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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Γενικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των Εργαστηριακών Ασκήσεων
A.1 Προετοιμασία των ασκήσεων
Στην αρχή κάθε εξαμήνου ανακοινώνονται οι μέρες και οι ώρες διεξαγωγής των ασκήσεων
για κάθε Σχολή, καθώς και η κατανομή των Ασκήσεων για κάθε φοιτητή για όλο το εξάμηνο.
Σε κάθε φοιτητή αντιστοιχεί ένας αριθμός καταλόγου (Α/Α), που αναγράφεται πριν από το
όνομά του στην κατανομή. Επίσης στην κατανομή αναφέρεται και η θέση (αίθουσα και
όροφος) καθώς και το όνομα του Υπεύθυνου για κάθε άσκηση και για κάθε Σχολή.
Οι κατανομές και οι σχετικές ανακοινώσεις υπάρχουν στο ισόγειο του κτιρίου Φυσικής και
στην ιστοσελίδα του Τομέα Φυσικής www.physics.ntua.gr/gr/ergasthria.htm
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν προετοιμαστεί για την Άσκηση που πρόκειται να
εκτελέσουν, έχοντας διαβάσει προσεκτικά το αντίστοιχο κείμενο, για να μπορέσουν να
δουλέψουν στο εργαστήριο με ικανοποιητικό τρόπο και χωρίς δυσκολίες και για να είναι σε
θέση να απαντήσουν στις ερωτήσεις του επιβλέποντα κατά την διεξαγωγή της άσκησης, οι
οποίες θα ληφθούν υπ’ όψη στην τελική βαθμολογία του Εργαστηρίου.
Α.2 Διεξαγωγή των ασκήσεων
Πριν γίνει οποιαδήποτε σύνδεση των οργάνων θα πρέπει οι φοιτητές να αναγνωρίσουν όλες
τις συσκευές και να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας τους.
Η συνδεσμολογία του κυκλώματος γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην
εκτέλεση του πειράματος και με τους κανόνες ασφαλείας που αναφέρονται πιο κάτω. Πριν
από τη σύνδεση των συσκευών με τα 220 V, το κύκλωμα πρέπει να ελεγχθεί από τον
Επιβλέποντα της άσκησης.
Πάρτε τις απαραίτητες μετρήσεις ακολουθώντας τα στάδια με τη σειρά τους και
καταχωρήστε τα αποτελέσματά σας συστηματικά και τακτικά στους αντίστοιχους Πίνακες.
Για τον τρόπο καταχώρησης των αποτελεσμάτων, καθώς και των αντίστοιχων
σφαλμάτων συμβουλευτείτε το Γ΄ Κεφάλαιο «Ανάλυση και Παρουσίαση των Πειραματικών
Αποτελεσμάτων». Για οποιαδήποτε απορία να απευθύνεστε στον Επιβλέποντα της άσκησης.
Όταν τελειώσετε τις μετρήσεις και πριν αποσυνδέσετε τα κυκλώματα, συμβουλευτείτε
τον Επιβλέποντα για να εξακριβώσετε αν οι πειραματικές σας τιμές βρίσκονται μέσα στα
λογικά όρια και ότι δεν έχετε κάποιο λάθος στις μετρήσεις. Οι σελίδες με τα αποτελέσματα
των μετρήσεων πρέπει να υπογράφονται από τον Επιβλέποντα της Άσκησης και να
συνυποβάλλονται με την εργαστηριακή σας Έκθεση.
Σβήστε τις συσκευές και αποσυνδέστε το κύκλωμα, τοποθετώντας τα καλώδια και όλα
τα εξαρτήματα του κυκλώματος στις θέσεις τους.
Τέλος, πριν φύγετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει καλά την διαδικασία που πρέπει να
ακολουθήσετε στην Επεξεργασία των μετρήσεων.
Α.3 Σύνταξη, παράδοση και διόρθωση της Έκθεσης
Oι εργαστηριακές εκθέσεις θα πρέπει να γράφονται σε σελίδες Α4 ως εξής:
Στην κορυφή της πρώτης σελίδας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται:

Το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, η Σχολή και το Τμήμα του.

Ο αριθμός και ο τίτλος της Άσκησης.

Ο αριθμός καταλόγου του φοιτητή στην κατανομή των ασκήσεων.
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Το όνομα του ή των συνεργατών του στην άσκηση.
Το όνομα του υπεύθυνου της άσκησης.
Η ημερομηνία διεξαγωγής της άσκησης.
Θα ακολουθούν 30-40 περίπου γραμμές, στις οποίες θα περιγράφεται συνοπτικά και σε
περίληψη ο σκοπός της άσκησης, το θέμα, η μέθοδος, η πειραματική διάταξη και η
διαδικασία που ακολουθήθηκε. Μέρη του κειμένου που αντιγράφονται από το εργαστηριακό
βιβλίο δε λαμβάνονται υπόψη και είναι απορριπτέα.
Προχωρήστε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων ακολουθώντας διαδοχικά τα στάδια
που αναφέρονται στην «επεξεργασία των μετρήσεων» και με την βοήθεια του Κεφαλαίου
«Ανάλυση και παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων». Προσπαθήστε να
απαντήσετε στις ερωτήσεις σύμφωνα με τη δική σας κρίση.
Οι εργαστηριακές σας εκθέσεις θα παραδίνονται συμπληρωμένες στον αντίστοιχο
Επιβλέποντα της άσκησης, στην αμέσως επόμενη άσκηση του ίδιου τμήματος. Θα
διορθώνονται από τον Επιβλέποντα και θα επιστρέφονται διορθωμένες και βαθμολογημένες
στους φοιτητές την επόμενη φορά. Σε περίπτωση που αντί για βαθμό αναγράφεται η λέξη
«Διόρθωση», η άσκηση θα πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται και
να παραδοθεί την επόμενη φορά, ώστε να βαθμολογηθεί.

Β. Κανόνες Ασφαλείας
Για λόγους ασφαλείας, δικής σας, των συναδέλφων σας και των συσκευών του εργαστηρίου,
ακολουθείτε πάντα τους παρακάτω κανόνες
 Μη βάζετε ποτέ αντικείμενα, μεταλλικά ή μονωτικά, μέσα στις ηλεκτρικές υποδοχές του
πίνακα τροφοδοσίας και των συσκευών.
 Μη βραχυκυκλώνετε ποτέ μπαταρίες, πηγές συνεχών τάσεων ή γεννήτριες.
 Συνδέστε πρώτα όλα τα όργανα του κυκλώματος μεταξύ τους και μετά την ηλεκτρική
πηγή των 220 V. Η σύνδεση με τα 220 V γίνεται πάντα τελευταία, εφόσον πρώτα το
κύκλωμα ελεγχθεί από τον Επιβλέποντα.
 Αναφέρετε οποιαδήποτε βλάβη ή ανωμαλία στη λειτουργία των οργάνων, μόλις την
παρατηρήσετε.
 Ποτέ μην αποσυνδέετε ή τροποποιείτε ένα κύκλωμα με την ηλεκτρική πηγή αναμμένη.
Συνηθίστε να πιάνετε τα καλώδια από το μονωμένο βύσμα και ποτέ από το μεταλλικό
άκρο.
 Πριν σβήσετε μία πηγή κατεβάζετε πρώτα βαθμιαία την τάση εξόδου της στο μηδέν.
 Όταν βγάζετε τις πρίζες ή τα καλώδια από τις υποδοχές, να τα τραβάτε από την ίδια την
πρίζα ή το βύσμα και ποτέ από το καλώδιο. Κινδυνεύει να σας μείνει στο χέρι.
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Γ. Ανάλυση και παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων
Γ.1. Εισαγωγή
Η Μέτρηση συνίσταται στον καθορισμό του μεγέθους ή μέτρου μιας φυσικής ποσότητας σε
σχέση με μια ορισμένη μετρική μονάδα. Το αποτέλεσμα επομένως της μέτρησης μιας
φυσικής ποσότητας εκφράζεται με έναν αριθμό (που δίνει τη σχέση μεταξύ του μεγέθους που
μετρήθηκε και εκείνου που λαμβάνεται ως μονάδα) και με την αντίστοιχη μονάδα. Επιπλέον,
στην περίπτωση διανυσματικού μεγέθους (π.χ. ταχύτητα, δύναμη, ένταση πεδίου), η μέτρηση
ορίζει και τη διεύθυνση και φορά του μετρούμενου μεγέθους.
Το αποτέλεσμα της μέτρησης δεν αναμένεται, εν γένει, να συμπέσει με την πραγματική
τιμή του μεγέθους, η οποία είναι άγνωστη. Εξάλλου, η επανάληψη της μέτρησης οδηγεί
γενικά σε διαφορετικά μεταξύ τους αποτελέσματα. Είναι επομένως εξίσου σημαντικό να
βρεθεί και να δοθεί ένα μέτρο αξιοπιστίας του αποτελέσματος.
Η διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος μιας μέτρησης και της πραγματικής τιμής του
μετρούμενου μεγέθους ονομάζεται σφάλμα της μέτρησης. Η θεωρία των σφαλμάτων δίνει
τους κανόνες υπολογισμού του σφάλματος μιας μέτρησης, τόσο για άμεσα μετρούμενα
μεγέθη όσο και για μεγέθη που υπολογίζονται έμμεσα από τα αποτελέσματα μετρήσεων
άλλων μεγεθών.
Είναι, τέλος, πολύ σημαντική η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με
τρόπο που να περιέχει και να μεταδίδει όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις
μετρήσεις.
Οι βασικές αρχές της ανάλυσης και παρουσίασης πειραματικών αποτελεσμάτων δίνονται
αμέσως πιο κάτω.

Γ.2. Σφάλματα
Τα σφάλματα των μετρήσεων διακρίνονται, ανάλογα με την προέλευση τους, σε δύο
κατηγορίες, τα συστηματικά και τα τυχαία ή στατιστικά σφάλματα.
Γ.2.1. Συστηματικά σφάλματα
Συστηματικά είναι τα σφάλματα που παραμένουν αμετάβλητα σε διαδοχικές μετρήσεις ή που
μεταβάλλονται με κάποιο συστηματικό τρόπο με τον χρόνο ή κάποιαν άλλη παράμετρο.
Μπορεί να οφείλονται σε ατέλειες του οργάνου, στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε ή και στον
ίδιο τον παρατηρητή. Μερικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα:
 Το «σφάλμα μηδενός» είναι ένα πολύ κοινό συστηματικό σφάλμα. Αν, για παράδειγμα, ο
δείκτης ενός οργάνου έχει μετατοπιστεί σε σχέση με την κλίμακα του, τότε οι ενδείξεις του
θα διαφέρουν από τις σωστές κατά μια σταθερή ποσότητα.
 Αν μετράμε μήκη με έναν «χάρακα του ενός μέτρου» που έχει πραγματικό μήκος 99,9
cm, τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν θα είναι συστηματικά μεγαλύτερα των
πραγματικών κατά 0,1%.
 Ένα όργανο που χρειάζεται ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να φτάσει σε μία
κατάσταση ισορροπίας (π.χ. θερμικής), ενδέχεται να δίνει συστηματικά λανθασμένες
ενδείξεις στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.
 Οι συνήθειες των διαφόρων παρατηρητών διαφέρουν και έχει τεκμηριωθεί επαρκώς,
κυρίως από αστρονομικές παρατηρήσεις, ότι κάποια συστηματικά σφάλματα είναι
χαρακτηριστικά του παρατηρητή.
 Αν στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιηθεί μια λανθασμένη σταθερά ή και
μια προσεγγιστική θεωρητική σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεγεθών, τότε θα
προκύψουν συστηματικά σφάλματα στα εξαγόμενα αποτελέσματα.
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Τα συστηματικά σφάλματα είναι δύσκολο να ανιχνευτούν και συχνά είναι τα σημαντικότερα
σφάλματα. Η πείρα του παρατηρητή είναι ο κυριότερος παράγοντας για την αποφυγή και τη
διόρθωση τους. Ο πιο κοινός τρόπος ανίχνευσης των συστηματικών σφαλμάτων είναι η
διακρίβωση των οργάνων της πειραματικής διάταξης δηλαδή η σύγκριση των οργάνων ή και
ολόκληρου του συστήματος μέτρησης με άλλα που έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και που είναι
διαπιστωμένο ότι έχουν αμελητέα συστηματικά σφάλματα.
Γ.2.2. Τυχαία ή στατιστικά σφάλματα
Τυχαία ή στατιστικά είναι τα σφάλματα που οφείλονται σε πολλούς απρόβλεπτους
παράγοντες, μεταβάλλονται με τον χρόνο κατά ακανόνιστο τρόπο και είναι εξίσου πιθανό να
είναι θετικά ή αρνητικά. Η επίδραση των παραγόντων αυτών προκαλούν μικρές ή μεγάλες
τυχαίες διακυμάνσεις του μετρούμενου μεγέθους γύρω από μια μέση τιμή.
Σε μετρήσεις όπου οι τυχαίες διακυμάνσεις του μεγέθους είναι αμελητέες, όπως είναι η
μέτρηση του μήκους ή της καλά σταθεροποιημένης συνεχούς τάσης, η μέτρηση γίνεται μόνο
μία φορά, ενώ για σφάλμα μέτρησης λαμβάνεται το σφάλμα του οργάνου, το οποίο στα
αναλογικά όργανα είναι όσο η τιμή της ελάχιστης υποδιαίρεσης της κλίμακάς του, ενώ στα
ψηφιακά δίνεται συνήθως σε ποσοστιαία μορφή
Κλασικό παράδειγμα είναι αυτό των σφαλμάτων που οφείλονται στον ηλεκτρικό θόρυβο
των ηλεκτρονικών οργάνων, όταν γίνεται μέτρηση μίας σχετικά μικρής τάσης. Ο θόρυβος
αυτός προέρχεται από την τυχαία θερμική κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα σε αντιστάσεις και
σε άλλα ενεργά στοιχεία του οργάνου, η οποία προκαλεί εμφάνιση μικρών διαφορών
δυναμικού στα άκρα τους. Τα ηλεκτρικά αυτά σήματα, αφού υποστούν την επεξεργασία στην
οποία τα υποβάλλει το ίδιο το όργανο, εμφανίζονται στην έξοδό του ως τυχαίες αυξομειώσεις
της τάσης στην ένδειξη του οργάνου. Υπάρχουν βεβαίως τρόποι ελαχιστοποίησης αυτού του
θορύβου, είναι όμως πρακτικά και θεωρητικά αδύνατο να μηδενιστεί.
Η βασική ιδιότητα των τυχαίων σφαλμάτων να είναι με ίσες πιθανότητες θετικά ή
αρνητικά, καθώς και το γεγονός ότι μικρές αποκλίσεις από την πραγματική τιμή είναι πιο
πιθανές από τις μεγάλες, κάνουν δυνατό τον περιορισμό της αβεβαιότητας στον
προσδιορισμό ενός μεγέθους με την επανάληψη της μέτρησης πολλές φορές, ώστε κατά
μέσον όρο τα τυχαία σφάλματα να αλληλοαναιρούνται σε κάποιο βαθμό.
Στην πράξη είναι δύσκολο να γίνει διαχωρισμός των συστηματικών σφαλμάτων από τα
τυχαία. Εξάλλου, σε πολλά πειράματα τα σφάλματα είναι συνδυασμός των δύο τύπων.
Υπάρχουν όμως και καταστάσεις όπου ο ένας από τους δύο τύπους είναι αμελητέος.
Η σύντομη περίληψη της θεωρίας των σφαλμάτων που θα ακολουθήσει θα αναφέρεται
μόνο σε τυχαία σφάλματα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι οι μετρήσεις ενδεχομένως να
περιέχουν συστηματικά σφάλματα πολύ μεγαλύτερα των τυχαίων και επομένως καθοριστικά
για την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Γ.3. Η θεωρία σφαλμάτων των τυχαίων τιμών
Έστω ότι θέλουμε να προσδιορίσουμε την τιμή ενός φυσικού μεγέθους x, του οποίου η
πραγματική τιμή x0 μας είναι άγνωστη. Μια μέτρηση του μεγέθους αυτού θα δώσει
αποτέλεσμα x1 που, λόγω των τυχαίων σφαλμάτων που εισέρχονται στις μετρήσεις, θα
διαφέρει γενικά από την x0, έστω κατά ποσότητα e1 = x1-x0 που ονομάζεται σφάλμα μέτρησης
(Σχ. Γ.1α και 1β). Επειδή το x0 μάς είναι άγνωστο, το e1 μας είναι επίσης άγνωστο.
Μια δεύτερη μέτρηση, κάτω από όσο το δυνατόν ίδιες συνθήκες, δίνει αποτέλεσμα x2
(Σχ. Γ.1γ) με σφάλμα e2 = x2 − x0 που γενικά διαφέρει από το e1, μια τρίτη μέτρηση δίνει
αποτέλεσμα x3 κ.ο.κ. (Σχ. Γ.1δ). Αν εκτελέσουμε τη μέτρηση συνολικά n φορές, θα έχουμε n
αποτελέσματα όπως στο Σχ. Γ.1ε
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Σχήμα Γ.1. Η διασπορά των αποτελεσμάτων n μετρήσεων γύρω από την πραγματική τιμή x0.
Όπως βλέπουμε, υπάρχει μια διασπορά των αποτελεσμάτων γύρω από την πραγματική
τιμή x0. Αυτή αναδεικνύεται καλύτερα αν κατασκευάσουμε ένα ιστόγραμμα των μετρήσεων
μας με τον ακόλουθο τρόπο. Χωρίζουμε τον άξονα των x στην περιοχή των αποτελεσμάτων
μας σε ίσα διαστήματα κάποιου Δx (Σχ. Γ.2α), μετράμε τον αριθμό των μετρήσεων ni, στο
κάθε διάστημα, και υψώνουμε σε κάθε διάστημα στήλη με ύψος ανάλογο του ni (Σχ. Γ.2β).
Με βάση το ιστόγραμμα των μετρήσεων θα ορίσουμε μερικά χαρακτηριστικά μεγέθη.

Σχήμα Γ.2. Το ιστόγραμμα των αποτελεσμάτων n μετρήσεων του μεγέθους x, που έχει πραγματική τιμή x0.
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Γ.3.1. Μέση τιμή των μετρήσεων
Έχοντας κάνει n μετρήσεις με αποτελέσματα xi (i = 1, 2,..., n) μπορούμε να υπολογίσουμε τη
μέση τιμή, x , μιας σειράς μετρήσεων,

Επειδή xi = x0 + ei, έχουμε

Δεδομένου ότι τα σφάλματα των μετρήσεων, ei, είναι εξίσου πιθανό να είναι θετικά ή
αρνητικά, περιμένουμε ότι για αυξανόμενο n, το άθροισμα των σφαλμάτων διαιρούμενο δια
του n θα τείνει στο μηδέν και η μέση τιμή θα πλησιάζει την πραγματική, x0. Βλέπουμε λοιπόν
ποιοτικά κάτι που μπορεί να αποδειχτεί και με μεγαλύτερη αυστηρότητα, ότι δηλαδή η x
είναι η καλύτερη εκτίμηση που μπορούμε να έχουμε για την πραγματική τιμή x0 μετά από n
μετρήσεις.
Γ.3.2. Τυπική απόκλιση των μετρήσεων
Για κάθε μέτρηση, xi, ορίζουμε την απόκλιση από τη μέση τιμή ως di = xi − x . Σε αντίθεση
με τα ei, τα di είναι γνωστά.
Ως μέτρο της διασποράς των τιμών xi γύρω από την x ορίζουμε την τετραγωνική ρίζα
της μέσης τιμής των τετραγώνων των αποκλίσεων

την οποία ονομάζουμε τυπική απόκλιση μιας σειράς μετρήσεων.
Γ.3.3. Η κανονική κατανομή
Αν θεωρήσουμε ότι ο αριθμός των μετρήσεων, n, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος, είμαστε σε
θέση να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το ιστόγραμμα (ή την κατανομή) των
μετρήσεών μας. Μπορούμε να κάνουμε ολοένα και πιο μικρό το διάστημα Δx του Σχ. Γ.2β,
όπως φαίνεται στο Σχ. Γ.2γ, φροντίζοντας το ολικό εμβαδόν του ιστογράμματος να παραμένει
σταθερό και ίσο με τη μονάδα, με κατάλληλη επιλογή της κλίμακας των ni. Αυτό έχει ως
συνέπεια το εμβαδόν κάτω από το ιστόγραμμα μεταξύ δύο τιμών x1 και x2 να μας δίνει την
πιθανότητα το αποτέλεσμα μιας μέτρησης να βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις δύο τιμές.
Από τον ορισμό του s (Εξ. Γ.3), βλέπουμε ότι για κάθε επιπρόσθετη μέτρηση που
κάνουμε, το άθροισμα στον αριθμητή αυξάνει κατά έναν όρο di2 αλλά και ο παρονομαστής, n,
αυξάνει κατά μία μονάδα. Βεβαίως το di έχει στατιστικές διακυμάνσεις, αλλά στο όριο, για
πολύ μεγάλα n, η ταυτόχρονη αύξηση αριθμητή και παρονομαστή έχει ως αποτέλεσμα η τιμή
του s να τείνει να σταθεροποιηθεί σε μια τιμή, σ0, που ορίζουμε ως
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και που ονομάζεται τυπική απόκλιση της κατανομής. Βεβαίως, όπως και η x0, έτσι και η σ0
μας είναι άγνωστη και μόνον εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε για την τιμή της, όταν έχουμε
τον πεπερασμένο αριθμό των n μετρήσεων.
Καθώς Δx → 0 και n → ∞, η μέση τιμή x → x0, και το ιστόγραμμα των μετρήσεων
γίνεται μια συνεχής καμπύλη f(x), όπως φαίνεται στο Σχ. Γ.2δ. Η συνάρτηση f(x) ονομάζεται
συνάρτηση κατανομής. Είναι κανονικοποιημένη, το ολικό εμβαδόν δηλαδή κάτω από την
καμπύλη είναι ίσο με τη μονάδα.
Είναι δυνατόν να προβλεφθεί θεωρητικά η μορφή της καμπύλης f(x) κάτω από
ορισμένες υποθέσεις. Αυτό έγινε από τον De Moivre το 1733 και αργότερα από τους Laplace
και Gauss. Υποθέτοντας ότι το τελικό σφάλμα σε μια μέτρηση είναι αποτέλεσμα ενός
μεγάλου αριθμού πολύ μικρών αποκλίσεων, που οφείλονται σε ανεξάρτητα αίτια και οι
οποίες είναι εξίσου πιθανόν να είναι θετικές ή αρνητικές, ο Laplace το 1783 έδειξε ότι η
συνάρτηση κατανομής των μετρήσεων δίνεται από την

Ο Gauss βρήκε την ίδια κατανομή βασιζόμενος στην υπόθεση ότι η πιο πιθανή τιμή ενός
μετρούμενου μεγέθους είναι η μέση τιμή ενός αριθμού εξίσου αξιόπιστων μετρήσεων. Η
κατανομή είναι γνωστή ως κατανομή Gauss ή γκαουσιανή. Επίσης ονομάζεται και κανονική,
παρόλο ότι δεν έχει καθολική ισχύ. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται
αποκλίσεις από την κανονική κατανομή, το γεγονός ότι είναι μαθηματικώς πολύ εύχρηστη,
και είναι μια πολύ καλή προσέγγιση στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει οδηγήσει στην
υιοθέτησή της στη θεωρία σφαλμάτων των τυχαίων τιμών.
Η μορφή της γκαουσιανής κατανομής φαίνεται στο Σχ. Γ.3α. Έχει μέγιστο για x =x0,
πράγμα που σημαίνει ότι τιμές κοντά στο x0 είναι πιο πιθανές, ενώ μετρήσεις με μεγάλες
αποκλίσεις από το x0 είναι πιο σπάνιες. Η καμπύλη είναι συμμετρική ως προς x =x0, και αυτό
προκύπτει από την υπόθεση ότι οι θετικές και οι αρνητικές αποκλίσεις από το x0 είναι εξίσου
πιθανές. Η καμπύλη τείνει ασυμπτωτικά στο μηδέν για x = ± ∞. Το πλάτος της καθορίζεται
από την παράμετρο σ0 (Σχ. Γ.3α). Τα σημεία x = x0 ± σ0 είναι σημεία καμπής. Η γκαουσιανή
κατανομή (Γ.5) είναι κανονικοποιημένη, το ολοκλήρωμα της δηλαδή μεταξύ x = − ∞ και x =
∞ είναι ίσο με τη μονάδα. Έτσι, η πιθανότητα μια μέτρηση του x να δώσει αποτέλεσμα
μεταξύ x και x + dx είναι f(x)dx. Επίσης, το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη μεταξύ των
τιμών x1 και x2 δίνει την πιθανότητα μια μέτρηση του x να δώσει αποτέλεσμα μεταξύ x1 και x2
(Σχ. Γ.3β).

Σχήμα Γ.3. Η γκαουσιανή συνάρτηση κατανομής.
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Υπολογίζοντας τα εμβαδά, βρίσκουμε ότι η πιθανότητα να βρίσκεται μια μέτρηση

Δηλαδή, μόνο μία μέτρηση περίπου στις 3 θα διαφέρει από την πραγματική τιμή κατά
περισσότερο από 1σ0 (μια τυπική απόκλιση) ενώ μόνο μία στις 400 μετρήσεις θα διαφέρει
περισσότερο από 3σ0.
Η τυπική απόκλιση, σ0, δίνει λοιπόν ένα μέτρο της διασποράς των μετρήσεων. Μεγάλο
σ0 σημαίνει μεγάλη διασπορά (Σχ. Γ.3α). Είναι επομένως η σ0 ένα μέτρο της ακρίβειας της
μεθόδου μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε.

Γ.3.4. Τυπική απόκλιση μίας μέτρησης
Από μια σειρά μετρήσεων έχουμε μόνο έναν πεπερασμένο αριθμό τιμών του μετρούμενου
μεγέθους. Γι' αυτόν τον λόγο μόνον εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε για τις πιο πιθανές
τιμές των x0 και σ0. Έχουμε ήδη εξηγήσει γιατί η καλύτερη εκτίμηση για το x0 είναι η μέση
τιμή x των n μετρήσεων. Μπορεί να αποδειχτεί ότι η πιο πιθανή τιμή για το σ0 είναι η

όπου s είναι η τυπική απόκλιση των n μετρήσεων [Εξ. (Γ.3)]. Η τιμή

ονομάζεται τυπική απόκλιση της μίας μέτρησης και είναι η καλύτερη εκτίμηση που
μπορούμε να κάνουμε για την (άγνωστη) σ0.

Γ.3.5. Τυπική απόκλιση της μέσης τιμής - Σφάλματα
Η τυπική απόκλιση της μίας μέτρησης μας δίνει ένα μέτρο της διασποράς των μετρήσεων
γύρω από την πραγματική τιμή x0. Είναι βέβαια ένα χρήσιμο μέγεθος για να αξιολογηθεί η
ακρίβεια της μεθόδου μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε. Περισσότερο μας ενδιαφέρει να
έχουμε μια εκτίμηση της απόκλισης της μέσης τιμής, x , από την πραγματική, x0.
Αν υποθέσουμε ότι η σειρά των n μετρήσεων επαναλαμβάνεται πολλές φορές, θα έχουμε
για κάθε σειρά μετρήσεων μια διαφορετική μέση τιμή, x k. Η μέση τιμή αυτών των x k θα
τείνει προς το x0 για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε όταν εξετάζαμε την x . Θα υπάρχει
όμως μια διασπορά των x k γύρω από την x0, η οποία θα χαρακτηρίζεται από μια τυπική
απόκλιση σμ, μικρότερη της σ0, που ονομάζουμε τυπική απόκλιση της μέσης τιμής.
Αποδεικνύεται ότι σμ = σ / n , δηλαδή
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Ας εξετάσουμε τη φυσική σημασία αυτής της παραμέτρου. Αν υποθέσουμε ότι οι μέσες
τιμές, x k, είναι κατανεμημένες γύρω από την πραγματική τιμή, x0, σύμφωνα με μια
γκαουσιανή κατανομή

που έχει τυπική απόκλιση σμ, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα η μέση τιμή x
μιας σειράς n μετρήσεων να διαφέρει από την πραγματική, x0, κατά μια ορισμένη ποσότητα.
Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο εδάφιο Γ.3.3, υπάρχει πιθανότητα 68,3% η x να διαφέρει
από την x0 κατά μια ποσότητα μικρότερη από σμ.
Η φυσική σημασία της σμ είναι ότι δίνει ένα μέτρο του πιθανού σφάλματος που κάνουμε
υποθέτοντας ότι η x είναι η τιμή του μεγέθους που έχει πραγματική τιμή x0.
Δεδομένου ότι το s και επομένως και το σ είναι, όπως έχουμε εξηγήσει, ουσιαστικά
ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετρήσεων, n, για μεγάλα n, βλέπουμε ότι το σμ μειώνεται με
αυξανόμενο n. Καλή γνώση του x0 σημαίνει λοιπόν μικρή τιμή του σμ και επομένως όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μετρήσεων n. Επειδή όμως, όπως φαίνεται από τη σχέση σμ = σ /
n , για να βελτιωθεί η ακρίβεια (δηλαδή να μειωθεί η σμ) κατά έναν παράγοντα περίπου 3,
πρέπει περίπου να δεκαπλασιάσουμε τον αριθμό των μετρήσεων, είναι συνήθως ευκολότερο
να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη διασπορά των μετρήσεων, να μειώσουμε δηλαδή την σ,
πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με βελτίωση της μεθόδου μέτρησης.
Η τυπική απόκλιση της μέσης τιμής σμ, συμβολίζεται και με σ x όταν αναφέρεται στην
τιμή x , κ.ο.κ. Ονομάζεται και τυπικό σφάλμα ή απλώς σφάλμα της μέτρησης του μεγέθους
x και το συμβολίζουμε με δx. Επομένως

𝛿𝑥 = 𝜎𝑥̅ = √

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛(𝑛 − 1)

(Γ. 10)

Εξαιτίας της σπουδαιότητας του σφάλματος δx, το αποτέλεσμα μιας σειράς μετρήσεων
δίνεται πάντοτε με τη μορφή:
𝑥 = 𝑥̅ ± 𝛿𝑥 (μονάδα)

(Γ. 11)

Μερικές φορές είναι χρήσιμο να αναφερθεί και ο αριθμός των μετρήσεων, n.
Ένα παράδειγμα υπολογισμού των x και δx για n = 7 υποθετικές μετρήσεις μήκους
δίνεται στον Πίνακα I. Το τελικό αποτέλεσμα δίνεται ως:
x = 969,7 ± 0,7 mm

(7 μετρήσεις).

Εκτός από το τυπικό σφάλμα ή σφάλμα ή απόλυτο σφάλμα 𝛿𝑥 = 𝜎𝑥̅ της μέσης τιμής x ,
ορίζεται και η σχετική τυπική απόκλιση της μέσης τιμής ή το σχετικό σφάλμα της x , ως
𝜎𝜎𝜒 =

𝛿𝑥
𝑥̅

(Γ. 12)

που μπορεί να εκφραστεί και ως ποσοστό επί τοις εκατό,
𝜎𝜎𝜒 = 100 ∙

𝛿𝑥
%
𝑥̅

(Γ. 13)
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Για το παράδειγμα του Πίνακα I,
𝜎𝜎𝜒 = 100 ∙

0,7
= 0,07 %
969,7

Πίνακας Ι
̅, σ και δx
Αριθμητικό παράδειγμα υπολογισμού των μεγεθών 𝒙
για 𝒏 = 𝟕 υποθετικές μετρήσεις μήκους
𝑖
1
2
3
4
5
6
7

𝑥𝑖 (𝑚𝑚)
968,1
972,3
970,5
969,0
967,2
971,1
969,6

7

𝑥̅ =

7

𝛿𝑥 =

7

∑ 𝑥𝑖 = 6787,8 𝑚𝑚

∑ 𝑑𝑖 = 0

∑ 𝑑𝑖2 = 18,67 𝑚𝑚2

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

6787.8
= 969.69 𝑚𝑚
7

𝜎=√

𝑑𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥̅ (𝑚𝑚) 𝑑𝑖2 = (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 (𝑚𝑚2 )
-1,59
2,53
2,61
6,81
0,81
0,66
-0,69
0,48
-2,49
6,20
1,41
1,99
-0,09
0,01

18.67
= 1,76 𝑚𝑚
(7 − 1)
𝜎

18,67
=√
= 0,67 𝑚𝑚
6×7
√7

μέση τιμή

τυπική απόκλιση της μιας τιμής

τυπική απόκλιση ή σφάλμα της μέσης τιμής

Αποτέλεσμα: x = 969,7 ± 0,7 mm (7 μετρήσεις).
(Βλέπε παράγραφο Γ.4.1 για τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που διατηρούνται στο
αποτέλεσμα).
Σφάλμα ανάγνωσης
Όταν μετράμε ένα μέγεθος με τη βοήθεια ενός οργάνου, υπάρχουν όρια στην ακρίβεια με την
οποία μπορούμε να διαβάσουμε την ένδειξη του οργάνου, ή με την οποία το όργανο μπορεί
να δώσει την ένδειξη. Την αβεβαιότητα με την οποία διαβάζουμε την ένδειξη ενός οργάνου,
ονομάζουμε σφάλμα ανάγνωσης.
Για ένα όργανο με ψηφιακή ένδειξη, το τελευταίο ψηφίο πρέπει να θεωρείται αβέβαιο.
Επειδή συνήθως δεν γνωρίζουμε αν το όργανο αυτό στρογγυλεύει το αποτέλεσμα στο
τελευταίο ψηφίο, ή αν απλώς αγνοεί τα υπόλοιπα ψηφία, θα πρέπει να παίρνουμε ως σφάλμα
ανάγνωσης μία μονάδα στο τελευταίο ψηφίο της ένδειξης. Για παράδειγμα η ένδειξη 3,43
πρέπει να θεωρείται ότι έχει σφάλμα ανάγνωσης ± 0,01. Προφανώς το σφάλμα αυτό είναι
πολύ πιθανόν να είναι κάπως μεγαλύτερο του πραγματικού. Είναι όμως πάντοτε προτιμότερο
να υπερεκτιμούμε ένα σφάλμα παρά αντιστρόφως.
Για αναλογικά όργανα, ένας παράγοντας υποκειμενικότητας υπεισέρχεται στην
εκτίμηση του σφάλματος ανάγνωσης. Ως γενικός κανόνας μπορεί να θεωρηθεί ότι το σφάλμα
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ανάγνωσης είναι ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε μισή υποδιαίρεση της κλίμακας. Σε ένα
χάρακα με υποδιαιρέσεις 1 mm το σφάλμα ανάγνωσης θα ήταν ± 0,5 mm. Αν συλλογιστεί
όμως κανείς ότι η μέτρηση μήκους προϋποθέτει ανάγνωση και στα δύο άκρα του
μετρούμενου αντικειμένου, ένα σφάλμα ανάγνωσης +1 mm θα ήταν ορθότερο. Σε ένα
χρονόμετρο με υποδιαιρέσεις 1/5 του δευτερολέπτου αυτό θα είναι το σφάλμα ανάγνωσης,
όπως είναι προφανές αν ληφθεί υπ' όψη ότι ο δείκτης δεν μετακινείται συνεχώς, αλλά με
πηδήματα του 1/5 sec. Σε μερικά όργανα, οι υποδιαιρέσεις που είναι χαραγμένες είναι τόσο
αραιές μεταξύ τους που μια εκτίμηση με το μάτι μπορεί να δώσει καλύτερη ακρίβεια στην
ανάγνωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις το σφάλμα μειώνεται αναλόγως, χωρίς βεβαίως να
υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες μας.
Το σφάλμα ανάγνωσης πρέπει να θεωρείται ως το κατώτατο όριο στο σφάλμα μέτρησης
ενός μεγέθους. Επανάληψη της μέτρησης πολλές φορές δεν θα οδηγήσει σε γνώση του
μεγέθους με σφάλμα μικρότερο του σφάλματος ανάγνωσης. Σε ένα καλά σχεδιασμένο
πείραμα, θα πρέπει το σφάλμα ανάγνωσης να είναι μικρότερο από τις διακυμάνσεις που
παρατηρούνται σε διαδοχικές μετρήσεις ενός μεγέθους.
Μία ειδική περίπτωση που πρέπει να προσεχθεί αναφορικά με τον υπολογισμό του
σφάλματος είναι αυτή στην οποία όλες οι μετρήσεις έχουν δώσει το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι
λάθος να θεωρηθεί ότι η τυπική απόκλιση είναι ίση με μηδέν. Π.χ. η μέτρηση ενός μήκους 
μπορεί να δώσει:
156 156 156 156 156 mm.
Είναι λάθος να πούμε ότι  = 156 ± 0 mm. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ότι δεν
διαλέξαμε το κατάλληλο ευαίσθητο όργανο για τη μέτρηση, ώστε να γίνουν φανερές οι
διακυμάνσεις ή οι διαφορές στις εκτιμήσεις από μέτρηση σε μέτρηση. Στο συγκεκριμένο
παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιούμε ένα χάρακα με υποδιαιρέσεις 1 mm αποφεύγοντας
(πολύ σωστά!) να κάνουμε εκτίμηση του κλάσματος του mm στο μήκος. Στις περιπτώσεις
αυτές ως σφάλμα της μέσης τιμής πρέπει να παίρνουμε τη διακριτική ικανότητα του
μετρητικού οργάνου ή το σφάλμα ανάγνωσης. Στο παράδειγμά μας η ακρίβεια ανάγνωσης
του μήκους είναι 1 mm και επομένως το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να δοθεί ως  = 156 ± 1
mm.

