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Άζθεζε 9 

Υαξηνγξάθεζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ 
 

9.1.  θνπόο 

ηελ άζθεζε απηή, κε ηε κέζνδν ηεο ειεθηξνιπηηθήο ιεθάλεο, πξνζδηνξίδεηαη ην ειεθηξηθφ 

πεδίν κεηαμχ δχν ειεθηξνδίσλ ζην θελφ, κε ηε ράξαμε ησλ ηζνδπλακηθψλ επηθαλεηψλ θαη 

δπλακηθψλ γξακκψλ ηνπ πεδίνπ απηνχ. 

9.2.  Γεληθά 

Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγηθή πξφνδνο άκεζα ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε θαη πξφνδν ηεο 

Ζιεθηξνληθήο γεληθά θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο Οπηηθήο, εηδηθφηεξα. ηηο εθαξκνγέο επξεία 

ρξήζε βξίζθνπλ νη δηαηάμεηο θαη ζπζθεπέο ζηηο νπνίεο αμηνπνηείηαη ε θίλεζε ησλ 

ειεθηξνλίσλ ζε ρψξν πςεινχ θελνχ. Αξθεί λα αλαθέξνπκε ηε ιπρλία αθηηλψλ Υ, ην 

ηειεβφιν ειεθηξνλίσλ ζην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην, ηνλ θαζνδηθφ ζσιήλα ηνπ 

παικνγξάθνπ, ηα ξαληάξ, ηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο θ.ιπ. ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο 

απηνχ ηνπ είδνπο ε θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ εμαξηάηαη απφ ηε ρσξηθή θαηαλνκή θαη έληαζε 

ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ε καζεκαηηθή αλάιπζε ηνπ νπνίνπ δελ είλαη πάληα εθηθηή. 

        Γλσξίδνπκε γηα παξάδεηγκα, ηε ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ κεηαμχ δχν 

νκφθεληξσλ κεηαιιηθψλ ζθαηξψλ, νκφθεληξσλ θπιίλδξσλ θαη δχν επίπεδσλ επηθαλεηψλ, 

αιιά ήδε ε αλάιπζε ηνπ πεδίνπ κεηαμχ δχν έθθεληξσλ ζθαηξψλ ζπληζηά δχζθνιν 

καζεκαηηθφ πξφβιεκα. Αθφκε δπζθνιφηεξε είλαη ε αλάιπζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ φηαλ ηα 

ειεθηξφδηα έρνπλ ζρήκα πην ζχλζεην απφ απηφ ηεο ζθαίξαο ή ηνπ θπιίλδξνπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο νη εξεπλεηέο θαηαθεχγνπλ ζηελ πεηξακαηηθή κειέηε ηνπ ειεθηξηθνχ 

πεδίνπ, ραξηνγξαθψληαο ηηο ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο θαη ηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ 

κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ αγσγψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη εξεπλεηέο αλέπηπμαλ δηάθνξεο 

πεηξακαηηθέο ηερληθέο, αιιά ε πην πεηπρεκέλε θαη αθξηβήο ήηαλ ε κέζνδνο ηεο 

ειεθηξνιπηηθήο ιεθάλεο.  

 

9.3.  Μέζνδνο ηεο ειεθηξνιπηηθήο ιεθάλεο 

Ζ αξρή ηεο κεζφδνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ην ειεθηξηθφ πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ κία δηάηαμε αγσγψλ ζην θελφ, είλαη ίδην κε απηφ πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζε έλαλ 

ειεθηξνιύηε, αξθεί λα είλαη ίδηεο νη νξηαθέο ζπλζήθεο.  

        πλήζσο ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ραξηνγξάθεζε δπζδηάζηαηνπ πεδίνπ, 

δειαδή πεδίνπ πνπ κεηαβάιιεηαη κφλν ζην επίπεδν x,y, ελψ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 

άμνλα z ην πεδίν έρεη ηελ ίδηα ηηκή. Ωο παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ην ειεθηξηθφ 

πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη ζην „„θάζεην επίπεδν‟‟ κεηαμχ δχν έθθεληξσλ θπιίλδξσλ ην κήθνο 

ησλ νπνίσλ είλαη άπεηξν.  

        Γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηνπνζεηνχλ ηα δχν ειεθηξφδηα ζε κία πιαζηηθή ιεθάλε πνπ 

πεξηέρεη ειεθηξνιχηε. Μεηαμχ ησλ δχν ειεθηξνδίσλ εθαξκφδνπλ ηάζε, γηα παξάδεηγκα 1,0 

V, θαη κε έλα βνιηφκεηξν κεηξάλε ην ειεθηξηθφ δπλακηθφ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ πγξνχ.  

