Άζθεζε 10
Μειέηε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ππθλσηή θαη κέηξεζε ηεο δηειεθηξηθήο
ζηαζεξάο πιηθώλ
10.1. θνπόο
θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ελφο ππθλσηή θαη ε κειέηε
ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ ππθλσηή θαη απφ ην πιηθφ πνπ
παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ησλ νπιηζκψλ ηνπ.
10.2. Δηζαγσγή
Ππθλσηήο είλαη ζχζηεκα δχν αγσγψλ ηθαλφ λα ζπζζσξεχεη ειεθηξηθφ θνξηίν.
ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη Σερλνινγία ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιψλ εηδψλ ππθλσηέο, φπσο
ππθλσηέο θελνχ, ζπζζψξεπζεο κεγάινπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, πςειήο ηάζεο θ.ι.π.
πλήζσο κεηαμχ ησλ δχν αγσγψλ παξεκβάιιεηαη κνλσηηθφ πιηθφ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε
ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ππθλσηή.
Αλ κεηαμχ δχν αξρηθά αθφξηηζησλ αγσγψλ εθαξκφζνπκε κηα δηαθνξά δπλακηθνχ ή
ηάζε, U, ηφηε ζηηο επηθάλεηέο ηνπο ζα αλαπηπρζεί θαζαξφ (πιεφλαζκα) ζεηηθνχ θαη
αξλεηηθνχ θνξηίνπ +Q θαη –Q. To θνξηίν απηφ είλαη αλάινγν πξνο ηελ εθαξκνζκέλε ηάζε
U:
Q = CU

(10.1)

ηε ζρέζε (10.1) ν ζπληειεζηήο αλαινγίαο C, κεηαμχ Q θαη U, νλνκάδεηαη ρσξεηηθόηεηα
ηνπ ππθλσηή
H ρσξεηηθφηεηα είλαη κέγεζνο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππθλσηή, πνπ εθθξάδεη ηελ
ηθαλφηεηά ηνπ λα απνζεθεχεη θνξηία. Ζ ηηκή ηεο εμαξηάηαη απφ ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία θαη
απφ ην πιηθφ πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ αγσγψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππθλσηήο είλαη επίπεδνο, δειαδή νη αγσγνί (νπιηζκνί) είλαη δχν
ιεπηέο θαη παξάιιεια ηνπνζεηεκέλεο πνιύ θνληά πιάθεο, ζην θελφ, ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ
δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν:
C = ε0 S/d

(10.2)

φπνπ S είλαη ην εκβαδφλ ησλ κεηαιιηθψλ πιαθψλ, d ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν νπιηζκψλ
θαη ε0 είλαη ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ θελνύ.
ην ζχζηεκα κνλάδσλ S.I, φπνπ κνλάδα θνξηίνπ είλαη ην Coulomb (C) θαη ηάζεο ην
Volt, (V), ε κνλάδα ρσξεηηθφηεηαο είλαη ην Farad (F, F = C/V). Ζ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ε0 είλαη
8,85 ×10-12 F/m ή 8,85 pF/m.
Όηαλ νη νπιηζκνί ηνπ ππθλσηή δελ είλαη πνιχ θνληά, ην ειεθηξηθφ πεδίν ζηα άθξα ηνπ,
δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά απφ ην νκνγελέο πεδίν πνπ ππάξρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. ηελ
πεξίπησζε πνπ ν ππθλσηήο έρεη νπιηζκνχο παξάιιειεο θπθιηθέο πιάθεο αθηίλαο R, ζηελ
ζρέζε (10.2) εκθαλίδεηαη ν δηνξζσηηθφο παξάγνληαο f:
C = ε0(S/d)f
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(10.3)

ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηνλ ιφγν d/R. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη κεξηθέο ηηκέο ηνπ
παξάγνληα f γηα δηάθνξνπο ιφγνπο d/R:
d/R

f
1,286
1,167
1,094
1,042
1,023

0,2
0,1
0,05
0,02
0,01

Έλα κνλσηηθφ πιηθφ κεηαμχ ησλ νπιηζκψλ ηνπ ππθλσηή απμάλεη ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπ.
Έηζη, αλ C0 είλαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ππθλσηή ζην θελφ θαη C κε κνλσηηθφ πιηθφ, ν ιφγνο
εr = C/C0

(10.4)

