τό όργανο. Ό  άναγνώστης μπορεί εύκολα νά δείξει τήν Ιδιό

τητα αύτή θεωρώντας τή φορά τοΰ μαγνητικοΰ πεδίου πού δημιουργούν τά 

δύο σταθερά πηνία τοΰ σχήματος 15-1 γιά κάθε φορά τοΰ ρεύματος καί 

τήν άντίστοιχη άπόκριση τοιΰ κινητού πηνίου σύμφωνα μέ τό νόμο τοΰ 
Lenz. Τούτο βεβαίως έξάγεται καί άπό τό γεγονός ότι ή άπόκλιση τοΰ όργά- 

νου είναι άνάλογη πρός τό τετράγωνο τού ρεύματος. Κατ' έπέκταση τό όρ
γανο άποκρίνεται έξίσου στό συνεχές καί έναλλασσόμενο ρεύμα. Ή  συγκε
κριμένη μάλιστα σχέση μεταξύ άποκλίσεως καί ρεύματος όδηγεΐ στόν 
προσδιορισμό των ένεργών τιμών τού ΕΡ  |βλ. έξ. (1 4 .2 9 )}. Παράλληλα, οΙ 

μέθοδοι βαθμονομήσεως πού έχουμε άναπτύξει στό ΣΡ μπορούν νά χρησι
μοποιηθούν γιά τή βαθμονόμηση τού ήλεκτροδυναμομέτρου άπευθείας σέ 

μονάδες ΕΡ .

ΠΕΙΡΑΜΑ 1S-2. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ

Τό κύκλωμα βαθμονομήσεως τοΰ βολτομέτρου ΣΡ έχει δοθεΤ ήδη 
στό σχήμα 8-13 καί άναπαράγεται έδώ στό σχήμα 15-4. Συνδέστε τό 
ηλεκτροδυναμόμετρο, βαθμονομημένο ώς βολτόμετρο, στή διάταξη τοΰ 
σχήματος 15-4. Ά ν  V είναι ή μέγιστη ένδειξη τής κλίμακας τοΰ όργάνου, 
έπιλέξτε τίς άντιστάσεις R, καί R2 έτσι ώστε

Συνδέστε στούς άκροδέκτες μέ τήν ένδειξη ΗΕΔ ένα βαθμονομημένο 
ποτενσιόμετρο. 'Ακολουθείστε τή διεργασία τού Πειράματος 8-9 καί χα
ράξτε τήν καμπύλη διορθώσεως του όργάνου.
-  Καθόσον τό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργούν τά δύο σταθερά πηνία 
τού όργάνου είναι πολύ άσθενέστερο άπό τό μαγνητικό πεδίο τοΰ μόνι
μου μαγνήτη στά όργανα ΣΡ, τό ηλεκτροδυναμόμετρο είναι πολύ π»6
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ΣΧΗ Μ Α 15-4 Διάταξη γιά τή βαθμονόμηση ήλεκτροδυναμομέτρου στό ΣΡ.

εύαίσθητο σέ τυχαία μαγνητικά πεδία πού μπορεί νά ύπάρχουν στό χώ

ρο. Βεβαιωθείτε Οτι στή γειτονία του ήλεκτροδυναμομέτρου δέν ύπάρ

χουν Οργανα πού περιέχουν μαγνήτη, μεγάλοι Ογκοι σιδηρομαγνητικοϋ 

ύλικού ή άγωγοί πού διαρρέονται άπό ύψηλό ρεύμα. Γιά νά έξαλείψετε 

τυχόν συστηματικά σφάλματα άντιστρέψτε τήν πολικότητα τού τροφοδο

τικού ΣΡ καί τού ποτενσιομέτρου καί έπαναλάβετε τή διαδικασία τού πει

ράματος. Ώ ς διόρθωση σέ κάθε χαρακτηριστική ένδειξη τής κλίμακας 

τού βολτομέτρου θεωρείστε τό μέσο όρο τών τεσσάρων μετρήσεων 

πού διαθέτετε.

15-2 Μέτρηση Ίσχής. Τό Βαττόμετρο

Ό  προσδιορισμός τής Ισχής

V 2
Ρ = VI = l2R = — -  (15 .5)

Π

πού καταναλώνεται σέ μιά άντίσταση R (ή γενικώτερα σέ ένα τμήμα τοΰ 
κυκλώματος μέ όλική άντίσταση R) μπορεί νά γίνει μέ ταυτόχρονη μέτρηση 
τής διαφοράς δυναμικού V  στά άκρα τής άντιστάσεως καί τοΰ ρεύματος I 
πού τή διαρρέει. Μέ τή μέθοδο αύτή προσδιορίσαμε στήν Παράγραφο 5-6 
τήν ίσχή πού καταναλώνεται στό έξωτερικό κύκλωμα ένός ήλεκτρικού στοι
χείου. Ή  γενική συνδεσμολογία δίνεται στό σχήμα 15-5(α) όπου, άν ή 
έσωτερική άντίσταση τοΰ άμπερομέτρου Α είναι άμελητέα, τό γινόμενο
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----------0 ------------ , — Λ Λ Λ Λ Λ — (ηΑ)—

R
-----Λ Λ Λ Λ Λ — ( α )— ----W S A A — ( α) —

-------------Ψ Ρ -------- 1 ------------- ψ ρ ---------

W
Rs

λ λ λ λ λ  •nmnr*
Κ ! 

R σ
ΑΛΑΛΑ *ηΠΠΠΓ* ]

(α) (β) (ν)
ΣΧΗΜΑ 15-5 Μέτρηση Ισχής (α) καί (β) μέ άμπερόμετρο καί βολτόμετρο καί ίγ) 

μέ ήλεκτροδυναμόμετρο.

των ένδείξεων των δυο όργάνων VI δίνει άπευθείας τήν ίσχή πού κατανα

λώνεται στήν άντίσταση R.

Τό σχήμα 15-5(β) περιέχει τήν Τδια ούσιαστικά διάταξη μέ τή διαφορά 

δτι τό έργαστηριακό βολτόμετρο έχει παρασταθεΤ ώς ένα άμπερόμετρο σέ 

σειρά μέ μιά μεγάλη άντίσταση Re Ιβλ. σχήμα 5-10 |. Ά ν  i είναι τό ρεύμα 
πού στή διάταξη αύτή διαρρέει τή διακλάδωση Re, ή διαφορά δυναμικού 

στά άκρα τής άντιστάσεως R είναι

V  = iR 6

καί ή ίσχή πού καταναλώνεται στήν άντίσταση R μπορεί νά γραφεί ώς

Ρ = Reil. (15 .6 )

Ή  έκφραση τής ίσχής ώς τό γινόμενο δύο ρευμάτων στήν τελευταία 

σχέση ύποδεικνύει τή χρήση τού ήλεκτροδυναμομέτρου γιά άπευθείας μέ

τρηση τού φυσικού αύτοΰ μεγέθους. Ή  προφανής σύνδεση δίνεται στά 

σχήμα 15-5(γ) όπου τά σταθερά πηνία τού όργάνου (μέ συνήθως άμελη- 

τέα άντίσταση) έχουν άντικαταστήσει τό άμπερόμετρο ένώ τό κινητό πηνίο, 

σέ σειρά μέ τή διακλάδωση Re, τό βολτόμετρο. Σύμφωνα μέ τίς έξ. (15 .3 ) 

καί (15 .6 ) ή άπόκλιση α τού όργάνου στή συνδεσμολογία αύτή θά είναι

α = ksil =  - Ρ (1 5 .7 )
“ δ

ήτοι άνάλογη πρός τήν Ισχή.
Χρησιμοποιώντας τήν προηγούμενη άναλογία μεταξύ άποκλίσεως καί 

Ισχής στό ήλεκτροδυναμόμετρο, πολλοί κατασκευαστές διαθέτουν όργανα
ν

.βαθμονομημένα άπευθείας σέ μονάδες Ισχής μέ τή γενική όνομασία βαττό-

42
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μέτρα. Τό βαττόμετρο είναι στήν ουσία ένα ήλεκτροδυναμόμετρο δπου τά 
σταθερά πηνία είναι κατασκευασμένα άπό σύρμα μεγάλης διατομής, ώστε 
νά παρεμβάλλουν στό κύκλωμα μικρή άντίσταση, ένώ τό κινητό πηνίο πε

ριέχει σέ σειρά μιά άρκετά ύψηλή άντίσταση (ένδεχομένως μεταβλητή). Μέ 
τόν τρόπο αύτό τά σταθερά πηνία μπορούν νά συνδεθοΰν γιά τή μέτρηση 

τού ρεύματος ένώ τό κινητό γιά τή μέτρηση τού δυναμικού στά άκρα τής 
άντιστάσεως δπου καταναλώνεται ήλεκτρική ένέργεια. Ή  χρήση τού ήλεκ- 
τροδυναμομέτρου γιά τή μέτρηση ίσχής ΣΡ μελετάται στό έπόμενο πείρα
μα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 15-3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΗΣ ΣΡ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΟΜΕ
ΤΡΟ

Συνδέστε τό ήλεκτροδυναμόμετρο σύμφωνα μέ τό σχήμα 1 5-6. Ό ς 

πηγή συνεχούς ρεύματος χρησιμοποιείστε ένα στοιχείο μέ ΗΕΔ U = 4 .5  

V. Χρησιμοποιείστε άκόμη ένα ροοστάτη μέ όλική άντίσταση R = 2 5 0  Ω 

καί ένα διακόπτη τηλεγραφητή S . Σημειώστε τήν ένδειξη τού άμπερομέ- 

τρου Α, τού βολτομέτρου V καί τού βσττομέτρου W  όταν ό διακόπτης S 

είναι άνοικτός.

— Σέ κατάλληλο πίνακα σημειώστε τίς ένδείξεις τών όργάνων γιά διάφο

ρες θέσεις τού δρομέα τού ροοστάτη R δταν 6 διακόπτης S είναι κλει

στός. Καλύψτε δλη τήν περιοχή τού ροοστάτη. Σέ μιά τέταρτη στήλη τού 

πίνακα υπολογίστε τό γινόμενο τού ρεύματος καί τού δυναμικού πού ση

μειώσατε σέ κάθε θέση τής κινητής έπαφής.

ΣΧΗ Μ Α 15-6 Κύκλωμα βαθμονομήσεως βαττομέτρου.
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-  ”Αν τό βαττόμετρο εΐναι βαθμονομημένο σέ μονάδες Ιαχής συγκρίνετε 
τήν ένδειξη τού όργάνου μέ τό άποτέλεσμα Ρ = VI. Αποδώστε τό άπο- 
τελέσματα σέ γραφική παράσταση σέ όλο τό εύρος τοΰ ρεύματος (μέχρι 
τό ρεύμα βραχυκυκλώσεως) καί σχολιάστε τυχόν άποκλίσεις.
-  Ά ν  τό ήλεκτροδυναμόμετρο πού χρησιμοποιείτε δέν είναι βαθμονομη

μένο, χρησιμοποιείστε τά άποτελέσματα γιά τή βαθμονόμηση τού όργά- 

νου σέ μονάδες ίσχής. Σχολιάστε τυχόν άποκλίσεις άπό τή γραμμικότητα.

Προσεκτική άνάλυση τής συνδεσμολογίας τοΰ βαττομέτρου στό σχήμα

15-6 άττοδεικνύει ότι τό όργανο ύπερεκτιμό τήν Ισχή πού καταναλώνεται 

στήν άντίαταση R. Τούτο όφείλεται στό γεγονός ότι ένα μικρό μέρος τού 

ρεύματος, τό όποιο διαρρέει τά σταθερά πηνία (καί έπομένως συνεισφέρει 

στό μαγνητικό πεδίο πού δημιουργεί τή ροπή στό κινητό πλαίσιο) διοχε
τεύεται στόν κλάδο πού περιέχει τό κινητό πηνίο. Έ τσ ι ή μέτρηση τελικά 
άντιπροσωπεύει τό άθροισμα τής Ισχής πού καταναλώνεται στήν άντίσταση 
R καί τής ίσχής πού καταναλώνεται στό κινητό πηνίο τοΰ όργάνου’ . Γιά 
τήν έξάλειψη τοΰ συστηματικού αύτοΰ σφάλματος πολλοί τύποι βσττομέ- 
τρου περιέχουν έπιπρόσθετα σταθερά πηνία άντισταθμίσεως μέ περιέλειξη 
παράλληλη πρός αύτή τών κύριων σταθερών πηνίων τοΰ όργάνου. Τά πη

νία άντισταθμίσεως είναι συνδεδεμένα σέ σειρά μέ τό κινητό πηνίο τοΰ 

ήλεκτροδυναμομέτρου καί κατά τρόπο ώστε τό ρεύμα πού τά διαρρέει νά 

έχει άντίθετη φορά μέ τό ρεύμα πού διαρρέει τά σταθερά πηνία. Ή  διάτα

ξη τών πηνίων σέ ένα Αντισταθμισμένο βαττόμετρο δίνεται στό σχήμα 15-

7.

Παρατηρεϊται ότι ή συνδεσμολογία τοΰ σχήματος 15-6 προϋποθέτει τή 

χρησιμοποίηση μή Αντισταθμισμένου βαττομέτρου. Πράγματι, στήν περί

πτωση αύτή τό βαττόμετρο μετρά τήν Ισχή πού καταναλώνεται τόσο στήν 

άντίσταση R όσο καί στό κινητό πηνίο τού όργάνου. Έ τ σ ι τό άμπερόμετρο 
Α  έχει συνδεθεί ώστε νά μετρά τό όλικό ρεύμα πού διοχετεύεται στό όρ

γανο. Γιά τή βαθμονόμηση Αντισταθμισμένου βαττομέτρου, όπου τό ρεύμα 

πού πρέπει νά χρησιμοποιηθεί στό γινόμενο Ρ =  VI είναι Αποκλειστικά τό 

ρεύμα τής Αντιστάσεως R, ή σωστή συνδεσμολογία δίνεται στό σχήμα 15-
8.

t Παρατηρεϊται Οτι Ον παράλληλα χρησιμοποιείται καί βολτόμετρο γιά τόν προσδιορισμό τής 
διαφοράς δυναμικού ατά άκρα τής Αντιστάσεως Οπως στή συνδεσμολογία τού σχήματος
15-6, ή μέτρηση τοΰ βαττομέτρου συμπεριλαμβάνει καί τήν Ισχή πού καταναλώνεται στό 
βολτόμετρο. Στό Πείραμα 15-3 ή Ισχή αύτή θεωρείται Αμελητέα.
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ΣΧΗΜΑ 15-7 Διάταξη άντισταθμισμένου βαττομέτρου. "Αν i είναι τό ρεύμα πού 
διαρρέει τήν άντίσταση R καί ίρ τό ρεύμα πού διαρρέει τό κινητό 
πηνίο τού ήλεκτροδυναμομέτρου, τό όλικό ρεύμα πού διοχετεύεται 
ατό όργανο είναι ί + ΐρ.

ΣΧΗΜΑ 15-8 Κύκλωμα βαθμονομήσεως άντισταθμισμένου βαττομέτρου.
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Στή μέχρι τώρα θεώρηση τών έψαρμογών τού βαττομέτρου άναψερ- 
θήκαμε άποκλειστικά στή μέτρηση τής Ισχής συνεχοΟς ρεύματος. Παρόλα 
αύτά, όπως είδαμε καί στήν προηγούμενη παράγραφο, τό ήλεκτροδυναμό- 
μετρο άποκρίνεται έξίσου καί στό έναλλασσόμενο ρεύμα. Στήν τελευταία 
περίπτωση τό όργανο μετρά τή μέση Ισχή πού σύμφωνα μέ τήν έξ. (1 4 .3 1 ) 

δίνεται άπό τήν έκφραση

Ρ = ν ενΙ ενοο5φ lev2 Ζ  00 3φ σοβφ . 115.8)

Στήν έξ. (15 .8 ) Ζ εΤναι τό μέτρο τής σύνθετης άνπστάσεως όπου κατανα

λώνεται ένέργεια καί φ ή διαφορά φάσης μεταξύ ρεύματος καί δυναμικού. 

Όπως προκύπτει άπό τήν τελευταία σχέση, ή Ισχή ΕΡ  πού καταναλώνεται 

σέ μιά σύνθετη άντίστσση μπορεί νά εΤναι μικρή άκόμη καί γιά άρκετά 

ύψηλές τιμές ρεύματος καί δυναμικού.
Ή  κατανάλωση Ισχής ΕΡ  σέ μιά σύνθετη άντίσταση μπορεΤ νά μελετη

θεί πειραματικά μέ τή διάταξη τού σχήματος 15-9. Στή συνδεσμολογία αύ-

ΣΧΗΜΑ 15-9 Διάταξη γιά τή μελέτη τής κατανσλώσεως Ισχής στό ΕΡ.

τή ή ένδειξη Ρ τού βαττομέτρου, πέρα άπό τήν Ισχή πού καταναλώνεται 
στή σύνθετη άντίσταση Ζ, συμπεριλαμβάνει τήν Ισχή πού καταναλώνεται 

στό κύκλωμα τού κινητού πηνίου καθώς καί στά δύο όργανα μετρήσεως 

καί δυναμικού. "Αν (σέ πολύ καλή προσέγγιση) θεωρήσουμε ότι οΙ έσωτε- 

ρικές άντιστάσεις τών όργάνων RA καί Rv καθώς καί ή άντίσταση τού κυ-
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κλώματος κινητού πηνίου στό βαττόμετρο είναι καθαρά ώμικές, μπορούμε 
νά γράψουμε την Ιαχή πού μετράται ώς

V 2 V 2
Ρ = Ρζ + + Ι2Ρα · (15 .9 )

Πν π κ

Στήν τελευταία σχέση I καί V είναι οΙ ένδείξεις τών δύο όργάνων καί RK ή 
έσωτερική άντίσταση τού κυκλώματος κινητού'πηνίου στό βαττόμετρο.

Ή  διαφορά φάσης φ μεταξύ τού ρεύματος Ιζ καί τού δυναμικού Vz στή 
σύνθετη άντίσταση Ζ μπορεί νά βρεθεί άπό τήν άνυσματική άναπαράσταση 
τών μεγεθών στό σχήμα 15-10. Καθόσον ή έσωτερική άντίσταση Rv τού 

βολτομέτρου είναι καθαρά ώμική τό δυναμικό V, τό ρεύμα πού διαρρέει τό

'ζ  *

ΣΧΗ Μ Α 15-10 ‘Ανυσματική άναπαρά

σταση ρεύματος καί δυναμικού στό 

κύκλωμα τού σχήματος 15-9.

/

•Ζ
βολτόμετρο lv =  (1/Rv) V καί ή διαφορά δυναμικού Μτ — \ζ Ζ ατά άκρα τής 
σύνθετης άντιστάσεως Ζ είναι σέ φάση. Ή  διαφορά φάσης φ μεταξύ τού 

ρεύματος Ιζ καί τής διαφοράς δυναμικού Vz δίνεται στό σχήμα 15-10 ένώ 
τό μέτρο τού ρεύματος I πού διαρρέει τόν κλάδο τού άμπερομέτρου μπορεί 
άμέσως νά ύπολογιστεΐ ώς

V 2

R 7
+ 2 ΙΖ

V

Rv
I 2 =  Ι ζ 2 4 coscp. (15 .10)
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Από τήν τελευταία σχέση καί τήν έξ. (15 .8 ), πού στήν περίπτωση αυτή 

παίρνει τή μορφή

Ρζ = V  Ιζ οοβφ (1 5 .1 1 )

μπορούμε νά άπαλείψουμε τό συντελεστή Ισχής σοβφ καί νά προσδιορί

σουμε τό μέτρο τού ρεύματος πού διαρρέει τήν όντίσταση Ζ ώς

Ιζ2 =  I2 (1 5 .1 2 )

Μέ τή βοήθεια τής έξ. (15 .9 ) ή τελευταία σχέση παρέχει τή δυνατότητα 
προσδιορισμού τού ρεύματος στήν όντίσταση Ζ μέ βάση τίς ένδείξεις καί 
τίς έσωτερικές άντιστάσεις των όργάνων μετρήσεως τού κυκλώματος. Τό 
μέτρο τής σύνθετης άντιστάσεως Ζ καί ό συντελεστής ΙσχήςΌοβφ μπορούν 
τώρα νά ύπολογιστοΰν άπό τίς σχέσεις

καί

(1 5 .1 3 )

οοεφ Ρζ
νιζ * (1 5 .1 4 )

ΠΕΙΡΑΜΑ 16-4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΗΣ ΕΡ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΟΜΕ
ΤΡΟ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 15-9 χρησιμοποιώντας ώς σύν
θετη όντίσταση ένα πυκνωτή μέ χωρητικότητα 5 pF καί ένα κιβώτιο άν- 
τιστάσεων μέ όλική όντίσταση 1 kO. Έπιλέξτε τή μέγιστη όντίσταση στό 
κιβώτιο άντιστάσεων. Κλείστε τό διακόπτη S καί άναπτύξτε δυναμικό 
σύμφωνα μέ τήν ένδειξη τού τροφοδοτικού ΕΡ (variac) περίπου 10 V. 
Σημειώστε τίς ένδείξεις τών τριών όργάνων.
— Μεταβάλετε τήν όντίσταση R τού κιβωτίου άντιστάσεων καί σέ κα
τάλληλο πίνακα σημειώστε τίς ένδείξεις τών όργάνων σέ όλη τήν περιο
χή πού παρέχει τό κιβώτιο μέχρι τήν τιμή R = 0. Χρησιμοποιώντας τήν 
προηγούμενη άνάλυση τού κυκλώματος καί τίς ένδείξεις τών όργάνων 
ύπολογίστε γιά κάθε τιμή τής άντιστάσεως τού κιβωτίου τήν Ισχή Ρζ πού 
καταναλώνεται στή σύνθετη άντίσταση Ζ, τό μέτρο τής σύνθετης άνπ- 
στάσεως Ζ καί τό συντελεστή ίσχής σοβφ. Συγκρίνετε τήν ποσότητα Ρζ
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μέ τήν άντίστοιχη ένδειξη του βαττομέτρου Ρ καί σχολιάστε τό άποτέλε- 
σμα.

— Γιά κάθε τιμή τής άντιστάσεως τού κιβωτίου ύπολογίστε τήν τιμή τής 

σύνθετης άντιστάσεως καί τοϋ συντελεστή Ισχής πού περιμένετε θεωρη

τικά. Συγκρίνετε τά άποτελέσματα μέ τίς τιμές πού προσδιορίσατε στήν 
προηγούμενη διαδικασία.

Ίσ ω ς πρέπει νά σημειωθεί ότι άπό γενικώτερη Αποψη τό ήλεκτροδυ- 
ναμόμετρο, πού σέ μιά σημαντική του χρήση μελετήσαμε ώς όργανο με- 
τρήσεως ίσχής, μπορεί νά άναχθεΤ σέ όργανο μετρήσεως τοϋ γινομένου 
δύο φυσικών μεγεθών. Μέ άλλα λόγια, ή ένδειξη τοϋ όργάνου είναι Ανάλο
γη πρός τό γινόμενο του δυναμικού πού έφαρμόζεται στά άκρα τού κινητού 
πλαισίου έπί τό ρεύμα πού διαρρέει τά σταθερά πηνία. "Αν τό δυναμικό καί 

τό ρεύμα άφοροϋν τό Τδιο έξάρτημα τότε όπως είδαμε ή ένδειξη Αντιπρο
σωπεύει τήν Ισχή πού καταναλώνεται στό έξάρτημα. "Αν όμως ή προέλευ

ση τού δυναμικού καί τού ρεύματος είναι διάφορη καί έπιπλέον Αντίστοιχα 
άνάλογη πρός δύο φυσικά μεγέθη Α  καί Β, τότε ή ένδειξη τού όργάνου εί
ναι άνάλογη πρός τό φυσικό μέγεθος Α ·Β . Πολλά έξειδικευμένα όργανα 

πού βασίζονται στήν Ιδιότητα αύτή τού ήλεκτροδυναμομέτρου χρησιμο
ποιούνται σήμερα στή βιομηχανία. "Αν π.χ. στά σταθερά πηνία ένός ήλεκ
τροδυναμομέτρου διοχετευτεί τό ρεύμα ένός έξαρτήματος ένώ στό -κινητό 
πηνίο έφαρμοστεϊ ή διαφορά δυναμικού μετατοπισμένη κατά φάση 90°, ή 
ένδειξη τοϋ όργάνου είναι άνάλογη πρός τήν ϋεργο Ισχή πού χαρακτηρίζει 
τό έξάρτημα. Γιά τήν λεπτομερέστερη περιγραφή παρόμοιων όργάνων ό 
ένδιαφερόμενος Αναγνώστης παραπέμπεται σέ περισσότερο έξειδικευμένα 
συγγράμματα ήλεκτρικών μετρήσεων.

15-3 Γέφυρες ΕΡ

ΟΙ μέθοδοι μηδενισμού πού μελετήσαμε στό Κεφάλαιο 8 βρίσκουν 
Ιδιαίτερη έφαρμογή στό ΕΡ γιά τή μέτρηση μιας πληθώρας φυσικών μεγε
θών. Ή  γενική διάταξη μηδενισμού, πού θυμίζει έντονα τή γέφυρα W heat
stone στό ΣΡ, δίνεται στό σχήμα 15-11. ΟΙ τέσσερις κλάδοι τής γέφυρας 
δημιουργοΰνται άπό τέσσερις σύνθετες Αντιστάσεις πού τροφοδοτούνται 
άπό πηγή ΕΡ. Μεταξύ τών σημείων Α καί Γ έχει τοποθετηθεί ένας Ανιχνευ
τής μηδενισμού τού ρεύματος.

Ή  συνθήκη Ισορροπίας τής γέφυρας μπορεί νά βρεθεί μέ τήν Γδια μέ
θοδο πού χρησιμοποιήθηκε στό ΣΡ. "Αν ό κλάδος τού Ανιχνευτή δέν διαρ-
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A

ΣΧΗΜΑ 15-11 Γενική διάταξη γέφυρας ΕΡ.

ρέεται άπό ρεύμα τά σημεία Α καί Γ βρίσκονται στό ίδιο δυναμικό. Μπο

ρούμε έπομένως νά γράψουμε γιά τά ρεύματα τών τεσσάρων κλάδων τίς 
σχέσεις

I, — I] (15.15α)

καί

Ι3 — U· (1 5 .1 5β)

Εξάλλου ή ταύτιση τής διαφοράς δυναμικού τών σημείων Α καί Γ άπό τούς 

δύο κόμβους Β καί Δ τής γέφυρας όδηγεί στίς σχέσεις

« Α  ~ Ι Α (15.16α)

καί

Ι Α  — Ι Α · (15-16β)
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Άπαλειφή των ρευμάτων άπό τίς έξ. (15 .15 ) καί (15 .16 ) δίνει τή συνθήκη 

Ισορροπίας

ή

* ι_  = h .
Ζ 2 Ζ 4

(15 .17)

Ζ ,Ζ 4 = Ζ 2Ζ 3 (15 .18 )

δπου γιά τήν άναπαράσταση των σύνθετων άντιστάσεων έχουν χρησιμο
ποιηθεί οΙ μιγαδικοί άριθμοί Ζ , ,  Ζ 2, Ζ 3 καί Ζ 4. ’Αναλυτικότερα μπορούμε νά 

γράψουμε γιά κάθε σύνθετη άντίσταση

Ζ κ = RK + /Χκ (15 .19)

δπου R K είναι ή καθαρά ώμική άντίσταση καί Χκ τό φανταστικό μέρος τής 

σύνθετης άντιστάσεως. Στό συμβολισμό αύτό ή έξ. (15 .18 ) παίρνει τή μορ
φή

(Ri + /Χι) (R4 + /Χ4) = (R2 + /Χ2) (r 3 + /Χ3)

ή

(r ,r4 -  x tx4) + /(r4x , + riX4) = (R2R3 -  x2x3)+ '(R2x3 + r3x 2)

ή όποία, έξισώνοντας πραγματικά καί φανταστικά μέλη, όδηγεϊ στίς συνθή
κες Ισορροπίας τής γέφυρας

R ,R 4 -  Χ ,Χ 4 =  R2R3 -  Χ 2Χ3 (15 .20α)

R4X , + R ,X 4 =  R2X 3 + R3X 2. (1 5.20β)

0 1  δύο προηγούμενες σχέσεις έπιτρέπουν τόν προσδιορισμό δύο ά
γνωστων μεγεθών άν τά μεγέθη δλων τών άλλων έξαρτημάτων πού συγ
κροτούν τίς τέσσερις σύνθετες άντιστάσεις τής γέφυρας είναι γνωστά. 
Τούτο είναι εύτυχές καθόσον δπως εΓδαμε στήν Παράγραφο 14-6, ή σύν
θετη άντίσταση ρεαλιστικών έξαρτημάτων χαρακτηρίζεται άπό δύο κυρίως 
μεγέθη (ρεαλιστικοί πυκνωτές άπό- χωρητικότητα καί ώμική άντίσταση, 
ρεαλιστικά έξαρτήματα έπαγωγής άπό έπαγωγή καί ώμική άντίσταση). "Ετσι 
γέφυρες ΕΡ  έχουν τή δυνατότητα δχι άπλώς νά μετρήσουν ένα φυσικό μέ
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γεθος άλλά νά προσδιορίσουν πλήρως τά χαρακτηριστικά ένός ρεαλιστικού 
έξαρτήματος. Θά έχουμε στή συνέχεια τήν ευκαιρία νά μελετήσουμε μέ κά
ποια λεπτομέρεια είδικές γέφυρες ΕΡ μέ σκοπό τή μέτρηση τής χωρητικό

τητας, αύτεπαγωγής καί άμοιβαίας έπαγωγής. Προηγουμένως όμως είναι 

χρήσιμο νά έξετάσουμε τίς διατάξεις πού μπορούν νά χρησιμοποιηθούν ώς 

άνιχνευτές τής Ισορροπίας σέ γέφυρες ΕΡ.
Ή  άνάγκη ένός όργάνου μέ μεγάλη εύαισθησία όδήγησε στό ΣΡ στήν 

άνάπτυξη τού γαλβανομέτρου D' Arsonval πού άποτελεΤ έκλετττισμένη μορ
φή τού όργάνου κινητού πλαισίου μέ μόνιμο μαγνήτη. Τό άντίστοιχο όργα
νο στό ΕΡ είναι τό ήλεκτροδυναμικό γαλβανόμετρο πού χρησιμοποιεί τή 
διάταξη τού σχήματος 15-1 γιά τή δημιουργία τού μαγνητικοϋ πεδίου. Γιά 

μεγαλύτερη αύξηση τής εύαισθησίας συνήθως τό κινητό πηνίο περιέχει πυ

ρήνα άπό σιδηρομαγνητικό ύλικό πού πολλαπλασιάζει τή μαγνητική του ρο

πή. “Αν καί ή προσθήκη αύτή καταστρέφει τήν άπλή έξάρτηση τής άποκλί- 

σεως άπό τό τετράγωνο τού ρεύματος τό όργανο μπορεί νά χρησιμοποιη

θεί ώς ένας έξαιρετικά εύαίσθητος άνιχνευτής μηδενισμού, όπου ή γραμμι- 

κότητα ή ή άπόλυτη βαθμονόμηση δέν έπηρεάζουν τή χρησιμότητά του. 

Εναλλακτικά, σέ συχνότητες μεταξύ 100 Hz καί 5 kHz τό τηλεφωνικό 
άκουστικό άποτελεΤ ένα έξαιρετικά εύχρηστο καί ευαίσθητο άνιχνευτή μη

δενισμού. Στήν περιοχή τών 1000 Ηζ, όπου ή άνθρώπινη άκοή έμφανίζει 

τή μέγιστη εύαισθησία, ένα τηλεφωνικό άκουστικό μπορεΤ νά άνιχνεύσει 
διαφορά δυναμικού τής τάξης τών 10-e V. Καθόσον στά πειράματα πού 
άκολουθοΰν τό τηλεφωνικό άκουστικό θά χρησιμοποιηθεί έκτεταμένα, θά 
άπεικονίσουμε έφεξής στά σχεδιαγράμματα γεφυρών ΕΡ  τόν άνιχνευτή μη

δενισμού μέ τό σύμβολο τηλεφωνικού άκουστικοΰ.

15-4 Μέτρηση Χωρητικότητας

Μιά έξαιρετικά άπλή γέφυρα ΕΡ  πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τή 

μέτρηση τών χαρακτηριστικών ένός πυκνωτή δίνεται στό σχήμα 15-12 . Ή  

διάταξη συγκρίνει ένα πυκνωτή μέ άγνωστη χωρητικότητα C x καί άγνωστη 

άντίσταση διαρροής Rx πρός ένα πρότυπο έξάρτημα μέ άντίστοιχα γνωστά 
μεγέθη C2 καί R2. Ή  συνθήκη Ισορροπίας τής γέφυρας, πού στή βιβλιογρα

φία άπαντάται μέ τήν όνομασία γέφυρα Wien, μπορεί νά βρεθεΤ μέ τή βοή

θεια τών έξ. (15 .20 ), πού στήν περίπτωση αύτή παίρνουν τή μορφή (γιά X ,

= Χ3 = 0)

R ,R x  — R2R3 (15 .21α ) ο
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καί

δπου

χ 2 =-

καί

= R3X 2 e (15.21 β)

1
(15 .22α)ω0 2

1

ooCx (1 5.22β)

Ό  συνδιασμός των τελευταίων έξισώσεων προσδιορίζει τά άγνωστα μεγέ
θη τοΰ έξαρτήματος στόν τέταρτο κλάδο τής γέφυρας ώς

καί

_ R2R3
Rx = —5 - 1  (15 .23α)

Μ1

C X = C 2 - ^ - .  (1 5.23β)
Μ3

ΣΧΗ Μ Α 15-12 Ή  γέφυρα Wien γιά τή μέτρηση χωρητικότητας.
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Όπως σέ κάθε γέφυρα ΕΡ ή κατάσταση Ισορροπίας άπαιτεΤ τήν ταυτό
χρονη Ικανοποίηση δύο συνθηκών. Τούτο, όπως φαίνεται άπό τίς έξ.

(15 .23 ), όδηγεΤ στόν προσδιορισμό δύο φυσικών μεγεθών πού χαρακτηρί
ζουν τό άγνωστο έξάρτημα. Ά πό  πειραματική άποψη τούτο μπορεΤ νά έπι- 
τευχθεΤ μέ τή σταδιακή μεταβολή δύο μεγεθών Οπως περί γράφεται στή 
διαδικασία τού έπόμενου πειράματος.

ΠΕΙΡΑΜΑ 15-5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WIEN

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 15-12. Χρησιμοποιείστε δύο κι
βώτια άντιστάσεων R, (μέ όλική άντίσταση 10 kO) καί R2 (μέ δλική άντί- 
σταση 1 kQ), μιά πρότυπη άντίσταση Rj = 5 kO καί ένα πρότυπο πυκνω
τή C2 = 1 pF. Στόν τέταρτο κλάδο συνδέστε τόν άγνωστο πυκνωτή πού 
θά σάς δοθεί.
-  Ρυθμίστε τή γεννήτρια σέ συχνότητα ν = 1 kHz καί τό κιβώτιο άντι- 
στάσεων R2 γιά μηδενική άντίσταση. Κλείστε τό διακόπτη S καί παρατη
ρείστε τήν ένταση τού ήχου στά όκουστικά. Ρυθμίστε τήν άντίσταση R, 
ώστε νά έπιτύχετε τήν έλάχιστη ένταση ήχου. Ή  κατάσταση αυτή δέν 
όποτελεΐ ίσορροπία τής γέφυρας καθόσον μέ καταβολή μόνο ένός φυσι
κού μεγέθους δέν είναι δυνατόν νά Ικανοποιήσετε καί τίς δύο συνθήκες 
των έξ. (15.23).
-  Ρυθμίστε τήν άντίσταση R2 ώστε νά έπιτύχετε ένα νέο έλάχιστο στόν 
ήχο των άκουστικών. Συνεχίστε τή διεργασία ρυθμίζοντας έναλλάξ τίς 
άντιστάσεις R, καί R2 έτσι ώστε τά όκουστικά νά σιγήσουν τελείως1. Ή 
κατάσταση αύτή άποτελεί τήν κατάσταση Ισορροπίας τής γέφυρας.
-  Χρησιμοποιώντας τίς ένδείξεις τών κιβωτίων άντιστάσεων καί τά λοιπά 
στοιχεία τής γέφυρας ύπολογίστε τά φυσικά μεγέθη R* καί C* τού έξαρ- 
τήματος πού σας δόθηκε. Προσδιορίστε τό έλλειμμα φάσης δ (βλ. έξ.
(14.95), (14.97)1 καί τό συντελεστή Q (βλ. έξ. (14.102)) πού άξιολογούν 
τό έξάρτημα.
-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά όλα τά άγνωστα έξαρτή- 
ματα πού θά σάς δοθούν.

Μιά πηγή σφάλματος ή όποία μπορεί νά έπηρεάσει σημαντικά τήν πι

στότητα τής μετρήσεως σέ γέφυρες ΕΡ , άποτελεί ή χωρητικότητα πού έν-

t  Ή  τέλεια έξάληψη τού ήχου ένδεχσμένως νά μήν είναι έφικτή μέ τή διάταξη τοϋ σχήμα
τος 15-12. Τούτο όφείλεται σέ έλλειπή γείωση τής γέφυρας θά έπανέλθουμε ατό ση
μείο αύτό στή συνέχεια.
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δεχομένως δημιουργεΤται μεταξύ των έξαρτημάτων ή μεταξύ έξαρτημάτων 
καί γής. Παρόμοιες τυχαίες χωρητικότητες μπορεΤ σέ όρισμένες περιπτώ

σεις νά είναι συγκρίσιμες πρός τά μεγέθη πού συγκροτούν τή γέφυρα, 

όπότε γιά τήν έξασψάλιση τής ίσορροπίας εΤτε θά πρέπει νά συνυπολογι

στούν εϊτε ή έπίδρασή τους νά άντισταθμιστεΤ. Καθόσον τυχαίες χωρητικό
τητες μεταξύ τών έξαρτημάτων εϊναι κατά πολύ άγνωστες συνήθως έπιλέ- 
γεται ό δεύτερος τρόπος έξαλείψεως τού σφάλματος.

Ιδιαίτερα σημαντικό σφάλμα μπορεί νά είσάγει στή μέτρηση ή χωρητι
κότητα μεταξύ τών σημείων τής γέφυρας όπου συνδέεται ό άνιχνευτής καί 
τής γής. "Αν ό ένας άκροδέκτης τής παλμογεννήτριας εϊναι γειωμένος, όπως 
δείχνει τό σχήμα 15-13 , τότε ή χωρητικότητα Cag πού έμφανίζει ό κόμβος 
Α πρός τή γή βρίσκεται σέ παράλληλη σύνδεση μέ τόν πυκνωτή C2. Κατά 
τόν Τδιο τρόπο, παράλληλα μέ τόν πυκνωτή C4, ό κόμβος Γ έμφανίζει χω

ρητικότητα C rG ώς πρός τή γή, ή όποία γενικά διαφέρει άπό τή χωρητικότη

τα C ag- Ά ν  ό λόγος τών δύο τυχαίων χωρητικοτήτων δέν συμπίπτει μέ τό

C ag

ΣΧΗ Μ Α 15-13 Γείωση τής γέφυρας Wien καί τυχαία χωρητικότητα τού άνιχνευτή 

ώς πρός τή γή.
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λόγο C2/C4, ή κατάσταση Ισορροπίας τής γέφυρας θά διαφέρει άπό αύτή 
πού προβλέπουν οΐ έξ. (1 5 .2 3 ) καί τό σφάλμα στή μέτρηση μπορεί νά είναι 

σημαντικό.

Ή  άνωμαλία πού είσάγεται μέ τή μέθοδο γειώοεως τού σχήματος 15- 
13 μπορεί νά έξαλείφθεί μέ τή διακοπή τής γειώσεως στόν άκροδέκτη τής 
γεννήτριας καί τήν προσθήκη δύο έναλλακπκών κλάδων πού στήν ούσία 

τοποθετούν τούς ρόμβους Α  καί Γ στό δυναμικό τής γής. Ή  συνδεσμολο
γία, πού συνήθως άναφέρεται ώς γείωση Wagner, περιέχεται στό σχήμα
15-14. Τό κύκλωμα είναι ή γέφυρα Wien τού σχήματος 15-12 μέ δύο 
βοηθητικούς κλάδους των όποίων τό μέσον έχει γειωθεΐ. Ή  διεργασία 
(σορροπίσεως τής γέφυρας μέ τή γείωση W agner περιγράφεται στό έπόμε- 
νο πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 15-6. ΓΕΙΩΣΗ WAGNER ΣΕ ΓΕΦΥΡΑ WIEN

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 15-14. Γιό τή συγκρότηση τής 
γέφυρας Wien χρησιμοποιείστε τό έξαρτήμστα πού περιγρόφονται στό 
Πείραμα 15-5. Χρησιμοποιείστε όκόμη γιό τούς βοηθητικούς κλάδους έ
να πρότυπο πυκνωτή μέ χωρητικότητα C* = 5 pF καί ένα κιβώτιο άντι- 
στάσεων R*.
— Ρυθμίστε τήν παλμογεννήτρια σέ συχνότητα 1 kHz καί κλείστε τό δια
κόπτη S. Κλείστε τό διακόπτη S , στή θέση Α καί άκολουθώντας τή δια
δικασία τού Πειράματος 15-5 ίσορροπεϊστε τή γέφυρα. Μεταθέστε τό 
διακόπτη S , στή θέση G καί μεταβάλλοντας τήν άντίσταση R* προσδιο
ρίστε τό έλάχιστο στήν ένταση τού ήχου πού έκπέμπεται άπό τά άκου- 
στικά.
-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διαδικασία μεταθέτοντας διαδοχικά 
τό διακόπτη S t μεταξύ τών θέσεων Α καί G καί ρυθμίζοντας άντίστοιχα 
τίς άντιστάσεις R ,, R2 καί R* μέχρις δτου έξαλείφθεί τελείως ό ήχος τών 
άκουστικών. Δείξτε ότι στήν κατάσταση αύτή τά σημεία Α καί Γ βρίσκον
ται όχι άπλώς στό ίδιο δυναμικό, άλλά καί στό δυναμικό τής γής
— Άπό τή συνθήκη Ισορροπίας τών έξ. (15.23) ύπολογίστε τά άγνωστα 
μεγέθη C„ (= C4) καί Rx (= R4) τού έξαρτήματος στόν τέταρτο κλάδο τής 
γέφυρας. Ά ν  έχετε έκτελέσει τό Πείραμα 15-5 μέ τή γέφυρα Wien χω
ρίς τή γείωση Wagner συγκρίνετε καί σχολιάστε τά δύο άποτελέσματα.
-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά άλα τά άγνωστα έξαρ- 
τήματα πού θά σάς δοθούν.



644 15. Βασικές Μετρήσεις Εναλλασσόμενου Ρεύματος

ΣΧΗ Μ Α  15-14 Γείωση W agner σέ γέφυρα Wien.