        Αζθαιψο ζηελ πξάμε νη δχν αγσγνί έρνπλ πεπεξαζκέλν κήθνο. Ο φξνο „„άπεηξν κήθνο 

θαηά ηε δηεχζπλζε z‟‟ δηαζθαιίδεηαη φηαλ ηα ειεθηξφδηα εμέρνπλ θάζεηα απφ ην πγξφ, ε 

επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη σο ην x,y, επίπεδν ηνπ πεδίνπ. εκεηψλνπκε φηη ηα ειεθηξφδηα  

πξέπεη  λα  είλαη  θάζεηα θαη  πξνο ηνλ ππζκέλα ηεο ιεθάλεο. Δπνκέλσο γηα λα είλαη ε 

θαηαγξαθή ζσζηή, νη δχν επηθάλεηεο ηνπ ειεθηξνιχηε πξέπεη λα είλαη θάζεηεο πξνο ηηο δχν 
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παξάιιειεο επηθάλεηεο ησλ αγσγψλ. Όζν γηα ην χςνο ηνπ πγξνχ, κεξηθά εθαηνζηά είλαη 

αξθεηά. Ο ειεθηξνιχηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα δχν ιφγνπο: 

Α) Σν ειεθηξηθφ πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζηνλ ειεθηξνιχηε είλαη ζσξαθηζκέλν, 

δειαδή δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνπζία άιισλ αγσγψλ (ηα ρέξηα ηνπ πεηξακαηηζηή, 

δηάθνξα κεηαιιηθά αληηθείκελα, ηα θαιψδηα ηνπ βνιηφκεηξνπ θ.ιπ.) πνπ είλαη θνληά, αιιά 

έμσ απφ ην πγξφ, αθφκε θαη φηαλ ηα αληηθείκελα απηά βξίζθνληαη ππφ πςειφ ειεθηξηθφ 

δπλακηθφ. Μάιηζηα φζν πην αγψγηκνο είλαη ν ειεθηξνιχηεο, ηφζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη ε 

ζσξάθηζε. ην θελφ έλα θνληηλφ αγψγηκν αληηθείκελν ζα επεξέαδε ην πεδίν κεηαμχ ησλ δχν 

αγσγψλ. Σν αληηθείκελν απηφ κπνξεί λα είλαη θαη ην θαιψδην ηνπ κεηξεηή ηάζεο, αθφκε θαη 

φηαλ ν κεηξεηήο είλαη „„ηδαληθφο‟‟. 

Β) πλήζσο γηα ηε κέηξεζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βνιηφκεηξα πνπ 

θαηαλαιώλνπλ ξεύκα. Όζν κηθξφηεξν ξεχκα θαηαλαιψλνπλ, ηφζν ιηγφηεξν ην ξεχκα απηφ 

αιινηψλεη ηελ ηηκή ηεο ηάζεο ζην ζεκείν πνπ γίλεηαη ε κέηξεζε. Ηδαληθφο γηα ην ζθνπφ απηφ 

είλαη ν κεηξεηήο ηάζεο κε κεδεληθή θαηαλάισζε ξεχκαηνο (άπεηξε αληίζηαζε εηζφδνπ). Σα 

φξγαλα απηά ππάξρνπλ, αιιά έρνπλ κηθξή επαηζζεζία θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν σο 

κεηξεηέο πςειήο ηάζεο (θηινβνιηφκεηξα).  

        Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλνί κεηξεηέο ηάζεο, γηα παξάδεηγκα κε αληίζηαζε εηζφδνπ 

10 ΜΩ (θαηαλάισζε 1 κΑ ζηα 10 V), νη εξεπλεηέο θαηαθεχγνπλ ζε κεζφδνπο πνπ 

κεδελίδνπλ ην ξεχκα θαηαλάισζεο από ην ζεκείν κέηξεζεο. 

 

9.3.1. Σν γεληθό ειεθηξνζηαηηθό πξόβιεκα 

Σν ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν ζηνλ ρψξν κπνξεί λα πεξηγξάθεη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε είηε ηεο 

(βαζκσηήο) ζπλάξηεζεο ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ U(x,y,z) είηε ηεο (δηαλπζκαηηθήο) 

ζπλάξηεζεο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ E(x,y,z). Οη δχν πεξηγξαθέο είλαη 

ηζνδχλακεο. Σν δπλακηθφ U θαη ην ειεθηξηθφ πεδίν E ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε 
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φπνπ ),,( zyxU ή gradU  ιέγεηαη βαζκίδα ηνπ U. 

        Ζ ζπλάξηεζε δπλακηθνχ U(x,y,z) θαη ε ππθλφηεηα ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ξ(x,y,z) ζηνλ 

θελφ ρψξν ζπλδένληαη κε ηελ εμίζσζε Poisson: 
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φπνπ ε0 είλαη ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ θελνχ. Σν 2 ιέγεηαη ηειεζηήοLaplace ε 

Λαπιαζηαλή. ε θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο ηζρχνπλ νη ζρέζεηο: 
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        ε πεξηνρέο ηνπ ρψξνπ φπνπ ξ(x,y,z) = 0, ε εμίζσζε Poisson γξάθεηαη 

0),,(2  zyxU                                                       (9.5)     
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Απηή είλαη ε γλσζηή εμίζσζε Laplace, ηελ νπνία ζπλαληάκε ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο 

Φπζηθήο. Οη ζπλαξηήζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ εμίζσζε Laplace νλνκάδνληαη αξκνληθέο 

ζπλαξηήζεηο.  