νλνκάδεηαη ζρεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ πιηθνχ θαη ραξαθηεξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
κέζα ζην ειεθηξηθφ πεδίν. Ζ εr είλαη αδηάζηαην κέγεζνο θαη είλαη 1 ζην θελφ, πεξίπνπ 1 ζηνλ
αέξα, αιιά ζην λεξφ είλαη πεξίπνπ 81!
Αλ κεηαμχ ησλ νπιηζκψλ ηνπ ππθλσηή παξεκβάιεη πιηθφ κε ζρεηηθή δηειεθηξηθή
ζηαζεξά εr, ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ απμάλεη εr θνξέο
C = εr ε0 ( S/d) =εεεC
r 0

(10.5)

φπνπ ην κέγεζνο ε = εr ε0 νλνκάδεηαη δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ πιηθνύ θαη έρεη ηηο δηαζηάζεηο
ηνπ ε0 (F/m).
10.2.1. Η πόισζε ησλ κε αγώγηκσλ πιηθώλ
Σα κε αγψγηκα πιηθά, πνιψλνληαη φηαλ βξεζνχλ κέζα ζε ειεθηξηθφ πεδίν.
Μέηξν ηεο Πόισζεο, Ρ, είλαη ε ειεθηξηθή δηπνιηθή ξνπή πνπ αλαπηχζζεηαη αλά
κνλάδα φγθνπ ηνπ πιηθνχ. ηα πεξηζζφηεξα δηειεθηξηθά πιηθά ε ζρέζε κεηαμχ ηεο πφισζεο,
Ρ, θαη ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ πνπ επηθξαηεί ζην πιηθφ είλαη γξακκηθή, δειαδή:
P = ρe Δ

(10.6)

φπνπ ρe είλαη ε ειεθηξηθή επηδεθηηθόηεηα ηνπ πιηθνχ θαη εθθξάδεη ηελ αλά κνλάδα φγθνπ
πνισζηκφηεηά ηνπ (δηπνιηθή ξνπή πνπ αλαπηχζζεηαη ζε κνλάδα φγθνπ απφ κνλάδα
ειεθηξηθνχ πεδίνπ).
Σν πειίθν ρe /ε0 = ρr νλνκάδεηαη ζρεηηθή ειεθηξηθή επηδεθηηθόηεηα θαη ηζρχεη:
εr – 1 = ρr

(10.7)
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10.3. Μέζνδνο
ηελ Άζθεζε ζα κειεηεζνχλ πεηξακαηηθά νη ζρέζεηο (10.1), (10.2) θαη (10.4), κε ηε κέζνδν
θφξηηζεο-εθθφξησζεο ππθλσηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δηεμαρζνχλ ηα αθφινπζα πεηξάκαηα:




Μειέηε ηεο κεηαβνιήο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ηνπ ππθλσηή σο ζπλάξηεζε ηεο ηάζεο
πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο νπιηζκνχο ηνπ.
Μειέηε ηεο εμάξηεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ελφο ππθλσηή απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ
νπιηζκψλ ηνπ.
Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο πιηθψλ.

Κάζε κέηξεζε πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο:
(α) Σε θφξηηζε ηνπ ππθλσηή απφ κηα πεγή ζπλερνχο ηάζεο (ηξνθνδνηηθφ), κέζσ κηαο σκηθήο
αληίζηαζεο πξνζηαζίαο 100 ΜΩ.
(β) Σε κέηξεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ ππθλσηή κε εηδηθφ «κεηξεηή» θνξηίνπ.
10.4. Πεηξακαηηθή δηάηαμε
Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαίλεηαη ζην ρ.10.2.

ρήκα 10.2

Παξαζηηηθή ρσξεηηθφηεηα
θαισδίσλ. Γελ είλαη ακειεηέα!