Ή  γέφυρα W ien πού μελετήσαμε ατά δύο προηγούμενα πειράματα με
τρά τά άγνωστα στοιχεία C x καί Rx συγκρίνοντας τό έξάρτημα μέ ένα πρό
τυπο πυκνωτή C3. Καθόσον ό πυκνωτής C3 είναι συνήθως ένα πρότυπο 
έξάρτημα ύψηλής ποιότητας άναμένεται άτι ή άντίστασή του θά είναι πολύ 
μικρότερη άπό τή χαρακτηριστική άντίστασή Rx τού άγνωστου πυκνωτή. 
"Ετσι άναμένεται άτι ή κατάσταση Ισορροπίας τής γέφυρας θά έπιτευχθεϊ 

μέ προσθήκη κάποιας άντιστάσεως R3 σέ σειρά μέ τόν πυκνωτή C3. "Αν ή 
ίσορρόπιση τής γέφυρας δέν είναι δυνατή άκόμη καί γιά R3 = 0 τότε ή άν- 

τίσταση Rx είναι μικρότερη άπό τήν άντίστασή τού πρότυπου πυκνωτή καί 
ή κατάσταση Ισορροπίας μπορεί νά έπιτευχθεϊ μόνο μέ προσθήκη κάποιας 
άντιστάσεως στόν κλάδο πού περιέχει τό άγνωστο έξάρτημα. Εναλλακτικά 
μπορεϊ νά χρησιμοποιηθεϊ γιά τή μέτρηση ή γέφυρα Sharing πού περιέχε- 
ται στό σχήμα 15-15 καί άποτελεϊ γενικώτερα έναλλακτική μέθοδο γιά τή 
μέτρηση χωρητικότητας. Στό κύκλωμα αύτό ένα έξάρτημα μέ άγνωστα 
στοιχεία R x καί C x συγκρίνεται πρός ένα πρότυπο πυκνωτή C2 ένώ ή Ισορ
ροπία έπιτυγχάνεται μέ τή μεταβολή τής άντιστάσεως R3 καί τού πυκνωτή
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ΣΧΗΜΑ 15-1$ ‘Η γέφυρα Sharing γιά τή μέτρηση χωρητικότητας.

C, πού συνδέεται στόν κλάδο 1 παράλληλα πράς μιά πρότυπη άντίστάση 
Rr

Ή συνθήκη Ισορροπίας τής γέφυρας Sharing μπορεΤ νά βρεθεΤ μέ τή 
βοήθεια των γενικών έξ. (15.20). Στή συγκεκριμένη περίπτωση οί σύνθε
τες άντιστάσεις των τεσσάρων κλάδων τής γέφυρας έχουν τίς τιμές

* - - ' Χ
(15.24α)

ζ 9 =  r3 (15.24β)

Z * = R‘  ' ω Ο ,
(15.24γ)

1 1------—------- + /u)C,
Ζ , R, 1

(15.245)

πού άπό τή συνθήκη τής έξ. (15.18)

■
43
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δίνουν

ή

Ζχ ^ 3

Rx ( Ί Γ + /ωε’)

Rx
_  R3C 1 _  . R3 

(*)0χ C 2 ω Π ,02
(15 .25 )

’Εξισώνοντας στήν τελευταία σχέση πραγματικά καί φανταστικά μέρη οί 
δύο συνθήκες γιά τήν Ισορροπία τής γέφυρας Shenrig πού προκύπτουν εί
ναι

καί

Rx (15.26α)

(1 5.26β)

ΠΕΙΡΑΜΑ 15-7. ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
SHERING

Συνδέστε τό κύκλωμα του σχήματος 15-15. Χρησιμοποιείστε μιά 
πρότυπη άντίσταση R, = 5 Ω καί ένα κιβώτιο άντιστάσεων R3 μέ διαβαθ
μίσεις έως 0.1 Ω. Χρησιμοποιείστε άκόμη ένα πρότυπο πυκνωτή μέ χω
ρητικότητα C2 = 5 pF καί ένα κιβώτιο πυκνωτών μέ διαβαθμίσεις έως 10 
PF.
— "Αν γνωρίζετε σέ τάξη μεγέθους τή χωρητικότητα τοϋ άγνωστου πυ
κνωτή Cx χρησιμοποιείστε τίς έξ. (15.16) γιά μιά πρώτη έκτίμηση τής τι
μής τών μεταβλητών έξαρτημάτων τής γέφυρας (ή άγνωστη άντίσταση 
Rx πρέπει νά είναι τής τάξης τών μερικών ohm).
— Ρυθμίστε τή συχνότητα τής παλμογεννήτριας στήν τιμή ν = 1 kHz καί 
κλείστε τό διακόπτη S. Ρυθμίζοντας έναλλάξ τή χωρητικότητα C, καί τήν 
άντίσταση R3 προσδιορίστε τήν κατάσταση Ισορροπίας τής γέφυρας καί 
τίς τιμές Rx καί Cx.
— "Αν κατά τήν προηγούμενη διεργασία δέ στάθηκε δυνατόν νά έξαλεί- 
ψετε τελείως τόν ήχο πού έκπέμπουν τά άκουστικά, είναι πολύ πιθανόν 
ότι ή άτελής γείωση τής γέφυρας εΙσάγει τυχαίες χωρητικότητες. Προ
σθέστε δύο βοηθητικούς κλάδους δημιουργώντας μιά γείωση Wagner
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σύμφωνα μέ τό κύκλωμα τού σχήματος 15-14 καί έτταναλάβετε τή διαδι
κασία τοΟ Πειράματος 15-6. Συγκρίνετε τίς τιμές R, καί C, πού προσδιο
ρίζετε μέ καί χωρίς γείωση Wagner.
-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά δλα τά άγνωστα έξαρτή- 
ματα πού θά σάς δοθούν.

Ή  γέφυρα Shering άποτελεΤ μιά άπό τίς πιό διαδεδομένες διατάξεις σέ· 

μετρήσεις μεγεθών ΕΡ . Χρησιμοποιείται συχνά μέ διάφορες παραλλαγές σέ> 

βιομηχανικά έργαστήρια γιά τή μέτρηση χωρητικότητας καί Ιδιαίτερα γιά 

τόν έλεγχο μονωτικών ύλικών. Ιδιαίτερα άπλός στή γέφυρα αύτή εΤναι ό 

προσδιορισμός τοΟ συντελεστή ίσχής πού άπό τήν έξ. (1 4 .5 5 ) έχει τή μορ
φή

R*σοβφ = — - (1 5 .2 7 )

δπου Ζ χ είναι τό μέτρο τής σύνθετης άνηστάσεως στήν έξ. (15 .24γ )

Ζ X (1 5 .2 8 )

"Αν τό έξάρτημα έμφανίζει κατά κύριο λόγο χωρητικότητα, ή έξ. (1 5 .2 7 ) 
μπορεί νά γραφεί ώς

cosq> = u>CxRx (1 5 .2 9 )

πού μέ τή βοήθεια τών έξ. (15 .2 6 ) παίρνει τή μορφή

cosq> = ω Ο ,Β ,. (1 5 .3 0 )

Πέρα άπό τήν άπλή σχέση πού παρέχει ή γέφυρα Shering γιά τόν ύπο- 

λογισμό τού συντελεστή Ισχής ή έξ. (15 .30 ) ύποδεικνύει καί μιά ένδιαψέ- 
ρουσα δυνατότητα. Χρησιμοποιώντας τήν άναλογία μεταξύ συντελεστή 

ίσχής καί τής χωρητικότητας C , μπορούμε νά βαθμονομήσουμε άπευθείας 
τήν ένδειξη τού μεταβλητού πυκνωτή σέ τιμές σοβφ καί νά μετατρέψουμε 
τή διάταξη τού σχήματος 15-15 σέ συσκευή μετρήσεως τού συντελεστή 

ίσχής. Ή  βαθμονόμηση αύτή ίσχύει βέβαια γιά μιά συγκεκριμένη συχνότη

τα ω0. Ή  άναγωγή σέ κάποια άλλη συχνότητα ω μπορεΤ νά γίνει μέ τό 

συντελεστή διορθώσεως ω/ω0. Εναλλακτικά ή ένδειξη τού μεταβλητού πυ
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κνωτή τής γέφυρας Shering μπορεί νά βαθμονομηθεί ώς πρός τό έλλειμμα 

φάσης, πού άπό τήν έξ. (1 4 .9 7 ) δίνεται άπό τή σχέση

Γιά έξαρτήματα πού χαρακτηρίζονται κυρίως άπό χωρητικότητα (φ ~ — π/2, 
δ ~  0) ίσχύει

καί οΙ δύο βαθμονομήσεις σχεδόν συμπίπτουν.

15-5 Μέτρηση Αύτεπαγωγής

Τό σχήμα 15-16 περιέχει τήν άπλούστερη μέθοδο γιά τή μέτρηση τού 
συντελεστή αύτεπαγωγής ένός έξαρτήματος. Ό πω ς στήν περίπτωση τής 

γέφυρας W ien τό άγνωστο έξάρτημα συγκρίνεται μέ ένα πρότυπο έξάρτημα 

έπαγωγής καί ή κατάσταση Ισορροπίας έπιτυγχάνεται μέ σταδιακή μεταβο-

tan6 = u)CxRx =  coC^R,. (15 .31 )

οοεφ ~  tan6 (15.32)

A

Δ

ΣΧΗΜΑ 15-16 Γέφυρα ΕΡ γιά τή μέτρηση συντελεστή αύτεπαγωγής.



15.5. Μέτρηση Αυτεπαγωγή 649

λή δύο άντιστάσεων, Στή διάταξη τού σχήματος 15-16 ή μία μεταβλητή 
άντίσταση έχει τοποθετηθεί στόν πρώτο κλάδο τής γέφυρας. Ή δεύτερη, 
μέ τή βοήθεια τού διακόπτη S , μπορεΤ νά τοποθετηθεί σέ σειρά εΤτε μέ τό 
πρότυπο έξάρτημα στό δεύτερο κλάδο είτε μέ τό άγνωστο έξάρτημα έπα- 
γωγής στόν τέταρτο.

Ή συνθήκη Ισορροπίας μπορεΤ νά βρεθεί άπό τίς γενικές έξισώσεις 

(V5.20). Στή συγκεκριμένη περίπτωση οΙ σύνθετες άντιστάσεις των τεσσά

ρων κλάδων είναι

Ζ, =  R, Π 5.33α)

Ζ2 =  R2 + /ωί_2 ή Ζ2 =  R + R2 + /u>L2 (15.33β)

Ζ3 =  R3 (15.33γ)

Ζχ =  R + Rx + /ωίχ ή Ζχ =  Rx + /ωίχ {15.33 δ)

γιά τίς όποΤες οΙ έξ. (15.20) δίνουν

Lx = - ^ _ L 2 (15.34α)
Μι

καί

ή R« = - r - ( R ,  + R) (1 5 .34ρ ι
Π,  Π,

δπου ή δεύτερη συνθήκη άντιπροσωπεύει άντίστοιχα τίς δύο ένσλλακτικές 
θέσεις Β καί Β' τού διακόπτη S,.

ΠΕΙΡΑΜΑ 15-8. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟ
ΤΥΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 15-16. Χρησιμοποιείστε μιά 
πρότυπη άντίσταση R3 = 10 Ω, ένα κιβώπο άνπστάσεων R, μέ διαβαθ
μίσεις έως 0.1 Ω καί ένα πρότυπο έξάρτημα μέ συντελεστή αύτεπαγωγής 
Ι_2 περίπου 50 mH.
-  Μέ ένα ώμόμετρο μετρεΤστε τήν ώμική άντίσταση R2 του πρότυπου 
έξσρτήματος έπαγωγής καί τήν ώμική άντίσταση R* τού άγνωστου έξαρ- 
τήματος πού σάς δόθηκε. Τοποθετείστε ένα κιβώτιο άντιστάσεων R στόν 
κλάδο τού έξσρτήματος έπαγωγής πού περιέχει τή μικρότερη ώμική άντί-

ο



650 15. Βασικές Μίτρήσιις Εναλλασσόμενου Ρεύματος

στάση (δέν είναι άνάγκη νά χρησιμοποιήσετε τό διακόπτη S,). Ρυθμίστε 
την άντίσταση R στήν τιμή R = 0.
-  Αναπτύξτε στήν παλμογεννήτρια συχνότητα ν = 1 kHz καί κλείστε τό 
διακόπτη S. Ρυθμίστε τήν άντίσταση R, ώστε ή ένταση τού ήχου πού 
έκπέμπουν τό άκουστικά νά γίνει έλάχιστη. Αύξεϊστε τήν άντίσταση R ώ
στε νά έπιτύχετε ένα νέο έλάχιστο στήν ένταση τού ήχου τών άκουστι- 
κών. Συνεχίστε τήν έναλλάξ ρύθμιση τών άντιστάσεων R, καί R μέχρις δ- 
του σιγήσουν τελείως τά άκουστικά. Άπό τήν έξ. (15.34α) προσδιορίστε 
τό συντελεστή αύτεπαγωγής L* τοϋ άγνωστου έζαρτήματος. Χρησιμο
ποιώντας τήν έξ. (15.34β) πού άρμόζει στό κύκλωμά σας προσδιορίστε 
τήν άγνωστη ώμική του άντίσταση R*. Υπολογίστε τό συντελεστή Q (βλ. 
έξ. (14.94)1 πού άξιολογεΐ τό έξάρτημα.
-  Άν κατά τήν προηγούμενη διεργασία δέ στάθηκε δυνατόν νά έξαλεί- 
ψετε τελείως τόν ήχο πού έκπέμπουν τά άκουστικά, είναι πολύ πιθανόν 
άτι ή άτελής γείωση τής γέφυρας είσάγει τυχαίες χωρητικότητες. Προ
σθέστε δύο βοηθητικούς κλάδους δημιουργώντας μιά γείωση Wagner 
σύμφωνα μέ τό κύκλωμα τού σχήματος 15-14 καί έπαναλάβετε τή διαδι
κασία τοϋ Πειράματος 15-6. Συγκρίνετε τίς τιμές L* καί R* πού προσδιο
ρίζετε μέ καί χωρίς τή γείωση Wagner.
-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά άλα τά άγνωστα έξαρτή- 
ματα έπαγωγής πού θά σάς δοθούν.

Ό  .συντελεστής αυτεπαγωγής ένός έξαρτήματος πού έμφανίζει κυρίως 
έπαγωγική άντίσταση μπορεί νά μετρηθεί έναλλακτικά μέ σύγκριση τής 
σύνθετης άντιστάσεως τοϋ έξαρτήματος πρός τή σύνθετη άντίσταση ένός 
πρότυπου πυκνωτή. Ή  τελευταία σύγκριση έμφανίζει όρισμένα πλεονεκτή
ματα. Σέ άντίθεση μέ ένα πρότυπο έξάρτημα έπαγωγής 6 πυκνωτής δέν 
δημιουργεί μαγνητικό πεδίο στό χώρο πού μπορεί νά προκαλέσει άλληλεπί- 
δραση άμοιβαίας έπαγωγής μέ τό άγνωστο έξάρτημα. ’Εξάλλου πρότυποι 
πυκνωτές είναι φθηνότεροι, μικρότεροι σέ όγκο καί ή χωρητικότητά τους 
είναι συνήθως γνωστή μέ μεγαλύτερη άκρίβεια άπ' ότι ό συντελεστής αυ
τεπαγωγής πρότυπων έξαρτημάτων έπαγωγής. Δύο γέφυρες πού μπορούν 

νά χρησιμοποιηθούν γιά τό σκοπό αύτό καί πού άντίστοιχα θυμίζουν τίς γέ

φυρες W ien καί Shering δίνονται στά σχήματα 15-17 καί 15-18.
Ή  συνθήκη Ισορροπίας τής γέφυρας Hay πού δίνεται στό σχήμα 15- 

17 μπορεί νά βρεθεί άπό τίς γενικές έξισώσεις τής Παραγράφου 1 5-3. ΟΙ 
τέσσερις σύνθετες άντιστάσεις πού συγκροτούν τή γέφυρα στήν περίπτω

ση αύτή είναι



1 6 -6 . Μ έτρηση ΑώτβηαγωγΛί
6 6 1

* * - " ·  ' X

Ζ2 = R,

(15.35α)

(15.35β)

ζ,  = η. (15.35γ)

ΖΧ — Ηχ + /u)Lx (15.356)

γιά τίς όποίες οΙ έξ. (15.20) παίρνουν τή μορφή

R.R, + -)?- = Μ > (15.36α)

X  - R-“ L* = 0 ·
(15.36β)

A

ΣΧΗΜΑ 16-17 Ή γέφυρα Hay γιά τή μέτρηση αότετταγωγής.
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Ό  άναγνώστης μπορεί εύκολα νά δείξει δτι έπίλυση τού συστήματος ώς 
πρός L x καί R x όδηγεΤ στίς τιμές

Lx
R2R3C ,

1 + w2R 12C 12
(15.37α)

(d^ R ^ C , 2 

1 + o^R^C,2
(1 5.37β)

Παρατηρεΐται δτι, σέ άντίθετη μέ τις γέφυρες ΕΡ πού μελετήσαμε ώς τώ

ρα, ή συνθήκη Ισορροπίας τής γέφυρας Hay έξαρτδται άπό τή συχνότητα. 
"Ετσι, έκ πρώτης δψεω ς ό προσδιορισμός τού συντελεστή αύτεπαγωγής 
άπαιτεΐ γνώση τής συχνότητας. Παρόλα αύτά είναι δυνατόν νά δείξουμε δτι 
γιά έξαρτήματα πού κατά κύριο λόγο έμφανίζουν έπαγωγική άντίσταση ή 
άκριβής γνώση τής συχνότητας δέν άποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Ό  
συντελεστής Q (βλ. έξ. (1 4 .9 4 )} πού άξιολογεΐ τό έξάρτημα

Q
ω ίχ

Rx
(15 .38)

μπορεί νά προσδιοριστεί μέ διαίρεση κατά μέλη των έξ. (15 .37 ) ώς

Q =
1

(15 .39)

Γιά έξαρτήματα μέ συντελεστή Q μεγαλύτερο τού 10 έπομένως ό δεύτερος 
δρος στόν παρονομαστή τών έξ. (1 5 .3 7 ) μπορεϊ νά παραλειφθεΤ καί ό συν
τελεστής αύτεπαγωγής νά ύπολογιστεί σέ πολύ καλή προσέγγιση άπό τή 
σχέση

Lx = R jR a C ,; (15 .40)

πού είναι άνεξάρτητη άπό τή συχνότητα. Εναλλακτικά ό δρος ω2Ρ ,20 12 
μπορεϊ νά διατηρηθεί ένώ, λόγω τής μικρής του συμμετοχής ό ύπολογι- 
σμός μπορεϊ νά γίνει μέ κάποια προσεγγιστική τιμή τής συχνότητας.

|  ΠΕΙΡΑΜΑ 15-9. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΗΑΥ

III Συνδέστε τό κύκλωμα του σχήματος 15-17. Χρησιμοποιείστε μιά
llm πρότυπη άντίσταση R3 = 50 Ω, δύο κιβώτια άντιστάσεων μέ όλική άντί-
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1
στάση περίπου 1 kQ καί ένα πρότυπο πυκνωτή μέ χωρητικότητα C, = 5

μΡ·
- Μέ ένα ώμόμετρο μετρεΤστε τήν ώμική άντίσταση R* τού άγνωστου 
έξαρτήματος καί γιά συχνότητα ω/2π = 1 kHz έπιλέξτε τιμές των άντι- 
στάσεων R, καί R2 πού Ικανοποιούν τήν έξ. Π 5.37β) (μπορείτε σέ πρώτη 
προσέγγιση νά παραλείψετε τόν όρο τού παρονομαστή u>2R ,2C ,2 ώς άμε- 
λητέα ποσότητα).
-  ’Αναπτύξτε στήν παλμογεννήτρια συχνότητα ν = 1 kHz καί κλείστε τό 
διακόπτη S. Ρυθμίστε έναλλάξ τίς όντιστάσεις R, καί R2 μέχρις ότου 
Ισορροπήσει ή γέφυρα. ’Από τίς έξ. (15.37) ύπολογίστε τά στοιχεία L, καί 
R„ τού άγνωστου έξαρτήματος. Έκπμεϊστε τό έπί τοϊς έκατό σφάλμα πού 
συνεπάγεται ή παράλειψη τού όρου u)2R ,2C ,2 στόν παρονομαστή τών έξ. 
(15.37). Υπολογίστε τό συντελεστή Q πού άξιολογεί τό έξάρτημα.
-  Ά ν  κατά τήν προηγούμενη διεργασία δέ στάθηκε δυνατόν νό έξαλεί- 
ψετε τελείως τόν ήχο πού έκπέμπουν τά άκουσπκά, είναι πολύ πιθανόν 
ότι ή άτελής γείωση τής γέφυρας είσάγει τυχαίες χωρητικότητες. Προ
σθέστε δύο βοηθητικούς κλάδους δημιουργώντας μιά γείωση Wagner 
σύμφωνα μέ τό κύκλωμα τού σχήματος 15-14 καί έπαναλάβετε τή διαδι
κασία τού Πειράματος 15-6. Συγκρίνετε τίς τιμές L, καί R, πού προσδιο
ρίζετε μέ καί χωρίς τή γείωση Wagner.
-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά άλα τά άγνωστα έξαρτή-
ματα πού θά σάς δοθούν.

Ό  πρότυπος πυκνωτής C, καί ή μεταβλητή άντίσταση R, πού στή γέ
φυρα Hay συνδέονται σέ σειρά, μπορούν νά συνδεθοΰν παράλληλα σέ μιά 

διάταξη πού θυμίζει έντονα τή γέφυρα Shering. ‘Η γέφυρα Maxwell πού 

προκύπτει κατά τόν τρόπο αύτό περιέχεται στό σχήμα 15-18. ΟΙ τέσσερις 
σύνθετες άντιστάσεις πού συγκροτούν τή γέφυρα δίνονται άπό τίς σχέσεις

- J -  = + /ωΟ, (15.41α)Π,

Ζ2 =  R2 (15.41 β)

Ζ 3 = r 3 (15.41 γ)

Ζχ =  Rx + /u)Lx (15.416)
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ΣΧΗΜΑ 15-18 ‘Η γέφυρα Maxwell γιά τή μέτρηση αύτεπαγωγής. 

πού άπό τή γενική σχέση Ισορροπίας

(16 ·4 2 >

δίνουν
1

R x + /u)Lx =  R2R3 + /ω ει ) ·  (15 .43 )

‘Εξίσωση τοϋ πραγματικού καί φανταστικού μέρους τών δύο μιγαδικών 
άριθμών δδηγεΤ στίς συνθήκες Ισορροπίας

L x = RjRgC, (15 .44α)

καί

(1 5.44β)



15-5. Μέτρηση Αύτεπαγωγής 655

ΠΕΙΡΑΜΑ 15-10. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
MAXWELL

Συνδέστε τό κύκλωμα τού σχήματος 15-18. Χρησιμοποιείστε μιά 
πρότυπη άντίσταση R3 = 50 Ω, ένα κιβώτιο άντιστάσεων μέ όλική άντί- 
σταση R, ~ 100 kO, ένα δεύτερο κιβώτιο άντιστάσεων μέ όλική άντί
σταση R2 ~ 1 kQ καί ένα πρότυπο πυκνωτή μέ χωρητικότητα C, = 5 pF.
-  Μέ ένα ώμόμετρο μετρεΤστε τήν ώμική άντίσταση R* τού άγνωστου 
έξαρτήματος καί έπιλέξτε τιμές τών άντιστάσεων R, καί R3 ώστε νά Ικα
νοποιείται ή έξ. (15.44β).
-  'Αναπτύξτε στήν παλμογεννήτρια συχνότητα ν = 1 kHz καί κλείστε τό 
διακόπτη S. Ρυθμίστε έναλλάξ τίς άντιστάσεις R, καί R? μέχρις άτου 
Ισορροπίσει ή γέφυρα. Άπό τίς έξ. (15.44) ύπολογίστε τά στοιχεία L, καί 
R, τού άγνωστου έξαρτήματος. Υπολογίστε τό συντελεστή Q πού άξιολο- 
γεΐ τό έξάρτημα.
-  Ά ν  κατά τήν προηγούμενη διεργασία δέ στάθηκε δυνατόν νά Εξαλεί
ψετε τελείως τόν ήχο πού έκπέμπουν τά άκουστικά, είναι πολύ πιθανόν 
ότι ή άτελής γείωση τής γέφυρας είσάγει τυχαίες χωρητικότητες. Προ
σθέστε δύο βοηθητικούς κλάδους δημιουργώντας μιά γείωση W agner, 
σύμφωνα μέ τό κύκλωμα τού σχήματος 15-14 καί έπαναλάβετε τή διαδι
κασία τού Πειράματος 15-6. Συγκρίνετε τίς τιμές L, καί R* πού προσδιο
ρίζετε μέ καί χωρίς τή γείωση Wagner.
-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά δλα τά άγνωστα έξαρτή- 
ματα πού θά σάς δοθούν.

*Η γέφυρα Maxweel άποτελεΤ μιά εύχρηστη καί άπλή διάταξη μηδενι

σμού γιά τή μέτρηση τού συντελεστή αύτεπαγωγής βιομηχανικών έξαρτη- 

μάτων, γιά τά όποια ό συντελεστής Q δέν έχει πολύ ύψηλή τιμή. Σύμφωνα 

μέ τίς έξ. (15.44) ό συντελεστής Q τού έξαρτήματος μπορεί νά γραφεί ώς

ω ίν
Q = — = caRjC,. (15.45)

Ηχ

Γιά έξαρτήματα μέ Q μεγαλύτερο άπό 103 ή ύψηλή τιμή τής άντιστάσεως 

R, πού άπαιτεΤται μπορεί νά βρίσκεται έξω άπό τά Ορια τών συνηθισμένων 
κιβωτίων άντιστάσεων. Στίς περιπτώσεις αύτές ή γέφυρα Hay είναι προ- 
σφορώτερη γιά τή μέτρηση. Ή διαχωριστική γραμμή Οπου ή μιά άπό τίς 
δυό γέφυρες ύπερτερεΐ δέν είναι σαφής. Γιά μιά μεγάλη περιοχή τιμών τού 

συντελεστή Q (10 <, Q <, 10 3) οΙ δύο γέφυρες δίνουν παρεμφερή άποτελέ- 
σμστα. Γ ιά μικρότερες τιμές τού Q ή γέφυρα Maxwell έμφανίζεται προσφο-
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ρώτερη ένώ γιά Q ^  103 ή γέφυρα Hay ύπερτερεϊ ώς ττρός τήν εύκολία μέ 
τήν δποία έττιτυγχάνεται ή κατάσταση Ισορροπίας. ’Εξάλλου, δπως ήδη εί

δαμε, γιά άρκετά ύψηλές τιμές τοΰ συντελεστή Q οΙ συνθήκες Ισορροπίας 

τής γέφυρας Hay άπλουστεύονται σημαντικά μέ τή δυνατότητα παραλεί- 

ψεως τοΰ δρου u^R^C,2 στόν παρονομαστή των έξ. (15 .37 ). Πολλοί κατα
σκευαστές διαθέτουν σήμερα γέφυρες ΕΡ  βιομηχανικού τύπου δπου ή με
ταβλητή άντίσταση R , καί ό πρότυπος πυκνωτής C , στόν πρώτο κλάδο τής 
γέφυρας μπορούν νά συνδεθοΰν έπιλεκτικά, είτε σέ σειρά, εΤτε παράλληλα.

Πολλές παραλλαγές τών βασικών γεφυρών Maxwell καί Hay χρησιμο
ποιούνται σήμερα έκτεταμένα σέ έργαστήρια ήλεκτρομαγνητικών μετρή
σεων καί στή βιομηχανία*. Έ ν α  παράδειγμα παραλλαγής τής γέφυρας 
M axwell πού παρουσιάζει μιά ένδιαφέρουσα έφαρμογή μεθόδων μηδενι
σμού μέ συνεχές καί έναλλασσόμενο ρεύμα θά έξετάσουμε στή συνέχεια.

Η γέφυρα Anderson δίνεται διαγραμματικά στό σχήμα 15-19. Ή  διά

ταξη είναι Ισοδύναμη μέ τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 1 5-20 άν τό τρίγωνο 

,Α Ε Δ  μετασχηματιστεϊ σέ άστέρα {βλ. "Ασκηση 14-17) μέ σύνθετες άντι- 

στάσεις

R + R ,
1

ί — — 
u)C

Ζ 2
RR,

R + R , —
1

ωΟ

(15.46α)

(1 5.46β)

Ζ  =- R ( - ' ' ^ c )
R + R / J L

1 U)C

(1 5.46γ)

Ή  κατάσταση Ισορροπίας τής Ισοδύναμης γέφυρας τοΰ σχήματος 15-20 
πρέπει νά Ικανοποιεί τή γενική σχέση

t  01 γέφυρες Stout καί Oates πού άποτελοΟν παραλλαγή τής γέφυρας Maxwell έξετάζονται
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A

Ζ ,Ζ* = R3(R2 + Ζ 2) (15.47)

πού όδηγε? στήν Ισότητα τών μιγαδικών άριθμών

R,(-x
C

- ~ L = R,R2R3 + RR,R3 + RR2R3 -  /
uiC * 3 1 3  2 3  coC (15.48)

Εξισώνοντας τά φανταστικά καί πραγματικά μέρη τής έξ. (15.48) προκύ
πτουν οΙ συνθήκες Ισορροπίας

καί

(15.49α)

Lx = RR3C + R2R3C + rr2r3
~rT

C — R2R3C + R(Rj + Rx) C. (15.49β)
o
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ΣΧΗΜΑ 15-20 Ισοδύναμο κύκλωμα τής γέφυρας Anderson μετά άττό μετασχη
ματισμό τριγώνου σέ άστέρα.

ΠαρατηρεΤται ότι ο) δύο συνθήκες τής γέφυρας Anderson είναι άνεξάρτη- 

τες άπό τή συχνότητα καί κατά πολύ άνεξάρτητες μεταξύ τους. Είναι π.χ. 

δυνατόν ή πρώτη σχέση, πού περιλαμβάνει μόνο ώμικές άντιστάσεις, νά 

Ικανοποιηθεί μέ μεταβολή μιάς άπό τίς άντιστάσεις Rv  R2 ή R3. ‘Η Ισορρό- 
πιση τής γέφυρας στό στάδιο αύτό μπορεί νά γίνει άκόμη καί μέ διοχέτευ
ση ΣΡ. Στή συνέχεια, μεταβολή τής άντιστάσεως R (καί άν χρειαστεί του 
πυκνωτή C) μπορεί άνεξάρτητα νά ίσορροπίσει τή γέφυρα σέ όποιαδήποτε 
συχνότητα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 15-11. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ANDER
SON

Συνδέστε τή γέφυρα Anderson πού δίνεται στό κύκλωμα τού σχήμα
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τος 15-19. Μέ ένα ώμόμετρσ μετρεΐστε τήν ώμική Αντίσταση R, τοΟ Α
γνωστου έξαρτήματος. Χρησιμοποιείστε δύο πρότυπες Αντιστάσεις R2 — 
R* καί R3 ~ R* καί ένα κιβώτιο μέ όλική Αντίσταση R, > R*. Χρησιμο
ποιείστε ένα δεύτερο κιβώτιο Αντιστάσεων R μέ όλική Αντίσταση περί
που 1 kQ καί ένα πρότυπο πυκνωτή μέ χωρητικότητα C = 0.1 μΡ. Ή ς 
Ανιχνευτή μηδενισμού χρησιμοποιείστε ένα γαλβανόμετρο 0' Arsonval μέ 
κύκλωμα προστασίας.
-  Έπιλέξτε στό κιβώτιο Αντιστάσεων R, Αντίσταση πού Ικανοποιεί τή 
συνθήκη τής έξ. (15.49α) καί μέ τό κύκλωμα προστασίας τού γαλβανομέ
τρου ρυθμισμένο γιά έλάχιστη ευαισθησία κλείστε τό διακόπτη S πρός 
τή σταθερή τάση 3 V (έποψή ΣΣ). *Η διάταξη τού σχήματος 15-19 Απο
τελεί τώρα μιά γέφυρα Wheatstone. ΑύξΑνοντας σταδιακά τήν εύαισθη- 
σία τού κυκλώματος προστασίας καί μειώνοντας τήν Αντίσταση πού πα
ρεμβάλλει τό κιβώτιο R (μέχρις δτου μηδενιστεί) ρυθμίστε τήν Αντίσταση 
R, ώστε νά Ισορροπίσει ή γέφυρα.
-  Άνοΐξτε τό διακόπτη S. Άντικαταστεΐστε τόν Ανιχνευτή μηδενισμού μέ 
Ακουστικά, ρυθμίστε τήν παλμογεννήτρισ σέ συχνότητα ν = 1 kHi καί 
κλείστε τό διακόπτη στή θέση ΠΠ. Αύξεϊστε σταδιακό τήν Αντίσταση R 
μέχρις δτου σιγήσουν τά Ακουστικά. Ά ν  μέ Απαρχή τήν τιμή R = 0 αύξη
ση τής Αντιστάσεως R δέν προκαλεί μείωση τής έντάσεως τού ήχου ση
μαίνει δτι ή χωρητικότητα τού πυκνωτή C είναι πολύ ύψηλή. Άνηκατα- 
στεΐστε τόν πρότυπο πυκνωτή μέ ένα Αλλο μικρότερης χωρητικότητας 
καί έπαναλάβετε τή διαδικασία ίσορροπίσεως τής γέφυρας μέ τό ΕΡ. 
Από τίς έξ. (15.49) ύπολογίστε τά μεγέθη L, καί R* τού Αγνωστου έξαρ
τήματος.
-  “Αν κατά τήν πρόηγούμενη διεργασία δέν στάθηκε δυνατόν νά έξαλεί- 
ψετε τελείως τόν ήχο πού έκπέμπουν τά Ακουστικά, είναι πολύ πιθανόν 
ότι ή Ατελής γείωση τής γέφυρας είσάγει τυχαίες χωρητικότητες. Προ
σθέστε δύο βοηθητικούς κλάδους δημιουργώντας μιό γείωση Wagner 
σύμφωνα μέ τό κύκλωμα τού σχήματος 15-14 καί έπαναλάβετε τή διαδι
κασία τού Πειράματος 15-6. Συγκρίνετε τίς τιμές L, καί R* πού προσδιο
ρίζετε μέ καί χωρίς τή γείωση Wagner.
-  Έπαναλάβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά δλα τό άγνωστα έξαρτή- 
ματα πού θά σάς δοθούν.

Ά ν  καί πιό πολύπλοκη στή συγκρότησή της σέ σύγκριση μέ τίς γέφυ
ρες Maxwell καί Hay, ή γέφυρα Anderson έμφανίζεται έξαιρετικά άπλή στή 
χρήση. ’Εξάλλου ή περιοχή έφαρμογής της δέν άπαντά κανένα περιορισμό. 
Γέφυρες Anderson χρησιμοποοΰνται σήμερα έκτεταμένα στό έργαστήριο 
καί στή βιομηχανία γιά τή μέτρηση τού συντελεστή αύτεπαγωγής έξαρτη-
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μάτων μέ συντελεστή Q πού κυμαίνεται άπό κλάσμα τής μονάδας (πού άν- 
τιπροσωπεύει τή μικρή έπαγωγή πού έμψανίζουν έξαρτήματα άντιστάσεως) 
μέχρι τιμές τής τάξης τού 105.

15-6 Μέτρηση ‘Αμοιβαίας Επαγωγής

Ή  μέτρηση τοϋ συντελεστή άμοιβαίας έπαγωγής μεταξύ δύο πηνίων ή 

γενικώτερα δύο έξαρτημάτων ένός κυκλώματος παρουσιάζει σημαντικό έν- 

διαφέρον. Πολλοί κατασκευαστές διαθέτουν σήμερα πρότυπα έξαρτήματα 

μέ μεταβλητό συντελεστή άμοιβαίας έπαγωγής καί ό άμεσότερος τρόπος 
μετρήσεως συνίσταται στήν άπευθείας σύγκριση τού άγνωστου έξαρτήμα- 
τος μέ τό πρότυπο. Μιά άπλή διάταξη πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τό 
σκοπό αύτό περιέχεται στό σχήμα 15-21.

Σύμφωνα μέ τό κύκλωμα τού σχήματος 15-21 τά πρωτεύοντα πηνία 
τών δύο έξαρτημάτων συνδέονται σέ σειρά μέ τήν παλμογεννήτρια ένώ τά 
δευτερεύοντα συνδέονται μέσω τών άκούστικών έτσι ώστε οί Η ΕΔ  πού 
δημιουργεί στό καθένα ή άμοιβαία έπαγωγή νά έχουν άντίθετη φορά. "Αν 

μέ μεταβολή τού συντελεστή άμοιβαίας έπαγωγής Μπ τού πρότυπου έξαρ- 

τήματος έπιτευχθεΐ έξάλειψη τού ήχου τών άκούστικών, σημαίνει άτι οί 
δύο έπαγόμενες Η ΕΔ καί έπομένως οί δύο συντελεστές άμοιβαίας έπαγω- 

γής Μ π καί Μ* έχουν τήν ίδια τιμή.

ΣΧΗΜΑ 15-21 Σύγκριση δύο έξαρτημάτων άμοιβαίας έπαγωγής
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Πρότυπα έξαρτήματα άμοιβαίας έπαγωγής είναι όγκώδη, δαπανηρά καί 
σέ πολλές περιπτώσεις τό εύρος μεταβολής τοϋ συντελεστή άμοιβαίας 
έπαγωγής άρκετά περιορισμένο. Τό άπλό κύκλωμα τού σχήματος 15-21 
μπορεί νά έπεκτείνει τήν περιοχή μετρήσεων μέ προσθήκη έξαρτημάτων 
αύτεπαγωγής άλλά παρόμοιες προσθήκες είσάγουν συνήθως σημαντικό 
σφάλμα στή μέτρηση. Εναλλακτικά, πολλές άπό τίς γέφυρες ΕΡ  πού μελε
τήσαμε ώς τώρα μπορούν νά χρησιμοποιηθούν γιά τή σύγκριση έξαρτημά

των άμοιβαίας έπαγωγής πρός πρότυπα έξαρτήματα αύτεπαγωγής ή χωρη

τικότητας.
Ή  γέφυρα Heaviside τού σχήματος 1 5-22 άποτελεΤ παραλλαγή τής γέ

φυρας ΕΡ πού στό Πείραμα 15-8 χρησιμοποιήθηκε γιά τή σύγκριση δύο 

έξαρτημάτων αύτεπαγωγής. Στή συγκεκριμένη διάταξη’ ένα έξάρτημα μέ ά

γνωστο συντελεστή άμοιβαίας έπαγωγής Μ χ συγκρίνεται πρός ένα πρότυπο 

έξάρτημα μέ συντελεστή αύτεπαγωγής L 2. ΟΙ συνθήκες Ισορροπίας μπο

ρούν νά βρεθούν άπό τή θεώρηση τών ρευμάτων /, καί /3 πού διαρρέουν 

τόν άνω καί κάτω κλάδο τής γέφυρας.
Γιά μηδενισμό τοϋ ρεύματος στόν κλάδο τών άκουστικών θά πρέπει τά 

σημεία Α καί Γ νά βρίσκονται στό ίδιο δυναμικό. Τούτο συνεπάγεται τή 

σχέση

/ ,R , =  /3R3. (1 5 .5 0 )

Μιά δεύτερη σχέση που χαρακτηρίζει τήν κατάσταση Ισορροπίας στή γέ

φυρα Heaviside μπορεί νά γραφεί άπό τόν ύπολογισμό τής διαφοράς δυνα

μικού μεταξύ τών σημείων Α  καί Β κατά τούς δύο παράλληλους δρόμους 

ΔΑΒ καί Δ ΓΒ . Ή  έξίσωση πού προκύπτει είναι

/, (R , + R2 + /ωΙ_2) = /2 (R3 + Rx + /ώΙ_4) (/, + /2)/ωΜ*. (1 5 .5 1 )

‘Αντικατάσταση τού ρεύματος /1 = (R 2/R t) /2 άπό τήν έξ. (1 5 .5 0 ) στήν έξ. 

(15 .51 ) όδηγεί στή σχέση

R2R3 + ;u)R3L2 = R ,R X + /u) (R ,L 4 + R3M X + R tM x) (1 5 .5 2 )

f Μ. ρή παραλλαγή τής γέφυρας τοΰ σχήματος 15-22, γνωστή ώς γέφυρα CampMl μπορεί 
νά χρησιμοποιηθεί γιά τή μέτρηση άγνωστης αύτεπαγωγής μέ σύγκριση πρός έξάρτημα 
γνωστής άμοιβαίας έπαγωγής.

44
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ΣΧΗΜΑ 15-22 Ή  γέφυρα Heaviside γιά τή μέτρηση τοΰ συντελεστή άμοιβαίας 
έπαγωγής μέ σύγκριση πρός ένα πρότυπο έξάρτημα αύτεπαγωγής.

πού μέ έξίσωση πραγματικών καί φανταστικών μερών παρέχει τίς σχέσεις 

Ισορροπίας.

— ^2^3 (15.53α)

καί

Μ , =  ^  " ,L< (15.53Ρ)

ΠαρατηρεΤται ότι, όπως προκύπτει άπό τίς τελευταίες έξισώσεις, 6 προσδιο
ρισμός τού συντελεστή άμοιβαίας έπαγωγής Μχ προϋποθέτει γνώση τοΰ 
συντελεστή αύτεπαγωγής L4 τού δευτερεύοντος τοΰ έξαρτήματος. Ή  μέ
τρηση βεβαίως τού συντελεστή L4 μπορεί νά γίνει άνεξάρτητα μέ μιά άπό 

τίς μεθόδους τής Παραγράφου 15-5.
Μιά μέθοδος γιά τήν ταυτόχρονη μέτρηση τών συντελεστών αύτεπα-
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A

γωγής καί άμοιβαίας έπαγωγής παρέχεται άπό τό κύκλωμα τού σχήματος 
15-23. Ή  γέφυρα Carey Foster διαφέρει άπό τίς γέφυρες ΕΡ  πού μελετή

σαμε ώς τώρα ώς πρός τό ότι ένας άπό τούς τέσσερις κλάδους έχει μηδε
νική άντίσταση. Ή  συνθήκη Ισορροπίας τής γέφυρας μπορεί νά βρεθεΤ ό
πως καί προηγουμένως μέ θεώρηση τών ρευμάτων /, καί /3 πού διατρέ
χουν τούς δύο κλάδους. *Η ταύτιση τού δυναμικού τών σημείων Α  καί Γ δί

νει τή σχέση

Λ Η . =  /S ( R ,  -  (15 .54ο )

‘Εξάλλου, καθόσον τό δυναμικό τών σημείων Α  καί Β ταυτίζεται, θά πρέπει 

νά μηδενίζεται καί ή διαφορά δυναμικού στόν κλάδο Β Γ , ήτοι

/3 (R4 + /ω ίχ) -  (/t + /3)/ω Μ χ =  Ο. (1 5 .5 4 β )

Στήν τελευταία σχέση τό άρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι ή Η ΕΔ  πού δη

μιουργεί στόν κλάδο ή άμοιβαία έπαγωγή άντισταθμίζει τήν πτώση δυναμι

κού στή σύνθετη άντίσταση μεταξύ τών σημείων Β καί Γ.
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Επ ίλυση  των έξ. (1 5 .5 4 ) όδηγεϊ στίς συνθήκες ίσορροπίας

Μ χ = R ,R 4C 3 (1 5.55α)

L x = (R , + R3) R 4C3 (1 5 .55β)

πού ταυτόχρονα προσδιορίζουν τούς συντελεστές έπαγωγής του Αγνωστου 
έξαρτήματος. Ή  διεργασία ίσορροπίσεως τής γέφυρας περιγράφεται στό 

έπόμενο πείραμα.