Γ.3.6. Διάδοση σφαλμάτων
Πολύ συχνά το μέγεθος που μας ενδιαφέρει δεν μετράται απευθείας, αλλά υπολογίζεται
έμμεσα από τις μετρήσεις άλλων μεγεθών των οποίων είναι συνάρτηση. Για παράδειγμα, το
εμβαδόν ενός κύκλου δεν μετριέται άμεσα αλλά υπολογίζεται από μετρήσεις της ακτίνας του
r, από τη σχέση S = πr2. Η ηλεκτρική αντίσταση, R, υπολογίζεται ως ο λόγος R = U/I δύο
μετρούμενων μεγεθών, της διαφοράς δυναμικού, U, και της έντασης του ρεύματος, I.
Για τη σχέση S = πr2, με παραγώγιση έχουμε dS = 2πrdr που μπορεί να ερμηνευθεί ως η
σχέση που δίνει την (απειροστή) μεταβολή, dS, του εμβαδού του κύκλου για μεταβολή, dr,
της ακτίνας του. Για μικρή μεταβολή dr σε σχέση με το r, δηλαδή για δr/r << l, μπορούμε να
έχουμε, προσεγγιστικά, δS 2πrδr. Αυτή η σχέση μπορεί να θεωρηθεί ότι δίνει το σφάλμα δS
στον υπολογισμό του S για ένα μικρό σφάλμα, δr, στην ακτίνα. Επομένως δS (dS/dr)δr.
Στον υπολογισμό της (dS/dr) χρησιμοποιούμε την καλύτερη εκτίμηση που έχουμε για την
τιμή της r, δηλαδή τη μέση τιμή, r , των μετρήσεων της ακτίνας.
Για συναρτήσεις ƒ(u,υ,ω,...) περισσότερων της μιας ανεξάρτητων μεταβλητών u, υ, ω,
κλπ., ισχύει προφανώς

15

όπου dƒ θεωρείται η μεταβολή του ƒ για μεταβολές du, dυ, dω, κλπ. των μεταβλητών. Η
f / u είναι η μερική παράγωγος της ƒ ως προς u, αν θεωρήσουμε τις υπόλοιπες μεταβλητές
σταθερές, κ.ο.κ. Η σχέση αυτή είναι μια καλή προσέγγιση για το σφάλμα δƒ στον υπολογισμό
της ƒ για μικρά σφάλματα δu, δυ, δω, κλπ., με την προϋπόθεση ότι οι ποσοστιαίες τιμές δu/u,
δυ/υ, δω/ω, κλπ. είναι πολύ μικρότερες της μονάδας.
Έστω τώρα ότι γνωρίζουμε τα μεγέθη

από μετρήσεις που κάναμε και θέλουμε να υπολογίσουμε το παράγωγο μέγεθος ƒ = f ± δƒ.
Από τη θεωρία των σφαλμάτων προκύπτει ότι η πιο πιθανή τιμή της f υπολογίζεται, αν
χρησιμοποιηθούν στη σχέση για το ƒ (u, υ, ω,...) οι πιο πιθανές τιμές των u, υ, ω ..., δηλαδή

που είναι η τιμή της ƒ που προκύπτει αν χρησιμοποιήσουμε τις μέσες τιμές, u , , , ... των
μεταβλητών.
Ποιο είναι τώρα το σφάλμα ή η τυπική απόκλιση της μέσης τιμής f , δηλαδή το δƒ; Αν
γνωρίζαμε τόσο το μέγεθος όσο και το πρόσημο των σφαλμάτων δu, δυ, δω ,... στα u , , , ...
θα είχαμε

για το σφάλμα δƒ στο f . Αυτό όμως μας είναι αδύνατο, γιατί γνωρίζουμε μόνο τα τυπικά
σφάλματα δu = σ u , δυ = σ  κλπ., που μόνο στατιστικές προβλέψεις μας επιτρέπουν να
κάνουμε.
Υποθέτοντας γκαουσιανές κατανομές για τα σφάλματα, με τυπικές αποκλίσεις σ u = δu,
σ  = δυ κλπ., και ότι τα σφάλματα στα u, υ, ω,... είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, προκύπτει
ότι η καλύτερη εκτίμηση για την τυπική απόκλιση της μέσης τιμής f είναι

Και πάλι στον υπολογισμό των τιμών των μερικών παραγώγων χρησιμοποιούνται οι
μέσες τιμές των μεταβλητών u , , , ...
Στον Πίνακα II παραθέτουμε μερικά χρήσιμα αποτελέσματα που προκύπτουν από την
εφαρμογή του κανόνα αυτού, κυρίως για συναρτήσεις μίας ή δύο μεταβλητών.
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Τα παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση των αποτελεσμάτων σε αριθμητικούς
υπολογισμούς.
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Παραδείγματα
Σημείωση. Στα παραδείγματα που ακολουθούν, τα τελικά αποτελέσματα δίνονται με τόσα
σημαντικά ψηφία όσα προκύπτουν από τους κανόνες που παρατίθενται στην παράγραφο
Γ.4.1.3.
1. Μια σειρά μετρήσεων της ακτίνας ενός κύκλου έδωσε r = 9,820 ± 0,010 m. Το μήκος
της περιφέρειας δίνεται από τη σχέση  = 2πr και επομένως  = 2π r = 2π  9,820 =
61,701 m και δ  = 2πδr = 2π0,010 = 0,063 m. Επομένως  = (61,701 ±0,063) m.
Το εμβαδόν του κύκλου S = πr2 υπολογίζεται ως S = π 9,8202 = 302,95 m2. Το
σφάλμα στο S είναι δS = (  S/  r)δr = 2π r δr. Επομένως δS = 2π9,8200,010 =
0,62 m2. Τελικά, S = (302,95 ± 0,62) m2.
2. Το ρεύμα μέσα από μια αντίσταση είναι I = 81,32 ± 0,51 mA και η διαφορά
δυναμικού στα άκρα της είναι U = 3,60 ± 0,23 Volt. Επομένως

και

Επομένως R = 44,3 ± 2,6 Ω.
3. Έστω ότι η σχέση

δίνει την εξάρτηση του μεγέθους ƒ από τη σταθερά k και τις μεταβλητές u, υ και w, των
οποίων οι τιμές μετρήθηκαν ως u ± δu,  ± δυ και w ± δw, αντίστοιχα. Τότε,

Αντικαθιστώντας στην Εξ. (Γ. 17), βρίσκουμε το σφάλμα στο ƒ:
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Το σχετικό σφάλμα στο ƒ είναι επομένως η τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των
τετραγώνων των σχετικών σφαλμάτων των u, υ5 και w3.

Γ.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Θα δώσουμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την παρουσίαση αποτελεσμάτων σε
αριθμητική μορφή και με τη μορφή γραφικών παραστάσεων.
Γ.4.1. Παρουσίαση αριθμητικών αποτελεσμάτων
Το αποτέλεσμα μιας σειράς μετρήσεων παρουσιάζεται πάντοτε στη μορφή:
(Φυσικό μέγεθος) = (Μέση τιμή ± Τυπική απόκλιση της μέσης τιμής) (Μονάδες)
Μερικές φορές δίνεται και ο αριθμός των μετρήσεων που έγιναν. Δηλαδή
𝑥 = 𝑥 ± 𝛿𝑥 (μονάδα) (n μετρήσεις)
π.χ. 𝑥 = 4,57 ± 0,02 m
(12 μετρήσεις)
Χρειάζεται προσοχή στον αριθμό σημαντικών ψηφίων που δίνονται στα αριθμητικά
αποτελέσματα και το θέμα αυτό θα συζητηθεί παρακάτω.
Γ.4.1.1. Σημαντικά ψηφία. Στρογγυλοποίηση αριθμών
Σημαντικά ψηφία ενός αριθμού λέγονται όλα του τα ψηφία εκτός από τα συνεχόμενα
μηδενικά που ενδεχομένως να υπάρχουν στην αρχή του αριθμού, αν αυτός είναι δεκαδικός. Η
θέση της υποδιαστολής (δηλαδή ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων) ή και ένας εκθέτης του
10 ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας καθορίζονται από την επιλογή της μονάδος και
επομένως δεν επηρεάζουν τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων.
Μερικά παραδείγματα δίνονται στον Πίνακα III.
Πινακας ΙΙΙ
Παραδείγματα αριθμών με διαφορετικό αριθμό σημαντικών ψηφίων
Αριθμός σημαντικών ψηφίων
1
2
3
4
2
15
100
2400
0,3
0,18
0,243
0,8900
0,004
0,020
0,00140
0,03051
4×10-3
2,0×10-3
1,40×10-3
3,401×10-2
7
6
9
8×10
0,99×10
4,05×10
1,300×106

Για την στρογγυλοποίηση ισχύουν τα εξής:
Αν το δεξιότερο ψηφίο είναι 0, 1, 2, 3 ή 4, απλώς παραλείπεται. Αν είναι 5, 6, 7, 8 ή 9,
παραλείπεται, και το αμέσως προηγούμενο (το τελευταίο) σημαντικό ψηφίο αυξάνεται κατά
μία μονάδα.
Παραδείγματα: 1,42 ~ 1,4 και 1,46 ~ 1,5.
Για να στρογγυλεύσουμε ακέραιους, τους μετατρέπουμε πρώτα σε δεκαδικούς με μια
δύναμη του 10 ως πολλαπλάσιο και στρογγυλεύουμε τον δεκαδικό.
Παραδείγματα: 1432 = 1,432×103 ~ 1,43×103 και 1506 ~ 1,51×103.
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Θα ήταν λάθος να πούμε ότι 1432 ~ 1430 κλπ., γιατί σε αυτή την περίπτωση το
τελευταίο μηδενικό θα θεωρείτο σημαντικό ψηφίο, πράγμα που δεν είναι αληθές.
Υπάρχουν μερικές προβληματικές περιπτώσεις όσον αφορά τον αριθμό των σημαντικών
ψηφίων. Αν για παράδειγμα θέλουμε να δώσουμε τον αριθμό 1200 m με δύο μόνο σημαντικά
ψηφία, μπορούμε να γράψουμε 1,2×103 m ή 1,2 km. Όμως είναι κάπως ασυνήθιστο να
δώσουμε το 40 με ένα σημαντικό ψηφίο ως 4×10. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί, αν
χρειάζεται, να αναφερθεί ρητά ποιος είναι ο αριθμός των σημαντικών ψηφίων για να μην
υπάρχει αβεβαιότητα. Αν δεν αναφέρεται το σφάλμα στην γραφή μιας μέτρησης τότε
θεωρούμε το τελευταίο σημαντικό αβέβαιο κατά μία μονάδα.
Γ.4.1.2. Αβεβαιότητα στην τιμή του σφάλματος
Η τυπική απόκλιση της μέσης τιμής, ως αποτέλεσμα ενός πεπερασμένου αριθμού μετρήσεων,
δεν είναι γνωστή με απόλυτη ακρίβεια. Προκύπτει από τη θεωρία ότι το τυπικό σφάλμα στην
τιμή της τυπικής απόκλισης της μέσης τιμής σμ (δηλαδή το σφάλμα του σφάλματος) είναι

Είναι λοιπόν σαφές ότι, για τον συνήθη αριθμό μετρήσεων που συναντά κανείς σε ένα
εκπαιδευτικό εργαστήριο, η αβεβαιότητα στην τιμή της σμ δεν δικαιολογεί να δίνονται
τελικές τιμές σφαλμάτων με περισσότερα του ενός σημαντικά ψηφία. Στην επιστημονική
έρευνα όμως, ο αριθμός των μετρήσεων είναι συνήθως αρκετά μεγάλος ώστε να δικαιολογεί
μεγαλύτερη ακρίβεια στο σμ. Για το λόγο αυτό είναι επιθυμητό να συνηθίσει κανείς στο να
δίνει τις τιμές των σφαλμάτων με δύο σημαντικά ψηφία.
Γ.4.1.3. Παρουσίαση αριθμητικών αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με όσα είπαμε πιο πάνω, θα εξετάσουμε τώρα την ακρίβεια με την οποία
παρουσιάζονται τα αριθμητικά αποτελέσματα.
Ένα κοινό λάθος που γίνεται είναι η παρουσίαση αποτελεσμάτων με αδικαιολόγητα μεγάλο
αριθμό σημαντικών ψηφίων. Για παράδειγμα, αν η διάμετρος ενός δίσκου βρέθηκε να είναι
D = 2,3 cm (αγνοούμε το σφάλμα προς το παρόν), είναι λάθος να δώσουμε το εμβαδόν της
επιφάνειας του ως S = π/D2/4 = 4,154756285 cm2 επειδή έτσι εμφανίστηκε το αποτέλεσμα
στην οθόνη του υπολογιστή. Τέτοια ακρίβεια στο S είναι αδικαιολόγητη δεδομένου ότι το D
είναι γνωστό με δύο σημαντικά ψηφία, το τελευταίο από τα οποία μπορεί να είναι και
αβέβαιο. Αν για παράδειγμα είχαμε D = 2,29 cm τότε θα ήταν S = 4,12 cm2, ενώ για D =
2,31cm θα είχαμε S = 4,19 cm2. Βλέπουμε λοιπόν ότι δυο σημαντικά ψηφία στο S είναι τα
μόνα για τα οποία μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Προφανώς το σφάλμα σε ένα αποτέλεσμα
παίζει αποτελεσματικό ρόλο στον αριθμό σημαντικών ψηφίων με τα οποία δίνεται.
Οι κανόνες για την παρουσίαση ενός τελικού αριθμητικού αποτελέσματος είναι οι εξής:
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1. Το τελικό σφάλμα στο μετρούμενο μέγεθος δίνεται με ένα σημαντικό ψηφίο.
2. Δεύτερο σημαντικό στο σφάλμα επιτρέπεται μόνο εάν η μέτρηση έχει προκύψει από
μεγάλο αριθμό (n) μετρήσεων και το πρώτο σημαντικό είναι μικρότερο του 3.
3. Από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει για την τιμή του σφάλματος, η μέση τιμή δίνεται με
την ίδια ακρίβεια με την οποία δόθηκε το σφάλμα.
Παραδείγματα
3,1 ± 0,3
4,20 ± 0,13

128 ± 7
43,3 ± 2,4

(4,1 ± 0,4)×106
(8,12 ± 0,22)×105

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, για να αποφευχθεί η συσσώρευση σφαλμάτων από την
στρογγυλοποίηση πολλών αριθμών, στον υπολογισμό ενδιαμέσων αποτελεσμάτων (δηλαδή
όλων εκτός του τελικού) τα σφάλματα καταχωρούνται με δύο σημαντικά ψηφία και οι μέσες
τιμές όπως και οι ενδείξεις των οργάνων με την ίδια ακρίβεια. Αν δεν αναφέρεται το σφάλμα
στην γραφή μιας μέτρησης τότε θεωρούμε το τελευταίο σημαντικό ψηφίο αβέβαιο κατά μία
μονάδα.
Γ.4.2. Γραφικές παραστάσεις
Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων με τη μορφή γραφικής παράστασης μπορεί να
υπαγορεύεται από τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους λόγους:
(α) Για να δοθεί με εποπτικό τρόπο η σχέση μεταξύ δύο μεγεθών, αναδεικνύοντας
χαρακτηριστικά που δεν θα γίνονταν εμφανή σε έναν πίνακα αριθμητικών τιμών
(β) Για να χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό της κλίσης ή του σημείου τομής ενός άξονα,
κυρίως στην περίπτωση όπου η σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών είναι γραμμική
(γ) Για να διερευνηθεί η μορφή της σχέσης μεταξύ δύο μεγεθών (γραμμική, εκθετική κλπ.)
που μπορεί ακολούθως να διατυπωθεί σε μαθηματική μορφή για μεγαλύτερη ακρίβεια
(δ) Για την επαλήθευση μιας θεωρητικής σχέσης μεταξύ δύο μεγεθών με τη σύγκριση της
θεωρητικής καμπύλης με τα πειραματικά σημεία
(ε) Για να χρησιμοποιηθεί ως καμπύλη βαθμονόμησης ενός οργάνου ή γενικά για να είναι
δυνατή η εύρεση της τιμής της μιας μεταβλητής που αντιστοιχεί σε κάποια τιμή της άλλης για
την οποία δεν υπάρχουν πειραματικές μετρήσεις.
Οι κυριότεροι κανόνες για την καλύτερη παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων σε
γραφική μορφή θα δοθούν παρακάτω.
Γ.4.2.1. Η επιλογή των αξόνων
Το μέγεθος που θεωρείται ως ανεξάρτητη μεταβλητή σχεδιάζεται ως τετμημένη (άξονας των
x), ενώ η εξαρτημένη μεταβλητή ως τεταγμένη (άξονας των y). Η διάκριση δεν είναι πάντοτε
δυνατή. Γενικά, αν στο πείραμα εμείς καθορίζουμε τις τιμές μιας μεταβλητής (π.χ. την τάση
στα άκρα μιας αντίστασης), τότε αυτή θεωρείται η ανεξάρτητη μεταβλητή, ενώ το
αποτέλεσμα (π.χ. το ρεύμα μέσα από την αντίσταση) είναι η εξαρτημένη. Αυτό όμως δεν
πρέπει να θεωρείται ως απαράβατος κανόνας. Η φράση «καταγράψετε το μέγεθος V ως
συνάρτηση του t» δηλώνει ότι η t είναι η ανεξάρτητη και η V η εξαρτημένη μεταβλητή.
Αφού χαραχτούν οι άξονες, αναγράφονται δίπλα τους τα μεγέθη που αντιπροσωπεύουν
και μέσα σε παρένθεση οι μονάδες που χρησιμοποιούνται, π.χ. t (s) ή h (cm), Σχ. Γ.4α.
Επιλέγεται η κλίμακα του κάθε άξονα και χαράσσονται πάνω σε αυτόν οι αριθμητικές τιμές
της κλίμακας. Κάθε υποδιαίρεση του χαρτιού αντιστοιχεί σε 1, 2 ή 5 μονάδες ή στα
αντίστοιχα πολλαπλάσια μιας δύναμης του 10, ανάλογα με την περιοχή τιμών που θα
καλυφθεί. Αυτό γίνεται για να είναι εύκολη τόσο η καταγραφή όσο και η ανάγνωση των
αριθμητικών τιμών (σε ένα χαρτί μιλιμετρέ με υποδιαιρέσεις σε cm και mm θα ήταν κάπως
άβολο να αντιστοιχήσουμε ένα cm της κλίμακας σε 70 μονάδες της μεταβλητής, για
παράδειγμα). Στον άξονα αναγράφονται οι αριθμητικές τιμές σε ένα λογικό αριθμό σημείων
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ώστε η εύρεση ενδιάμεσων τιμών να είναι εύκολη, χωρίς όμως να παραφορτώνεται η κλίμακα
με αριθμούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση ενώ δεν προσφέρουν τίποτε. Στους
άξονες μπορεί να υπάρχουν και υποδιαιρέσεις για τις οποίες δεν δίνονται οι αντίστοιχες
αριθμητικές τιμές, αν αυτές μπορούν εύκολα να βρεθούν από τις τιμές που αναγράφονται, Σχ.
Γ.4β.
Δεν είναι απαραίτητο οι κλίμακες να αρχίζουν από το 0 αλλά μπορούν να καλύπτουν
μόνο την περιοχή για την οποία υπάρχουν πειραματικά αποτελέσματα (Σχ. Γ.4γ) εκτός αν το
0 αποτελεί σημαντικό ή χρήσιμο σημείο της καμπύλης.
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Οι κλίμακες δεν είναι απαραίτητο να είναι γραμμικές ως προς τα μεγέθη που
μετρήθηκαν. Αν αναμένεται, για παράδειγμα, ότι η σχέση που συνδέει το h και το t στο Σχ.
Γ.4α είναι h = gt2/2 τότε, αν καταγραφεί η h ως συνάρτηση του t2 όπως στο Σχ. Γ.4δ, τα
σημεία θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στην ευθεία που περνά από το (0, 0) και έχει κλίση
g/2. Η ευθεία αυτή είναι εύκολο να σχεδιαστεί, αλλά και η γραμμική σχέση πιο εύκολο να
διαπιστωθεί αντί της παραβολικής του Σχ. Γ.4α. Άλλα παραδείγματα επιλογής μεταβλητών
ώστε να προκύψει γραμμική σχέση δίνονται στον Πίνακα IV.

Γ.4.2.2. Απεικόνιση των πειραματικών σημείων
Σε κάθε ζεύγος τιμών της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής αντιστοιχεί ένα
σημείο στη γραφική τους παράσταση. Το σημείο πρέπει να είναι ευδιάκριτο και γι' αυτό ή
σχεδιάζουμε μια αρκετά μεγάλη κουκίδα ή ένα σημείο με ένα μικρό κύκλο γύρω του, Σχ.
Γ.5α. Τα σημεία πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να μην καλύπτονται από την καμπύλη
που θα σχεδιαστεί για αυτά και να μη συγχέονται με τυχαία σημάδια στο χαρτί. Επίσης, αν
για να σχεδιαστεί μια καμπύλη που προβλέπεται από τη θεωρία χρειαστεί να σημειωθούν στο
χαρτί κάποια σημεία από τους υπολογισμούς, αυτά πρέπει μετά να σβήνονται για να μην
εκλαμβάνονται ως πειραματικά σημεία
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Αν, για την τιμή x της ανεξάρτητης μεταβλητής, η αντίστοιχη τιμή της εξαρτημένης είναι
y ± δy, αν δηλαδή είναι γνωστό και το σφάλμα στην y, τότε εκτός από την τελεία στο σημείο
(x, y) σημειώνεται στη γραφική παράσταση και το σφάλμα όπως φαίνεται στο Σχ. Γ.5 (β), με
τη σχεδίαση από το σημείο (x, y) ευθειών μήκους δy στις κατευθύνσεις ± y. Στις περιπτώσεις
που και η μεταβλητή x είναι γνωστή με το σφάλμα της, δx, το ίδιο γίνεται και με αυτό, όπως
φαίνεται στο Σχ. 5γ.
Σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται να σχεδιαστούν δύο ή περισσότερες σειρές μετρήσεων στο
ίδιο διάγραμμα, χρησιμοποιούνται διαφορετικά σύμβολα για τα σημεία της κάθε σειράς (π.χ.
κύκλοι, σταυροί, τρίγωνα κλπ.) για να ξεχωρίζουν. Σημειώνεται δε στο σχήμα σε τι
αντιστοιχούν οι διάφορες σειρές μετρήσεων.
Τέλος, ας σημειωθεί ότι στους άξονες δεν πρέπει να σημειώνονται οι τιμές των πειραματικών
σημείων, αλλά μόνον οι αριθμοί που αναφέρονται στη βαθμολογία των αξόνων όπως έχει ήδη
περιγραφεί.
Γ.4.2.3. Χάραξη της καμπύλης
Αφού σημειωθούν στο διάγραμμα όλα τα σημεία μαζί με τα σφάλματά τους (αν
υπάρχουν), χαράσσεται η καλύτερη καμπύλη που αντιστοιχεί σε αυτά.
Ο όρος «καλύτερη καμπύλη» έχει διαφορετικό νόημα ανάλογα με την περίπτωση που
εξετάζεται. Κατ' αρχήν πρέπει να τονιστεί ότι η καμπύλη δεν πρέπει κατ' ανάγκη να περνά
από όλα τα πειραματικά σημεία( Σχ. 6α, και 6β). Κάτι τέτοιο, στις σπάνιες περιπτώσεις
που μπορεί να συμβεί, πρέπει να είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο.
Αν η μορφή της καμπύλης είναι γνωστή από τη θεωρία, τότε και αυτή λαμβάνεται ως
δεδομένη. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι γνωστό ότι η σχέση είναι γραμμική ή ότι η
ευθεία ή η καμπύλη πρέπει να περνά από το μηδέν ή από κάποιο άλλο σημείο.
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Η καμπύλη πρέπει να είναι η ομαλότερη καμπύλη που περνά ανάμεσα στα σημεία.
Απόκλιση από την ομαλή καμπύλη (ή και την ευθεία) δικαιολογείται μόνο αν υπάρχουν
αρκετά αξιόπιστα πειραματικά σημεία στην περιοχή. Στη χάραξη της καμπύλης,
σημαντικότατο ρόλο παίζουν και τα σφάλματα που αντιστοιχούν στα πειραματικά σημεία.
Όπου είναι δυνατόν, η καμπύλη πρέπει να επιδιώκεται να περνά μέσα από τα όρια των
σφαλμάτων. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι σημεία που απέχουν από την καμπύλη κατά
περισσότερο από μία τυπική απόκλιση δεν αποκλείονται από τη θεωρία. Αν βεβαίως ένα
σημείο απέχει πολύ από την καμπύλη, πρέπει να επανεξετάζεται και να απορρίπτεται, αν
δεν βρεθούν σοβαροί λόγοι για να γίνει δεκτό ως σωστό πειραματικό αποτέλεσμα.
Έχοντας υπόψη όσα ειπώθηκαν, μπορούμε να δούμε ότι τα σημεία του Σχ. 7α δεν
δικαιολογούν τη χάραξη άλλης καμπύλης από την ευθεία που φαίνεται στο σχήμα. Αν όμως,
παρά τα μεγάλα σφάλματα, τα πειραματικά σημεία παρουσιάζουν μια συστηματική
συμπεριφορά όπως στο Σχ. 7β, τότε η χάραξη μιας καμπύλης, αντί της ευθείας,
δικαιολογείται.

Η συστηματική συμπεριφορά ενός τόσο μεγάλου αριθμού σημείων, μας κάνει να
συμπεράνουμε ότι για κάποιο λόγο τα σφάλματα έχουν υπερεκτιμηθεί.
Στην περίπτωση του Σχ. 8 είναι προφανές ότι η σχέση δεν είναι ευθύγραμμη. Η θέση
των σημείων και το μέγεθος των σφαλμάτων υπαγορεύουν τη χάραξη μιας καμπύλης όπως
φαίνεται στο σχήμα. Βεβαίως η ακριβής θέση και η μορφή της καμπύλης δεν είναι
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μονοσήμαντα καθορισμένες. Επίσης είναι προφανές ότι το σημείο Α στο Σχ. 8 πρέπει να
αγνοηθεί, εκτός αν επιπρόσθετες μετρήσεις σε αυτήν την περιοχή δείξουν ότι υπάρχει
πράγματι μια απόκλιση από την καμπύλη που χαράχτηκε.
Στα δύο παραρτήματα που ακολουθούν περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού της κλίσης
μιας ευθείας ή μιας καμπύλης σε κάποιο σημείο και η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
για την εύρεση της καλύτερης ευθείας που περνά ανάμεσα από κάποια δεδομένα πειραματικά
σημεία.

Γ.5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ Ή ΚΑΜΠΥΛΗΣ
Πολύ συχνά, έχοντας χαράξει μια ευθεία όπως αυτή προκύπτει από τα πειραματικά σημεία
(Σχ. 9α), χρειαζόμαστε να βρούμε την κλίση της. Στη σχέση y = α + βx, που υποθέτουμε ότι
συνδέει την ανεξάρτητη μεταβλητή x με την εξαρτημένη y, ζητείται το β.

Σχήμα 9. Ο υπολογισμός της κλίσης ευθείας ή καμπύλης σε ένα σημείο
Προφανώς ισχύει ότι dy/dx = β. Για τον υπολογισμό της κλίσης β, παίρνουμε δύο σημεία
Α και Β πάνω στην ευθεία, με συντεταγμένες (xΑ, yΑ) και (xΒ, yΒ) στις κατάλληλες μονάδες
των x και y. Η κλίση δίνεται από το λόγο
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𝑑𝑦 𝛥𝑦 𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
=
=
𝑑𝑥 𝛥𝑥 𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
Οι μονάδες του β βρίσκονται από τη σχέση:
𝛽=

(Γ. 18)

[μονάδες της κλίσης] = [μονάδες του y]/[μονάδες του x].
Για ακριβέστερο αποτέλεσμα, τα σημεία Α και Β πρέπει να απέχουν όσο το δυνατόν
περισσότερο μεταξύ τους.
Ένα λάθος που γίνεται συχνά είναι να χρησιμοποιούνται ως σημεία Α και Β δύο
πειραματικά σημεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αγνοούνται όλα τα πειραματικά σημεία
εκτός των δύο που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης λανθασμένη είναι η άποψη ότι κλίση της
ευθείας είναι η εφ(θ), όπου θ είναι η γωνία που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα των x. Αυτό
ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι άξονες x και y έχουν τις ίδιες μονάδες και τις ίδιες
κλίμακες και σε καμιά άλλη περίπτωση.
Για τον υπολογισμό της κλίσης μιας καμπύλης σε ένα της σημείο (έστω Ρ στο Σχ. 9β), η
διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Αφού σχεδιαστεί η καμπύλη, σχεδιάζουμε μια
ευθεία ΑΒ εφαπτομένη της καμπύλης στο σημείο Ρ στο οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε την
κλίση. Η ζητούμενη κλίση (dy/dx)P είναι η κλίση της ευθείας ΑΒ που υπολογίζεται όπως
περιγράψαμε πιο πάνω.
Γ.6. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
Για την ακριβέστερη εύρεση της ευθείας ή καμπύλης που αντιστοιχεί σε κάποια πειραματικά
σημεία χρησιμοποιείται η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Θα περιγράψουμε τη μέθοδο
για την περίπτωση που υποθέτουμε μια γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών x και y.
Έστω ότι τα n πειραματικά σημεία (xi,yi) έχουν σχεδιαστεί όπως στο Σχ. Γ.10.
Υποθέτουμε ότι η σχέση που συνδέει τα x και y είναι η
y=α+βx
(Γ.19)

Σχήμα Γ.10. Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
Ζητείται ο προσδιορισμός του σημείου (0,a) στο οποίο η ευθεία τέμνει τον άξονα των y
και της κλίσης β της ευθείας. Στη μέθοδο που θα περιγράψουμε, υποθέτουμε ότι οι τιμές xi,
είναι γνωστές με αμελητέα σφάλματα και ότι οι αποκλίσεις των πειραματικών σημείων από
την ευθεία (Εξίσωση Γ.19) οφείλονται στις αποκλίσεις των τιμών yi, από τις πραγματικές.
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Για την τιμή xi της ανεξάρτητης μεταβλητής, η τιμή του y που αναμένεται από την Εξίσωση
(Γ.19) είναι a + βxi. Αντί αυτής, η παρατηρούμενη τιμή είναι yi. Η απόκλιση του σημείου (xi,
yi) από την ευθεία είναι επομένως

𝑑𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝛽𝑥𝑖

(Γ.20)

όπως φαίνεται στο Σχ. Γ.10.
Αποδεικνύεται θεωρητικά ότι η πιθανότερη ευθεία που αντιστοιχεί στα πειραματικά
σημεία είναι αυτή που δίνεται από εκείνες τις τιμές του a και β που ελαχιστοποιούν το
άθροισμα των τετραγώνων των di για όλα τα πειραματικά σημεία. Είναι δηλαδή
𝑛

𝑆=

𝑛

∑ 𝑑𝑖2
𝑖=1

= ∑(𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝛽𝑥𝑖 )2 = 𝜀𝜆ά𝜒𝜄𝜎𝜏𝜊

(Γ. 21)

𝑖=1

Οι αναγκαίες συνθήκες για ελάχιστο S είναι
𝜕𝑆
𝜕𝑆
= 0 𝜅𝛼𝜄
=0
𝜕𝑎
𝜕𝛽

(Γ. 22)

Από τις οποίες προκύπτουν οι σχέσεις
𝑛

𝑛

𝑎𝑛 + 𝛽 ∑ 𝑥𝑖 = ∑ 𝑦𝑖
𝑖=1

(Γ. 23)

𝑖=1

και
𝑛

𝑛

𝑎 ∑ 𝑥𝑖 +
𝑖=1

𝛽 ∑ 𝑥𝑖2
𝑖=1

𝑛

= ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖

(Γ. 24)

𝑖=1

Αυτές μπορούν να λυθούν ως προς a και β:
𝑎=

[𝑦][𝑥 2 ] − [𝑥][𝑥𝑦]
𝑛[𝑥 2 ] − [𝑥]2

(Γ. 25)

𝑛[𝑥𝑦] − [𝑥][𝑦]
𝑛[𝑥 2 ] − [𝑥]2

(Γ. 26)

𝛽=

Όπου έχουμε χρησιμοποιήσει το συμβολισμό
𝑛

[𝑥] = ∑ 𝑥𝑖 ,
𝑖=1
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𝑛

[𝑥 2 ] =

∑ 𝑥𝑖2 ,
𝑖=1

𝑛

[𝑥𝑦] = ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 ,
𝑖=1

κ. λ. π.

(Γ. 27)

Tα σφάλματα δa και δβ των a και β μπορούν επίσης να προσδιοριστούν. Έχοντας βρει
τις τιμές των a και β υπολογίζουμε τις αποκλίσεις di = yi – a – βxi για κάθε πειραματικό
σημείο το άθροισμα [d2]. Tότε:
[𝑥 2 ][𝑑 2 ]
1
𝛿𝑎 = √
∙
𝑛 − 2 𝑛[𝑥 2 ] − [𝑥]2

𝛿𝛽 = 𝛿𝑎√

(Γ. 28)

𝑛
[𝑥 2 ]

(Γ. 29)

και έχουμε τις τελικές τιμές а ± δа και β ± δβ.
Στην πράξη, πριν εφαρμοστεί η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, πρέπει να
σχεδιαστούν τα σημεία ώστε να διαπιστωθεί ότι μια γραμμική σχέση θα ήταν πράγματι δεκτή
και για να απορριφθούν σημεία που τυχόν αποκλίνουν πολύ από την αναμενόμενη γραμμική
σχέση.
Ένα αριθμητικό παράδειγμα της εφαρμογής της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων
δίνεται στον Πίνακα V, για την περίπτωση της σχέσης y = a + βx.
Πίνακας V
Αριθμητικό παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου των ελαχίστων
Τετραγώνων στην περίπτωση y = a + βx
(για απλότητα παρελείφθηκαν οι μονάδες των μεγεθών)
xi
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
45,0=[x]

yi
4,6
7,1
9,5
11,5
13,7
15,9
18,6
20,9
23,5
25,4
150,7=[y]

xiyi
0,0
7,1
19,0
34,5
54,8
79,5
111,6
146,3
188,0
228,6
869,4=[xy]

xi2
0,0
1,0
4,0
9,0
16,0
25,0
36,0
49,0
64,0
81,0
285,0=[x2]

di
-0,04
0,14
0,22
-0,10
-0,22
-0,34
0,04
0,02
0,30
-0,12

di2
0,0016
0,0196
0,0484
0,0100
0,0484
0,1156
0,0016
0,0004
0,0900
0,0144
0,3500=[d2]

n=10
𝛼=

150,7 × 285 − 45 × 869,4
10 × 869,4 − 45 × 150,7
= 4,638 𝛽 =
= 2,318
2
10 × 285 − 45
10 × 285 − 452
1
285 × 0,3500
𝛿𝑎 = √ ×
= 0,1229
8 10 × 285 − 452

𝛿𝛽 = 0,1229√

10
= 0,0230
285

Επομένως 𝛼 = 4,64 ± 0,12 𝜅𝛼𝜄 𝛽 = 2,318 ± 0,023
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Γ.7. Γραφική μέθοδος υπολογισμού των παραμέτρων a και β μίας ευθείας y = a + βx.
και των σφαλμάτων τους δa και δβ, από πειραματικές μετρήσεις (yi, xi ).
Σημείωση:
Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της Μεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων
Παρουσιάζεται εδώ μια γραφική μέθοδος, απλούστερη από τη αναλυτική μέθοδο των
ελάχιστων τετραγώνων, για τον υπολογισμό των παραμέτρων a και β της ευθείας y = a + βx
και των σφαλμάτων τους, δa και δβ. Παρ' όλο που στη μέθοδο αυτή υπεισέρχονται αρκετές
υποκειμενικές κρίσεις, τα αποτελέσματά της είναι ικανοποιητικά στις περισσότερες των
περιπτώσεων. Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι οι τιμές των σφαλμάτων που προκύπτουν
με τη μέθοδο αυτή έχουν αβεβαιότητες της τάξης του 50% ή και περισσότερο.
Έχοντας σχεδιάσει την καλύτερη ευθεία για τα δεδομένα σημεία, προσδιορίζουμε,
γραφικά, την τιμή της παραμέτρου β, από την κλίση της ευθείας, και την τιμή της
παραμέτρου a, από το σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα των y. Στη συνέχεια
ακολουθούμε την εξής διαδικασία για την εύρεση των σφαλμάτων αυτών των παραμέτρων
δa και δβ (βλ. Σχ. Γ.11):
1. Σχεδιάζουμε την καλύτερη ευθεία που περνά ανάμεσα σε εκείνα τα σημεία που βρίσκονται
πάνω από την κύρια ευθεία στο αριστερό της τμήμα και κάτω από αυτήν στο δεξιό της
τμήμα. Η ευθεία που σχεδιάζουμε έτσι έχει εξίσωση y = a1 + β1x και από την κλίση της και
από το σημείο στο οποίο αυτή τέμνει τον άξονα των y προσδιορίζουμε τις τιμές β1 και a1,
αντίστοιχα.
2. Σχεδιάζουμε την καλύτερη ευθεία που περνά ανάμεσα σε εκείνα τα σημεία που βρίσκονται
κάτω από την κύρια ευθεία στο αριστερό της τμήμα και πάνω από αυτήν στο δεξιό της
τμήμα. Η ευθεία που σχεδιάζουμε έτσι έχει εξίσωση y = a2 + β2x και, από την κλίση της και
το σημείο στο οποίο αυτή τέμνει τον άξονα των y, προσδιορίζουμε τις τιμές β2 και a2,
αντίστοιχα. Ικανοποιητικές εκτιμήσεις για τα σφάλματα στα a και β είναι οι τιμές
1
1
𝛿𝑎 − (𝑎2 − 𝑎1 ) και 𝛿𝛽 − (𝛽1 − 𝛽2 )
2
2

Σχήμα Γ.11. Η εύρεση, με γραφική μέθοδο, των σφαλμάτων στην
κλίση μιας ευθείας και στα σημεία τομής των αξόνων από αυτήν.
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(Γ. 30)

Παράδειγμα
Να βρεθούν οι τιμές των παραμέτρων a και β και των σφαλμάτων τους δa και δβ για την
ευθεία y = a + βx του Σχ. Γ.11.
Στο Σχ. Γ.12 ξανασχεδιάζουμε το Σχ. Γ.11 με αριθμητικές κλίμακες. Σχεδιάζουμε κατ'
εκτίμηση την καλύτερη ευθεία που αντιστοιχεί στα πειραματικά σημεία (κύρια ευθεία, β
γραμμή στο σχήμα). Σχεδιάζουμε και τις δύο ακραίες ευθείες, β1 και β2 στο σχήμα, σύμφωνα
με τη μέθοδο που περιγράψαμε πιο πάνω.
Επιλέγουμε να βρούμε τις τεταγμένες των σημείων των τριών ευθειών που αντιστοιχούν
στις τιμές x = 0 και x = 13. Οι τιμές αυτές προσδιορίζονται γραφικά και είναι:
Κύρια ευθεία: (x = 0 y = l,7) (x = 13,0 y = 10,3)
Ευθεία 1:
(x = 0 y = 2,2)
(x = 13,0 y = 9,6)
Ευθεία 2:
(x = 0 y = 1,2) (x = 13,0 y = 10,7)
Θεωρούμε ότι τα μεγέθη αυτά είναι αδιάστατα και έτσι δεν χρειάζεται να δώσουμε μονάδες.
Τα σημεία τομής του άξονα των y είναι επομένως:
a = 1,7, a1 = 2,2,
a2=1,2

Σχήμα Γ.12. Παράσταση αριθμητικού παραδείγματος για την εύρεση, με γραφική μέθοδο, των
σφαλμάτων στην κλίση μιας ευθείας και στα σημεία τομής των αξόνων από αυτήν

Και οι κλίσεις των ευθειών
𝛽=

𝛽1 =

10,3 − 1,7
8,6
=
= 0,66
13,0 − 0
13,0

9,6 − 2,2
7,4
=
= 0,57
13,0 − 0 13,0

𝛽2 =

10,7 − 1,2
9,5
=
= 0,73
13,0 − 0
13,0

Σύμφωνα με τις Εξισώσεις (Γ.30), τα σφάλματα είναι
1
1
𝛿𝑎 = (2,2 − 1,2) = 0,5 𝜅𝛼𝜄 𝛿𝛽 = (0,73 − 0,57) = 0,08
2
2
Επομένως, τελικά
a = 1,7 ± 0,5

β = 0.66 ± 0,08.
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ΣΥΝΟΨΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αν n μετρήσεις ενός μεγέθους x δώσουν αποτελέσματα xi (i=1,2,…n), ορίζονται ως:
Μέση Τιμή

𝟏

̅ = ∑𝒏𝒊=𝟏 𝒙𝒊
𝒙
𝒏

Τυπική Απόκλιση ή σφάλμα της μέσης τιμή

(Γ.31)
∑𝒏 (𝒙𝒊 − 𝒙
̅) 𝟐
𝝈𝒙̅ = 𝜹𝒙 = √ 𝒊=𝟏
𝒏(𝒏 − 𝟏)

Το αριθμητικό αποτέλεσμα της μέτρησης παρουσιάζεται ως

(Γ. 32)