        Ζ ζπκπεξηθνξά ελφο αγσγνχ κέζα ζε ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν 

ζεκαληηθέο θαη αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο ηδηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ άζθεζή καο. 

Ζ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ είλαη ηζνδπλακηθή επηθάλεηα, ελψ ην ειεθηξηθφ πεδίν είλαη θάζεην 

ζηελ επηθάλεηα ζε θάζε ηεο ζεκείν.  

        Όηαλ δνζεί κία δηάηαμε ησλ αγσγψλ ζην ρψξν, ην γεληθφ ειεθηξνζηαηηθφ πξφβιεκα 

ζπλίζηαηαη ζην λα βξνχκε κία ιχζε ηεο εμίζσζεο Laplace πνπ ηθαλνπνηεί ηαπηφρξνλα θαη ηηο 

νξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηε δεδνκέλε δηάηαμε αγσγψλ.  

        Ζ ιχζε ηεο εμίζσζεο Laplace κε δεδνκέλεο νξηαθέο ζπλζήθεο είλαη έλα δχζθνιν 

καζεκαηηθφ πξφβιεκα. Τπάξρνπλ ιίγεο κφλν δηαηάμεηο αγσγψλ ζην ρψξν, γηα ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα δνζεί αθξηβήο ιχζε ζε αλαιπηηθή κνξθή. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε κέηξεζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ γηα κία δεδνκέλε δηάηαμε αγσγψλ έρεη θαη πξαθηηθή αμία (π.ρ. ζην 

ζρεδηαζκφ ειεθηξνζηαηηθψλ θαθψλ ειεθηξνλίσλ θαη ειεθηξνληθψλ ιπρληψλ). 

 

9.3.2.  Ηιεθηξηθά πεδία κέζα ζε αγσγνύο 

Όηαλ έρνπκε ειεθηξηθά ξεχκαηα ζε αγσγνχο ε εμίζσζε ζπλέρεηαο (δηαηήξεζε θνξηίνπ)  
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J                                                         (9.6) 

 

ζπλδέεη ηελ ππθλφηεηα ξεχκαηνο Jκε ηελ ππθλφηεηα θνξηίνπ ξ ζε θάζε ζεκείν ηνπ αγσγνχ. 

Γηα ζηαηηθά (αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ) ξεχκαηα αλάγεηαη ζηελ  
 

0 JJ div                                                        (9.7) 
 

        Ζ Δμ. (9.7) ηζρχεη πξνζεγγηζηηθά θαη γηα πνιχ αξγά κεηαβαιιφκελα ξεχκαηα. Με απηφλ 

ηνλ φξν ελλννχκε ξεχκαηα ησλ νπνίσλ ε πεξίνδνο είλαη κεγάιε ζπγθξηηηθά κε ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα δηαδνζεί ε κεηαβνιή απφ έλα ζεκείν ηνπ αγσγνχ ζε έλα άιιν.  

        Ζ ηνπηθή κνξθή ηνπ λφκνπ ηνπ Ohm δίλεη ηε ζρέζε κεηαμχ Jθαη έληαζεο ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ Δ: 

EJ                                                             (9.8) 
 

φπνπ ζ είλαη ε αγσγηκφηεηα ηνπ αγσγνχ ζε θάζε ζεκείν. Δπνκέλσο 
 

0)(  EE  div                                                  (9.9) 
 

Αλ ην ζ είλαη αλεμάξηεην ηεο ζέζεο (νκνγελήο αγσγφο):  
 

0Ediv                                                            (9.10) 
 

Ηζρχεη εμάιινπ θαη ε Δμ. (9.1) ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ (9.10) δίλεη  
 

02  UgradUdiv                                                 (9.11) 

 

απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε εμίζσζε Laplace ηθαλνπνηείηαη απφ ην δπλακηθφ κέζα ζε έλαλ 

αγσγφ κε ζηαηηθά ξεχκαηα.  