ΠΕΙΡΑΜΑ 15-12. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
CAREY FOSTER

Συνδέστε τό κύκλωμα τοΰ σχήματος 15-23. Χρησιμοποιείστε δύο κι
βώτια άντιστάσεων R, καί R4, μιά πρότυπη άντίσταση R3 = 100 Ω καί έ
να πρότυπο πυκνωτή μέ χωρητικότητα C3 = 1 μΡ. Μέ ένα ώμόμετρο με- 
τρείστε τήν ώμική άντίσταση καθενός πηνίου τού έξαρτήματος άμοιβαίας 
έπαγωγής.
— ‘Αναπτύξτε στήν παλμογεννήτρια συχνότητα ν = 1 kHz καί κλείστε τό 
διακόπτη S. Ρυθμίστε έναλλάξ τίς άντιστάσεις R, καί R4 μέχρις δτου 
Ισορροπήσει ή γέφυρα. ‘Από τίς έξ. (15.55) ύπολογίστε τούς συντελε
στές Lx καί Μχ τού άγνωστου έξαρτήματος (στήν τιμή τής άντιστάσεως 
R4 πρέπει νά συνυπολογιστεί καί ή ώμική άντίσταση Rx τού δευτερεύον- 
τος).
— Άντιστρέψτε τούς ρόλους τού πρωτεύοντος καί δευτερεύοντος τού 
έξαρτήματος άμοιβαίας έπαγωγής στό κύκλωμα καί έπαναλάβετε τήν 
προηγούμενη διεργασία. Συγκρίνετε καί σχολιάστε τίς δύο μετρήσεις τοΰ 
συντελεστή άμοιβαίας έπαγωγής Μχ. *

*Η διάταξη τοΰ σχήματος 15-23 χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά τό 
1887 άπό τόν G. Carey Foster μέ πηγή ΣΡ καί βαλλιστικό γαλβανόμετρο 
καί τροποποιήθηκε τό 1894 άπό τόν Heydweiller γιά χρήση μέ ΕΡ . Στή βι
βλιογραφία άπαντάται σήμερα καί μέ τίς δύο όνομασίες. Είναι Τσως άξιο νά 
παρατηρηθεί δτι δν τά στοιχεία τού έξαρτήματος άμοιβαίας έπαγωγής είναι 
γνωστά, ή γέφυρα μπορεϊ νά χρησιμοποιηθεί έναλλακτικά γιά τή μέτρηση 
τής χωρητικότητας καί τής άντιστάσεως διαρροής ένός πυκνωτή. Βιομηχα
νικοί τύποι τής γέφυρας Carey Foster μέ σκοπό τήν τελευταία έφαρμογή 
διατίθενται σήμερα άπό πολλούς κατασκευαστές.
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15-7 Μέτρηση Συχνότητας

Σέ όρισμένες γέφυρες ΕΡ  πού μελετήσαμε οΙ συνθήκες πού προσδιο
ρίζουν τήν κατάσταση Ισορροπίας έξαρτωνται άπό τή συχνότητα. Στίς περι
πτώσεις αύτές άν τά ύπόλοιπα στοιχεία των έξαρτημάτων πού συγκροτούν 
τή γέφυρα είναι γνωστά, (σορρόπιση τής γέφυρας μπορεί νά άποτελέσει 
μέτρηση τής συχνότητας. Ή  γωνιακή συχνότητα ω ύπεισέρχεται π.χ. στίς 
έξ. (15 .37 ) πού άποτελοϋν τίς συνθήκες Ισορροπίας τής γέφυρας Hay. Λό
γω δμως τής άσθενοϋς έξαρτήσεως των έξισώσεων άπό τή συχνότητα 

(πού καθιστά τή γέφυρα Hay χρήσιμη στή μέτρηση αύτεπαγωγής) ή γέφυ
ρα αύτή δέν προσφέρεται γιά μέτρηση τής συχνότητας.

Ιδιαίτερα έντονη έξάρτηση άπό τή συχνότητα έμφανίζουν οΙ συνθήκες 

Ισορροπίας τής τροποποιημένης γέφυρας W ien πού περιέχεται στό σχήμα 

15-24. Ή  τροποποίηση στή διάταξη τού σχήματος 15-24 , σέ σύγκριση μέ 

τή γέφυρα τού σχήματος 15-12. συνίσταται στήν παράλληλη σύνδεση τής 

ώμικής άντιστάσεως καί τού πυκνωτή στό δεύτερο κλάδο. Στήν ούσία ή

ΣΧΗΜΑ 15-24 ‘Η γέφυρα Wien γιά τή μέτρηση συχνότητας
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διάταξη συγκρίνει μιά σύνδεση R-C σέ σειρά πρός μιά παράλληλη σύνδεση 
R-C πού μπορούν νά γίνουν Ισοδύναμες μόνο γιά μιά συγκεκριμένη συχνό
τητα.

01 τέσσερις σύνθετες άντιστάσεις τής γέφυρας είναι

Ζ, =  R, (15 .56α )

— /R-

Ζ ,  =
u>C2

~ Γ
R2 — ΐ- ~coC,

— /R2 

u)C2R2 — /

Ζ , — Ri

(1 5 .56β)

(1 5.56γ)

Ζ 4 — R4 — /-
1 ooR4C4 — /

ω 04 ω 04

πού άπό τή γενική έξίσωση Ισορροπίας Ζ ,Ζ 4 = Ζ 2Ζ 3 δίνουν

Rl ( goR4C4 -  /) =  R, _/R 2
u)C 3 u)R2C2 -  /

(15 .566)

R ,(u)R4C4 -  /) (u)R2C2 -  /) =  -  /R 2R3C4. (15 .57 )

Έξίσω ση των πραγματικών μερών στήν τελευταία σχέση δίνει

ή

ω2θ ,Ρ 2θ40 20 4 — R, =  Ο

ω2 =
1

R2R4C 2C4

πού προσδιορίζει τή συχνότητα ώς

(15 .58 )

ν ---------- ■=  . (15 .59α)
2π y R 2R4C 2C4

Ή  δεύτερη συνθήκη Ισορροπίας προκύπτει άπό τήν έξίσωση τών φαντα
στικών μερών στήν έξ. (15 .57 )
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— ^2^3^4 "

πού μπορεί νά γράψε? στήν περισσότερο συμμετρική μορφή

3̂ _  4̂ + ^2
R , R2 C4

(1 3 .59β )

ΠΕΙΡΑΜΑ 15-13. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WIEN

Συνδέστε τό κύκλωμα τοΟ σχήματος 15-24. Χρησιμοποιείστε δύο 
πρότυπες άντιστάσεις R, = 100 Ω καί R, = 200 Ω καί δύο πρότυπους 
πυκνωτές μέ χωρητικότητα C2 = C4 = 1 pF. Δείξτε δτι γιά τίς τιμές αύτές 
ή έξ. (15.59β) Ικανοποιείται γιά τιμές τών δύο κιβωτίων άνπστόσεων R, 
= R4 ένώ ή έξ. (15.59α) παίρνει όπλούστερη μορφή.
-  'Αναπτύξτε συχνότητα ν = 1 kHz σύμφωνα μέ τόν έτηλογέα τής παλ- 
μογεννήτριας καί ρυθμίστε τό κιβώτια R , καί R4 (διατηρώντας τή μεταξύ 
τους Ισότητα R2 = R4) μέχρις δτου Ισορροπίσει ή γέφυρα. Υπολογίστε τή 
συχνότητα καί συγκρίνετε τό όπστέλεσμα μέ τήν ένδειξη τής παλμσγεν- 
νήτριας.
-  Έπαναλόβετε τήν προηγούμενη διεργασία γιά χαρακτηριστικά σημεία 
τής συχνότητας σέ δλη τήν περιοχή μεταξύ 1 kHz καί 2.5 kHz καί χα
ράξτε τήν καμπύλη διορθώσεως γιά τήν παλμογεννήτρια πού χρησιμο
ποιήσατε.

Όπως εΤδαμε στήν Παράγραφο 15-4 ή γέφυρα W ien μπορεΤ νά χρησι

μοποιηθεί γιά τή μέτρηση χωρητικότητας, άν ή συχνότητα τού ρεύματος 

πού διαρρέει τή διάταξη εΤναι γνωστή. Σήμερα κατά κανόνα ή γέφυρα W ien 

χρησιμοποιείται γιά τή μέτρηση συχνότητας ένώ γιά τή μέτρηση χωρητικό
τητας προτιμάται ή γέφυρα Shering.

Μιά έναλλακτική μέθοδος γιά τή μέτρηση συχνότητας παρέχεται άπό 

τή γέφυρα συντονισμού πού περιέχεται στό σχήμα 15-25 . Ή  γέφυρα συγ

κροτείται άπό τρεις κλάδους μέ καθαρά ώμικές άντιστάσεις καί ένα κλάδο 
όπου τρία έξαρτήματα R - C - L συνδέονται σέ σειρά. Ά ν  καί οΙ συνθήκες 
Ισορροπίας τής γέφυρας μπορούν νά έξαχθούν άπό τίς γενικές έξισώσεις 
τής Παραγράφου 15-3, είναι άμέσως φανερό δτι τό ρεύμα στόν κλάδο τών 

άκουστικών μπορεί νά μηδενιστεί μόνον άν καί οΙ τέσσερις κλάδοι έμφανί- 

ζουν καθαρά ώμική άντίσταση. Ό πω ς είδαμε στήν Παράγραφο 14-3 ή 

σύνθετη άντίσταση
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ΣΧΗΜΑ 15-25 Ή  γέφυρα συντονισμού γιά τή μέτρηση συχνότητας.

Ζ  = R + / j  (15.60)

ένός κυκλώματος R - C - L σέ σειρά μεταπίπτει σέ καθαρά ώμική γιά συ

χνότητα

1
2 π γ /ΰ Γ

(15 .61α)

’ Εξάλλου στή συχνότητα αύτή ή γέφυρα μεταπίπτει σέ γέφυρα Wheatstone 
καί οΙ τέσσερις άντιστάσεις πρέπει νά Ικανοποιούν τή σχέση

R 1R 4 —  ^ 2 ^ 3 · (15.61 β)

ΟΙ έξ. (15 .61 ) άποτελούν τίς συνθήκες Ισορροπίας τής γέφυρας συντονι
σμού ένώ ή έξ. (15 .61α ) μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τή μέτρηση τής συ

χνότητας. ’Εναλλακτικά, άν ή συχνότητα είναι γνωστή, ή διάταξη τού σχή
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ματος 15-25 μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τή μέτρηση τής όντιστάσεως 

καί του συντελεστή αυτεπαγωγής ένός έξαρτήματος έπαγωγής. Ή  χρήση 
αύτή τής γέφυρας συντονισμού βρίσκει σήμερα σημαντική έψαρμογή. Ιδίως 
στήν περιοχή ραδιοφωνικών συχνοτήτων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

15-1. Ά ν  στό γαλβανόμετρο 0' Arsonval διοχετευτεί εναλλασσόμενο ρεύμα I = 
l0 cosuit, ή διαφορική έξίσωση πού διέπει τήν κίνησή του είναι Ιβλ. έξ.
(7.13)1

d*0 dO
Μ — + r —— + τΟ = ΝΒΑΙ0 coscut, 

dt' dt

Γιό συνήθεις τιμές τής γωνιακής συχνότητας τού ρεύματος (π.χ. ω/2π = 50 
sec-1), ή φυσική γωνιακή συχνότητα τού γαλβανομέτρου ω0 = \/τ/Μ Ικα
νοποιεί τή σχέση ω0 << ω. Δείξτε όπ ΰπό τίς συνθήκες αυτές ό δεύτερος 
καί ό τρίτος όρος στό όριστερό σκέλος τής διαφορικής έξισώσεως μπο
ρούν νά παραλείφθούν. Λύστε τή διαφορική έξίσωση πού προκύπτει καί 
δείξτε ότι ή άπόκλιση τού γαλβανομέτρου είναι όνόλογη πρός τό τετράγω
νο τού λόγου (Uq/ui. Μέ τά στοιχεία αύτά σχολιάστε τήν άπόκριση τού 
γαλβανομέτρου D' Arsonval στό εναλλασσόμενο ρεύμα.

15-2. Τρεις άνπστάσεις 10 Ω, 100 Ω καί 500 Ω είναι συνδεδεμένες παράλληλα. 
Ά ν  στήν άντίσταση τών 100 Ω καταναλώνεται Ισχή 2 W. πόση Ισχή κατα
ναλώνεται σέ καθεμιά όπό τίς δύο άλλες άνπστάσεις;

15-3. Τρεις άνπστάσεις 10 Ω. 100 Ω καί 500 Ω είναι συνδεδεμένες σέ σειρά. 
Ά ν  στήν άντίσταση τών 500 Ω καταναλώνεται ίσχή 20 W, πόση Ισχή κα
ταναλώνεται σέ καθεμιά όπό τίς άλλες άνπστάσεις;

15-4. Μιά γέφυρα πού τροφοδοτείται μέ ΕΡ σέ συχνότητα 1 kHz περιέχει ένα 
κλάδο ό όποίος συγκροτείται άπό μιά άντίσταση 1 ΚΩ καί ένα πυκνωτή μέ 
χωρητικότητα 0.2 pF. Προσδιορίστε τήν τιμή μιάς όντιστάσεως καί τή χω
ρητικότητα ένός πυκνωτή πού άν συνδεθοΰν παράλληλα δημιουργούν ένα 
(σοδύναμο κλάδο.

15-5. Μιά γέφυρα πού τροφοδοτείται μέ ΕΡ σέ συχνότητα 1 kHz περιέχει ένα 
κλάδο ό όποιος συγκροτείται άπό μιά άντίσταση 0.5 kO καί ένα έξάρτημα 
αύτεπαγωγής μέ συντελεστή L = 0.2 Η. Προσδιορίστε τήν τιμή μιάς άνη- 
στάσεως καί τό συντελεστή αύτεπαγωγής ένός έξαρτήματος μέ άμελητέα 
ώμική άντίσταση πού άν συνδεθοΰν παράλληλα δημιουργούν ένα Ισοδύ
ναμο κλάδο.
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15-6. Ή  έπόμενη γέφυρα Ισορροπεί σέ συχνότητα 1 kHz

Προσδιορίστε τά στοιχεία τής σύνθετης άντιστάσεως Ζ* άν τούτη άποτε- 
λεϊται άπό
(α) ώμική άντίσταση καί χωρητικότητα σέ σειρά καί 
(β) ώμική άντίσταση καί αύτεπαγωγή σέ σειρά.

15-7. Ή  έπόμενη γέφυρα Ισορροπεί σέ συχνότητα 1 kHz

A

Προσδιορίστε τά στοιχεία τής σύνθετης άντιστάσεως Ζ* άν τούτη άποτε- 
λεΤται άπό
(α) ώμική άντίσταση σέ παράλληλη σύνδεση μέ χωρητικότητα καί 
(β) ώμική άντίσταση σέ παράλληλη σύνδεση μέ αύτεπαγωγή.
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15-8. Συνδέστε μιά γέφυρα Hay {βλ. σχήμα 15-17} μέ τά έξής στοιχεία 
C, = 0.2 μΡ 
R2 = 1 kO 
Lx = 150 mH 
R* = 100 Ω.

Προσδιορίστε τίς άντιστάσεις R, καί R3 ώστε νά ίσορροπίσει ή γέφυρα σέ 
συχνότητα 1 kHz.

15-9. Συνδέστε μιά γέφυρα Maxwell {βλ. σχήμα 15-18} μέ τά στοιχεΤα τής 
προηγούμενης άσκήσεως. Προσδιορίστε τίς άντιστάσεις R, καί Rs ώστε νά 
Ισορροπίσει ή γέφυρα.

15-10. Ή έπόμενη γέφυρα Ισορροπεί ·σέ συχνότητα 1 kHz

Προσδιορίστε τά στοιχεία (1̂ ,, C J  ή (R*, L J  τής άγνωστης σύνθετης άνπ- 
στάσεως Ζ* θεωρώντας σύνδεση σέ σειρά ή παράλληλη.

15-11. Ή  έπόμενη γέφυρα Ισορροπεί σέ συχνότητα 1 kHz

A
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Προσδιορίστε τά στοιχεΤα (RX) C J  ή (Rx, Lx) τής άγνωστης σύνθετης άντι- 
στάσεως Ζχ θεωρώντας σύνδεση σέ σειρά ή παράλληλη.

15-12. Ή  γέφυρα Stroud - Oates πού δίνεται στό έπόμενο σχήμα μπορεΤ νά χρη
σιμοποιηθεί γιά τή μέτρηση τών στοιχείων ένός έξαρτήματος Ούτεπαγω-
γής·

Μετασχηματίζοντας τόν άστέρα πού σχηματίζουν οί άντιστάσεις R ,, R3 καί 
R6 σέ τρίγωνο, δείξτε άτι τό κύκλωμα πού προκύπτει είναι Ισοδύναμο πρός 
τή γέφυρα Maxwell (έκτός άπό μιά έπουσιώδη διακλάδωση πρός τά άκου- 
στικά). Άπό τό Ισοδύναμο κύκλωμα δείξτε άτι οΙ συνθήκες Ισορροπίας τής 
γέφυρας Stroud - Oates είναι

10-13. Ή  γέφυρα πού άκολουθεΐ μπορεΤ νά προσδιορίσει τό συντελεστή άμοι- 
βαίας έπαγωγής ένός έξαρτήματος. Δείξτε άτι οί συνθήκες Ισορροπίας τής 
γέφυρας είναι

Β

Γ

R — RΠ3 ~pj ·
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15-14. Ή γέφυρα τού σχήματος 15-24 έχει τύ έξής στοιχεία.
R, = 1 kQ 
R2 = 800 Ω 
C2 = 0.159 pF 
R3 = 500 Ω 
C4 = 0.636 pF.

Προσδιορίστε τή συχνότητα στήν όποία Ισορροπεί ή γέφυρα καί τήν τιμή 
τής άντιστάσεως R4 πού όπαιτεΐται γιά νά έττιτευχθεΤ Ισορροπία.

15-15. Ή γέφυρα του σχήματος 15-24 έχει τά έξής στοιχεία:
R2 = 800 Ω 
C2 = 0.5 pF 
R3 = 1 ΚΩ 
R4 = 400 Ω 
C4 = 1.0 pF.

Προσδιορίστε τή συχνότητα στήν όποία Ισορροπεί ή γέφυρα καί τήν τιμή 
τής άντιστάσεως R, πού άπαιτεΐται γιά νά έπιτευχθεΤ Ισορροπία.

15-16. Μία γέφυρα συντονισμού {βλ. σχήμα 15-25) μέ γνωστά στοιχεία 
R, = 200 Ω 
R2 = 100 Ω 
R3 = 25 Ω 
C4 = 0.25 pF

Ισορροπεί σέ συχνότητα ν = 1 ΜΗζ.
(α) Προσδιορίστε τά στοιχεΤα R4 καί L4 στόν τέταρτο κλάδο τής γέφυρας, 
(β) "Αν ένας πυκνωτής μέ χωρητικότητα 0.2 pF τοποθετηθεί παράλληλα 
πρός τήν άντίσταση R ,, κατά πόσο πρέπει νά μεταβληθεΐ ή χωρητικότητα 
τού πυκνωτή C4 ώστε νά Ισορραπίσει καί πάλι ή γέφυρα;
<γ) "Αν ό πυκνωτής τοποθετηθεί παράλληλα πρός τήν άντίσταση R3 
προσδιορίστε τή νέα τιμή τού πυκνωτή C4 γιά έπίτευξη τής Ισορροπίας.
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οι εξισώσεις του Maxwell

Ή  Ιδιότητα πού άποκτά 6 χώρος μέ τήν παρουσία κάποιας κατανομής 
φορτίου καί ρεύματος περιγράφεται μέ ‘δύο άνυσμστικές συναρτήσεις: τό 
ήλεκτρικό πεδίο Ε  καί τό μαγνητικό πεδίο Β . Ώ ς πηγές τών δύο πεδίων άν- 
τίστοιχα οΙ κατανομές ρ καί J  περιγράφουν τή δημιουργία τών πεδίων μέ 
τίς έξι σώσεις

‘Η μή ύπαρξη μαγνητικοϋ φορτίου στή φύση μάς έπιτρέπει νά γράψουμε 
μιά άκόμη διαφορική έξίσωση γιά τό μαγνητικό πεδίο

καί

V : (7 .40)

(2 .28)

V  · Β =  0 (7 .33)

ένώ, μέ τή θεώρηση μαγνητίκών πεδίων πού μεταβάλλονται μέ τό χρόνο, 
προσδιορίσαμε τή διαφορική έξίσωση πού συνδέει τά άνύσματα Ε καί Β



1 β-1. Τό Ρεύμα Μετατοπίσεων

Στό τελευταίο αύτό κεφάλαιο θά έξετάσουμε τό πεδίο έφαρμογής των 
προηγούμενων έξισώσεων καί τίς λύσεις πού προσφέρουν γιά τήν περιγρα

φή τού ήλεκτρομαγνητικοϋ πεδίου.

1 β-1 Ρεύμα Μετατοπίσεως

Είναι κατ' άρχήν χρήσιμο νά ξαναγράψουμε τίς προηγούμενες έξισώ- 
σεις γιά τά άντίστοιχα άνύσματα τής ήλεκτρικής μετατοπίσεως D καί τού 
πεδίου μαγνητίσεως Η, ώστε νά μήν άποκλειστεΤ ή παρουσία διηλεκτρικών 
καί μαγνητικών ύλικών. Θυμίζοντας τήν προέλευσή τους ο! τέσσερις διαφο

ρικές έξισώσεις πού διέπουν τή γένεση καί έξέλιξη τού ήλεκτρομαγνητικοϋ 
πεδίου είναι

875

Νόμος τού Coulomb V D =  [ - ^ ] · 4 π ρ (16 .1 )

Νόμος τού Ampdre (16 .2 )

‘Απουσία μαγνητικοϋ φορτίου < W II ο (1 6 .3 )

Νόμος τού Faraday V χ  Ε  = — (c) .
c Μ

(16 .4 )

Πρέπει άμέσως νά παρατηρηθεί δτι άλες οί προηγούμενες έξισώσείς 
δέν είναι άνεξάρτητες μεταξύ τους. ’Από τό γενικό θεώρημα τού άνυσματι- 
κοϋ λογισμού πού προβλέπει δτι ή άπόκλιση τού στροβιλισμού κάθε άνύ- 
σματος μηδενίζεται

V  · (V  χ Ε ) =  0  (16 .5 )

ό ά να γνώστης μπορεί εύκολα νά δείξει δτι ή έξ. (16 .3 ) είναι δμεσο έπακό- 

λουθο τού νόμου τού Faraday. Παρόλα αύτά ή έξ. (1 6 .3 ) είναι τόσο σημαν

τική ώστε συνήθως διατηρείται στό σύστημα των βασικών έξισώσεων τού 

ήλεκτρομαγνητισμοΰ.

Μιά δεύτερη παρατήρηση άφορδ τό πεδίο έφαρμογής των έξ. (1 6 .1 ) - 
(16 .4 ) καί Ιδιαίτερα στήν περιοχή τών χρονικά μεταβαλλόμενων πεδίων. Ή  
έξ. (16 .4 ) (καί έπομένως ή έξ. (16 .3 )) είναι βέβαιο δτι δέν περιορίζεται σέ 
καταστάσεις πού παραμένουν σταθερές ώς πρός τό χρόνο. ‘Αντίθετα ό νό

μος τού Faraday άποτελεΤ γενίκευση τής στατικής έξισώσεως V  χ Ε  =  0  μέ
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τή θεώρηση χρονικά μεταβαλλόμενου μαγνητικοΰ (καί ήλεκτρικοϋ) πεδίου. 
Είναι άκόμη δυνατόν νά δείξουμε ατά πλαίσια τής Θεωρίας τής Σχετικότη
τας ότι ή έξ. (16 .1 ) ίσχύει τόσο γιά στατικά δσο καί γιά κινούμενα φορτία*. 
Ισχύει δηλαδή καί στην περίπτωση όπου οί κατανομές καί τά πεδία είναι 
συναρτήσεις τοϋ χρόνου. Τελικά άπό τίς τέσσερις βασικές έξισώσεις τού 
ήλεκτρομαγνητισμοΰ πού μελετήσαμε ώς τώρα μόνο ό νόμος τού An>p6re 
έχει έξαχθεΐ θεωρώντας άποκλειστικά στατική κατάσταση. Τούτο, όπως θά 
δούμε άμέσως στή συνέχεια, μεταξύ άλλων καθιστά τήν έξ. (16 .2) άσυμβί- 
βαστη πρός τίς ύπόλοιπες.

Ή  άντινομία προέρχεται άπό τή διατήρηση τού ήλεκτρικοϋ φορτίου 
πού, όπως είδαμε στήν Παράγραφο 4-2, συνεπάγεται τή σχέση μεταξύ κα
τανομής φορτίου καί ρεύματος

V · J + * .  = 0 (16.6)
at

Γιά σταθερή πυκνότητα ρεύματος δείξαμε στήν Παράγραφο 9-3 ότι Ισχύει 
ό νόμος τοϋ Ampdre τής έξ. (16 .2). Ά ς  θεωρήσουμε όμως τήν περίπτωση 
όπου ό χώρος χαρακτηρίζεται άπό μιά χρονικά μεταβαλλόμενη πυκνότητα 

φορτίου p(r,t). Στήν περίπτωση αύτή dp/dt Φ Ο καί άπό τήν έξ. (16.6)

V · J ψ 0. (16.7)

Αλλά άπό τήν έξ. (16 .2 ), καθόσον ή άπόκλιση τού στροβιλισμού όποιουδή- 
ποτε άνύσματος μηδενίζεται, έπεται ότι

r  4ττ π C
7 J = Γ—  1 —  ν · ( ν χ  Η) = 0. (16.8)

Ή  άσυμφωνία μεταξύ τών έξ. (16 .7) καί (16 .8) δείχνει ότι ό νόμος τού 
Ampere δέν πρέπει νά Ισχύει γιά συστήματα όπου ή κατανομή φορτίοϋ καί 
ρεύματος μεταβάλλονται μέ τό χρόνο.

Τό 1865 ό J .C . Maxwell, μετά τήν δλοκλήρωση τών πειραμάτων τού 
Faraday πού όδήγησαν στόν όμώνυμο νόμο τής έπαγωγής, διέκρινε τήν άν- 
τινομία καί τροποποίησε τήν έξ. (16 .2) έτσι, ώστε νά είναι συνεπής πρός τή 
διατήρηση τοϋ ήλεκρικοΰ φορτίου. Γιά τή μεγάλη του αύτή συμβολή οΙ βα
σικές έξισώσεις τού ήλεκτρομαγνητισμοΰ άναφέρονται σήμερα ώς έξισώ-

t Βλέπε π.χ. «Μαθήματα Φυσικής Πανεπιστημίου Berkeley», Τόμος 2, «Ηλεκτρισμός - Μα- 
γνητισμός». Έκδοση ΕΜΠ, 1978, Κεψ. 5.
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σεις τού Maxwell. Ό  Maxwell παρατήρηση ότι ή έξ. (16 .6 ) μπορεί νά μετα- 
βληθεΐ σέ κλίση ένός άνύσματος μέ μηδενική άριθμητική τιμή Αν χρησιμο

ποιηθεί ό νόμος τοΟ Coulomb. Πράγματι, διαφορίζοντας τήν έξ. (16 .1 ) κα( 
άντικαθιστώντας στήν έξ. (16 .6 ) προκύπτει

V  - J  + [Αττί —̂ = Ο. (16 .9 )
at V 4n a t )

Πρότεινε έπομένως τήν τροποποίηση τού νόμου τού Ampdre μέ τό με

τασχηματισμό

J  + [4π]
1 aD

4π at

καί έγραψε τήν έξ. (16 .2 ) στή γενική μορψή

(1 6 .1 0 '

V χ Η =
4π , . 1 aD
----  J  + I c ]  τ

ο---------------- c at (1 6 .1 1 )

Πρέπει Γσως νά τονιστεΤ ότι ό προηγούμενος συλλογισμός δέν άποτε- 
λεΤ «άπόδειξη». Ούτε, όπως ό νόμος τού Faraday, προέρχεται άπό τήν πει
ραματική παρατήρηση. Ή  τροποποίηση τού M axwell στηρίζεται στήν έπι- 
στημονική διαίσθηση, πού βεβαίως στή συνέχεια άναμένει τή δικαίωσή της 

άπό τό πείραμα. Ό  έπιπλέον όρος στό δεξιό σκέλος τής έξ. (1 6 .1 1 ) όνομά- 
στηκε άπό τόν Maxwell ρεύμα μετατοπίσεως καί ή όνομασία αύτή έχει πα- 

ραμείνει. Ή  σημασία τού όρου aD/at στίς έπιπτώσεις τής ήλεκτρομαγνητι- 

κής θεωρίας είναι τεράστια. Χωρίς τόν όρο αύτό θά άπουσίαζε τελείως τό 

φαινόμενο τής ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας καί ή πληθώρα τών τεχνο

λογικών έφαρμογών πού στηρίζονται σ' αύτή.

ΟΙ τέσσερις έξισώσεις τού M axwell στό δύο συστήματα μονάδων είναι

Σύστημα CG S Σύστημα SI

V  · D = 4πρ

ο.IIΟο (16 .12α )

V x  Η = —  J  + —
aD aD

V x  Η = J  + — (1 6 .1 2 0 )
C C at at

V  Β  =  0

οIIa•> (1 7 .1 2γ)

V  χ  Ε  = --------—
c at

_  aB
ν χ Ε  =  - 1 Γ

(1 6 .1 26 )

45
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Στή μορφή αυτή άναφέρονται στή γένεση καί συμπεριφορά τοΰ ήλεκτρο- 

μαγνητικοΟ πεδίου, σέ όποιοδήποτε μέσο καί γιά όποιαδήποτε κατανομή 
φορτίου καί ρεύματος, χρονικά μεταβαλλόμενη ή μή. Γιά νά συμπληρωθούν 
άπαιτεϊται βέβαια ή περιγραφή τού μέσου. ΟΙ ήλεκτρικές Ιδιότητες τού μέ
σου προσδιορίζονται άπό τή σύνδεση μεταξύ ήλεκτρικής μετατοπίσεως D 

καί ήλεκτρικού πεδίου Ε καί μεταξύ τής κατανομής ρεύματος J  καί ήλεκτρι- 

κοΰ πεδίου Ε. ΟΙ μαγνητικές Ιδιότητες άπό τή σύνδεση μεταξύ πεδίου μα- 

γνητίσεως Η καί μαγνητικοΰ πεδίου Β. ΟΙ έξισώσεις πού άποδίδουν τίς 
Ιδιότητες αύτές μελετήθηκαν μέ κάποια λεπτομέρεια στά προηγούμενα κε
φάλαια. Στήν Ιδιαίτερα ένδιαφέρουσα περίπτωση όπου τό ύλικό είναι όμο- 
γενές καί ίσοτροπικό παίρνουν τήν άπλή μορφή

U
JωIIΟ

(16 .13 )

J  = gE • (16 .14)

Η = — Β. (16 .15 )
μ

"Αν έπιπλέον τό ύλικό είναι γραμμικό, οΙ συντελεστές ε, μ καί g είναι άνε- 

ξάρτητοι άπό τό πεδία Ε καί Β.

16-2 Βαθμωτό καί ‘Ανυσματικό Δυναμικό

ΟΙ έξισώσεις τού Maxwell άποτελούν τή βάση μιας όλοκληρωμένης 
θεωρίας τών ήλεκτρομαγνητικών φαινομένων. Μέ τήν προσθήκη τής έξι- 
σώσεως πού περιγράφει τή δύναμη Lorentz

1
F = qE + [c] — q u  χ Β (16 .16 )

c

καί τοΰ δεύτερου νόμου τοΰ Νεύτωνα, δημιουργούν ένα πλαίσιο μέσα στό 
όποιο μπορούν νά περιγραφούν κατ' άρχήν όλα τά φαινόμενα τού μακρο
κόσμου. Σέ πολλές περιπτώσεις μέ σχετικά άπλή γεωμετρία, άπευθείας λύ
ση τών έξ. (16 .12 ) μπορεί νά όδηγήσει στόν προσδιορισμό τών συναρτή
σεων Ε ( γ ) καί Β ( γ ) σέ όλο τό χώρο. Όπως όμως καί στή στατική κατάσταση 
είναι συνήθως προτιμώτερη καί μαθηματικά εύκολώτερη μιά δεύτερη λογι
κή άφαίρεση στό έπίπεδο τών δυναμικών.

Ή δη έχουμε μελετήσει τό βαθμωτό δυναμικό cp(r) στήν ήλεκτροστατι- 

κή καί τό άνυσματικό δυναμικό A(r) στά στατικά μαγνητικά φαινόμενα. Κα



16-2. Βαθμωτό καί Άνυσμαηκό Δυναμικό 679

θόσον ή έξίσωση V · Β =  0  Ισχύει κα( στή γενική περίπτωση των χρονικά 
μεταβαλλόμενων πεδίων, μπορούμε νά διατηρήσουμε τόν όρισμό τού άνυ- 

σματικού δυναμικού

Β = V  X Α. (16 .1 7 )

Μέ τόν όρισμό αύτό ή έξ. (16 .126 ) παίρνει τή μορφή

V  χ Ε  = — [c] — V χ A 
c  dt

V x i E  + [cl Ι - ^ Λ  = 0.— I  
» )

(1 6 .1 8 )

4

(1 6 .1 9 )

Τούτο σημαίνει δτι ή παράσταση, τής όποίας ό στροβιλισμός στήν τελευ
ταία σχέση μηδενίζεται, μπορεί νά γραφεΤ ώς ή κλίση μιάς βαθμωτής συ- 
ναρτήσεως φ (γ ). Σέ άναλογία έπομένως μέ τόν όρισμό τής ήλεκτροστατικής 

Ε = — ν φ  θά όρίσουμε τή συνάρτηση δυναμικού μέ τή σχέση

Ε  + [cl -  —  = -  7 Φ (1 6 .2 0 )
c dt

Ε  =  — V<p — Ic l — . 116 21)
c dt

Έ ξ  όρισμοϋ οί συναρτήσεις A(r) καί φ (γ ) Ικανοποιούν τίς έξ . (16 .1 2γ ) 
καί (16 .12δ). Ό  προσδιορισμός τους μπορεί νά έπιτευχθεΤ μέ τή χρησιμο
ποίηση των δύο ύπόλοιπων έξισώσεων τού M axwell. Ά ν  καί οί έξισώσεις 
μπορούν νά έπιλυθοϋν στή γενική περίπτωση όπου ό χώρος καταλαμβάνε
ται άπό διηλεκτρικά καί μαγνητικά ύλικά θά θεωρήσουμε τίς έξ. (16 .12α ) 

καί (16 .12β ) στόν κενό χώρο, όπου στό σύστημα CG S οί βοηθητικές συ

ναρτήσεις D καί Η ταυτίζονται μέ τά άντίστοιχα πεδία Ε  καί Β , ένώ στό σύ

στημα SI Ισχύουν οί σχέσεις

D = ε0Ε (1 6 .2 2 )

καί

Η =
Μο

Β . (1 6 .2 3 )
ο
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'Αντικαθιστώντας έπομένως τίς έξ. (1 6 .1 7 ) καί (16 .21 ) στίς έξ. (16 .12α ; καί 
(16 .12β ) προκύπτουν οΐ διαφορικές έξισώσεις

ν2φ + [c] 7 - f (v ' a )  = -  [■ ^ k ] 4 " p
(16.24α)

ν2Α -
1 d2A 
c2 c>t2

(16 .24β)

δπου γιά άπλοποίηση τοΰ συμβολισμού έχει χρησιμοποιηθεί ή έξ. (9 .12)

1
εοΜο = —τ  · (16.25)c

Τό σύστημα τών διαφορικών έξισώσεων (16 .24 ), μέ τή βοήθεια των 
δρισμών τοΰ βαθμωτοΰ καί άνυσματικοϋ δυναμικού, είναι Ισοδύναμο πρός 
τίς έξισώσεις τοΰ M axwell. Έ κ  πρώτης δψεως βέβαια οΙ έξ. (16 .24) φαί
νονται πιό πολύπλοκες άπό τίς έξ. (16 .12 ). Επιπλέον περιέχουν τό μειονέ

κτημα δτι οΙ άγνωστες συναρτήσεις A(r) καί q>(r) άπαντώνται καί στίς δύο 
έξισώσεις. ΊΗ άπλοποίηση τών έξ. (16 .24 ) καί ταυτόχρονα ό διαχωρισμός 

τους σέ δύο άνεξάρτητες έξισώσεις μπορεί νά έπιτευχθεΤ μέ έκμετάλλευση 
τής σχετικής έλευθερίας πού παρέχεται στόν όρισμό τών δύο δυναμικών.

Στήν Παράγραφο 2-5 είδαμε δτι τό ήλεκτροστατικό πεδίο είναι άνεξάρ- 
τητο άπό τό σημείο άναφοράς τής συναρτήσεως δυναμικού. Μεταβολή τοΰ 
σημείου άναφοράς συνεπάγεται τήν πρόσθεση μιας σταθερής ποσότητας 
στή συνάρτηση δυναμικού, ή όποία δμως διαμέσου τής σχέσεως Ε = — νφ 
όδηγεϊ στό ίδιο ήλεκτροστατικό πεδίο. Κατά τόν ίδιο τρόπο, καθόσον ό 
στροβιλισμός τής κλίσης VA όποιασδήποτε βαθμωτής συναρτήσεως A(r) 
μηδενίζεται, τό μαγνητικό πεδίο πού προσδιορίζει ή έξ. (16 .17 ) παραμένει 
άναλλοίωτο άν τό άνυσματικό δυναμικό ύποστεΐ τό μετασχηματισμό (βλ. 
Παράγραφο 9-4(

A — A ' =  A + VA. (16 .26)

Ό  μετασχηματισμός αύτός έχει βέβαια όρισμένες έπιπτώσεις στόν όρισμό 
τοΰ βαθμωτοΰ δυναμικού, πού μέ τή συμμετοχή τής συναρτήσεως A(r) όρί- 
ζει τό ήλεκτρικό πεδίο. Γιά νά μείνει άναλλοίωτο τό ήλεκτρικό πεδίο πού
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προσδιορίζει ή έξ. (16 .21 ), δ μετασχηματισμός τής έξ. (1 6 .2 6 ) θά πρέπει 

νά συνοδεύεται άπό τό μετασχηματισμό

<ρ —. ψ' = φ -  (c) — . (16 .2 7 )
c dt

Ή  εύχέρεια πού παρέχεται άπό τίς έξ. (16 .2 6 ) καί (1 6 .2 7 ) μάς έπιτρέπει 
τώρα νά έπιλέξουμε ένα ζεύγος δυναμικών πού Ικανοποιούν τή συνθήκητ

ν · Α + Γ - ] - ί - - ^ -  = ° .  (16 .2 8 )
[  c J  c dt

Μέ τήν έπιβολή τής συνθήκης αύτής διαχωρίζεται τό σύστημα των έξ.

(16 .24) σέ δύο άνεξάρτητες διαφορικές έξισώσεις γιά καθεμιά άπό τίς συ

ναρτήσεις δυναμικού

ν2φ

ν2Α

1 5 2Φ  Γ 1 1  λ

c2 dt2 [  4πε„ J ΠΡ
1 d2A = _  r  μ0 η 4π 

c2 dt2 [  4π J C

(16 .29α )

(1 6 .2 9β )

0 ) έξ. (16 .28 ) καί (16 .2 9 ) συγκροτούν ένα σύστημα διαφορικών έξισώ- 
σεων τελείως Ισοδύναμο πρός τίς έξισώσεις τού M axwell.

01 μετασχηματισμοί τών έξ. (1 6 .2 6 ) καί (1 6 .2 7 ) όνομάζονται μετασχη

ματισμοί βαθμίδας ένώ ή μή μεταβολή τών πεδίων μέ τούς μετασχηματι

σμούς αύτούς άναφέρεται ώς διατήρηση βαθμίδας. Βεβαίως άνακύπτει τό 

έρώτημα δν είναι πάντα δυνατόν νά βρεθούν δύο συναρτήσεις Α(γ) καί φ (γ ) 

πού Ικανοποιούν τή συνθήκη Lorentz τής έξ. (1 6 .2 8 ) καί ταυτόχρονα τίς 

θεμελιώδεις έξισώσεις (1 6 .2 4 ). Γιά τό σκοπό αύτό άς θεωρήσουμε δύο 

συναρτήσεις Α(γ) καί φ (γ ) πού άποτελοΰν λύσεις τών έξ. (1 6 .2 4 ) άλλά δέν 

Ικανοποιούν τή συνθήκη Lorentz. ΟΙ δύο συναρτήσεις A'(r) καί φ ' ( γ ) πού 

προκύπτουν άπό τό μετασχηματισμό τών έξ. (1 6 .2 6 ) καί (1 6 .2 7 ) θά Ικανο

ποιούν τή συνθήκη Lorentz δν

ν Α  + [ τ ]
1 θφ' 
c dt

t  Ή  έξ. ( 1 6 .2 8 )  άπαντάται στή βιβλιογραφία μέ τόν 6ρο σ υ ν θ ή κ η  L o re n tz . ο
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Ί

0φ
ν2Λ

1
c2

1 0φ 
C 0t

1
c2

02Λ
Ίη*

-  ν2Λ. (16 .30)

Μέ άλλα λόγια, άν μπορεϊ νά βρεθεί.μιά συνάρτηση Λ  πού Ικανοποιεί τήν 
έξ. (1 6 .3 0 ) γιά τίς λύσεις A(r) καί cp(r) των έξ. (16 .24 ), τότε οΙ νέες συναρ
τήσεις A'(r) καί cp'(r) θά είναι λύσεις των έξ. (16 .24 ), θά Ικανοποιούν τή 

συνθήκη Lorentz καί ταυτόχρονα θά είναι λύσεις των άνεξάρτητων έξισώ- 

σεων (16 .29 ).
Παρατηρεΐται δτι άκόμη καί γιά τίς συναρτήσεις δυναμικού πού Ικανο

ποιούν τή συνθήκη Lorentz ύπάρχει κάποια εύχέρεια στήν έπιλογή. "Αν οΙ 
συναρτήσεις Α(γ) καί cp(r) Ικανοποιούν τήν έξ. (16 .28 ), τότε είναι φανερό 
άπό τήν έξ. (1 6 .3 0 ) δτι δλες οΙ συναρτήσεις πού προέρχονται άπό τό με

τασχηματισμό

A —» A' =  A  + VA (16.31α)

<Ρ -  Ψ' = φ -  Γ -  1 ( 1 6.31 β)
[  c J  c 0t

Ικανοποιούν έπίσης τή συνθήκη Lorentz, μέ τήν προϋπόθεση δτι ή συνάρ

τηση Λ Ικανοποιεί τή σχέση

ν2Λ = (16.31 γ)
c 0 tz

ΟΙ λύσεις τής κατηγορίας αύτής λέγεται δτι άνήκουν στή βαθμίδα Lorentz.