̅ ± 𝜹𝒙) 𝝁𝝄𝝂ά𝜹𝜶 (Γ.33)
𝒙 = (𝒙

̅ με την ίδια
Το σφάλμα δx δίνεται τελικά με ένα (1) σημαντικό ψηφίο και η μέση τιμή 𝒙
ακρίβεια.
Για σύνθετα μεγέθη f (u,υ,ω,…), που υπολογίζονται από τις μετρήσεις των μεγεθών u,υ,ω,…,
τα αποτελέσματα των οποίων είναι 𝑢̅ ± 𝛿𝑢, 𝜐̅ ± 𝛿𝜐, … κ.ο.κ. η πιο πιθανή τιμή είναι η
𝑓 ̅ = 𝑓(𝑢,
̅ 𝜐,
̅𝜔
̅, … )
και το σφάλμα της είναι

𝛿𝑓 = √(

𝜕𝑓
𝜕𝑓
𝛿𝑢)2 + ( 𝛿𝜐)2 + ⋯
𝜕𝑢
𝜕𝜐

(Γ. 34)

Η εύρεση των παραμέτρων a και β μιας ευθείας 𝑦 = 𝑎 + 𝛽𝑥, που αντιστοιχεί σε μια σειρά
πειραματικών μετρήσεων (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ), καθώς και των αντιστοίχων σφαλμάτων τους, δa και δβ,
γίνεται με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (Παράγραφος Γ.6) ή με την γραφική
μέθοδο (Παράγραφος Γ.7).
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Άσκηση 1
Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας
με τη μέθοδο της πτώσης σωμάτων.
1.1. Σκοπός
Στο πείραμα αυτό θα προσδιορίσετε την επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη μέθοδο της
ελεύθερης πτώσης των σωμάτων.
1.2. Εισαγωγή
Όταν ένα σώμα αφεθεί ελεύθερο να πέσει από κάποιο ύψος h για χρόνο t, στο κενό, πέφτει με
σταθερή επιτάχυνση g, και ισχύει η σχέση
(1.1)
Από τη μέτρηση του h, του t και την Εξ. (1.1), είναι δυνατός ο υπολογισμός του g.
1.3. Μέθοδος
Μια απλή πειραματική διάταξη για τον προσδιορισμό του g με τη μέθοδο της πτώσης των
σωμάτων φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 1.1

Η σφαίρα, Σ, συγκρατείται από τον ηλεκτρομαγνήτη, Η. Όταν ελευθερωθεί, πέφτει και
διανύει ύψος h. Ο χρόνος πτώσης μετριέται με το ηλεκτρονικό χρονόμετρο, το οποίο
ενεργοποιείται όταν διακόπτεται η τροφοδοσία του ηλεκτρομαγνήτη (ηλεκτρονική εντολή
Start) και απενεργοποιείται όταν η σφαίρα συγκρούεται με την πλακέτα του διακόπτη D2
(ηλεκτρονική εντολή Stop).
Με τη βοήθεια μιας τέτοιας διάταξης, αν το ύψος, h, και ο χρόνος, t, μετρηθούν με ένα
σχετικό σφάλμα που δεν ξεπερνά το 0,1%, θα περίμενε κανένας, εφαρμόζοντας την Εξ. (1.1),
να βρει το g με την αντίστοιχη ακρίβεια.
Υπάρχουν όμως στοιχεία που πρέπει να μας κάνουν προσεκτικούς και αυτά είναι:
1) Το πείραμα δεν γίνεται στο κενό και πιθανόν η αντίσταση του αέρα να μην είναι αμελητέα.
2) Με τον διακόπτη D1 διακόπτουμε το ρεύμα από τον ηλεκτρομαγνήτη, ο οποίος εξαιτίας
του πυρήνα από σίδηρο, παρουσιάζει μεγάλη αυτεπαγωγή. Ενώ στο χρονόμετρο η εντολή
Start εφαρμόζεται ακαριαία, το ρεύμα στον ηλεκτρομαγνήτη δεν μηδενίζεται επίσης
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ακαριαία, με αποτέλεσμα να συγκροτείται η σφαίρα για κάποιο χρονικό διάστημα που δεν
είναι γνωστό.
3) Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται στον διακόπτη D2, που ανοίγει με την πρόσκρουση της
σφαίρας όταν πέφτει από διαφορετικά ύψη.
Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, ακολουθείται η εξής
διαδικασία:
α) Παίρνονται αρκετά ζεύγη τιμών h και t.
β) Χρησιμοποιείται, αντί της Εξ. (1.1), η ισοδύναμη
2

t = √g · √ℎ

(1.2)

γ) Με τη βοήθεια των μετρήσεων ( h , t) χαράσσεται η γραφική παράσταση του t ως
συνάρτηση της h .
Αν η γραφική παράσταση είναι ευθεία και περνάει από το σημείο (0,0) δεν υπάρχει
κανένα από τα προηγούμενα προβλήματα (1, 2, 3).
Εκτός από τη γραφική μέθοδο, που είναι πολύ εποπτική, μπορεί κανείς να βρει και
λογιστικά, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, την ευθεία y = a + bx που συνδέει τις
μεταβλητές x = h και y = t
1.4. Πειραματική Διάταξη
Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει ηλεκτρομαγνήτη, Η, μια σιδερένια σφαίρα, Σ,
διακόπτες, D1 (start), D2 (stop) και Reset, και το ηλεκτρικό χρονόμετρο (timer), όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

D1 =
Start
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Reset =
μηδενισμός
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1.5. Εκτέλεση
1. Θέσατε σε λειτουργία το χρονόμετρο με τον διακόπτη ON-OFF. Αυτομάτως θα
ενεργοποιηθεί ο ηλεκτρομαγνήτης.
2. Τοποθετήστε την σιδερένια σφαίρα κάτω από τον ηλεκτρομαγνήτη.
3. Μετρήστε το ύψος, h, στο οποίο βρίσκεται η σφαίρα από την επιφάνεια της πλακέτας του
διακόπτη D2. Σημειώστε και το σφάλμα στη μέτρηση του ύψους.
4. Πιέστε τον διακόπτη start, οπότε ανοίγει το κύκλωμα του ηλεκτρομαγνήτη, με αποτέλεσμα
η σφαίρα να παύει να συγκρατείται και να πέφτει. Ταυτόχρονα τίθεται σε λειτουργία το
χρονόμετρο και αρχίζει η χρονομέτρηση. Μόλις συγκρουστεί η σφαίρα με την πλακέτα
του διακόπτη D2, ανοίγει το κύκλωμα που απενεργοποιεί τη λειτουργία του χρονομέτρου.
Η ένδειξη του χρονομέτρου μας δίνει τον χρόνο, t, σε δευτερόλεπτα, που διήρκεσε η
πτώση της σφαίρας.
5. Καταχωρήστε το αποτέλεσμα στον Πίνακα. Συμπληρώστε τον Πίνακα με πέντε μετρήσεις
χρόνου για οκτώ διαφορετικά ύψη μεταξύ 10 και 100 cm.
h (cm)

t (s)

h1 =

t1,1 =

(cm1/2)

(s)

1

t 1,2
t 1,3
t 1,4
t 1,5
h2 =

t2,1 =

2

....
t 2,5
...

...

h8 =

t 8,1 =

...

...

8

....
t 8,5 =

35

1.6. Επεξεργασία των μετρήσεων
1. Χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο ύψος και εφαρμόστε την Εξ. (1.1) για να υπολογίσετε
την επιτάχυνση βαρύτητας g, όπως και το σφάλμα δg.
2. Χαράξατε τη γραφική παράσταση του t ως συνάρτηση της h .
3. Υπολογίστε την κλίση της ευθείας και από αυτή την τιμή του g.
4. Υπολογίστε, με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, την ευθεία y = a + bx, που
περιγράφει τη σχέση μεταξύ x = h και y = t. Από την τιμή της κλίσης b ± δb, να
βρεθεί το g ± δg. Παρατηρήστε ότι από την Εξ. (1.1) ισχύει
t

2
· h
g

Άρα η κλίση, b, δίνεται από τον τύπο
b

2
g

5. Ποιο συστηματικό σφάλμα υπεισέρχεται στις μετρήσεις σας; Πώς προκύπτει από την
ευθεία που σχεδιάστηκε; Πώς εξουδετερώθηκε;
6. Συγκρίνετε τις τιμές που βρήκατε με τις τρεις μεθόδους.
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Άσκηση 2
Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας
με τη μέθοδο του φυσικού εκκρεμούς
2.1. Σκοπός
Σκοπός της άσκησης είναι ο προσδιορισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας από μετρήσεις
της περιόδου των ταλαντώσεων ενός φυσικού εκκρεμούς ως συνάρτησης της θέσης του
άξονα περιστροφής του.

2.2. Θεωρία
Φυσικό εκκρεμές είναι κάθε στερεό σώμα που είναι ελεύθερο να περιστρέφεται και να
ταλαντώνεται γύρω από έναν οριζόντιο άξονα, με τον οποίο το σώμα είναι σταθερά
συνδεδεμένο (Σχ. 2.1Α). Αν Μ είναι η μάζα του σώματος, C το κέντρο μάζας του που
βρίσκεται σε απόσταση L από τον άξονα περιστροφής Ρ και η ευθεία PC σχηματίζει γωνία θ
με την κατακόρυφη, τότε η ροπή του βάρους Mg γύρω από τον άξονα περιστροφής είναι
(2.1)

Σχήμα 2.1. (Α) Το φυσικό εκκρεμές. (Β) Μεταβολή της περιόδου του φυσικού εκκρεμούς σαν συνάρτηση
της απόστασης L του άξονα περιστροφής από το κέντρο μάζας C κατά μήκος μιας ευθείας ΑΒ (βλέπε Σχήμα
2.1Α). Το L θεωρείται θετικό προς μια κατεύθυνση πάνω στην ευθεία και αρνητικό προς την αντίθετη
κατεύθυνση.

όπου το αρνητικό πρόσημο δείχνει ότι η ροπή, N, είναι αντίθετη από τη γωνιακή μετατόπιση,
θ.
Αν Ip είναι η ροπή αδράνειας του σώματος ως προς τον άξονα P τότε, εάν αγνοήσουμε
τις δυνάμεις τριβής, η εξίσωση κίνησης του σώματος δίνεται από την σχέση

(2.2)
η οποία είναι μια μη γραμμική διαφορική εξίσωση.
Για μικρές τιμές της θ, έχουμε sinθ = θ, οπότε η Εξ. (2.2) γίνεται γραμμική διαφορική
εξίσωση και η λύση της είναι
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(2.3)
με περίοδο

(2.4)
Από το θεώρημα των παράλληλων αξόνων, αν Ic είναι η ροπή αδράνειας ως προς άξονα
παράλληλο του P που διέρχεται από το κέντρο μάζας, τότε
(2.5)
οπότε η Εξ.(2.4) γίνεται

(2.6)
όπου το μήκος

(2.7)
είναι η ακτίνα αδράνειας του σώματος ως προς άξονα που περνά από το κέντρο μάζας του και
είναι παράλληλος προς τον Ρ. Αν θεωρήσουμε

(2.8)
ως το μήκος ισοδύναμου απλού εκκρεμούς που θα είχε περίοδο ίση με αυτή του φυσικού
εκκρεμούς, τότε η Εξ. (2.6) γίνεται

(2.9)
2.3 Μέθοδος
Για διάφορες θέσεις του άξονα Ρ πάνω σε μια δεδομένη ως προς το σώμα ευθεία ΑΒ, η οποία
περνά από το κέντρο μάζας του (Σχ. 2.1Α), η περίοδος των ταλαντώσεων μεταβάλλεται με
την απόσταση, L , σύμφωνα με την Εξ. (2.6), όπως φαίνεται στο Σχ. 2.1Β. Η καμπύλη T(L)
αποτελείται από δύο κλάδους συμμετρικούς ως προς το κέντρο μάζας, για το οποίο L = 0 και
Τ = ∞. Ένας κλάδος προκύπτει για θετικές τιμές του L (σημείο Ρ μεταξύ C και Α στο Σχ. 2.1
Α) και ο άλλος για αρνητικές (σημείο Ρ μεταξύ C και Β στο Σχ. 2.1Α). Ας σημειωθεί ότι για
αρνητικές τιμές του L πρέπει να χρησιμοποιηθεί η απόλυτη τιμή στην Εξ. (2.6) γιατί, για να
υπάρξουν ταλαντώσεις, πρέπει το κέντρο μάζας να είναι χαμηλότερα από τον άξονα Ρ.
Για κάθε έναν από τους δύο κλάδους της καμπύλης T(L) υπάρχει ένα ελάχιστο στην Τ
(στις αποστάσεις L = ± Kc ). Για μια ορισμένη περίοδο (π.χ. T0 στο Σχ. 2.1B) αντιστοιχούν
τέσσερις τιμές της L (θέσεις του άξονα). Για την Τ0 του Σχ. 2.1B αυτά τα μήκη είναι τα ΖΕ,
ΖΔ,  ΖΕ' και  ΖΑ', τα οποία είναι ρίζες της Εξ. (2.8).
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Από τις ιδιότητες των ριζών της δευτεροβάθμιας εξίσωσης προκύπτει ότι
L0= (ΖΕ) + (ΖΔ) = (ΖΕ΄) + (ΖΔ΄) = (Δ΄Ε) = (Ε΄Δ)
Κ2c= (ZE) (ΖΔ) = (ΖΕ΄) (ΖΔ΄)

(2.10)
(2.11)

Η μέτρηση της περιόδου, Τ, για διάφορες τιμές του L, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον
υπολογισμό, από μια καμπύλη όπως αυτή του Σχ. 2.1Β, των ισοδύναμων μηκών L0 απλού
εκκρεμούς για κάθε περίοδο, Τ0, από τα οποία προσδιορίζεται η τιμή του g μέσω της Εξ.
(2.9). Στην πράξη, η γραφική αυτή μέθοδος δεν είναι αρκετά ακριβής και γι' αυτό θα
χρησιμοποιηθεί μια τροποποιημένη μέθοδος ανάλυσης των μετρήσεων T(L) για την εύρεση
του g.
Για τον ακριβέστερο προσδιορισμό του g από την Εξ. (2.6), η σχέση των L και Τ θα
γραμμικοποιηθεί ως εξής:
(2.12)
που είναι της μορφής y = a + bx, όπου
x  L2 ,

y

K C2
LT 2
1
,
a

, b
2
g
g
4

(2.13α,β,γ,δ)

Αν σχεδιαστεί η τιμή της μεταβλητής y, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις, συναρτήσει
του x, θα βρεθεί μια ευθεία με κλίση 1/g, η οποία τέμνει τον άξονα των y στο σημείο y = a,
από το οποίο, σε συνδυασμό με την τιμή του g που προκύπτει από την κλίση, μπορεί να
προσδιοριστεί η Kc. Η μέθοδος αυτή προσφέρεται για εύκολη ανάλυση με τη μέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων.

2.4. Πειραματική διάταξη
Το φυσικό εκκρεμές που θα χρησιμοποιηθεί είναι μια κυλινδρική ράβδος από ορείχαλκο. Μια
χαραγή στο μέσο της ράβδου σημειώνει τη θέση του κέντρου μάζας της. Η απόσταση του
άξονα περιστροφής από το κέντρο μάζας του εκκρεμούς θα μετριέται από αυτή τη χαραγή.
Ένας μεταλλικός δακτύλιος, που μπορεί να μετακινηθεί και να στερεωθεί σε οποιοδήποτε
σημείο της ράβδου με το σφίξιμο μιας βίδας, έχει στο κάτω μέρος του μια ακμή που αποτελεί
και τον άξονα στήριξης της ράβδου πάνω σε μία ακίνητη βάση. Η ευθεία επαφής της βάσης
με την ακμή είναι ο άξονας περιστροφής του εκκρεμούς. Η απόσταση του άξονα αυτού από
το κέντρο μάζας της ράβδου είναι η απόσταση, L. Για τη μέτρηση των αποστάσεων, L,
χρειάζεται ένα υποδεκάμετρο, ενώ για τη μέτρηση των περιόδων των ταλαντώσεων
χρειάζεται ένα ψηφιακό χρονόμετρο χειρός.
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4. Η.D. Young. Πανεπιστημιακή Φυσική. Τόμος A: Μηχανική – Θερμοδυναμική. (Αθήνα,
1994). Κεφ. 13.
5. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι, ΕΜΠ, Τομέας Φυσικής, ΣΕΜΦΕ, Εκδόσεις
Συμμετρία (Αθήνα, 2010).

2.5. Πειραματική Διαδικασία
2.5.1. Παρατηρήσεις
(α) Για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση των περιόδων ταλάντωσης, θα μετριέται ο ολικός
χρόνος για τουλάχιστον 10 πλήρεις ταλαντώσεις και θα διαιρείται δια του αριθμού των
ταλαντώσεων. Ως αρχή της ταλάντωσης θα θεωρείται η στιγμή μιας μέγιστης απόκλισης και
όχι όταν αφήνεται ελεύθερο το εκκρεμές. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην ακριβή
καταμέτρηση του αριθμού των ταλαντώσεων, γιατί αυτή είναι η πιο πιθανή πηγή μεγάλου
σφάλματος.
(β) Για την εκτίμηση του πλάτους ταλάντωσης αναφέρεται ενδεικτικά ότι μια ράβδος
μήκους 1,00 m σχηματίζει γωνία 5° με την κατακόρυφη, όταν το ένα της άκρο απέχει
απόσταση περίπου 9 cm από την κατακόρυφη ευθεία που περνά από το άλλο της άκρο. Για
10° η απόσταση αυτή είναι 17 cm, για 20° είναι 34 cm και για 30° είναι περίπου 50 cm.

2.5.2. Εκτέλεση
1. Μετρήστε το μήκος, Η, και την ακτίνα, a, της ράβδου και εκτιμήστε τα σφάλματα
στις δύο μετρήσεις.
2. Στερεώστε το δακτύλιο σε απόσταση από το κέντρο της ράβδου ίση με το 1/20
περίπου του ολικού της μήκους. Τοποθετήστε τη ράβδο στη βάση της, ώστε να μπορεί
να εκτελεί ταλαντώσεις.
3. Μετρήστε τον ολικό χρόνο για ένα αριθμό ταλαντώσεων για αρχικό πλάτος 50 και
ακολούθως για αρχικό πλάτος 200. Σημειώστε και τα σφάλματα σε αυτές τις
χρονομετρήσεις
4. Μετρήστε τις περιόδους ταλάντωσης του εκκρεμούς για πλάτη μικρότερα των 5°, για
10 διαφορετικές θέσεις του άξονα περιστροφής, αρχίζοντας από ένα σημείο περίπου
4,0 cm από το κέντρο μάζας και τελειώνοντας σχεδόν στο άκρο της ράβδου.
Καταχωρήστε τα αποτελέσματα σε έναν Πίνακα όπως φαίνεται παρακάτω. Σημειώστε
τις τιμές του πίνακα με κατάλληλο αριθμό σημαντικών ψηφίων.

Α/Α

L(m)

Ν

t (s)

Τ (s)

x = L2 (m2)

Στον πίνακα οι στήλες είναι:
A/A: ο αύξων αριθμός της μέτρησης
L:
η απόσταση του άξονα περιστροφής από το κέντρο μάζας της ράβδου
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(ms2/rad2)

Ν:
ο ολικός αριθμός των ταλαντώσεων
t:
ο ολικός χρόνος των Ν ταλαντώσεων
Τ = t/N: η περίοδος της μιας ταλάντωσης.
Σημείωση 1. Όταν συμπληρώνουμε έναν πίνακα με τιμές, τις τιμές αυτές δεν τις συνοδεύουμε
με το αντίστοιχο σφάλμα, καθότι την πληροφορία αυτή την αντλούμε από τον αριθμό των
σημαντικών ψηφίων με τον οποίο εγγράφονται οι τιμές.
Σημείωση 2. Όταν οι τιμές κάποιας στήλης έχουν ίδιο σφάλμα, το σφάλμα αυτό μπορούμε να
το σημειώσουμε στην κορυφή της στήλης, κάτω από το αντίστοιχο σύμβολο των τιμών. Για
παράδειγμα, ± 1 mm, κάτω από το σύμβολο L(m) ή ± 0,005 s, κάτω από το Τ (s) κ.ο.κ.

2.6 . Επεξεργασία των μετρήσεων
1. Υπολογίστε το σφάλμα της μίας ταλάντωσης στις μετρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι το σφάλμα του ψηφιακού χρονομέτρου χειρός είναι πολύ μικρό, της τάξης 10-4 –
10-6 % (!) και, επομένως, το σφάλμα στη χρονομέτρηση των Ν ταλαντώσεων οφείλεται
κυρίως στην αδράνεια και τα αντανακλαστικά του ερευνητή, όταν αυτός ενεργοποιεί τις
εντολές Start και Stop. Το σφάλμα αυτό διαφέρει σε διάφορους ανθρώπους, ωστόσο είναι
ευρέως αποδεκτό ότι δεν υπερβαίνει τα 0,1 s. Επομένως δΤ=δt/Ν, όπου δt = 0,1 s.
2. Υπολογίστε την περίοδο ταλάντωσης για πλάτος 5° και για 20°. Υπάρχει διαφορά που να
είναι μεγαλύτερη από τα σφάλματα δΤ στις δύο περιόδους; Σε ποιους λόγους μπορεί να
οφείλεται η ασυμφωνία (αν υπάρχει);
3. Από τις τιμές του πίνακα, σχεδιάστε τη μεταβολή της περιόδου, T , συναρτήσει του L.
Από τις Εξ. (2.10) υπολογίστε για 3 διαφορετικές τιμές της περιόδου, T, τα αντίστοιχα μήκη
του απλού εκκρεμούς, L0, και από την Εξ. (2.9) την επιτάχυνση της βαρύτητας, g, για κάθε
τιμή του Τ. Βρείτε τη μέση τιμή και το σφάλμα σε αυτή την τιμή του g. Από τη Εξ. (2.11),
υπολογίστε επίσης την ακτίνα αδράνειας, Kc.
4. Από τις μετρήσεις της περιόδου, Τ, ως συνάρτησης του L, υπολογίστε τα μεγέθη x και y
στον Πίνακα. Σχεδιάστε την καμπύλη του y ως συνάρτηση του x. Είναι η σχέση γραμμική
όπως προβλέπει η Εξ. (2.12); Ελέγξτε αν κάποιο σημείο αποκλίνει πολύ από την ευθεία y(x)
και αν γι' αυτό πρέπει να απορριφθεί. Εφαρμόστε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων στα
σημεία (x,y) που είναι αποδεκτά και προσδιορίστε τις τιμές των a ± δa και b ± δb. Από τις
τιμές αυτές και τις Εξ. (2.13), προσδιορίστε τα μεγέθη g ± δg και Kc ± δKc.
5. Συγκρίνετε τις τιμές των g και Kc από το βήμα 3 με αυτές του βήματος 4. Ποιες είναι πιο
αξιόπιστες; Συγκρίνετε την τιμή g ± δg του βήματος 4 με την τιμή της επιτάχυνσης της
βαρύτητας στην Αθήνα, g= 9,800 m/s2, η οποία είναι μετρημένη με σφάλμα μικρότερο από
0,001 m/s2 (Σχολή Τοπογράφων, ΕΜΠ). Συμφωνούν οι δύο τιμές μέσα στα όρια του
σφάλματος δg; Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές σφάλματος στο αποτέλεσμά σας για την
επιτάχυνση της βαρύτητας;
6. Για κύλινδρο μήκους Η και ακτίνας a, βρίσκεται θεωρητικά ότι

Από τα σφάλματα δΗ και δa, υπολογίστε και το σφάλμα της παραπάνω σχέσης.
7. Συμφωνεί το αποτέλεσμα σας με αυτή την τιμή, όπως την υπολογίζετε από τις διαστάσεις
της ράβδου;
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Άσκηση 3
Μέτρηση της σταθεράς της παγκόσμιας έλξης, G,
με την μέθοδο του Cavendish
3.1. Σκοπός
Σκοπός του πειράματος είναι η μέτρηση της παγκόσμιας σταθεράς της βαρύτητας
(παγκόσμιας έλξης), G, με την μέθοδο του Cavendish. Επίσης, χρησιμοποιώντας τις γνωστές
τιμές για τη μέση ακτίνα της Γης, R, και την επιτάχυνση της βαρύτητας, g, στην επιφάνειά
της, θα υπολογιστεί η μάζα και η μέση πυκνότητα της Γης.
3.2. Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον νόμο του Νεύτωνα για την παγκόσμια έλξη, η δύναμη, F, μεταξύ δύο
σημειακών μαζών, m1, m2, που βρίσκονται σε απόσταση r, είναι ελκτική, ασκείται κατά
μήκος της ευθείας που τις ενώνει και έχει τιμή ίση με

(3.1)
όπου G είναι η σταθερά της παγκόσμιας έλξης.
Αν η Γη θεωρηθεί σφαίρα με ακτίνα R και μάζα M, τότε η δύναμη που ασκεί σε
σημειακή μάζα, m, κοντά στην επιφάνειά της είναι
(3.2)
όπου g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης. Άρα
(3.3)
Αν τα G, g, R είναι γνωστά, τότε η μάζα της Γης υπολογίζεται από τον τύπο
(3.4)
ενώ η μέση πυκνότητα της Γης, εάν θεωρηθεί σαν σφαίρα με όγκο

είναι

(3.5).
Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται σε αυτό το πείραμα είναι όμοια με αυτή που
περιγράφεται στην εργασία για τον υπολογισμό της μέσης πυκνότητας της Γης από τον
Cavendish, το 1798, η οποία κατέστησε δυνατή την «ζύγιση της Γής» σύμφωνα με την
ορολογία της εποχής. Είναι αξιοσημείωτο ότι η σταθερά της παγκόσμιας έλξης είναι γνωστή
με την μικρότερη ακρίβεια συγκριτικά με άλλες σταθερές εξαιτίας της δυσκολίας μέτρησης
των πολύ ασθενών βαρυτικών δυνάμεων.
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Στον Πίνακα Ι φαίνονται οι από το 1986 διεθνώς αποδεκτές τιμές για τα G, M, και ρ.

Πίνακας Ι
Σταθερά της βαρύτητας

G=(6,67259 0,00085) × 10-11 Ν m2/Kg2

Μάζα της Γης

Μ=(5,97418 0,00075) × 1024 Kg.

Μέση πυκνότητα της Γης

ρ=(5,5152 0,0012) g/cm3

3.3. Πειραματική Διάταξη

Σχήμα 3.1. Σχηματική αναπαράσταση της συσκευής Cavendish και η αρχή λειτουργίας

Η πειραματική διάταξη αποτελείται από ζυγό στρέψης με δύο μικρές μολύβδινες
σφαίρες με μάζα m2 στα άκρα λεπτής ράβδου μήκους 2d. Το σύστημα ράβδου και μικρών
σφαιρών κρέμεται από σταθερό σημείο με πολύ λεπτό νήμα στο οποίο είναι στερεωμένος
ένας κοίλος καθρέφτης, K, ο οποίος περιστρέφεται μαζί με το νήμα. Υπάρχουν επίσης δύο
μεγάλες σφαίρες με μάζα m1 σε βάση που μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του
ζυγού στρέψης, πηγή δέσμης λέιζερ, η οποία ανακλώμενη στον καθρέφτη σχηματίζει φωτεινή
κηλίδα στην κλίμακα που βρίσκεται σε απόσταση L και, τέλος, ψηφιακό χρονόμετρο, όπως
φαίνεται στο Σχ. 3.1.
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3.4. Μέθοδος
Όταν στο σύστημα του ζυγού στρέψης των μαζών m2 δεν ασκείται ροπή, αυτό ισορροπεί
πάνω στην ευθεία PP΄, με την κηλίδα του λέιζερ στη θέση O (Σχ. 3.2). Όταν οι μεγάλες μάζες
m1 είναι στις θέσεις Α, η δύναμη της παγκόσμιας έλξης, Fg, ασκεί ροπή στο σύστημα του
ζυγού στρέψης με τις μικρές σφαίρες, m2, το οποίο στη μεταβατική περίοδο εκτελεί
αποσβενούμενη στροφική ταλάντωση σαν στροφικό εκκρεμές και ισορροπεί στις θέσεις Α΄
με την κηλίδα στη θέση Χ1.
Όταν οι μεγάλες μάζες, m1, μεταφέρονται στις συμμετρικές θέσεις B, μετά το πέρας της
μεταβατικής περιόδου οι νέες θέσεις ισορροπίας του ζυγού στρέψης και των μικρών μαζών
m2 είναι οι B΄, ενώ της κηλίδας η X2. Η γεωμετρία των δύο αυτών συμμετρικών καταστάσεων
των μικρών και μεγάλων σφαιρών, σε ισορροπία, φαίνεται στο Σχ. 3.2 που παρουσιάζει την
κάτοψη της πειραματικής διάταξης.

Σχήμα 3.2. Κάτοψη της πειραματικής διάταξης

Σε κατάσταση ισορροπίας, η συνισταμένη δύναμη λόγω της βαρυτικής έλξης που
ασκείται στις μικρές σφαίρες, m2, από τις μεγάλες, m1, (διανύσματα με αρχή το σημείο Α΄ στο
Σχ.3.2) αποδεικνύεται ότι ισούται με
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(3.6)
όπου b είναι η απόσταση μεταξύ των κέντρων των μικρών και μεγάλων σφαιρών, d είναι η
απόσταση των μαζών από τον άξονα περιστροφής του ζυγού στρέψης, όπως φαίνεται στο Σχ.
3.2, ενώ με β συμβολίζουμε, για συντομία, την αλγεβρική έκφραση στην παρένθεση.
Η ροπή λόγω των δυνάμεων Fg ισούται με
(3.7).
Λόγω της περιστροφή του λεπτού νήματος, στο σύστημα ασκείται και ροπή επαναφοράς
που είναι ανάλογη της γωνίας κατά την οποία έχει στραφεί το σύστημα από την αρχική θέση
PP΄ και ισούται με
(3.8)
όπου D είναι ο συντελεστής στρέψης του νήματος (σταθερός για μικρές γωνίες) και α η γωνία
κατά την οποία έχει στραφεί το νήμα και ο καθρέφτης, άρα και η ράβδος με τις μικρές
σφαίρες μεταξύ των δύο θέσεων ισορροπίας: Α΄ και Β΄. H περιστροφή του καθρέφτη κατά
γωνία α προκαλεί περιστροφή της ανακλώμενης δέσμης κατά 2α, και η γωνία αυτή μπορεί να
υπολογιστεί από τη γεωμετρία, όπως φαίνεται στο Σχ. 3.2. Έτσι, για μικρές γωνίες ισχύει ότι
(3.9)
όπου S = |X1−X2| είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων Χ1 και Χ2 πάνω στην κλίμακα, στα
οποία ισορροπεί η κηλίδα για τις δύο θέσεις των μεγάλων μαζών και, L, είναι η απόσταση της
κλίμακας από τον άξονα του ζυγού στρέψης.
Σε κατάσταση ισορροπίας ισχύει ότι
(3.10)
Αντικαθιστώντας στην Εξ. 3.10 τις Εξ.(3.6), (3.7), (3.8), (3.9) και λύνοντας ως προς G,
βρίσκουμε τη βασική σχέση που θα χρησιμοποιήσουμε για τον προσδιορισμό του G:

(3.11)
όπου άγνωστη είναι μόνο η σταθερά D.
Η τιμή της σταθεράς D εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και υπολογίζεται από τα
χαρακτηριστικά του στροφικού εκκρεμούς, δηλαδή από την περίοδο ταλάντωσης και τη ροπή
αδράνειάς του.
Στη μεταβατική περίοδο, η κίνηση που εκτελεί ο ζυγός στρέψης γύρω από τη νέα θέση
ισορροπίας είναι φθίνουσα στροφική ταλάντωση και περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση

(3.12)
όπου ο παράγοντας 2dFg καθορίζει τη νέα θέση ισορροπίας, θ είναι η γωνία στροφής,
Ι=2m2d2 είναι η ροπή αδράνειας του ζυγού (εάν θεωρήσουμε αμελητέα τη μάζα της ράβδου
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που ενώνει τις δύο σφαίρες m2) και K είναι η σταθερά απόσβεσης, υπεύθυνη για την μείωση
του πλάτους της φθίνουσας ταλάντωσης.
Η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης που περιγράφεται από την Εξ. (3.12) δεν
διαφέρει σημαντικά από την περίοδο της ελεύθερης και μη φθίνουσας ταλάντωσης ενός
στροφικού εκκρεμούς (δηλαδή χωρίς τριβή, με Κ = 0 και, σταθερή ροπή 2Fg d, που δεν
επηρεάζει την περίοδο), η οποία (όπως προκύπτει από τη λύση της διαφορικής εξίσωσης)
δίνεται από τη σχέση

(3.13)
Από την Εξ. (3.13) και με χρήση της Ι = 2m2d2, βρίσκουμε

(3.14)
Αντικαθιστώντας, από τις Εξ.(3.11) και (3.14) προκύπτει

(3.15)
όπου

(3.16)
και
(3.17)
Στην τελευταία σχέση s0 είναι η απόσταση των κέντρων των σφαιρών m1 από την ευθεία PP΄,
όπως φαίνεται στο Σχ. 3.2.
Από την Εξ.(3.14), για β ≈ 1 και με αντικατάσταση του b από την Εξ. 3.17, έχουμε:

(3.18)
Στην τελική αυτή έκφραση για το G, τα μεγέθη m1, d, s0 είναι γνωστά χαρακτηριστικά
του ζυγού, ενώ τα μεγέθη S, T και L προσδιορίζονται μέσω της πειραματικής διαδικασίας.
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3.5. Εκτέλεση
Παρατήρηση - Προσοχή
Ο ζυγός στρέψης είναι πολύ ευαίσθητη διάταξη και γι’ αυτό δεν πρέπει να τον αγγίζετε. Η
μετατόπιση των μεγάλων μαζών πρέπει να γίνεται αργά με πολύ προσοχή. Κάθε χτύπημα εκτός
από την ζημιά που μπορεί να προκαλέσει διαταράσσει την ισορροπία η οποία χρειάζεται πολύ
χρόνο να αποκατασταθεί.
Εφόσον πρώτα αναγνωρίσετε τη διάταξη που περιγράφεται στο Σχ. 3.1, συνεχίστε στα
ακόλουθα:
1. Τροφοδοτήστε το λέιζερ με τάση 12 V και βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή κηλίδα ανακλάται
από τον καθρέφτη του ζυγού στρέψης και βρίσκεται πάνω στην κλίμακα. Επειδή η φωτεινή
κηλίδα είναι σχετικά πλατιά, αποφασίστε ποιο χαρακτηριστικό σημείο της κηλίδας θα
θεωρήσετε ότι καθορίζει την θέση της X, πάνω στην κλίμακα. Εκτιμήστε πόσο είναι το
σφάλμα ανάγνωσης (αβεβαιότητα) της θέσης της κηλίδας.
2. Περιστρέψτε το σύστημα των μεγάλων μαζών (με την βοήθεια του επιβλέποντα) ώστε να
τις τοποθετήσετε στη θέση Α, θέστε σε λειτουργία το χρονόμετρο και αρχίστε να
καταγράφετε τη θέση της κηλίδας κάθε 0,5 λεπτά χωρίς να σταματάτε το χρονόμετρο.
Παρατηρήστε ότι η κηλίδα κάνει φθίνουσα ταλάντωση, όπως περιμένουμε θεωρητικά.
Συνεχίστε τις μετρήσεις έως ότου να έχετε 4 ακρότατα (μέγιστα και ελάχιστα). Αυτό διαρκεί
περίπου 45 λεπτά. Μη σταματάτε το χρονόμετρο.
3. Μετατοπίστε τις μεγάλες μάζες στις θέσεις Β, (με τη βοήθεια του επιβλέποντα) και
επαναλάβετε την καταγραφή της θέσης της κηλίδας στην κλίμακα μέχρι οι μετρήσεις να
περιέχουν τέσσερα ακρότατα.
4. Σημειώστε την απόσταση L ± δL μεταξύ του άξονα περιστροφής του ζυγού και του
κεντρικού σημείου στη κλίμακα. (Η απόσταση αυτή αναγράφεται στην κλίμακα σε κάθε
πειραματική διάταξη, μαζί με το σφάλμα της δL).

3.6.

Επεξεργασία των μετρήσεων

1. Σχεδιάστε (σε μιλιμετρέ χαρτί Α4) την γραφική παράσταση της θέσης της κηλίδας Χ(t)
σαν συνάρτηση του χρόνου (αναμένετε δύο φθίνουσες ταλαντώσεις, όπως φαίνεται στο Σχ.
3.3).
2. Εκτιμήστε τις θέσεις ισορροπίας, Χ1 και Χ2, καθώς και τα σφάλματά τους, όπως φαίνεται
στην ένθετη γραφική παράσταση του Σχ. 3.3. Πιο συγκεκριμένα, αν H και H΄ είναι δύο
διαδοχικά μέγιστα της X(t) και h είναι το μεταξύ τους ελάχιστο, τότε η X1 προσδιορίζεται από
το ημιάθροισμα των μέσων τιμών Y και Y΄, ενώ το σφάλμα της προσδιορίζεται από την
ημιδιαφορά τους. Επομένως για την πιθανή θέση ισορροπίας έχουμε
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Σχήμα 3.3 Γραφική παράσταση της θέσης της κηλίδας και ένθετη μέθοδος προσδιορισμού της θέσης
ισορροπίας της κηλίδας, όταν δεν της παρέχεται επαρκής χρόνος για να αποσβέσουν οι ταλαντώσεις.

3. Σημειώνουμε ότι τα σφάλματα των Χ1, Χ2 δεν μπορεί να είναι μικρότερα από το σφάλμα
ανάγνωσης της θέσης της κηλίδας στην κλίμακα.
4. Υπολογίστε τη διαφορά S = |X1X2| ± δS.
5. Χαράξετε στο σχήμα 2 ευθείες που να αντιστοιχούν στις τιμές των Χ1 και Χ2 και
προσδιορίστε επίσης την περίοδο ταλάντωσης, Τ, αξιοποιώντας τουλάχιστον 5 τιμές από το
σχήμα. Η μέση τιμή των 5 περιόδων όπως και το σφάλμα τους μας δίνουν τα μεγέθη T ± δΤ.
6. Με αντικατάσταση στην Εξ. (3.18), υπολογίστε την τιμή του G και του σφάλματός του,
δG. Δίνονται, ως γνωστά, τα μεγέθη: m1 = 1,500 ± 0,001 Kg, m2 = 15,0 ± 0,1 g, d = 50,0 ±
0,2 mm, s0 = 46,5 ± 0,2 mm, ενώ τα υπόλοιπα τα έχετε μετρήσει.
Σημαντική Παρατήρηση: Στον υπολογισμό του δG, αποφασίστε ποια είναι τα τρία μεγέθη που
συνεισφέρουν περισσότερο στο τελικό σφάλμα (υπολογίστε το σχετικό σφάλμα των μεγεθών που
χρησιμοποιήσατε στον υπολογισμό του G και αυτά με το μεγαλύτερο σχετικό σφάλμα
συνεισφέρουν περισσότερο στο σφάλμα του G) και θεωρήστε ότι τα υπόλοιπα είναι γνωστά με
αμελητέα σφάλματα.
7. Έχοντας την τιμή του G και με δεδομένες τις τιμές για την ακτίνα της Γής, R = 6370 Km,
και την επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης, g = 9,81 m/s2, με αμελητέα
σφάλματα σε σύγκριση με αυτό του G, υπολογίστε τη μάζα της Γης M ± δΜ (Εξ. 3.4) και τη
μέση πυκνότητά της, ρ ± δρ (Εξ. 3.5).
8. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα σας με αυτά του Πίνακα 3.1. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές;
Σχολιάστε. Ποιες είναι κατά την γνώμη σας οι πιθανές πηγές σφάλματος στις μετρήσεις σας.
9. Υπολογίστε τη δύναμη που ασκείται μεταξύ των μαζών m1 και m2 σε απόσταση s0. Τί
κλάσμα αυτής της δύναμης θα ασκούσε πάνω στις μάζες m2 ο άνθρωπος, με μάζα Μ=75 Kg,
θεωρούμενη ως σημειακή, σε απόσταση 0,5 m από τις m2; Από το αποτέλεσμα, τι
συμπεραίνετε για την επίδραση που είχε στα αποτελέσματα η παρουσία σας κοντά στη
συσκευή κατά τη διάρκεια της Άσκησης;
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Άσκηση 4
Προσδιορισμός του μέτρου στρέψης υλικού
με τη μέθοδο του στροφικού εκκρεμούς
4.1.