        Δπεηδή ινηπφλ ε δηαθνξηθή εμίζσζε ηελ νπνία ηθαλνπνηεί ην δπλακηθφ U ζην γεληθφ 

ειεθηξνζηαηηθφ πξφβιεκα είλαη ε ίδηα κε απηήλ πνπ ηζρχεη ζε αγσγνχο κε ζηαηηθά ξεχκαηα 

(εμίζσζε Laplace), νη ιχζεηο U(x,y,z) ζα είλαη νη ίδηεο αλ νη νξηαθέο ζπλζήθεο είλαη νη ίδηεο.  
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        Ωο νξηαθέο ζπλζήθεο δίλνληαη ζπλήζσο ηα δπλακηθά ησλ αγσγψλ (ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφβιεκα) γηα ηελ ειεθηξνζηαηηθή πεξίπησζε, ή νη επηθάλεηεο ησλ αγσγψλ (ειεθηξνδίσλ 

πνπ έρνπλ αγσγηκφηεηα πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ ειεθηξνιχηε) ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έρνπκε ξνή ξεχκαηνο. Όηαλ έρνπκε ξνή ξεχκαηνο ζε έλα ζχζηεκα κεηαιιηθψλ αγσγψλ κέζα 

ζε πγξφ αγσγφ (ειεθηξνιχηε), επεηδή ε αγσγηκφηεηα ηνπ κεηάιινπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε 

απφ απηήλ ηνπ πγξνχ, ηα ειεθηξηθά πεδία κέζα ζηνπο κεηαιιηθνχο αγσγνχο είλαη πνιχ κηθξά 

θαη ε πηψζε δπλακηθνχ κέζα ζηνπο κεηαιιηθνχο αγσγνχο είλαη ζρεηηθά κηθξή. Γη‟ απηφ νη 

επηθάλεηεο ησλ κεηαιιηθψλ αγσγψλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο. Έηζη 

ην πξφβιεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δπλακηθνχ κέζα ζε αγσγνχο (ειεθηξνιχηεο) πνπ 

δηαξξένληαη απφ ειεθηξηθά ξεχκαηα, είλαη ην ίδην κε ηελ εχξεζε ηνπ δπλακηθνχ ζηνλ θελφ 

ρψξν αλάκεζα ζε αγσγνχο. 

 

9.4.  Μέζνδνο 

Ζ αξρή ηεο κεζφδνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ην ειεθηξηθφ πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ κία δηάηαμε ειεθηξνδίσλ (αγσγψλ) είλαη ην ίδην, είηε ε δηάηαμε βξίζθεηαη ζην θελφ (ή 

ζηνλ αέξα) είηε ζε έλαλ ειεθηξνιχηε.  

        Ζ κέηξεζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζην θελφ είλαη εθηθηή, αιιά ζπληζηά δχζθνιν 

πξφβιεκα ηεο Πεηξακαηηθήο Φπζηθήο. Πνιχ επθνιφηεξε είλαη ε κέηξεζε ηνπ ειεθηξηθνχ 

πεδίνπ ζε αγψγηκνπο ρψξνπο φπνπ θπθινθνξνχλ ειεθηξηθά ξεχκαηα, κηθξφ κέξνο ησλ 

νπνίσλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηνλ κεηξεηή ηάζεο. Δπνκέλσο είλαη πεηξακαηηθά εχθνιν 

λα βξνχκε ηηο ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο ελφο πεδίνπ ζε έλαλ ειεθηξνιχηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχκε κία πεηξακαηηθή δηάηαμε φπσο απηή πνπ εηθνλίδεηαη ζην ρ. 9.1.  

 

 

 

        ην ρ. 9.1, Α θαη Β είλαη ηα ειεθηξφδηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηε δηάηαμε ην ειεθηξηθφ 

πεδίν ηεο νπνίαο ζέινπκε λα κειεηήζνπκε. Σα ειεθηξφδηα απηά είλαη βπζηζκέλα ζηνλ 
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ειεθηξνιχηε (π.ρ. λεξφ) ηεο ιεθάλεο, φπνπ ην ειεθηξηθφ πεδίν δεκηνπξγείηαη κέζσ ζχλδεζεο 

ησλ ειεθηξνδίσλ κε κία πεγή ηάζεο 12 V. Μεγαιχηεξεο ηάζεηο απνθεχγνληαη πξνθεηκέλνπ 

λα απνηξαπεί ε ειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ.  

        εκεηψλνπκε φηη ε δηάηαμε απηή είλαη δηάηαμε κεδεληθήο θαηαλάισζεο ξεύκαηνο απφ ην 

ζεκείν κέηξεζεο. Ο αληρλεπηήο ζπλδέεηαη κε ηνλ δξνκέα ηνπ πνηελζηφκεηξνπ κέζσ ελφο 

επαίζζεηνπ γαιβαλφκεηξνπ, ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη 0,1 κΑ. Ο κεδεληζκφο 

ηνπ ξεχκαηνο θαηαλάισζεο επηηπγράλεηαη κε κεηαθίλεζε ηνπ δξνκέα ζε κία νξηζκέλε ζέζε. 