16-3 Επίπεδα Κύματα σέ Διηλεκτρικά Υλικά

Σέ ένα διηλεκτρικό ύλικό μέ άμελητέα άγωγιμότητα (g ~ 0) είναι φανε
ρό άπό τήν έξ. (16 .14 ) δτι δέν μπορεί νά ύπάρξει κατανομή ρεύματος. "Αν 

έπιπλέον θεωρήσουμε δτι στό έσωτερικό τού ύλικοΰ δέν υπάρχουν έλεύ- 
θερα φορτία (ρ =  0) οΙ έξ. (1 6 .2 9 ) μεταπίπτουν στήν όμογενή διαφορική 

έξίσωση

v 2u
1 02υ
c2" Ίή*

(16 .32)



1β-3. *En<nc6a Κύματα αί Διηλκκτρικά Υλικά 683

6που ή συνάρτηση u άντιπροσωπεύει τό βαθμωτό δυναμικό ή κάποια συν
τεταγμένη του άνυσματικοΰ δυναμικού.

Στήν περίπτωση πού θεωρούμε ή έξ. (16 .32 ) διέπει καί κάθε συνιστώ
σα τού ήλεκτρικοϋ καί μαγνητικού πεδίου. Πράγματι, γιά ρ =  0  καί J  =  0  οΙ 
έξισώσεις τού Maxwell παίρνουν τή μορφή

V E  = 0  (16.33α)

V x B  = Μ —  4^ - (16.330)
c οχ

V · Β  =  Ο (16.33γ)

V χ Ε  = -  Id  (16.33δ)
C d t

δπου ε καί μ είναι οί παράμετροι πού χαρακτηρίζουν τό ύλικό. Είναι τώρα 
δυνατόν μεταξύ τών έξ. (16 .33β ) καί (16 .33δ ) νά άπαλείψουμε τό άνυσμα 
Β ή Ε. Θεωρώντας π.χ. τό στροβιλισμό τής έξ. (1 6 .3 36 ) μπορούμε νά γρά

ψουμε

V x ( V x E )  =  [c| ( V x B )  =  (16.341
C <71 (Γ  C t

‘Από τήν ταυτότητα

V χ (V χ α) = V χ (V · α) — ν2α . (1 6 .3 5 )

καί τήν έξ. (16 .33α ) ή έξ. (1 6 .3 4 ) όδηγεΤ στή διαφορική έξίσωση

1 32Ε
ν2Ε  -  [c2] — γ- -T-j- =  0 . (1 6 .3 6 )

C2 d t2

Κατά τόν Ιδιο τρόπο μπορούμε νά δείξουμε δτι τό μαγνητικό πεδίο Ικανο

ποιεί τήν έξίσωση

ν2Β -  [c2] - ^  ^  =  0 . (1 6 .3 7 )
c2 dt2

ΟΙ δύο τελευταίες έξισώσεις μπορούν νά γραφούν ΰπό ένιαία μορφή 

γιά κάθε συνιστώσα ώς
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V2U
1 a2u 

ϋ5" T t r
(16 .38)

δπου

υ (16 .39)

Παρατηρεϊται δτι λόγω των έξ. (3 .47α) καί (12 .66α) ή τιμή τής άδιάστατης 
παραμέτρου β, πού όρίζεται ατό τελευταίο σκέλος τής έξ. (16 .39), συμπί
πτει στά δύο συστήματα μονάδων.

Ή  έξ. (1 6 .3 8 ) είναι ίσως ή πιό καλά μελετημένη διαφορική έξίσωση 
δεύτερου βαθμού. 01 λύσεις της είναι περιοδικές συναρτήσεις τής έκφρά- 
σεως

k T - c o t  (16 .40)

δπου τό κυματικό ΰνυσμα k καί ή γωνιακή συχνότητα ·ω συνδέονται μέ τή 
σχέση

. ω 1 ω
k| = ΰ  = 1 7  ■

(16 .41)

Ό  άναγνώστης π.χ. μπορεί εύκολα νά άποδείξει μέ άντικατάσταση δτι δύο 
άνεξάρτητες λύσεις τής έξ. (16 .38 ) είναι οΐ έκθετικές συναρτήσεις

u± (r, t) = e ±/K‘±/k-r—/ωί (16 .42)

Μιά γενική έπομένως λύση τής έξ. (16 .38 ) μπορεί νά γραφεί ώς

u (r , t) = Au+ (r, t) + B u _(r , t) = Ae/k‘r_/a,t -  Be_/k'r_/wt. (16 .43)

Καθεμιά άπό τίς λύσεις τής έξ. (16 .42 ) άντιπροσωπεύει ένα κύμα πού 
ταξιδεύει άντίστοιχα πρός τή διεύθυνση k ή — k μέ ταχύτητα μεταδόσεως 
υ. Θά άναφερθοϋμε στήν ταχύτητα υ πού χαρακτηρίζει τό κύμα μέ τήν 
όνομασία ταχύτητα φάσης. ’Από τήν έπίλυση έπομένως των έξισώσεων 
τού Maxwell προκύπτει ή ύπαρξη ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας, ήτοι ή 
δημιουργία μιας περιοδικής μεταβολής τού ήλεκτρομαγνητικοΰ πεδίου πού 
μεταδίδεται σέ ένα διηλεκτρικό ύλικό μέ τήν ταχύτητα τής έξ. (16 .39 ). ΕΙδι- 
κώτερα στόν κενό χώρο, ή ταχύτητα των ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
προβλέπεται ίση μέ τήν ταχύτητα τού φωτός.
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υ = c. Π 6 .4 4 )

Ή  ταύτιση τού φωτός μέ τήν ήλεκτρομαγνητική άκτινοβολία (σέ μιά περιο
ρισμένη περιοχή τής συχνότητας ω) ύπήρξε ένα άπό τά σημαντικώτερα έπι- 
τεύγματα τών έξισώσεων τού Maxwell.

Ή  έξ. (16 .35 ) διέπει καθεμιά άπό τίς συνιστώσες τού ήλεκτρικοΰ καί 
μανητικοϋ πεδίου. Γιό νά διερευνήσουμε περισσότερο τήν άνυσματική φύ
ση τής ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας θά πρέπει νά έξετάσουμε έπιπλέον 
τίς δύο ύπόλοιπες έξισώσεις τού Maxwell

V E  = 0  (1 6 .45α )

καί
V  · Β  = 0 . (16 .45β )

Σύμφωνα μέ τήν έξ. (16 .42 ), γιά ένα έπίπεδο κύμα πού μεταδίδεται πρός 

τήν διεύθυνση k, θά θεωρήσουμε τά πεδία

Ε (r, t) = ί , £ 0βΛ ,- /ω' (16.46α)

Β (r, t) = t2fl0e/Ί,·Γ- /ω, (16.46β)

δπου Ε0 καί Β0 είναι δυό σταθερές μιγαδικές ποσότητες καί έ , καί ί2 δύο 
σταθερά μοναδιαία άνύσματα. Ό πω ς καί κατά τήν άνάλυση τού ΕΡ θά 
θεωρήσουμε ότι στίς έξ. (16 .4 6 ) φυσική σημασία έχει μόνο τό πραγματικό 
μέρος τών μιγαδικών έκφράσεων.

’Εφαρμογή τών έξ. (16 .4 5 ) στά πεδία τών έξ. (1 6 .4 6 ) δίνει άμέσως 

δύο περιορισμούς ώς πρός τή σχετική διεύθυνση τών άνυσμάτων έ2 καί 
k

t ,  · k =  0 (16 .47α )

dII (1 6 .4 7β )

Ή  διεύθυνση δηλαδή τού ήλεκτρικού πεδίου Ε  καί τοΰ μαγνητικοϋ πεδίου 
Β  προβλέπεται σέ κάθε στιγμή κάθετη πρός τή διεύθυνση τής μεταδόσεως 
τοΰ κύματος'. 01 δύο άλλες έξισώσεις τοΰ M axwell, πού συνδέουν τή χρο
νική μεταβολή κάθε πεδίου μέ τό στροβιλισμό τού άλλου, έπιβάλλουν ένα

t  Ένα κύμα τής μορφής αυτής άναφέρεται συνήθως ώς έγκάρσιο κΰμα.
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έπιπλέον γενικό περιορισμό. ‘Αντικατάσταση των έξ. (16 .46 ) στήν έξ. 
(16 .336 ) δίνει τή σχέση

/k χ Ε = [c] Β 
c

ή

Β  = [  7  ]  7 k *  Ε · Ι1 6 ·48)

Χρησιμοποιώντας άκόμη τίς έξ. (16 .39 ) καί (16 .41 ) ή τελευταία σχέση 
μποεϊ νά γραφεί ώς*

Β  = [ ^ ] w ( k x E )  =  v / ii : —  (1 6 ·491

μέ άλλα λόγια, τά τρία άνύσματα Ε , Β καί k άποτελοϋν ένα όρθογώνιο σύ
στημα άνυσμάτων, ένώ τά πεδία Ε καί Β έχουν τήν ίδια φάση. ΟΙ διευθύν

σεις καθώς καί ή μεταβολή τού ήλεκτρικοϋ καί μαγνητικοϋ πεδίου σέ σχέ

ση μέ τό κυματικό άνυσμα k δίνονται στό σχήμα 16-1. ’Αναλυτικότερα ή 

έξ. (1 6 .49 ) προβλέπει δτι τά τρία μοναδιαία άνύσματα ε , ,  έ2 καί k Ικανο

ποιούν τή γεωμετρική σχέση

έ2 = k χ έ . (16 .50)

y

ΣΧ Η Μ Α  16-1 . Στιγμιαία 
άπεικόνιση τών άνυσμάτων 

Ε καί Β ένός έττίπεδου κύμα
τος μέ διεύθυνση μεταδό- 

σεως κατά τόν άξονα ζ. Τά 

δύο άνύσματα έχουν τήν Γ- 

δια φάση καί είναι ταυτό

χρονα κάθετα μεταξύ τους 

καί κάθετα πρός τή διεύθυν

ση μεταδόσεως τού κύμα

τος.

t Ή  έξ. (16.49) Ισχύει καί στά δύο συστήματα μονάδων δπου ο! συντελεστές ε καί μ όρί- 
ζονται κατά διαφορετικό τρόπο.
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ένώ τό σχετικό πλάτος τών δύο πεδίων έξαρτόται άπό τίς ήλεκτρικές καί 
μαγνητικές Ιδιότητες τού ύλικού

= (1 6 .5 1 )

16-4 Πόλωση τών Ήλεκτρομαγνητικών Κυμάτων

"Αν έ , καί έ2 είναι δύο μοναδιαΤα όνύσματα κατά τούς Αξονες x καί y, οί 
έξ. (16 .46 ) άντιπροσωπεύουν ένα κύμα, τού όποίου τό ήλεκτρικό πεδίο 
βρίσκεται πάντα στό έπίπεδο χζ. Γιό τή γενική περίπτωση ένός ήλεκτρομα- 
γνητικοΰ κύματος θά πρέπει νά θεωρήσουμε τή συμβολή δύο Ανεξάρτητων 
ήλεκτρικών πεδίων, κατά τούς δύο άξονες χ καί γ,

Ε χ = * £ xe/k', “ /wt =  «£χβ/Ί“ - /ω1 (16 .52α )

Ε ν = γ £ γβΛ '- ,ωί =  γ£ Ye/kz~/u>t (16 .52β )

μέ άντίστοιχα μαγνητικά πεδία

Β γ = χ/εμ ~—k B—  (16 .53α )

Β χ = ν/εμ . (16 .53β )
κ

Στίς έξ. (16 .5 2 ) τό έσωτερικό γινόμενο k * r έχει άντικατασταθεί άπό τήν τι
μή πού έκφράζει τή διάδοση τού κύματος κατά τόν άξονα z

k · r =  kz. (1 6 .5 4 )

Ή  γενική μορφή έπομένως ένός κύματος πού ταξιδεύει πρός τή διεύθυνση 
k είναι

Ε (r, t) = («£χ + 9£"γ) e/kz_/b,t (16.55)

μέ άντίστοιχη έκφραση γιά τό μαγνητικό πεδίο.

Καθόσον τό πλάτη £ χ καί £ ν είναι μιγαδικές ποσότητες, τά δύο Ανεξάρ

τητα κύματα τών έξ. (1 6 .5 2 ) μπορεί νά έμφανίζουν διαφορά φάσης. "Αν ή 

διαφορά φάσης είναι ίση μέ τό μηδέν, τό κύμα έμφανίζει γραμμική πόλωση
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καί τό άνυσμα παραμένει σέ ένα σταθερό έπίπεδο πού σχηματίζει γωνία 

ώς πρός τό έπίπεδο χζ

θ  =  tan  1 | fy |

ένώ τό πλάτος τοΰ κύματος είναι

Ε =  χ/ f x 2 + f y 2.

(16 .56)

(16 .57 )

”Αν μεταξύ των κυμάτων £ χ καί Ε γ ύπάρχει διαφορά φάσης τό κΰμα τής 

έξ. (1 6 .5 4 ) βρίσκεται σέ κατάσταση έλλειπτικής πολώσεως. Ή  πιό άπλή 

μορφή τής καταστάσεως αύτής είναι ή κυκλική πόλωση, κατά την όποια τά 

δύο κύματα τών έξ. (1 4 .5 2 ) έχουν τό ίδιο πλάτος άλλά ο! φάσεις τών μιγα- 

δικών άριθμών £ χ καί Ε ν διαφέρουν κατά 90°. Στην περίπτωση αυτή ή έξ. 

(1 6 .5 5 ) παίρνει τή μορφή

Ε (r, t) = Ε0 (χ + /y )e /kz~/wt (16 .58)

όπου

Ε0 = |£χ| = |£ γ|. (16 .59)

Τό κΰμα τής έξ. (1 6 .5 8 ) έπιδέχεται μιά άπλή γεωμετρική άναπαράστα- 

ση πού περιέχεται στό σχήμα 16-2. ΟΙ προβολές τοΰ ήλεκτρικοΰ πεδίου 

στούς δύο άξονες πού προκύπτουν μέ τή θεώρηση τοΰ πραγματικού μέ

ρους τής έξ. (1 6 .5 8 ) είναι

E x (r, t) = E0 co s(kz — cot) (16 .60α)

E v (r, t) = + E0 sin (kz — ωΐ). (16 .60β)

ΣΧΗ Μ Α 16-2. Τό ήλεκτρικό πεδίο 
κύματος μέ κυκλική πόλωση.
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Όπως δείχνει τό σχήμα 16-2, γιά ένα συγκεκριμένο σημείο τοΟ Αξονα ζ, τό 
ήλεκτρικό πεδίο έχει σταθερό πλάτος Ε0 ένώ ή διεύθυνσή του περιστρέφε
ται στό έπίπεδο xy μέ συχνότητα ω/2π. Γιά ένα παρατηρητή πρός τόν 
όποϊο πλησιάζει τό κύμα ή περιστροφή εΤναι άντίθετη πρός τή φορά τών 
δεικτών τού ώρολογίου γιά θετικό πρόσημο στήν έξ. (16 .6 00 ) καί σύμφω
να μέ τή φορά τών δεικτών τού ώρολογίου γιά άρνητικό πρόσημο. Ή  πρώ

τη κατάσταση άναψέρεται1 ώς άριστερή κυκλική πόλωση καί ή δεύτερη ώς 

δεξιά κυκλική πόλωση.
‘Η περίπτωση όπου ή διαφορά φάσης μεταξύ τών μιγαδικών άριθμών 

F x καί £ γ δέν είναι Γση πρός π/2 μπορεί νά μελετηθεί κατά τόν ίδιο τρόπο. 
Σέ ένα συγκεκριμένο σημείο τού άξονα z τό μέγιστο ή έλάχιστο τών δύο 
κυμάτων τών έξ. (16 .52 ) δέν συμβαίνει τήν ίδια χρονική στιγμή, ένώ τό 
άνυσματικό τους άθροισμα, πού έκφράζεται άπό τήν έξ. (1 6 .5 5 ), διατρέχει 

μιά έλλειψη στό έπίπεδο xy. Στήν κατάσταση έλλειπτικής πολώσεως ή περι
στροφή μπορεί νά είναι άντίθετη ή σύμφωνη μέ τή φορά τών δεικτών τού 

ώρολογίου άν άντίστοιχα ή συνιστώσα £ χ προηγείται ή έπεται ώς πρός τή 
φάση άπό τή συνιστώσα £ γ.

16-5 Ροή Ένεργείας καί τό Ά νυσμα  Poynting

Σέ περιπτώσεις όπου τό ήλεκτρομαγνητικό πεδίο άνταλλάσσει ένέργεια 

μέ άλλα συστήματα ο! έξισώσεις τού Maxwell όδηγοϋν σέ μιά ένδιαφέρου- 
σα μαθηματική έκφραση τής άρχής διατηρήσεως τής ένεργείας. Ά ς  θεωρή

σουμε γιά τό σκοπό αύτό τό έργο πού άσκεΐται σέ ένα φορτίο q, τό όποιο 
κινείται μέ ταχύτητα υ στήν περιοχή ένός ήλεκτρομαγνητικοϋ πεδίου (Ε , Β). 
Ή  άλληλεπίδραση έκφράζεται άπό τή δύναμη Lorentz

t Σέ πολλά σύγχρονα συγγράμματα οΐ δύο έναλλακτικές καταστάσεις κυκλικής πολώσεως 
άναφέρονται άντίστοιχα ώς καταστάσεις μέ θετική καί όρνητική έλίκωση. Ή  όρολογία αύ- 
τή άντικατοπτρίζει τό γεγονός ότι τό άνυσμα τής στροφορμής ένός κύματος μέ άριστερή 
κυκλική πόλωση έχει φορά κατά τή θετική φορά τού άξονα ζ, ένώ συμβαίνει τό άντίθετο 
γιά κύμα μέ δεξιά κυκλική πόλωση·

(1 6 .6 1 )

Έ τ σ ι τό πεδίο άσκεί στό φορτίο έργο μέ ρυθμό

P = u * F  = q u * E . (1 6 .6 2 )
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Ή  τελευταία σχέση μπορεί εύκολα νά γενικευτεί στήν περίπτωση όπου στό 

χώρο κυκλοφορούν πολλά φορτία qj μέ ταχύτητες Uj, τά όποια, σύμφωνα 
μέ τήν έξ. (4 .5 ), δημιουργούν μιά κατανομή πυκνότητας ρεύματος

J = Σ  niqiui. (16.63)

Στή γενική αύτή περίπτωση ή Ισχή πού καταναλώνεται άπό τό πεδίο στή 
μονάδα όγκου παίρνει τή μορφή

ρ = J  · Ε (16 .64 )

ένώ σέ ένα πεπερασμένο όγκο V ό ρυθμός μέ τόν όποιο άντλεΐται ένέρ- 
γεια άπό τό πεδίο δίνεται άπό τό όλοκλήρωμα

Ρ = (16 .65)

Ή  ένέργεια αύτή μετατρέπεται σέ άλλη'μορφή, όπως μηχανική ή θερμική, 
ένώ άπό τήν άρχή διατηρήσεως τής ένεργείας άναμένεται ότι ή όλική ένέρ- 
γεια τού συστήματος, άν δέν άλληλεπιδρά μέ τό περιβάλλον, θά παραμένει 
σταθερή.

Γιά νά έξάγουμε τή μαθηματική έκφραση τής διατηρήσεως τής ένερ- 
γείας θά χρησιμοποιήσουμε τήν έξ. (1 6 .1 2β) γιά τήν άντικατάσταση τής κα
τανομής ρεύματος στήν έξ. (16 .65 )

4π
Ε V  χ Η

r . 1 0D
-  [4 π ]---- Ε j  d3r.

4π dt

Χρησιμοποιώντας άκόμη τήν ταυτότητα τού άνυσματικοΰ λογισμού

(16 .66)

V - ( E x H )  =  Η · V  χ Ε — Ε · V  χ Η (16 .67)

καί τήν έξ. (1 6 .1 2δ) γιά τήν άντικατάσταση τού στροβιλισμού V x  Ε θά 
γράψουμε τήν έξ. (1 6 .66 ) στή μορφή
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( 16.68)

Κάθε δρος στήν τελευταία σχέση έχει τίς διαστάσεις ίσχής. "Αν θεωρήσου

με ύλικά μέ γραμμικές ήλεκτρικές καί μαγνητικές Ιδιότητες, ό δεύτερος δ
ρος στό δεξιό σκέλος τής έξ. (1 6 .6 8 ) μπορεί νά γραφεί ώς

πού σέ σύγκριση μέ τήν έξ. (3 .90 ) άναγνωρίζεται ώς δ ρυθμός μεταβολής 
τής ένεργείας στατικού ήλεκτρικοϋ πεδίου σέ ένα γραμμικό διηλεκτρικό 
ύλικό. Κατά τόν ίδιο τρόπο ό τρίτος δρος στό δεξιό σκέλος τής έξ. (1 6 .6 8 ) 
ταυτίζεται μέ τήν έκφραση πού άσοδίδει τό ρυθμό μεταβολής τής ένερ- 

γείας στατικού μαγνητικοϋ πεδίου σέ ύλικό μέ γραμμικές μαγνητικές Ιδιότη

τες

*Η παραδοχή δτι τό άθροισμα των όλοκληρωμάτων στίς έξ. (1 6 .6 9 ) καί

έκψράζει τήν ένέργεια πού στό χώρο V έχει άποθηκευτεΤ στό ήλεκτρομα- 

γνητικό πεδίο, άκόμη καί στήν περίπτωση χρονικό μεταβαλλόμενων πε

δίων, είναι έξαιρετικά έλκυστική. Παρόλο δτι ή παραδοχή αύτή δέν έχει 

έλεγχθεΤ άπευθείας μέ τό πείραμα*, ή υίοθέτησή της δέν όδηγεί σέ καμμιά 

γνωστή σήμερα άντινομία μεταξύ θεωρίας καί παρατηρήσεως. Θά γράψου-

t Γιά μιά έξαιρετικά ένδιαφέρουσα άνάλυση γύρω άπό τήν έρμηνεία τής πυκνότητας ένερ- 
γε(ας καί ροής ένεργείας χρονικά μεταβσλλομένων. ήλεκτρομαγνητικών πεδίων βλέπε 
«The Feynman Lectures», Addison Wesley, Reading, Mass., U.S.A., Τόμος II, Παράγραφος 
27-4. ©

(1 6 .6 9 )

(16.70)

(16 .70)

(1 6 .7 1 )
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με έπομένως γιά τήν πυκνότητα ένεργείας στή γενική περίπτωση χρονικά 
μεταβαλλόμενου ήλεκτρομαγνητικοΰ πεδίου τήν έκφραση

Τό άνυσμα S  πού όρίσαμε στήν έξ. (16 .73 ) καί πού στή βιβλιογραφία 
όπαντάται μέ τήν όνομασία άνυσμα Poynting έχει τίς διαστάσεις ένέρ- 
γεια/(έπιφάνεια χ χρόνος). Ύπό τό φώς τής διατηρήσεως τής ένεργείας καί 
τής παραδοχής πού υιοθετήσαμε γιά τήν έκφραση τής έξ. (16 .72 ), τό άνυ

σμα Poynting άντιπροσωπεύει ένα έξαιρετικά σημαντικό μέγεθος. Με

τασχηματίζοντας στήν έξ. (1 6 .74 ) τόν όρο πού περιέχει τήν άπόκλιση V ·  S  
σέ έπιφανειακό όλοκλήρωμα μπορούμε νά γράψουμε

δπου da είναι τό στοιχείο τής έπιφανείας Α  πού περιβάλλει τόν όγκο V. Τό 
άριστερό μέρος τής τελευταίας έξισώσεως περιέχει τήν Ισχή πού κατανα
λώνει τό ήλεκτρομαγνητικό πεδίο στήν κατανομή ρεύματος τοϋ χώρου V 
καί τό ρυθμό μεταβολής τής ένεργείας τού πεδίου. Τούτο, άπό τή διατήρη
ση τής ένεργείας, πρέπει νά Ισοΰται μέ τήν ένέργεια πού διαφεύγει στή 
μονάδα τού χρόνου άπό τά άρια τού χώρου V. Μέ τήν έρμηνεία αύτή τό ά
νυσμα Poynting άναδεικνύεται ώς τό μέγεθος πού έκφράζει τή ροή ένερ- 
γείας στό χώρο. Καθόσον ό χώρος V τών έξ. (16 .74 ) καί (16 .75 ) είναι αύ- 
θαίρετος, ή ίδια σχέση μπορεί νά γραφεί καί ύπό μορφή διαφορικής έξισώ

σεως ώς

w  = [4π] — — (Ε  · D + Β · Η).Qn ν '8π
(16 .72)

‘Ορίζοντας άκόμη τό άνυ,σμα

(16 .73 )

θά γράψουμε τήν έξ. (1 6 .6 8 ) ώς

(16 .74)

(16 .75 )

(16 .76)
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ΊΗ τελευταία έξίσωση άνσφέρεται συχνά καί ώς θεώρημα τού Poynting.
Είναι Γσως χρήσιμο νά ύπενθυμίσουμε δτι ή προηγούμενη άνάλυση πε

ριορίστηκε σέ Ισοτροπικά ύλικά μέ γραμμικές ήλεκτρικές καί μαγνητικές 
Ιδιότητες. Ά ν  καί ή κατηγορία αύτή περιλαμβάνει τά περισσότερα διηλεκ
τρικά ύλικά, άποκλείστηκε ή μεγάλη (καί άπό τεχνολογικής πλευράς ένδια- 
Φέρουσα) κατηγορία των σιδηρομαγνητικών ύλικών. Γιά μή γραμμικά φαι

νόμενα, όπως τό φαινόμενο τής ύστερήσεως σέ σιδηρομσγνητικά ύλικά, έ 
να μέρος τής ένεργείας καταναλώνεται σέ μή άντιστρεπτές μεταβολές τού 
ύλικοΰ καί ή άπλή σχέση τής έξ. (16 .7 6 ) παύει νά Ισχύει.

16-6 Ήλεκτρομαγνηπκή ’Ακτινοβολία

Τό σημαντικώτερο Τσως γεγονός πού άναδεικνύεται άπό τήν όλοκλή- 
ρωση τής θεωρίας των ήλεκτρικών καί μαγνητικών φαινομένων μέ τή δια

τύπωση των έξισώσεων τού Maxwell είναι ή πρόβλεψη τής ήλεκτρομαγνη- 

τικής άκτινοβολίας. Ό πω ς είδαμε στήν Παράγραφο 16-3, ή έξ. (1 6 .3 8 ) πού 

προκύπτει άπό τίς έξισώσεις τού Maxwell γιά ένα όμογενές Ισοτροπικό Ολι
κό μέ άπειρες ή ήμιάπειρες διαστάσεις προβλέπει τήν ύπαρξη ένός έπίπε- 
δου κύματος πού διαδίδεται στό'ύλικό μέ τήν ταχύτητα τής έξ. (1 6 .3 9 ). Τό 
κύμα χαρακτηρίζεται άπό τή συχνότητα ω πού συνδέεται πρός τό μέγεθος 
τού κυματικού άνύσματος k μέ τή σχέση τής έξ. (1 6 .4 1 ). ’Αν χωρίς νά χά
σουμε τίποτε άπό τή γενικότητα, έπιλέξουμε ένα σύστημα συντεταγμένων 
μέ τόν άξονα z πρός τή διεύθυνση τού κυματικού άνύσματος k, ή γενική 
λύση τής έξ. (1 6 .4 3 ) μπορεί νά γράφε? ώς

υ (r, t) = υ (ζ, t) = Ae/kz-,wt + Be~,kz~,wt

= Ae/k (l' ut) + Be-,k,z + ut). (1 6 .7 7 )

Ό πω ς γνωρίζουμε άπό τή θεωρία συναρτήσεων ο) συναρτήσεις e - ,k* άπο- 

τελούν μιά πλήρη βάση γιά τήν άπεικόνιση όποιασδήποτε συναρτήσεως f(x) 

μέσω τού όλοκληρώματος Fourier. Χρησιμοποιώντας έπομένως ένα γραμμι
κό συνδιασμό τών συναρτήσεων τής έξ. (1 6 .7 7 ) μπορούμε νά γράψουμε 
τή γενική λύση

u (z, t) =  f _ ( z  -  ut) + f+(z + ut) (1 6 .7 8 )

δπου f_(x) καί f +(x) είναι αύθαίρετες συναρτήσεις τών μεταβλητών χ =  ζ ± 
ut. Ή  έπαλήθευση μπορεί νά γίνει εύκολα μέ άπευθείας άντικατάσταση 
στήν έξ. (1 6 .3 8 ).
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ΟΙ δύο συναρτήσεις Μ ζ  ± ut) τής γενικής λύσεως (16 .78 ) άντιπροσω- 
πεύουν δύο έπίπεδα κύματα πού ταξιδεύουν άντίστοιχα πρός τή θετική καί 
άρνητική φορά τοϋ άξονα των συντεταγμένων ζ. Καθένα άπό τά κύματα 

συγκροτείται άπό τήν έπαλληλία έπίπεδων κυμάτων μέ διαφορετικές συ

χνότητες. Σύμφωνα μέ τό θεώρημα Fourier μπορούμε νά άπεικονίσουμε 

καθεμιά άπό τίς συναρτήσεις f+(x) μέ τό όλοκλήρωμα

f + (ζ, t)' = — i — ί  Α + (k)e±/kz" /wtdk (16.79α)
γ/2π ~

όπου τό πλάτος κάθε μονοχρωματικού κύματος A ±(k) προσδιορίζεται άπό 
τήν τιμή τής συναρτήσεως f+ σέ κάποια χρονική στιγμή, π.χ. τή στιγμή t = 
0, ώς

1  Λ οο

A ±(k) = — £ -  f± (z, 0 )e ±/kzdz. (16 .79β)

Ή  γενική λύση των έξ. (1 6 .7 8 ) καί (1 6 .79 ) μπορεί νά περιγράφει άλες τίς 

ρεαλιστικές καταστάσεις ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας. Συνεχή μονο

χρωματικά κύματα μέ άμείωτη ένταση χαρακτηρίζονται άπό πλάτος

A(k) = Α 0δ (k -  k0) (16 .80)

δπου k0 εϊναι τό μέτρο τοϋ κυματικού άνύσματος καί A0/γ/5π τό σταθερό 
πλάτος τού πεδίου. Παλμοί ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας άποδίδονται 
άπό μιά συνεχή κατανομή τοϋ πλάτους A(k), πού θυμίζει τήν κατανομή 
Gauss καί πού όδηγεΐ σέ ένα κύμα μέ πεπερασμένες διαστάσεις στό χώρο. 
Ή  τελευταία περίπτωση περιέχεται στό σχήμα 16-3.

01 έξισώσεις τού M axwell δέν έπιβάλλουν κανένα περιορισμό στή συ
χνότητα των ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ήλεκτρομαγνητική άκτινοβολία 

σέ ένα έκτεταμένο φάσμα συχνοτήτων πού καλύπτει 20  τάξεις μεγέθους έ
χει μελετηθεί διεξοδικά καί άπαντάται σέ πληθώρα τεχνολογικών έφαρμο- 
γών. Ή  όνοματολογία πού χρησιμοποιείται σήμερα γιά τίς διάφορες περιο
χές τού φάσματος τής ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας περιέχεται στό σχή
μα 16-4. Μέ έπίκεντρο τή ζώνη τού όρατοΰ φωτός πού καλύπτει μιά Εξαι
ρετικά περιορισμένη περιοχή, τό φάσμα έκτείνεται άπό πολύ χαμηλές συ
χνότητες τής τάξης τών 10 4 Hz, μέ έφαρμογές στήν τεχνολογία τής άσύρ- 
ματης έπικοινωνίας, μέχρι τίς έξαιρετικά ύψηλές συχνότητες τής τάξης τών
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ΣΧΗΜΑ 16-3. Κατανομή πλάτους A(k) ώς πρός τό μέτρο τοΟ κυματικού άνύσμα- 
τος k πού όδηγεΤ σέ παλμό ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας μέ πε
περασμένη έκταση Δζ.

1020 — 1024 Ηζ, πού άντιπροσωπεύουν τήν ήλεκτρομαγνητική άκτινοβολία 
άποδιεγέρσεως τών άτομικών πυρήνων. Ραδιοφωνικά κύματα, θερμική 

άκτινοβολία, τό όρατό φώς, άκτίνες χ καί γ άποτελούν έκδηλώσεις τού Τ- 

διου φυσικού φαινομένου, άν καί οί πηγές τους ή οί μέθοδοι παρατηρή- 

σεως διαφέρουν ριζικά άπό περιοχή σέ περιοχή. Ή  διαπίστωση αύτή, πού 

έχει ύποστει έξοντοτική πειραματική διερεύνηση καί τεχνολογική έκμετά- 

λευση, άποτελεϊ ένα άπό τά λαμπρότερα έπιτεύγματα τής φυσικής έπισΤή'-

μπς·
Πολλά ένδιαφέροντα φαινόμενα άναδύονται κατά τή μελέτη τής δη

μιουργίας καί μεταδόσεως τής ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας. Είναι δυνα

τόν τό μέσο μεταδόσεως νά μήν έμφανίζει όμοιογένεια ώς πρός τίς ήλεκ- 

τρικές καί μαγνητικές του ίδιότητες. Τούτο έχει ώς άποτέλεσμα τή μεταβο

λή τής ταχύτητας καί τής διευθύνσεως μεταδόσεως τής άκτινοβολίας. Πιό 

ένδιαφέρουσα είναι ή περίπτωση όμογενοϋς μέσου, στό όποιο δμως ή τα
χύτητα φάσης έξαρτδται άπό τή συχνότητα. Τήν Ιδιότητα αύτή έμφανίζουν 
στήν πράξη τά περισσότερα διηλεκτρικά ύλικά. Φαινόμενα διασκεδασμοΰ 
πού έμφανίζονται στήν περίπτωση αύτή έχουν τήν τάση νά μεταβάλλουν 

τό σχήμα τού ήλεκτρομαγνητικοϋ κύματος. "Ενας παλμός π.χ. μέ τά χαρα-
ο
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ΣΧΗΜΑ 16-4. φάσμα ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας σέ δυνάμεις τής συχνότη
τας f, τοϋ μήκους κύματος λ καί τής ένεργείας. Ή τελευταία κλίμα
κα συνδέεται μέ τήν κλίμακα τής συχνότητας μέσω τής σχέσης

Ε = hf

όπου h = 6.63 x 10_34 J-sec είναι ή σταθερά τοΰ Planck. ΟΙ έν- 
δείξεις VLF, LF, MF,... άποτελοϋν συντμήσεις όρων άπό τήν Αγγλι
κή, όπως «Very Low Frequency», «Low Frequency», «Medium 
Frequency»,...

κτηριστικά του σχήματος 16-3 κατά τή χρονική στιγμή t = 0, έχει τήν τάση 
μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου νά έπεκταθεϊ στό χώρο μέ άντίστοιχη μείωση 

τοΰ πλάτους. Εξίσου ένδιαφέροντα είναι φαινόμενα πού άνακύπτουν σέ 
συνοριακές έπιφάνειες δύο υλικών, δπου οί ήλεκτρικές καί μαγνητικές Ιδιό
τητες τοΰ μέσου διαδόσεως μεταβάλλονται κατά άσυνεχή τρόπο. Τά φαινό
μενα τής άνακλάσεως καί διαθλάσεως είναι άπό τά πιό γνωστά τής 'Οπτι
κής καί ή ποσοτική τους περιγραφή μέ βάση τήν ήλεκτρομαγνητική άκτινο- 
βολία άποτέλεσε μιά άπό τίς πρώτες πειραματικές έπιβεβαιώσεις τής όρθό- 
τητας τών έξισώσεων τοΰ Maxwell.

Τό άντικείμενο τής ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβολίας καλύπτει ένα έκτε- 
ταμένο πεδίο γνώσης μέ ένδιαφέροντα φαινόμενα τόσο άπό τή θεωρητική 
δσο καί τεχνολογική άποψη. Στήν πανεπιστημιακή έκπαίδευση ό χώρος αύ- 
τός συσχετίζεται μέ μηχανικά καί άκουστικά φαινόμενα ταλαντώσεων όπου
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Ισχύουν κατά βάση οί Τδιες διαφορετικές έξισώσεις. Στήν ένιαία αύτή μορ

φή άποτελεϊ τό άντικείμενο τής Κυματικής.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

16-1. Σέ κάποια περιοχή τοϋ χώρου τό μαγνητικό πεδίο δίνεται άπό τή σχέση

Β = 2B0cosu>t

όπου 2 είναι τό μοναδιαίο άνυσμα κατά τόν άξονα τών συντεταγμένων ζ. 
Χρησιμοποιείστε τό νόμο τοΰ Faraday καί προσδιορίστε τό ήλεκτρικό πε
δίο στό χώρο γύρω άπό τόν άξονα ζ. Έκφράστε τό ήλεκτρικό πεδίο σέ 
καρτεσιανές συντεταγμένες.

16-2. Δείξτε άτι τό ήλεκτρικό πεδίο πού προσδιορίσατε στήν προηγούμενη ά
σκηση δέν Ικανοποιεί τήν έξίσωση τού Maxwell πού περιέχει τό ρεύμα με- 
τατοπίσεως. Σχολιάστε τό άποτέλεσμα.

16-3. ΟΙ παράλληλοι όπλισμοΙ ένός πυκνωτή έχουν έπιφάνεια 500 επί2 καί άπέ- 
χουν 0.5 mm. Ό  πυκνωτής είναι συνδεδεμένος σέ σειρά μέ μιά όντίστοση 
100 Ω καί ένα τροφοδοτικό ΣΡ μέ άμελητέα έσωτερική άντίσταση καί 
ΗΕΔ 1 kV. Τό κύκλωμα περιέχει άκόμη ένα διακόπτη. Υπολογίστε τό ρεύ
μα πού διαρρέει τήν άντίσταση τή στιγμή πού κλείνει 6 διακόπτης τού κυ
κλώματος. Υπολογίστε άκόμη τό ρεύμα μετατοπίσεως dO/dt στό χώρο με
ταξύ τών όπλισμών τοΰ πυκνωτή. Συγκρίνετε τίς δύο ποσότητες καί δι
καιολογείστε τό άποτέλεσμα.

16-4. "Αν στόν έλεύθερο χώρο δέν ύπάρχει κατανομή ρεύματος θεωρείστε τό 
άνυσματικό δυναμικό

A = 2A0cos(kz -  ωί)

όπου ω = kc, Α0 καί k είναι σταθεροί όριθμοί καί i  είναι τό μοναδιαίο άνυ
σμα κατά τόν άξονα τών συντεταγμένων ζ. Δείξτε άτι ή συνάρτηση αύτή 
Ικανοποιεί τήν κυματική έξίσωση (16.290). Παρατηρείστε άτι το μαγνητικό 
δυναμικό πού προκύπτει είναι ίσο μέ τό μηδέν. Προσδιορίστε τό ύντίστοι- 
χο βαθμωτό δυναυικό καί δείξτε δτι καί αύτό, άν δέν μηδενίζεται είναι 
άνεξάρτητο άπό τό χρόνο.

16-5. “Αν τό ήλεκτρικό καί μαγνητικό πεδίο ένός έπίπεδου ήλεκτρομσγνητικοΰ 
κύματος στόν έλεύθερο χώρο δίνεται άπό τό άνύσματα

Ε = £E0cos(kx — ωί)
1

Β = 9B0cos(ky — ωΐ)

ο
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δπου ω = kc καί β, 9 είναι άντίστοιχα τά μοναδιαία άνύσματα πρός τούς ά
ξονες τών συντεταγμένων χ καί γ, προσδιορίστε ένα ζεύγος δυναμικών Α, 
φ πού άποδίδουν τά δύο πεδία καί ταυτόχρονα Ικανοποιούν τή συνθήκη 
Lorentz.

16-6. Μία βαθμίδα δυναμικών πού χρησιμοποιείται συχνά άντί τής βαθμίδας Lo
rentz είναι ή βαθμίδα Coulomb, πού όρίζεται άπό τή συνθήκη {βλ. Παρά
γραφο 9-4}

V · A = 0.

Όπως προκύπτει άπό τήν έξ. (16.24α) στή βαθμίδα Coulomb τά βαθμωτό 
δυναμικό Ικανοποιεί τήν έξίσωση Poisson

^  "  [  4 ^ Τ ]  4πρ·

"Αν ή κατανομή ρεύματος J  γραφεί ώς άθροισμα δύο ρευμάτων

J  = + Jf

όπου οί δύο συνιστώσες τής κατανομής ρεύματος Ικανοποιούν τΙς σχέσεις

V  χ J  ( = 0

V  J ,  = 0

δείξτε άτι τό άνυσματικό δυναμικό Ικανοποιεί τήν έξ. (16.29β) μόνο γιά τό 
έγκάρσιο ρεύμα J t, ήτοι

ν=Α - - L - 4 *  -  r - M - i i i j , .
c2 312 4π J c *

Λόγω τής τελευταίας σχέσης ή βαθμίδα Coulomb άναφέρεται συχνά καί 
ώς έγκάρσια βαθμίδα.

16-7. 'Επίπεδο ήλεκτρομαγνητικό κύμα μέ συχνότητα 3 MHz καί πλάτος ήλεκτρι- 
κοΰ πεδίου 100 mV/m, διαδίδεται στόν έλεύθερο χώρο. Υπολογίστε τό 
πλάτος τής ΗΕΔ πού άναπτύσσεται σέ ένα πηνίο μέ δέκα σπείρες καί έγ- 
κάρσια έπιφάνεια 1 m2 δταν ό άξονας τού πηνίου καί τό κυματικό άνυσμα 
k σχηματίζουν γωνία 60°.