Σκοπός

Σκοπός της άσκησης είναι ο προσδιορισμός του μέτρου στρέψης υλικού με τη μέθοδο του
στροφικού εκκρεμούς.

4.2. Εισαγωγή
4.2.1. Τα μέτρα ελαστικότητας των στερεών
Ένα σώμα υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων παραμορφώνεται. Οι παραμορφώσεις
αυτές, εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν ορισμένα όρια, παύουν να υπάρχουν αμέσως μόλις πάψουν
να επιδρούν οι δυνάμεις, οπότε το σώμα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Τέτοιου
είδους παραμορφώσεις ονομάζονται ελαστικές.
Η ελαστικότητα ενός σώματος εκδηλώνεται:
(α) κατά τον εφελκυσμό και θλίψη,
(β) κατά τη διάτμηση και στρέψη,
(γ) κατά την ομοιόμορφη συμπίεση από όλες τις διευθύνσεις.
Κάθε είδος παραμόρφωσης χαρακτηρίζεται από ένα μέγεθος που εξαρτάται από το
υλικό.
Η ελαστικότητα ενός σώματος διέπεται από τον θεμελιώδη νόμο του Hooke. Κατά τον
νόμο αυτόν οι ελαστικές παραμορφώσεις που αναπτύσσονται σε ένα σώμα είναι ανάλογες
των εξωτερικών δυνάμεων που τις προκαλούν, εφ’ όσον αυτές είναι μικρές. Είναι σκόπιμο τα
τρία είδη παραμορφώσεων να μελετηθούν χωριστά.
(α) Εφελκυσμός
Έστω μια ράβδος με μήκος l και διάμετρο 2r << l, το αριστερό άκρο της οποίας είναι
στερεωμένο, όπως φαίνεται στο Σχ. 4.1.
Η ράβδος δέχεται την επίδραση μιας δύναμης F κατά μήκος του άξονά της. Κατά τον
εφελκυσμό, ο νόμος του Hooke έχει την ακόλουθη μορφή:

l
F

l
S

(4.1)

όπου Δl είναι η επιμήκυνση της ράβδου και S το εμβαδόν της διατομής της.

Σχήμα 4.1.
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Η Εξ. (4.1) δηλώνει ότι η σχετική επιμήκυνση, Δl/l, είναι ανάλογη προς την τάση, F/S,
που την προκαλεί.
Στη σχέση 4.1, ο συντελεστής α ονομάζεται συντελεστής εφελκυσμού του υλικού της
ράβδου, ενώ το μέγεθος Ε = 1/α είναι γνωστό ως μέτρο ελαστικότητας ή μέτρο του Young.
(β) Διάτμηση και στρέψη
Κατά τη διάτμηση (Σχ. 4.2), σύμφωνα με το νόμο του Hooke, έχουμε



F
S

(4.2)

δηλαδή η γωνία διάτμησης, φ, είναι ανάλογη προς τη διατμητική τάση, F/S.

Σχήμα 4.2.
Στη σχέση 4.2, β είναι ο συντελεστής διάτμησης ή στρέψης του υλικού, ενώ το αντίστροφό
του G=l/β είναι γνωστό ως μέτρο διάτμησης ή στρέψης.
(γ) Ομοιόμορφη συμπίεση
Κατά την ομοιόμορφη συμπίεση του σώματος από όλες τις διευθύνσεις, ο νόμος του Hooke
έχει την ακόλουθη μορφή:

V
 p
V

(4.3)

όπου V είναι ο όγκος του σώματος, ΔV η μεταβολή του όγκου, που οφείλεται στη μεταβολή
Δp στην πίεση, και κ ο συντελεστής ελαστικότητας όγκου, ενώ το μέγεθος Β = 1/κ
ονομάζεται μέτρο ελαστικότητας όγκου.
Λόγος του Poisson. Για ράβδο με σχετικά μεγάλη διάμετρο, μπορεί κανείς να παρατηρήσει
τη μεταβολή της εγκάρσιας διατομής της, Δd, που συνοδεύει την επιμήκυνσή της κατά Δl,
(Σχ. 4.3).
Για μικρές παραμορφώσεις η σχετική μεταβολή της εγκάρσιας διατομής είναι ανάλογη
προς τη σχετική επιμήκυνση, δηλαδή:

d
l
 
d
l
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(4.4)

Ο λόγος

 

d d
l l

(4.5)

είναι γνωστός ως λόγος του Poisson.

Σχήμα 4.3.
Ο συντελεστής εφελκυσμού, α, ο συντελεστής διάτμησης, β, και ο λόγος του Poisson, μ,
συνδέονται μεταξύ τους με τη σχέση:
β = 2α(1+μ)

(4.6)

Επομένως για τα ισότροπα σώματα αρκεί να γνωρίζουμε τους δύο από τους τρεις αυτούς
συντελεστές.
4.2.2. Η κατευθύνουσα ροπή σύρματος
Έστω ένα σύρμα μήκους l και ακτίνας r, το ένα άκρο του οποίου είναι πακτωμένο ενώ στο
άλλο του άκρο ασκείται ροπή στρέψης, Μ. Η γωνία στρέψης, φ, του ελεύθερου άκρου είναι
ανάλογη της ροπής στρέψης και ισχύει η σχέση
Μ = Dφ

(4.7)

όπου ο συντελεστής D είναι γνωστός ως κατευθύνουσα ροπή του σύρματος, από το υλικό και
τις διαστάσεις του οποίου και εξαρτάται.
Για τον υπολογισμό του D, συναρτήσει των διαστάσεων του σύρματος και του μέτρου
στρέψης, G, του υλικού, το σύρμα θεωρείται ότι αποτελείται από πολλούς πολύ λεπτούς
κυλινδρικούς χιτώνες. Ας θεωρήσουμε έναν τέτοιο χιτώνα με ακτίνα x και πάχος dx (Σχ. 4.4).
Αν στο ελεύθερο άκρο του ασκηθεί ζεύγος δυνάμεων dF, που ισοδυναμεί με ροπή
στρέψης dM = 2xdF, τότε αυτό το άκρο θα στραφεί κατά γωνία φ, που ισοδυναμεί με στροφή
της γενέτειρας ΓΑ κατά τη γωνία γ.
Σύμφωνα με το νόμο του Hooke (Εξ. 4.2), η γωνία γ δίνεται από τη σχέση

 

2dF
dM
dM


dS
xdS
2 x2 dx

(4.8)

Για μικρές γωνίες, γ, το τόξο ΑΒ είναι
AB  y  l  x

(4.9)
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Σχήμα 4.4.
και επομένως



x
l

(4.10)

Αντικαθιστώντας την Εξ. (4.10) στην (4.8), παίρνουμε
dM 

2 x3 dx
l

(4.11)

Για όλους τους χιτώνες με ακτίνες μεταξύ x = 0 και x = r, η γωνία στρέψης, φ, έχει την
ίδια τιμή και επομένως η ολική ροπή που απαιτείται για τη στρέψη του σύρματος είναι
M

M   dM 
0

2 r 3
 r4
x
dx


l  0
2l 

(4.12)

Η κατευθύνουσα ροπή του σύρματος, D = M/φ, είναι
D

 r4
2l 

(4.13)

ή τελικά

DG

 r4
2l

όπου G το μέτρο στρέψης του υλικού του σύρματος.
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(4.14)

4.3. Μέθοδος
Από την Εξ. (4.14) προκύπτει ότι, αν προσδιοριστεί πειραματικά η κατευθύνουσα ροπή της
σύρματος με γνωστές διαστάσεις, εύκολα υπολογίζεται το μέτρο στρέψης του υλικού του
σύρματος.

Σχήμα 4.5.
Έτσι, αν το σύστημα του Σχ. 4.5, στο οποίο ένα αξονικά συμμετρικό στερεό σώμα είναι
συνδεδεμένο με το σύρμα που μελετάται έτσι ώστε ο άξονάς του να συμπίπτει με το σύρμα,
στραφεί κατά γωνία φ από τη θέση ισορροπίας, η ροπή επαναφοράς που ασκεί το σύρμα είναι
M   D

(4.15)

όπου το αρνητικό πρόσημο δείχνει ότι η φορά της Μ είναι αντίθετη της γωνίας στρέψης, φ.
Αν το σώμα αφεθεί να εκτελέσει ελεύθερες στροφικές ταλαντώσεις, η διαφορική
εξίσωση που διέπει αυτές της ταλαντώσεις είναι

I

d 2
M
dt 2

(4.16)

που σημαίνει ότι το γινόμενο της ροπής αδράνειας, Ι, του σώματος επί την γωνιακή του
επιτάχυνση d2φ/dt2 είναι ίσο με τη ροπή, Μ, που ασκεί το σύρμα πάνω στο σώμα. Επομένως
από της Εξ. (4.15) και (4.16), προκύπτει ότι

I

d 2
 D  0
dt 2

(4.17)

ή
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d 2
  2  0
dt 2

(4.18)

όπου



D
I

(4.19)

είναι η γωνιακή συχνότητα των απλών αρμονικών στροφικών ταλαντώσεων. Η λύση της Εξ.
(4.18) έχει τη μορφή

  0 cos(t   )

(4.20)

όπου φ0 είναι το πλάτος της ταλάντωσης και θ μια σταθερά, γνωστή ως σταθερά φάσης. Τα
φ0 και θ εξαρτώνται από της αρχικές συνθήκες του συστήματος.
Ο χρόνος για μια πλήρη ταλάντωση, δηλαδή η περίοδος, Τ, είναι
T  2

I
D

(4.21)

από τον προσδιορισμό της οποίας και τη γνωστή τιμή της ροπής αδρανείας, Ι, υπολογίζεται η
D και επομένως και η G.
Στην πράξη, επειδή το σύστημα ανάρτησης του σώματος έχει περίπλοκο γεωμετρικό
σχήμα και ο υπολογισμός της ολικής ροπής αδράνειας, Ι, είναι πολύ δύσκολος, θα
χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος εύρεσης του D η οποία δεν απαιτεί γνώση του Ι.
Το περιστρεφόμενο σώμα αποτελείται από μια οριζόντια ράβδο και το σύστημα
ανάρτησής της στα σύρματα (Σχ. 4.5).
Δύο όσο το δυνατό πανομοιότυπες μάζες Μ1 και Μ2 τοποθετούνται πάνω στη ράβδο,
συμμετρικά ως της τον άξονα περιστροφής και σε απόσταση R από αυτόν.
Αν Ι0 είναι η ροπή αδράνειας του σώματος (χωρίς της μάζες Μ1 και Μ2), ως της τον
άξονα του σύρματος, Ι1 και Ι2 είναι οι ροπές αδράνειας των Μ1 και Μ2 αντίστοιχα, ως της
άξονες παράλληλους της το σύρμα που περνάνε από τα κέντρα μάζας της, τότε η ολική ροπή
αδράνειας του συστήματος είναι σύμφωνα με το θεώρημα των παραλλήλων αξόνων (Steiner),

I  I 0  I1  I 2  M1R 2  M 2 R 2

(4.22)

Αν Μ1 = Μ2 και Μ1 + Μ2 = Μ, ενώ Ι0 + Ι1 + Ι2 = Ι΄, τότε από την Εξ. (4.21), που μπορεί
να γραφεί και ως

T2
I

2
4
D

(4.23)

T2
I΄ M 2
 
R
2
4
D D

(4.24)

προκύπτει τελικά ότι

και επομένως η γραφική παράσταση του μεγέθους y = T2/4π2 ως συνάρτησης του x =R2 είναι
ευθεία, με κλίση Μ/D, που τέμνει τον άξονα των y στο σημείο y = Ι΄/D.
Η μέτρηση της περιόδου των στροφικών ταλαντώσεων για διάφορες τιμές της
απόστασης, R, κάνει δυνατό τον προσδιορισμό του D και επομένως και του G.
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4.4. Πειραματική διάταξη
Η πειραματική διάταξη αποτελείται από δύο όμοια σύρματα, των οποίων το G θέλουμε να
προσδιορίσουμε και μια οριζόντια ράβδο (οδηγό) στερεωμένη συμμετρικά ως προς τον άξονα
περιστροφής, όπως φαίνεται στο Σχ. 4.5. Δύο, όσο το δυνατόν όμοιες μάζες Μ1 και Μ2
μπορούν να στερεωθούν πάνω στη ράβδο, σε διάφορες αποστάσεις από το σύρμα. Οι
περίοδοι των στροφικών ταλαντώσεων μετρούνται με τη βοήθεια χρονομέτρου. Οι μάζες Μ1
και Μ2 μπορούν να αφαιρεθούν από τους οδηγούς για να ζυγιστούν.
Βιβλιογραφία
1. Κ. Δ. Αλεξόπουλος. Γενική Φυσική. Τόμος 1: Μηχανική – Ακουστική. (Αθήνα, 1953).
Κεφ. 12, 10.
2. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι, ΕΜΠ, Τομέας Φυσικής, ΣΕΜΦΕ, Εκδόσεις
Συμμετρία (Αθήνα, 2010).
4.5. Εκτέλεση
1. Μετρήστε τα μήκη l1 και l2 των δύο συρμάτων της συσκευής καθώς και τη διάμετρό τους
2r.
2. Αφαιρέστε τις δύο μάζες από τους οδηγούς τους και ζυγίστε τις ξεχωριστά και βρείτε την
ολική τους μάζα Μ.
3. Τοποθετήστε πάλι τις μάζες στους οδηγούς τους σε ίσες αποστάσεις R από τον άξονα
περιστροφής και προκαλώντας στροφικές ταλαντώσεις στο σύστημα, μετρήστε τον χρόνο για
10 πλήρεις ταλαντώσεις, προσδιορίζοντας έτσι την περίοδο, Τ, της ταλάντωσης.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για 10 συνολικά διαφορετικές αποστάσεις R, καταγράφοντας
τις μετρήσεις σας στον πίνακα:

A/A

R
(m)

10T
(s)

T
(s)

x = R2
(m2)

y = T2/4π2
(s2/rad2)

1
2
3
…
4.6. Επεξεργασία των μετρήσεων
1. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση του y = T2/4π2 ως συνάρτηση του x = R2.
2. Αποφασίστε αν κάποιο πειραματικό σημείο απέχει πολύ από την αναμενόμενη ευθεία,
ώστε να πρέπει να αγνοηθεί στην επεξεργασία που θα ακολουθήσει.
3. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για να βρείτε την καλύτερη
ευθεία y = a + bx που αντιστοιχεί στα πειραματικά σημεία.
4. Από την κλίση της ευθείας και το σφάλμα της, b ± δb, όπως προκύπτουν από τη μέθοδο
των ελαχίστων τετραγώνων, και από τη συνολική μάζα, Μ, υπολογίστε την κατευθύνουσα
ροπή του σύρματος D ± δD, δεδομένου ότι D = M/b.
5. Από την Εξ. (4.14) και τα γνωστά D, r και l, υπολογίστε το μέτρο στρέψης G ± δG του
υλικού του σύρματος. Λάβετε υπόψη ότι η Σχ. (4.14) αναφέρεται σε ένα σύρμα του οποίου το
ένα άκρο είναι πακτωμένο και το άλλο ελεύθερο, ενώ στη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε
υπήρχαν δύο τέτοια σύρματα, και συνεπώς η πειραματικά μετρούμενη κατευθύνουσα ροπή,
D, είναι το άθροισμα των κατευθυνουσών ροπών των 2 συρμάτων.
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Άσκηση 5
Μέτρηση του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρού
με τη μέθοδο της πτώσης μικρών σφαιρών
5.1. Σκοπός
Σκοπός της άσκησης είναι η μέτρηση του ιξώδους ενός υγρού (συντελεστής εσωτερικής
τριβής υγρών), με τη μέθοδο μέτρησης της ορικής ταχύτητας που αποκτούν μικρές σφαίρες
καθώς πέφτουν μέσα σε ένα υγρό που ηρεμεί.
5.2. Γενικά.
Κατά τη μελέτη μακροσκοπικών συστημάτων που δεν βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας
μεγάλο φυσικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα φαινόμενα μεταφοράς. Ο γενικός αυτός όρος
αναφέρεται σε ένα πλήθος φαινομένων, τα οποία χαρακτηρίζονται από καθαρή μεταφορά,
είτε ύλης, είτε ενέργειας, είτε ορμής σε μακροσκοπικές ποσότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται
η μοριακή διάχυση, η θερμική αγωγιμότητα και η εσωτερική τριβή ή ιξώδες.
Η εσωτερική τριβή ή ιξώδες είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλα τα άμορφα
υλικά (ανεξάρτητα από τη φυσική τους κατάσταση) και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις
μηχανικές ιδιότητες των υλικών.
Θα εξεταστεί παρακάτω το φαινόμενο της εσωτερικής τριβής που παρατηρείται στα
ρευστά (υγρά ή αέρια), όταν μία επίπεδη πλάκα κινείται πάνω στην επιφάνεια του υγρού με
σταθερή ταχύτητα υ, σε μικρό ύψος h από τον πυθμένα (Σχ. 5.1), καθώς στην πλάκα αυτή
ασκείται μια σταθερή εξωτερική δύναμη, Fεξ.

Σχήμα 5.1
Κάποια στιγμή η ταχύτητα της πλάκας θα στερεοποιηθεί. Στο βαθμό που η ταχύτητά της
παραμένει σταθερή στον χρόνο, θα πρέπει να ασκείται σε αυτήν από το υγρό μια δύναμη, F,
ίση και αντίθετη με την Fεξ. Αυτή είναι η δύναμη εσωτερικής τριβής, η προέλευση της
οποίας εξηγείται αμέσως πιο κάτω.
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Τα στρώματα του υγρού που γειτονεύουν άμεσα με την πλάκα και τον πυθμένα του
δοχείου αποκτούν, με καλή προσέγγιση, τις αντίστοιχες ταχύτητες ροής Ux = V και Ux = 0,
ενώ τα ενδιάμεσα στρώματα του υγρού έχουν ενδιάμεσες ταχύτητες ροής μεταξύ V και 0.
Εκτός όμως από τη μεταφορική κίνηση κατά την κατεύθυνση x, υπάρχει και η θερμική
κίνηση των μορίων του υγρού που, επομένως, δεν κινούνται αποκλειστικά παράλληλα προς
τον πυθμένα. Θεωρούμε ένα επίπεδο P κάθετο στον άξονα y. Λόγω της θερμικής κίνησης τα
μόρια θα διασχίζουν συνεχώς το επίπεδο αυτό, άλλα από πάνω προς τα κάτω και άλλα
αντιστρόφως. Επίσης, κάθε μόριο έχει επιπλέον και την παράλληλη προς τον πυθμένα
συνιστώσα της ορμής. Είναι φανερό ότι τα μόρια που διασχίζουν το επίπεδο P από πάνω προς
τα κάτω μεταφέρουν μεγαλύτερη ορμή από εκείνα που κινούνται αντίθετα. Η ολική
μεταφερόμενη ορμή είναι βέβαια παράλληλη προς την ταχύτητα ροής, δηλαδή τον άξονα x, η
μεταφορά της όμως γίνεται κάθετα προς αυτήν, δηλαδή παράλληλα στον άξονα y. Ένα μόριο
που κινείται προς τα πάνω κερδίζει ορμή, ενώ ένα μόριο που κινείται προς τα κάτω χάνει. Η
ανταλλαγή αυτή της ορμής ισοδυναμεί με μια επιβραδυντική δύναμη που ασκούν τα χαμηλά
στρώματα στα ανώτερα, με μια επιταχυντική που ασκούν τα ανώτερα στα χαμηλότερα.
Η επιβραδυντική δύναμη που δέχονται τα επιφανειακά μόρια, άρα και η ίδια η πλάκα,
είναι η εφαπτομενική δύναμη, F, που τείνει να αποκαταστήσει την ισορροπία και λέγεται
δύναμη εσωτερικής τριβής ή ιξώδους.
Ορίζεται ως πυκνότητα ρεύματος ορμής, Jp, η ποσότητα της ορμής που διασχίζει σε
μονάδα του χρόνου τη μονάδα της επιφάνειας που είναι παράλληλη προς την ταχύτητα ροής
του υγρού, δηλαδή στην περίπτωσή μας προς τον άξονα x.
Πειραματικά αποδεικνύεται ότι στην περίπτωση που η βαθμίδα της ταχύτητας δεν είναι
μεγάλη ισχύει η σχέση
J p  

d x
dy

(5.1)

όπου  είναι ο συντελεστής ιξώδους. Το αρνητικό πρόσημο οφείλεται στο ότι η μεταφορά
της ορμής γίνεται προς την κατεύθυνση κατά την οποία η ταχύτητα του ρευστού ελαττώνεται.
Μονάδα μέτρησης του συντελεστή ιξώδους στο S.I. είναι kg/m·s, στην πράξη όμως
χρησιμοποιείται η μονάδα g/cm·s του συστήματος CGS, που ονομάζεται Poise.
1 kg/m·s = 10 g/cm·s
Αποδεικνύεται ότι ο συντελεστής η εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Στα υγρά
ελαττώνεται όσο αυξάνει η θερμοκρασία, ενώ στα αέρια αυξάνει. Στον Πίνακα Ι δίνεται σε
Poise το ιξώδες μερικών ρευστών σε διαφορετικές θερμοκρασίες.
Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ισούται με
τη δύναμη που την προκαλεί και επειδή, εξ ορισμού, το Jp εκφράζει μεταβολή της ορμής ανά
μονάδα χρόνου και επιφάνειας, συμπεραίνεται ότι το Jp είναι ίσο με τη δύναμη που προκαλεί
τη μεταβολή της ορμής ανά μονάδα επιφάνειας. Έτσι η δύναμη της εσωτερικής τριβής δίνεται
από τη σχέση:
F  S

d x
dy

(5.2)

όπου S στην περίπτωσή μας είναι το εμβαδόν της επιφάνειας επαφής της πλάκας με το υγρό.
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Πίνακας Ι
Συντελεστές ιξώδους,  , σε Poise
Τ (oC)

νερό

καστορέλαιο

αέρας

0

1,792 x 10-2
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1,71 x 10-4

20

1,005 x 10-2

9,86

1,81 x 10-4

40

0,656 x 10-2

2,31

1,90 x 10-4
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0,469 x 10-2

0,80

2 ,00 x 10-4

100

0,284 x 10-2

0,17

2,18 x 10-4

Τονίζεται ότι η F είναι ανάλογη, όχι προς την υx αλλά προς την dυx/dy που εκφράζει τη
μεταβολή της υx ανά μονάδα μήκους, κάθετα στην κίνηση. Στην απλουστευμένη περίπτωση
όπου το βάθος h είναι μικρό, η μεταβολή της υx είναι γραμμική. Επομένως dυx/dyy=υ/h, οπότε
(Σχ. 5.1)

Jp  


h

και

F 

S
h

Είναι φανερό ότι για να κινηθεί η πλάκα με σταθερή ταχύτητα, υ, απαιτείται η
κατανάλωση ισχύος

𝑃 = 𝐹𝜀𝜉 𝜐 =

𝜂𝜐2 𝑆
ℎ

(5.3)

5.3. Μέθοδος
Η ίδια γενικά εικόνα με αυτήν που περιγράφηκε πιο πάνω ισχύει και κατά την κίνηση
σώματος, όταν ένα μακροσκοπικό αντικείμενο κινείται μέσα σε ρευστό που ηρεμεί. Πάνω
στο αντικείμενο ασκείται μια επιβραδυντική δύναμη F , η οποία για μικρές ταχύτητες του
αντικειμένου  , είναι με καλή προσέγγιση ανάλογη αυτής της ταχύτητας και δίνεται από τη
σχέση F   K . Ο συντελεστή K εξαρτάται από το σχήμα του σώματος. Για σφαίρα
μικρής ακτίνας r αποδεικνύεται ότι K  6 r , οπότε
(5.4)
F  6 r
Η Εξ. (5.4) είναι γνωστή ως νόμος του Stokes και ισχύει στην περίπτωση όπου σφαίρα
μικρής ακτίνας r κινείται με μικρή ταχύτητα μέσα σε υγρό που βρίσκεται σε δοχείο απείρων
διαστάσεων.
Όταν μια σφαίρα πέφτει μέσα στο υγρό υπόκειται σε τρεις δυνάμεις: το βάρος της B   gV ,
την άνωση A   gV και τη δύναμη της τριβής F  6 r , όπως φαίνεται στο Σχ. 5.2. Εδώ
 και  είναι οι πυκνότητες της σφαίρας και του υγρού αντίστοιχα, V ο όγκος της σφαίρας
και g η επιτάχυνση της βαρύτητας.
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Σχήμα 5.2
Η εξίσωση κίνησης της σφαίρας είναι:

𝑚

𝑑𝜐
𝑑𝑡

= 𝜌𝜎 𝑉 g − 𝜌𝜐 𝑉 g − 6𝜋𝜂𝑟𝑣

(5.5)

Και επειδή m  V  και V  ( 4 ) r 3 , έχουμε:
3

d   
6 r

g
dt

 V

ή

d   
9 

g 2
dt

2r 

(5.6)

(5.7)

Είναι φανερό ότι αρχικά η σφαίρα επιταχύνεται. Καθώς όμως αυξάνεται η ταχύτητα
αυξάνεται και η αντίσταση του υγρού και θα φθάσει κάποια στιγμή που οι ασκούμενες στη
σφαίρα δυνάμεις θα έχουν μηδενική συνισταμένη, οπότε d dt  0 και το σώμα θα κινείται
με σταθερή οριακή (ορική) ταχύτητα

   2r 2 g
 

9

(5.8)

Η Εξ. (5.7) γράφεται

d
   
dt
2r 2 

9



Όπου

(5.9)
(5.10)

Η λύση της (5.9) είναι

   (1  e  t /  )

(5.11)
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η γραφική παράσταση της οποίας φαίνεται στο Σχ. 5.3, όπου αποτυπώνεται η εξέλιξη της
ταχύτητας για δύο ξεχωριστές περιπτώσεις. Η επάνω καμπύλη αντιστοιχεί σε σφαίρα που
εισέρχεται στο υγρό με αρχική ταχύτητα μεγαλύτερη της υορ, ενώ η κάτω καμπύλη για τη
σφαίρα που εισέρχεται με μηδενική ταχύτητα.

Σχήμα 5.3
Στη σχέση (5.11) ο εκθετικός όρος μειώνεται και κάποτε γίνεται αμελητέος. Έτσι η
ταχύτητα σταθεροποιείται σε μια τιμή  , ύστερα από χρόνο ίσο με μερικές φορές τον χρόνο
αποκατάστασης, β (ανάλογα με την ακρίβεια των οργάνων).
Είναι προφανές ότι αν μετρηθεί η ορική ταχύτητα της σφαίρας που πέφτει στο υγρό,
είναι δυνατόν να υπολογιστεί το η, από την Εξ. (5.8) που μπορεί να γραφτεί σε μορφή



2 r 2 (    )
g
9


(5.12)

Στις μετρήσεις που θα γίνουν θα υποτεθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που
απαιτούνται για να ισχύει η σχέση (5.12). Όταν η ροή ρευστού παύει να είναι στρωτή και
γίνεται τυρβώδης, η δύναμη τριβής F εξαρτάται πιο πολύπλοκα από την ταχύτητα για
μεγάλες ταχύτητες.
Η αντίσταση την οποία συναντά η σφαίρα κατά την πτώση της εξαρτάται από την μορφή
της ροής, η οποία εξαρτάται από την τιμή του αριθμού Reynolds (Re). Ο αριθμός Reynolds
(Re) ο οποίος είναι καθαρός αριθμός και η τιμή του είναι σταθερή για όλες τις μηχανικά
όμοιες ροές, δίνεται από την Εξ.
Re 

d


(5.13)

όπου υ είναι η ταχύτητα της σφαίρας, d η διάμετρός της, ρυ η πυκνότητα του υγρού και η ο
συντελεστής εσωτερικής τριβής.
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5.4. Πειραματική διάταξη
Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει

:
Σχήμα 5.4







Πυκνόμετρο και θερμόμετρο για τη μέτρηση της πυκνότητας και της θερμοκρασίας του υγρού,
αντίστοιχα
μικρές σφαίρες από σίδηρο
χρονόμετρο για τη μέτρηση του χρόνου
υποδεκάμετρο για τη μέτρηση των αποστάσεων μεταξύ των χαραγών
μικρόμετρο για τη μέτρηση των διαμέτρων των σφαιρών
και γυάλινο σωλήνα που περιέχει το μελετούμενο υγρό (γλυκερίνη)

Στον σωλήνα υπάρχουν τρεις χαραγές: η x1, η x2 και η x3 όπως φαίνεται στο Σχ. 5.4.
Βιβλιογραφία
1. M. Alonso και E.J. Finn. Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική. Τόμος 1: Μηχανική και
Θερμοδυναμική, Παράγρ. 7.8, 7.9, 15.1, 15.4, 15.7 (Αθήνα 1981).
2. Μαθήματα Φυσικής Berkeley. Τόμος 5: Στατιστική Φυσική, Παράγρ. 8.1, 8.2. (Αθήνα
1978).
3. Α. Παπαϊωάννου, Μηχανική των ρευστών, Τόμος Ι, Εκδόσεις Γκελμπέσης.
4. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι, ΕΜΠ, Τομέας Φυσικής, ΣΕΜΦΕ, Εκδόσεις
Συμμετρία (Αθήνα, 2010).
5.5.

Εκτέλεση

1. Μετρήστε τις αποστάσεις S1 μεταξύ των χαραγών x1 και x2, S2 μεταξύ των χαραγών x2
και x3 και S μεταξύ των χαραγών x1 και x3. Ρίξτε μια σφαίρα στο υγρό, όσο γίνεται πιο κοντά
στο κέντρο του σωλήνα. Μετρήστε τον χρόνο που κάνει η σφαίρα να διανύσει τις αποστάσεις
S1 και S2 (φροντίστε να αποφύγετε το σφάλμα παράλλαξης) και υπολογίστε τις δύο μέσες
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ταχύτητες για τα δύο αυτά διαστήματα. Ελέγξτε αν είναι περίπου ίδιες. Εάν ‘‘ναι’’, τότε σε
όλο το διάστημα S η σφαίρα κινείται με σταθερή ταχύτητα, που είναι η «Ορική».
2. Μετρήστε την πυκνότητα  και τη θερμοκρασία του υγρού.
3. Ζυγίστε μαζί 10 σφαίρες
4. Μετρήστε την ακτίνα r1 μιας σφαίρας, ρίξτε τη σφαίρα στο υγρό και μετρήστε τον χρόνο
t1 που χρειάζεται να διανύσει την απόσταση S μεταξύ των χαραγών x1 και x3.
5. Επαναλάβετε το βήμα 4 και για τις υπόλοιπες 9 σφαίρες. Καταχωρήστε τα αποτελέσματα
στον πίνακα ΙΙ.
Πίνακας ΙΙ
i

ri
(cm)

ti
(s)

υi
(cm/s)

1
2
….
10
5.6.

Επεξεργασία των μετρήσεων

Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στο γεγονός ότι οι διαφορές στις ακτίνες των 10
σφαιρών είναι σχετικά μικρές, δηλαδή της τάξης του 1%.
1. Για κάθε σφαίρα υπολογίστε την ορική ταχύτητα 𝜐𝑖 = 𝑆⁄𝑡𝑖 και σημειώστε τα
αποτελέσματα στον Πίνακα IΙ.
2. Υπολογίστε τις μέσες τιμές και τα σφάλματα των ακολούθων μεγεθών:
(α) της ακτίνας των σφαιρών, r   r
(β) της ορικής ταχύτητας,   
𝑚
3. Υπολογίστε την πυκνότητα  των σφαιρών από τη σχέση
𝜌𝜎 = 𝜊𝜆⁄𝑉
𝜊𝜆
όπου για 10 σφαίρες είναι 𝑉𝜊𝜆 = 10 × (4⁄3) ∙ 𝜋 ∙̅𝑟 3 Δώστε το αποτέλεσμα σε μορφή 𝜌𝜎 =
𝛿𝜌𝜎 . (Αγνοήστε το σφάλμα, δr, της ακτίνας των σφαιρών).
4. Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα ΙΙΙ τις τιμές των μεγεθών, καθώς και το απόλυτο
και σχετικό σφάλμα τους.
Πίνακας ΙΙΙ
Μέγεθος
m μάζα σφαίρας
r ακτίνα σφαίρας
ρσ πυκνότητα σφαίρας
ρυ πυκνότητα υγρού
υορ ορική ταχύτητα

Τιμή

Απ. Σφάλμα

Σχ. Σφάλμα(%)

5. Υπολογίστε από την Εξ. (5.12) τον συντελεστή ιξώδους,  , του υγρού, όπως και το
σφάλμα του,  . Στον υπολογισμό του  λάβετε υπόψη μόνον εκείνο ή εκείνα τα μεγέθη
τα οποία, σύμφωνα με τον Πίνακα IΙΙ, θα συνεισφέρουν σημαντικά στο σφάλμα της τελικής
τιμής. Δίνεται το g = 980 cm/s2.
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Άσκηση 6
Προσδιορισμός του συντελεστή αποκατάστασης
και του χρόνου κρούσης δύο σφαιρών
6.1. Σκοπός
Σκοπός της Άσκησης αυτής είναι η μελέτη της κρούσης δύο σφαιρών, ο προσδιορισμός της
κινητικής ενέργειας που χάνεται σε αυτήν, του συντελεστή αποκατάστασης του υλικού των
σφαιρών, της χρονικής διάρκειας της κρούσης όπως και των δυνάμεων που αναπτύσσονται
μεταξύ των δύο όμοιων μεταλλικών σφαιρών.
6.2. Εισαγωγή
Θα ορίσουμε την κρούση σαν μία χρονικά σύντομη (100-200 μs) αλληλεπίδραση δύο
σωμάτων, κατά την οποία οι ταχύτητες των σωμάτων μεταβάλλονται. Αν στα συγκρουόμενα
σώματα δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις, τότε η ενέργεια και ορμή του συστήματος
διατηρούνται. Στην παρούσα ανάλυση περισσότερο θα στηριχθούμε στο νόμο διατήρησης της
μηχανικής ενέργειας, σύμφωνα με τον οποίο, το άθροισμα της κινητικής ενέργειας συν την
δυναμική ενέργεια, διατηρείται.
Η διαφορά των κινητικών ενεργειών των δύο σωμάτων πριν και μετά την κρούση,
καθορίζει το μέρος της κινητικής ενέργειας που χάνεται και μετατρέπεται σε θερμότητα. Η
κρούση λέγεται ελαστική όταν η απώλεια της κινητικής ενέργειας είναι μηδέν και στις
φυσικές διεργασίες πραγματοποιείται μόνο κατά προσέγγιση. Ο λόγος των σχετικών
ταχυτήτων των δύο σωμάτων μετά και πριν την κρούση ονομάζεται συντελεστής
αποκατάστασης k:

k

u2  u1
1  2

(6.1)

όπου u και υ είναι οι ταχύτητες των σωμάτων μετά και πριν την κρούση.

6.3. Μέθοδος
6.3.1. Μέτρηση του συντελεστή αποκατάστασης
Στο πείραμα μια μεταλλική σφαίρα Β συγκρούεται με μια όμοια ακίνητη σφαίρα Α (Σχ. 6.1).
Έστω ότι αγνοούνται οι απώλειες της κινητικής ενέργειας που οφείλονται στην επίδραση
του αέρα και τις τριβές στο σύστημα ανάρτησης των δύο σφαιρών. Αν η κρούση είναι
ελαστική, οι σφαίρες θα ανταλλάξουν τις ταχύτητές τους, δηλαδή η σφαίρα Β θα
ακινητοποιηθεί. Σε περίπτωση μη ελαστικής κρούσης η σφαίρα Β δεν σταματά τελείως.
Πράγματι, αν οι ταχύτητες των σφαιρών λίγο πριν την κρούση είναι υΑ = 0 και υΒ = V0
(βλ. Σχ. 6.1), τότε μετά την κρούση οι σφαίρες θα κινούνται προς τα αριστερά με ταχύτητες
uA και uB, αντίστοιχα.
Από το νόμο διατήρησης της ορμής και τηνΕξ. (6.1) έχουμε:
uA + uB = V0
uA − uB = kV0

(6.2)
(6.3)
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Λύνοντας τις Εξ. (6.2) και (6.3) ως προς uA και uB έχουμε:
V0
(1  k )
2
V
u B  0 (1  k )
2

uA 

(6.4)
(6.5)

Μετρώντας τις ταχύτητες uB και V0, μπορούμε από την Εξ. (6.5) να υπολογίσουμε τον
συντελεστή αποκατάστασης, k.
Για σφαίρες που συγκρούονται με μικρές απώλειες (k ≈ 1), η ταχύτητα uB είναι πολύ
μικρή και συνεπώς δύσκολα μετρήσιμη με ικανοποιητική ακρίβεια.
Η κατάσταση βελτιώνεται αν οι σφαίρες αφεθούν να συγκρουστούν n φορές, σε μία
πειραματική διάταξη όπως αυτή που βλέπουμε στο Σχ. 6.1.