Ζ ξχζκηζε ηεο ζέζεο ηνπ δξνκέα ζην πνηελζηφκεηξν ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε, φηαλ ην 

γαιβαλφκεηξν δείρλεη κεδεληθή ηηκή, δειαδή ε δηαθνξά δπλακηθνχ ζην γαιβαλφκεηξν είλαη 

κεδέλ. Ο φξνο απηφο επηηπγράλεηαη φηαλ ηα δπλακηθά ζηνλ δξνκέα θαη ζην λεξφ έρνπλ ηελ 

ίδηα ηηκή. Ο φξνο απηφο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο ζηε δηάηαμε ην δπλακηθφ ηνπ 

λεξνχ κεηξηέηαη έκκεζα, κέζσ κέηξεζεο ηνπ δπλακηθνχ ηνπ δξνκέα κε έλα θνηλφ 

βνιηφκεηξν, ην ξεχκα θαηαλάισζεο ηνπ νπνίνπ δελ αληιείηαη από ηνλ ειεθηξνιύηε. Αληίζεηα 

ζε κία άκεζε κέηξεζε ηνπ δπλακηθνχ κε έλα θνηλφ βνιηφκεηξν, απφ ην ζεκείν κέηξεζεο 

αλαγθαζηηθά ζα δηαθιαδσλφηαλ έλα ξεχκα πξνο ηνλ κεηξεηή. Λφγσ κεγάιεο αληίζηαζεο ηνπ 

λεξνχ, ην ξεχκα ηνπ κεηξεηή δεκηνπξγεί κεγάιε πηψζεο ηάζεο ζην πγξφ, ε νπνία αιινηψλεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ην δπλακηθφ ηνπ λεξνχ ζην ζεκείν κέηξεζεο. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηε γλσζηή κέζνδν ηεο γέθπξαο Winston κε 4 σκηθέο αληηζηάζεηο, 

φπνπ ζηε κία δηαγψληα εθαξκφδεηαη ε ηάζε ηεο πεγήο, ελψ ζηελ άιιε δηαγψληα ζπλδέεηαη 

έλα επαίζζεην γαιβαλφκεηξν (ρ. 9.2). 

 

 

 

         Σηο αληηζηάζεηο R1 θαη R2 ηηο δεκηνπξγνχλ ηα δχν κέξε ηνπ πνηελζηφκεηξνπ, ελψ νη 

αληηζηάζεηο R3 θαη R4 δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο δχν ζηήιεο ηνπ λεξνχ. ην ζεκείν a ν 

αληρλεπηήο εθάπηεηαη ην λεξφ, ελψ ν δξνκέαο ηνπ πνηελζηφκεηξνπ βξίζθεηαη ζην ζεκείν b. 

        Ζ γέθπξα ηζνξξνπεί (IG = 0) φηαλ ηα δπλακηθά ζηα ζεκεία a θαη b είλαη ίζα. Ο φξνο 

απηφο επηηπγράλεηαη φηαλ R1/R2 = R3/R4, γηα νπνηαδήπνηε ηάζε ηεο πεγήο. 

        ην πείξακα ε θαηαγξαθή ησλ ηζνδπλακηθψλ επηθαλεηψλ γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

ηξφπν: 

1. Ρπζκίδνπκε ηε ζέζε ηνπ δξνκέα ζην πνηελζηφκεηξν πξνθεηκέλνπ ην βνιηφκεηξν λα 

δείρλεη κία νξηζκέλε ηηκή, γηα παξάδεηγκα 0,7 V. 

2. Με ηνλ αληρλεπηή ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνχ εληνπίδνπκε 20 (ή πεξηζζφηεξα) ζεκεία φπνπ 

ην γαιβαλφκεηξν δείρλεη κεδεληθή ηηκή. Πξνθαλψο ηα ζεκεία απηά βξίζθνληαη πάλσ ζηελ 

ηζνδπλακηθή επηθάλεηα ηνπ 0,7 V. 

3. Σν πνηελζηφκεηξν ξπζκίδεηαη ζε λέα ηηκή ηάζεο θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 

        Όηαλ ζην επίπεδν x,y νη ηζνδπλακηθέο θακπχιεο έρνπλ ραξαρζεί, νη γξακκέο ηεο έληαζεο 

ηνπ πεδίνπ, Δ, ραξάδνληαη εχθνια, θαζψο είλαη θάζεηεο πξνο ηηο πξψηεο (ρ. 9.3). Μπνξνχκε 

φκσο λα βξνχκε θαη ην κέηξν ηεο έληαζεο, Δ, ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζε θάζε ζεκείν ηνπ 
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πεδίνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κε ην πνηελζηφκεηξν επηιέγνπκε ζηαζεξά βήκαηα δπλακηθνχ. 