16-8. Τό ήλεκτρικό πεδίο ένός έπίπεδου ήλεκτρομαγνητικοΰ κύματος έχει τή 
μορφή

Ε = E0cosu)^
α,χ + α2γ + α3 _

*)
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όπου υ = 1/γ/εμ είναι ή ταχύτητα φάσης γιά τό όμογενές Ισοτροπικό, 
γραμμικό ύλικό μέσα ατό δττοϊο μεταδίδεται τό κύμα.
(α) Προσδιορίστε τή σχέση πού πρέπει νά Ικανοποιούν ο! σταθερές αν α2 
καί α3 ώστε τό ήλεκτρικό πεδίο Ε νά άποτελεΐ λύση τής κυματικής έξισώ- 
σεως (16.36).
(β) ‘Ερμηνεύστε τή φυσική σημασία τών σταθερών αν α2 καί α3 καί τής 
μεταξύ τους σχέσης. ~
(γ) Χρησιμοποιώντας τίς έξισώσεις τού Maxwell δείξτε ότι άν τό κύμα αύτό 
διαδίδεται σέ ύλικό πού δέν περιέχει ήλεκτρικό φορτίο, τό άνυσμα Ε είναι 
κάθετο πρός τή διεύθυνση δισδόσεως

16-9. Δείξτε ότι ένα ήλεκτρομανητικό πεδίο στόν έλεύθερο χώρο Ικανοποιεί τή 
σχέση (σύστημα SI)

V - | E x  - |-+  c2B χ + -^-(E*VxE + c2B Vx Β) = 0.

ή σχέση αυτή έχει τή μορφή έξισώσεως διστηρήσεως.
(α) Δείξτε όπ τό άνυσμα τού όποίου ή άπόκλιση περιέχεται στό άριστερό 
σκέλος τής έξισώσεως μηδενίζεται γιά ένα γραμμικά πολωμένο κύμα, 
(β) ΔεΤξτε ότι γιά ένα κύμα μέ κυκλική πόλωση τό προηγούμενο άνυσμα 
είναι άνάλογο πρός τή συχνότητα καί έχει φορά πρός τή φορά τής διαδό- 
σεως γιά θετική έλίκωση καί άντίθετη φορά γιά άρνητική έλίκωση τού κύ
ματος.

16-10. Δείξτε άτι γιά ένα έπίπεδο ήλεκτρομαγνητικό κύμα πού διαδίδεται σέ ένα 
όμογενές Ισοτροπικό καί γραμμικό μέσο, οΙ ποσότητες πού άντιπροσω- 
πεύουν τή μέση ένέργεια άνά μονάδα όγκου τού ήλεκτρικού καί μαγνητι- 
κού πεδίου είναι ίσες.

16-11. Ή όλική Ισχή πού έκπέμπεται άπό τόν ήλιο είναι 3.8 χ 102® W.
(α) Ά ν  ή άκτίνα τού ήλιου είναι 7 χ 10® m. υπολογίστε στήν έπιφάνειά 
του τό πλάτος τού ήλεκτρικού πεδίου στήν ήλεκτρομαγνητική άκτινοβολία 
πού έκπέμπει.
(β) Θεωρώντας τή μέση άπόσταση ήλιου-γής ώς 1.5 χ 1011 m, υπολογί
στε τό πλάτος τού ήλεκτρικού πεδίου στήν ήλεκτρομαγνητική άκτινοβολία 
πού δέχεται ή γή άπό τόν ήλιο.
(γ) Δείξτε ότι ή μέση Ισχή πού δέχεται ή γή άπό τόν ήλιο άνά πρώτο λεπτό 
είναι 2 θερμίδες άνά τετραγωνικό έκατοστόμετρο.

16-12. Θεωρείστε τό κυκλικά πολωμένο κύμα τής έξ. (16.58) ώς τι' άθροισμα 
δύο γραμμιικά πολωμένων κυμάτων στά έπίπεδα χζ καί γζ. Δείξτε ότι ή μέ
ση τιμή τού άνύσματσς Poynting γιά τό κυκλικά πολωμένο κύμα είναι ίση 
μέ τό άθροισμα τών μέσων τιμών τών δύο γραμμικά πολωμένων κυμά
των.

ο
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16-13. (α) "Ενα εΟθύγραμμο χάλκινο σύρμα μέ διάμετρο d καί άγωγιμότητα g με-*
ταφέρει συνεχές ρεύμα I. 'Ολοκληρώστε τό άνυσμο Poynting σέ δλη τήν 
έπΐφάνεια πού περικλείει ένα τμήμα τοϋ σύρματος μέ μήκος (  καί συγκρί
νετε τό άποτέλεσμα μέ τή θερμότητα Joule πού καταναλώνεται στό τμήμα 
αύτό λόγω τής ροής τού ρεύματος.
(β) Προσδιορίστε τήν άριθμητική τιμή τοϋ άνύσματος Poynting στήν έπι- 
φάνεια τοϋ σύρματος άν g = 5.8 Ω-1 · π Γ 1, d = 0.102 cm καί I = 5 Α. 

16-14. "Ενα όμοαξονικό καλώδιο άποτελεΐται άπό ένα κυλινδρικό άγωγό μέ έσω- 
τερική διάμετρο 2 cm καί ένα κεντρικό άγωγό κατά τόν άξονα τοϋ κυλίν
δρου μέ διάμετρο 0.5 cm. Ό  χώρος μεταξύ τών δύο άγωγών περιέχει μο
νωτικά Ολικό. Ό  έξωτερικός άγωγός είναι γειωμένος ένώ 6 κεντρικός βρί
σκεται σέ δυναμικό 330 V. "Αν τό καλώδιο μεταφέρει 50 Α προσδιορίστε: 
(α) Τή συνιστώσα τοϋ άνύσματος Poynting κατά τή διεύθυνση ροής τοϋ 
ρεύματος στό χώρο μεταξύ τών δύο άγωγών.
(β) Τό όλοκλήρωμα τοϋ προηγούμενου άνύσματος καθόλη τήν έγκάρσια 
έπιφάνεια μεταξύ τών δύο άγωγών. Συγκρίνετε τό άποτέλεσμα μέ τήν Ιαχή 
πού μεταφέρει τό καλώδιο. (Βοήθημα: Ή  όλοκλήρωση άπλοποιεϊται ση
μαντικά άν τό ήλεκτρικό πεδίο έκφραστεϊ ώς ή άκτινική παράγωγος τής 
συναρτήσεως δυναμικού).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

διαστάσεις φυσικών μεγεθών και 

μονάδες μετρησεως

01 μονάδες μετρήσεως πού χρησιμοποιούνται στό χώρο τής κλασσικής 

μηχανικής χαρακτηρίζονται άπό σαφήνεια καί άπλότητα. Μέ άπαρχή τρία 

θεμελιώδη μεγέθη (μήκος, μάζα καί χρόνος) καί τίς άντίστοιχες μονάδες 

μετρήσεως (μέτρο ή έκατοστόμετρο, χιλιόγραμμο ή γραμμάριο καί δευτε
ρόλεπτο) ο! μονάδες μετρήσεως δλων τών φυσικών μεγεθών πού προκύ

πτουν όρίζονται κατά τρόπο σαφή καί μονοσήμαντο. Ή  εύτυχής αύτή κατά

σταση παύει νά ίσχύει μέ τήν εισαγωγή τών ήλεκτρομαγνητικών φαινομέ

νων. Ή  έπέκταση τού άπλοΰ συστήματος μονάδων μετρήσεως τής μηχανι
κής στό χώρο τού ήλεκτρομαγνητισμού δέν γίνεται κατά πάγιο καί καθολι
κά άποδεκτό τρόπο. Ή  πληθώρα τών συστημάτων πού έχουν κατά καιρούς 

είσαχθεϊ έχει στό παρελθόν δοκιμάσει τήν ύπομονή ένός μεγάλου άριθμοϋ 
έπιστημόνων καί μηχανικών.

Στό κυρίως κείμενο τού παρόντος συγγράμματος γίνεται παράλληλη 

χρήση τών δύο συστημάτων μέ τή μεγαλύτερη άποδοχή στή θεωρία (σύ

στημα CG S Gauss) καί πρακτική (σύστημα S I) τού ήλεκτρομαγνητισμού. 

Στή συνέχεια τού παραρτήματος περιγράφονται τρία άκόμη συστήματα πού 

άναπτύσσονται καί χρησιμοποιούνται στή διεθνή βιβλιογραφία. Άποσκοπεί- 

ται άκόμη μιά σύντομη άνασκόπιση τών μεθόδων πού χρησιμοποιούνται 

γιά τήν ύλοποίηση τών μονάδων μετρήσεως στό έργαστήριο. Στό τέλος 

τού παραρτήματος περιγράφεται τό όλοκληρωμένο σύστημα SI πού έχει
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υΐοθετηθεϊ έπίσημα άπό τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα καί τείνει νά γίνει παγ
κόσμια άποδεκτό.

Α-1 Θεμελιώδη φυσικά Μεγέθη καί Συστήματα Μονάδων Μετρήσεως

Ή δη άπό τήν πρώτη ποσοτική άπόδοση φυσικών φαινομένων μέ τή 
Γεωμετρία άναγνωρίστηκε ότι όρισμένα μεγέθη είναι θεμελιώδη ένώ τά 
περισσότερα, ώς παράγωγα, είναι δυνατόν νά άποδοθοΰν ώς συνάρτηση 
τών θεμελιωδών. Έτσ ι στή Γεωμετρία τό μήκος (L) είναι θεμελιώδες μέγε
θος ένώ ή έπκράνεια καί ό όγκος είναι παράγωγα μεγέθη μέ άντίστοιχες 

διαστάσεις L2 καί L3. Μέ τήν είσαγωγή τής κινηματικής άνακύπτει ένα νέο 
θεμελιώδες μέγεθος, ό χρόνος (Τ), ένώ τό πλέον χαρακτηριστικό φυσικό 
μέγεθος τής κινηματικής, ή ταχύτητα έμφανίζεται ώς παράγωγο μέ διαστά
σεις L-T-1. Τέλος, ένα τρίτο θεμελιώδες μέγεθος ή μάζα, άνακύπτει κατά τή 
μελέτη τής δυναμικής συμπεριφοράς τών σωμάτων. Θά μπορούσε νά ύπο- 
θέσει κανείς ότι μέ τήν έπέκταση τής μελέτης ατούς διάφορους τομεΤς τής 
φυσικής καί μέ τή συνεχή είσαγωγή νέων φυσικών έννοιών θά χρειαζόταν 
μιά συνεχής αύξηση τού πλήθους τών θεμελιωδών μεγεθών. Στήν πραγμα
τικότητα άποδεικνύεται ότι τά τρία θεμελιώδη μεγέθη πού άναφέραμε είναι 
άρκετά ώστε νά προσδιορίσουν τίς διαστάσεις κάθε άλλου φυσικού μεγέ
θους πού προκύπτει. Ή  Ιδιότητα αύτή τού φυσικού κόσμου, πού βεβαίως 
δέν έχει νά κάνει τίποτε μέ τίς τρεις διαστάσεις τού χώρου, δέν είναι σήμε
ρα άπόλυτα κατανοητή.

Στά προηγούμενα πλαίσια, ένα συνεπές σύστημα μονάδων μετρήσεως 
μπορεί νά δημιουργηθεϊ μέ τήν αύθαίρετη έπιλογή τριών θεμελιωδών φυ
σικών μεγεθών, τόν όρισμό μονάδων μετρήσεως γιά τά θεμελιώδη μεγέθη 
καί στή συνέχεια μέ τόν προσδιορισμό παράγωγων μονάδων μετρήσεως 
μέ βάση τίς σχέσεις όρισμοΰ τών παράγωγων φυσικών μεγεθών. Ό  άνα- 
γνώστης είναι άναμφισβήτητα έξοικειωμένος μέ τά δύο καθιερωμένα συ
στήματα μονάδων μετρήσεως τής κλασσικής μηχανικής, τό σύστημα CGS  
καί τό σύστημα MKS, όπου ώς θεμελιώδη μεγέθη έπιλέγονται τό μήκος, ή 
μάζα καί ό χρόνος (L, Μ, Τ) ένώ ώς μονάδες μετρήσεως όρίζονται άντίστοι- 
χα οί τριάδες έκατοστόμετρο - γραμμάριο - δευτερόλεπτο (cm, g, sec) καί 
μέτρο - χιλιόγραμμο - δευτερόλεπτο (m, kg, sec). Στά συστήματα αύτά ή 
δύναμη π.χ. είναι παράγωγο μέγεθος καί άπό τή σχέση όρισμοΰ

F = m · γ (Α.1)

έχει διαστάσεις M L *  Τ -2 μέ μονάδες μετρήσεως τό g · cm · sec-2 στό
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σύστημα CGS καί τό kg · m · s e c '2 στό σύστημα M KS. Ό πω ς είναι φυσικό, 
σέ μονάδες μετρήσεως, όπως αύτές τής δυνάμεως, πού χρησιμοποιούνται 
μέ μεγάλη συχνότητα, έχουν δοθεί Ιδιαίτερα όνόματα. Ή  μονάδα μετρή
σεως τής δυνάμεως στό σύστημα CG S είναι γνωστή ώς dyn ένώ στό σύ
στημα M KS άπαντάται, πρός τιμή τού Νεύτονα, μέ τήν άνομασία newton 

(Ν).
“Αν καί πάγια καθιερωμένη ή έπιλογή των συγκεκριμένων θεμελιωδών 

φυσικών μεγεθών στά συστήματα CG S καί M KS δέν είναι ή μόνη δυνατή. 
Ό  άναγνώστης θά θυμάται πιθανόν άπό τή Γυμνασιακή του έκπαίδευση τό 
λεγόμενο Τεχνικό Σύστημα, στό όποίο ώς θεμελιώδη μεγέθη έπιλέγονται 
τό μήκος, ό χρόνος καί ή δύναμη. Στό σύστημα αύτό, τού όποίου ή χρήση 
τείνει νά έκλείψει άκόμη καί σέ πρακτικές έφαρμογές, ή μάζα είναι παρά- 
γωγο μέγεθος. Εναλλακτικά συστήματα μονάδων μετρήσεως μπορούν 

άκόμη νά δημιουργηθούν μέ μείωση ή αύξηση τού πλήθους τών θεμελιω 
δών φυσικών μεγεθών. Ή  πρώτη δυνατότητα παρέχεται μέ τόν αύθαίρετο 

καθορισμό ότι όρισμένες φυσικές σταθερές είναι μοναδιαίες καί άδιάστα- 

τες. Παράδειγμα συστήματος τής κατηγορίας αύτής άποτελεΐ ή έπιλογή’

c =  h  = 1 (A. 2)

τού φυσικού συστήματος μονάδων πού χρησιμοποιείται στά πλαίσια τής 
κβαντικής θεωρίας τών πεδίων. Στό σύστημα αύτό ύπάρχει μόνο ένα μέγε
θος, τό μήκος, ένώ όλα τά άλλα μεγέθη (χρόνος, μάζα, ένέργεια, δύναμη 
κλπ.) είναι παράγωγα καί έκφράζονται ώς δυνάμεις τού μήκους.

Ή  άντίθετη δυνατότητα, δηλαδή ή δημιουργία ένός συστήματος μονά

δων μετρήσεως μέ τήν αύθαίρετη έπιλογή περισσοτέρων τών τριών θεμε

λιωδών φυσικών μεγεθών όδηγεΐ σέ όρισμένες έπιπλοκές. Λόγω άκριβώς 

τής Ιδιότητας τού φυσικού κόσμου πού ήδη άναφέραμε, νά έπιδέχεται πε

ριγραφή όλων τών φυσικών μεγεθών μέ βάση τρεις μόνο διαστάσεις, μέ 

τόν όρισμό έπιπλέον θεμελιωδών μεγεθών, οί σχέσεις όρισμοϋ πού συν

δέουν τά μεγέθη αύτά μέ άλλα φυσικά μεγέθη μεταπίπτουν άπό έξισώσεις 

σέ άναλογίες. "Αν π.χ. στό χώρο τής Γεωμετρίας τό μήκος (L) καί ή έπΐφά- 
νεια (S) όριστοΰν ώς θεμελιώδη μεγέθη μέ άντίστοιχες μονάδες μετρή

σεως τό μέτρο (m) καί τό έκτόριο (ha), ή άπλή σχέση

S  = L2 (Α .3 )

t Στήν έξ. (Α.2) c είναι ή ταχύτητα τοϋ «ρωτάς καί h  = h/2n, Οπου h είναι ή σταθερά δρά

σης τού Planck, h = 6.6256 χ 10_27 erg-sec.
ο
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παύει νά Ισχύει. Εξακολουθεί βέβαια νά Ισχύει ή άναλογία

S  oc L2 (Α .4)

ή όποΐα μπορεί νά μεταβληθεί σέ Ισότητα μέ τή βοήθεια μιάς σταθεράς k 

ώς

S =  kL2. (Α.5)

Πέρα άπό κάποια συγκεκριμένη άριθμητική τιμή, ή σταθερά k τής έξ. (Α.5) 
έμφανίζει καί διαστάσεις (S · L-2) ένώ ή άριθμητική της τιμή έκφράζεται σέ 
μονάδες ha · m-2. Ό  άναγνώστης θά εΤναι βέβαια έξοικειωμένος μέ τό πε
ρισσότερο ρεαλιστικό παράδειγμα στόν εύρύτερο χώρο τής κλασσικής μη
χανικής καί θερμιδομετρίας, όπου πέρα άπό τά τρία θεμελιώδη μεγέθη τών 
συστημάτων CG S καί M KS , ή θερμοκρασία καί ή θερμότητα όρίζονται ώς 
άνεξάρτητα έπιπλέον θεμελιώδη μεγέθη μέ άντίστοιχες μονάδες μετρή
σεως τό βαθμό Κελσίου (°C) καί τή θερμίδα (cal). Ή  πρακτική αύτή όδηγεΐ 

σέ έννοιες όπως τό μηχανικό Ισοδύναμο τής θερμότητας, μιά έννοια πού 
μάλλον έπισκιάζει παρά άναδεικνύει τό φυσικό περιεχόμενο τών έξισώ- 

σεων τής θερμότητας. Δυστυχώς στό σημείο αύτό ή παράδοση καί ή κα

θιερωμένη πρακτική έχουν έπικρατήσει σέ βάρος τής συνέπειας καί άπλό- 
τητας.

A -2 Επέκταση τών Συστημάτων CG S καί MKS στό Χώρο τοϋ Ήλεκτρο· 
μαγνητισμού

Στό χώρο τών ήλεκτρομαγνητικών φαινομένων, τό νέο φυσικό μέγε
θος πού άνακύπτει εΤναι τόήλεκτρικό φορτίο. Ήλεκτρομαγνητικά φαινόμε
να έκδηλώνονται μέ δυνάμεις πού άναπτύσσονται μεταξύ σωμάτων πού 
χαρακτηρίζονται άπό ήλεκτρικό φορτίο καί ή άναλόγία πού προέκυψε άπό 
τά πειράματα τού Coulomb

F oc
r2

(Α.6)

περιγράφει τή συμπεριφορά τής δυνάμεως σέ σχέση μέ τό μέγεθος τών 
φορτίων καί τή μεταξύ τους άπόσταση. Καθόσον ή σχέση τής έξ. (Α .6) πε
ριέχει ένα μόνο νέο φυσικό μέγεθος, μπορεί νά μεταβληθεί άμέσως σέ 
Ισότητα καί νά χρησιμοποιηθεί γιά τόν όρισμό τόσο τών διαστάσεων όσο
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καί τής μονάδας μετρήσεως τοΟ ήλεκτρικοΟ φορτίου. ΤοΟτο είναι άνάλογο 
μέ τήν έπιλογή k = 1 στήν έξ. (Α .5), τόν προσδιορισμό τών διαστάσεων 
τής έπιψανείας ώς L2 καί τής άντίστοιχπς μονάδας μετρήσεως ώς m2.

Ή  υΙοθέτηση τής Ισότητας

γίνεται μέ τήν έπέκταση τοΟ συστήματος CG S στό χώρο τών ήλεκτρομα- 

γνητικών φαινομένων. Μέ τόν τρόπο αύτό τό ήλεκτρικό φορτίο προσδιορί

ζεται μέ διαστάσεις L 3/2 · Μ 1/2 · Τ~1 καί ή άντίστοιχη μονάδα μετρήσεως εί

ναι ή ήλεκτροστατική μονάδα φορτίου (ΗΣΜ-φ) ή, δπως άναφέρετσι 

διεθνώς τό statcoulomb

1 ΗΣΜ-φ = 1 statcoulomb = 1 dyn,/2 · cm = 1 cm 3'2 · g ,/2 · sec-1.

Ή  έπέκταση του συστήματος CG S σέ μαγνητικά φαινόμενα μπορεί νά γίνει 
μέ τή θεμελιώδη σχέση τής έξ. (9 .3 )

πού δεχτήκαμε ώς καθαρά άποτέλεσμα τής πειραματικής παρατηρήσεως. 

Καθόσον ή προσθήκη τού δεύτερου δρου στήν έξ. (Α .9 ) δέν είσάγει νέο 

φυσικό μέγεθος, ή μονάδα ΗΣΜ-φ μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τόν όρι- 

σμό τών μονάδων πού μετρούν δλα τά παράγωγα φυσικά μεγέθη στό χώ

ρο τού ήλεκτρομαγνητισμοϋ.

Ή  μεταβολή τής πειραματικά παρατηρούμενης άναλογίας (Α .6) σέ Ισό

τητα δέν άκολουθήθηκε Ιστορικά γιά τήν έπέκταση τού συστήματος M KS 

στό χώρο τού ήλεκτρομαγνητισμοϋ. Άκρετά νωρίς στήν Ιστορία τής μελέ

της τών ήλεκτρικών φαινομένων οΙ τότε έρευνητές προχώρησαν στήν αύ- 

θαίρετη υΙοθέτηση ένός έπιπλέον θεμελιώδους φυσικού μεγέθους. Ώ ς  θ ε
μελιώδες φυσικό μέγεθος έπελέγη τό ήλεκτρικό ρεύμα καί ή άντίστοιχη 
μονάδα μετρήσεως όρίστηκε διαδικαστικά μέ βάση τήν έξ. (9 .25 ). Ή  πειρα
ματικά παρατηρούμενη άναλογία

(Α .7)

(Α .8)

1 q,q2u2 χ (υ, χ γ21)
(Α .9)

(Α .10 )
ο
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μεταξύ τοΰ ρεύματος I πού διαρρέει δύο παράλληλους άγωγούς σέ άπό- 

σταση R καί τής δυνάμεως άνά μονάδα μήκους F πού άναπτύσσεται μεταξύ 

τους μπορεϊ νά χρησιμοποιηθεί γιά τόν όρισμό τής μονάδας μετρήσεως τοΰ 

ρεύματος, άν ή άναλογία μετατραπεϊ σέ Ισότητα μέ ένδεχομένως τή χρησι
μοποίηση ένός συντελεστή άναλογίας. Ιστορικά τό ampdre (Α) καθιερώθη
κε ώς μονάδα μετρήσεως τοΰ ρεύματος, γράφοντας τήν άναλογία (Α .10) 
ώς

|2
F = 2 χ 1CT7 —  (A. 11)

Π

καί όρίζοντας δτι 1 ampere είναι ή πόστητα σταθερού ήλεκτρικοΰ ρεύμα
τος, ή όποία, δταν διαρρέει δύο παράλληλους λεπτούς άγωγούς σέ άπόστα- 
ση 1 m, άναπτύσσει μεταξύ των άγωγών δύναμη άνά μέτρο άγωγοΰ Γση 
πρός 2 χ 10-7 Ν · m_1.

Στό σύστημα μονάδων μετρήσεως πού προκύπτει μέ τήν προηγούμενη 

διεργασία (παλαιότερα γνωστό ώς σύστημα MKSA) τό φορτίο είναι παρά- 

γωγο μέγεθος μέ διαστάσεις I · Τ  καί μονάδα μετρήσεως τό Α  · sec, στήν 

όποία έχει δοθεϊ ή όνομασία coulomb (C). Παρόλα αύτά γιά τόν προσδιορι

σμό των παράγωγων μονάδων μετρήσεως μεγεθών τού ήλεκτρομαγνητι- 
σμοΰ στό σύστημα M KS είναι προσφορώτερο νά θεωρήσουμε τό φορτίο 
ώς θεμελιώδες μέγεθος άν καί, δπως μόλις περιγράψαμε, διαδικαστικά ή 
μονάδα μετρήσεώς του όρίζεται μέ βάση τό ampdre. ΥΙοθετόντας τήν άπο
ψη αύτή, ή άναλογία (Α .6) μπορεί νά μεταβληθεΐ σέ Ισότητα μόνο μέ τήν 
έπιστράτευση ένός συντελεστή άναλογίας. Κατά τήν καθιερωμένη πρακτική 
ή Ισότητα πού προκύπτει γράφεται στή μορφή

1 ς ^ 2
4πε0 r2

(Α. 12)

δπου γιά τήν προσαρμογή τής μονάδας coulomb πρός τίς μονάδες Ν καί m 

τοΰ συστήματος M KS, ό συντελεστής άναλογίας προσδιορίζεται ώς

------= 8 .9 8 7 5  χ 109 N - m 2 · ( Γ \  (Α .13)
4πε0

"Οπως άκόμη άναλύεται στήν Παράγραφο 9-1, ή πειραματικά παρατηρού
μενη σχετική συνεισφορά τών δύο δρων τής έξ. (Α .9) στή δύναμη πού 

άναπτύσσεται μεταξύ δύο κινούμενων φορτίων, έπιβάλλει τήν είσαγωγή
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ένός δεύτερου συντελεστή, μέ άποτέλεσμα στό σύστημα M KS ή έξ. (Α .9) 

νά πάρει τή μορφή

e 1 Q1Q2 .  , Mo q ,q2u2 χ (υ , χ r21) Ι Α4Λ1
F2- ’ - 7- * - '» '  + 4 7  ----------· ,Α · 14)

01 δύο σταθερές ε0 καί μ0, πού παρακολουθούν όλες τίς παράγωγες σχέ
σεις στό σύστημα M KS, συνδέονται μέσω τής ταχύτητας τού φωτός μέ τήν 
άπλή σχέση

ε0μ0 — ~ (Α . 15)
c

Έ τσ ι ένώ οΙ σχέσεις τού ήλεκτρομσγνητισμοΰ στό ήλεκτροστστικό σύστη

μα CGS περιέχουν τή φυσική σταθερά c, πού γιά πρώτη φορά άνακύπτει 

στήν έξ. (Α .9) γιά τήν άπόδοση τής σχετικής Ιαχής ήλεκτρικών καί μαγνητι- 

κών άλληλεπιδράσεων, οΐ άντίστοιχες έκφράσεις στό σύστημα M KS εΤναι 

άπαλλαγμένες άπό τήν ταχύτητα τού φωτός καί άποδίδουν τό ίδιο φαινόμε

νο μέσω τών σταθερών ε0 καί μ0.

01 δύο προηγούμενοι τρόποι μεταφοράς τών συστημάτων μονάδων 

μετρήσεως τής κλασσικής φυσικής στό χώρο τού ήλεκτρομαγνητισμόύ δέν 
είναι καί οΙ μοναδικοί. Μέ σκοπό τήν άπλοποίηση τών παράγωγων σχέ
σεων τού ήλεκτρομαγνητισμόύ, κυρίως τής έξισώσεως συνεχείας καί τών 
έξισώσεων τού M axwell, έχουν κατά καιρούς είσαχθεΤ συστήματα μονάδων 
μετρήσεως πού έπιτείνουν τή σύγχιση πού έπικρατεΐ. Τά συστήματα αύτά 
όρίζονται μέ αΰθαίρετη έπιλογή τών δύο σταθερών ke καί km στή θεμε

λιώδη σχέση τής δυνάμεως

2·—1 — k« q iq2
‘21 + k qiq2« 2  χ («1 χ '21)

m
'21 '21

(A. 16)

διατηρώντας τήν πειραματικά παρατηρούμενη σχετική συνεισφορά τών δύο 
δρων μέ έπιβολή τής συνθήκης

(Α .1 7)

Έ ν α  σύστημα μονάδων μετρήσεως μπορεί άκόμη νά διαφοροποιηθεί κατά 

τόν όρισμό τού ήλεκτρικού καί μαγνητικοϋ πεδίου. Γράφοντας τίς έξισώσεις 
όρισμοϋ τών δύο πεδίων ώς ο
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καί

E (r) =  " e / 1 ^ 7 ^  ( r—Γ' ) d3r'

Β(Γ)
r  J (r ') χ (r—τ')

-  " m J ~  Ir- r 'P  d r

(A. 18)

(A. 19)

ένα σύστημα μονάδων μετρήσεως μπορεί νά καθοριστεί μέ συγκεκριμένη 

έπιλογή των σταθερών ne καί nm. Τούτο βεβαίως θά έχει ώς έπακόλουθο 

τήν έμφάνιση τών σταθερών ne καί nm στίς έξισώσεις πού συνδέουν τά 
άνύσματα Ε καί Β. Μέ τούς όρισμούς (Α .18) καί (Α. 19) ό νόμος τού Fara
day π.χ. παίρνει τή μορφή

kg km dΒ
L  V x  Ε  + — ------ = 0. (Α .20)

ne nm 3t

Ό λα  τά συστήματα μονάδων μετρήσεως στό χώρο τού ήλεκτρομαγνητι- 

σμοΰ πού γνωρίζει ό συγγραφέας τού παρόντος βιβλίου υΙοθετούν τή σύμ

βαση

ne =  ke. (A . 2 1 ) '

ΟΙ έπιλογές τών σταθερών ke (= ne), km καί nm πού όδηγοΰν στά πέν
τε συστήματα μονάδων μετρήσεως πού χρησιμοποιούνται συνηθέστερα 

περιέχονται στόν Πίνακα Α -1 .Ή  έπιλογή ke = 1, km = nm = c“ 2 όδηγεϊ 
στό ήλεκτροστατικό σύστημα (ΗΣΣ) πού ήδη άναφέρθηκε καί δπου βασικό 
μέγεθος είναι τό ήλεκτρικό φορτίο μέ διαστάσεις Μ 1/2 · L3/2 · Τ 1 καί μονά
δα μετρήσεως τήν ΗΣΜ-φ ή statcoulomb. ΟΙ ύπόλοιπες μονάδες μετρή
σεως (ήλεκτρικό πεδίο, δυναμικό, κλπ.) όρίζονται μέ τή χρησιμοποίηση μο
νάδων τού συστήματος CGS ένώ τό μαγνητικό πεδίο όρίζεται ώς

B(r) 1  ί
r.2 J

J(r ') χ (r - r ')
d3r'.

r—r
(A.22)

Εναλλακτικά, στό ήλεκτρομαγνητικό σύστημα (ΗΜΣ) ώς βασικό μέγεθος 
προσδιορίζεται τό ήλεκτρικό ρεύμα μέ τήν έπιλογή km = 1 καί όρισμό τού 
μαγνητικοΰ πεδίου άπό τήν προηγούμενη σχέση χωρίς τόν παράγοντα 1/c2. 

Στό σύστημα αύτό ή έπιλογή ke = c2 έπιβάλεται άπό τήν έξ. (Α .17). Τό 
ρεύμα έχει διαστάσεις Μ 1/2 · 1_1/2 · Τ _1 καί στή μονάδα μετρήσεως πού προ
κύπτει δίνεται ή όνομασία abampdre. Παράγωγη μονάδα τού ήλεκτρικοΰ 
φορτίου είναι τό abcoulomb πού όρίζεται ώς
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1 abcoulomb = 1 abampdre - sec. (Α .23)

Μονάδες του ήλεκτροστατικοϋ καί ήλεκτρομαγνητικοΟ συστήματος 
συνδέονται μέσω τής ταχύτητας τού φωτός. Ή  κίνηση ένός φορτίου q (ατό 
ΗΣΣ) μέ ταχύτητα υ όδηγεΤ σέ πυκνότητα ρεύματος του ΗΜ Σ

J (Α .24 )

Ιστορικά ή παράμετρος c πού άπαντδται στήν τελευταία σχέση μετρήθηκε 

γιά πρώτη φορά άπό τούς W eber καί Kohlrauch καί άποτέλεσε τήν πρώτη 

ένδειξη γιά τό σημαντικό ρόλο πού παίζει ή ταχύτητα τού φωτός στήν ήλε- 
κτρομαγνητική θεωρία. "Ενα συνεπές σύστημα μονάδων μετρήσεως μπορεί 
νά δημιουργηθεΤ μέ τή μέτρηση ήλεκτρικών φυσικών μεγεθών πού άπορ- 

ρέουν άπό τό φορτίο qHn  σέ μονάδες τού ήλεκτροστατικοϋ συστήματος 
καί μαγνητικών φυσικών μεγεθών πού άπορρέουν άπό τήν πυκνότητα φορ

τίου J hmz σέ μονάδες τού ήλεκτρομαγνητικού συστήματος. Στό σύστημα 
αύτό, πού άπό πολλούς συγγραφείς άνσφέρεται ώς σύστημα C G S  Gauss, 
τό ρεύμα όρίζεται ώς I * * * V

I = 1 dq
c dt

ένώ ή έξίσωση τής συνεχείας παίρνει τή μορφή

(Α .25 )

1 dp
V . j  + -  —^  = 0 . (Α .26 )

c 3t

Ή  σύγχιση πού έπικρατεϊ γύρω άπό τίς μονάδες μετρήσεως στό χώρο τού 
ήλεκτρομσγνητισμοϋ έπιτείνεται άπό τό γεγονός ότι πολλοί συγγραφείς 
χρησιμοποιούν ένα σύστημα, πού έπίσης όνομάζουν σύστημα C G S  Gauss, 

ή άπλώς σύστημα C G S , στό όποιο τό ρεύμα μετράται σέ μονάδες τού ΗΣΣ 

(ΗΣΜ-φ/sec) ένώ ό παράγοντας 1/c τών έξ. (Α .25 ) καί (Α .26 ) μετατίθεται 

στόν όρισμό τού μαγνητικοϋ πεδίου

Β (γ) = 1  J
J (r ')  χ (r—r')

d V .
r—r

(A .27 )

Ή  έπιλογή τών σταθερών στό σύστημα αύτό, πού χρησιμοποιείται καί στό 

κυρίως κείμενο τού παρόντος συγγράμματος δίνεται στήν τρίτη σειρά τού 

Πίνακα Α-1. Ή  συγκεκριμένη έπιλογή (όπως καί ή έπιλογή τού συστήματος
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α-1 'Επιλογή σταθερών στά διάφορα συστήματα μονάδων μετρήσεως 
τοϋ ήλεκτρομαγνητισμοϋ.

Σύστημα ke (= ne) km Hm

Ηλεκτροστατικό CGS 1 cT2
•

c-2

Ήλεκτρομαγνητικό CGS c2 1 1

CGS Gauss 1 c"2 c-1

1 1 1
Heaviside-Lorentz 4 tt 4πο2 4nc

M KS
1 = i o - V  

4πε0
-μ° = Ό  ' 4n Γ 0 = 1°~’4 tt

Haeviside-Lorentz πού θά συζητηθεί στη συνέχεια) έμφανίζει τό πλεονέ
κτημα δτι τό ήλεκτρικό καί μαγνητικό πεδίο έχουν τίς ίδιες διαστάσεις. Επ ι
πλέον άπό τη μορφή πού παίρνει ό νόμος τοϋ Faraday

1 λο
V χ Ε + ---- —  = 0 (Α.28)

c at

προκύπτει δτι, γιά ήλεκτρομαγνητικά κύματα στόν κενό χώρο, τά άνύσματα 
Ε καί Β έχουν δχι μόνο τίς ίδιες διαστάσεις άλλά καί τήν ίδια άριθμητική 

τιμή.
Τό σύστημα M KS, πού έπίσης χρησιμοποιείται στό κυρίως κείμενο τοϋ 

παρόντος συγγράμματος, περιέχεται στήν όρθολογισμένη του μορφή. Ό  δ- 
ρος όρθολογισμένη μορφή σημαίνει δτι ό παράγοντας 4π έχει συμπεριλη- 
φθεϊ στίς σταθερές ke, km καί nm ώστε νά άποφευχθεί ή παρουσία του σέ 
μετέπέιτα έξισώσεις δπως ό νόμος τοϋ Gauss ή οΙ έξισώσεις τοϋ Maxwell. 
"Ενα παρόμοιο όρθολογισμένο σύστημα μπορεί νά δημιουργηθεΐ μέ βά
ση τό σύστημα CGS 6ν στίς σταθερές ke, km καί nm συμπεριληφθεΐ ό πα
ράγοντας 4π. Τό σύστημα πού προκύπτει, γνωστό ώς σύστημα Heaviside- 
Lorentz περιέχεται στήν τέταρτη σειρά τοϋ Πίνακα Α-1.

Α-3 Μακροσκοπικά Πεδία

Στή μέχρι τώρα περιγραφή τών συστημάτων μονάδων μετρήσεως στόν
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ήλεκτρομαγνητισμό θεωρήσαμε ήλεκτρικά καί μαγνητικό φαινόμενα στόν 
κενό χώρο. "Ετσι τά μόνα πεδία πού άνέκυψαν ήσαν τό ήλεκτρικό πεδίο Ε  
καί τό μαγνητικό πεδίο Β. Ή  παρουσία Ολης ατό χώρο άποδίδεται άπό τά 
άνύσματα Ρ καί Μ πού έκφράζουν άντίστοιχα τήν ήλεκτρική καί μαγνητική 

πόλωση τού ύλικού. Μπορούμε νά θεωρήσουμε τά δύο άνύσματα Ρ καί Μ 
άπό δύο διαφορετικές όπτικές γωνίες. ‘Αφενός εϊναι δυνατόν νά θεωρή

σουμε δτι ή ήλεκτρική καί μαγνητική πόλωση δημιουργούν άντίστοιχα δέ

σμια φορτία καί ρεύματα

καί

Ρρ — — V · Ρ (Α .29 )

J M = V  χ Μ (Α .30 )

πού μέ τή σειρά τους συμβάλλουν στή διαμόρφωση τών πεδίων Ε καί Β. 
‘Αφετέρου τά άνύσματα Ρ καί Μ μπορούν νά προστεθούν άντίστοιχα στά 
πεδία Ε καί Β καί νά δώσουν τά μακροσκοπικά πεδία D καί Η πού γιά τά 
έλεύθερα φορτία καί ρεύματα Ικανοποιούν τίς Τδιες έξισώσεις πού Ισχύουν 

γιά τά θεμελιώδη πεδία Ε καί Β στόν κενό χώρο. ΟΙ έξισώσεις πού όρίζουν 

τά μακροσκοπικά πεδία μπορούν νά γραφούν στή γενική μορφή

Ο = ε0Ε  + λΡ (Α-31 >

Η  = —  Β -  λ'Μ (Α .32)
Μο

όπου οΙ συντελεστές άναλογίας ε0, μ0 λ καί λ ' χαρακτηρίζουν τό σύστημα 

μονάδων μετρήσεως. Καθόσον ή διαφοροποίηση τών διαστάσεων μεταξύ 
τών άνυσμάτων D καί Ρ  ή Η καί Μ δέν προσφέρει τίποτε, όλα τά όρθολο- 
γισμένα συστήματα έπιλέγουν λ = λ ' = 1 καί τά μή όρθολογισμένα λ = λ' 
= 4π. Τά διάφορα όμως συστήματα μονάδων μετρήσεως διαφοροποιούνται 

ώς πρός τήν ταύτιση ή μή τών διαστάσεων τών μακροσκοπικών πεδίων D, 
Η καί τών θεμελιωδών πεδίων Ε, Β . Ή  συγκεκριμένη έπιλογή γίνεται μέ 

γνώμονα τήν άπλούστευση μετέπειτα έξισώσεων, όπως οΙ έξισώσεις τού 

Maxwell, γιά τά μακροσκοπικά πεδία D καί Η. Ή  συγκεκριμένη έπιλογή 

τών σταθερών ε0 καί μ0 στά διάφορα συστήματα, πού ταυτόχρονα καθορί

ζει καί τίς σχετικές διαστάσεις μακροσκοπικών καί θεμελιωδών πεδίων, πε- 

ριέχεται στόν Πίνακα Α-2. Στόν Γδιο πίνακα περιέχεται ή άντίστοιχη μορφή
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τών έξ. (Α .31) καί (Α .32), τών έξισώσεων του Maxwell καί τής δυνάμεως 
Lorentz.

Παρατηρεΐται δτι σέ δλα τά συστήματα μονάδων μετρήσεως άν τό 
ύλικό είναι Ισοτροττικό καί γραμμικό. Ισχύουν οΙ αναλογίες

D = εΕ (Α .33)

καί

Η = -  Β (Α .34)
μ

δπου ε καί μ είναι άντίστοιχα ή ήλεκτρική καί μαγνητική διαπερατότητα τού 

ύλικοϋ. Μέ τόν τρόπο αύτό οΙ παράμετροι ε0 καί μ0 άποτελοΰν τίς όριακές 

τιμές τών παραμέτρων ε καί μ στόν κενό χώρο. Παρατηρεΐται άκόμη δτι σέ 

δλα τά συστήματα ό νόμος τοϋ Ohm

J  = σΕ (Α .35)

διατηρεί τήν ίδια μορφή.

Α-4 Μετασχηματισμός Εξισώ σεω ν καί Μονάδων

'Όπως τουλάχιστον έν μέρει άντανακλδ ό Πίνακας Α-2, στά διάφορα 

συστήματα μονάδων μετρήσεως οί έξισώσεις του ήλεκτρομαγνητισμοϋ 
παίρνουν διαφορετική μορφή. Τούτο όφείλεται στό γεγονός δτι μιά σταθε
ρά τής φύσης, ή ταχύτητα τοϋ φωτός c , έμφανίζεται ρητά στίς έξισώσεις 
κατά τήν είσαγωγή τών μαγνητικών φαινομένων. Αντίθετα ό χώρος τής 
κλασσικής μηχανικής χαρακτηρίζεται άπό τήν άπουσία όποιασδήποτε φυσι
κής σταθερός στίς έξισώσεις. Έ τσ ι ένώ στήν κλασσική μηχανική οί φυσικοί 
νόμοι έχουν τή δυνατότητα κλιμακώσεως γιά όποιοδήποτε εύρος μεταβο
λής τών φυσικών μεγεθών, ή άντίστοιχη κλιμάκωση μπορεί νά γίνει στό 

χώρο τού ήλεκτρομαγνητισμοϋ μόνο όν λόγοι μέ διαστάσεις μήκους πρός 

χρόνο διατηρηθούν σταθεροί. Ό  τελευταίος περιορισμός είναι βαθειά συν- 

δεδεμένος μέ τήν ΕΙδική Θεωρία τής Σχετικότητας πού, όπως διαφάνηκε 

στήν Παράγραφο 9 -7 ,, είναι έξ ύπαρχής ένσωματωμένη στήν ήλεκτρομα- 

γνητική θεωρία.