Α

B

Σχήμα 6.1

Σημειώνουμε ότι ο αριθμός, n, πρέπει να είναι ζυγός, διότι έτσι μηδενίζεται η επίδραση της
μικροδιαφοράς στις μάζες των σφαιρών που ενδεχομένως να υπάρχει. Μετά από n κρούσεις η
ταχύτητα uA(n) της σφαίρας Α θα είναι περίπου n φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα, uB,
που η σφαίρα Β αποκτά μετά την πρώτη κρούση.
Μετά την πρώτη κρούση οι ταχύτητες των σφαιρών είναι uA(1) και uB (1) (βλ. Εξ. (6.4)
και (6.5)) και κατευθύνονται προς τα αριστερά. Μετά από μία ημιπερίοδο της ταλάντωσής
τους οι σφαίρες θα βρεθούν στις θέσεις ισορροπίας τους σχεδόν ταυτόχρονα και θα
συγκρουστούν με αρχικές ταχύτητες uA(1) και uB(1). Μετά τη δεύτερη κρούση οι σφαίρες θα
κινούνται προς τα δεξιά με ταχύτητες uA(2) και uB(2).
Από το νόμο διατήρησης της ορμής και την Εξ. (6.1) έχουμε:
uΒ(2) + uΑ(2) = uA + uB

(6.6)

uΒ(2) − uΑ(2) = k(uA − uB)

(6.7)

Από τις Εξ. (6.6), (6.7) και (6.4), (6.5) έχουμε:

uA
uB
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( 2)

( 2)

V0
(1  k 2 )
2

(6.8)

V0
(1  k 2 )
2

(6.9)




Επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία n φορές θα έχουμε για τη n-οστη κρούση:

uA

(n)



V0
(1  k n )
2

(6.10)

uB

(n)



V0
(1  k n ) ,
2

(6.11)

όπου uA(n) και uB(n) είναι οι ταχύτητες των σφαιρών Α και Β μετά από την n-οστη κρούση.
Μετρώντας την ταχύτητα uA(n) και την αρχική ταχύτητα V0 της σφαίρας Β, από την Εξ.
(6.10) μπορούμε να βρούμε τον συντελεστή αποκατάστασης, k:
1/ n

 2u ( n ) 
k  1  A 
V0 


(6.12)

6.3.2. Μέτρηση της ταχύτητας της σφαίρας
Στο πείραμα οι σφαίρες συγκρούονται όταν αυτές βρίσκονται στη θέση ισορροπίας, καθώς
στη θέση αυτή η ταχύτητα της σφαίρας μπορεί να υπολογιστεί εύκολα από την αρχική
εκτροπή s (βλ. Σχ. 6.2).

l
h

s

υ

Σχήμα 6.2

Στο Σχ. 6.2 φαίνονται η ανώτατη και η κατώτατη θέση της σφαίρας Β όταν αυτή
ταλαντώνεται σαν ένα εκκρεμές. Η ταχύτητα της σφαίρας στη θέση ισορροπίας, δηλαδή λίγο
πριν αυτή συγκρουστεί με τη σφαίρα Α, βρίσκεται από το νόμο διατήρησης της ενέργειας και
είναι:

  2 gh

(6.13)

Από τη γεωμετρία έχουμε
s 2  l 2  (l  h)2  2lh  h2

Επομένως
h

s 2 h2 s 2


2l 2l 2l

(6.14)

Σημειώνουμε ότι η παραπάνω προσέγγιση δημιουργεί σφάλμα μικρότερο από 1 %, όταν
ο δεύτερος όρος της Εξ. (6.14) είναι 100 φορές μικρότερος του πρώτου:
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h2
s2
 0,01
2l
2l

ή
h2 s 4
s2
 3  0,01
2l 8l
2l

Από την τελευταία σχέση προκύπτει η ανισότητα:
s  0,1

l
2

Στον βαθμό που το μήκος ανάρτησης l είναι περίπου 60 cm, για να ισχύει η Εξ. (6.14) με
σφάλμα μικρότερο από 1 %, η εκτροπή της σφαίρας από τη θέση ισορροπίας δεν πρέπει να
υπερβαίνει την τιμή:
s  3 cm.

(6.15)

Με τη χρήση της Εξ. (6.14), η Εξ. (6.13) απλοποιείται και παίρνει τη μορφή

s

g
l

(6.16)



2 s
T

(6.17)

ή

όπου Τ είναι η περίοδος ταλάντωσης της σφαίρας Β, όταν αυτή εκτελεί ταλαντώσεις μικρού
πλάτους.

6.3.3. Μέτρηση του χρόνου κρούσης δύο σφαιρών
Για τη μέτρηση του χρόνου κρούσης δύο μεταλλικών σφαιρών χρησιμοποιείται το κύκλωμα
που φαίνεται στο Σχ. 6.3.
Η πηγή τάσης U0 φορτίζει έναν πυκνωτή χωρητικότητας C(1 μF) μέσω μιας αντίστασης
R (10 kΩ) και του διακόπτη Δ1, ο οποίος είναι κλειστός μόνο όταν οι σφαίρες είναι σε επαφή.

Σχήμα 6.3
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Παράλληλα με τον πυκνωτή είναι συνδεδεμένο ένα ψηφιακό βολτόμετρο που έχει πολύ
μεγάλη αντίσταση εισόδου ( > 109 Ω). Τον διακόπτη Δ2 τον κλείνουμε μόνο όταν θέλουμε να
εκφορτίσουμε τον πυκνωτή, διασφαλίζοντας έτσι μηδενικές αρχικές συνθήκες.
Έστω ότι τη χρονική στιγμή t = 0 κλείνει ο διακόπτης Δ1. Τότε η τάση στον πυκνωτή θα
αρχίσει να αυξάνει εκθετικά σύμφωνα με τον νόμο:



U c  U 0 1  e t / RC



(6.18)

Αν η φόρτιση του πυκνωτή διακοπεί τη χρονική στιγμή t0 και ο λόγος t0/RC είναι
μικρός (βλ. Σχ. 6.4), για παράδειγμα 10-2, τότε η εκθετική συνάρτηση μπορεί να
αντικατασταθεί με τους δύο πρώτους όρους της σειράς Taylor:
2
 

t
1 t 
U c  U 0 1  e  t / RC  U 0 1  1  0   0   ... 

  RC 2!  RC 

 





(6.19)

Η Εξ. (6.18) απλοποιείται και παίρνει τη μορφή
Uc  U0

t0
RC

(6.20)

καθώς ο τρίτος όρος της σειράς Taylor είναι μικρότερος από 10-4 και μπορεί να αγνοηθεί.

Uc

U0
Φόρτιση
μέσω
R = 10 kΩ

Εκφόρτιση
μέσω Rοργ

t0

t

Σχήμα 6.4

Από την Εξ. (6.20) προκύπτει ότι στο αρχικό στάδιο της φόρτισης η τάση στον πυκνωτή
αυξάνει γραμμικά, ενώ ο χρόνος κρούσης των δύο μεταλλικών σφαιρών είναι
t0 

UC
RC
U0

(6.21)

Τη χρονική στιγμή t0 που ο διακόπτης Δ1 ανοίγει, η τάση στον πυκνωτή παύει να
μεταβάλλεται και η ένδειξη του βολτόμετρου ‘‘παγώνει’’ στην τιμή Uc, που δίνεται από τον
τύπο (6.20). Η περαιτέρω χρονική εξέλιξη της τάσης Uc εξαρτάται από τη σταθερά χρόνου
εκφόρτισης του πυκνωτή. Η σταθερά αυτή στη διάταξη της Άσκησης είναι αρκετά μεγάλη
(άνω των 100 s) ώστε η ανάγνωση της Uc να γίνεται άνετα με μικρό σφάλμα.
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6.4. Πειραματική διάταξη
Η πειραματική διάταξη αποτελείται από δύο επιχρυσωμένες μεταλλικές σφαίρες Α και Β (βλ.
Σχ. 6.1 και 6.3). Είναι αναρτημένες με 4 νήματα η καθεμιά για την αποφυγή της περιστροφής
τους γύρω από τον κατακόρυφο άξονα και για να διατηρείται σταθερό το επίπεδο
ταλάντωσης.
Η μετατόπιση των σφαιρών από τη θέση ισορροπίας μπορεί να μετρηθεί με τη βοήθεια
ενός κανόνα, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τις σφαίρες.
Την ίδια αποστολή έχει και ένας μετακινούμενος κατακόρυφος ‘‘βραχίονας’’, ο οποίος
βοηθά την ανάγνωση της μετατόπισης της σφαίρας Β όταν αυτή αφήνεται να συγκρουστεί με
τη σφαίρα Α.
Στα πειράματα η σφαίρα Α είναι ακίνητη, ενώ η σφαίρα Β εκτρέπεται από τη θέση
ισορροπίας και στη συνέχεια αφήνετε να συγκρουστεί με τη σφαίρα Α.
Οι σφαίρες Α και Β, όπως και οι δύο λεπτοί αγωγοί που είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένοι με τις
σφαίρες (Σχ. 6.3), σχηματίζουν ένα είδος ηλεκτρικού διακόπτη, ο οποίος κλείνει όταν οι
σφαίρες έρχονται σε επαφή.
Επειδή οι σφαίρες είναι όμοιες, στη θέση ισορροπίας, όταν οι σφαίρες μόλις εφάπτονται,
η απόσταση των κέντρων τους είναι ίση με δύο ακτίνες. Επιπλέον οι δύο σφαίρες κρέμονται
από νήματα που έχουν ίδιο μήκος.

Βιβλιογραφία
1. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι, ΕΜΠ, Τομέας Φυσικής, ΣΕΜΦΕ, Εκδόσεις
Συμμετρία (Αθήνα, 2010).
6.5. Εκτέλεση
6.5.1. Μέτρηση του συντελεστή αποκατάστασης
1. Απομακρύνετε τη σφαίρα Β και προκαλέστε ταλαντώσεις μικρού πλάτους στη σφαίρα А.
Μετρήστε τον χρόνο 20 ταλαντώσεων και βρείτε την περίοδο, Τ, αυτών των ταλαντώσεων.
2. Μετατοπίστε τη σφαίρα Β σε κάποια συγκεκριμένη απόσταση sΒ (περίπου 10 cm) και
αφήστε τη να συγκρουστεί με την ακίνητη σφαίρα Α.
3. Μετά την εικοστή κρούση συγκρατήστε τη σφαίρα Β μακριά από την Α για να
σταματήσουν οι συγκρούσεις.
4. Η σφαίρα Α θα ταλαντώνεται. Μετρήστε το πλάτος sΑ αυτών των ταλαντώσεων.
5. Επαναλάβατε το βήμα 2 τρεις φορές.

6.5.2. Μέτρηση του χρόνου κρούσης των σφαιρών
1. Συναρμολογήστε το κύκλωμα που φαίνεται στο Σχ. 6.3.
2. Μετατοπίστε τη σφαίρα Β σε αποστάσεις sΒ από 2 έως 20 cm (6-8 μετρήσεις
λαμβάνοντας υπ’ όψη την ακρίβεια του χάρακα).
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3. Λίγο πριν ελευθερώσετε τη σφαίρα Β, μηδενίστε την ένδειξη του ψηφιακού βολτομέτρου,
εκφορτίζοντας τον πυκνωτή C με τη βοήθεια του διακόπτη Δ2.
4. Ελευθερώστε τη σφαίρα Β και μετά την κρούση συγκρατήστε τη σφαίρα Α για να μην
ξανασυγκρουστούν οι σφαίρες. Αμέσως πατήστε το κουμπί ‘‘DATA-H’’ του οργάνου και
στη συνέχεια σημειώστε την τιμή της τάσης στον πυκνωτή. Με το πάτημα αυτού του
κουμπιού το βολτόμετρο ‘‘παγώνει’’ την τιμή της τάσης που είχε εκείνη τη στιγμή ο
πυκνωτής.
5. Επαναλάβατε το βήμα 4 τρεις φορές για κάθε sΒ
6. Με τη βοήθεια του ψηφιακού πολυμέτρου μετρήστε τις τιμές U0 και R του κυκλώματος
που φαίνεται στο Σχ. 6.3.
Η τιμή της χωρητικότητας του πυκνωτή, C, αναγράφεται πάνω στην κάθε συσκευή.
6.6.

Επεξεργασία των μετρήσεων

6.6.1. Μέτρηση του συντελεστή αποκατάστασης k
1. Από τη σχέση
T  2

l
g

και από την περίοδο ταλαντώσεων της σφαίρας Α, υπολογίστε το ισοδύναμο μήκος l του
απλού (μαθηματικού) εκκρεμούς.
2. Από την Εξ. (6.17), βρείτε τις ταχύτητες V0 της σφαίρας Β και uA(20) της σφαίρας Α.
3. Υπολογίστε τον συντελεστή αποκατάστασης k.
4. Υπολογίστε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που χάνεται σε μία κρούση συναρτήσει
του k. Για την τιμή του k που βρήκατε υπολογίστε το ποσοστό αυτό.
6.6.2. Μέτρηση του χρόνου κρούσης των σφαιρών
1. Υπολογίστε τις ταχύτητες της σφαίρας Β (V0 ) την ώρα της κρούσης, για τα αντίστοιχα sΒ.
2. Από την Εξ. (6.21), υπολογίστε τον χρόνο κρούσης t0 των σφαιρών για κάθε sΒ.
3. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση του t0 συναρτήσει της ταχύτητας V0, η σχετική
θεωρητική ανάλυση της οποίας δίνει μία σχέση τύπου (V0)−1/5.
4. Από τη σχέση

F

(m )
t

βρείτε τη μέση δύναμη που προκαλεί τη μεταβολή της ορμής της σφαίρας σε χρόνο Δt = t0
για τα διάφορα sΒ που έχετε μετρήσει. Η μάζα της κάθε σφαίρας θεωρείται γνωστή και είναι
0,268 kg.
5. Συμπληρώστε τον παρακάτω Πίνακα:
sΒ (cm)

UC(mV) Uc (mV)

V0 = uΒ(m/s) t0 (μs)

F (N)
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Άσκηση 7
Μελέτη των νόμων της κίνησης με τη χρήση αεροτροχιάς

7.1.

Σκοπός

Στην παρούσα άσκηση θα μελετηθούν και θα επιβεβαιωθούν πειραματικά ο δεύτερος νόμος
του Νεύτωνα και η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.

7.2. Θεωρία - Μέθοδος
Στο πρώτο πείραμα θα ελεγχθεί πειραματικά ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, μελετώντας
την κίνηση ενός σώματος με μάζα m, σε οριζόντιο επίπεδο, υπό την επίδραση μιας σταθερής
δύναμης F, όπως φαίνεται στο Σχ. 7.1.

T2

F
m

T1
T
ma

Βa

Σχήμα 7.1

Η εξωτερική δύναμη που ασκείται στο σύστημα είναι το βάρος της μάζας ma οπότε,
μέσω του νήματος, στη μάζα m ασκείται δύναμη F. Με βάση το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα,
για την επιτάχυνση γ και την κίνηση των μαζών m και ma, δηλαδή F = mγ και Ba – T = maγ,
αντίστοιχα, και λαμβάνοντας υπόψη την ροπή αδράνειας της τροχαλίας και ότι Ba = mag,
καταλήγουμε στην ακόλουθη σχέση για την επιτάχυνση του συστήματος:



1
Ba
m 2  (m  ma )

(7.1)

όπου mτ είναι η μάζα της τροχαλίας.
Για διάφορες τιμές της δύναμης Ba θα μετρηθεί η επιτάχυνση γ, όταν η ποσότητα
m  ma διατηρηθεί σταθερή, και τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με την αναμενόμενη σχέση
(7.1).
Η επιτάχυνση θα υπολογιστεί από τις ταχύτητες ν1 και ν2 που έχει το σώμα m σε δύο
σημεία Α και Β της τροχιάς του, καθώς και από τον χρόνο κίνησής, t3, μεταξύ αυτών των δύο
σημείων.
Στο δεύτερο πείραμα θα ελεγχθεί πειραματικά η αρχή διατήρησης της μηχανικής
ενέργειας, για ένα σώμα που κινείται σε κεκλιμένο επίπεδο. Θα μετρηθούν οι ταχύτητες ν1
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και ν2 του σώματος σε δύο σημεία της τροχιάς του, που έχουν γνωστή διαφορά ύψους Δh,
ώστε να συγκριθεί η μεταβολή της κινητικής ενέργειας

Ek 

1 2 1 2
mv2  mv1
2
2

(7.2)

με την αντίστοιχη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας
U  mgh

(7.3)

Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας, αναμένουμε ότι θα ισχύει η ισότητα

Ek  U

(7.4)

Η ισχύς της ισότητας (7.4) θεωρείται θεμελιωμένη όταν διαπιστώνεται πειραματικά ότι
είναι μικρή η διαφορά
Ek
1
U

Παρότι οι νόμοι που θα εξεταστούν αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους νόμους
της φυσικής, η πειραματική επιβεβαίωσή τους δεν είναι απλή υπόθεση. Η ύπαρξη τριβών
δυσχεραίνει τη μελέτη της κίνησης των σωμάτων, καθώς αυτές προκαλούν απώλειες στην
ενέργειά τους που δεν μπορούν να υπολογιστούν εύκολα, συνεπώς η πειραματική διάταξη
που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να περιορίζει τις τριβές στο ελάχιστο.
7.3. Πειραματική διάταξη
Η πειραματική διάταξη της άσκησης αποτελείται από μία αεροτροχιά, τα διάφορα
εξαρτήματά της (βαρίδια, βαγονάκια, άγκιστρο κ.λπ., PASCO SF-9214) και δύο φωτοπύλες
για την αυτόματη μέτρηση του χρόνου, η μία από τις οποίες διαθέτει χρονόμετρο και μνήμη
(PASCO ME-9206A και 9215A).

Το βαγόνι

Οι οπές

Σχήμα 7.2 Η αεροτροχιά της άσκησης
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Η αεροτροχιά είναι ένας ευθύς αλουμινένιος σωλήνας, μήκους 2 m, με ορθογώνια
διατομή και με πολλές μικρές τρύπες στις δύο πάνω πλευρές του ώστε μέσα από αυτές να
διέρχεται ένα σταθερό ρεύμα αέρα, προερχόμενο από ειδική διάταξη που τροφοδοτεί το ένα
άκρο της. Με την κατάλληλη παροχή αέρα, ειδικά βαγόνια μπορούν να αιωρούνται και να
κινούνται πάνω στην αεροτροχιά με ελάχιστη τριβή. Τα βαγόνια είναι κατασκευασμένα από
ανοδιωμένο με μαύρο χρώμα αλουμίνιο, ώστε να είναι δύσκαμπτα. Η μάζα του βαγονιού
αναγράφεται στην επιφάνειά του. Η διάταξη είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε μετά από 5 min
τροφοδοσίας η αεροτροχιά να είναι οριζοντιοποιημένη με ακρίβεια ± 0,04 mm. Στις δύο
πάνω πλευρές της αεροτροχιάς υπάρχει κολλημένη μετρητική ταινία, για να προσδιορίζεται η
θέση των βαγονιών.
Καθώς η αιώρηση των βαγονιών γίνεται με διάκενο της τάξης 0,1 mm χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην χτυπηθούν και χαραχθούν οι πάνω πλευρές της
αεροτροχιάς ή τα βαγόνια, γιατί κάθε τέτοια παραμόρφωση παρεμποδίζει την ελεύθερη
κίνηση των βαγονιών. Επιπλέον, η παροχή αέρα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ένα βαγόνι
μόλις να αιωρείται πάνω στην αεροτροχιά και να μην μετακινείται χωρίς την επίδραση
κάποιας δύναμης.
Η μέτρηση διάφορων χρόνων θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια δύο φωτοπυλών: την
κύρια, που είναι ενσωματωμένη σε ένα ηλεκτρονικό χρονόμετρο, και την βοηθητική, η οποία
μπορεί να συνδεθεί με το χρονόμετρο μέσω μίας ειδικής εισόδου που βρίσκεται στο πλάι του
οργάνου.

Είσοδος βοηθητικής
φωτοπύλης

Σχήμα 7.3 Η κύρια φωτοπύλη με το χρονόμετρο.

Η βοηθητική φωτοπύλη.

Την αρχή λειτουργίας της φωτοπύλης θα εξετάσουμε καταφεύγοντας στο Σχ. 7.4, όπου
μία πηγή υπέρυθρου φωτός (LED), που βρίσκεται στο δεξί κατακόρυφο βραχίονα της
φωτοπύλης, εκπέμπει λεπτή υπέρυθρη δέσμη που ανιχνεύεται από ανιχνευτή στον απέναντι
βραχίονα, ο οποίος με τη σειρά του, με το ηλεκτρικό σήμα που παράγει, μπλοκάρει τη
μονάδα χρονομέτρησης. Η χρονομέτρηση αρχίζει όταν στην πορεία της δέσμης παρεμβληθεί
κάποιο αντικείμενο, το οποίο μηδενίζει το σήμα στην έξοδο του ανιχνευτή. Η χρονομέτρηση
θα συνεχίζεται ως τη στιγμή που το σώμα θα σταματήσει να φράζει τη δέσμη. Τι στιγμή αυτή
διακόπτεται η χρονομέτρηση και στην οθόνη του χρονομέτρου εμφανίζεται ο χρόνος φραγής
της δέσμης.
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Καθώς η υπέρυθρη δέσμη είναι αόρατη, προς διευκόλυνση του πειραματιστή, στο πάνω
μέρος της φωτοπύλης υπάρχει μία δεύτερη LED, η οποία εκπέμπει ορατό φως κόκκινου
χρώματος, όταν η υπέρυθρη δέσμη είναι φραγμένη.
Ανάλογα με τις ανάγκες του πειράματος, στο χρονόμετρο της κύριας φωτοπύλης, με
έναν επιλογέα-διακόπτη, δύναται να γίνουν οι εξής μετρήσεις:
(α) του χρόνου φραγής: λειτουργία GATE (Σχ.7.5).
(β) του χρόνου μεταξύ πρώτης και δεύτερης φραγής: λειτουργία PULSE (Σχ.7.5).
(γ) του χρόνου διαδοχικών φραγών: λειτουργία PEND (ULUM)
Στην παρούσα Άσκηση από τις 3 λειτουγίες θα αξιοποιηθούν μόνο οι πρώτες δύο (Σχ.7.5).

Σχήμα 7.4
Για παράδειγμα, όταν ένα βαγόνι με μήκος L περάσει από τη φωτοπύλη και διακόψει τη
δέσμη για χρονικό διάστημα t, σε λειτουργία GATE μπορούμε να μετρήσουμε το t και στη
συνέχεια να υπολογίσουμε την ταχύτητα του σώματος ν (ν = L/t), στη θέση της αεροτροχιάς
που βρίσκεται η φωτοπύλη.

Σχήμα 7.5
Στη βάση της κύριας φωτοπύλης υπάρχει επίσης ένας δεύτερος διακόπτης επιλογής που
μας επιτρέπει να επιλέξουμε 1 ms ή 0,1 ms, ωστόσο και στις δύο επιλογές το σφάλμα
χρονομέτρησης του οργάνου είναι 1%.
Στη βάση της κύριας φωτοπύλης υπάρχει και ένας κάθετος μοχλός MEMORY, με δύο
θέσεις λειτουργίας: ON και READ. Στη θέση ΟΝ μπορούν να γίνουν διαδοχικές μετρήσεις
δύο χρονικών διαστημάτων σε οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες. Ο πρώτος χρόνος (t1)
εμφανίζεται αμέσως στην οθόνη του χρονομέτρου. Ο δεύτερος χρόνος (t2) μετριέται
αυτόματα, ωστόσο δεν φαίνεται στην οθόνη άμεσα, καθώς στη μνήμη του οργάνου
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αποθηκεύεται το άθροισμα t1 + t2. Για να ανασύρουμε το άθροισμα αυτό στην οθόνη του
οργάνου, ο μοχλός μετακινείται στη θέση READ. Προσοχή όμως. Πριν γίνει η κίνηση αυτή,
πρέπει οπωσδήποτε πρώτα να σημειωθεί η τιμή t1, καθώς αυτή εξαφανίζεται και στην οθόνη
εμφανίζεται το άθροισμα των δύο χρόνων. Με μια απλή αφαίρεση, βρίσκουμε το t2.
Επειδή η υπέρυθρη δέσμη και ο ανιχνευτής της φωτοπύλης έχουν κάποιο εύρος,
ενδέχεται το πραγματικό μήκος του βαγονιού να μην ταυτίζεται με το «ενεργό» μήκος που
αντιλαμβάνεται η φωτοπύλη. Γι’ αυτόν το λόγο φροντίζουμε το βαγόνι να περνά όσο το
δυνατόν κοντύτερα στον ανιχνευτή της φωτοπύλης και η τροχιά του να είναι κάθετη στην
υπέρυθρη δέσμη, όπως φαίνεται στο Σχ. 7.6. Ελέγχουμε επιπλέον αν υπάρχει διαφορά μεταξύ
πραγματικού και «ενεργό» μήκους. Το τελευταίο προσδιορίζεται αν ένα βαγόνι κινηθεί αργά
μέσα από μια φωτοπύλη (λειτουργία GATE) και με τη βοήθεια της μετρητικής ταινίας της
αεροτροχιάς μετρηθεί η απόσταση που διανύει από το σημείο που ενεργοποιεί την κόκκινη
LED μέχρι το σημείο όπου αυτή σβήνει. Αν το «ενεργό» μήκος προκύψει μεγαλύτερο από το
πραγματικό, πρέπει αυτό να χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς που θα γίνουν με τα
πειραματικά δεδομένα.

Σχήμα 7.6
Τέλος, όταν χρησιμοποιείται και η βοηθητική φωτοπύλη, δηλαδή το χρονόμετρο δέχεται
δύο οπτοηλεκτρικά σήματα, αυτό ενεργοποιείται από το σήμα εκείνης της φωτοπύλης που
χρονικά το παρήγαγε πρώτη.
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7.4. Εκτέλεση των πειραμάτων
7.4.1. Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα
Στο πείραμα αυτό θα ελεγχθεί πειραματικά η σχέση (7.1), η οποία πηγάζει από τον δεύτερο
νόμο του Νεύτωνα. Έτσι, για διάφορες δυνάμεις Ba, αλλά με σταθερό το άθροισμα m + ma θα
μετρηθεί η επιτάχυνση της μάζας m. Αν ο νόμος ισχύει, τότε:
(α) η σχέση μεταξύ γ και Ba αναμένουμε να είναι γραμμική
(β) ο συντελεστή αναλογίας αναμένουμε να είναι 1/(m + ma + mτ/2)
Για την εκτέλεση του πειράματος:
1. Επιλέξτε μια ικανοποιητική παροχή αέρα από τον επιλογέα στροφών του τροφοδοτικού
(συνήθως αρκεί η ένδειξη 2 για τροφοδοσία με αέρα δύο αεροτροχιών).
2. Οριζοντιώστε πολύ προσεκτικά (και με τη βοήθεια του επιβλέποντα) την αεροτροχιά με
τους δύο κοχλίες που υπάρχουν στο διπλό υποστήριγμα. Η φυσαλίδα που υπάρχει
υποδεικνύει τη συμμετρική θέση των πλευρών της αεροτροχιάς ως προς την κατακόρυφο. Η
ακριβής οριζοντίωση πρέπει να γίνει με την τοποθέτηση ενός βαγονιού στο μέσο της
αεροτροχιάς, το οποίο είτε θα παραμείνει ακίνητο είτε θα κάνει μικρές μετακινήσεις, πότε
προς τη μία και πότε προς την άλλη κατεύθυνση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να
επιταχύνεται σταθερά προς κάποια κατεύθυνση.
3. Συνδέστε τον ακροδέκτη πρόσδεσης του νήματος με ένα βαγόνι και αφήστε το βαγόνι
πάνω στην αεροτροχιά. (Η μάζα του ακροδέκτη είναι 2,5 ± 0,1 g και η ίδια ακρίβεια ισχύει
για όλες τις μάζες που δίνονται.)
4. Τοποθετήστε τις φωτοπύλες κάθετα στην αεροτροχιά, όπως φαίνεται στο ακόλουθο
σχήμα

Σχήμα 7.7
5. Τεντώστε το νήμα και ρυθμίστε την απόσταση των φωτοπυλών έτσι ώστε: α) το βαγόνι
να βρίσκεται πριν την 1η φωτοπύλη, όταν το άγκιστρο εξάρτησης μαζών κρέμεται πολύ κοντά
στην τροχαλία, β) το άγκιστρο να μην έχει ακουμπήσει στο έδαφος πριν το βαγόνι περάσει
εντελώς μέσα από τη 2η φωτοπύλη.
6. Ελέγξτε αν το ενεργό μήκος του βαγονιού είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό και
σημειώστε τη μεγαλύτερη τιμή, L.
7. Προσθέστε 40 g πάνω στο βαγόνι. Τα μικρά βάρη έχουν μάζα 5 g και τα αμέσως
μεγαλύτερα 10 g. Τα βάρη τοποθετούνται στο βαγόνι συμμετρικά, δηλαδή σε κάθε πλευρά
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πρέπει να υπάρχει ο ίδιος αριθμός βαρών. Σημειώστε στον Πίνακα 1 τη συνολική μάζα m
(μάζες του βαγονιού, των βαριδιών και του ακροδέκτη).
8. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, μπορείτε να προσθέσετε μια μάζα 5-10 g στο άγκιστρο
εξάρτησης βαρών. Σημειώστε στον Πίνακα I τη συνολική μάζα, ma (Η μάζα του άγκιστρου
είναι 2,0 g).
Πίνακας Ι
m (g)

ma (g)

t1 (s)

t1  t 2 ( s )

9. Επιλέξτε ένα σημείο εκκίνησης, xo, από το οποίο θα αφήνετε κάθε φορά ελεύθερο το
βαγόνι.
10. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας GATE για τις φωτοπύλες, με τον διακόπτη της μνήμης
στη θέση ON, και πιέστε το κουμπί RESET (μηδενισμός).
11. Αφήστε ελεύθερο το βαγόνι από τη θέση xo. Σημειώστε στον Πίνακα Ι τους χρόνους t1
και t1 + t2, όπου t1 και t2 είναι οι χρόνοι που χρειάστηκε το βαγόνι για να περάσει από την 1η
και τη 2η φωτοπύλη αντίστοιχα. Επαναλάβετε αυτές τις μετρήσεις άλλη μία φορά.
12. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας PULSE για τις φωτοπύλες και πιέστε το κουμπί RESET.
13. Αφήστε ξανά το βαγόνι από τη θέση xo και μετρήστε (δύο φορές) τον χρόνο t3 που
χρειάστηκε το βαγόνι για να μετακινηθεί από τη μία φωτοπύλη στην άλλη.
14. Μετακινώντας τις μάζες από το βαγόνι στο άγκιστρο (κρατώντας δηλαδή σταθερή τη
συνολική κινούμενη μάζα), επαναλάβετε άλλες τέσσερις φορές τις προηγούμενες μετρήσεις.
7.4.2. Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας
Στο πείραμα αυτό ελέγχεται η σχέση (7.4), μέσω μέτρησης των μεγεθών mgΔh και της
διαφοράς m(υ2)2/2 − m(υ1)2/2, η οποία παραπέμπει σε μετρήσεις ταχύτητας σε δύο σημεία της
αεροτροχίας που έχουν υψομετρική διαφορά Δh. Για τον σκοπό αυτό:
1. Βεβαιωθείτε ότι η αεροτροχιά είναι οριζόντια.
2. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των υποστηριγμάτων της αεροτροχιάς d (Σχ. 7.8).
3. Μετρήστε το ύψος του ειδικού υποστηρίγματος h και τοποθετήστε το κάτω από το μονό
υποστήριγμα της αεροτροχιάς ώστε να έχουμε ένα κεκλιμένο επίπεδο. Τοποθετήστε τις δύο
φωτοπύλες, όπως στο σχήμα (Σχ. 7.8).

Σχήμα 7.8
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4. Μετρήστε την απόσταση D μεταξύ των φωτοπυλών, δηλαδή το μήκος κατά το οποίο το
βαγόνι κινείται πάνω στην αεροτροχιά από τη θέση όπου ενεργοποιεί την 1η φωτοπύλη μέχρι
τη θέση όπου ενεργοποιεί τη 2η φωτοπύλη. Παράλληλα, ελέγξτε αν υπάρχει διαφορά μεταξύ
πραγματικού και ενεργού μήκους.
5. Αφήστε ελεύθερο το βαγόνι από κάποιο σημείο στο πάνω άκρο της αεροτροχιάς,
επιλέγοντας τον τρόπο λειτουργίας GATE με μνήμη για τις φωτοπύλες, και μετρήστε δύο
φορές τους χρόνους t1 και t1+t2, όπου t1 και t2 οι χρόνοι που χρειάστηκε το βαγόνι για να
περάσει από την 1η και τη 2η φωτοπύλη αντίστοιχα.
6. Προσθέτοντας συμμετρικά μάζες στο βαγόνι, επαναλάβετε τις ίδιες μετρήσεις για άλλες
τέσσερις τιμές της συνολικής κινούμενης μάζας, καταγράφοντας τις μετρήσεις σας στον
Πίνακα ΙΙ.
Πίνακας ΙΙ
m (g)

t1 (s)

t1  t 2 ( s )

7. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα στη θέση τους και βεβαιωθείτε ότι αφήνετε την
πειραματική διάταξη σε καλύτερη κατάσταση από εκείνη που την βρήκατε.

7.5. Επεξεργασία των μετρήσεων
7.5.1. Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα
1. Με τις μετρήσεις που πήρατε συμπληρώστε τον Πίνακα ΙΙΙ, όπου t1, t2, t3 είναι οι μέσες
τιμές αυτών των χρόνων, υ1 και υ2 οι μέσες ταχύτητες του βαγονιού καθώς περνούσε από τις
δύο φωτοπύλες, αντίστοιχα, και Ba το βάρος της συνολικής αναρτημένης στο άγκιστρο μάζας,
ma. Για την επιτάχυνση, γ, του βαγονιού να χρησιμοποιηθεί η σχέση



 2  1
1

t t
t3
1 2 1
2t3

η οποία προκύπτει από την έκφραση ( 2 1 ) / t3 , όταν οι μέσες ταχύτητες vi γραφούν ως

vi 

L  oiti  1 2 ti2

, i = 1, 2
ti
ti

όπου νoi η αληθινή στιγμιαία ταχύτητα του βαγονιού τη στιγμή που εισέρχεται στη φωτοπύλη
i και ti ο χρόνος διακοπής της αντίστοιχης φωτοπύλης.
Πίνακας ΙΙΙ
m (kg)

ma (kg)

t1 (s)

t2 (s)

t3 (s)

ν1 (m/s)

ν2 (m/s)

γ (m/s2)

Βα (Ν)

2. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση γ = f (Βα).
3. Προκύπτει γραμμική σχέση; Υπολογίστε την κλίση, β, της ευθείας.
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4. Συγκρίνετε την τιμή της κλίσης με αυτήν που αναμένουμε από τη θεωρία (Εξ. 7.1) και
σχολιάστε. Η μάζα του δίσκου της τροχαλίας είναι 9 g. Μπορούμε να την αγνοήσουμε;
7.5.2. Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας
1. Υπολογίστε το ύψος Δh κατά το οποίο κατέβηκε το βαγόνι μεταξύ των δύο φωτοπυλών.
2. Συμπληρώστε τον Πίνακα IV, όπου t1, t2 είναι οι μέσες τιμές των χρόνων, ν1 και ν2 οι
ταχύτητες του βαγονιού καθώς περνούσε από τις δύο φωτοπύλες, Εκ1 και Εκ2 οι αντίστοιχες
κινητικές ενέργειες, ΔΕκ και ΔU η μεταβολή της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας,
αντίστοιχα.
Πίνακας IV
m (kg)

t1 (s)

t2 (s)

ν1 (m/s)

ν2 (m/s)

Εκ1 (J)

Εκ2 (J)

ΔΕκ (J)

ΔU (J)

3. Σχεδιάστε τη μεταβολή, ΔΕκ, της κινητικής ενέργειας ως συνάρτηση της ΔU.
Διατηρήθηκε η μηχανική ενέργεια;
4. Υπάρχει ενδεχομένως κάποιο συστηματικό σφάλμα που μπορεί να επηρέασε κάποιο (ή
και τα δύο) από τα πειράματα;
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Άσκηση 8
Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη θερμοκρασία
8.1. Σκοπός
Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται η καμπύλη της εξάρτησης της αντίστασης του βολφραμίου
από τη θερμοκρασία και υπολογίζεται ο θερμικός συντελεστής αντίστασης του βολφραμίου
στις υψηλές θερμοκρασίες.
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον σπουδαστή να μελετήσει ποιοτικά το φαινόμενο της
ισχύος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ένα θερμό στερεό σε συνάρτηση με τη
θερμοκρασία του.
8.2. Γενικά
8.2.1. Μεταβολή της αντίστασης με τη θερμοκρασία
Είναι γνωστό ότι η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από τα γεωμετρικά του στοιχεία και
δίνεται από τη σχέση R = ρL/S, όπου L είναι το μήκος του αγωγού, S η επιφάνεια της
διατομής του και ρ η ειδική αντίσταση που εξαρτάται από τη φύση του υλικού και τη
θερμοκρασία.
Η σχέση που συνδέει την αντίσταση ενός αγωγού με τη θερμοκρασία έχει τη μορφή:
Rθ = R0 (1 + αθ)

(8.1)

όπου α είναι ο θερμικός συντελεστής αντίστασης, θ η θερμοκρασία και R0 η τιμή της
αντίστασης για θ = 0 0C. Ο θερμικός συντελεστής αντίστασης είναι θετικός για τα μέταλλα
και αρνητικός για τον άνθρακα και τους ημιαγωγούς.
Για το βολφράμιο, από το οποίο είναι κατασκευασμένο το νήμα στις λυχνίες
πυρακτώσεως, ο θερμικός συντελεστής αντίστασης για την περιοχή 0100 0C έχει την τιμή
3,92x10-3 0C-1.
Μπορούμε να προσδιορίσουμε εύκολα την αντίσταση ενός αγωγού από τον νόμο του
Ohm V = RI, μετρώντας την τάση στα άκρα του και το ρεύμα που τον διαρρέει. Επειδή η
αντίσταση μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία, η καμπύλη του U συναρτήσει του Ι δεν είναι
ευθεία, αλλά καμπύλη με τα κοίλα προς τα πάνω ή κάτω, ανάλογα με τον αν η αντίσταση
αυξάνεται ή ελαττώνεται με τη θερμοκρασία, αντιστοίχως.
Στην πραγματικότητα, η σχέση που συνδέει την αντίσταση με τη θερμοκρασία, στις
υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι γραμμική αλλά έχει τη μορφή:
Rθ =R0 (1 + αθ + βθ2 + γθ3 +…)

(8.2)

Σε πολλά πρακτικά προβλήματα όμως, όπως και στην άσκηση αυτή, χρησιμοποιούμε
προσεγγιστικά την Εξ.(8.1) θεωρώντας ότι ο συντελεστής α δεν είναι μία σταθερά αλλά
εξαρτάται από τη θερμοκρασία.
Το βολφράμιο είναι το πιο πυρίμαχο μέταλλο (θερμοκρασία τήξης 3380 0C), και για το
λόγο αυτό βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην επιστημονική έρευνα και σε διάφορες συσκευές
υψηλής τεχνολογίας. Σε θερμοκρασία δωματίου ο θερμικός συντελεστής αντίστασης, α, είναι
περίπου 4,1×10-3 K-1. Επίσης, υπό κανονικές συνθήκες, είναι ανοξείδωτο, καθώς η οξείδωσή
του αρχίζει σε θερμοκρασίες άνω των 400 0C. Αλλά έχει και ένα «αδύνατο σημείο»: η
αντίστασή του έντονα εξαρτάται από τη θερμοκρασία (υπάρχουν εφαρμογές όπου το
79

«αδύνατο σημείο» είναι «δυνατό»). Πράγματι, στο θερμοκρασιακό διάστημα 273-2500 Κ, η
αντίσταση του βολφραμίου μεταβάλλεται περίπου 15 φορές! Αυτό εξηγεί γιατί μερικές φορές
αδυνατούμε να θέσουμε σε λειτουργία μια λάμπα πυρακτώσεως μεγάλης ισχύος, για
παράδειγμα 880 W, που όταν είναι θερμή (≈ 2500 Κ) διαρρέεται από ρεύμα 4 Α
(220V×4A=880W). Στην αρχή, όταν η λάμπα είναι ψυχρή, η αντίσταση του νήματός της
είναι 15 φορές μικρότερη και επομένως, όταν ανοίγουμε το διακόπτη, το αρχικό ρεύμα στη
λάμπα είναι 15 φορές μεγαλύτερο ή περίπου 60 Α! Στον ηλεκτρολογικό πίνακα το ρεύμα
αυτό αμέσως θα «ρίξει κάτω» το ρελέ ασφαλείας που συνήθως είναι των 16 Α.
8.2.2. Ακτινοβολία μέλανος σώματος
Στις υψηλές θερμοκρασίες τα σώματα, εκτός από τις μεταβολές των ιδιοτήτων που
υφίστανται, συγχρόνως ακτινοβολούν, όπως για παράδειγμα το σύρμα βολφραμίου στις
λυχνίες πυρακτώσεως.
Οι νόμοι της ακτινοβολίας εμπεριέχονται στη σχέση που έδωσε ο Planck για το μέλαν
σώμα, που έχει τη μορφή:
 

2hc2



5



1
hc


exp
 1
kT




(8.3)

όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός, k η σταθερά του Boltzmann, h η σταθερά του Planck, λ το
μήκος κύματος και Ελ είναι η συνάρτηση κατανομής της αφετικής ικανότητας, δηλαδή η
ακτινοβολούμενη ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας και ανά μονάδα μήκους κύματος στην
περιοχή μήκους κύματος λ.
Επειδή η Εξ. (8.3) δεν είναι εύκολα κατανοητή, δίνεται η γραφική της απεικόνιση στο
Σχ. 8.1.