Σφηε επεηδή ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζε έλα ζεκείν είλαη Δ = ΓU/Γl, φπνπ ΓU είλαη 

ην βήκα δπλακηθνχ θαη Γl είλαη ε „„θάζεηε‟‟ απφζηαζε ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ε 

κεηαβνιή ΓU, φζν ιηγφηεξν απέρνπλ νη ηζνδπλακηθέο γξακκέο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

έληαζε ηνπ πεδίνπ ζηελ πεξηνρή απηή. Πξνζεγγηζηηθά ζην κέζν ηνπ δηαζηήκαηνο Γl, ε κέζε 

έληαζε ηνπ πεδίνπ, Δ, ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε Δ = ΓU/Γl, φπνπ ΓU είλαη ην βήκα 

δπλακηθνχ, ελψ ην δηάζηεκα Γl ππνινγίδεηαη γξαθηθά απφ ηηο πεηξακαηηθέο ηζνδπλακηθέο 

θακπχιεο ζηελ πεξηνρή απηή (ρ. 9.3).  

 

9.4.1.  Ηιεθηξηθή πόισζε ηνπ αληρλεπηή 

Ζ κέζνδνο ηεο ειεθηξνιπηηθήο ιεθάλεο έρεη έλα αδχλαην ζεκείν. Σελ  ειεθηξηθή πφισζε 

ηνπ κεηαιιηθνχ αληρλεπηή έλαληη ηνπ πγξνχ.  

        Όηαλ έλα κέηαιιν εηζάγεηαη ζε πγξφ, ιφγσ αλαθαηαλνκήο ησλ ηφλησλ ηνπ ειεθηξνιχηε, 

κεηαμχ κεηάιινπ θαη πγξνχ δεκηνπξγείηαη κία δηαθνξά δπλακηθνχ, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ ηφλησλ θαη ηνπ είδνπο ηνπ κεηάιινπ. Ζ ηάζε απηή δελ είλαη κηθξή θαη είλαη 

ηεο ηάμεο 0,20,5 V. Δπνκέλσο αλ ην δπλακηθφ ηνπ πγξνχ είλαη π.ρ. 0,6 V, ηφηε κία ηάζε 

πφισζεο ηνπ αληρλεπηή θαηά 0,3 V ζα αιινηψζεη ην δπλακηθφ θαηά 50 % θαη νη κεηξήζεηο ζα 

είλαη επηβαξπκέλεο κε ην κεγάιν απηφ ζπζηεκαηηθφ ζθάικα. 

        ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πφισζεο βνεζά κία παξαηήξεζε. Ο 

ζρεκαηηζκφο ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ πφισζεο είλαη ζρεηηθά αξγή δηαδηθαζία. Μάιηζηα φζν 

κηθξφηεξε είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηφλησλ ζην πγξφ, ηφζν πην αξγή είλαη ε δηαδηθαζία απηή. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζηα ειεθηξφδηα ηεο δηάηαμεο εθαξκφδνπλ ελαιιαζζφκελε 

ηάζε θαη φρη ζπλερή. Όηαλ ε ηάζε είλαη ελαιιαζζφκελε, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κηζήο 

πεξηφδνπ ην δπλακηθφ πφισζεο δελ πξνιαβαίλεη λα ζρεκαηηζηεί, θαζψο ζην άιιν κηζφ ηεο 

πεξηφδνπ ην δπλακηθφ απηφ αιιάδεη πξφζεκν. Ζ ζπρλφηεηα 50 Hz είλαη αξθεηά πςειή θαη 

κεηψλεη ην δπλακηθφ πφισζεο ηνπ αληρλεπηή δεθάδεο θνξέο.  

 

9.4.2.  Παξακόξθσζε ηνπ ειεθηξηθνύ ζηα άθξα ηεο ιεθάλεο 

Καζψο ε ιεθάλε θαηαζθεπάδεηαη απφ κνλσηηθφ πιηθφ θαη νη δηαζηάζεηο ηεο είλαη 

πεπεξαζκέλεο, ην ειεθηξηθφ πεδίν παξακνξθψλεηαη ζηελ θνληηλή πεξηνρή ησλ ηνηρσκάησλ 

ηεο ιεθάλεο. Ο ιφγνο είλαη πνιχ απιφο, θαζψο ε εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνηρψκαηνο 

„„αλαγθάδεη‟‟ ην ξεχκα ζην πγξφ λα ξέεη παξάιιεια πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνηρψκαηνο, 

αλεμάξηεηα απφ ην ζρήκα ησλ ειεθηξνδίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην ειεθηξηθφ πεδίν. Δπνκέλσο 

ζηελ επηθάλεηα ησλ ηνηρσκάησλ ην δηάλπζκα Δ είλαη πάληα παξάιιειν πξνο ηα ηνηρψκαηα. 

Αιιά επεηδή νη θακπχιεο ηνπ U = ζηαζ. θαη Δ είλαη θάζεηεο κεηαμχ ηνπο, θνληά ζηα 
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ηνηρψκαηα, ε θακπχιε U = ζηαζ. παξακνξθψλεηαη, ζην βαζκφ πνπ ε θακπχιε „„ηείλεη λα 

ηέκλεη‟‟ ην ηνίρσκα θάζεηα (ρ. 9.4). 