Στό κυρίως κείμενο τού παρόντος συγγράμματος οί έξισώσεις τού ήλε- 

κτρομαγνητισμοϋ έχουν γραφεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά είναι δυνατή ή 

άνάγνωσή τους τόσο στό σύστημα C G S  δσο καί στό σύστημα M KS. Τά
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δύο αύτά συστήματα μονάδων μετρήσεως τείνουν σήμερα νά έπικρατή- 
σουν. Τό σύστημα CGS χαρακτηρίζεται άπό φυσική έξέλιξη τών διαστά
σεων πού άποδίδονται στά φυσικά μεγέθη χωρίς αύθαίρετη είσαγωγή έπι- 
πλέον θεμελιωδών φυσικών μεγεθών καί παραμέτρων. Προτιμδται κυρίως 
άπό έρευνητές καί συγγραφείς μέ θεωρητικό προσανατολισμό. Τό σύστημα 
MKS έμφανίζεται άπλούστερο στίς παράγωγες έξισώσεις, (δίως στίς έξισώ- 
σεις τού Maxwell, ένώ οΙ μονάδες μετρήσεως πού χρησιμοποιεί (volt, am
pere, ohm, κλπ.) είναι ol καθιερωμένες στό χώρο τής ήλεκτρομαγνητικής 
πρακτικής. ’Εξάλλου, δπως άναλύεται στήν Παράγραφο Α-6, τό σύστημα 
MKS έχει έπιλεγεί ώς μέρος τοΰ γενικότερου Διεθνούς Συστήματος Μονά

δων (Systeme International). Μιά πρακτική μέθοδος γιά τή μετατροπή Εξι
σώσεων τού συστήματος CGS σέ έξισώσεις τού συστήματος MKS παρέχε
ται στόν Πίνακα Α-3. ΟΙ κυριώτερες μονάδες μετρήσεως στά δύο συστή
ματα καί οΙ μεταξύ τους συντελεστές μετατροπής περιέχονται στήν έσωτε- 
ρική πλευρά τοΰ πίσω έξωφύλλου.

Α-5 Πρότυπα Μονάδων Μετρήσεως καί ’Απόλυτες Μονάδες

Ό προσδιορισμός ένός συνεπούς συστήματος μονάδων σέ κάποιο χώ
ρο τής φυσικής καί ή άναπαραγωγή τών μονάδων αυτών στό έργαστήριο 
είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ή πρώτη διεργασία συντελεϊται μέ τήν προ
σεκτική παρακολούθηση τής έξελίξεως τών έξισώσεων μέσα στό λογικό οί- 
κοδόμημα τής θεωρίας καί τό σταδιακό όρισμό μονάδων μετρήσεως καθώς 
άνακύπτουν νέα φυσικά μεγέθη. Ή δεύτερη συνίσταται στήν κατασκευή 
έξαρτημάτων ή συσκευών πού άντιπροσωπεύουν φυσικό μέγεθος μέ άριθ- 
μητική τιμή ίση πρός τή μονάδα μετρήσεως πού όρίστηκε σέ θεωρητικά 
πλαίσια. Ή μονάδα μετρήσεως τοΰ ήλεκτρικοΰ φορτίου π.χ. μπορεί δπως 
είδαμε νά όριστεΐ θεωρητικά μέ μετατροπή τής άναλογίας (Α.6) σέ έξίσωση 
καί τόν καθορισμό δτι άντιστοιχεϊ σέ ποσότητα φορτίου μέ άμελητέες δια
στάσεις πού, άν τοποθετηθεί σέ άπόσταση 1 cm άπό μιά ίση ποσότητα 
φορτίου στόν κατά τά άλλα κενό χώρο, δέχεται δύναμη ίση μέ 1 dyn. Ό 
ορισμός αύτός είναι άπλός καί σαφής. Δέν χρειάζεται δμως μεγάλη έργα- 
στηριακή πείρα γιά νά άντιληφθεί κανείς δτι ή δημιουργία μιας ποσότητας 
φορτίου ίσης πρός 1 ΗΣΜ-φ καί ή διατήρησή της στό έργαστήριο μέ σκο
πό τή μέτρηση άγνωστων φορτίων είναι πολύ δύσκολο, άν δχι άδύνατο, 
έπίτευγμα. Έτσι γιά τόν έργαστηριακό προσδιορισμό ένός συστήματος μο
νάδων μετρήσεως είναι δυνατόν νά έπιλεγούν πρότυπα έξαρτήματα ή συ
σκευές πού άντιπροσωπεύουν παράγωγα μεγέθη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α-3 Ό  μετασχηματισμός έξισώσεων τοΟ συστήματος CGS (Gauss) σέ 
έξισώσεις τοϋ συστήματος MKS μπορεί νά γίνει μέ Αντικατάσταση 
τών μεταβλητών τής δεύτερης στήλης μέ τίς ποσότητες τής τρίτης. 
Φυσικά μεγέθη πού δέν άνήκουν Αποκλειστικά στό χώρο τοϋ ήλε- 
κτρομαγνητισμοΰ (μήκος, μάζα, χρόνος, δύναμη κλπ.) παραμένουν 
άμετάβλητα κατά τό μετασχηματισμό. Ό  Αντίστροφος μετασχημα
τισμός είναι έπίσης έπιτρεπτός {‘Από τό σύγγραμμα τοϋ J.D. 
Jackson, Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons. Inc., 
1962).

Φυσικό Μέγεθος CG S (Gauss) MKS

ταχύτητα τοΟ φωτός C \/ζμ Ι

ήλεκτρικό πεδίο, συνάρτηση 
δυναμικού, διαφορά δυναμικού

Ε,φ,ν \/ 4πε„ (Ε,φ,ν) 

~ 7= =  (q.'.PJ.PJφορτίο, ρεύμα, πυκνότητα 
φορτίου, πυκνότητα ρεύματος.

ς,Ι,ρΛ.Ρ

ήλεκτρική πόλωση 

ήλεκτρική μετατόπιση D βο*0
μαγνητικό πεδίο Β β-ΒΜ*
μαγνητική πόλωση Μ ■ / % ·

πεδίο μαγνητίσεως Η V ^ n io H

Αγωγιμότητα σ 1- - σ
4πε0

ήλεκτρική διαπερατότητα ε
ε

μαγνητική διαπερατότητα μ
Μ

μ0
άντίσταση, σύνθετη Αντίσταση FU 4tre0(R,Z)

χωρητικότητα C - J — G
4πε0

έπαγωγή L 4πε0ί
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Μιά πρότυπη μονάδα μετρήσεως μπορεί νά καθοριστεί κατά διάφο

ρους τρόπους. Ό  άπλούστερος συνίσταται στην κατασκευή ένός καί μόνο 
προτύπου καί μέτρηση κάθε φυσικού μεγέθους πού άντιπροσωπεύει μέ ά
μεση ή έμμεση σύγκριση πρός τό μοναδικό αύτό πρότυπο. Χαρακτηριστική 
είναι ή περίπτωση τού πρότυπου μέτρου πού μέχρι τό 1960 άποτελοϋσε 
τό έπίσημο (καί μοναδικό) πρότυπο γιά τόν όρισμό τής μονάδας μετρήσεως 
μήκους. Τό πρότυπο μέτρο, μιά ράβδος άπό Ιριδιοΰχο λευκόχρυσο καί μή
κος περίπου Τσο μέ 2 .5  χ 10-7 ψορές τό μήκος τού Ισημερινού τής γής, 
κατασκευάστηκε τό 1875 καί ή φύλαξή του άνατέθηκε στό Διεθνές Γρα
φείο Μέτρων καί Σταθμών πού έδρεύει στήν πόλη Sevres τής Γαλλίας. Ή  

μονάδα μετρήσεως μήκους στό σύστημα M KS όρίστηκε ώς μήκος Τσο πρός 

τό μήκος τού πρότυπου μέτρου καί στό σύστημα CGS ώς μήκος Γσο πρός

0.01 τού μήκους τού πρότυπου μέτρου. Μέχρι τό 1960 όλοι οΙ συνήθεις 
κανόνες, μετροταινίες, μέτρα, κλπ., κατασκευάζονταν μέ άπευθε’ίας ή έμμε

ση σύγκριση πρός τό πρότυπο μέτρο.
Τά μειονεκτήματα πού έμφανίζει ή υίοθέτηση ένός καί μόνο προτύπου 

είναι προφανή. Τό πρότυπο μπορεί μέ τήν πάροδο τού χρόνου νά ύποστεΐ 
χημικές ή μηχανικές άλλοιώσεις όπως διάβρωση, έξάχνωση ή όξείδωση. Εί
ναι δυνατόν ο! φυσικές του Ιδιότητες νά μήν παραμένουν σταθερές λόγω 
έπιδράσεως τού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, ύγρασία, μαγνητικό πεδίο 
τής γής, κλπ.). Σέ πολλές περιπτώσεις τό μοναδικό πρότυπο μπορεί νά είναι 
δύσκολα ή καθόλου προσιτό λόγω μεγάλης γεωγραφικής άποστάσεως τού 
έργαστηρίου άπό τόν τόπο πού φυλάσσεται, έντάσεως των διπλωματικών 
σχέσεων μεταξύ χωρών ή έμπόλεμης καταστάσεως. Τέλος είναι ένδεχόμε- 
νη κάποια στιγμή ή καταστροφή τού προτύπου λόγω θεομηνίας, πολέμου ή 

δολιοφθοράς. Είναι βέβαιο ότι όλα τά προηγούμενα μειονεκτήματα, έκτος 
άπό τήν ένδεχόμενη όλοκληρωτική καταστροφή τού προτύπου, μπορούν νά 

άντιμετωπιστούν Ικανοποιητικά μέ τίς δυνατότητες τής σύγχρονης τεχνολο
γίας. Παρόλα αύτά ή έξάρτηση τού όλου συστήματος άπό τήν ύπαρξη ένός 
μοναδικού άνθρώπινου κατσκευάσματος δέν μπορεί νά θεωρηθεί ώς Ικα
νοποιητική λύση. Έτσ ι, ή τάση πού έπικράτησε μετά τό Β' Παγκόσμιο Πό
λεμο συνίσταται στήν έγκατάλειψη τών προτύπων καί στόν όρισμό μονά
δων μετρήσεως μέσω φυσικών σταθερών. Τό μήκος κύματος τής άκτινο- 
βολίας τού άτόμου θθΚ γ στό κενό κατά τή μετάπτωση άπό τή στάθμη 2Ρ 10 
στή στάθμη 5d5 μετρήθηκε μέ άκρίβεια καί βρέθηκε (σέ σύγκριση μέ τό 
πρότυπο μέτρο) Τσο πρός 6 .0578021  x 10-7 m, ΟΙ ρόλοι άντιστράφησαν 
καί σήμερα τό μέτρο όρίζεται ώς 1 .65076373  χ 108 μήκη κύματος τής
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προηγούμενης άκτινοβολίας. Κατά τόν Γδιο τρόπο, άπό τή γνωστή σήμερα 
τιμή τοΰ φορτίου τού ήλεκτρονίου e = 1 .6 02 1 89 2  χ 10“ 19 C , τό coulomb 

θά μπορούσε νά όριστεΐ ώς ποσότητα Γση πρός (e~1 =) 6 .2 4 1 4 6 0 1  χ 1 0 18 

ήλεκτρονικά φορτία. Τό ότι τούτο δέν άκολουθεϊται στήν πράξη είναι θέμα 

διεθνούς συμφωνίας1.
Μιά έναλλακτική μέθοδος γιά τήν ύλοποίηση πρότυπης μονάδας μετρή

σεως είναι ή λεπτομερής προδιαγραφή όδηγιών γιά τήν κατασκευή έξαρτή- 

ματος ή τή διεξαγωγή διεργασίας πού όδηγεΤ σέ κάποιο μονοσήμαντο άπο- 
τέλεσμα, τό όποΤο συνδέεται μέ τή συγκεκριμένη μονάδα μετρήσεως. Πολ

λά πρότυπα άντιστάσεως, χωρητικότητας καί έπαγωγής έχουν υΙοθετηθεϊ 

στό παρελθόν μέ τόν τρόπο αύτό καί μέ συνεχώς αύξανόμενη πιστότητα 

στήν άναπαραγωγή τών άποτελεσμάτων. Αντιπροσωπευτικό πρότυπο μο

νάδας μετρήσεως πού καθορίζεται μέ συγκεκριμένη διαδικασία άποτελεΤ τό 

διεθνές ampdre πού όρίστηκε άπό τό Συνέδριο τού Λονδίνου τό 1908  ώς 

ή ποσότητα σταθερού ρεύματος ή όποία, άν διοχετευτεί σέ ένα προκαθο
ρισμένο διάλυμα νιτρικού άργύρου, έναποθέτει στήν κάθοδο άργυρο μέ 
ρυθμό 0 .0 0 1 1 1 8 0 0  g/sec. Κατά τόν Γδιο τρόπο υπήρξαν άρκετές άπόπει- 
ρες στό παρελθόν γιά τήν υίοθέτηση πρότυπων άντιστάσεως καί δυναμι
κού. Τό πρότυπο άντιστάσεως μέ τή μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ύπήρξε τό 
διεθνές ohm πού τό 1908 όρίστηκε ώς ή άντίσταση στήλη υδραργύρου μέ 

μάζα 14.4521 g καί μήκος 1 0 6 .3 0 0  cm . Τά δύο τελευταία πρότυπα έχουν 

τή δυνατότητα μέσω τού νόμου τού Ohm νά προσδιορίσουν διαδικαστικά 

τή μονάδα μετρήσεως δυναμικού. Πράγματι, τό 1908 στό Συνέδριο τού 

Λονδίνου, τό διεθνές volt όρίστηκε ώς ή διαφορά δυναμικού πού δημιουρ- 

γεΐται κατά τή ροή ένός διεθνούς ampdre μέσω ένός διεθνούς ohm.

Είναι βέβαιο άτι άπό τά τρία φυσικά μεγέθη, δυναμικό, ρεύμα καί άντί

σταση, είναι δυνατός ό όρισμός πρότυπης μονάδας μόνο γιά δύο, ένώ ή 

πρότυπη μονάδα τοΰ τρίτου μεγέθους όρίζεται μονοσήμαντα μέσω τού νό
μου τοΰ Ohm. Συχνά άναφέρεται ή διασκεδαστική Ιστορία κατά τήν όποία 

τό ‘Αμερικανικό Κογκρέσσο υΙοθέτησε διά νόμου τό 1894  (μετά άπό είσή-

t Εξάλλου, δπως άναλύθηκε καί στήν Παράγραφο 12-3 κατά τήν όξιολόγηση τής σχετικής 
σημασίας τών μακροσκοπικών πεδίων D καί Η, ή παραγωγή, ά έλεγχος καί ή μέτρηση τοΰ 
ήλεκτρικοΰ φορτίου έμφανίζουν στήν τεχνολογία τοΟ ήλεκτρομαγνητισμοϋ μειωμένο έν- 
διαφέρον σέ σχέση μέ τήν παραγωγή, τόν έλεγχο καί τή μέτρηση ήλεκτρικοΰ ρεύματος. 
Αύτός είναι καί ένας άπό τούς λόγους γιά τούς άποίους προτιμήθηκε ή υίοθέτηση θεμε
λιώδους μονάδας μετρήσεως γιά τό ήλεκτρικό ρεύμα καί παράγωγης μονάδας μετρήσεως 
γιά τό ήλεκτρικό φορτίο. ο
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γηση μιας διεθνούς έπιτροπής έμπειρογνωμόνων) τρία άνεξάρτητα πρότυπα 
γιά τόν όρισμό τού volt, τού ampere καί τού ohm. Πολύ γρήγορα, λόγω 
συστηματικών σφαλμάτων στόν προσδιορισμό τών τριών μονάδων, στά 
πλαίσια της ’Αμερικανικής νομοθεσίας, έπαψε νά Ισχύει ό νόμος τού Ohm! 
Βεβαίως τίποτε δέν άπαγορεύει τήν υΙοθέτηση μιάς πρότυπης διατάξεως μέ 

καθορισμένη Η ΕΔ , τής όποίας ή τιμή προσδιορίζεται άπό τό νόμο τού Ohm 
καί τίς πρότυπες μονάδες ρεύματος καί άντιστάσεως. Τό ήλεκτρικό στοιχείο 

W eston, πού σήμερα χρησιμοποιείται ώς πρότυπη διάταξη ΗΕΔ, μελετήθη

κε μέ λεπτομέρεια στήν Παράγραφο 8-5.

Παράλληλα μέ τήν έξέλιξη τών πρότυπων μονάδων μετρήσεως, άρκετά 
νωρίς στήν Ιστορία τού ήλεκτρομαγνητισμοΰ άρχισε ή προσπάθεια γιά τόν 
άπόλυτο προσδιορισμό τους. Βασισμένη στίς Ιδέες πού διατύπωσε ό W e
ber τό 1851, ή έννοια τού άπόλυτου προσδιορισμού έκφράζει τή σύγκριση 
μονάδων ήλεκτρομαγνητικών μεγεθών άπευθείας πρός τά τρία θεμελιώδη 
μεγέθη τής μηχανικής. ΟΙ πρώτες προσπάθειες άπόλυτου προσδιορισμού 
είχαν ώς στόχο τόν όρισμό τής μονάδας μετρήσεως τής άντιστάσεως. Πο
λύ γρήγορα, μέ συνεχή βελτίωση τής πιστότητας καί άκρίβειας τών άποτε- 
λεσμάτων, οΙ προσπάθειες αύτές όδήγησαν στήν έγκατάλειψη τού προτύ
που στήλης ύδραργύρου. Σύγχρονοι μέθοδοι άπόλυτου προσδιορισμού τού 
ohm χρησιμοποιούν ένα περιστρεφόμενο άγωγό μέ γνωστή γωνιακή ταχύ
τητα, είσάγοντας έτσι τά μεγέθη τού μήκους καί τού χρόνου. Χρησιμο
ποιούν άκόμα έξαρτήματα έπαγωγής μέ συντελεστές αύτεπαγωγής ή άμοι- 
βαίας έπαγωγής πού είναι δυνατόν νά ύπολογιστοΰν μέ μεγάλη άκρίβεια 

άπό τή γεωμετρία καί τίς διαστάσεις τους. Κατά τόν ίδιο τρόπο ό άπόλυτος 
προσδιορισμός τού ampere μπορεί νά γίνει μέ προσεκτική μέτρηση τής δυ- 
νάμεως πού άναπτύσσεται μεταξύ ένός κινητού πηνίου καί ένός συστήμα
τος σταθερών πηνίων, άν οΐ διαστάσεις τών πηνίων εϊναι γνωστές.

Ή  δημιουργία ή διαθεσιμότητα προτύπων πολύ λίγο ένδιαφέρει σήμε
ρα τόν έπιστήμονα ή τό μηχανικό. Στά περισσότερα κράτη ό προσδιορι
σμός τών μονάδων μετρήσεως καί ή δημιουργία καί διατήρηση προτύπων 
έχει άνατεθεί σέ ‘Εθνικά 'Εργαστήρια Προτύπων ένώ άπό τή βιομηχανία 
διατίθενται δευτερογενή καί τριτογενή πρότυπα γιά χρήση στό έργαστήριο. 
Τά 'Εθνικά ’Εργαστήρια Προτύπων φυλάσσουν τά πρωτογενή πρότυπα, τά 

όποία περιοδικά έλέγχουν μέ άλληλοσύγκριση ή μέ διαδικασίες άπόλυτου 
προσδιορισμού. Σημαντική άκόμη προσπάθεια καταβάλλεται άπό τά 'Εθνικά 
Εργαστήρια γιά τόν συνεχώς άκριβέστερο προσδιορισμό τών μονάδων με

τρήσεως καί τή διαμόρφωση άκριβέστερων, πρακτικότερων καί οίκονομικό-
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τερών δευτερογενών προτύπων πού θά χρησιμοποιηθούν γιά μετρήσεις 

στήν έρευνα καί τή βιομηχανία. Πολλές μονάδες μετρήσεως είναι σήμερα 
γνωστές μέ άκρίβεια πού ξεπερνά τή μιά μονάδα ατά έκατό έκστομμύρισ
( 1 0 Λ

Ή  άκριβής γνώση καί ύλοποίηση ύπό μορφή προτύπου τών μονάδων 
μετρήσεως έχει πρωταρχική σημασία στή σύγχρονη έρευνα καί τεχνολογία. 

Όπως πολλές φορές άναφέραμε, κάθε μέτρηση άνάγεται σέ τελευταία 
άνάλυση στή σύγκριση τού φυσικού μεγέθους πού μετράται πρός κάποιο 
πρότυπο καί ή άκρίβεια μέ τήν όποία έχει προσδιοριστεί τό πρότυπο είναι 
καθοριστική γιά τήν πιστότητα τής μετρήσεως. Κατά τόν προσδιορισμό 

άποστάσεων στήν άστρονομία, κατά τή μέτρηση άντιστάσεων στή φυσική 

στερεός καταστάσεως, κατά τήν άνάλυση φασματοσκοπικών δεδομένων 

στή σύγχρονη έρευνα άπαιτείται συχνά άκρίβεια τής τάξης τού 10 -6 μέ άν- 

τίστοιχες άπαιτήσεις στήν άκριβή γνώση τού προτύπου. ’Εξίσου σημαντική 

είναι ή άκρίβεια τών προτύπων πού χρησιμοποιούνται στή βιομηχανία. 

Προηγμένες μηχανές έσωτερικής καύσης άπαιτοϋν προσδιορισμό τών δια

στάσεων μέ τέσσερα έως έξη σημαντικά ψηφία. ’Αλλά καί στήν καθημερι
νή ζωή καί τό έμπόριο ή έλλειπής γνώση μονάδων μέτρήσεων μπορεί νά 

έχει σημαντικές έπιπτώσεις. Κατά τή δεκαετία 1 98 0 -1 9 9 0  ο! χώρες τής 
Εύρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπεται άτι θά καταναλώσουν είσαγόμενο πε
τρέλαιο μέ έτήσιο ρυθμό 5 .6  χ 10® βαρέλια’ (bbl). Ά ν  ή μονάδα bbl είναι 

γνωστή μέ άκρίβεια τής τάξης τού 10~4 (πού συνεπάγεται προσδιορισμό 
γραμμικών διαστάσεων μέ άκρίβεια περίπου 100 pm) ή άβεβαιότητα στήν 
ποσότητα τού είσαγόμενου πετρελαίου είναι τής τάξης τών 105 bbl μέ συ

νολική άξία κατά έτος περίπου ένα δισεκατομμύριο δραχμές

Α-6 Τό Διεθνές Σύστημα Μονάδων Μετρήσεως (Systtme International)

Ή  πρώτη μονάδα μετρήσεως πού άναφέρεται στήν Ιστορία είναι ό πή
χης πού χρησιμοποιήθηκε άπό τούς άρχαίους Αίγυτττίους κατά τήν κατα

σκευή τών πυραμίδων καί όρίστηκε ώς ή άπόσταση άπό τόν άγκώνα ώς 

τήν άκρη τού μεσαίου δακτύλου ένός Αίγυπτίου τής έποχής έκείνης. Πολλοί 

παρόμοιοι όρισμοί καί πρότυπα άναφέρονται στήν Ιστορία. Ό  βασιλιάς ‘Ερ
ρίκος I τής ’Αγγλίας όρισε ώς μονάδα μετρήσεως τού μήκους τήν άπόστα
ση άπό τή μύτη του ώς τόν άντίχειρα τού άριστεροϋ του χεριού καί τήν 

όνόμασε γιάρδα. Ό  βασιλιάς Δαυίδ I τής Σκωτίας όρισε άνεξάρτητα ώς μο-

t Διεθνής μονάδα μετρήσεως δγκου υγρών καυσίμων. 1 bbl == 0.11924 m3. ο
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νάδα μετρήσεως τό μέσο μήκος τοϋ άντίχειρα τριών Σκωτσέζων (ένός ψη
λού, ένός κοντοϋ καί ένός μέ μεσαΤο άνάστημα) καί τήν όνόμασε ϊντσα. 01 

άνθρωπομορφικοί αύτοί όρισμοί πολύ γρήγορα έγκαΤαλείφθηκαν (κυρίως 
άπό άνθρώπους πού γιά τήν έκτέλεση μετρήσεων δέν είχαν πρόχειρους 

άρχαίους Αίγυπτίους, ‘Άγγλους βασιλείς ή Σκωτσέζους διαφόρων διαστά

σεων) ένώ παράλληλα καταβλήθηκε προσπάθεια γιά τή διαμόρφωση καί 

υΙοθέτηση περισσότερο άντικειμενικών προτύπων. Στήν προσπάθεια αύτή 
ό άνθρωπος δέν ύστέρησε σέ φαντασία καί έφευρετικότητα. Στά τέλη τού 

ΙΗΓ αίώνα υπήρχαν σέ χρήση περισσότερες άπό 200  διαφορετικά όρισμέ- 
νες μονάδες μόνο γιά τή μέτρηση τού μήκους.

Ή  πρώτη άπόπειρα γιά τή δημιουργία ένός όπλου, εύχρηστου καί 
διεθνώς άποδεκτοϋ συστήματος μονάδων μετρήσεως γίνεται άμέσως μετά 
τή Γαλλική ’Επανάσταση μέ άποτέλεσμα τή γένεση τού μέτρου καί του χι- 
λιογράμμου. Ά ν  καί οΙ άγγλοσαξονικές χώρες συνέχισαν μέχρι πρόσφα
τα τή χρήση διαφορετικού συστήματος μονάδων στήν τεχνολογία καί τό 
έμπόριο, τά συστήματα CGS καί M KS πού προέκυψαν άπό τήν προσπάθεια 
αύτή καθιερώθηκαν διεθνώς στόν έπιστημονικό χώρο. Δυστυχώς ή βιομη

χανική έπανάσταση καί ή μετέπειτα άλματώδης έξέλειξη τής έπιστήμης καί 

τής τεχνολογίας έπανέφεραν γρήγορα τό χάος στή χρήση τών μονάδων με

τρήσεως. Μέ τήν άνακάλυψη νέων φαινομένων, Ιδίως τών ήλεκτρομαγνητι- 

κών, μέ τήν άνάπτυξη τής έφαρμοσμένης έρευνας σέ διάφορους, κατά πο

λύ άνεξάρτητους, τομείς τών φυσικών έπιστημών, δπως ή όπτική, ή άντοχή 
ύλικών, ή άεροδυναμική, όρίστηκε μιά πληθώρα νέων μονάδων μετρήσεως 
πού ούσιαστικά άναφέρονται στό Τδιο φυσικό μέγεθος. Σέ ένα σύνηθες έγ- 
χειρίδιο φυσικών σταθερών καί μονάδων μετρήσεως1 έκδόσεως 1960 
μπορεί νά μετρήσει κανείς 2 0  διαφορετικές μονάδες πιέσεως, 32 ένερ- 
γείας, 20  ήλεκτρικοϋ ρεύματος καί 21 φωτισμού.

Μέ τή σημερινή .τεράστια διακίνηση έπιστημονικών πληροφοριών, μη
χανημάτων, βιομηχανικών προϊόντων καί έμπορευμάτων, ή υΙοθέτηση ένός 
παγκόσμια άποδεκτοϋ συστήματος μονάδων μετρήσεως άποτελεϊ έπιτακτι- 
κή άνάγκη. Πρός τήν κατεύθυνση αύτή καταβάλλεται κατά τήν τελευταία 

είκοσαετία μιά συντονισμένη διεθνής προσπάθεια μέ προσεκτική μελέτη 
τών άναγκών τής έπιστήμης καί τής τεχνολογίας, νομοθετικές ρυθμίσεις καί 

διακρατικές συμφωνίες. Τό Διεθνές Σύστημα ή Systdma International (SI)

t βλέπε π.χ. Handbook of Chemistry and Physics, 41st ed., Chemical Rubber Publ. Co., 
Cleveland, Ohio, 1960.
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πού έχει προκόψει άπό τήν προσπάθεια αύτή χρησιμοποιεΤ τίς θεμελιώδεις 

μονάδες τού παλαιού συστήματος M KSA , καθώς καί τρεΤς έπιπλέον αυθαί
ρετα όρισμένες μονάδες άπό κατά μεγάλο βαθμό αύτόνομους τομείς τής 
έπιστήμης. ΥΙοθετεΤ έπιπλέον ένιαΤο συμβολισμό τών μονάδων καί καθορι

σμένα πρότυπα γιά τήν ύλοποίησή τους ατό έργαστήριο καί τήν κατασκευή 
δευτερογενών προτύπων.

Τό σύστημα SI χρησιμοποιείται σήμερα άπό άλες σχεδόν τίς βιομηχανι
κές χώρες καί τείνει νά γίνει παγκόσμια άποδεκτό. Έ χ ε ι πλήρως έφαρμο- 
στεΤ (μέ άνεκτές μόνο όρισμένες παρεκλήσεις γιά μιά μεταβατική περίοδο 
10 έτών) στίς χώρες τής Εύρωπαϊκής Κοινότητας, ένώ γιά τήν Ελλάδα 
άποτελεΤ μέρος τού Παράγωγου Δικαίου πού κληρονόμησε ή χώρα μας κα

τά τήν ένταξή της στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα τό 1981 . Ή  περιγραφή τού 

συστήματος SI περιέχεται στήν Όδηγία’ τού Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 80/181 , πού γιά λόγους πληρότητας παρατίθεται στίς έπόμε- 

νες σελίδες μέ άνατύπωση τού κειμένου άπό τήν Επ ίσημη ’Εφημερίδα τών 

Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων.

t βλέπε έπίσης προγενέστερες ’Οδηγίες 71/354 καί 76/770.
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Ο Δ Η Γ ΙΑ  T O Y  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ  

τής 20ής Δ εκ εμ β ρ ίο υ  1979

ru p i πμυσε γγίσεω ς τών νομοθεσ ιώ ν των Κρατώ ν Μ ι,\ώ ν  των Α νοφ ερομένω ν οτις μονάδες 
μετρήσεω ς kui κα ιυ ρ γ ή ο εω ς τής δδηγίος 71 /3 54 /ΕΟ Κ

(80/181/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

"Έχοντας υπόψη:

τή συνθήκη περί ίδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότηιος.καί ιδίως ιό άρθρο 100,

τήν όδηγία 71/354/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 18ης 
"Οκτωβρίου 1971 περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών 
των Κρατών Μελών σχετικά μέ τίς μονάδες μετρή- 
σεως(ΐ). δπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τήν δδη-
γία 76/770/ΕΟΚ(ϊ),

τήν πρόταση τής Έπιτροπής(3), 

τή γνώμη τής Συνελεύσεως(4),

τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Έπιτρο-
πήζ(5).

Εκτιμώντας:

ότι οί μονάδες μετρήσεως είναι άπαραίτητες γιά κάθε 
όργανο μετρήσεως, γιά τήν Εκφραση κάθε πραγματο
ποιούμενης μετρήσεως καί γιά τήν Εκφραση κάθε 
ένδείξεως μεγέθους* 6τι οί μονάδες μετρήσεως χρησι
μοποιούνται στους περισσότερους άπό τούς τομείς 
Ανθρώπινης δραστηριότητος ■ ότι είναι Αναγκαίο νά 
Εξασφαλισθεΐ ή μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια κατά τή 
χρησιμοποίησή τους* ότι είναι Επομένως Αναγκαίο νά 
ρυθμισθεΐ ή χρήση τους Εντός τής Κοινότητος στό 
οικονομικό κύκλωμα, στούς τομείς τής δημοσίας υγεί
ας καί κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς έπίσης καί στις 
Εργασίες διοικητικού χαρακτήρα *

δτι Εν ιούιοις, στό πεδίο των διεθνών μεταφορών, 
υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες πού δε
σμεύουν τήν Κοινότητα ή τά Κράτη Μέλη- δτι οί 
συμβάσεις η συμφωνίες αυτές πρέπει νά τηρηθούν

(») ΕΕ Δριδ. Ν 243 τής 29.10.1971. ο. 29.
(!) ΕΕ Δριό. Ν 262 τής 27.9.1976, ο. 204.
(3) ΕΕ Δριδ. Λ 81 τής 28.3.1979, ο.  6.
(*) ΕΕ Δριθ. A 127 τής 21.5 1979, ο 80.
(3) Γνώμη πού έχηράοθηκε στις 24 καί 25 'Οκτωβρίου 1979 

(καί ή όποιο δεν δημοοιενθηκε Ακόμη οτήν Επίσημη 
Έη ημερίδα)

δτι oi νομοθεσίες τών Κρατών Μελών πού καθορίζουν 
τή χρήση τών μονάδων μετρήσεων διαφέρουν άπό τό 
Ενα Κράτος Μέλος στό άλλο καί ώς έκ τούτου παρε
μποδίζουν τίς έμπορικές συναλλαγές· δτι, υπό τίς 
συνθήκες αύτές, έπιβάλλεται ή Εναρμόνιση τών νομο
θετικών, κανονιστικών καί διοικητικών διατάξεων 
γιά νά Εξαλειφθούν τά Εμπόδια αυτά*

δτι οί μονάδες μετρήσεως άποτελούν Αντικείμενο 
διεθνών Αποφάσεων πού λαμβάνονται άπό τή Γενική 
Συνδιάσκεψη Μέτρων καί Σταθμών (CGPM) πού 
ουνεστήθη μέ τή Σύμβαση τού Μέτρου πού ύπεγράφη 
στό Παρίσι στίς 20 Μαιου 1875, στήν όποία Εχουν 
προσχωρήσει 6λα τά Κράτη Μέλη * δτι οί Αποφάσεις 
αύτές συνέβαλαν στή γένεση τού Διεθνούς Συστήμα
τος Μονάδων μετρήσεως (SI)·

δτι τό Συμβούλιο υιοθέτησε στίς 18 "Οκτωβρίου 1971 
την όδηγία 71/354/ΕΟΚ πού άποβλέπει στην Εναρμό
νιση τών νομοθεσιών τών Κρατών Μελών γιά νά 
έξαλειφθούν τά έμπόδια στίς συναλλαγές υιοθετώντας 
σέ κοινοτικό Επίπεδο τό Διεθνές Σύστημα Μονάδων· 
δτι ή όδηγία 71/354/ΕΟΚ τροποποιήθηκε άπό τήν 
πράξη προσχωρήσεως καί άπό τήν όδηγία 76/770/ 
ΕΟΚ*

δτι οί κοινοτικές αύτές διατάξεις δεν έξάλειψαν δλα 
τά Εμπόδια στό πεδίο αυτό· δτι κατ' έφαρμογή της 
όδηγίας 76/770/ΕΟΚ προβλέπεται νά Εξετασθεΐ, πρό 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1979,ή κατάσταση τών μονάδων 
μετρήσεως. τών όνομάσιών καί τών συμβόλων πού 
περιλαμβάνονται στό κεφάλαιο Δ τού παραρτήματός 
της · δτι. Επί πλέον, άπεδείχθη Αναγκαία ή ΕπαναξΕ- 
ταση της καταστάσεως όρισμένων άλλων μονάδων 
μετρήσεως*

δτι γιά τήν άποφυγή σημαντικών δυσκολιών, είναι 
Αναγκαίο νά προβλεφθεϊ μία μεταβατική περίοδος γιά 
τήν Εξάλειψη τών μονάδων μετρήσεως οί όποιες δέν 
είναι συμβιβαστές μέ τό Διεθνές Σύστημα · δτι είναι Εν 
τούτοις άπαραίτητο νσ ΕπιτραπεΙ στά Κράτη ΜΕλη 
πού τό Επιθυμούν νά Επιβάλλουν στήν Επικράτειά 
τους τίς διατάξεις μόνον τού κεφαλαίου I τού παραρ
τήματος, τό ταχύτερο δυνατό δτι είναι λοιπόν Ανα
γκαίο, σέ κοινοτικό Επίπεδο, νά περιοριαθεί ή μιταβα- 
τική αυτή περίοδος Αφήνοντας Ελευθερία στά Κράτη

ι
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Μέλη νά μην χάνουν-χρήοη δλόχληρης τής μεταβατι
κής οΰτή; .κριόόυυ

Ατι. χατά π'| διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου είναι 
Απαραίτητο νά διατηρηθεί μιά σαφής κατάοταση έπι 
ιού θέματος τής χρήσεως τών μονάδων μετρήσεως 
στις συναλλαγές μεταξύ ιών Κρατών Μελών, χαί αυτό 
ιδίως γιά νά προοτατενθεί δ καταναλωτής δτι ή 
έπιβεβλημένη υποχρέωση ατά Κράτη Μέλη γιά τήν 
Αποδοχή χρησιμοπσιήσεως έπιπροσθέτων ένδείξεων 
έπί τών προϊόντων χαί τού έξοπλισμον πού εισάγονται 
άπό τά άλλα Κράτη Μέλη χατά τή διάρκεια τής 
μεταβατικής αυτής περιόδου έμφανίζεται καλώς 
προσαρμοσμένη γιά τό σχοπό αυτό -

δτι έν τούτοις ή συστηματική έφαρμογή μιας τέτοιας 
Χύσεως σέ δλα τά όργανα μετρήσεως χαί μεταξύ άλλων 
χαί ατά ιατρικά όργανα δέν είναι κατ' άνάγχη 
Ιπιθυμητή- δτι τά Κράτη Μέλη πρέπει λοιπόν νά 
μπορούν νά άπαιτοϋν στην έπιχράτειά τους όπως τά 
δργανα μετρήσεως φέρουν τίς ένδείξεις μεγέθους αέ 
μία μόνο νόμιμη μονάδα μετρήσεως -

δτι ή παρούσα όδηγία δέν έπηρεάζει τή συνεχή κατα
σκευή προϊόντων πού ήδη διατίθενται στήν άγορά - 
δτι άφορά έν τούτοις τή διάθεση στήν άγορά χαί τή 
χρησιμοποίηση προϊόντων χαί έξοπλισμών που φέ
ρουν ένδείξεις μεγεθών σέ μονάδες μετρήσεως πού δέν 
είναι πλέον νόμιμες μονάδες μετρήσεως χαί πού είναι 
Αναγκαία γιά τή συμπλήρωση ή Αντικατάσταση έξαρ- 
τημάτων ή μερών τών προϊόντων, έξοπλισμών καί 
άργάνων μετρήσεως πού ήδη έχουν διατεθεί στήν 
άγορά- δτι-είναι συνεπώς Αναγκαίο δπως τά Κράτη 
Μέλη έγκρίνουν τή διάθεση στήν Αγορά χαί τή χρησι
μοποίηση, Ακόμη κι δταν φέρουν ένδείξεις μεγέθους 
σέ μονάδες μετρήσεως που δέν είναι πλέον νόμιμες, 
τέτοιων προϊόντων καί έξοπλισμών σνμπληρώοεως ή 
Αντιχαταοτάσεως γιά νά καταστεί δυνατή ή συνεχής 
χρησιμοποίηση τών προϊόντων, έξοπλισμών ή όργά- 
νων μετρήσεως πού ήδη έχουν διατεθεί στήν άγορά-

δτι ό Διεθνής ‘Οργανισμός Τυποποιήοεως (ISO) υίο- 
θέτησε στή I Μαρτίου 1974 ένα διεθνές πρότυπο πού 
Αφορά τήν παρουσίαση τών μονάδων SI καί άλλων 
μονάδων γιά τή χρησιμοποίησή τους σέ συστήματα 
πού περιλαμβάνουν λειτουργίες καθορισμένων 
χαρακτήρων- δτι είναι έπομένως χρήσιμο δπως ή 
Κοινότης υίοθετήσει τίς λύσεις πού έχουν ήδη γίνει 
Αποδεκτές σέ ένα ευρύτερο διεθνές σχέδιο οτό πρότυ
πο ISO 2955 τής 1ης Μαρτίου 1974-

δτι οί χοινοτιχές διατάξεις έπί του θέματος τών 
μονάδων μετρήσει»; εύρίσχονται διασκορπισμένες σέ 
περισσότερα άπό ένα κοινοτικά κείμενα δτι τό θέμα 
τών μονάδων μιτρήοε·»; έχει τέτοια ιίημααία πού είναι 
α.ταραιιηιη ή δυνατότητα Αναφοράς αέ ένα μοναδικό 
κοινοτικό κείμενο ότι γι' αύτό τό λόγο ή παρούσα 
όδηγία συνενώνει δλες εις χοινοτιχές διατάξεις έπί 
τού θέματα; καί χρειάζεται ή κατάργηση τής Λδηγίας 
71 354 ΓΟΚ

Ε Ξ Ε Λ Π ΪΕ .Γ Η Ν  Π Α Ρ Ο Υ Σ Α  Ο Δ Η Γ ΙΑ ;

Άρθρο I

ΟΙ νόμιμε; χατά τήν έννοια τής παρούσας όδηγΐας 
μονάδες μετρήσεως >ί όποιες πρέπει νά χρησιμοποι
ούνται γιά τήν έκφραση τών μεγεθών είναι:

α) έχείνες πού περιλαμβάνονται οτό κεφάλαιο I τον 
παραρτήματος-

6) έχείνες πού περιλαμβάνονται οπό κεφάλαιο II τον 
παραρτήματος, μέχρι μία ήμερομηνία καθοριζό
μενη άπό τά Κράτη Μέλη. Ή  ήμερομηνία αυτή δέν 
μπορεί νά ύπερβ'ΐ τίς 31 Δεκεμβρίου 1985 -

γ) έχείνες πού περιλαμβάνονται στό κεφάλαιο III τού 
παραρτήματος οέ έχεϊνα τά Κράτη Μέλη μόνο στά 
όποια ήταν οέ ισχύ στις 21 'Απριλίου 1973 χαί 
μέχρι μία ήμερομηνία καθοριζόμενη άπό αυτό 
μόνα τά Κράτη Μέλη. Ή  ήμερομηνία αυτή δέν 
μπορεί νά ύπερβεί μία όριαχή ήμερμηνία πού θά 
χαθορισθεί ή ίδια άπό τό Συμβούλιο έπί τή βάσει 
τού Αρθρου 100 τής συνθήκης πριν τίς 31 Δεκεμ
βρίου 1989.

Άρθρο 2

3
α) ΟΙ ύποχρεώοεις πού Απορρέουν άπό τό Αρθρο 1 

Αφορούν τά χρησιμοποιούμενα δργανα μετρήσεως. 
τίς πραγματοποιούμενες μετρήσεις χαί τίς ένδείξεις 
μεγέθους πού έχφράζονται σέ μονάδες μετρήσεως 
οτό οικονομικό κύκλωμα, στούς τομείς τής δημοσί
ας υγείας καί τών κοινωνικών άσφαλίσεων, καθώς 
έπίσης χαί στις έργαοίες διοικητικού χαρακτήρα.

β) Ή  παρούσα όδηγία δέν έπηρεάζει τή χρησιμοποίη
ση, στά πεδία τών θαλασσίων καί άεροποριχών 
συγκοινωνιών καί τών σιδηροδρομικών μεταφο
ρών, μονάδων Αλλων Από έχείνες πού καθίστανται 
ύποχρεωτιχές μέ τήν παρούσα όδηγία Αλλά οί 
όποιες προδλέπονται όπό διεθνείς συμβάσεις ή 
συμφωνίες πού δεσμεύουν τήν Κοινότητα ή τά 
Κράτη 'Μέλη.