Ζ δηάηαμε απνηειείηαη απφ:
 Ππθλσηή παξάιιεισλ νπιηζκψλ κε κεηαβιεηή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, κε θπθιηθέο
πιάθεο δηακέηξνπ 20 cm (ζην ρ. 20.2 ζπκβνιίδεηαη σο C)
 Σξνθνδνηηθφ ζπλερνχο ηάζεο 0-200 V (ζπκβνιίδεηαη σο Σ)
 Βνιηφκεηξν (ζπκβνιίδεηαη σο V), ελζσκαησκέλν ζην ηξνθνδνηηθφ ζπλερνχο ηάζεο
 Όξγαλν κέηξεζεο θνξηίνπ (ζπκβνιίδεηαη σο Δ, G )
 Πξνζηαηεπηηθή αληίζηαζε 100 MΩ (ζπκβνιίδεηαη σο R)
 Μεηαγσγφ (ζπκβνιίδεηαη σο Μ)
Βηβιηνγξαθία
1. Μαζήκαηα Φπζηθήο Berkeley, ηφκνο 2: Ζιεθηξηζκόο-Μαγλεηηζκόο. (Αζήλα, 1978),
Κεθ. 3, 7.
2. M. Alonso θαη Finn, Θεκειηώδεο Παλεπηζηεκηαθή Φπζηθή, ηφκνο 2, κέξνο 2:
Ζιεθηξνκαγλεηηζκόο. (Αζήλα, 1981), Κεθ. 16.
3. Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο, Σφκνο Η, ΔΜΠ, Σνκέαο Φπζηθήο, ΔΜΦΔ,
Δθδφζεηο πκκεηξία (Αζήλα, 2010).
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10.5. Δθηέιεζε
10.5.1. Μέηξεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ππθλσηή
1. Αλαγλσξίζηε ηα φξγαλα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. πλδέζηε ηα αθνινπζψληαο ην ρ. 10.2.
2. Ρπζκίζηε ην δηάθελν ζηνλ ππθλσηή 2 mm.
3. Ρπζκίζηε ηελ ηάζε ζηελ πεγή ζηα 25 V (U = 25 V).
4. Γπξίζηε ηνλ κεηαγσγφ (Μ) ζηε ζέζε „„θφξηηζεο‟‟ (ζχλδεζε κε ηελ πεγή ηάζεο) θαη ζηε
ζπλέρεηα ειεπζεξψζηε ηνλ. Μέζσ ελφο ειαηεξίνπ, ν κεηαγσγφο απηνκάησο ζα κεηαθηλεζεί
ζηε ζέζε „„εθθφξηεζεο‟‟, φπνπ γίλεηαη ζχλδεζε ηνπ ππθλσηή κε ηνλ κεηξεηή θνξηίνπ E, G.
Καηαγξάςηε ζηνλ Πίλαθα Η ηελ ηηκή ηεο ηάζεο U θαη ηνπ θνξηίνπ Q. εκεηψλνπκε φηη ζηε
κέηξεζε απηή ε ηηκή ηνπ Q πεξηιακβάλεη θαη ην θνξηίν ηεο παξαζηηηθήο ρσξεηηθφηεηαο, πνπ
πξέπεη ηειηθά λα αθαηξεζεί.
5. Γηα λα κεηξεζεί ην παξαζηηηθφ θνξηίν, απνζπλδέζηε ηνλ ππθλσηή C απφ ην θχθισκα θαη
επαλαιάβεηε ηε κέηξεζε ηνπ θνξηίνπ. Σν θνξηίν Q΄ πνπ ζα κεηξήζεηε έηζη, ζα αληηζηνηρεί
ζην παξαζηηηθφ θνξηίν ησλ θαισδίσλ ζπλδεζκνινγίαο, πνπ δελ είλαη ακειεηέν.
πκπιεξψζηε ηηο ηηκέο U, Q, θαη Q΄ ζηνλ Πίλαθα Η. Ζ δηαθνξά Qπ = Q  Q΄ ζα καο δψζεη ην
θνξηίν Qπ πνπ ζπζζσξεχηεθε ζηνλ ππθλσηή C.
6. Δπαλαιάβεηε ην βήκα 4, θαιχπηνληαο ηελ πεξηνρή 50-200 V κε βήκα 25 V. Καηαγξάςηε
ηα απνηειέζκαηα ζηνλ Πίλαθα Η.
7. Απνζπλδέζηε ηνλ ππθλσηή C απφ ην θχθισκα πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ην παξαζηηηθφ
θνξηίν θαη επαλαιάβεηε ην βήκα 5, θαιχπηνληαο ηελ πεξηνρή 50-200 V κε βήκα 25 V.
Καηαγξάςηε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ Πίλαθα Η.
Πίλαθαο I
U
(V)

Q = Qπ + Q΄
(C)

Q΄
(C)

Qπ = Q  Q΄
(C)

10.5.2. Δμάξηεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ππθλσηή από ην δηάθελν κεηαμύ ησλ νπιηζκώλ
Μεηαβάιιεηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ νπιηζκψλ απφ 0,5 σο 3 mm, απμάλνληάο ηελ θαηά
0,5 mm θάζε θνξά. ηηο κεηξήζεηο απηέο, θνξηίδεηε ηνλ ππθλσηή κε ηελ ίδηα ηάζε (π.ρ.
145V) θαη κεηξάηε ηα θνξηία, Q θαη Q΄, φπσο πξνεγνπκέλσο. Καηαγξάςηε ηα απνηειέζκαηα
ζηνλ Πίλαθα ΗΗ.
Πίλαθαο II
d
(mm)