 

9.5.  Πεηξακαηηθή δηάηαμε 

Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε, φπσο θαίλεηαη ζην ρ. 9.5, πεξηιακβάλεη:  

 Μία ζθάθε κε λεξφ φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα δχν ειεθηξφδηα. 

 Σα δχν ειεθηξφδηα (Α,Β) πνπ δεκηνπξγνχλ ην πεδίν  

 Σελ πεγή ελαιιαζζφκελεο ηάζεο, ην πνηελζηφκεηξν θαη ην γαιβαλφκεηξν, 

ελζσκαησκέλα φια ζε κία ζπζθεπή. 

 Σνλ αληρλεπηή (κεηξεηηθφ θαιψδην Μ). 

        Ζ ιεθάλε είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ κνλσηηθφ πιηθφ. ηνλ ππζκέλα ηεο είλαη 

θνιιεκέλν έλα θχιιν κηιηκεηξέ. Έηζη κπνξνχκε λα „„δηαβάδνπκε‟‟ ηηο ζπληεηαγκέλεο x,y 

θάζε ζεκείνπ ηεο ιεθάλεο.  

        Μία απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ κειεηνχκε ζπζηεκαηηθά είλαη ε δηάηαμε „„γσλία-επίπεδν‟‟ 

πνπ θαίλεηαη ζην ρ. 9.5. 

        Ζ πεγή ηάζεο δίλεη 10 ή 20 V (ελαιιαθηηθά 7,5 ή 15 V) ελαιιαζζφκελε ηάζε 

(ζπρλφηεηα 50 Hz). 
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        Ζ ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηα δχν ειεθηξφδηα ηεο ιεθάλεο, ηαπηφρξνλα (εζσηεξηθά) 

εθαξκφδεηαη θαη ζην ελζσκαησκέλν πνηελζηφκεηξν ηεο ζπζθεπήο. 

        ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε ην βνιηφκεηξν πνπ βιέπνπκε ζην ρ. 9.2 ιείπεη, αιιά ε ηάζε 

ζηνλ δξνκέα ηνπ πνηελζηφκεηξνπ δηαβάδεηαη απφ ηνλ κηθξνκεηξηθφ δείθηε ζέζεο, ν νπνίνο 

είλαη βαζκνλνκεκέλνο κε 500 ειάρηζηεο ππνδηαηξέζεηο (500 = 10x50). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

ν δείθηεο ηνπ δξνκέα είλαη ζηε ζέζε 6,00, απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηάζε ζηνλ δξνκέα είλαη 60 % 

ηεο εθαξκνδφκελεο. Αλ π.ρ. ε εθαξκνδφκελε ηάζε είλαη 10 V, ζηνλ δξνκέα ε ηάζε είλαη 6,00 

± 0,02 V, θ.ν.θ. (ζηελ παξάζηαζε 6,00 ± 0,02 V, ηα ± 0,02 V είλαη ε ηηκή ηεο ειάρηζηεο 

ππνδηαίξεζεο ηνπ δείθηε ηνπ δξνκέα). Έηζη, φηαλ ζηνλ δξνκέα ε ηάζε είλαη 6,00 V, κε ηνλ 

αληρλεπηή ςάρλνπκε ζε πνην ζεκείν ηεο ιεθάλεο ην ξεχκα ζην γαιβαλφκεηξν είλαη κεδέλ. 

Όηαλ ην ζεκείν απηφ εληνπηζηεί, ην δπλακηθφ ηνπ είλαη 6,00 V. Πξνθαλψο ζηε ιεθάλε ηα 

ζεκεία απηά είλαη άπεηξα, αιιά γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο εληνπίδνληαη ζπλήζσο 20 ή 30 ζεκεία 

ηεο ηζνδπλακηθήο.  

 

Βηβιηνγξαθία 

1. Μαζήκαηα Φπζηθήο Berkeley,Σφκνο ΗΗ: Ζιεθηξηζκόο-Μαγλεηηζκόο, Κεθ. 3, 4(Αζήλα, 

1978).  

2. W. H. Westephal, Physikalisches Praktikum, Vieweg, Braunschweig, (Germany, 1966). 

3. J. R. Reitz and F. J. Milford, Foundations of Electromagnetic Theory, Κεθ. 7, Addison-

Wesley, (Reading, Mass., 1960).  

4. J. R. Reitz, F. J. Milford and R. W. Christy. Foundations of Electromagnetic Theory, 

(Addison-Wesley, Reading Mass., 1980, 3
rd

 ed.). Κεθ. 7. 

5. Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο, Σφκνο Η, ΔΜΠ, Σνκέαο Φπζηθήο, ΔΜΦΔ, Δθδφζεηο 

πκκεηξία (Αζήλα, 2010). 

 

9.6.  Δθηέιεζε  

1. Σνπνζεηήζηε ηα ειεθηξφδηα-αγσγνχο ζηε ιεθάλε.  