Άρθρο 3

1. Κατά τήν Εννοια τής παρούσας όδηγίας, ύπάρχει 
συμπληρωματική ένδειξη, δταν μιά Ενδειξη έχφραζό- 
μενη σέ μιά μονάδα τού κεφαλαίου I τού παραρτήμα
τος συνοδεύεται άπό μιά ή περισσότερες ένδείξεις 
έχφραζόμενες σέ μονάδες πού δέν περιλαμβάνονται 
οτό κεφάλαιο I.

2. Ή  χρησιμοποίηση συμπληρωματικών ένδείξεων 
έπιτοέπεται μέχρι τίς 31 Δεκεμβρίου 1939.

3. Εν τούτοις. τά Κράτη Μέλη μπορούν νά Απαιτή
σουν δπως τά όργανα μετρήοεως φέρουν τίς ένδείξεις 
μεγέθους σέ μιά μόνο νόμιμη μονάδα μετρήσεως.
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4. Ή Ν δ ιιζ η  ΛOV ίχ φ ρ ο ζ ίτ ο ι  οτή μθν<ϊδ<( μιΤρήσεως 
π ον  περ ιλαμβάνετιιι οχό  χ ε ς ά λ α ιο  1 π ρ έπ ε ι νά  c lvat 
προεξάρχονοα . Ο ί ένδείξεις .τον έχφ ρ ά ζο ν τα ι σέ μο
νάδες μετρήσει·.»; τ ο ν  δεν περ ιλαμ βάνοντα ι Οΐό κ εφ ά 
λαιο 1 π ρέπ ει νά  έκ ςρ ά ζ ο ν ιπ ι ιδ ια ίτερ α  μέ χα ρ α κ τή 
ρες διαστάσεω ν ιό  πολύ Ισων μέ έχ ε ϊν ε ; τών χα ρ α κ τή 
ρων της ένδείζεω ς τ ο ν  ά ντισ το ιχεΐ σέ μονάδες πού 
περ ιλαμβάνοντα ι σ ιό  κεφ ά λα ιο  1.

5. Ή  χρησιμοποίηση τών συμπληρωματικών ένδείξε- 
ων μπορεί νά παραταθεϊ πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 
1989.

"Άρθρο 4

Ή  χρησιμοποίηση μονάδων μετρήσεως πού δέν είναι ή 
πού δέν είναι πλέον νόμιμες έπιτρέπεται:

— γιά τά προϊόντα χαί έξοπλισμούς πού διατίθενται 
ήδη στην άγορά χαί/ή εύρίσκονται ήδη σέ χρήση 
κατά την ήμερομηνία υίοθετήσεως της παρούσας 
δδηγίας,

— γιά τά έξαρτήματα χαί μέρη προϊόντων χαί έξοπλι- 
σμών τά άναγχαϊα γιά τή συμπλήρωση ή άντιχατά- 
σταση τών έξαρτημάτων ή μερών προϊόντων χαί 
έξοπλισμών πού προβλέπονται άνωτέρω.

Έν τούτοις, γιά τίς διατάξεις ένδείξεως τών όργάνων 
μετρήσεως, μπορεί νά άπαιτηθεϊ ή χρησιμοποίηση 
νομίμων μονάδων μετρήσεως.

"Άρθρο 5

Τό Διεθνές πρότυπο ISO 2955 της 1ης Μαρτίου 1974, 
«Επεξεργασία τής πληροφορήσεως-Παρουσίαση τών 
μονάδων SI χαί άλλων μονάδων γιά χρησιμοποίηση σέ 
συστήματα πού περιλαμβάνουν λειτουργίες καθορι
σμένων χαρακτήρων», είναι έφαρμόσιμο στόν τομέα 
πού διέπεται άπό τήν παράγραφο 1 αυτού.

"Αρθρο 6

Ή  όδηγία 71/354/ΕΟΚ χαταργεΐται τήν 1η 'Οκτωβρί
ου 1981.

Έ ν  τού το ι;. κατά  παρέκκλιση  τής ό δη γ ία ; 71*354/ 
ΕΟ Κ , τά Κ ράτη Μ έλη έπ ιτρέπονν ή συνεχίζουν νά 
θεω ρούν ώς Ανεκτή, ν π ό  τίς π ρ οϋπ οθέσ ει; πού κ α θ ο 
ρ ίζοντα ι οτό Αρθρο 1 τής παρούσας δδηγίας. τή 
χρησιμοποίηση πέραν τή ; 31η ; Δ εχεχιίβρίου 1979 τών 
ακολούθω ν μονάδω ν μετρήσεως:

millimetre of mercury 
poise 
stokes 
yard
square yard 
therm

"Άρθρο 7

α) Τά Κράτη Μέλη θεσπίζουν χαί δημοσιεύουν πρό 
τής 1ης Ιουλίου 1981 τίς άναγχαϊες νομοθετικές, 
κανονιστικές χαί διοικητικές διατάξεις γιά νά συμ
μορφωθούν πρός τήν παρούσα δδηγία χαί τίς 
κοινοποιούν στην Επιτροπή.

Εφαρμόζουν τίς διατάξεις αύτές άπό τήν 1η 
'Οκτωβρίου 1981.

6) Ά πό τής κοινοποιήσεως τής παρούσας δδηγίας, τά 
Κράτη Μέλη θά ένημερώνουν έξάλλου την Επιτρο
πή έντός ευθέτου χρόνου, γιά νά τής δίνεται ή 
δυνατότητα νά παρουσιάζει τίς παρατηρήσεις της, 
γιά κάθε σχέδιο διατάξεως, νομοθετικής, κανονι
στικής ή διοικητικής μορφής, πού σκοπεύουν νά 
υίοθετησουν στό πεδίο πού διέπεται άπό τήν πα
ρούσα δδηγία.

Άρθρο 8

Ή  παρούσα δδηγία άπευθύνεται στά Κράτη Μέλη. 

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στις 20 Δεκεμβρίου 1979.

Γιά τά Συμβούλιο 

Ό  Πρόεδρος 

J. TUNNEY

(Κεφάλαιο II), 
(Κεφάλαιο II), 
(Κεφάλαιο II), 
(Κεφάλαιο III), 
(Κεφάλαιο III), 
(Κεφάλαιο III).#’
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ  I

ΝΟΜΙΜΕΣ M O N .U EI Μ ΕΤΡΗ ΣΕΠ Σ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜ ΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ  ΑΡΘΡΟ I ΥΠΟ α)

I. Μ ΟΝΑΔΕΣ SI ΚΑ Ι Δ ΕΚ Α Δ ΙΚ Α  Π Ο ΛΛΑΠ ΛΑΣΙΑ Κ Α Ι ΥΠ Ο Π Ο Λ Λ Α Π Λ Α ΣΙΑ  ΤΟΝ

1.1. ΜονόΑες βόοεως SI

Μ*Π*·1
σ - κ - ω

Μήκος μέτρο m

Μάζα χαιόγραμμο Ks
Χρόνος Αεντερόλεκτο t
Ένταση ήλεχτρικοϋ ρεύματος u n p in A

θτρμοΑνναμική θερμοκρασία kelvin K

Ποσότητα Ολης mole mol

Φωτεινή ένταση (φωτοβολία) ond ela od

Ο Ι Αριθμοί τών μ α ν ίΙκ ν  (Αοιικς S I είναι ο( όκόλονβοι:

Μονάδα μήκους

Τό μέτρο ι(«οι μήκος too μέ I  650 763.75 μήκη κύματος στ6 κενό τής έη ο ο β ο ϋ α ς  χοό  
Αντιστοιχεί στή μ ιτά κυο η  μεταξύ τών σταθμών 2ριο >u>( 54) τον Ατόμου τον κρνκτον 06.

(11η C G FM 09 60 ) άκοφ. 6|.

Μονάδα μάζας (

Τό χιλιόγραμμο είναι ή μονάδα μάζας. Ε ίνα ι too μέ τή μάζα τού όκόνονς «ρωτο τόκου τού 
χιλιογρόμμον.

(3η C C P M (I9 0 I) ο. 70 τών *ραχτιχών|.

Μονάδα χρόνον

Τό Αεντερόλεατο είναι ή διάρκεια 9 192631 770 .τεριόΑων τής Ακτινοβολίας .τον Αντιστοι- 
χτΐ οτή μετΛ-ττωση μεταξύ τών όνο ύκερλέ,ττων σταθμών έντργτίας τής θεμελιώδους 
καταστόστως τού Ατόμου τον καισίου 133.

(13η CG PM 0967) Α.τόφ Ι|

Μονάδα έντάσεως ήλεκτρικου ρεύματος

Τό  jm pcre ι ίν ·ι ι  ή ένταση σταθερού ρεύματος '.ό Α.τοίι». Αιαρρέον όνο ενθνγραμμους 
ταριύ-ίη/ ονς Α/ΗΓ.-ού;. ά.τειραυ μήκους. αμελητέας κυκλικής Am τομή; κα ί το.νοθε τημένους 
•ιτό κενό · ι ί  <«.τ.κιτιι»τη 1 μέτρου ό Ινας Ατό τόν Αλλο. ταρΑγει μεεαςΰ τιϊτν Αγωγών uvntrv 
Αύναμη ΐ·τη μ» 2 « 10 ’  ncvtun άνά μέτρο μήκους.

■ (Ο ΡΜ (Γ> 46 ) Λ.τΑρ. 2 . έγκριθεϊσα ό.τό Γην 9η C G P M ( 19«)|)|.

48
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ό; ι·ι#«»Λγ*μμι ι<** ι’ΐιι mjim’i/iC ·

Τό K cK m . μονόΛα θερμοδυναμική; θερμοκρασία;. f *Vl1' ^ 'W c i  1*273.1*' τή; Αιριιαδν- 
ν ιιμ ική ; δ ίο ιιοχρ ιισ ίο ; \ο ν  τριπλού ιιηιιΐ ίοι* τού νιροΰ

|13η C G PM l1Vo7> ii ir n f . *] '

Μονάδα ποσότητας Ολη;
♦

Τό mole είναι ή ποσότητα ύλης συστήματος πού περιέχει τόσες στοιχειώδεις Αντότητες 6σα 
είναι τή Ατομα πού υπάρχουν σε 0.012 χιλιόγραμμα άνθρακσς 12.

’Eif' 6οον χρησιμοποιείται τό mole, οί στοιχειώδεις Λντότητε; πρέπει νά καθορίζονται καί 
μπορεί νά είναι Ατομα, μόρια, ιόντα, ήΧεχτρόνια. Αλλα σωματίδια ή καθορισμένα 
συγκροτήματα tctouov σωματιδίων.

|!4η  CGPM (I971) άπόφ. 3).

Μονάδα φωτεινής Ατάοεως

Ή  candela είναι φωτεινή Ενταση πρός μιά δεδομένη κατεύθυνση πηγής ή όποια Εκπέμπει 
μονοχρωματική Ακτινοβολία σνχνότητας 540*10** hertz καί τής όποιας ή ισχύς προς τήν 
κατεύθυνση αύτή είναι 1/683 watt όνά στερακτίνιο.

{16η CGPM(1979) άπόφ. 3]

1.1.1. Ε ιδική δνομοοίο κοί σύμβολο τής μονάδας θερμοκραοιος SI στην ηερίητωση τής 
θερμοκροοίος Κελσίου

ΜΤγτ·ο(

Μο*Ά6ο

’Ο«οναοία Σύμβολο

Θερμοκρασία Κελσίου βαθμός Κελσίου •c

Ή  θερμοκρασία Κελσίου t δρίζεται Από τή διαφορά t =■ Τ — Το μεταξύ δύο 
θερμοδυναμικών θερμοχρασιώνΤ καί Το δπουΤο =  273,15 kelvins. Έ να  διάστημα ή 
διαφορά θερμοκρασίας μπορούν νά έκφρασθοΰν είτε σέ kelvin, είτε σέ βαθμούς 
Κελοίου. Ή  μονάδα «βαθμός Κελσίου» είναι ίση μέ τή μονάδα «kelvin».

1.2. "Ά λλες μονάδες S1

1.2.1. Συμπληρωματικές μονάδες SI

Μσ«4*α*
. Μ ίγτ·ος

Σνμ6θλθ

"Επίπεδος γωνία άχτίνιο rad

Στερεά γωνία στερακτίνιο $1

(11η CGPM<1960) άπόφ. 12]

ΟΙ δριομοί των συμπληρωματικών μονάδων S1 είναι οί Ακόλουθοι:

Μονάδα Επιπέδου γωνίας

Τό άχτίνιο είναι ή ίπ ίπεδος γωνία πού περιέχεται μεταξύ δύο Αχτίνων οί όποιες, ίπ ί 
τής περιφέρειας Ενός κύκλου, άποχόπτονν τόξο μήκους ίσου μέ /κείνο τής Αχτίνας.

(Διεθνές πρότυπα ISO 3 1 Ί .  Δεκέμβριος 1965).
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ΜυνπΑα yuvi'ii;

Τό στιριιχτίνισ itvdv ή ιπι^ιά γωνία ή Α.τσΰι. (|«νο; ιη* « ν 'Ί Ϊ  πκ νΠο KtvT\H> 
μίας σςαίρα;. άποκάικι Ι.τί τής (.ΐι^αιιΐιι; τής οτχι^ις αυτής Ι(ΐ6ούιϊν Γοο μι τό 
ίμδαδόν τετραγώνου έχοντας ώς .τλενρά την Αχτίνα τής οςο·#»;.

(Διεόνές πρότυπο ISO 31 -I. Λτχτμβριος 1963)

1.2.2. Ππράγωγ€ς μονόδις $1

ΟΙ μονάότς, οΐ όηοϊτς .ταράγονται κατά τρόπο σνναρή Α.τό τις μονάδες βόοιως καί 
τις συμπληρωματικές μονΑΑτς SI, tioonat Από άλγτ6ριχές έκρράσεις ».τ4 τήν μορφή 
γινομένων ϊννέμτμν των μονάδων 66οτως χαί/ή εών συμπληρωματικών μονάδων S1 
μέ ίναν Αριδμητικό συντελεστή ίοο μέ τόν Αριθμό I.

1.2.3. Ποράγωγε< μονάδες SI μέ ειδικές Ανομοοίτς καί αϋμβολα

Ίι·γμη

Μ*γτ·ος
Χ>Φ»ΜΜ

U  lUif u  iwok l  
X» «Ιρμι >·ι··Κ 

χχ~»*«ς

Συχνότητα here Hz V*
Δύναμη newton N -  *. .  *
Πΐιοη χαί τάση 
Ενέργεια. (ργο, .τοοότη-

pacal Pa N nr* m'l kg · s-*

τα θτρμότητος joule 1 N - m m* · kg · »·*
ΊοχνςΟ. ροή ένεργείας 
Ποσότητα ηλεκτρισμόν.

wan W 1 »*« m* ■ kg - »·*

ήλεκτριχΔ φορτίο

"Ηλεκτρική τάση, ήλε· 
κτρικά δυναμικά. ήλε·

coulomb c t ' A

κτρεγερτική Αύναμη volt V W A'· m* kg ■ s'* · A-1
Ηλεκτρική Αντίσταση ohm a V A-i m* kg - s-* · A'1
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 
Ηλεκτρική χωρητικά-

ficRiem s A ■ V-i m* k r ' ‘»4 ? a

τηια farad F C · V-· nr* kr* *4 A

Μαγνητική ροή weber Wb V f m* ■ kg - s* ■ A'
Μαγνητική έιταγωγή 
Συντελεστής αότεκα·

tesla T Wb nr* kg s** A ·

Henry H Wb Α» m* · kg · *·* · A"
Φωτεινή ροή lumen lm cd - sr
Φωτισμός 

Ραδιενέργεια (Ισνΐ-

lux u lm · nr* nr* · od ■ sr

ζονοες άχτινοβολίες)

‘Αιτορροφονμένη Αόση, 
Αείκτης Ακορροφονμέ· 
νης Αάσεως. έντργτια 
μεταδιδόμενη στή μάζα

becqueret Bp

3 kg*

s '

kcrma
ύιολογικΰς Αποτελεσμα- 
τική Αηορροφονμένη δό-

c r m*.s'*

ση. ισοδύναμο Αάσεως sievert 5* 1 kr * m*s·*

μ χ ι ν χ ;  »Τ; Τ^μ.»,ιΛ.ι -« • n .x .w .h .
T 4 l» x rx ; |J|XT mw »ΧΧ».ΙΙ»·ΧΙΧΧ VrM ^lfV Τ'* X » * .  .. ' .  1 * . . .
hayoax ΠΚ ♦ *.»·-.» V. ■ >»· ·π Η *Λμ~ ·  ■ ■ -·*'* «*—»*"·« . "X ·» *«·; Hi CCfM.

» S 'W.IVII
rV A · /Μ  Κ |ν *4<
4ft. *9* μΑ·«4 ·*·#·. ΐ

ΜονάΛ»; ταράγ.,.γτς τ.Γ.ν μον.,Α.,,ν «...η···; SI ή ■ " μ.τλη9.„μητιχύν Αίν.ιντ.ιι 
fx 'fμ*ι^»»ντιιι μέ τή γρηιΐ·υΊΤι··ηιιη tiiiv μ»,'<:·'<υν **►·· x t'p .ilttu iu  |

Ο
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Λ»·^Μΐγιΐίγι ; ιιιι\ μΛι ; S! •‘'rvMvnii \*t ι >·| ι/«ιΙ·»ντιιι μι' ιή /♦.·»Μ»Ηΐν·ΐι·ομιη 
tm v Ov o u ik Hm v  κ«ιϊ ι«ιν ιΐδικιίιν «μ η ιιο μ ιΛ tot .1 ιV(iMd. λ χ ή  ιιο \(ΐ6 α  S I
τ«»ι· ^«'νιιμίΚΜΓ ί ϊ *·»6ιμ·; «Νι*\·ι η ι ι  μ * « /.«u m i j u u  in: m 1 Kj: s ’ η N s m · f| Pa.\

1 3 IlfHiOrpuiu κοί oi*pfto\ti ιοικ, hi 6m»ni \|»ΐ|ΐ»φΐι nr\ (ihiv i iû m ιϊ,η Â io|irvys όικιιδικών 
iui.\X(inXooiu>v καί ύιΐοηοΧΧιιηΧοοϊων

Iw c iiim j; ΠΐΜ·9«μυ Xi'lifaili* Iw riid tii; ΠθΓ»6τμα

10»* CM E 10*» deci d
10»* p cia P 10*3 cent» c

10” (era T io-> mtlli m

10* giga G 10-6 m icro μ
10* mega M 1 0 ’ nano n

10* k ilo k 10 ” pico P
10* heclo h 1 0 ” fem lo «

10» deca da 10» · a lto a

O i άνομασίες χαί τά σύμβολα των δεκαδικών πολλαπλασίων χαί ύποπολλ απλασιών της 
μονάδας μάζας σχηματίζονται με την προσθήκη των προθεμάτων στη λέξη «γραμμο» χαί 
των συμβόλων τους στό σύμβολο «g».

Γιά την υπόδειξη των δεχαδιχών πολλαπλασίων χαί ύποπολλαπλασίων μιας παραγωγής 
μονάδας της όποιας ή έκφραση παρίσταται, ύπό μορφή χλάσματος, πρόθεμα δυνατοί νά 
συνδυασθεϊ είτε μέ τίς μονάδες πού έμφαίνσνται στον άριθμητή, είτε στόν παρονομαστή, 
είτε χαί στους δύο αυτούς όρους.

Σύνθετα προθέματα, δηλ. προθέματα που σχηματίζονται διά παραθέσεως περισσοτέρων 
τού ένός άπό τά άνωτέρω προθέματα, Απαγορεύονται.

1.4. Ειδικός δνομασίες καί σύμβολα δεκαδικών πολλαπλασίων κοί όποπολλαπλοοίων έγκεκρι· 
μένων μονάδων SI

Μιγιΰος
ΜσνΔΑα

*0*ορασ«α ΧνμΔολο ΧχΔπ,

•Ο γ κο ς λίτρο ι «1 Μ1) 11 *  1 d m 5 =  ΙΟ '5 m J

Μάζα τόννος 1 I t -  1 Mg -  10* kg
Πίεση καί τάση bar b a r 0 1 f «  -  10S Pa

( ’)Τ ό  tv o  ονμβολα «Ι· s a i  «1.» v*)Oi|iOKOKivnat γιΑ «4 «λίτρο» (16η OCPM (1979) 3 )
(*) Μονάδα > (φ ιλα |4β ια |ΐΜ | ο«ό ψνΧΙόδω τον Δαδνονς Γφβνιίον Μ έιρ ιπ  καί X«o*>mv* (BIFM) μ π α ξν  «ΐ>ν ά χολοπ ν»

ίΤαρατήρηση: Τά προθέματα και σύμβολά τους πού άναφέρονται στό σημείο 1.3 χρησιμο
ποιούνται χα ί γιά τίς μονάδες χαί σύμβολα τον πίνακα τον σημείον 1.4.
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4 M O V A A FI ΚΑΙ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ε Σ  ΜΟΝΑ AON ΑΠΟΛΕΚΤΟΝ Α Π Ο Κ Λ ΕΙΣΤΙΚ Α  ΣΕ  Π δ Ι- 
Κ Ο Υ Ι ΤΟΜ ΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

‘0*<«ΜΙΗ· ΖΐμΚάλά

Ισ χύ ; Δ-ικχών αηπη- 
μάκμν

Μάζα aolvtifiuv litu n  

Έ μβολά* 4  έχ ιφ ά ν ιια
ιώ ν  ά γροιικώ ν (« ιά ο ΐω ν
καί o lM xliu »

Μάζα άνά μονά6α μή
κους ιών ύφανοΐμιν* 
Ινώ* καί ιών νημάιατν

6toxtpia(‘ ) 

μιΐ(ι>6 χαράιι

«**(*) •«π

1 β ιο κ ιμ ΐα  ·  I  · *

I  μτιρ ικό κορά ιι -  2 » |(H k |

I a - 10* m>

1 νι ·  ΙΟ4 kg. ■»·*

ΠαραΓήριμτη: Τά κροβίμαια κον άναφίφονιαι σιάσημιίο 13  χρηοιμοχοισννιαι καί γιά ιίς 
άνωιέρκ μονάάις. Έ ν  ιονιοις. ιά m U m U m  10* α άνομάζπαι ·Ι«ι4(<β>

S. ΣΥ Ν Θ ΕΤΕΣ Μ ΟΝΑΔΕΣ

Διά σννβνασμοΰ ιών μονάβων κον iv o flfo v ia i σιά κιφάλαιο I o vy ie ivv m  οί οννάιιις 
μσνάάις.

ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ  II

NOM LM E! ΜΟΝΑΔΕΣ Μ ΕΤΡ Κ ΣΕΛ Σ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜ ΕΝ ΕΣ ΑΠΟ Τ Ο  ΑΡΘΡΟ I ΥΠΟ · Ι  

Μ ΕΓΕΘ Η . ΟΝΟΜ ΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΣΥΜ ΒΟ ΛΑ Κ Α Ι Τ ΙΜ ΕΣ

ΙΙθ δ Ιι
ΜΙ|·̂ %

Ιά Μ » T*4

Π ίιση  ιού αίμαιος χιλιοστάμττρο
*βροργύρον(·)[

mm Hg(·) 1 mm Hg -  133422 Pa
Έ χ ίχ ιβ ο ς γωνία · ( * ) ( ' ) 1* “  —~ — rad200
Ραβω νίργιια ραβί*· 
«ιργού χη γίς curie a I  a  -  3 .7 . ΙΟ Θ -Βη

'Αχορρορονμένη βάση rtf « *Κ * Ϊ 1 rad ■ UN Gy
Ίσοβύναμο βόοιως Κ · ( * ) ί r e - ( ‘ ) 1 te a  — UM Sv

Έ κ β ισ η  άκιινοβολίος
τ ί Χ rontgca A I R - 24».HH CJCg-·
άνναμικά ίξώάις poac P 1 P  -  10·» Pax

Κινηματικά Ιξώ βις tlo kcl St 1 St -  to-* ■>. » t

(•«-Ο·** * «I ril

Παρατήρηση: Τά χρούίμαια καί ιά  σύμβολά ιούς «ο4 άναηίρσνιαι βιά σημιΐα l .lt o iM f a la lo i l  
χρησιμοκοιοννιαι καί γιά τίς μσνάβις καί ιά  σύμβολα χού Ιμταίνονιαι σιά χαρά* 
σημιίο. ίξαιρέσιι ιού χιλιοστομέτρου ιού U t o f y if w  καί ιού σνμβάλον τον καί ιού 
ανμβάλοκ «§».

- Μέχρι ιή* ήμτρομηνΐα χού βιικννηαι σιά άρβρο I ύχά β), οί μονάβις χού χιριλαμβάνσνιαι σιά 
κιμάλαιο Π βΰνανίαι *ά σννβνάζονιαι μτιαξύ ιούς ή μέ έκΐΐνις ιού n f a U iw  I γιά ιή Δημιουργία 
συνθέτων μονάβω*.
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2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ SI ΑΛΛΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ “Η ΥΠΟΠΟΛΛΑΓΙΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΜσνΔΛα

Oqiairid ΙΰνΑοΧο

Επίπεδος γωνία .•«ριφίρ€ΐα(·)(ι)(<·) 1 περιφέρεια - 2 π rad

βαθμός (·) ή gon(') »οη(·) 1 βαΟμΛ; -  ^  r,d

μοίρα •
1*~  180

λεπτό γωνίας *
10 800

δεύτερο λεπτό γωνίας m
1 "  648 000 Md

Χρόνος λεπτό min 1 min » 60 t
ώρα h 1 h -  3600 s
ήμέρα d l d -  86 400 %

(*)Τ Λ  υημ ιΰ ^ * ) f t w  μκ Α  &λ6  &*ον·αο<Λ ^  <n"nA>l< μβνά& ις ν η μ α ίν ιι f tn  Μ » ♦«ά ^χ ον»  ( lia e  η ο ν ς
«βτβλΑγ<Λ^ w i  OCPM. C O H  ^ iV M . I f  >ay a>^»|an «6 o w o le  to4 a frw f.

(α) Δ4ν ύκΑ φκι σνμΔοΧο.

Παρατήρηση: Τά προθέματα πού όναφέρονται στό σημ{ίο 1,3 &έν χ^ησιμοχοιοννται παρά 
μόνο μέ την άνομασία «βαθμός* ή «gon* καί τά σύμβολά τους μόνο μέ τό 
σύμβολο «gon*.

3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΣΕΟΣ S1

Ή  μονάδα άτομιχης μάζας είναι Ιση μέ ιό  1/12 τής μάζας του άτόμον τον C |j.

Τό ήλεκτροννοβόλτ είναι ή χινητιχή Ενέργεια πού άποχτάται άπό Ενα ήλεχτράνιο τό όποια 
μεταβαίνει, στό χενό, άπό Ενα σημίϊο σέ Ενα Αλλο μέ δυναμικό άνώτερο τού πρώτον οημιίον 
χατά 1 volt.

Μ*τ«+βς
ii-ε.α -PWM

’ΟνοφασΙβ Χύρβολ· TV*

Μάζα

Ενέργεια

μονάδα Ατομικής 
μάζας
ήλεχτρσνιοβόλτ

U

eV

1 u -  1,660 36S 5Χ10-» kg 

I c V -  1,602 189 2x t0-'»I

Ή  τιμή τών μονάδων αυτών, έχπτφρασμένη σέ μονάδες $!. δέν είναι Επακριβώς γνωστή.

ΟΙ ένδειχνυόμενες τιμές έξάγονται άπό τό δελτίο GODATA όριό. 11 τοΰ Δεκεμβρίου 1973 
τοΰ Διεθνούς Συμβουλίου Επιστημονικών Ένώσιων.

Παρατήρηση; Τά προθέματα καί τά σύμβολα που όναφέρονται στό σημείο 1.3 χρησιμοποι
ούντο» καί στις δυο αυτές μονάδες καί τά σύμβολά τους.
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ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ  III

ΝΟΜ ΙΜ ΕΣ M O N A iE I Μ ΕΤΡΗ ΣΕΛ Σ ΠΡΟβ ΙΕΠ Ο Μ ΕΝ ΕΣ ΑΠΟ Τ Ο  ΛΤΘΡΟ I ΥΠΟ γ) 

Μ ΕΓΕΘ Η . Ο Ν Ο Μ ΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΣΥΜ ΒΟ ΛΑ ΚΑ Ι ΚΑ ΤΑ  Π ΡΟ ΣΕΓΓΙΣΗ  Τ ΙΜ ΕΣ  ΤΟ ΥΣ

-Μ ή·«ς
Τνισα 1 m • 1.S4 · 10 » m
ΠΔΑι t (1 m 0.3040 «
Ftthoai(') 1 to - IJ2 0  m
Μ&» 1 mile — 1400 m
Ύ4«6β 1 yd * 0.0144 ■

‘Εηι+Δνο·

ΤαγαγίΜ Μ ΐ *66» 1 H|ll • 0 .0 »  · 10-' ■»
Ά « * t ae — 4047 m>
Τηφαγιννική ΟΔρΑα 1 η  yd •B 0J361 mi

’ΟίΜ »

1 Fluid ounce 1 II m - M .4I · 1 0 -· m>
0 » 1 pB — 0.1421 · 10-1 m*
Pint * P· ■ 0 J M ) · ίο »  m*
Quart * * — 1,137 · Ι0-» m>
ΓαΧλΔη l t d «44* - iO - ia i

MAC·
ΟΟγγιά (avoirdupo·) 1 « - 2M JS  · MM fc-
Troy ounce 1 Μ  V 31.10 - 104 b
Λ ίμ α » 1 lb " 0.4534 kg

Έ νέοττ··

Tbena 1 B ern - 103304 · iQ ( |

(I) Χ|||Ρ»Μ»|W»W *■—lw—ω «γ ι ·« «ΙιΙ»

Μ to t  τής ήμ*«ογι«|ν{ας τής μ Μ ρηΒ κ  o<t»»w»a p i τά δράηο I  « Η γ ί « |  , π ί(Μιγ  *ο*  
m jjlanlA w m o i ατά η γΑ Ια ιο  ΙΠ  &ν*αντα» νά o w M t w M p r a ( |  ^  a j  Ι μιΙ ι ι ι  ιηΒ 
w fo la b *  I  γιΔ τή Iq u M n ia  w «Ww  γονόίν».



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

η εργαστηριακή εκθεση

‘Ένα μεγάλο μέρος τής προσπάθειας πού καταβάλλει ό φοιτητής σέ κά
θε έργαστηριακό μάθημα καταναλώνεται στή σύνταξη 'Εργαστηριακών 
’Εκθέσεων, ένώ ένα μεγάλο μέρος τού βαθμού πού θά πάρει προέρχεται 
άπό τήν άξιολόγηση τών έκθέσεων πού θά συντάξει κατά τή διάρκεια τού 
έτους. Τούτο δέν είναι τυχαία γεγονός. Ή  'Εργαστηριακή "Εκθεση άντανα- 
κλδ τίς γνώσεις τού φοιτητή πάνω στό άντικείμενο πού μελέτησε, τήν 
έφαρμογή σωστής μεθοδολογίας κατά τήν έκτέλεση τής έργαστηριακής 
άσκήσεως καί τή δυνατότητα έξαγωγής συμπερασμάτων άπό τήν παρατή
ρηση ένός φαινομένου. Ή  άσκηση δμως στή σύνταξη μιδς σωστής Εργα
στηριακής Έκθέσεω ς άποβλέπει σέ πολύ εύρύτερο στόχο. ΟΙ ’Εκθέσεις 

πού θά κληθεί νά συντάξει ό φοιτητής κατά τή διάρκεια τού μαθήματος δέ 
θά διαφέρουν καί πολύ άπό παρόμοιες ’Εκθέσεις πού θά χρειαστεί νά συν- 
τάξει ή νά άξιολογήσει στή μεταπανεπιστημιακή του καριέρα. Ή  ’Εργαστη
ριακή Έκθ εσ η  καί γενικότερα ή ’Επιστημονική ’Εργασία άποτελεΐ σήμερα 
τό κυριότερο μέσο έπικοινωνίας έπιστημονικής γνώσης, έπιστημονικών πα
ρατηρήσεων καί έπιστημονικών πορισμάτων πού έξάγονται άπό τήν παρα
τήρηση. Έτσ ι, ένα άπό τά έφόδια πού πρέπει νά άποκομίσει 6 φοιτητής 
άπό τήν πανεπιστημιακή του θητεία είναι ή δυνατότητα καί εύχέρεια συν-

4

τάξεως μιδς άρτιας ’Εργαστηριακής Έκθέσεω ς.
"Αν καί ύπάρχει άρκετή εύεληξία στή σύνταξη τής ’Επιστημονικής 

Έκθέσεω ς παραθέτουμε παρακάτω ένδεικτικά τή μορφή τού «κλασσικού
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τύπου». Ό  φοιτητής ένθαρρύνεται στήν άνάτττυξη πρωτοβουλίας καί φαν
τασίας γιά τήν καλύτερη άπόδοση τού άντικειμένου πού πραγματεύεται. Ό 
λα όμως τά παρακάτω σημεία θά πρέπει νά περιέχονται κατά κάποιο τρόπο 

σέ μιά όλοκληρωμένη 'Εργαστηριακή Έκθεσ η .

1. Εξώφυλλο καί Τίτλος. Τό όνομα τού φοιτητή, τού συνεργάτη, ό τίτλος 
καί άριθμός τής άσκήσεως, ήμερομηνία διεξαγωγής τής άσκήσεως καί 

ήμερομηνία παραδόσεως.
2. Περίληψη. Σύντομη περίληψη (περίπου 150 λέξεις) τής Εργαστηριακής 

Έκθέσεω ς. Ή  περίληψη πρέπει νά μεταφέρει στόν άναγνώστη τής 
έκθέσεως τό άντικείμενο τής μελέτης, τόν τρόπο διεξαγωγής τού πειρά
ματος καί τά συμπεράσματα πού προέκυψαν.

3. Είσαγωγή. Σύντομη περιγραφή τού άντικειμένου πού πραγματεύεται ή 
άσκηση. ’Αντικειμενικός σκοπός τής άσκήσεως.

4. Θεωρία. 'Ανάπτυξη τού θεωρητικού ύποβάθρου τής άσκήσεως καί άπό- 
δειξη των έξισώσεων πού χρησιμοποιούνται γιά τήν έξαγωγή άποτελε- 
σμάτων.

5. Πειραματική Διάταξη. Περιγραφή όλων τών όργάνων πού χρησιμοποιή

θηκαν μέ σύντομη έπεξήγηση τής λειτουργίας κάθε όργάνου. Γενική 

συνδεσμολογία τών όργάνων καί έπεξήγηση τής λειτουργίας τής πειρα

ματικής διατάξεως. Περιγραφή λήψεως τών δεδομένων.

6. ‘Ανάλυση τών Δεδομένων. Υπολογισμοί καί άνάλυση τών δεδομένων. 

Τό μέρος αύτό περιλαμβάνει όλους τούς πίνακες καί γραφικές παραστά
σεις πού προκύπτουν άπό τίς μετρήσεις. Περιέχει άκόμη άνάλυση τών 
θεωρητικών προσεγγίσεων καί πειραματικών παραγόντων πού έπηρεά- 

ζουν τά άποτελέσματα καθώς καί έκτίμηση τών πειραματικών σφαλμά
των. 'Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει νά δοθεΤ στίς γραφικές παραστάσεις. 
Κάθε γραφική παράσταση πρέπει νά περιέχει ύπότιτλο, σωστά βαθμο
νομημένους άξονες καί νά άπεικονίζει τήν έκταση τού πειραματικού 
σφάλματος που συνδέεται μέ κάθε μέτρηση.

7. Συμπεράσματα. Γενικά συμπεράσματα άπό τό πείραμα καί σύγκριση μέ 

θεωρητικές προβλέψεις. Τό μέρος αύτό μπορεΤ νά περιέχει ύποδείξεις 

γιά τή βελτίωση τής άκριβείας τών μετρήσεων καί γενικότερα τού πει
ράματος.

8. Βιβλιογραφία. Ό λη  ή σχετική βιβλιογραφία πού χρησιμοποιήθηκε μέ 

παραπομπές άπό τό κείμενο τής έκθέσεως.

9. Παράρτημα μέ σημειώσεις πού κρατήθηκαν κατά τή διεξαγωγή τής 

άσκήσεως. Στό παράρτημα αύτό πρέπει νά συμπεριλαμβάνονται όλα τά



δεδομένα πού έλήφθησαν στό έργαστήριο (ή φωτοαντίγραφο άν τό 
πρωτότυπο συμπεριλαμβάνεται στήν έκθεση συνεργάτη). Τά πρωτότυ
πα των δεδομένων πρέπει νά είναι πλήρη καί μέ έπαρκείς πληροφορίες 
γιά τή σύνταξη τής Εργαστηριακής Έκθέσεω ς. Ό  φοιτητής θά πρέπει 
νά βεβαιωθεί ότι θά μπορούσε νά συντάξει "Εκθεση καί νά καταλήξει 
σέ παρόμοια συμπεράσματα άπό τά πρωτότυπα των μετρήσεων πού 
περιέχονται στό Παράρτημα χωρίς νά χρειαστεί έπανάληψη τού πειρά

ματος.

* Β. Ή Εργαστηριακή Έκθεση



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

όργανα και εξαρτήματα του 

εργαστηρίου ηλεκτρικών και 

μαγνητικων μετρήσεων

Στίς έπόμενες σελίδες έχουν συγκεντρωθεί τά πειράματα πού περιέ- 
χονται στό κυρίως κείμενο, καθώς καί τά όργανα πού άπαιτοϋντσι γιά τήν 
έκτέλεση καθενός. Γιά κάθε έξάρτημα ή δργανο δίνεται άκόμη ένδεικτικά ή 
τάξη μεγέθους ή ή περιοχή της κλίμακας. Πολλά άπό τά όργανα χρησιμο
ποιούνται σέ περισσότερα άπό ένα πειράματα. Μ έ μαύρους χαρακτήρες 
σημειώνονται στό πείραμα όπου άπαντώνται γιά πρώτη φορά.
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Αντικείμενο Πειράματος Όργανα

ΚΕΦ Α ΛΑ ΙΟ  1
2-1 Ηλεκτρικό πεδίο σημεία- -  Αγώγιμο χαρτί καί πέννα μέ μεταλλική με-

κών φορτίων λάνη
— Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  3
3-1 Αγω γοί σέ ηλεκτρικό πε- — Ηλεκτρονικό βολτόμετρο

δίο Ιί
3-2 Ηλεκτρικό πεδίο ήλεκτρο^ -  Κύκλωμα μηδενισμού (βλ. σχήμα 2-7) πού

στατικοϋ φακού συγκροτείται άπό
3-3 ’Ηλεκτροστατικά είδωλα — Ροοστάτης 10 Ι<Ω

σημειακού φορτίου α τ ό  
έσωτερικό κοιλότητας 
γειωμένου άγωγοΰ

— Βολτόμετρο

3-4 Ηλεκτροστατικά είδωλα 
σφαιρικού άγωγοΰ

— Γαλβανόμετρο (εύαισθησία ~  1 μΑ/div)

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  4
4-1 ΕΙδική άντίσταση μεταλλι 

κοϋ άγωγοΰ
Σειρά μεταλλικών χορδών άπό τό Ιδιο ϋλι 
κό, με διαφορετικές διατομές
Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
Βολτόμετρο
Άμπερόμετρο

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  5
5-1 Πρόχειρο άμπερόμετρο

5-2

5-3

5-4

Μέτρηση μικρής άντιστά- 
σεως μέ άμπερόμετρο καί 
βολτόμετρο
Μέτρηση μεγάλης άντιστά- 
σεως μέ άμπερόμετρο καί 
βολτόμετρο
Η ΕΔ καί τερματικό δυναμι
κό ηλεκτρικού στοιχείου

5-5 ’Ωφέλιμη Ιαχή ηλεκτρικού 
στοιχείου

5-6 Μέτρηση τής Η ΕΔ  ηλεκ
τρικού στοιχείου

Εύθύγραμμος άγωγός 
’Αντίσταση 10 Ω 
Πυξίδα
Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40  V 
«■Άγνωστη άντίσταση» Fte 1 kQ 
«Άγνωστη άντίσταση»
R~1-10 Ω
Τροφοδοτικό ΣΡ  0-40  V 
Βολτόμετρο 
Άμπερόμετρο 
Ροοστάτης 10 Ω 
Ηλεκτρικό στοιχείο (3-6 V) 
Βολτόμετρο
Διακόπτης μιός έπαφής1

Ηλεκτρικό στοιχείο (3-6 V) 
Τροφοδοτικό ΣΡ  0-40  V
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Πείραμα Όργανα

— Ροοστάτης 1 kO
— Βολτόμετρο
— Δύο διακόπτες μιάς έποψής

5-7 Τό βασικό κύκλωμα ώμο- — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
μέτρου — ‘Αντίσταση 1 kO

— Βολτόμετρο
— Κιβώτιο Αντιστάσεων 1 kQ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
7-1 Βαθμονόμηση καί εύαι- -  Γαλβανόμετρο <Γ Arsonval

σθησία του γαλβανομέ- -  'Αντίσταση 3 ΜΩ
τρου. — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V

— Βολτόμετρο
— Κιβώτιο Αντιστάσεων
— Διακόπτης μιάς έπαφής

7-2 ‘Αντίσταση κρίσιμης άπο- — Γαλβανόμετρο D' Arsonval
σβέσεως τού γαλβανομέ- — ‘Αντίσταση 3 ΜΩ
τρου -  Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V

-  Βολτόμετρο
-  Κιβώτιο Αντιστάσεων
-  Διακόπτης μιάς έποψής
-  Διακόπτης δύο έπαψών

7-3 ‘Η διακλάδωση Ayrton — Γαλβανόμετρο D' Arsonval
7-4 Εύαισθησία γαλβανομέ- — Αντίσταση 3 ΜΩ

τρου μέ διακλάδωση Ayr- — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
ton — Βολτόμετρο (κλίμακα 0-6 V)

— Κιβώτιο Αντιστάσεων μέ ένδιάμεση έποψή 
ή δύο κιβώτια Αντιστάσεων

— Διακόπτης μιάς έποψής
7-5 Τό γαλβανόμετρο O' Ar- — Γαλβανόμετρο D' Arsonval

sonval ώς άμπερόμετρο — Κύκλωμα προστασίας
— Τροφοδοτικό ΣΡ
— ‘Αντίσταση 500 ΚΩ
— ‘Αντίσταση 1-10 Ω
— Κιβώτιο Αντιστάσεων
— Άμπερόμετρο
— Διακόπτης μιάς έπαφής

7-6 Τό γαλβανόμετρο D' Ar- — Γαλβανόμετρο 0' Arsonval
sonval ώς βολτόμετρο — Κύκλωμα προστασίας

— Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
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Πείραμα Όργανα

— Αντίσταση 3 ΜΩ
— ‘Αντίσταση 500 Ω
— Βολτόμετρο
— Διακόπτης μιας έπαφής

7-7 Τό γαλβανόμετρο D' Ar- — Γαλβανόμετρο D' Arsonval
sonval ώς ώμόμετρο — Κύκλωμα προστασίας

— Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40  V
— Αντίσταση 500  Ω
— Κιβώτιο άντιστάσεων
— «Αγνωστες» άντιστάσεις 1-1000 Ω
— Διακόπτης μιας έπαφής

7-8 Βαθμονόμηση καί εύαι- — Βαλλιστικό γαλβανόμετρο2
σθησία τοΰ βαλλιστικού — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40  V
γαλβανομέτρου — Κιβώτιο άντιστάσεων μέ ένδιάμεση έπαφή

— Πυκνωτής 0.5 pF
— Βολτόμετρο
— Διακόπτης δύο έπαφών
— Διακόπτης τηλεγραφητή

7-9 Μέτρηση άντιστάσεως καί — Βαλλιστικό γαλβανόμετρο2
χωρητικότητας μέ τό βαλ- — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V

7-10 λιστικό γαλβανόμετρο — «Αγνωστη» άντίσταση 1-10 ΜΩ
7-11 — Πυκνωτής 0 .5-5 μΡ
7-12 — Διακόπτης δύο έπαφών

— Διακόπτης τηλεγραφητή

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  8
8-1 Ή  γέφυρα W heatstone — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40  V

— Κιβώτιο άντιστάσεων
— Γραμμικός άγωγός μέ κλίμακα μήκους
— «Αγνωστη» άντίσταση
— Γ αλβανόμετρο
— Διακόπτης μιας έπαφής

8-2 Θερμικός συντελεστής άν- — Ή  γέφυρα Wheatstone τοΰ Πειράματος 8-1
τι στάσεως — Πηνίο Αντιστάσεως 5 Ω άπό σίδηρο βυθι

σμένο σέ λουτρό λαδιού
— Λύχνος Bunsen
— Θερμόμετρο

8-3 Αντίσταση τεσσάρω ν — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
άκροδεκτών — Αντίσταση 1 Ι<Ω

— Λεπτή μεταλλική ράβδος
— Αμπερόμετρο
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Πείραμα Όργανα

— βολτόμετρο
-  Διακόπτης μιδς έπαφής

8-4 Ή  γέφυρα Kelvin — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
— Ροοστάτης 100 Ω
— Γραμμικός άγωγός μέ κλίμακα μήκους
— Πρότυπη άντί στάση τεσσάρων όκροδε- 

κτών
— «Άγνωστη» όντίσταση τεσσάρων άκροδε- 

κτών
— Γαλβανόμετρο
— Διακόπτης μιδς άπαφής

8-5 Μέτρηση χωρητικότητας — Δύο κιβώτια άντιστάσεων
μέ γέφυρα ΣΡ — Πρότυπο έξόρτημα χωρητικότητας 1 μΡ

8-6 Μέτρηση χωρητικότητας — Βαλλιστικό γαλβανόμετρο
μέ τή γέφυρα Gott — Ροοστάτης 100 kQ

— Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
— «Άγνωστη» χωρητικότητα
— Διακόπτης τηλεγραφητή

8-7 Τό βασικό κύκλωμα ηοτεν- — Τροφοδοτικό ΣΡ
τσιομέτρου — Πρότυπο στοιχείο

— Ηλεκτρικό στοιχείο μέ «Αγνωστη» ΗΕΔ ~
1.5 V

— Γραμμικός άγωγός μέ κλίμακα μήκους
— Δύο ροοστάτες 1-20 kO
— Γαλβανόμετρο
— Διακόπτης δύο έπσψών

8-8 Μέτρηση ΗΕΔ θερμοζεύ- — Εργαστηριακό ποτενσιόμετρο
νους — θερμοστοιχεϊο

— Μίγμα νερού καί πάγου
— Μίγμα άλκοόλης καί ξηρού- πάγου
— Υγρό άζωτο

8-9 Βαθμονόμηση βολτομέ- — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
τρου — Ροοστάτης 500 Ω

— Κιβώτιο άντιστάσεων μέ ένδιάμεση έπαφή
— Βολτόμετρο
— Δύο διακόπτες μιδς έποψής
— ‘Εργαστηριακό ποτενσιόμετρο

8-10 βαθμονόμηση άμπερομέ- — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
τρου — Ροοστάτης

— Αντίσταση τεσσάρων άκροδεκτών
— Άμπερόμετρο
— Διακόπτης μιδς έπαφής
— Εργαστηριακό ποτενσιόμετρο
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Πείραμα Όργανα

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  10
10-1 Τό ήλεκτρονικό πυροβόλο 

καθοδικής λυχνίας
— Όργανα τών Πειραμάτων 2-1 έως 3-4

10-2 Ή  καθοδική λυχνία — Καθοδική λυχνία
10-3 Κίνηση φορτισμένου σω- — Δύο τροφοδοτικά ΣΡ 0-400  V

ματίου σε μαγνητικό πεδίο — Σταθερή τάση ΣΡ 4 .5  V
10-4 Μέτρηση τοΰ γήινου μα- — Σταθερή τάση ΕΡ 6.3 V

γνητικοΟ πεδίου μέ τήν κα- — Αντίσταση R ~ 47  kO
θοδική λυχνία — Δύο πηνία μέ διάμετρο 15 cm , 2 00  σπεϊ-

10-5 Μέτρηση του λόγου e/m ρες
μέ τήν καθοδική λυχνία — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40  V

10-6 Ό  καθοδικός παλμογρά
φος

— Καθοδικός παλμογράφος (άπλής ή διπλής 
σαρώσεως)

10-7 Σχήματα Lissajous — Γεννήτρια άρμονικών, τριγωνικών καί τε-

10-8 Χαρακτηριστική καμπύλη 
διόδου στήν όθόνη τού

τράγωνων παλμών μέ μεταβλητή συχνότη
τα.