Q
(C)

Q΄
(C)

Qπ = Q  Q΄
(C)

C = Qπ/U
(pF)
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10.5.3. Μέηξεζε ηεο ζρεηηθήο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο πιηθώλ
Γηα θάζε πιηθφ πνπ ζα κειεηεζεί, επαλαιάβεηε ηα βήκαηα 4 θαη 5 (ηνπ κέξνπο 10.5.1),
ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:
1. Δηζάγεηε ην δηειεθηξηθφ κεηαμχ ησλ νπιηζκψλ. Μεηξήζηε ηα θνξηία, θαιχπηνληαο ην
δηάζηεκα 50-200 V θαη θαηαγξάςηε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ Πίλαθα ΗΗΗ (ζηήιεο U, Qδηει.).
2. Δμάγεηε ην δηειεθηξηθφ απφ ηνλ ππθλσηή ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ
νπιηζκψλ θαη γηα ηηο ίδηεο ηηκέο ηεο ηάζεο κεηξήζηε ηα θνξηία. Καηαγξάςηε ηα
απνηειέζκαηα ζηνλ Πίλαθα ΗΗΗ (ζηήιε Qαεξ.).
Πίλαθαο III
U
(V)

Qδηει.
(C)

Qαεξ.
(C)

Cδηει.
(pF)

Cαεξ.
(pF)

εr

10.6. Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ
10.6.1. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ππθλσηή
1. Απφ ηα δεχγε ησλ ηηκψλ Qπ θαη U ηνπ Πίλαθα Η, ραξάμηε ηελ θακπχιε Qπ σο ζπλάξηεζε
ηνπ U. Τπνινγίζηε ηελ θιίζε ηεο επζείαο κε ηε γξαθηθή κέζνδν θαη απφ ηελ θιίζε ηεο
επζείαο ππνινγίζηε ηε κέζε ηηκή ηεο ρσξεηηθφηεηαο, C, θαζψο θαη ην ζθάικα ηεο δC.
Γξάςηε ην απνηέιεζκα ζε κνξθή C ± δC.
2. πγθξίλεηε ηελ ηηκή ηεο C πνπ βξήθαηε κε ηε ζεσξεηηθή (Δμ. 10.3).
3. ρνιηάζηε ηε δηαθνξά ησλ δχν ηηκψλ.
10.6.2. Δμάξηεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ππθλσηή από ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ
νπιηζκώλ
1. Τπνινγίζηε ηηο ηηκέο ηεο ρσξεηηθφηεηαο, C, γηα θάζε κία απφ ηηο απνζηάζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηήζαηε θαη θαηαρσξήζηε ηηο ζηνλ Πίλαθα ΗΗ.
2. ρεδηάζηε ην δηάγξακκα C ζπλαξηήζεη ηνπ 1/d θαη ειέγμηε ηε γξακκηθφηεηα ηεο ζρέζεο.
3. ην παξαπάλσ δηάγξακκα ραξάμηε θαη ηε ζεσξεηηθή θακπχιε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ Δμ.
(10.3).
4. ρνιηάζηε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θακππιψλ.

10.6.3 Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζρεηηθήο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο πιηθώλ
1. Απφ ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα ΗΗΗ, ππνινγίζηε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ
ππθλσηή, κε δηειεθηξηθφ (Cδηει.) θαη κε αέξα (Cαεξ.) κεηαμχ ησλ νπιηζκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ Δμ. (10.1) θαη ζπκπιεξψζηε ηηο ηνλ Πίλαθα ΗΗΗ.
2. Γηα ηηο ηηκέο ηεο ηάζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε, ππνινγίζηε απφ ηελ Δμ. (10.4) ηηο ηηκέο ηεο
ζρεηηθήο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο, εr, θαη θαηαγξάςηε ηηο ζηνλ Πίλαθα ΗΗΗ.
3. Τπνινγίζηε ηε κέζε ηηκή ηεο εr θαη ην ζθάικα ηεο, εr ± δεr.
4. Πνηεο αηηίεο κπνξεί λα έρνπλ αιινηψζεη ηελ ηηκή πνπ ππνινγίζαηε;
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