Είναι φανερό ότι το γινόμενο Ελdλ εκφράζει την ισχύ που ακτινοβολείται ανά μονάδα
επιφάνειας στα μήκη κύματος μεταξύ λ και λ+dλ σε κάθε θερμοκρασία και ισούται με το
εμβαδόν που περικλείεται από την αντίστοιχη καμπύλη του Σχ. 8.1 και τον άξονα των λ στην
περιοχή μεταξύ λ και λ + dλ.
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8.3. Μέθοδος
Η θερμοκρασία του σύρματος βολφραμίου μπορεί να ρυθμιστεί με τη μεταβολή του ρεύματος
που διαρρέει το σύρμα. Για το βολφράμιο υπάρχει εμπειρική σχέση που δίνει τη θερμοκρασία
του νήματος ως συνάρτηση του ρεύματος και της διαμέτρου του σύρματος. Η γραφική
παράσταση αυτής της σχέσης φαίνεται στο Σχ. 8.3.
Η αντίσταση του σύρματος στις διάφορες θερμοκρασίες προσδιορίζεται από τον νόμο
του Οhm (R = V/I).
Έτσι, αν χρησιμοποιηθεί μία λυχνία βολφραμίου, είναι εύκολο πειραματικά να
προσδιοριστεί η αντίσταση του νήματός της για θερμοκρασίες από εκείνην του
περιβάλλοντος ώς τους 2500 0C.
8.4. Πειραματική διάταξη
Για την εκτέλεση του πειράματος απαιτούνται:
Μία πηγή εναλλασσόμενης τάσης 12V, μία λυχνία με νήμα από σύρμα βολφραμίου, μία
ρυθμιζόμενη αντίσταση, R΄, ένα βολτόμετρο, V, και ένα αμπερόμετρο, Α (Σχ. 8.2).
Βιβλιογραφία
1. Μαθήματα Φυσικής Berkeley, Τόμος ΙΙ: Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός, Κεφ.4 (Αθήνα, 1978).
2. Κ. Αλεξόπουλος, Γενική Φυσική. Θερμότης. Παράγρ. 186,193.
3. Κ. Αλεξόπουλος, Γενική Φυσική. Ηλεκτρισμός. Παράγρ. 148.
4. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι, ΕΜΠ, Τομέας Φυσικής, ΣΕΜΦΕ, Εκδόσεις
Συμμετρία (Αθήνα, 2010).
8.5. Εκτέλεση
1. Να αναγνωριστεί το κύκλωμα όπως φαίνεται στο Σχ. 8.2.

2. Μεταβάλλοντας την τιμή της ρυθμιζόμενης αντίστασης R΄, μεταβάλλετε το ρεύμα, Ι, που
διαρρέει τη λυχνία βολφραμίου και ταυτόχρονα μετρήστε τη διαφορά δυναμικού, V, στα
άκρα της. Επαναλάβετε αυτή τη μέτρηση για δέκα τουλάχιστον τιμές του Ι, μεταξύ 0 και 4Α.
Καταχωρήστε τις μετρήσεις σας στον Πίνακα Ι.
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Πίνακας Ι
V (Volt)

R (Ω)

I (A)

T (Κ)

θ (0C)

3. Ρυθμίστε την αντίσταση, ώστε να περάσει από τη λυχνία το ρεύμα που θα ανεβάσει τη
θερμοκρασία του νήματος στους 1500 Κ, όπως αυτό προκύπτει από το διάγραμμα T = f(I)
του Σχ. 8.3.

4. Καταχωρήστε την τιμή του ρεύματος και της τάσης στα άκρα της λυχνίας στον Πίνακα ΙΙ.
Πίνακας ΙΙ
Τ (K)

V (V)

I (A)

P = IU (W)

1500
2000
2500
5. Επαναλάβετε τη διαδικασία για Τ = 2000 Κ και Τ = 2500 Κ.
6. Παρατηρήστε πώς μεταβάλλεται η ισχύς που ακτινοβολείται στο περιβάλλον από το νήμα
της λυχνίας στις παραπάνω θερμοκρασίες και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας.
8.6. Επεξεργασία των μετρήσεων
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1. Για κάθε ζεύγος τιμών V και Ι που μετρήσατε, υπολογίστε την αντίσταση, R, της λυχνίας
και καταχωρήστε τα αποτελέσματα στον πίνακα Ι.
2. Σχεδιάστε την καμπύλη της διαφοράς δυναμικού, V, ως συνάρτηση του ρεύματος Ι.
3. Για τις τιμές του ρεύματος, Ι, της λυχνίας και από την καμπύλη του Σχ. 8.3, που δίνει τη
θερμοκρασία του νήματος συναρτήσει του ρεύματος, βρείτε τις αντίστοιχες τιμές της
θερμοκρασίας, Τ, (σε βαθμούς Kelvin, K) και θ (σε 0C), (θ = Τ  273). Καταχωρήστε τις τιμές
αυτές στον Πίνακα Ι.
4. Σχεδιάστε την καμπύλη της αντίστασης, R, της λυχνίας, ως συνάρτηση της θερμοκρασίας
του νήματος, θ.
5. Από την κλίση της καμπύλης R(θ) βρείτε τον θερμικό συντελεστή αντίστασης, α, του
βολφραμίου σε οποιαδήποτε θερμοκρασία μεταξύ 1500 0C και 2000 0C. Για τη λυχνία που
χρησιμοποιήθηκε, δίνεται ότι R0 = 0,25 Ω. Συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με την τιμή του
α μεταξύ 0 0C και 100 0C, που είναι 3,92×10-3 0C-1.
6. Από τις μετρήσεις V και Ι, που έχετε καταχωρήσει στον Πίνακα ΙΙ, βρείτε την
προσφερόμενη στη λυχνία ηλεκτρική ισχύ, η οποία και ακτινοβολείται στο περιβάλλον.
7. Συγκρίνατε, ποιοτικά, τις πειραματικές τιμές της ακτινοβολούμενης ισχύος, όπως
προκύπτουν από τον Πίνακα ΙΙ, με την ισχύ που προβλέπεται να ακτινοβολεί το νήμα της
λυχνίας στις αντίστοιχες θερμοκρασίες, σύμφωνα με το Σχ. 8.1.
8. Συμφωνούν τα αποτελέσματά σας με τις παρατηρήσεις που κάνατε στην ερώτηση 3 της
Παραγρ. 8.5, σχετικά με την μεταβολή της ακτινοβολούμενης ισχύος του νήματος
συναρτήσει της θερμοκρασίας του;
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Άσκηση 9
Χαρτογράφηση ηλεκτρικού πεδίου
9.1. Σκοπός
Στην άσκηση αυτή, με τη μέθοδο της ηλεκτρολυτικής λεκάνης, προσδιορίζεται το ηλεκτρικό
πεδίο μεταξύ δύο ηλεκτροδίων στο κενό, με τη χάραξη των ισοδυναμικών επιφανειών και
δυναμικών γραμμών του πεδίου αυτού.
9.2. Γενικά
Η σύγχρονη τεχνολογική πρόοδος άμεσα συνδέεται με την εξέλιξη και πρόοδο της
Ηλεκτρονικής γενικά και της Ηλεκτρονικής Οπτικής, ειδικότερα. Στις εφαρμογές ευρεία
χρήση βρίσκουν οι διατάξεις και συσκευές στις οποίες αξιοποιείται η κίνηση των
ηλεκτρονίων σε χώρο υψηλού κενού. Αρκεί να αναφέρουμε τη λυχνία ακτινών Χ, το
τηλεβόλο ηλεκτρονίων στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, τον καθοδικό σωλήνα του
παλμογράφου, τα ραντάρ, την οθόνη της τηλεόρασης κ.λπ. Στις ηλεκτρονικές συσκευές
αυτού του είδους η κίνηση των ηλεκτρονίων εξαρτάται από τη χωρική κατανομή και ένταση
του ηλεκτρικού πεδίου, η μαθηματική ανάλυση του οποίου δεν είναι πάντα εφικτή.
Γνωρίζουμε για παράδειγμα, τη χωρική κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ δύο
ομόκεντρων μεταλλικών σφαιρών, ομόκεντρων κυλίνδρων και δύο επίπεδων επιφανειών,
αλλά ήδη η ανάλυση του πεδίου μεταξύ δύο έκκεντρων σφαιρών συνιστά δύσκολο
μαθηματικό πρόβλημα. Ακόμη δυσκολότερη είναι η ανάλυση του ηλεκτρικού πεδίου όταν τα
ηλεκτρόδια έχουν σχήμα πιο σύνθετο από αυτό της σφαίρας ή του κυλίνδρου. Στις
περιπτώσεις αυτές οι ερευνητές καταφεύγουν στην πειραματική μελέτη του ηλεκτρικού
πεδίου, χαρτογραφώντας τις ισοδυναμικές επιφάνειες και τις δυναμικές γραμμές του πεδίου
μεταξύ των εξεταζόμενων αγωγών. Για το σκοπό αυτό οι ερευνητές ανέπτυξαν διάφορες
πειραματικές τεχνικές, αλλά η πιο πετυχημένη και ακριβής ήταν η μέθοδος της
ηλεκτρολυτικής λεκάνης.
9.3. Μέθοδος της ηλεκτρολυτικής λεκάνης
Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στη διαπίστωση ότι το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται
από μία διάταξη αγωγών στο κενό, είναι ίδιο με αυτό που δημιουργείται μέσα σε έναν
ηλεκτρολύτη, αρκεί να είναι ίδιες οι οριακές συνθήκες.
Συνήθως η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση δυσδιάστατου πεδίου,
δηλαδή πεδίου που μεταβάλλεται μόνο στο επίπεδο x,y, ενώ σε οποιοδήποτε σημείο του
άξονα z το πεδίο έχει την ίδια τιμή. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε το ηλεκτρικό
πεδίο που δημιουργείται στο ‘‘κάθετο επίπεδο’’ μεταξύ δύο έκκεντρων κυλίνδρων το μήκος
των οποίων είναι άπειρο.
Για τη χαρτογράφηση τοποθετούν τα δύο ηλεκτρόδια σε μία πλαστική λεκάνη που
περιέχει ηλεκτρολύτη. Μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων εφαρμόζουν τάση, για παράδειγμα 1,0
V, και με ένα βολτόμετρο μετράνε το ηλεκτρικό δυναμικό σε διάφορα σημεία του υγρού.
Ασφαλώς στην πράξη οι δύο αγωγοί έχουν πεπερασμένο μήκος. Ο όρος ‘‘άπειρο μήκος
κατά τη διεύθυνση z’’ διασφαλίζεται όταν τα ηλεκτρόδια εξέχουν κάθετα από το υγρό, η
επιφάνεια του οποίου ορίζεται ως το x,y, επίπεδο του πεδίου. Σημειώνουμε ότι τα ηλεκτρόδια
πρέπει να είναι κάθετα και προς τον πυθμένα της λεκάνης. Επομένως για να είναι η
καταγραφή σωστή, οι δύο επιφάνειες του ηλεκτρολύτη πρέπει να είναι κάθετες προς τις δύο
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παράλληλες επιφάνειες των αγωγών. Όσο για το ύψος του υγρού, μερικά εκατοστά είναι
αρκετά. Ο ηλεκτρολύτης χρησιμοποιείται για δύο λόγους:
Α) Το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται μέσα στον ηλεκτρολύτη είναι θωρακισμένο,
δηλαδή δεν επηρεάζεται από την παρουσία άλλων αγωγών (τα χέρια του πειραματιστή,
διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, τα καλώδια του βολτόμετρου κ.λπ.) που είναι κοντά, αλλά
έξω από το υγρό, ακόμη και όταν τα αντικείμενα αυτά βρίσκονται υπό υψηλό ηλεκτρικό
δυναμικό. Μάλιστα όσο πιο αγώγιμος είναι ο ηλεκτρολύτης, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η
θωράκιση. Στο κενό ένα κοντινό αγώγιμο αντικείμενο θα επηρέαζε το πεδίο μεταξύ των δύο
αγωγών. Το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι και το καλώδιο του μετρητή τάσης, ακόμη και
όταν ο μετρητής είναι ‘‘ιδανικός’’.
Β) Συνήθως για τη μέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου χρησιμοποιούνται βολτόμετρα που
καταναλώνουν ρεύμα. Όσο μικρότερο ρεύμα καταναλώνουν, τόσο λιγότερο το ρεύμα αυτό
αλλοιώνει την τιμή της τάσης στο σημείο που γίνεται η μέτρηση. Ιδανικός για το σκοπό αυτό
είναι ο μετρητής τάσης με μηδενική κατανάλωση ρεύματος (άπειρη αντίσταση εισόδου). Τα
όργανα αυτά υπάρχουν, αλλά έχουν μικρή ευαισθησία και τα χρησιμοποιούν μόνο ως
μετρητές υψηλής τάσης (κιλοβολτόμετρα).
Όταν χρησιμοποιούνται κοινοί μετρητές τάσης, για παράδειγμα με αντίσταση εισόδου
10 ΜΩ (κατανάλωση 1 μΑ στα 10 V), οι ερευνητές καταφεύγουν σε μεθόδους που
μηδενίζουν το ρεύμα κατανάλωσης από το σημείο μέτρησης.
9.3.1. Το γενικό ηλεκτροστατικό πρόβλημα
Το ηλεκτροστατικό πεδίο στον χώρο μπορεί να περιγράφει με τη χρησιμοποίηση είτε της
(βαθμωτής) συνάρτησης ηλεκτρικού δυναμικού U(x,y,z) είτε της (διανυσματικής)
συνάρτησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου E(x,y,z). Οι δύο περιγραφές είναι
ισοδύναμες. Το δυναμικό U και το ηλεκτρικό πεδίο E συνδέονται με τη σχέση
 U
U
U 
Ε( x, y, z )  U ( x, y, z )  x
y
z

y
z 
 x

(9.1)

όπου U ( x, y, z) ή gradU λέγεται βαθμίδα του U.
Η συνάρτηση δυναμικού U(x,y,z) και η πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου ρ(x,y,z) στον
κενό χώρο συνδέονται με την εξίσωση Poisson:
 2U ( x, y, z )  divgrad U  


0

(9.2)

όπου ε0 είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού. Το  2 λέγεται τελεστήςLaplace η
Λαπλασιανή. Σε καρτεσιανές συντεταγμένες ισχύουν οι σχέσεις:
div E 

E x E y E z


x
y
z

(9.3)

και
 2    U 

 2U  2U  2U
 2  2
x 2
y
z

(9.4)

Σε περιοχές του χώρου όπου ρ(x,y,z) = 0, η εξίσωση Poisson γράφεται
 2U ( x, y, z)  0

(9.5)
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Αυτή είναι η γνωστή εξίσωση Laplace, την οποία συναντάμε σε πολλές περιοχές της
Φυσικής. Οι συναρτήσεις που ικανοποιούν την εξίσωση Laplace ονομάζονται αρμονικές
συναρτήσεις.
Η συμπεριφορά ενός αγωγού μέσα σε ηλεκτροστατικό πεδίο χαρακτηρίζεται από δύο
σημαντικές και αλληλένδετες μεταξύ τους ιδιότητες που χρησιμοποιούμε στην άσκησή μας.
Η επιφάνεια του αγωγού είναι ισοδυναμική επιφάνεια, ενώ το ηλεκτρικό πεδίο είναι κάθετο
στην επιφάνεια σε κάθε της σημείο.
Όταν δοθεί μία διάταξη των αγωγών στο χώρο, το γενικό ηλεκτροστατικό πρόβλημα
συνίσταται στο να βρούμε μία λύση της εξίσωσης Laplace που ικανοποιεί ταυτόχρονα και τις
οριακές συνθήκες για τη δεδομένη διάταξη αγωγών.
Η λύση της εξίσωσης Laplace με δεδομένες οριακές συνθήκες είναι ένα δύσκολο
μαθηματικό πρόβλημα. Υπάρχουν λίγες μόνο διατάξεις αγωγών στο χώρο, για τις οποίες
μπορεί να δοθεί ακριβής λύση σε αναλυτική μορφή. Για τους λόγους αυτούς η μέτρηση του
ηλεκτρικού πεδίου για μία δεδομένη διάταξη αγωγών έχει και πρακτική αξία (π.χ. στο
σχεδιασμό ηλεκτροστατικών φακών ηλεκτρονίων και ηλεκτρονικών λυχνιών).
9.3.2. Ηλεκτρικά πεδία μέσα σε αγωγούς
Όταν έχουμε ηλεκτρικά ρεύματα σε αγωγούς η εξίσωση συνέχειας (διατήρηση φορτίου)
divJ 


0
t

(9.6)

συνδέει την πυκνότητα ρεύματος Jμε την πυκνότητα φορτίου ρ σε κάθε σημείο του αγωγού.
Για στατικά (ανεξάρτητα του χρόνου) ρεύματα ανάγεται στην
  J  divJ  0

(9.7)

Η Εξ. (9.7) ισχύει προσεγγιστικά και για πολύ αργά μεταβαλλόμενα ρεύματα. Με αυτόν
τον όρο εννοούμε ρεύματα των οποίων η περίοδος είναι μεγάλη συγκριτικά με το χρόνο που
χρειάζεται για να διαδοθεί η μεταβολή από ένα σημείο του αγωγού σε ένα άλλο.
Η τοπική μορφή του νόμου του Ohm δίνει τη σχέση μεταξύ Jκαι έντασης του
ηλεκτρικού πεδίου Ε:
(9.8)
J E
όπου σ είναι η αγωγιμότητα του αγωγού σε κάθε σημείο. Επομένως
  ( E)  div E  0

(9.9)

Αν το σ είναι ανεξάρτητο της θέσης (ομογενής αγωγός):
divE  0

(9.10)

Ισχύει εξάλλου και η Εξ. (9.1) η οποία σε συνδυασμό με την (9.10) δίνει
div gradU   2U  0

(9.11)

από την οποία προκύπτει ότι η εξίσωση Laplace ικανοποιείται από το δυναμικό μέσα σε έναν
αγωγό με στατικά ρεύματα.
Επειδή λοιπόν η διαφορική εξίσωση την οποία ικανοποιεί το δυναμικό U στο γενικό
ηλεκτροστατικό πρόβλημα είναι η ίδια με αυτήν που ισχύει σε αγωγούς με στατικά ρεύματα
(εξίσωση Laplace), οι λύσεις U(x,y,z) θα είναι οι ίδιες αν οι οριακές συνθήκες είναι οι ίδιες.
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Ως οριακές συνθήκες δίνονται συνήθως τα δυναμικά των αγωγών (στο συγκεκριμένο
πρόβλημα) για την ηλεκτροστατική περίπτωση, ή οι επιφάνειες των αγωγών (ηλεκτροδίων
που έχουν αγωγιμότητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή του ηλεκτρολύτη) στην περίπτωση που
έχουμε ροή ρεύματος. Όταν έχουμε ροή ρεύματος σε ένα σύστημα μεταλλικών αγωγών μέσα
σε υγρό αγωγό (ηλεκτρολύτη), επειδή η αγωγιμότητα του μετάλλου είναι πολύ μεγαλύτερη
από αυτήν του υγρού, τα ηλεκτρικά πεδία μέσα στους μεταλλικούς αγωγούς είναι πολύ μικρά
και η πτώση δυναμικού μέσα στους μεταλλικούς αγωγούς είναι σχετικά μικρή. Γι’ αυτό οι
επιφάνειες των μεταλλικών αγωγών μπορούν να θεωρηθούν ισοδυναμικές επιφάνειες. Έτσι
το πρόβλημα του προσδιορισμού του δυναμικού μέσα σε αγωγούς (ηλεκτρολύτες) που
διαρρέονται από ηλεκτρικά ρεύματα, είναι το ίδιο με την εύρεση του δυναμικού στον κενό
χώρο ανάμεσα σε αγωγούς.
9.4. Μέθοδος
Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στη διαπίστωση ότι το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται
από μία διάταξη ηλεκτροδίων (αγωγών) είναι το ίδιο, είτε η διάταξη βρίσκεται στο κενό (ή
στον αέρα) είτε σε έναν ηλεκτρολύτη.
Η μέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου στο κενό είναι εφικτή, αλλά συνιστά δύσκολο
πρόβλημα της Πειραματικής Φυσικής. Πολύ ευκολότερη είναι η μέτρηση του ηλεκτρικού
πεδίου σε αγώγιμους χώρους όπου κυκλοφορούν ηλεκτρικά ρεύματα, μικρό μέρος των
οποίων μπορεί να αξιοποιηθεί από τον μετρητή τάσης. Επομένως είναι πειραματικά εύκολο
να βρούμε τις ισοδυναμικές επιφάνειες ενός πεδίου σε έναν ηλεκτρολύτη. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιούμε μία πειραματική διάταξη όπως αυτή που εικονίζεται στο Σχ. 9.1.

Στο Σχ. 9.1, Α και Β είναι τα ηλεκτρόδια που σχηματίζουν τη διάταξη το ηλεκτρικό
πεδίο της οποίας θέλουμε να μελετήσουμε. Τα ηλεκτρόδια αυτά είναι βυθισμένα στον
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ηλεκτρολύτη (π.χ. νερό) της λεκάνης, όπου το ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείται μέσω σύνδεσης
των ηλεκτροδίων με μία πηγή τάσης 12 V. Μεγαλύτερες τάσεις αποφεύγονται προκειμένου
να αποτραπεί η ηλεκτρόλυση του νερού.
Σημειώνουμε ότι η διάταξη αυτή είναι διάταξη μηδενικής κατανάλωσης ρεύματος από το
σημείο μέτρησης. Ο ανιχνευτής συνδέεται με τον δρομέα του ποτενσιόμετρου μέσω ενός
ευαίσθητου γαλβανόμετρου, η διακριτική ικανότητα του οποίου είναι 0,1 μΑ. Ο μηδενισμός
του ρεύματος κατανάλωσης επιτυγχάνεται με μετακίνηση του δρομέα σε μία ορισμένη θέση.
Η ρύθμιση της θέσης του δρομέα στο ποτενσιόμετρο θεωρείται ολοκληρωμένη, όταν το
γαλβανόμετρο δείχνει μηδενική τιμή, δηλαδή η διαφορά δυναμικού στο γαλβανόμετρο είναι
μηδέν. Ο όρος αυτός επιτυγχάνεται όταν τα δυναμικά στον δρομέα και στο νερό έχουν την
ίδια τιμή. Ο όρος αυτός είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς στη διάταξη το δυναμικό του
νερού μετριέται έμμεσα, μέσω μέτρησης του δυναμικού του δρομέα με ένα κοινό
βολτόμετρο, το ρεύμα κατανάλωσης του οποίου δεν αντλείται από τον ηλεκτρολύτη. Αντίθετα
σε μία άμεση μέτρηση του δυναμικού με ένα κοινό βολτόμετρο, από το σημείο μέτρησης
αναγκαστικά θα διακλαδωνόταν ένα ρεύμα προς τον μετρητή. Λόγω μεγάλης αντίστασης του
νερού, το ρεύμα του μετρητή δημιουργεί μεγάλη πτώσης τάσης στο υγρό, η οποία αλλοιώνει
σε μεγάλο βαθμό το δυναμικό του νερού στο σημείο μέτρησης.
Ουσιαστικά πρόκειται για τη γνωστή μέθοδο της γέφυρας Winston με 4 ωμικές αντιστάσεις,
όπου στη μία διαγώνια εφαρμόζεται η τάση της πηγής, ενώ στην άλλη διαγώνια συνδέεται
ένα ευαίσθητο γαλβανόμετρο (Σχ. 9.2).

Τις αντιστάσεις R1 και R2 τις δημιουργούν τα δύο μέρη του ποτενσιόμετρου, ενώ οι
αντιστάσεις R3 και R4 δημιουργούνται από τις δύο στήλες του νερού. Στο σημείο a ο
ανιχνευτής εφάπτεται το νερό, ενώ ο δρομέας του ποτενσιόμετρου βρίσκεται στο σημείο b.
Η γέφυρα ισορροπεί (IG = 0) όταν τα δυναμικά στα σημεία a και b είναι ίσα. Ο όρος
αυτός επιτυγχάνεται όταν R1/R2 = R3/R4, για οποιαδήποτε τάση της πηγής.
Στο πείραμα η καταγραφή των ισοδυναμικών επιφανειών γίνεται με τον ακόλουθο
τρόπο:
1. Ρυθμίζουμε τη θέση του δρομέα στο ποτενσιόμετρο προκειμένου το βολτόμετρο να
δείχνει μία ορισμένη τιμή, για παράδειγμα 0,7 V.
2. Με τον ανιχνευτή στην επιφάνεια του υγρού εντοπίζουμε 20 (ή περισσότερα) σημεία όπου
το γαλβανόμετρο δείχνει μηδενική τιμή. Προφανώς τα σημεία αυτά βρίσκονται πάνω στην
ισοδυναμική επιφάνεια του 0,7 V.
3. Το ποτενσιόμετρο ρυθμίζεται σε νέα τιμή τάσης και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.
Όταν στο επίπεδο x,y οι ισοδυναμικές καμπύλες έχουν χαραχθεί, οι γραμμές της έντασης
του πεδίου, Ε, χαράζονται εύκολα, καθώς είναι κάθετες προς τις πρώτες (Σχ. 9.3). Μπορούμε
όμως να βρούμε και το μέτρο της έντασης, Ε, του ηλεκτρικού πεδίου σε κάθε σημείο του
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πεδίου. Για τον σκοπό αυτό, με το ποτενσιόμετρο επιλέγουμε σταθερά βήματα δυναμικού.
Τότε επειδή η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο είναι Ε = ΔU/Δl, όπου ΔU είναι
το βήμα δυναμικού και Δl είναι η ‘‘κάθετη’’ απόσταση στην οποία λαμβάνει χώρα η
μεταβολή ΔU, όσο λιγότερο απέχουν οι ισοδυναμικές γραμμές, τόσο μεγαλύτερη είναι η
ένταση του πεδίου στην περιοχή αυτή. Προσεγγιστικά στο μέσο του διαστήματος Δl, η μέση
ένταση του πεδίου, Ε, υπολογίζεται από τη σχέση Ε = ΔU/Δl, όπου ΔU είναι το βήμα
δυναμικού, ενώ το διάστημα Δl υπολογίζεται γραφικά από τις πειραματικές ισοδυναμικές
καμπύλες στην περιοχή αυτή (Σχ. 9.3).
9.4.1. Ηλεκτρική πόλωση του ανιχνευτή
Η μέθοδος της ηλεκτρολυτικής λεκάνης έχει ένα αδύνατο σημείο. Την ηλεκτρική πόλωση
του μεταλλικού ανιχνευτή έναντι του υγρού.
Όταν ένα μέταλλο εισάγεται σε υγρό, λόγω ανακατανομής των ιόντων του ηλεκτρολύτη,
μεταξύ μετάλλου και υγρού δημιουργείται μία διαφορά δυναμικού, η οποία εξαρτάται από τη
συγκέντρωση των ιόντων και του είδους του μετάλλου. Η τάση αυτή δεν είναι μικρή και είναι
της τάξης 0,20,5 V. Επομένως αν το δυναμικό του υγρού είναι π.χ. 0,6 V, τότε μία τάση
πόλωσης του ανιχνευτή κατά 0,3 V θα αλλοιώσει το δυναμικό κατά 50 % και οι μετρήσεις θα
είναι επιβαρυμένες με το μεγάλο αυτό συστηματικό σφάλμα.
Στην αντιμετώπιση του προβλήματος της πόλωσης βοηθά μία παρατήρηση. Ο
σχηματισμός της διαφοράς δυναμικού πόλωσης είναι σχετικά αργή διαδικασία. Μάλιστα όσο
μικρότερη είναι η συγκέντρωση των ιόντων στο υγρό, τόσο πιο αργή είναι η διαδικασία αυτή.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στα ηλεκτρόδια της διάταξης εφαρμόζουν εναλλασσόμενη
τάση και όχι συνεχή. Όταν η τάση είναι εναλλασσόμενη, στο χρονικό διάστημα της μισής
περιόδου το δυναμικό πόλωσης δεν προλαβαίνει να σχηματιστεί, καθώς στο άλλο μισό της
περιόδου το δυναμικό αυτό αλλάζει πρόσημο. Η συχνότητα 50 Hz είναι αρκετά υψηλή και
μειώνει το δυναμικό πόλωσης του ανιχνευτή δεκάδες φορές.
9.4.2. Παραμόρφωση του ηλεκτρικού στα άκρα της λεκάνης
Καθώς η λεκάνη κατασκευάζεται από μονωτικό υλικό και οι διαστάσεις της είναι
πεπερασμένες, το ηλεκτρικό πεδίο παραμορφώνεται στην κοντινή περιοχή των τοιχωμάτων
της λεκάνης. Ο λόγος είναι πολύ απλός, καθώς η εσωτερική πλευρά του τοιχώματος
‘‘αναγκάζει’’ το ρεύμα στο υγρό να ρέει παράλληλα προς την επιφάνεια του τοιχώματος,
ανεξάρτητα από το σχήμα των ηλεκτροδίων που δημιουργούν το ηλεκτρικό πεδίο. Επομένως
στην επιφάνεια των τοιχωμάτων το διάνυσμα Ε είναι πάντα παράλληλο προς τα τοιχώματα.
Αλλά επειδή οι καμπύλες του U = σταθ. και Ε είναι κάθετες μεταξύ τους, κοντά στα
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τοιχώματα, η καμπύλη U = σταθ. παραμορφώνεται, στο βαθμό που η καμπύλη ‘‘τείνει να
τέμνει’’ το τοίχωμα κάθετα (Σχ. 9.4).

9.5. Πειραματική διάταξη
Η πειραματική διάταξη, όπως φαίνεται στο Σχ. 9.5, περιλαμβάνει:
 Μία σκάφη με νερό όπου τοποθετούνται τα δύο ηλεκτρόδια.
 Τα δύο ηλεκτρόδια (Α,Β) που δημιουργούν το πεδίο
 Την πηγή εναλλασσόμενης τάσης, το ποτενσιόμετρο και το γαλβανόμετρο,
ενσωματωμένα όλα σε μία συσκευή.
 Τον ανιχνευτή (μετρητικό καλώδιο Μ).
Η λεκάνη είναι κατασκευασμένη από μονωτικό υλικό. Στον πυθμένα της είναι
κολλημένο ένα φύλλο μιλιμετρέ. Έτσι μπορούμε να ‘‘διαβάζουμε’’ τις συντεταγμένες x,y
κάθε σημείου της λεκάνης.
Μία από τις διατάξεις που μελετούμε συστηματικά είναι η διάταξη ‘‘γωνία-επίπεδο’’
που φαίνεται στο Σχ. 9.5.
Η πηγή τάσης δίνει 10 ή 20 V (εναλλακτικά 7,5 ή 15 V) εναλλασσόμενη τάση
(συχνότητα 50 Hz).
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Η τάση που εφαρμόζεται στα δύο ηλεκτρόδια της λεκάνης, ταυτόχρονα (εσωτερικά)
εφαρμόζεται και στο ενσωματωμένο ποτενσιόμετρο της συσκευής.
Στην πειραματική διάταξη το βολτόμετρο που βλέπουμε στο Σχ. 9.2 λείπει, αλλά η τάση
στον δρομέα του ποτενσιόμετρου διαβάζεται από τον μικρομετρικό δείκτη θέσης, ο οποίος
είναι βαθμονομημένος με 500 ελάχιστες υποδιαιρέσεις (500 = 10x50). Για παράδειγμα, όταν
ο δείκτης του δρομέα είναι στη θέση 6,00, αυτό σημαίνει ότι η τάση στον δρομέα είναι 60 %
της εφαρμοζόμενης. Αν π.χ. η εφαρμοζόμενη τάση είναι 10 V, στον δρομέα η τάση είναι 6,00
± 0,02 V, κ.ο.κ. (στην παράσταση 6,00 ± 0,02 V, τα ± 0,02 V είναι η τιμή της ελάχιστης
υποδιαίρεσης του δείκτη του δρομέα). Έτσι, όταν στον δρομέα η τάση είναι 6,00 V, με τον
ανιχνευτή ψάχνουμε σε ποιο σημείο της λεκάνης το ρεύμα στο γαλβανόμετρο είναι μηδέν.
Όταν το σημείο αυτό εντοπιστεί, το δυναμικό του είναι 6,00 V. Προφανώς στη λεκάνη τα
σημεία αυτά είναι άπειρα, αλλά για λόγους πρακτικούς εντοπίζονται συνήθως 20 ή 30 σημεία
της ισοδυναμικής.
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9.6. Εκτέλεση
1.

Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια-αγωγούς στη λεκάνη.

2.

Σε ένα χαρτί μιλιμετρέ Α3 σχεδιάστε τα ηλεκτρόδια-αγωγούς σε κλίμακα 1:1.

3.

Γεμίστε τη λεκάνη με νερό, προσέχοντας ώστε τα ηλεκτρόδια να προεξέχουν 12 cm
πάνω από την επιφάνεια του νερού.

4.

Τοποθετήστε τους ακροδέκτες των ηλεκτροδίων-αγωγών στις υποδοχές a και g και τον
ακροδέκτη του ανιχνευτή στην υποδοχή Μ του τροφοδοτικού (Σχ. 9.5).

5.

Θέσατε σε λειτουργία το τροφοδοτικό και μέσω του μεταγωγού επιλέξτε την
εναλλασσόμενη τάση 10 V.

6.

Με το ποτενσιόμετρο καθορίστε το δυναμικό της ισοδυναμικής στο 1,00 V.

7.

Στον χώρο ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια εντοπίστε 15 σημεία όπου η ένδειξη του
γαλβανόμετρου δείχνει την ελάχιστη τιμή. Στον άξονα x η απόσταση είναι μόνιμα 2 cm,
ενώ αυτό που προσπαθούμε να εντοπίσουμε είναι η θέση του y. Από τα 15 σημεία το ένα
πρέπει να βρίσκεται στον άξονα συμμετρίας του πεδίου.

8.

Με το ποτενσιόμετρο καθορίστε το δυναμικό της ισοδυναμικής στο 2,00 V και
επαναλάβατε το βήμα 7.

9.

Εντοπίστε 15 σημεία για τις ισοδυναμικές καμπύλες: 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9,00 V.

10. Πάνω στον άξονα συμμετρίας του πεδίου (x = 0), εντοπίστε τα σημεία όπου το δυναμικό
είναι 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3.….9,5 V (19 σημεία με βήμα 0,5 V).
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11. Εκτιμήστε το σφάλμα εντοπισμού, ακολουθώντας την εξής διαδικασία: Στον άξονα
συμμετρίας εντοπίστε ακόμη μία φορά το σημείο όπου το δυναμικό είναι 5,00 V.
Μετακινήστε τον ανιχνευτή κατά Δy, προκαλώντας μετακίνηση της βελόνας του
γαλβανόμετρου κατά 1 ελάχιστη υποδιαίρεση. Τότε το Δy μπορούμε να ορίσουμε ως
‘‘σφάλμα εντοπισμού’’ στη διεύθυνση y.
Καθώς στη διεύθυνση x το βήμα είναι σταθερό (20 mm) και η θέση του ανιχνευτή
επιλέγεται από εμάς, συνήθως η ακρίβεια αυτής της επιλογής γίνεται με σφάλμα που δεν
υπερβαίνει το 1 mm. Επομένως Δx = 1 mm.
9.7. Επεξεργασία των μετρήσεων
1.

Για τη διάταξη των ηλεκτροδίων που μελετήσατε σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ τα
ηλεκτρόδια, τις ισοδυναμικές γραμμές όπως και τις δυναμικές γραμμές του πεδίου, οι
οποίες είναι κάθετες στις ισοδυναμικές.

2.

Χρησιμοποιώντας τα πειραματικά αποτελέσματα του βήματος 10, υπολογίστε την
ένταση του πεδίου Ε σε όλα τα σημεία (19 συνολικά) κατά μήκος του άξονα συμμετρίας.

3.

Από το σφάλμα που εκτιμήσατε στο βήμα 11, υπολογίστε το σφάλμα του Ε, δηλαδή το
δΕ, για ένα τυχόν σημείο από τα παραπάνω 19.

4.

Σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ τη γραφική παράσταση του Ε συναρτήσει της απόστασης r
από το επίπεδο ηλεκτρόδιο.

5.