καθοδικού παλμογράφου — Σταθερή τάση ΕΡ 6 .3  V
— Κιβώτιο άντιστάσεων 100 kO μέ ένδιάμε- 

ση έπαφή
— Κιβώτιο άντιστάσεων μέ όλική άντίσταση 

50 ΜΩ
— Κρυσταλλοδίοδος
— Πυκνωτής 0 .5  pF

10-9 Ή  δίοδη λυχνία — Δίοδη λυχνία μέ έπίπεδη ή κυλινδρική 
γεωμετρία ηλεκτροδίων

— Τροφοδοτικό ΣΡ 0-400  V
— Σταθερή τάση ΕΡ 6.3 V
— Ροοστάτης 10 Ω
— Βολτόμετρο
— ‘Αμπερόμετρο

10-10 Δίοδη λυχνία μέ κυλινδρι
κή γεωμετρία. Ή  συνθήκη

— Δίοδη λυχνία μέ κυλινδρική γεωμετρία 
ηλεκτροδίων

μαγνητοτρονίου — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-400  V
— Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
— Σταθερή τάση ΕΡ 6.3 V
— Ροοστάτης 3 Ω
— ΤρεΤς άντιστάσεις 100 Ω
— Άντίσταση 68 Ω
— Βολτόμετρο
— Δύο πηνία μέ διάμετρο 15 cm, 2 00  σπεί

ρες
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Πείραμα Όργανα

10-11 Ή  τρίοδη λυχνία — Τρίοδη λυχνία
— Τροφοδοτικό ΣΡ 0-400 V
— Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
— Σταθερή τόση ΕΡ 6.3 V
-  Δύο βολτόμετρα
-  Άμπερόμετρο

10-12 Τό ήλεκτρονικό βολτόμε- — Τρίοδη λυχνία
τρο — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-400 V

— Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
— Σταθερή τάση ΣΡ 1.5 V
— Σταθερή τάση ΕΡ 6.3 V
— Αντίσταση 1 ΜΩ
— Ροοστάτης 2 ΚΩ
— 'Εργαστηριακό ποτενσιόμετρο
— ‘Αμπερόμετρο
— «Άγνωστες ΗΕΔ».

10-13 Τό φαινόμενο Hall — Κρύσταλλος Hall
— Τροφοδοτικό ΣΡ
— Ροοστάτης 250 Ω
— Εργαστηριακό ποτενσιόμετρο
— Άμπερόμετρο

10-14 Τό μσγνητόμετρο Hall — Μαγνητάμετρο Hall
— Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V

ΚΕφΑ/\ΑΙΟ 11

— Πηνία διαφορετικών διαστάσεων

11-1 Ό  νόμος τής έπαΥωνής — Ή  διάταξη όμοαξονικών πηνίων τού σχή-
11-2 Μέτρηση μαγνητικής ροής ματος 11-1
11-3 Αμοιβαία έπαγα>γή δύο — Βαλλιστικό γαλβανόμετρο

ΚΕΦΑΛ
12-1

πηνίων

•
ΑΙΟ 12
Μέτρηση τής μαγνητικής 
διαπερατότητας στό κενό

— Πυκνωτής 5 pF
— Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
— Άμπερόμετρο
— Διπλός διακόπτης δύο έπαφών

12-2 Προσδιορισμός καμπύλης — Δύο πηνία σέ σύζευξη μέ κοινό σιδηρομα-
ύστρήσεως μέ βαλλιστικό γνητικό πυρήνα
γαλβανόμετρο — Τροφοδοτικό 0-40 V
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Πείραμα

12-3

12-4

12-5

Προσδιορισμός καμπύλης 
ΰστερήσεως με καθοδικό 
παλμογράφο

Μέτρηση τού πεδίου άπο- 
μαγνητίσεως

Τό φαινόμενο Barkhausen

Όργανα

Τροφοδοτικό ΕΡ  (variac)
Βαλλιστικό γαλβανόμετρο
Άμπερόμετρο
Διακόπτης μιας έπαφής
Διπλός διακόπτης δύο έπαφών

Δύο πηνία σέ σύζευξη μέ κοινό σιδηρομα-
γνητικό πυρήνα
Τροφοδοτικό ΕΡ (variac)
Καθοδικός παμογράφος
Τρεις ροοστάτες 10 Ω, 50 Ω καί 4 ΚΩ
Πυκνωτής 10 pF
Διακόπτης μιας έπαφής
Δύο πηνία σέ σύζευξη μέ κοινό σιδηρομα-
γνητικό πυρήνα
Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
Ροοστάτης 4 00  Ω
Άμπερόμετρο
Διπλός διακόπτης δύο έπαφών
Δύο πηνία σέ σύζευξη μέ κοινό σιδηρομα-
γνητικό πυρήνα
Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
Τροφοδοτικό ΕΡ (variac)
Ενισχυτής άκουστικών συχνοτήτων ή
άκουστικά
Άμπερόμετρο
Διπλός διακόπτης δύο έπαφών

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ  13
13-1 Κύκλωμα

σταθερά
R-C μέ 

χρόνου
μεγάλη

13-2 Κύκλωμα R-C μέ μικρή 
σταθερά χρόνου

13-3 Κύκλωμα R-L

Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V 
Αντίσταση 25  ΜΩ 
Πυκνωτής 5 μΕ 
Ηλεκτρονικό βολτόμετρο 
Απλός διακόπτης δύο έπαφών 
Γεννήτρια τετραγωνικών παλμών 
Καθοδικός παλμογράφος (άπλής ή διπλής 
σαρώσεως)
Αντίσταση 10 ΚΩ 
Πυκνωτής 0.1 pF 
Γεννήτρια τετραγωνικών παλμών 
Καθοδικός παμογράφος (άπλής ή διπλής
σαρώσεως)
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— 'Εξάρτημα αύτεπαγωγής 25 mH
— Άντίσταση 1 kO

13-4 Κύκλωμα R-C-L σέ σειρά — Γεννήτρια τετραγωνικών παλμών
— Καθοδικός παλμογράφος (άπλής ή διπλής 

σαρώσεως)
— Εξάρτημα αύτεπαγωγής 25 mH
— Πυκνωτής 0.001 pF

13-5

ΚΕΦΑΛ

Διακοπή κυκλώματος R-L 

ΑΙΟ 14

— Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40 V
— ’Εξάρτημα αυτεπαγωγής 25 mH
— Πυκνωτής 5 μΡ
— Διακόπτης τηλεγραφητή
— Καθοδικός παλμογράφος

14-1 Μέτρηση χωρητικής καί — Γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών
έπαγωγικής άντιστάσεως — Ηλεκτρονικό βολτόμετρο

— Κιβώτιο άντιστάσεων
— Πυκνωτής 5 μΡ
— ’Εξάρτημα έπαγωγής 44 mH
— Διπλός διακόπτης δύο έπαφών

14-2 Σύνθετη άντίσταση κυκλώ- — Γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών
ματος R-C-L σέ σειρά — Πυκνωτής 5 μΡ

— Εξάρτημα αύτεπαγωγής 44 mH
— Άντίσταση 5 Ω
— Κιβώτιο άντιστάσεων
— Ηλεκτρονικό βολτόμετρο

14-3 Σύνθετη άντίσταση κυκλώ- — Γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών
ματος R-C-L σέ παράλληλη — Πυκνωτής 0.5 μΡ
σύνδεση — Εξάρτημα αύτεπαγωγής 44 mH

— Άντίσταση 5 Ω
— Κιβώτιο άντιστάσεων
— Ηλεκτρονικό βολτόμετρο
— Άμπερόμετρο

14-4 Φίλτρα συχνότητας — Γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών
— Άντίσταση 1 ΚΩ
— Πυκνωτής 1 μΡ
— Εξάρτημα αύτεπαγωγής 44 mH
— Ηλεκτρονικό βολτόμετρο
— Διπλός διακόπτης δύο έπαφών

14-5 Μετασχηματιστής μέ σιδη- -  Μετασχηματιστής μέ σιδηρομαγνητικό πυ-
ρομαγνητικό πυρήνα ρήνα καί δυνατότητα έπιλογής σπειρών 

πρωτεύοντος καί δευτερεύοντος
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m e > > ΑΙΟ 15

— Τροφοδοτικό ΕΡ (variac)
— Δύο άμπερόμετρα
— Ηλεκτρονικό βολτόμετρο
— Ροοστάτη 15 Ω
— Διπλός διακόπτης δύο έπαφών

15-1 Απόκριση τοϋ ήλεκτροδυ- — Ηλεκτροδυναμόμετρό
ναμομέτρου ατό ΣΡ — Τροφοδοτικό ΣΡ 0-40  V

— Άμπερόμετρο
— Ροοστάτης 10 kQ

15-2 Βαθμονόμηση τοϋ ήλεκ- 
τροδυναμομέτρου

— Ήλεκτροδυναμόμετρο
— Κιβώτιο άντιστάσεων μέ ένδιάμεση έπαφή
— 'Εργαστηριακό ποτενσιόμετρο

15-3 Μέτρηση Ιαχής ΣΡ μέ τό 
ήλεκτροδυναμόμετρο

— Ήλεκτροδυναμόμετρο
— Σταθερή τάση 4 .5  V
— Βολτόμετρο
— Άμπερόμετρο
— Ροοστάτης 2 5 0  Ω
— Διακόπτης τηλεγραφητή

15-4 Μέτρηση Ιαχής ΕΡ μέ τό 
ήλεκτροδυναμόμετρο

— Ήλεκτροδυναμόμετρο
— Τροφοδοτικό ΕΡ (variac)
— Κιβώτιο άντιστάσεων 1 kΩ
— Πυκνωτής 5 pF
— 'Απλός διακόπτης μιάς έπαφής

15-5 Μ έτρηση χωρητικότητας 
μέ τή γέφυρα Wien

— Γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών
— 'Ακουστικά
— Κιβώτιο άντιστάσεων 10 kH
— Κιβώτιο άντιστάσεων 1 kH
— ’Αντίσταση 5 kH
— Πυκνωτής 1 pF
— Πυκνωτές μέ άγνωστη χωρητικότητα

15-6 Γείωση W agner σέ γέφυ
ρα Wien

— Τά όργανα τοϋ Πειράματος 15-5
— Κιβώτιο άντιστάσεων 10 kH
— Πυκνωτής 5 pF

15-7 Μέτρηση χωρητικότητας 
μέ τή γέφυρα Shering

— Γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών
— ’Ακουστικά
— Κιβώτιο άντιστάσεων 1 kO
— 'Αντίσταση 5 Ω
— Κιβώτιο πυκνωτών 10 pF
— Πυκνωτής 5 pF
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15-8 Μέτρηση αύτεπαγωγής μέ
— 'Απλός διακόπτης μιδς έπαφής
— Γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών

σύγκριση πρός πρότυπο — ’Ακουστικά
έξάρτημα — Δύο κιβώτια όντιστόσεων 1 kQ

15-9 Μέτρηση αύτεπαγωγής μέ

— ‘Αντίσταση 10 Ω
— 'Εξάρτημα αύτεπαγωγής 44 mH
— Έξαρτήματα μέ άγνωστη αυτεπαγωγή
— 'Απλός διακόπτης μιός έπαφής
— Γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών

τή γέφυρα Hay — Δύο κιβώτια όντιστόσεων 1 kQ

15-10 Μέτρηση αύτεπαγωγής μέ

— ‘Αντίσταση 50 Ω
— Πυκνωτής 5 μ ί
— Εξαρτήματα μέ άγνωστη αυτεπαγωγή
— ‘Απλός διακόπτης μιός έπαφής
— Γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών

τή γέφυρα Maxwell — Ακουστικό

15-11 Μέτρηση αύτεπαγωγής μέ

— Κιβώτιο όντιστόσεων 100 kQ
— Κιβώτιο όντιστόσεων 1 kQ
— Αντίσταση 50 Ω
— Πυκνωτής 5 μΡ
— ‘Εξαρτήματα μέ άγνωστη αυτεπαγωγή
— ‘Απλός διακόπτης μιός έπαφής
— Τροφοδοτικό ΣΡ

τή γέφυρα Anderson — Γαλβανόμετρο
— Γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών
— Ακουστικά
— Δύο κιβώτια όντιστόσεων 1 kQ
— Δύο όντιστάσεις
— Πυκνωτής 0.1 μΡ

15-12 Μέτρηση άμοιβαίας έπα-

— Έξαρτήματα μέ άγνωστη αύτεπαγωγή
— Διπλός διακόπτης δύο έπαφών
— Γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών

γωγής μέ τή γέφυρα — ‘Ακουστικά
Carey Foster — Δύο κιβώτια όντιστόσεων 10 kQ

— ‘Αντίσταση 100 Ω
— Πυκνωτής 1 μΡ
— Έξάρτημα μέ άγνωστη άμοιβαία έπαγωγή
— ‘Απλός διακόπτης μιός έπαφής
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15-13 Μέτρηση συχνότητας μέ 
τή γέφυρα Wien

— Γεννήτρια ήμιτονοειδών παλμών
— 'Ακουστικά
— ’Αντίσταση 100 Ω
— ’Αντίσταση 200 Ω
— Δύο πυκνωτές 1 μΡ
— ‘Απλός διακόπτης μιας έπαφής

1 η διακόπτης τηλεγραφητή.
2. Πολλά γαλβανόμετρα D’ Arsonval μπορούν νά χρησιμοποιηθούν έναλλακτικά καί 

ώς βαλλιστικά γαλβανόμετρα.
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Τό άλφαβητικό εύρετήριο περιέχει τούς κυριώτερους όρους καί έννοιες όπου 
άρχικά όρίζονται καί όπου μετέπειτα άναλύονται ή χρησιμοποιούνται σέ κάποια έ
κταση. Γιά τήν κατάταξη όνομάτων καί όρων μέ λατινικούς χαρακτήρες άκολουθεΤ- 
ται ή άντιστοιχία πού έχει υιοθετήσει ό ΟΤΕ, ήτοι

Β, V, W στό Β C. Q ατό Κ D ατό Δ
G ατά Γ Η στό X J  στό Ζ

X στό Ξ U ατό Υ

Τά γράμματα πού άκολουθούν όρισμένους άριθμούς σελίδων συμβολίζουν: 
ff: καί σελίδες πού άκολουθούν 
α: άπαντάται σέ άσκηση 
π: άπαντάται σέ κείμενο πειράματος 
σ: άπαντάται σέ ύπάτιτλο σχήματος 
υ: άπαντάται σέ ύποσημείωση

abampdre 708 
abcoulomb 708 
άγωγημότητα 147 
άγωγός 84ff, 148

— σέ ήλεκτρικό πεδίο 88π 
άκρίβεια 3

— άπόλυτη 4
άκτινοβολία, βλ. ήλεκτρομαγνητική 

άκτινοβολία

άμοιβαία έπαγωγή 475ff, 603
— δύο πηγίων 47 7π
— μέτρηση 660ff, 662σ, 664π
— συντελεστής 470υ 

ampere 140, 706
— διεθνές, 717 

Ampdre, νόμος 344ff, 675 
άμπερόμετρο 266. 267π, 268σ, 326π

— έργαστηριακο 165ff, 176π
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— πρόχειρο 166π, 178π  
άμπεροστροφές άνά μέτρο 509  
ώναγωγή 186
άνάκλαση 696  
άναλοίωτη ποσότητα 369  
Anderson, βλ. γέφυρα 
άνοδική τάση 524  
άνοδος 186, 420  
άνόρθωση 412σ, 413π  
άντίσταση

— άνθρακα 1 56, 1 56σ
— ειδική 147
— είδική μαζική 163α
— έπαγωγική 572, 573π
— έσωτερική πηνίου 173
— έσωτερική στοιχείου 182
— θερμικός συντελεστής 3 0 1π
— Ισοδύναμη 227ff
— Ισχής 159
— κρίσημης άποσβέσεω ς 253 , 
255π, 263
— μαγνητική 537
— μέσης άποκλίσεως ώμομέτρου 
202
— μέτρηση 2 9 3 , 2 9 4 , 296π,
298ff, 302ff, 306π
— μεταλλικής ταινίας 159
— μέτρηση μέ βαλλιστικό γαλβα

νόμετρο 279, 282π, 286π
— σύρματος 159
— στό ΕΡ 569ff
— σύνθετη 573, 582π, 590π
— τεσσάρων άκροδεκτών 302π, 
303
— χωρητική 572, 5 7 3π
— ώμική 154ff

άνυσματικό δυναμικό, βλ. δυναμικό 
άπόκλιση 16

— μέση 17
— πειραματική τυπική 20
— τυπική 17

άπόσταση διεισδύσεως 594  
άρχή τής έπαλληλίας 59 
Ayrton, βλ. διακλάδωση 
αύτεπαγωγή 470ff

— μέτρηση 648ff, 6 5 1σ, 658π, 
654σ, 655π, 656σ
— συντελεστής 47 Ου

Wagner, γείωση 643 
βαθμίδα 681

— διατήρηση 681
— έγκάρσια 698α
— Coulomb 351, 698α
— Lorentz 682
— μετασχηματισμός 350 , 681 

βαθμονόμηση 46
βαθμοί έλευθερίας 20 
βαθμωτή ποσότητα 369 
βαλβίδα 427
Barkhausen, φαινόμενο 529 
βαττόμετρο 628ff, 630σ

— άντισταθμισμένο 631 , 632σ  
weber 4 60
Weston, βλ. ήλεκτρικό στοιχείο 
W ien, βλ. γέφυρα 
Biot καί Savart, νόμος 342 
volt 70

— διεθνές 717
βολτόμετρο 176σ, 266 , 269π, 269σ , 

270σ , 324π
— έργαστηριακό 1 7 5 ff, 176π,
1 78π
— ήλεκτρονικό 442π, 443σ

Braun, σωλήνας 381 
βρόχος 214

— στοιχειώδης 218
— ρούχα βρόχου 2 2 If f  

VTVM, βλ. βολτόμετρο ήλεκτρονικό 
Wheatstone, βλ. γέφυρα

γαλβανόμετρο 243ff
— άνηγμένος συντελεστής άπο
σβέσεως 251
— βαλλιστικό 272ff, 277π, 456
— D' Arsonval 243ff, 244σ , 245σ
— διακλάδωση 256ff, 257σ , 261π
— εύαισθησία σέ μεγα-Ωμ 288α
— εύαισθησία ώς πρός τό δυναμι
κό 246
— εύαισθησία ώς πρός τό μαγνη- 
τικό πεδίο 463
— ευαισθησία ώς πρός τό ρεύμα 
245, 247π
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— ευαισθησία ώς πρός τό φορτίο 
275, 277π
— ήΛεκτροδυναμικό 639
— κίνηση 248ff
— κρίσιμη άπόσβεση 253, 255π
— προστασία 262ff, 264σ
— ύπερκρίσιμη άπόσβεση 254, 
255π
— ύποκρίσιμη άπόσβεση 254. 
255π
— φυσική συχνότητα 251
— ώς άμπερόμετρο 266ff. 267π, 
268σ
— ώς βολτόμετρο 266ff, 269π, 
269σ. 270σ
— ώς ώμόμετρο 266ff, 270. 
271 π, 272σ

gauss 340
Gauss, κατανομή, βλ. στατιστική κατα

νομή
Gauss, νόμος 63ff

— διαφορική μορφή 64 
γέφυρα

— Anderson 656, 656σ, 658π
— Wien 639, 640σ. 641 π. 665, 
667π
— Wheatstone 232σ, 237σ,
294ff, 296π, 298σ
— διπλή, βλ. Kelvin
— ΕΡ 636ff
— Campbell 661υ
— Carey Foster 663, 664π
— Kelvin 304ff, 306π
— Maxwell 653, 654σ, 655π
— Stoud-Oates 672α
— συντονισμού 667, 668σ
— Shering 644, 645σ, 646π
— Hay 650, 651 σ. 651 π
— Heaviside 661, 662σ 

Gott, μέθοδος 311, 312π 
γραμμή 460
γωνιακή συχνότητα, βλ. συχνότητα

D' A rsonval, βλ. γαλβανόμετρο 
δευτερεϋον μετασχηματιστή 6 0 4

διαγωγημότητα, βλ. τρίοδη λυχνία 
διάθλαση 696 
διακλάδωση 174α, 256

— Ayrton 240α. 258, 259σ,
260π, 261 π
— γαλβανομέτρου 256ff, 257σ, 
261π

διακόπτης τηλεκγραφητή 171, 172σ 
διακριτική Ικανότητα 3

— άμπερομέτρου 268π
— άπόλυτη 4 

διακύμανση 17
— μέση 44

διαμαγνητισμός 499ff, 503 
διάμεσος 15
διαπερατότητα, βλ. ήλεκτρική διαπερα

τότητα, μαγνητική διαπερατότητα 
διασκεδασμός 695 
διατάξεις μηδενισμού 293ff 
διαφορά δυναμικού, βλ. δυναμικό 
διαφορά φάσης 413, 414σ. 415σ, 

418π
διεθνές σύστημα μονάδων 58, 702, 

714, 719ff
διηλεκτρικό ύλικά 84, 99ff, 149

— γραμμικό 108
— όμογενή 108 

διηλεκτρική όπορρόφηση 599 
διηλεκτρική σταθερά 107, 110

— είδική 108. 110
δίοδη λυχνία 411 π. 420ff. 425σ 
δίοδος 411 π, 419π 
Dirichlet, συνθήκες 90 
διώνυμη κατανομή, βλ. στατιστική κα

τανομή
δύναμη Lorentz, β. Lorentz 
δυναμικές γραμμές 75 ff

— κώνος 76 
δυναμικό 67ff, 74

— άνυαματικό 350ff, 355. 678ff
— βαθμωτό 678ff
— διαφορά 68, 181 ff
— έναλλασσόμενο 568
— μαγνητικό 333
— πλάτος 569
— συνάρτηση 67ff
— τερματικό 183π
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eV, βλ. ήλεκτρονιοβόλτ
είδική θεωρία τής σχετικότητας 368ff
έλίκωση 689υ
έλλειμα φάσης 689υ
ένεργός τάση, βλ. τάση
Ενέργεια

— ήλεκτροστατική 64ff, 122ff
— μαγνητικοϋ πεδίου 479ff
— πυκνότητα 124, 6 9 1υ
— συνδέσεως 66, 49 3  

έπαγωγή 470υ, 569
— έξαρτήματα 597ff
— νόμος 454ff 

έπαγωγικά φαινόμενα 454ff 
έπαλληλίας, άρχή 59 
έπαλληλίας, θεώρημα 224ff, 239α  
έπιδερμικό φαινόμενο 594υ
ΕΡ, βλ. ήλεκτρικό ρεύμα έναλλασσόμε-

νο
έργαστηριακή έκθεση 732ff 
έργο έξόδου 42 4  
έσχάρα έλέγχου 383  
εύαισθησία γαλβανομέτρου, βλ. γαλβα

νόμετρο

ΗΕΔ, βλ. ήλεκτρεγερτική δύναμη 
ήλεκτρεγερτική δύναμη 181 ff, 183π, 

833
— διαθέσιμη 182
— ίδανική 2 1 0ff
— Ισοδύναμη 227ff
— μέτρηση 195ff, 197π
— τερματική 182 

ήλεκτρική διαπερατότητα 107
— είδική 108
— στό κενό 58

ήλεκτρική διπολική ροπή 99, 100σ, 
101

ήλεκτρική έπιδεκτικότητα 1 07 
ήλεκτρική θωράκιση 87 
ήλεκτρική ίσοτροπία 107 
ήλεκτρική μετατόπιση 105ff 
ήλεκτρική πόλωση 101, 102σ  
ήλεκτρικό δίπολο 74, 99, 49 0σ

ήλεκτρικό πεδίο 60ff, 74 , 77
— έλεύθερων φορτίων 89ff
— ένέργεια 122ff
— ήλεκτροστατικοϋ φακού 92 

ήλεκτρικό ρεύμα 138ff
— δέσιμο 506
— έναλλασσόμενο 568ff
— ένεργό 575
— μεγέθη 580, 580υ
— πυκνότητα 138ff, 140, 339
— συνεχές 83ff 

ήλεκτρικό στοιχείο 184ff
— άκόρεστο, Weston 315
— άλκαλικό 189, 190σ
— Weston 314
— Daniel 313
— κανονικό Weston 314
— κορεσμένο Weston 314
— Leclanche 187, 188σ
— μολύβδου - όξέως 191
— ξηρό 187
— πρότυπο 187, 3 1 3ff
— ύδραργύρου 190, 191 σ
— ώφέλιμη Ισχή 194ff, 195π 

ήλεκτρικό φορτίο 55
— δέσμιο 104
— διατήρηση 56
— ήλεκτροστατική μονάδα 58, 
705
— κβάντωση 56 

ήλεκτρίτες 107υ 
ήλεκτρόδιο 105
ήλεκτροδυναμόμετρο 623ff, 624σ

— βαθμονόμηση 627π
— στό ΣΡ 6 2 5π

ήλεκτρομαγνητική άκτινοβολία 684, 
693ff

ήλεκτρομαγνητικό κύμα 682
— γραμμική πόλωση 687
— κυκλική πόλωση 689
— πόλωση 687ff

ήλεκτρομαγνητικό σύστημα μονάδων 
708

ήλεκτρονικό πυροβόλο 382, 384σ 
ήλεκτρόνιο 55 
ήλεκτρονιοβόλτ 394υ
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ήλεκτροστατικά είδωλα 93ff
— σημειακών φορτίων 95π
— σφαιρικού άγωγου 98π 

ήλεκτροστατική μονάδα φορτίου, βλ.
ήλεκτρικό φορτίο

ήλεκτροστατικά σύστημα μονάδων 
708

ήλεκτροστατικός φακός 92, 383 
ήμιαγωγοί 148 
ΗΣΜ-φ 58, 705

θερμιονική έκπομπή 383 
θερμοζεΰγος 321 π 
θεωρητικός πληθυσμός 12

— δείγμα 12
— στατιστικές παράμετροι 14

Ισοδυναμική έπιφάνεια 75ff, 91 σ 
Ισχή

— ΕΡ 574ff
— μέση 574
— μέτρηση 628ff, 629σ. 630π, 
635π
— στιγμιαία τιμή 574
— συντελεστής 576

καθοδική λυχνία 3 8 Iff, 382σ, 388π 
καθοδικός παλμογράφος 381, 405ff, 

409π, 409σ 
κάθοδος 186, 420 
καλώδιο 156

— όμοαξωνικό 283π 
Campbell, βλ. γέφυρα
καμπύλη άρχικής μαγνητίσεως 521 
καμπύλη ύστερήσεως 516, 51 7σ, 

521 π, 524π
— κανονική 521

κανονική καμπύλη μαγνητίσεως 524 
CareY Foster, βλ. γέφυρα

κατανομή, βλ. στατιστική κατανομή 
κβαντικοί άριθμοί 494 
CGS, σύστημα 57. 702. 704ff, 709 
CDRX, βλ. άντίσταση κρίσιμης άποσβέ- 

σεως
Kelvin, βλ. γέφυρα
κεντροειδές 15
Kirchhoff. νόμοι 213ff, 215σ
Coulomb 58, 706
Coulomb, νόμος 56ff, 333
κύμα, βλ. ήλεκτρομαγνητικό κύμα
Curie, σημείο 530
QF, βλ. παράγοντας ποιότητας

Langmuir καί Child, νόμος 424 
Laplace, έξίσωση 89ff 
Leclanch6, βλ. ήλεκτρικό στοιχείο 
Lissajous, σχήματα 416ff, 417π 
λογαριθμική μείωση 558 
λόγος μετασχηματισμού 604 
Lorentz, δύναμη 338ff. 340 
Lorentz, μετασχηματισμός 368

μαγνετόνη Bohr 498 
μσγνητεγερτική δύναμη 532 
μαγνητίζουσα δύναμη 507, 508υ 
μαγνητική διαπερατότητα 510

— κανονική 524
— στό κενό 338, 511 π
— σχετική 510

μαγνητική διπολική ροπή 355ff, 358. 
492ff

μαγνητική ένταση 507, 508υ 
μαγνητική έπαγωγή 340υ 
μαγνητική έπιδεκτικότητα 510, 513

— είδική 538α
μαγνητική πόλωση 505 
μαγνητική ροή 455 4fiQ

— μέτρΓ» ι ~ :.63π 
μαννπτικό δ.πολο 355, 490σ

δύναμη 362ff 
ροπή 362ff
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μαγνητικό δυναμικό, βλ. δυναμικό, άνυ-
σματικό δυναμικό 

μαγνητικό κύκλωμα 5 3 Iff 
μαγνητικό μονόπολο 491 
μαγνητικό πεδίο 333, 338ff. 340, 355

— γήινο 397π
— κανονικό 523  

μαγνητικό φορτίο 489  
μαγνήτιση 505ff
μαγνητόμετρο Hall 448 , 449π, 450π
μαγνητρόνιο 432
maxwell 46 0
Maxwell, έξισώσεις 674ff
Maxwell, βλ. γέφυρα
ΜΕΔ, βλ. μαγνητεγερτική δύναμη
μεταβατικό ρεύματα 5 4 Iff
μετασχηματιστής 603ff, 6 1 1π, 614σ
μετατροπέας 161
μέση άπόκλιση, βλ. άπόκλιση
μιγαδικοί άριθμοί 584ff

— συζηγεϊς 586
M KSA, σύστημα 58, 702, 704ff, 706  
μονάδες μετρήσεως 7 0 Iff

— άπόλυτες 7 1 4ff
— πρότυπες 7 1 4ff 

μοναδικότητα διαφοράς δυναμικού, άρ-
Χή 210

μονωτές 84, 148 
μπαταρία 1 87

Neumann, συνθήκες 91
Norton, θεώρημα 233ff, 234σ, 242α

oesterd 508
όλοκληρωμένη πιθανότητα Gauss 34, 

35
όξείδωση 186 
όπλισμός πυκνωτή 128 
όργανο κινητού πλαισίου, βλ. γαλβονό- 

μετρο

όρθολογισμένο σύστημα μονάδων 710  
ούδετερόνιο 55

ohm 146  
Ohm, νόμος 145ff

παλμογράφος, βλ. καθοδικός παλμο
γράφος

παράγοντας ποιότητας 558 
παραμαγνητισμός 499ff, 504 
παραμένουσα μαγνήτιση 524 
πεδίο άπομαγνητίσεως 525 
πεδίο μαγνητίσεως 505ff, 508 
πειραματικό σφάλμα 1

— άπαράδεκτο 5
— έκτίμηση 2π, 40ff
— μετάδοση 3 5ff
— όργάνων μετρήσεως 5, 180π
— παρατηρήσεως 5
— πιθανό 50υ
— συστηματικό 5
— τυχαίο 5 

περιοχή 527 
πλέγμα έλέγχου 434  
πλέον πιθανή τιμή 15 
Poisson, έξίσωση 89ff

— γενικευμένη 115
— σέ διηλεκτρικά ύλικά 11 7 

πολύμετρο 203ff, 204σ
— έργαστηριακό 203ff, 204  

ποτενσιόμετρο 160σ, 316ff, 331α
— βασικό κύκλωμα 317σ,  319π
— έργαστηριακό 320, 322π 

Poynting, άνυσμα 689ff 
πριονοτή τάση 406 
πρωτεύον μετασχηματιστή 604 
πρωτόνιο 55
πυκνότητα ένεργείας, βλ. ένέργεια 
πυκνότητα ρεύματος, βλ. ήλεκτρικό 

ρεύμα
πυκνωτής 126ff, 599ff

— ήλεκτρολυτικός 601
— μεταβλητής χωρητικότητας 601

ρεύμα, βλ. ήλεκτρικό ρεύμα 
ρεύμα βρόχου, βλ. βρόχος 
ρεύμα μετατοπίσεως 675ff, 677
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ροή ήλεκτρικοϋ πεδίου 63ff 
ροόμετρο 462 
ροοστάτης 160σ, 161

σάρωση 407
σημαντικά ψηφία 7ff
SI, σύστημα, βλ. Syst6me International
σιδηρομαγνητισμός 514
σκανδαλισμός 407
σπίν 494
ΣΡ, βλ. ήλεκτρικό ρεύμα συνεχές 
σταθερά χρόνου 556 
statvolt 70
στατιστική κατανομή 6, 11 ff

— Gauss 3 Iff
— διώνυμη 2 Iff
— κανονική 31 ff
— Poisson 27ff 

statcoulomb 705, 708 
Stoud-Oates, βλ. γέφυρα 
συνεχείας, άρχή 210 
συνεχείας, έξίσωση 143ff, 145 
συνοριακές συνθήκες 89ff 
συντελεστής Ισχής, βλ. Ισχή 
σύρμα 155, 157 
συσσωρευτής 187

— μολύβδου 192, 192σ
— νικελίου - καδμίου 193, 193σ 

Systdme International 58, 702, 714,
719ff

συστήματα μονάδων μετρήσεως 702ff 
συστηματικό σφάλμα, βλ. πειραματικό

σφάλμα 
συστοιχία 187 
συχνότητα

— γωνιακή 569
— μέτρηση 665ff, 667π, 668π 

σφαίρα τού ‘Απολλώνιου 96 
σφάλμα, βλ. πειραματικό σφάλμα 
σφάλμα παρστηρήσεως, βλ. πειραματι

κό σφάλμα
Shering, βλ. γέφυρα 
σωλήνας Braun 381 
σωληνοειδές 355

τάση
— ένεργός 575
— πριονοτή 406 

tesla 340 
τετράνυσμα 369 
τεχνικό σύστημα 703 
τοροειδές 355, 486α 
τρίοδη λυχνία 434ff, 440π

— διάγωγημότητα 439
— έσωτερική άντίσταση 438
— πλέγμα έλέγχου 434
— πόλωση 436
— συντελεστής ένισχύσεως 435
— χαρακτηριστικές καμπύλες 436, 
437σ

τυπική άπόκλιση. βλ. άπόκλιση 
τυχαία σφάλματα, βλ. πειραματικό 

σφάλμα
Th0venin, θεώρημα 230ff, 239α, 242α

ύστέρηση, βλ. καμπύλη ύστερήσεως

farad 128
φάση 413, 569, 684 
φερρίτης 597υ
φίλτρα συχνότητας 59 Iff, 592π 
φόρτιση 192

Hall, φαινόμενο 443ff, 447π
— δυναμικό 446
— μαγνητόμετρο 448 , 449π,
450σ
— πεδίο 445
— συντελεστής 445, 446σ 

Hay, βλ. γέφυρα
Heaviside, βλ. γέφυρα 
Heaviside - Lorentz, σύστημα 710 
henry 471
χρόνος ήμιζωής 556
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χωρητικότητα 126ff, 569
— άγωγοϋ 127
— μέτρηση μέ βαλλιστικό γαλβα
νόμετρο 279, 287π
— μέτρηση μέ γέφυρα ΕΡ 639ff, 
641 π, 645σ, 646ττ
— μέτρηση μέ γέφυρα ΣΡ 310rr
— μέτρηση μέ μεθόδους μηδενι

σμού 308ff
— πυκνωτή 128

ώμ, βλ. ohm
ώμόμετρο, 197, 199π, 206α, 266, 

270, 271 π, 272σ
— έργαστηριακό 197ff, 198σ
— ευαισθησία 201, 201 σ
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Ό  Παναγιώτης Άσημακοπουλος γεννήθηκε τό 
1940. Τό 1958 άποφοιτησε άπό τό Εθνικό Έκπαιδευ 
τήριο Άναβρύτων καί τόν έπόμενο χρόνο άρχισε τις 
Πανεπιστημιακές τους σπουδές στό Πανεπιστήμιο 
Brandeis τών Η .Π .Α . άπ’ όπου τό Ι°6 Ι έλαβε τό πτυ 
χιο Bachelor στή Φυσική. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές 
του σπουδές στήν ’Αγγλία καί στις Η .Π .Α . άπό όπου 
έλαβε διαδοχικά τό διπλώματα D .i.C . (Imperial College 
of Science and Technology) στή Μαθηματική Φυσική. 
Master of Science (Rutgers. The State University) καί 
Ph. D. (Thomas Jefferson University) στήν Πυρηνική 
Φυσική. Άπό τό 1965 έως τό 1976 έργάστηκε ώς έ- 
ρευνητής στό 'Εργαστήριο Επιταχυντών του Κ .Π .Ε . 
Δημόκριτος. Τό 1976 έξελέγη τακτικός καθηγητης τού 
Πανεπιστημίου Ίωαννίνων. δπου υπηρετεί μέχρι σήμε 
ρα. Τό συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότε
ρα άπό τριάντα έπιστημονικά άρθρα σέ διεθνή περιοδι
κά. δύο πανεπιστημιακά συγγράμματα καί ένα μεγάλο 
άριθμό άνακοινώσεων σέ διεθνή έπιστημονικά συνέ 
δρια. Τό 1974 συμμετείχε στήν όμάδα έργασίας πού 
δημιούργησε τό "Υπουργείο Παιδείας γιά τή διαμόρφω 
ση τού άναλυτικοΰ προγράμματος καί τή συγγραφή 
τών βιβλίων γιά τά μαθήματα τής Φυσικής και Χη 
μείας στή Στοιχειώδη 'Εκπαίδευση. Τό 1981 άνέλαβε 
τήν προεδρία στήν άντίστοιχη όμάδα έργασίας τού 
Υπουργείου Παιδείας γιά τή διαμόρφωση τού άναλυτι 
κοΰ προγράμματος τής Φυσικής στή Μέση Έκπαιδευ 
ση.