2. ε έλα ραξηί κηιηκεηξέ Α3 ζρεδηάζηε ηα ειεθηξφδηα-αγσγνχο ζε θιίκαθα 1:1. 

3. Γεκίζηε ηε ιεθάλε κε λεξφ, πξνζέρνληαο ψζηε ηα ειεθηξφδηα λα πξνεμέρνπλ 12 cm 

πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. 

4. Σνπνζεηήζηε ηνπο αθξνδέθηεο ησλ ειεθηξνδίσλ-αγσγψλ ζηηο ππνδνρέο a θαη g θαη ηνλ 

αθξνδέθηε ηνπ αληρλεπηή ζηελ ππνδνρή Μ ηνπ ηξνθνδνηηθνχ (ρ. 9.5). 

5. Θέζαηε ζε ιεηηνπξγία ην ηξνθνδνηηθφ θαη κέζσ ηνπ κεηαγσγνχ επηιέμηε ηελ 

ελαιιαζζφκελε ηάζε 10 V.  

6. Με ην πνηελζηφκεηξν θαζνξίζηε ην δπλακηθφ ηεο ηζνδπλακηθήο ζην 1,00 V.  

7. ηνλ ρψξν αλάκεζα ζηα δχν ειεθηξφδηα εληνπίζηε 15 ζεκεία φπνπ ε έλδεημε ηνπ 

γαιβαλφκεηξνπ δείρλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή. ηνλ άμνλα x ε απφζηαζε είλαη κφληκα 2 cm, 

ελψ απηφ πνπ πξνζπαζνχκε λα εληνπίζνπκε είλαη ε ζέζε ηνπ y. Απφ ηα 15 ζεκεία ην έλα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ πεδίνπ.  

8. Με ην πνηελζηφκεηξν θαζνξίζηε ην δπλακηθφ ηεο ηζνδπλακηθήο ζην 2,00 V θαη 

επαλαιάβαηε ην βήκα 7.  

9. Δληνπίζηε 15 ζεκεία γηα ηηο ηζνδπλακηθέο θακπχιεο: 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9,00 V. 

10. Πάλσ ζηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ πεδίνπ (x = 0), εληνπίζηε ηα ζεκεία φπνπ ην δπλακηθφ 

είλαη 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3.….9,5 V (19 ζεκεία κε βήκα 0,5 V).  
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11. Δθηηκήζηε ην ζθάικα εληνπηζκνύ, αθνινπζψληαο ηελ εμήο δηαδηθαζία: ηνλ άμνλα 

ζπκκεηξίαο εληνπίζηε αθφκε κία θνξά ην ζεκείν φπνπ ην δπλακηθφ είλαη 5,00 V. 

Μεηαθηλήζηε ηνλ αληρλεπηή θαηά Γy, πξνθαιψληαο κεηαθίλεζε ηεο βειφλαο ηνπ 

γαιβαλφκεηξνπ θαηά 1 ειάρηζηε ππνδηαίξεζε. Σφηε ην Γy κπνξνχκε λα νξίζνπκε σο 

„„ζθάικα εληνπηζκνύ‟‟ ζηε δηεχζπλζε y.  

Καζψο ζηε δηεχζπλζε x ην βήκα είλαη ζηαζεξφ (20 mm) θαη ε ζέζε ηνπ αληρλεπηή 

επηιέγεηαη απφ εκάο, ζπλήζσο ε αθξίβεηα απηήο ηεο επηινγήο γίλεηαη κε ζθάικα πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 1 mm. Δπνκέλσο Γx = 1 mm. 

 

9.7.  Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ 

1. Γηα ηε δηάηαμε ησλ ειεθηξνδίσλ πνπ κειεηήζαηε ζρεδηάζηε ζε ραξηί κηιηκεηξέ ηα 

ειεθηξφδηα, ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο φπσο θαη ηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ, νη 

νπνίεο είλαη θάζεηεο ζηηο ηζνδπλακηθέο. 

2. Υξεζηκνπνηψληαο ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηνπ βήκαηνο 10, ππνινγίζηε ηελ 

έληαζε ηνπ πεδίνπ Δ ζε φια ηα ζεκεία (19 ζπλνιηθά) θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ζπκκεηξίαο. 

3. Απφ ην ζθάικα πνπ εθηηκήζαηε ζην βήκα 11, ππνινγίζηε ην ζθάικα ηνπ Δ, δειαδή ην 

δΔ, γηα έλα ηπρφλ ζεκείν απφ ηα παξαπάλσ 19. 

4. ρεδηάζηε ζε ραξηί κηιηκεηξέ ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ Δ ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο r 

απφ ην επίπεδν ειεθηξφδην. 

5. Ση ζπκκεηξίεο πξνβιέπεη ε ζεσξία γηα ην πεδίν πνπ κειεηήζαηε; Δπηβεβαηψλεηαη απφ ηηο 

κεηξήζεηο ζαο; 