Τι συμμετρίες προβλέπει η θεωρία για το πεδίο που μελετήσατε; Επιβεβαιώνεται από τις
μετρήσεις σας;
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Άσκηση 10
Μελέτη της χωρητικότητας πυκνωτή και μέτρηση της διηλεκτρικής
σταθεράς υλικών
10.1. Σκοπός
Σκοπός της άσκησης είναι ο προσδιορισμός της χωρητικότητας ενός πυκνωτή και η μελέτη
της εξάρτησής της από τα γεωμετρικά στοιχεία του πυκνωτή και από το υλικό που
παρεμβάλλεται μεταξύ των οπλισμών του.
10.2. Εισαγωγή
Πυκνωτής είναι σύστημα δύο αγωγών ικανό να συσσωρεύει ηλεκτρικό φορτίο.
Στην επιστημονική έρευνα και Τεχνολογία χρησιμοποιούνται πολλών ειδών πυκνωτές, όπως
πυκνωτές κενού, συσσώρευσης μεγάλου ηλεκτρικού φορτίου, υψηλής τάσης κ.λ.π.
Συνήθως μεταξύ των δύο αγωγών παρεμβάλλεται μονωτικό υλικό με σκοπό την αύξηση
της χωρητικότητας του πυκνωτή.
Αν μεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρμόσουμε μια διαφορά δυναμικού ή
τάση, U, τότε στις επιφάνειές τους θα αναπτυχθεί καθαρό (πλεόνασμα) θετικού και
αρνητικού φορτίου +Q και –Q. To φορτίο αυτό είναι ανάλογο προς την εφαρμοσμένη τάση
U:
Q = CU

(10.1)

Στη σχέση (10.1) ο συντελεστής αναλογίας C, μεταξύ Q και U, ονομάζεται χωρητικότητα
του πυκνωτή
H χωρητικότητα είναι μέγεθος χαρακτηριστικό του πυκνωτή, που εκφράζει την
ικανότητά του να αποθηκεύει φορτία. Η τιμή της εξαρτάται από τα γεωμετρικά στοιχεία και
από το υλικό που βρίσκεται μεταξύ των αγωγών.
Στην περίπτωση που ο πυκνωτής είναι επίπεδος, δηλαδή οι αγωγοί (οπλισμοί) είναι δύο
λεπτές και παράλληλα τοποθετημένες πολύ κοντά πλάκες, στο κενό, η χωρητικότητά του
δίνεται από τον τύπο:
C = ε0 S/d

(10.2)

όπου S είναι το εμβαδόν των μεταλλικών πλακών, d η απόσταση μεταξύ των δύο οπλισμών
και ε0 είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού.
Στο σύστημα μονάδων S.I, όπου μονάδα φορτίου είναι το Coulomb (C) και τάσης το
Volt, (V), η μονάδα χωρητικότητας είναι το Farad (F, F = C/V). Η τιμή της σταθεράς ε0 είναι
8,85 ×10-12 F/m ή 8,85 pF/m.
Όταν οι οπλισμοί του πυκνωτή δεν είναι πολύ κοντά, το ηλεκτρικό πεδίο στα άκρα του,
διαφοροποιείται αισθητά από το ομογενές πεδίο που υπάρχει στο εσωτερικό του. Στην
περίπτωση που ο πυκνωτής έχει οπλισμούς παράλληλες κυκλικές πλάκες ακτίνας R, στην
σχέση (10.2) εμφανίζεται ο διορθωτικός παράγοντας f:
C = ε0(S/d)f

(10.3)
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ο οποίος εξαρτάται από τον λόγο d/R. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται μερικές τιμές του
παράγοντα f για διάφορους λόγους 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

Ένα μονωτικό υλικό μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή αυξάνει τη χωρητικότητά του.
Έτσι, αν C0 είναι η χωρητικότητα του πυκνωτή στο κενό και C με μονωτικό υλικό, ο λόγος
εr = C/C0

(10.4)

ονομάζεται σχετική διηλεκτρική σταθερά του υλικού και χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του
μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο. Η εr είναι αδιάστατο μέγεθος και είναι 1 στο κενό, περίπου 1 στον
αέρα, αλλά στο νερό είναι περίπου 81!
Αν μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή παρεμβάλει υλικό με σχετική διηλεκτρική
σταθερά εr, η χωρητικότητά του αυξάνει εr φορές
C = εr ε0 ( S/d) = εr C0

(10.5)

όπου το μέγεθος εr ονομάζεται διηλεκτρική σταθερά του υλικού

10.2.1. Η πόλωση των μη αγώγιμων υλικών
Τα μη αγώγιμα υλικά, πολώνονται όταν βρεθούν μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο.
Μέτρο της Πόλωσης, Ρ, είναι η ηλεκτρική διπολική ροπή που αναπτύσσεται ανά
μονάδα όγκου του υλικού. Στα περισσότερα διηλεκτρικά υλικά η σχέση μεταξύ της πόλωσης,
Ρ, και του ηλεκτρικού πεδίου που επικρατεί στο υλικό είναι γραμμική, δηλαδή:
P = χe Ε

(10.6)

όπου χe είναι η ηλεκτρική επιδεκτικότητα του υλικού και εκφράζει την ανά μονάδα όγκου
πολωσιμότητά του (διπολική ροπή που αναπτύσσεται σε μονάδα όγκου από μονάδα
ηλεκτρικού πεδίου).
Το πηλίκο χe /ε0 = χr ονομάζεται σχετική ηλεκτρική επιδεκτικότητα και ισχύει:
εr – 1 = χr

(10.7)

10.3. Μέθοδος
Στην Άσκηση θα μελετηθούν πειραματικά οι σχέσεις (10.1), (10.2) και (10.4), με τη μέθοδο
φόρτισης-εκφόρτωσης πυκνωτή. Για τον σκοπό αυτό θα διεξαχθούν τα ακόλουθα πειράματα:
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Μελέτη της μεταβολής του ηλεκτρικού φορτίου του πυκνωτή ως συνάρτηση της τάσης
που εφαρμόζεται στους οπλισμούς του.
Μελέτη της εξάρτησης της χωρητικότητας ενός πυκνωτή από την απόσταση μεταξύ των
οπλισμών του.
Προσδιορισμός της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς υλικών.

Κάθε μέτρηση περιλαμβάνει δύο φάσεις:
(α) Τη φόρτιση του πυκνωτή από μια πηγή συνεχούς τάσης (τροφοδοτικό), μέσω μιας ωμικής
αντίστασης προστασίας 100 ΜΩ.
(β) Τη μέτρηση του φορτίου του πυκνωτή με ειδικό «μετρητή» φορτίου.
10.4. Πειραματική διάταξη
Η πειραματική διάταξη που θα χρησιμοποιηθεί φαίνεται στο Σχ.10.2.

Σχήμα 10.2

Παρασιτική χωρητικότητα
καλωδίων. Δεν είναι αμελητέα!

Η διάταξη αποτελείται από:
 Πυκνωτή παράλληλων οπλισμών με μεταβλητή απόσταση μεταξύ τους, με κυκλικές
πλάκες διαμέτρου 20 cm (στο Σχ. 20.2 συμβολίζεται ως C)
 Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης 0-200 V (συμβολίζεται ως Τ)
 Βολτόμετρο (συμβολίζεται ως V), ενσωματωμένο στο τροφοδοτικό συνεχούς τάσης
 Όργανο μέτρησης φορτίου (συμβολίζεται ως Ε, G )
 Προστατευτική αντίσταση 100 MΩ (συμβολίζεται ως R)
 Μεταγωγό (συμβολίζεται ως Μ)
Βιβλιογραφία
1. Μαθήματα Φυσικής Berkeley, τόμος 2: Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός. (Αθήνα, 1978),
Κεφ. 3, 7.
2. M. Alonso και Finn, Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμος 2, μέρος 2:
Ηλεκτρομαγνητισμός. (Αθήνα, 1981), Κεφ. 16.
3. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι, ΕΜΠ, Τομέας Φυσικής, ΣΕΜΦΕ,
Εκδόσεις Συμμετρία (Αθήνα, 2010).
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10.5. Εκτέλεση
10.5.1. Μέτρηση της χωρητικότητας του πυκνωτή
1. Αναγνωρίστε τα όργανα και τη λειτουργία τους. Συνδέστε τα ακολουθώντας το Σχ. 10.2.
2. Ρυθμίστε το διάκενο στον πυκνωτή 2 mm.
3. Ρυθμίστε την τάση στην πηγή στα 25 V (U = 25 V).
4. Γυρίστε τον μεταγωγό (Μ) στη θέση ‘‘φόρτισης’’ (σύνδεση με την πηγή τάσης) και στη
συνέχεια ελευθερώστε τον. Μέσω ενός ελατηρίου, ο μεταγωγός αυτομάτως θα μετακινηθεί
στη θέση ‘‘εκφόρτησης’’, όπου γίνεται σύνδεση του πυκνωτή με τον μετρητή φορτίου E, G.
Καταγράψτε στον Πίνακα Ι την τιμή της τάσης U και του φορτίου Q. Σημειώνουμε ότι στη
μέτρηση αυτή η τιμή του Q περιλαμβάνει και το φορτίο της παρασιτικής χωρητικότητας, που
πρέπει τελικά να αφαιρεθεί.
5. Για να μετρηθεί το παρασιτικό φορτίο, αποσυνδέστε τον πυκνωτή C από το κύκλωμα και
επαναλάβετε τη μέτρηση του φορτίου. Το φορτίο Q΄ που θα μετρήσετε έτσι, θα αντιστοιχεί
στο παρασιτικό φορτίο των καλωδίων συνδεσμολογίας, που δεν είναι αμελητέο.
Συμπληρώστε τις τιμές U, Q, και Q΄ στον Πίνακα Ι. Η διαφορά Qπ = Q  Q΄ θα μας δώσει το
φορτίο Qπ που συσσωρεύτηκε στον πυκνωτή C.
6. Επαναλάβετε το βήμα 4, καλύπτοντας την περιοχή 50-200 V με βήμα 25 V. Καταγράψτε
τα αποτελέσματα στον Πίνακα Ι.
7. Αποσυνδέστε τον πυκνωτή C από το κύκλωμα προκειμένου να μετρηθεί το παρασιτικό
φορτίο και επαναλάβετε το βήμα 5, καλύπτοντας την περιοχή 50-200 V με βήμα 25 V.
Καταγράψτε τα αποτελέσματα στον Πίνακα Ι.
Πίνακας I
U
(V)

Q = Qπ + Q΄
(C)

Q΄
(C)

Qπ = Q  Q΄
(C)

10.5.2. Εξάρτηση της χωρητικότητας του πυκνωτή από το διάκενο μεταξύ των οπλισμών
Μεταβάλλετε την απόσταση μεταξύ των οπλισμών από 0,5 ως 3 mm, αυξάνοντάς την κατά
0,5 mm κάθε φορά. Στις μετρήσεις αυτές, φορτίζετε τον πυκνωτή με την ίδια τάση (π.χ.
145V) και μετράτε τα φορτία, Q και Q΄, όπως προηγουμένως. Καταγράψτε τα αποτελέσματα
στον Πίνακα ΙΙ.
Πίνακας II
d
(mm)
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Q
(C)

Q΄
(C)

Qπ = Q  Q΄
(C)

C = Qπ/U
(pF)

10.5.3. Μέτρηση της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς υλικών
Για κάθε υλικό που θα μελετηθεί, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 (του μέρους 10.5.1),
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Εισάγετε το διηλεκτρικό μεταξύ των οπλισμών. Μετρήστε τα φορτία, καλύπτοντας το
διάστημα 50-200 V και καταγράψτε τα αποτελέσματα στον Πίνακα ΙΙΙ (στήλες U, Qδιηλ.).
2. Εξάγετε το διηλεκτρικό από τον πυκνωτή χωρίς να μεταβληθεί η απόσταση μεταξύ των
οπλισμών και για τις ίδιες τιμές της τάσης μετρήστε τα φορτία. Καταγράψτε τα
αποτελέσματα στον Πίνακα ΙΙΙ (στήλη Qαερ.).
Πίνακας III
U
(V)

Qδιηλ.
(C)

Qαερ.
(C)

Cδιηλ.
(pF)

Cαερ.
(pF)

εr

10.6. Επεξεργασία των μετρήσεων
10.6.1. Προσδιορισμός της χωρητικότητας του πυκνωτή
1. Από τα ζεύγη των τιμών Qπ και U του Πίνακα Ι, χαράξτε την καμπύλη Qπ ως συνάρτηση
του U. Υπολογίστε την κλίση της ευθείας με τη γραφική μέθοδο και από την κλίση της
ευθείας υπολογίστε τη μέση τιμή της χωρητικότητας, C, καθώς και το σφάλμα της δC.
Γράψτε το αποτέλεσμα σε μορφή C ± δC.
2. Συγκρίνετε την τιμή της C που βρήκατε με τη θεωρητική (Εξ. 10.3).
3. Σχολιάστε τη διαφορά των δύο τιμών.
10.6.2. Εξάρτηση της χωρητικότητας του πυκνωτή από την απόσταση μεταξύ των
οπλισμών
1. Υπολογίστε τις τιμές της χωρητικότητας, C, για κάθε μία από τις αποστάσεις που
χρησιμοποιήσατε και καταχωρήστε τις στον Πίνακα ΙΙ.
2. Σχεδιάστε το διάγραμμα C συναρτήσει του 1/d και ελέγξτε τη γραμμικότητα της σχέσης.
3. Στο παραπάνω διάγραμμα χαράξτε και τη θεωρητική καμπύλη που προκύπτει από την Εξ.
(10.3).
4. Σχολιάστε τις διαφορές μεταξύ των δύο καμπυλών.

10.6.3 Προσδιορισμός της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς υλικών
1. Από τις τιμές του Πίνακα ΙΙΙ, υπολογίστε τις αντίστοιχες τιμές της χωρητικότητας του
πυκνωτή, με διηλεκτρικό (Cδιηλ.) και με αέρα (Cαερ.) μεταξύ των οπλισμών, χρησιμοποιώντας
την Εξ. (10.1) και συμπληρώστε τις τον Πίνακα ΙΙΙ.
2. Για τις τιμές της τάσης που χρησιμοποιήσατε, υπολογίστε από την Εξ. (10.4) τις τιμές της
σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς, εr, και καταγράψτε τις στον Πίνακα ΙΙΙ.
3. Υπολογίστε τη μέση τιμή της εr και το σφάλμα της, εr ± δεr.
4. Ποιες αιτίες μπορεί να έχουν αλλοιώσει την τιμή που υπολογίσατε;
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Άσκηση 11
Μέτρηση του μαγνητικού πεδίου ενός σωληνοειδούς
11.1. Σκοπός
Στην άσκηση αυτή θα μετρηθεί το μαγνητικό πεδίο ενός σωληνοειδούς (κυλινδρικού
πηνίου). Θα χρησιμοποιηθεί ένα δοκιμαστικό πηνίο, η χρήση του οποίου στηρίζεται στον
νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, και ένα βαλλιστικό γαλβανόμετρο.
11.2. Εισαγωγή
11.2.1. Το μαγνητικό πεδίο
Για την περιγραφή του μαγνητικού πεδίου στον χώρο χρησιμοποιούμε το διάνυσμα B(x,y,z)
που ονομάζεται μαγνητικό πεδίο ή μαγνητική επαγωγή. Ως εξίσωση ορισμού της μαγνητικής
επαγωγής μπορούμε να θεωρήσουμε τη σχέση που περιγράφει τη δύναμη Lorentz που
ασκείται πάνω σε ένα κινούμενο φορτίο
(11.1)
όπου F η δύναμη, q το ηλεκτρικό φορτίο, Ε το ηλεκτρικό πεδίο και υ η ταχύτητα του
φορτίου. Στο σύστημα μονάδων S.I. η μονάδα μέτρησης του Β είναι το Tesla, που είναι ίσο
4
με 10 Gauss, όπου το Gauss είναι η αντίστοιχη μονάδα στο σύστημα CGS.

11.2.2. Το μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς
Θεωρούμε σωληνοειδές μήκους L, ακτίνας b, με n περιελίξεις ανά μονάδα μήκους, που
διαρρέεται από ρεύμα Ι, όπως φαίνεται στο Σχήμα 11.1.

Σχήμα 11.1 Σχηματική διάταξη για τον υπολογισμό του μαγνητικού πεδίου
Β στο σημείο Α στον άξονα σωληνοειδούς

Θεωρούμε επίσης ότι οι περιελίξεις είναι αρκετά πυκνές, έτσι ώστε το σωληνοειδές να
είναι ισοδύναμο με μια επαλληλία nL δακτυλίων ρεύματος, ακτίνας b.
Τότε το μαγνητικό πεδίο Β, πάνω στον άξονα του πηνίου, είναι παράλληλο προς τον άξονα
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και δίνεται στο σημείο Α του σχήματος από τη σχέση
(11.2)
όπου
(11.3)

και η σταθερά μ0 = 4πx10-7 H/m είναι η μαγνητική διαπερατότητα του κενού.
Η τιμή του Β γίνεται μέγιστη (Bmax) στο μέσον του σωληνοειδούς (xmax = L – xmax )
(11.4)
Αν L >> b, τότε
(11.5)
ενώ στο δεξί άκρο του πηνίου, x = 0 (και πάντα πάνω στον άξονα του πηνίου), έχουμε
(11.6)
Για σημεία εκτός του σωληνοειδούς και πάνω στην προέκταση του άξονά του, οι
αλγεβρικές παραστάσεις για τα cosθ1 και cosθ2 γίνονται
(11.7)
όπου x είναι η απόσταση του σημείου από το άκρο O1 του πηνίου (x > 0 πάντοτε).
11.2.3. Μέτρηση μαγνητικού πεδίον με δοκιμαστικό πηνίο
Η χρήση δοκιμαστικού πηνίου για τη μέτρηση ενός μαγνητικού πεδίου Β στηρίζεται στον
νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής (νόμος του Faraday). Αν ένα δοκιμαστικό (μετρητικό)
πηνίο διατομής Α, με συνολικό αριθμό περιελίξεων Ν βρίσκεται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο
Β με την επιφάνεια διατομής του κάθετη στη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, η μαγνητική
ροή Φ που διέρχεται από κάθε σπείρα είναι
(11.8)
Η τελευταία ισότητα (όπως και οι επόμενες σχέσεις) ισχύει για μαγνητικό πεδίο που
είναι ομογενές σε όλη την επιφάνεια της διατομής Α. Αν η μαγνητική αυτή ροή μεταβάλλεται
με τον χρόνο με ρυθμό dΦ/dt, τότε η ηλεκτρεγερτική δύναμη (τάση) στους ακροδέκτες του
δοκιμαστικού πηνίου είναι
(11.9)
Αν R είναι η συνολική αντίσταση στο κλειστό κύκλωμα του δοκιμαστικού πηνίου, τότε
η εξάρτηση του ρεύματος I στο κύκλωμα αυτό από το χρόνο δίνεται από τη σχέση
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(11.10)
Αν η μεταβολή της ροής Φ, από την αρχική της τιμή ΒΑ στην τελική της τιμή 0 απαιτεί
χρόνο τ, τότε το συνολικό φορτίο Q που τελικά θα κυκλοφορίσει στο κλειστό κύκλωμα του
δοκιμαστικού πηνίου θα είναι
(11.11)
Στην πράξη, η μεταβολή της ροής ΔΦ μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Για
παράδειγμα, αν το πηνίο περιστραφεί κατά γωνία π/2, έτσι ώστε το μαγνητικό πεδίο Β να
είναι τελικά παράλληλο προς την επιφάνεια διατομής του, ή αν απομακρύνουμε το πηνίο σε
ένα χώρο όπου Β = 0, ή τέλος, που είναι και ο βολικότερος τρόπος, αν μηδενιστεί το ρεύμα Ι
του σωληνοειδούς, δίχως να περιεστρεφεί ή να μετακινηθεί το δοκιμαστικό πηνίο από τη
θέση του.
Η Εξ. (11.11) επιτρέπει τον υπολογισμό του μαγνητικού πεδίου, Β, από τη μέτρηση του
φορτίου, Q,. Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η τιμή του φορτίου δεν εξαρτάται από την
ταχύτητα μεταβολής της ροής, Φ, αλλά μόνο από την αρχική και τελική της τιμή, μια
ιδιότητα που καθιστά τη μέτρηση σχετικά άνετη.
Στην παράγραφο που ακολουθεί θα δούμε πώς μπορεί να μετρηθεί το φορτίο στο
κύκλωμα του δοκιμαστικού πηνίου, χρησιμοποιώντας έναν κλασσικό μετρητή ρεύματος,
κατά προτίμηση ευαίσθητου, καθώς στην Άσκηση τα μετρούμενα φορτία είναι πολύ μικρά.
11.2.4. Αρχή λειτουργίας του γαλβανομέτρου
Το γαλβανόμετρο είναι ένα ευαίσθητο όργανο για τη μέτρηση κυρίως μικρών ρευμάτων,
όπως και μικρών τάσεων, ωστόσο σε ειδική εφαρμογή (βαλλιστική εφαρμογή), με το όργανο
αυτό μπορούν να μετρηθούν και μικρά ηλεκτρικά φορτία. Η αρχή λειτουργίας του
γαλβανομέτρου φαίνεται στα Σχ. 11.2 και 11.3.
Στο Σχ. 11.2 ένα πηνίο με n περιελίξεις βρίσκεται στο διάκενο μεταξύ των πόλων Ν και
S ενός μόνιμου ισχυρού μαγνήτη, αλλά και του κυλινδρικού του πυρήνα Π, σχηματίζοντας
ένα πλαίσιο γύρω από τον πυρήνα.

Σχήμα 11.2
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Στο Σχ. 11.3 ο μαγνήτης σκόπιμα αφαιρέθηκε, προκειμένου να φαίνεται καλύτερα ο
τρόπος ανάρτησης του πλαισίου με τις n περιελίξεις.
Το πηνίο αυτό είναι ανηρτημένο από νήμα Γ (Σχ. 11.3), έτσι ώστε να μπορεί να
περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του κυλινδρικού πυρήνα Π (Σχ. 11.2). Οι προσαγωγοί
ρεύματος Α και Κ είναι σπειροειδή ελατήρια και εξασφαλίζουν, μαζί με την ανάρτηση Γ, την
επιστροφή του πηνίου στη θέση ισορροπίας, όταν το πηνίο δε διαρρέεται από ρεύμα.

Σχήμα 11.3. Κατοπτρικό γαλβανόμετρο. Π: πηνίο, Α και Κ: προσαγωγοί ρεύματος, Κ': κάτοπτρο, Γ: νήμα
ανάρτησης.

Το μαγνητικό πεδίο Β στο διάκενο μεταξύ των πόλων (Ν, S) και του κυλινδρικού
πυρήνα Π είναι πρακτικά ακτινικό (Σχ. 11.2). Το πηνίο, στο Σχ. 11.2, έχει μία μόνο
ορθογώνια περιέλιξη πλάτους 2d και μήκους ℓ. Για μικρές σχετικά γωνίες περιστροφής φ
(sinφ ≈ φ), οι κάθετες πλευρές μήκους ℓ, κινούνται σε ένα πρακτικά σταθερό χωρικά
μαγνητικό πεδίο Β και η μαγνητική ροή Φ μέσα από το πηνίο Π είναι
(11.12)
Όταν το πηνίο Π διαρρέεται από ρεύμα Ι, η δύναμη Laplace, F, στις κάθετες πλευρές
μήκους ℓ είναι
(11.13)
και η ηλεκτρομαγνητική ροπή
(11.14)
όπου Α = 2dℓ είναι το εμβαδόν της η επιφάνειας διατομής του πηνίου. Το μέγεθος G = nΒΑ
είναι μια σταθερά του οργάνου και ονομάζεται δυναμική σταθερά του γαλβανομέτρου.
Όταν το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα Ι, θα ισορροπήσει σε μια γωνία περιστροφής φ,
τέτοια ώστε η μηχανική ροπή επαναφοράς που ασκείται στο πηνίο Π, δηλαδή η Νμηχ = Dφ,
όπου D η κατευθύνουσα ροπή του νήματος ανάρτησης του πηνίου και των προσαγωγών, να
εξισορροπείται από την ηλεκτρομαγνητική ροπή
(11.15)
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Με τη μέτρηση, λοιπόν, της γωνίας περιστροφής φ είναι δυνατόν να βρεθεί το ρεύμα I
που διαρρέει το πηνίο του γαλβανομέτρου, αφού D και G είναι σταθερές του οργάνου.
Μέσω μέτρησης του ρεύματος I, με το γαλβανόμετρο μπορεί να μετρηθεί κα μία μικρή
τάση E. Έτσι, αν το γαλβανόμετρο συνδεθεί με μία πηγή μικρής τάσης, της οποίας η
εσωτερική αντίσταση είναι Rπ, τότε η ηλεκρεγερτική δύναμη της πηγής, με βάση τον νόμο
του Ohm, μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση
E  I ( R  R)

όπου R είναι η αντίσταση του πηνίου Π, την οποία η κατασκευάστρια εταιρεία συνήθως τη
δηλώνει.
Για πιο άνετη και ακριβή μέτρηση της γωνίας περιστροφής του πηνίου φ, το
γαλβανόμετρο είναι συνήθως εξοπλισμένο με κάτοπτρο Κ΄, που είναι στερεά συνδεδεμένο με
το νήμα ανάρτησης Γ (Σχ. 11.3) και περιστρέφεται μαζί με το πηνίο Π (κατοπτρικό
γαλβανόμετρο).
Περιστροφή του πηνίου κατά γωνία φ προκαλεί, λοιπόν, περιστροφή του κατόπτρου
κατά την ίδια γωνία. Μια προσπίπτουσα δέσμη φωτός ανακλάται τότε κατά γωνία β = 2φ (Σχ.
11.4). Η αντίστοιχη μετατόπιση της φωτεινής κηλίδας σε μια κυκλική κλίμακα ακτίνας r, στο
κέντρο της οποίας βρίσκεται το κάτοπτρο του γαλβανομέτρου είναι (Σ1, Σχ. 11.4)
(11.16)
όπου τα β και φ μετριούνται σε ακτίνια.
Σε μια επίπεδη κλίμακα (Σ2, 11.4) η μετατόπιση της φωτεινής κηλίδας είναι
(11.17)

Ανάγνωση
της
περιστροφής
του
βαλλιστικού γαλβανομέτρου. Το νήμα του
λαμπτήρα Λ απεικονίζεται
μέσω του
φακού Φ και του κατόπτρου Κ' στην
κλίμακα Σ1 ή Σ2

Σχήμα 11.4
Για μικρές γωνίες, φ, μπορούμε να αντικαταστήσουμε το α με το α', που μετράται πιο
άνετα. Το σχετικό σφάλμα (~ 1%, για β ≈ π/18 = 10°) αυξάνει με τη γωνία β.
Η κίνηση του πηνίου Π του γαλβανομέτρου από την αρχική θέση ισορροπίας (Ι = 0),
στη νέα θέση ισορροπίας (I ≠ 0), είναι αρκετά σύνθετη και περιγράφεται από τη διαφορική
εξίσωση ταλάντωσης με απόσβεση. Η απόσβεση της κίνησης του πηνίου Π είναι μηχανική
102

(λόγω των τριβών ανάρτησης και της αντίστασης του αέρα στην κίνηση του πηνίου) και
ηλεκτροδυναμική. Η περιστροφή του πηνίου μέσα σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο προκαλεί την
εμφάνιση μιας ηλεκτρεγερτικής δύναμης εξ επαγωγής, στους ακροδέκτες του πηνίου, και
όταν το κύκλωμα είναι κλειστό, ενός ρεύματος εξ επαγωγής στο κύκλωμα του πηνίου, που
«αντιτίθεται» στην κίνηση του πηνίου (κανόνας Lenz).
Επιλέγοντας κατάλληλα την ωμική αντίσταση στο κλειστό κύκλωμα του
γαλβανομέτρου, μπορούμε να έχουμε μία από τις εξής τρεις περιπτώσεις απόσβεσης και
κίνησης του πηνίου:
(α) Μικρή απόσβεση. Το πηνίο εκτελεί αρμονική ταλάντωση με απόσβεση γύρω από τη θέση
ισορροπίας.
(β) Κρίσιμη απόσβεση. Το πηνίο κινείται στη νέα θέση ισορροπίας ακολουθώντας εκθετική
συνάρτηση, τύπου te-t/τ, με σταθερά χρόνου τ0, χωρίς ταλάντωση και στον ελάχιστο χρόνο.
(β) Υπερκρίσιμη απόσβεση. Και εδώ το πηνίο κινείται προς τη νέα θέση ισορροπίας χωρίς
ταλάντωση, ωστόσο η κίνηση αυτή γίνεται πολύ αργά.
Κατά κανόνα, όλοι οι αναλογικοί μετρητές ρεύματος, όπως και το γαλβανόμετρο, είναι
ρυθμισμένοι στην κρίσιμη απόσβεση, ώστε η μετατόπιση του δείκτη στη νέα θέση
ισορροπίας να γίνεται χωρίς ταλάντωση και στον ελάχιστο χρόνο.
11.2.5. Το γαλβανόμετρο σε βαλλιστική λειτουργία
Εκτός από μετρήσεις μικρών ρευμάτων και τάσεων, το γαλβανόμετρο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε μετρήσεις ηλεκτρικού φορτίου


Q=

 Idt

(11.18)

0

με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος διέλευσης του ρεύματος μέσα από το όργανο είναι πολύ
μικρότερος από τη σταθερά χρόνου κίνησης του πηνίου του γαλβανομέτρου, τ0.
Η σύντομη διέλευση του ρεύματος προκαλεί μια αρχική σύντομη ηλεκτρομηχανική
ώθηση του πηνίου, που αφήνεται μετά να εκτελέσει, ανάλογα με την απόσβεση που έχει,
περιοδική ή μη κίνηση. Όταν η απόσβεση είναι κρίσιμη, η κίνηση είναι μη περιοδική. Ο
δείκτης του οργάνου εκτρέπεται κατά μία μέγιστη τιμή και στη συνέχει επιστρέφει και πάλι
στη θέση ισορροπίας.
Σε κάθε περίπτωση μπορεί να δειχθεί ότι η μέγιστη γωνία εκτροπής φμεγ του πηνίου (και
επομένως, η μέγιστη απόκλιση α'μεγ της φωτεινής κηλίδας στην επίπεδη κλίμακα), είναι
ανάλογη του ολικού ηλεκτρικού φορτίου Q (της αρχικής ώθησης, γενικά) δηλαδή του ολικού
φορτίου που πέρασε από το πηνίο Π, συνεπώς
(11.19)
Αυτή είναι η βαλλιστική λειτουργία του οργάνου, όταν δηλαδή το μετρούμενο μέγεθος δεν
είναι η νέα θέση ισορροπίας, αλλά η μέγιστη βαλλιστική εκτροπή του δείκτη.
Στη σχέση (11.19), η σταθερά αναλογίας Εβ είναι η σταθερά του οργάνου ή η
βαλλιστική ευαισθησία του γαλβανομέτρου.
11.3. Μέθοδος
Σήμερα η μέτρηση του μαγνητικού πεδίου γίνεται με μαγνητόμετρα, στα οποία αξιοποιείται
το φαινόμενο Hall. Τα όργανα αυτά είναι δυσεύρετα και ακριβά, γεγονός που αναγκάζει τους
ερευνητές να καταφεύγουν σε εναλλακτικές μεθόδους μέτρησης του μαγνητικού πεδίου, μία
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από τις οποίες είναι αυτή που χρησιμοποιείται στην Άσκηση αυτή.
Η μέθοδος που ακολουθείται για τη μέτρηση του μαγνητικού πεδίου Β στηρίζεται στο
νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Ένα μικρό δοκιμαστικό (μετρητικό) πηνίο βρίσκεται
στη θέση Α (Σχ. 11.1), με την επιφάνεια διατομής του κάθετα στη διεύθυνση του μαγνητικού
πεδίου Β. Το δοκιμαστικό πηνίο είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένο με ένα γαλβανόμετρο, που
αξιοποιείται σε βαλλιστική λειτουργία.
Το ρεύμα στο κύκλωμα του σωληνοειδούς μηδενίζεται (διακόπτεται με διακόπτη) και
μαζί, βέβαια, μηδενίζεται και το μαγνητικό πεδίο. Σε ανοιχτό κύκλωμα αυτό θα προκαλέσει
εμφάνιση σύντομου παλμού τάσης, αλλά όταν το κύκλωμα του δοκιμαστικού πηνίου είναι
κλειστό, για παράδειγμα με το γαλβανόμετρο, ο μηδενισμός του μαγνητικού πεδίου θα επάγει
έναν σύντομο παλμό ρεύματος στο κύκλωμα του πηνίου-γαλβανομέτρου, που έχει συνολική
αντίσταση R. Στην περίπτωση αυτή το ολικό ηλεκτρικό φορτίο που θα κυκλοφορήσει στο
κύκλωμα του δοκιμαστικού πηνίου-γαλβανομέτρου μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση
(11.11),
(11.20)
όπου Ν είναι ο συνολικός αριθμός περιελίξεων (σπειρών), Α το εμβαδόν της διατομής του
δοκιμαστικού πηνίου και R είναι η ωμική αντίσταση στο κύκλωμα δοκιμαστικού πηνίουγαλβανομέτρου.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι αν το γαλβανόμετρο αξιοποιηθεί σε βαλλιστική λειτουργία, από
τη σχέση (11.20), το μαγνητικό πεδίο μπορεί να υπολογιστεί.
Στη μέθοδο αυτή, όταν το ρεύμα στο σωληνοειδές μηδενίζεται, η φωτεινή κηλίδα
εκτρέπεται κατά μία ορισμένη μέγιστη τιμή. Το ολικό φορτίο που συνδέεται με αυτήν την
εκτροπή δίνεται από τη σχέση (11.19)
(11.21)
όπου Εβ είναι η σταθερά του γαλβανομέτρου και R = Rπ + Rγ είναι η συνολική ωμική
αντίσταση στο κύκλωμα δοκιμαστικού πηνίου-γαλβανομέτρου, η οποία δίνεται και είναι
γνωστή.
Το μαγνητικό πεδίο που θα μετρηθεί είναι το μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς σε
διάφορες θέσεις πάνω στον άξονα του σωληνοειδούς και στην προέκταση του άξονα έξω από
το σωληνοειδές. Η θεωρητική τιμή του μαγνητικού πεδίου δίνεται από τις Εξ. (11.2), (11.3)
και (11.7).
Σημείωση. Η επιλογή που έγινε για τη μεγιστοποίηση του γινομένου ΝΑ, με παράλληλη
ελαχιστοποίηση των διαστάσεων του δοκιμαστικού πηνίου, ιδιαίτερα της διάστασης
παράλληλης προς τον άξονα του σωληνοειδούς, επέβαλε την περιέλιξη περισσότερων από
μίας στρώσεων σπειρών στο δοκιμαστικό πηνίο, τη μία στρώση πάνω στην άλλη. Τότε όμως
η μαγνητική ροή Φ μέσα από το δοκιμαστικό πηνίο, για ομογενές μαγνητικό πεδίο Β κάθετο
στην επιφάνεια διατομής του, δε δίνεται από τη σχέση
(11.22)
όπου Α η επιφάνεια διατομής του δοκιμαστικού πηνίου, αλλά από τη σχέση,
(11.23)
όπου Ni είναι ο αριθμός περιελίξεων της στρώσης i, Ai η επιφάνεια διατομής για τη στρώση i
και m είναι ο συνολικός αριθμός των στρώσεων. Το μέγεθος
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είναι μία σταθερά του δοκιμαστικού πηνίου (ένα είδος ενεργούς τιμής του γινομένου ΝΑ), η
οποία δίνεται και είναι γνωστή. Επομένως στην Εξ. (11.9) και σε όλες τις επόμενες, το
μέγεθος NΑ πρέπει να αντικατασταθεί στους υπολογισμούς με το παραπάνω άθροισμα
δηλαδή με την ενεργό τιμή του γινομένου ΝΑ.

11.4. Πειραματική διάταξη

Σχήμα 11.5. Σχηματική παράσταση της πειραματικής διάταξης. Σ: σωληνοειδές, Τ: τροφοδοτικό ισχύος, Δ΄:
διακόπτης, Α: αμπερόμετρο, Δ: δοκιμαστικό πηνίο, Γ: γαλβανόμετρο, Λ: λαμπτήρας, Ο: οθόνη

Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει:
 Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης Τ, (Σχ. 11.5).
 Αμπερόμετρο για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος I στο κύκλωμα Α, (Σχ. 11.5).
 Μεγάλο κυλινδρικό πηνίο, το σωληνοειδές Σ, (Σχ. 11.5) για τη δημιουργία του μαγνητικού
πεδίου που θα μετρηθεί στον άξονά του. Το σωληνοειδές έχει μήκος L = 0,30 m, ακτίνα
διατομής b = 0,06 m και συνολικό αριθμό σπειρών Ν ίσο με 300 (n = 300/0,3 = 1000).
 Δοκιμαστικό πηνίο Δ, (Σχ. 11.5), που κινείται στον άξονα του σωληνοειδούς
 Γαλβανόμετρο Γ, (Σχ. 11.5), η πηγή φωτός του οποίου τροφοδοτείται με 12 V από το ίδιο
το τροφοδοτικό της συνεχούς τάσης
 Μία διάταξη για την ανάγνωση της μέγιστης απόκλισης α'μεγ της φωτεινής κηλίδας του
γαλβανομέτρου, που αποτελείται από ένα λαμπτήρα Α και μια οθόνη Ο, με επίπεδη
κλίμακα (βλ. Σχ. 11.4 και Σχ. 11.5).
 Ηλεκτρικό κύκλωμα για την τροφοδοσία του σωληνοειδούς με συνεχές ρεύμα (Κύκλωμα
I, Σχ. 11.5).
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 Ηλεκτρικό κύκλωμα για την τροφοδοσία
(Κύκλωμα II, Σχ. 11.5).

δοκιμαστικού πηνίου-γαλβανόμετρου,

Το δοκιμαστικό πηνίο μπορεί να μετακινηθεί κατά μήκος στον άξονα του σωληνοειδούς.
Έχει εσωτερική ακτίνα διατομής 0,75 cm, συνολικό αριθμό σπειρών Ν = 1500, ενώ η ενεργός
τιμή του γινομένου ΝΑ, στην Εξ. (11.9), είναι 0,265 m2.
Βιβλιογραφία
1. Mαθήματα Φυσικής Berkeley, Tόμος ΙΙ: Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός.),
(Αθήνα, 1978).

Κεφ.

6

και

7

2. Η.J. Pain, Φυσική των ταλαντώσεων και των κυμάτων. Κεφ. 1, Παράγρ. 1.12 (Αθήνα,
1990).
3. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι, ΕΜΠ, Τομέας Φυσικής, ΣΕΜΦΕ, Εκδόσεις
Συμμετρία (Αθήνα 2010).

11.5. Εκτέλεση
1. Συνδέστε σε σειρά το τροφοδοτικό συνεχούς τάσης, το αμπερόμετρο και το σωληνοειδές
(κύκλωμα I, Σχ. 11.5).
2. Τοποθετήστε το δοκιμαστικό πηνίο στο μέσον του σωληνοειδούς. Τροφοδοτήστε το
σωληνοειδές (κύκλωμα I) με ρεύμα περίπου 1 Α και μετρήστε την απόκλιση αμεγ της
φωτεινής κηλίδας όταν μηδενίσετε το ρεύμα στο κύκλωμα I, ανοίγοντας τον διακόπτη Δ' (Σχ.
11.5).
3. Επαναλάβετε τη μέτρηση αυτή, δηλαδή στην ίδια θέση του δοκιμαστικού πηνίου, για 4
διαφορετικές τιμές του ρεύματος Ι. Καταχωρήστε τα αποτελέσματα στον Πίνακα I.

Πίνακας I
Ι (Α)

α'μεγ (cm)

Q(C)

Β (Τ)

4. Για σταθερή τιμή του ρεύματος, Ι, γύρω στα 3Α, μετρήστε την απόκλιση, α'μεγ, της
φωτεινής κηλίδας για διάφορες θέσεις του δοκιμαστικού πηνίου πάνω στον άξονα του
σωληνοειδούς, με βήμα 5 cm. 6 τιμές εντός του σωληνοειδούς και 4 εκτός, από 2 σε κάθε
άκρο. Καταχωρήστε τα αποτελέσματά σας στον Πίνακα II, όπου x είναι η απόσταση του
δοκιμαστικού πηνίου από το άκρο του σωληνοειδούς.
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Πίνακας II
x
(cm)

α'μεγ
(cm)

Q
(C)

Β
(Τ)

5. Εκτιμήστε την ακρίβεια με την οποία μετρούνται τα μεγέθη που υπεισέρχονται στις
σχέσεις (11.11) και (11.19), για τον υπολογισμό του μαγνητικού πεδίου Β. Εκτιμήστε επίσης
την ακρίβεια μέτρησης του ρεύματος I του σωληνοειδούς, καθώς και της θέσης του
δοκιμαστικού πηνίου.

11.6. Επεξεργασία των μετρήσεων
1. Βρείτε για τις μετρήσεις που κάνατε στα βήματα 2-4 την εκάστοτε τιμή του μαγνητικού
πεδίου και συμπληρώστε τους Πίνακες I και II. Εκτιμήστε την ακρίβεια μέτρησης του
μαγνητικού πεδίου.
2. Παραστήστε γραφικά, σημειώνοντας και τα σφάλματα, την εξάρτηση του μαγνητικού
πεδίου Β στο κέντρο του σωληνοειδούς από την τιμή του ρεύματος I, Β = Β(Ι) (Πίνακας I).
Επιβεβαιώνεται η γραμμική εξάρτηση; Σχολιάστε.
3. Παραστήστε γραφικά, σημειώνοντας και τα σφάλματα, την εξάρτηση του μαγνητικού
πεδίου Β από την απόσταση, x, από το άκρο του σωληνοειδούς, Β = Β(x) (Πίνακας II).
Σχεδιάστε στο ίδιο διάγραμμα τη θεωρητική καμπύλη από τις Εξ. (11.2) και (11.3).
Συγκρίνετε τα πειραματικά σημεία με τη θεωρητική καμπύλη και σχολιάστε.
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Άσκηση 12
Μέτρηση του λόγου cp/cv των αερίων
12.1. Σκοπός
Σκοπός της άσκησης είναι η μέτρηση του λόγου cp/cv των ειδικών θερμοτήτων του
ατμοσφαιρικού αέρα και η κατάταξή του σε μια από τις κατηγορίες των μονατομικών,
διατομικών ή πολυατομικών αερίων.
12.2. Εισαγωγή
12.2.1. Καταστατική εξίσωση αερίων
Η μακροσκοπική κατάσταση ενός αερίου περιγράφεται πλήρως αν δοθούν ο όγκος V, η
θερμοκρασία Τ και η πίεσή του p. Τα μεγέθη αυτά συνδέονται μεταξύ τους, όταν το αέριο
βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία, μέσω μιας σχέσης η οποία είναι γνωστή ως
καταστατική εξίσωση του αερίου,
f (p, V, T) = 0.

(12.1)

Η καταστατική εξίσωση παίρνει απλή μορφή στην περίπτωση ενός ιδανικού αερίου.
Ιδανικό αέριο είναι ένα αέριο του οποίου τα μόρια έχουν αμελητέες διαστάσεις,
συμπεριφέρονται ως ελαστικές σφαίρες στις συγκρούσεις και δεν αλληλεπιδρούν παρά μόνο
στιγμιαία όταν συγκρούονται. Η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων είναι
pV = nRT

(12.2)

όπου n είναι ο αριθμός των γραμμομορίων του αερίου στον όγκο V, σε απόλυτη θερμοκρασία
Τ και πίεση p και R είναι μια σταθερά, γνωστή ως παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων,
η οποία έχει την τιμή 8,3149 J/Κmol, για όλα τα ιδανικά αέρια. Αν η σταθερά R διαιρεθεί δια
του αριθμού των μορίων ανά γραμμομόριο (σταθερά του Avogadro, Ν0 = 6,0251×1023
μόρια/mol), προκύπτει η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων ανά μόριο, k = R/N0 =
1.3803×10-23 J/K, γνωστή ως σταθερά του Boltzmann.
Αν γίνεται αναφορά σε ένα γραμμομόριο, το οποίο καταλαμβάνει όγκο ίσο με v = V/n,
τότε η καταστατική εξίσωση είναι:
pv = RT

(12.3)

Oι καμπύλες της πίεσης, p, ως συνάρτησης του μοριακού όγκου, v, για διάφορες τιμές
της θερμοκρασίας, Τ, είναι υπερβολές (ισόθερμες), όπως φαίνεται στο Σχ. 12.1α.
Για τα πραγματικά αέρια, η καταστατική εξίσωση είναι πιο σύνθετη, λαμβάνοντας
υπόψη τόσο το μέγεθος των μορίων όσο και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις (εξίσωση Van
der Waals). Διαπιστώνεται όμως πειραματικά ότι, στις συνήθεις συνθήκες πίεσης και
θερμοκρασίας, αέρια όπως το υδρογόνο, το άζωτο, το οξυγόνο κ.λπ. συμπεριφέρονται ως
ιδανικά με πολύ καλή προσέγγιση.
Το άθροισμα όλων των ενεργειών των μορίων ενός αερίου ονομάζεται εσωτερική
ενέργεια του αερίου. Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου αποτελείται από τις κινητικές
ενέργειες των μορίων του και σε περιπτώσεις μορίων με εσωτερική δομή και τις εσωτερικές
ενέργειες των μορίων του. Για ένα ιδανικό αέριο, λόγω της απουσίας αλληλεπιδράσεων
μεταξύ των μορίων του, η εσωτερική ενέργεια θα είναι ανεξάρτητη του όγκου που
καταλαμβάνει το αέριο και της πίεσής του. Η εσωτερική ενέργεια του ιδανικού αερίου
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Σχήμα 12.1.
(α) Η μεταβολή της πίεσης, p, ως συνάρτησης του μοριακού όγκου, v, ενός ιδανικού αερίου, για
διάφορες τιμές της απόλυτης θερμοκρασίας, Τ. Οι ισόθερμες καμπύλες είναι και καμπύλες
σταθερής εσωτερικής ενέργειας u για το ιδανικό αέριο.
(β) Δύο ισόθερμες καμπύλες ιδανικού αερίου που αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες Τ και Τ+dΤ, και
σε τιμές u και u + du της εσωτερικής ενέργειας. Στο σχήμα φαίνονται και τρεις διαφορετικές
μεταβολές που μπορεί να υποστεί το αέριο: μια ισοβαρής (ΑΒ), μια ισόχωρη (ΑΓ) και μια γενική
(ΔΕ).

εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία του. Οι ισόθερμες καμπύλες του Σχ. 12.1α είναι
επομένως και καμπύλες σταθερής εσωτερικής ενέργειας u.
12.2.2. Ειδικές θερμότητες cp και cv ιδανικού αερίου
Έστω ότι ένα mol ιδανικού αερίου, που βρίσκεται αρχικά σε όγκο v, θερμοκρασία Τ
και υπό πίεση, p, απορροφά ποσότητα θερμότητας dq. Η μεταβολή της θερμοκρασίας του
αερίου, dT, θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απορροφήθηκε, δηλαδή υπό
σταθερή πίεση (ισοβαρής) ή υπό σταθερό όγκο (ισόχωρη).
Αν η απορρόφηση θερμότητας, dq, ανά mol, από το αέριο υπό σταθερή πίεση
οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας του κατά dT, τότε ο λόγος
 dq 
cp  

 dT  p  .

(12.4)

ονομάζεται γραμμομοριακή ειδική θερμότητα του αερίου υπό σταθερή πίεση.
Αν η απορρόφηση θερμότητας dq ανά mol από το αέριο υπό σταθερό όγκο οδηγήσει
σε αύξηση της θερμοκρασίας του κατά dT, τότε ο λόγος
 dq 
cv  

 dT v  .

(12.5)

ονομάζεται γραμμομοριακή ειδική θερμότητα του αερίου υπό σταθερό όγκο.
Ο λόγος των δύο ειδικών θερμοτήτων δίνει τον αριθμό



cp
cv

(12.6)
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ο οποίος είναι μεγαλύτερος της μονάδας για λόγους που θα εξηγηθούν παρακάτω.
Σύμφωνα με το πρώτο αξίωμα της Θερμοδυναμικής, η απορρόφηση θερμότητας dq
από μια ποσότητα ενός mol ιδανικού αερίου το οποίο επίσης παράγει έργο dw, έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας κατά du, όπου
du = dq – dw

(12.7)

Έστω ότι έχουμε δύο μεταβολές, μία ισοβαρή και μία ισόχωρη, που έχουν και οι δύο
ως τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του αερίου από Τ σε Τ + dΤ και της
εσωτερικής ενέργειας από u σε u + du (ΑΒ και ΑΓ στο Σχ. 12.1β αντίστοιχα).
Στην ισοβαρή μεταβολή η θερμότητα που δίνεται στο αέριο είναι σύμφωνα με την Εξ.
(12.4) ίση με
dq = cpdT

(12.8)

dw = pdv

(12.9)

Επίσης, το αέριο παράγει έργο ίσο με

όπου dv είναι η μεταβολή στον όγκο του. Όμως, από την καταστατική εξίσωση του αερίου
(Εξ. 12.3), παραγωγίζοντας με σταθερή πίεση,
pdv= RdT

(12.10)

Από τις Εξ. (12.7)-(12.10) προκύπτει ότι
du = cpdT – RdT

(12.11)

Στην ισόχωρη μεταβολή το αέριο δεν παράγει έργο. Επίσης από την Εξ. (12.5),
Dq = cvdT

(12.12)

Αντικαθιστώντας την Εξ. (12.12) και θέτοντας dw = 0 στην Εξ. (12.7), παίρνουμε
du = cυdT

(12.13)

Ας σημειωθεί ότι από τις σχέσεις (12.5) και (12.13) προκύπτει ότι
 du 
cv  

 dT v  .

(12.14)

Επειδή στις δύο μεταβολές τα du και dT είναι τα ίδια, οι (12.11) και (12.13) δίνουν
du = cpdT – RdT = cvdT

(12.15)

cp – cv = R

(12.16)

ή τελικά,
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Φαίνεται αμέσως ότι cp > cv, όπως αναμένεται αν ληφθεί υπόψη ότι στην ισόχωρη
μεταβολή δεν παράγεται έργο από το αέριο και επομένως, για την ίδια προσφερόμενη
ενέργεια, οι αυξήσεις της εσωτερικής του ενέργειας και της θερμοκρασίας του είναι
μεγαλύτερες.
12.2.3. Βαθμοί ελευθερίας και θεώρημα της ισοκατανομής της ενέργειας
Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει για τις ειδικές θερμότητες των αερίων, θα
χρησιμοποιηθεί το θεώρημα της ισοκατανομής της ενέργειας, το οποίο και θα διατυπωθεί εδώ
χωρίς απόδειξη.
Στη θερμοδυναμική κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή που πρέπει να δοθεί για να
καθοριστεί η ολική ενέργεια ενός συστήματος ονομάζεται βαθμός ελευθερίας του
συστήματος.
Έτσι, μια ελεύθερη σημειακή μάζα, της οποίας η ενέργεια καθορίζεται πλήρως από
τρεις συνιστώσες της ταχύτητάς της, έχει τρεις βαθμούς ελευθερίας. Αν η μάζα αυτή
βρίσκεται μέσα σε ένα διατηρητικό πεδίο δύναμης μέσα στο οποίο έχει και δυναμική
ενέργεια, που εξαρτάται από τις τρεις συντεταγμένες θέσης της μάζας, οι βαθμοί ελευθερίας
της είναι έξι. Αν η μάζα δεν είναι σημειακή αλλά έχει και εσωτερική δομή, όπως π.χ. ένα
μόριο, τότε για να καθοριστεί η ενέργειά του χρειάζεται να δοθούν και άλλες συντεταγμένες
που περιγράφουν αυτή την εσωτερική δομή και ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας είναι
μεγαλύτερος.
Το θεώρημα της ισοκατανομής της ενέργειας στην κλασική θερμοδυναμική
διατυπώνεται ως εξής:
Σε κάθε μεταβλητή, η οποία συνεισφέρει έναν τετραγωνικό όρο στην ενέργεια ενός
συστήματος, αντιστοιχεί, σε θερμική ισορροπία, μια μέση ενέργεια ίση με kT/2.
Έτσι, για την ελεύθερη σημειακή μάζα, η ενέργεια της οποίας είναι ίση με την
κινητική της K = ½ m (υx2 + υy2 + υz2), η μέση της ενέργεια στη θερμοκρασία, Τ, είναι ίση με





1
1
1
1
3
K  m x2   y2  z2  kT  kT  kT  kT .
2
2
2
2
2

(12.17)

Αν η μάζα είναι ελαστικά συνδεδεμένη σε κάποιο σημείο, ώστε να έχει και δυναμική
ενέργεια ίση με P = ½ Sxx2 + ½ Syy2 + ½ Szz2 με κάποιες σταθερές Sx, Sy και Sz, (οι οποίες
μπορεί να είναι και άγνωστες), τότε στη θερμοκρασία Τ έχει μέση ενέργεια ίση με



 



1
1 
E  K  P  m x2   y2  z2  sx x 2  s y y 2  sz z 2  6  kT   3kT .
2
2 

(12.18)

Για σύστημα που αποτελείται από Ν τέτοιες μάζες, η μέση ενέργεια είναι ίση με
3ΝkT.
Με ανάλογο τρόπο υπολογίζονται οι μέσες ενέργειες και άλλων συστημάτων σε
θερμοδυναμική ισορροπία.
12.2.4. Ειδικές θερμότητες cp και cv των μονοατομικών αερίων
Σύμφωνα με την κινητική θεωρία των αερίων, η εσωτερική ενέργεια ενός
μονοατομικού αερίου είναι ίση με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των μορίων του.
Από όσα ειπώθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, η μέση ενέργεια κάθε ατόμου του
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αερίου, σε ισορροπία στη θερμοκρασία Τ, είναι ίση με 3kT/2. Για ένα mol, το όποίο έχει Ν0
μόρια (άτομα εδώ), η μέση εσωτερική ενέργεια είναι:
u= N03kT/2 = 3RT/2

(12.19)

Από τις σχέσεις (12.14) και (12.16) προκύπτουν οι γραμμομοριακές ειδικές
θερμότητες του ιδανικού μονατομικού αερίου και ο λόγος τους,
cp = 5/2 R

cv = 3/2 R

γ = cp/cυ = 5/3

(12.20)

σύμφωνα με την κλασική θερμοδυναμική.
12.2.5. Ειδικές θερμότητες cp και cv των διατομικών αερίων
Ένα διατομικό αέριο έχει περισσότερους βαθμούς ελευθερίας από ένα μονατομικό,
λόγω της εσωτερικής του δομής. Το μόριο έχει ροπή αδράνειας η οποία συνεισφέρει στην
ολική ενέργειά του τρεις τετραγωνικούς όρους της μορφής ½ Ι ω2, έναν για καθέναν από τους
κύριους άξονες περιστροφής του γύρω από το κέντρο μάζας του (Σχ. 12.2).

Σχήμα 12.2. Διατομικό μόριο και οι άξονες περιστροφής του.
Το διατομικό μόριο έχει τρεις βαθμούς ελευθερίας λόγω της μεταφορικής του κίνησης
και τρεις λόγω της περιστροφικής του κίνησης. Ακόμη ένας βαθμός ελευθερίας προκύπτει
από τη δυνατότητα που έχουν τα άτομα του μορίου να εκτελούν ταλαντώσεις κατά μήκος του
άξονα που τα ενώνει. Τα δύο άτομα δεν ταλαντώνονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, αλλά
σε συμφωνία, έτσι ώστε οι ορμές τους στο σύστημα κέντρου μάζας τους να είναι ίσες και
αντίθετες. Συνολικά λοιπόν ένα διατομικό άτομο έχει επτά βαθμούς ελευθερίας. Επειδή
καθένας από αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας συνεισφέρει έναν τετραγωνικό όρο στην ολική
ενέργεια του συστήματος, η μέση ενέργεια του μορίου στη θερμοκρασία, Τ, θα έπρεπε να
είναι, σύμφωνα με την κλασική θερμοδυναμική, ίση με 7/2 kT.
Στην πράξη όμως τα διατομικά αέρια συμπεριφέρονται σαν να είχαν λιγότερους
βαθμούς ελευθερίας από τους 7 που αναφέρθηκαν, εκτός αν βρίσκονται σε πολύ υψηλές
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θερμοκρασίες. Σαν παράδειγμα δίνεται στο Σχ. 12.3 η μεταβολή με τη θερμοκρασία της
γραμμομοριακής ειδικής θερμότητας cv του υδρογόνου υπό σταθερό όγκο.

Σχήμα 12.3.Η μεταβολή με τη θερμοκρασία των βαθμών ελευθερίας και του λόγου cv/R,
όπου cv η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα του μοριακού υδρογόνου υπό
σταθερό όγκο. Η κλίμακα της θερμοκρασίας είναι λογαριθμική.

Το υδρογόνο είναι το μόνο διατομικό αέριο που παραμένει αέριο σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες και μας δίνει πληροφορίες για τη συμπεριφορά των αερίων αυτών. Φαίνεται
στο σχήμα ότι το υδρογόνο συμπεριφέρεται σαν να έχει μόνο 3 βαθμούς ελευθερίας σε
θερμοκρασίες κάτω των 50 Κ περίπου, 5 βαθμούς στη θερμοκρασία των 500Κ και να τείνει
στους 7 βαθμούς σε μεγάλες θερμοκρασίες στις οποίες όμως το μόριο διασπάται. Αντίθετα με
τις κλασικές προβλέψεις, η ειδική θερμότητα μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία.
Η ερμηνεία αυτών των παρατηρήσεων δεν δίνεται από την Κλασική Φυσική αλλά από
την Κβαντομηχανική. Σύμφωνα με την Κβαντική Φυσική η ενέργεια ενός συστήματος στις
περιστροφικές ή ταλαντωτικές του κινήσεις δεν μεταβάλλεται με συνεχή τρόπο αλλά μπορεί
να παίρνει τιμές μόνο από ένα σύνολο διακριτών (κβαντωμένων) τιμών. Στη θερμική
ισορροπία, σε κάποια θερμοκρασία, το κλάσμα των μορίων που βρίσκονται σε μια ορισμένη
ενεργειακή στάθμη εξαρτάται τόσο από τη θερμοκρασία όσο και από την ενέργεια του
μορίου στη στάθμη αυτή. Έτσι, για παράδειγμα, σε χαμηλές θερμοκρασίες, η πιθανότητα να
περιστρέφεται ένα διατομικό μόριο γύρω από τον άξονα που ενώνει τα δύο του άτομα είναι
αμελητέα και αυτός ο βαθμός ελευθερίας μπορεί να θεωρηθεί πως είναι «παγωμένος» και δεν
συνεισφέρει στην ολική ενέργεια του συστήματος. Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, οι
διάφοροι βαθμοί ελευθερίας διεγείρονται σε μεγαλύτερο ποσοστό και συνεισφέρουν στην
ειδική θερμότητα του αερίου. Η εξάρτηση της εσωτερικής ενέργειας από τη θερμοκρασία
είναι επομένως μια πιο πολύπλοκη συνάρτηση από αυτή της κλασικής θερμοδυναμικής. Η
κλασική πρόβλεψη επιτυγχάνεται μόνο σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, εφόσον βέβαια τα
μόρια δεν διασπώνται σε μεμονωμένα άτομα στις θερμοκρασίες αυτές.
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν, τα διατομικά αέρια έχουν στις συνήθεις
θερμοκρασίες ουσιαστικά μόνο πέντε βαθμούς ελευθερίας, τρεις μεταφορικής και δύο
περιστροφικής κίνησης. Επομένως, η γραμμομοριακή εσωτερική τους ενέργεια είναι
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u = N0(5/2)kT = 5/2 RT

(12.21)

και οι γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες cp, cv του ιδανικού αερίου και ο λόγος τους είναι,
αντιστοίχως,
cp = 7/2 Rcv = 5/2 Rγ= cp/cv = 7/5

(12.22)

12.2.6. Ειδικές θερμότητες cp και cv των τριατομικών και πολυατομικών αερίων
Τα τριατομικά μόρια, ως πιο σύνθετα, έχουν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας από
τα διατομικά. Τα άτομα του μορίου συνήθως δεν βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία όπως στο
διατομικό μόριο και εμφανίζουν, επομένως, μη αμελητέα ροπή αδρανείας γύρω από τρεις
άξονες. Υπάρχει λοιπόν ακόμη ένας «ενεργός» βαθμός ελευθερίας στα τριατομικά και στα
πολυατομικά μόρια. Για τους λόγους που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, τα
τριατομικά και τα πολυατομικά μόρια εμφανίζονται να έχουν, σε συνήθεις θερμοκρασίες, έξη
βαθμούς ελευθερίας. Επομένως,
u = N0(6/2)kT = 3RT

(12.23)

οπότε οι γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες cp, cv του ιδανικού τριατομικού αερίου και ο
λόγος τους είναι, αντιστοίχως,
cp = 4R

cv = 3R

γ = cp/cv = 4/3

(12.24α,β,γ)

12.2.7. Σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών τιμών των ειδικών θερμοτήτων
Στον πίνακα Ι δίνονται οι θεωρητικά προβλεπόμενες και οι πειραματικές τιμές των
ειδικών θερμοτήτων για διάφορα αέρια, στη θερμοκρασία των 20 0C και σε ατμοσφαιρική
πίεση.
Αξιοσημείωτη συμφωνία παρατηρείται μεταξύ των θεωρητικών προβλέψεων και των
πειραματικών τιμών για τα μονατομικά αέρια. Για τα διατομικά αέρια η συμφωνία είναι
ικανοποιητική, ενώ σημαντικές διαφορές παρατηρούνται για τα πολυατομικά μόρια, για τα
οποία οι θεωρητικές προβλέψεις είναι λιγότερο ακριβείς, για τους λόγους που αναφέρθηκαν
ήδη.
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Πίνακας Ι
Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες των αερίων
Σε θερμοκρασία 20 0C και πίεση 1 atm
Στην κορυφή κάθε στήλης δίνεται η θεωρητική τιμή
Αέριο

cp/R

cv/R

γ = cp/cv

Μονατομικά

5/2 = 2,5

3/2 = 1,5

5/3 = 1,67

He
Ar
Διατομικά

2,52
2,52
7/2 = 3,5

1,52
1,51
5/2 = 2,5

1,66
1,67
7/5 = 1,4

H2
O2
N2
Ατμ. Αέρας
Cl2
Πολυατομικά

3,42
3,52
3,50
3,50
4,12
4

2,44
2,50
2,45
2,45
3,02
3

1,41
1,40
1,40
1,40
1,36
4/3 = 1,33

CO2
NH3
CH4
C4H10O

4,40
4,48
4,42
16,60

3,38
3,42
3,27
15,40

1,30
1,31
1,31
1,08

12.3. Αδιαβατικές μεταβολές σε αέρια
Ας εξετάσουμε μία μεταβολή σε ένα ιδανικό αέριο κατά την οποία δεν δίνεται ή αφαιρείται
θερμότητα από το αέριο. Μια τέτοια μεταβολή ονομάζεται αδιαβατική. Σε μια αδιαβατική
μεταβολή dq = 0 και το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα (12.7) παίρνει τη μορφή
du = − dw

(12.25)

η οποία σε συνδυασμό με την Εξ. (12.9) δίνει
du + pdv = 0

(12.26)

Η εσωτερική ενέργεια ενός ιδανικού αερίου είναι συνάρτηση μόνο της θερμοκρασίας
του και η Εξ. (12.14) cv = (du/dT) v = σταθ. ισχύει για όλες τις μεταβολές και επομένως, γενικά,
είναι: du = cυdT.
Η Εξ. (12.26) παίρνει τη μορφή:
cvdT + pdv = 0

(12.27)

Από την παραγώγιση της καταστατικής εξίσωσης (12.3), προκύπτει ότι
pdv + vdp = R dT = (cp – cv) dT

(12.28)
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Απαλείφοντας το dT μεταξύ των (12.27) και (12.28) έχουμε:
vdp 

cp
cv

pdv  0

ή

dp
dv

0
p
v

(12.29α,β)

η οποία με ολοκλήρωση δίνει lnp + γlnv= σταθ. ή τελικά,
pvγ = σταθ.

(12.30)

Αν η μεταβολή δεν είναι απολύτως αδιαβατική αλλά υπάρχει μερική ανταλλαγή
θερμότητας με το περιβάλλον, τότε η Εξ. (12.30) τροποποιείται σε
pvα = σταθ.

(12.30α)

όπου 1 < α < γ.
Στο Σχ. 12.4 δίνεται η γραφική παράσταση μιας ισόθερμης (1) και μιας αδιαβατικής
(2) μεταβολής ιδανικού αερίου. Φαίνεται ότι στην αδιαβατική μεταβολή η κλίση (dp/dυ) είναι
μεγαλύτερη (κατά ένα παράγοντα γ) από ό,τι στην ισόθερμη μεταβολή.

Σχήμα 12.4. Ισόθερμη (1) και αδιαβατική (2) μεταβολή

12.4. Μέθοδος
Η μέτρηση του λόγου γ = cp/cv των αερίων θα γίνει με τη μέθοδο του Torruchardt. Στη
μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται η διάταξη του σχήματος 12.5. Μια κοιλότητα που έχει όγκο V
έχει ως μοναδική έξοδο έναν κατακόρυφο γυάλινο σωλήνα μέσα στον οποίο μπορεί να
κινείται αεροστεγώς ένα έμβολο.
Αν μέσα στο σωλήνα αφήσουμε ελεύθερο το έμβολο, τότε αυτό θα κατέβει μέχρι ένα
ορισμένο ύψος και στη συνέχεια θα εκτελέσει ταλαντώσεις γύρω από κάποια θέση
ισορροπίας, καθώς το αέριο που περιέχεται στην κοιλότητα συμπιέζεται και διαστέλλεται.
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Αν η μάζα του εμβόλου είναι m και το εμβαδόν της διατομής του σωλήνα είναι S, τότε
στη θέση ισορροπίας του εμβόλου θα ισχύει η σχέση:

p  p0 

mg
S

(12.31)

όπου p είναι η πίεση του αέρα μέσα στην κοιλότητα και p0 είναι η ατμοσφαιρική πίεση.

Σχήμα 12.5. Η πειραματική διάταξη για την μέτρηση του λόγου γ = cp/cv των αερίων με τη μέθοδο
Torruchardt

Όταν το έμβολο βρίσκεται σε απόσταση z από τη θέση ισορροπίας του (θετική προς τα
πάνω), προκύπτει μια διαφορά πίεσης Δp μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού της
κοιλότητας. Η εξίσωση κίνησης του εμβόλου είναι:

d 2z
m 2  S p
dt

(12.32)

(το βάρος του εμβόλου δεν εμφανίζεται στην εξίσωση γιατί η μετατόπιση z μετριέται από το
σημείο ισορροπίας του).
Αν η μεταβολή θεωρηθεί αδιαβατική (λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας του
φαινομένου), τότε θα ισχύει η σχέση
pVγ = σταθ.

(12.33)

όπου V είναι ο ολικός όγκος της κοιλότητας και η μέση πίεση στην κοιλότητα, p, δίνεται από
τη Εξ. (12.31). Με παραγώγιση η σχέση (12.33) δίνει

dp  

p
dV
V

(12.34)
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ή, κατά προσέγγιση, για μικρές μεταβολές ΔV και Δp,

p  

p
V
V

(12.35)

Επειδή ΔV = Sz, η σχέση (12.35) δίνει

p  

 pS
V

z

(12.36)

όπου p και V είναι οι μέσες τιμές της πίεσης και του όγκου, γύρω από τις οποίες γίνονται οι
μεταβολές Δp και Δv, αντίστοιχα.
Η Εξ. (12.32) σε συνδυασμό με την (12.36) δίνει την εξίσωση κίνησης

d 2 z  pS 2

z0
dt 2
mV

(12.37)

η οποία είναι της μορφής

d 2z
 2z  0
2
dt
με

2 

 pS 2
mV

(12.38)

(12.39)

Η διαφορική εξίσωση (12.38) είναι η εξίσωση κίνησης ενός απλού αρμονικού
ταλαντωτή, της οποίας η γενική λύση είναι
Z(t) = Acos(ωt+ φ)

(12.40)

και περιγράφει μια απλή αρμονική ταλάντωση με γωνιακή συχνότητα ω.
Επειδή όλα τα μεγέθη στην (12.39) μπορούν να μετρηθούν, ο προσδιορισμός του γ
είναι δυνατός, αν είναι γνωστή η γωνιακή συχνότητα ω = 2π/Τ από μετρήσεις της περιόδου,
Τ, της ταλάντωσης του εμβόλου. Έτσι, από τις (12.39) και (12.31), προκύπτει



4 2
mV
2
  Sp0  mg  S

(12.41)

Καθώς τα αρχικά μεγέθη p0 και V0 συνδέονται με τις μέσες τιμές p και V μέσω της
σχέσης p0V0 = pV, με αντικατάσταση, η (12.42) γίνεται τελικά



mp0V0
4 2
2
  Sp0  mg 2

η οποία είναι η σχέση που δίνει τον λόγο γ = cp/cv.
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(12.42)

12.5. Πειραματική διάταξη
Η πειραματική διάταξη (Σχ. 12.5), αποτελείται από έναν κύβο κατασκευασμένο από
πλεξιγκλάς, ο οποίος επικοινωνεί με τον εξωτερικό χώρο μέσω ενός κατακόρυφου γυάλινου
σωλήνα που βρίσκεται στην επάνω του πλευρά. Ο συνολικός εσωτερικός όγκος του κύβου
και του σωλήνα είναι 1140 cm3.
Στη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα για την εύκολη εξαγωγή του εμβόλου από τον
κύβο. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του κύβου επιτυγχάνεται με το ξεβίδωμα του πώματος που
βρίσκεται στη μια του πλευρά.
Χρησιμοποιούνται επίσης ένας ζυγός, ένα μικρόμετρο, ένα χρονόμετρο και ένα
βαρόμετρο για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης.
Βιβλιογραφία
1. Κ. Δ. Αλεξόπουλος. Γενική Φυσική. Τόμος 4: Θερμότης. (Αθήνα, 1957). Κεφ. 6.
2. F. W. Sears. Thermodynamics, the Kinetic Theory of Gases and Statistical Mechanics. 2nd
ed. (Addison – Wesley, Reading Mass., 1963). Κεφ. 12 και 15.
3. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι, ΕΜΠ, Τομέας Φυσικής, ΣΕΜΦΕ, Εκδόσεις
Συμμετρία (Αθήνα 2010).

12.6. Εκτέλεση
Σημείωση. Η καλή λειτουργία της διάταξης βασίζεται στην όσο το δυνατόν καλύτερη
εφαρμογή του εμβόλου στο γυάλινο σωλήνα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί
κάθε παραμόρφωση του σχήματος του εμβόλου. Θα πρέπει επομένως στη διάρκεια της
άσκησης να χειρίζεστε το έμβολο με μεγάλη προσοχή και να το τοποθετείτε, όταν δε
χρησιμοποιείται, πάνω στο προστατευτικό πανί που παρέχεται.
1. Με μεγάλη προσοχή ζυγίστε το έμβολο. Σημειώστε το σφάλμα της ζύγισης. Κατά τη
ζύγιση και εκτέλεση του πειράματος, φροντίστε το έμβολο να τοποθετείται πάνω σε ένα
καθαρό πανί.
2. Με τη βοήθεια ενός μικρομέτρου, μετρήστε τη διάμετρο του εμβόλου. Σημειώστε το
σφάλμα μέτρησης της διαμέτρου, το οποίο είναι εγγυημένο και συνοδεύεται με φράση όπως
‘‘δεν υπερβαίνει’’ ή ‘‘είναι μικρότερο από’’ κ.λ.π. Ο ολικός όγκος V0 του κύβου και του
σωλήνα είναι 1140 ± 2 cm3.
3. Βεβαιωθείτε ότι το πώμα του κύβου είναι στη θέση του και βιδωμένο αεροστεγώς, για να
αποφευχθούν βλάβες στο έμβολο στις μετρήσεις που θα ακολουθήσουν.
4. Εισάγοντας με προσοχή το έμβολο στο γυάλινο σωλήνα, αφήστε το να πέσει ελεύθερα
και αμέσως μετρήστε τον ολικό χρόνο για 10 πλήρεις ταλαντώσεις του.
5. Μετά από την απόσβεση των ταλαντώσεων, το έμβολο θα συνεχίσει να πέφτει αργά και
τελικά θα πέσει μέσα στον κύβο.
6. Ξεβιδώστε το πώμα και βγάλτε το έμβολο από τον κύβο. Επανατοποθετήστε το πώμα στη
θέση του και βιδώστε το ώστε η τρύπα να κλείσει αεροστεγώς.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 3, 4 και 5 άλλες 9 φορές, ώστε να έχετε συνολικά 10 μετρήσεις,
από τις οποίες θα βρεθούν 10 μέσες τιμές της περιόδου ταλάντωσης Τ του εμβόλου.

119

8. Με τη βοήθεια ενός βαρομέτρου υδραργύρου, μετρήστε και καταγράψτε την
ατμοσφαιρική πίεση p0. Σημειώστε τις μονάδες της πίεσης και το σφάλμα αυτής της
μέτρησης.

12.7. Επεξεργασία των μετρήσεων
1. Από τον χρόνο των 10 ταλαντώσεων του εμβόλου, βρείτε την περίοδο, Τ, της
ταλάντωσης για κάθε μια από τις 10 σειρές μετρήσεων.
2. Για τις 10 τιμές της περιόδου που βρήκατε, υπολογίστε τη μέση τιμή και την τυπική
απόκλιση της περιόδου. Γράψτε το αποτέλεσμα σε μορφή Τ ± δΤ.
3. Από τη Εξ. (12.42), υπολογίστε τον λόγο γ = cp/cv και το σφάλμα του. Στον υπολογισμό
του σφάλματος να εκτιμήσετε ποια από τα μεγέθη στην (12.42) έχουν αμελητέα σφάλματα σε
σύγκριση με τα άλλα και να αγνοήσετε τα σφάλματα αυτά. Γράψτε το τελικό αποτέλεσμα του
πειράματος ως γ ± δγ.
4. Με βάση την τιμή του γ που προσδιορίσατε, κατατάξτε τον ατμοσφαιρικό αέρα σε μια
από τις τρεις κατηγορίες των μονοατομικών, διατομικών ή πολυατομικών αερίων.
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Άσκηση 13
Ανάκλαση-Διάθλαση - Πόλωση του φωτός

13.1. Σκοπός
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των νόμων της λεγόμενης
«γεωμετρικής οπτικής» καθώς και η μελέτη του γραμμικά πολωμένου φωτός
13.2. Γενικά
Το φως είναι ένα εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Το ηλεκτρικό

 

E

και το

μαγνητικό B πεδίο αυτού του κύματος είναι συμφασικά οδεύοντα κύματα, κάθετα μεταξύ

2 ˆ 

τους και κάθετα στην διεύθυνση διάδοσης  k 
k , όπου k είναι ο λεγόμενος κυματικός
 

αριθμός (k = 2π/λ) και λ το μήκος κύματος του φωτός. Τα τρία αυτά διανύσματα αποτελούν
ένα τρισ-ορθογώνιο σύστημα με την σειρά διαδοχής που αναφέρονται παραπάνω.
Η διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου του ηλεκτρομαγνητικού κύματος αναφέρεται,
κατά σύμβαση, ως η διεύθυνση «πόλωσης» του κύματος. Η σύμβαση αυτή δεν είναι
αυθαίρετη, έχει σχέση με το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος
με τα οπτικά μέσα γίνεται μέσω της ηλεκτρικής μάλλον παρά μέσω της μαγνητικής του
συνιστώσας.
Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα ταξιδεύει στο κενό με ταχύτητα c  3 108 m / s ,
ανεξάρτητα από τη συχνότητά του, ενώ στα διάφορα οπτικά υλικά ταξιδεύει με μικρότερη
ταχύτητα, η τιμή της οποίας εξαρτάται από το υλικό αλλά και από τη συχνότητα του κύματος.
Με βάση τα παραπάνω, ορίζουμε ως δείκτη διάθλασης του υλικού, για κάθε συχνότητα, το
πηλίκο της ταχύτητας διάδοσης του φωτός στο κενό c0 , προς την ταχύτητα διάδοσης cm  
στο συγκεκριμένο μέσο  m  ,
nm   

c0

cm  

Επειδή στον αέρα η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων που αντιστοιχούν στο ορατό
μέρος του Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος (δηλαδή, στο φως) διαφέρει ελάχιστα από την
ταχύτητα διάδοσης στο κενό, θεωρούμε ότι ο δείκτης διάθλασης του αέρα για το φως είναι,
με καλή προσέγγιση, περίπου ίσος με τη μονάδα

 n  1
Όταν μια φωτεινή δέσμη, που οδεύει σε κάποιο οπτικό μέσο 1 (Σχ. 13.1), συναντά μια
διαχωριστική επιφάνεια πέρα από την οποία υπάρχει ένα διαφορετικό οπτικό μέσο 2, τότε ένα
μέρος του κύματος ανακλάται πάλι στο αρχικό οπτικό μέσο 1 και ένα μέρος διέρχεται στο
οπτικό μέσο 2.
Αποδεικνύεται ότι η προσπίπτουσα, η ανακλώμενη και η διερχόμενη ακτίνα, ή,
αντίστοιχα, τα κυματανύσματα πρόσπτωσης

k  ,
i

ανάκλασης

k 
r

και διέλευσης

k  ,
t

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, το οποίο μπορούμε να λέμε «επίπεδο ανάκλασης»
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Αυτή η διαδικασία ανάκλασης- διάθλασης διέπεται από κάποιες σχέσεις που αφορούν,
αφ’ ενός στην γεωμετρία ανάκλασης-διάθλασης, αφ’ ετέρου στα ποσοστά ανάκλασης και
διάθλασης. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά δεν εξαρτώνται από την διεύθυνση πόλωσης του
φωτός, αποτελώντας γενικά κινηματικά χαρακτηριστικά που ισχύουν, μάλιστα, για όλα τα
κύματα (μηχανικά, ηχητικά, ηλεκτρομαγνητικά), ανεξάρτητα από την φύση του κύματος.
Αντίθετα, τα ποσοστά ανάκλασης-διάθλασης εξαρτώνται από την φύση του κύματος, από τη
γεωμετρία ανάκλασης, και (στην περίπτωση των εγκάρσιων κυμάτων) από τον
προσανατολισμό της διεύθυνσης πόλωσης ως προς το επίπεδο ανάκλασης.
Στο πλαίσιο αυτής της άσκησης θα μελετήσουμε την αλληλοσυσχέτιση των γωνιών
πρόσπτωσης-ανάκλασης-διάθλασης του φωτός από μία και δύο επίπεδες διαχωριστικές
επιφάνειες. Η μελέτη των ποσοστών ανάκλασης-διέλευσης γίνεται λεπτομερέστερα στο
μάθημα της Οπτικής και σε αυτή εδώ την εργαστηριακή άσκηση θα μας απασχολήσει μόνο
σε σχέση με το φαινόμενο της γωνίας Brewster. Η άσκηση θα ολοκληρωθεί με την μελέτη
του πολωμένου φωτός κατά την διέλευσή του από ανισότροπα οπτικά υλικά, γνωστά ως
πολωτές.
13.3. Νόμοι ανάκλασης-διάθλασης
13.3.1. Ανάκλαση - Διάθλαση από μια επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια

Θεωρούμε μία ακτίνα φωτός που
προσπίπτει, υπό γωνία, σε επίπεδη διαχωριστική
επιφάνεια που αποτελεί το σύνορο ανάμεσα σε δύο
διαφορετικά οπτικά μέσα 1 και 2, με δείκτες
διάθλασης n1 και n2 , αντίστοιχα. Αν είναι Ν το
σημείο πρόσπτωσης, φέρνουμε την κάθετο ΚΝΚ΄,
ως προς την επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια, στο
σημείο πρόσπτωσης, και ορίζουμε ως γωνία
πρόσπτωσης  i  , γωνία ανάκλασης  r  , και

Κ
(1)

θi

θr

Ν

(2)

θt

Κ΄

Σχ.13.1 Ανάκλαση-πρόσπτωση-διάθλαση
στη διαχωριστική επιφάνεια
δύο οπτικών μέσων (1) και (2)

γωνία διάθλασης  t  , τις γωνίες που σχηματίζουν
η προσπίπτουσα, η ανακλώμενη και η διερχόμενη
(ή, διαθλώμενη) ακτίνα, αντίστοιχα, με την κάθετο
στην διαχωριστική επιφάνεια και την προέκτασή
της.
Για τις γωνίες πρόσπτωσης  i  , ανάκλασης

 r  , και διάθλασης t  , ισχύουν οι νόμοι:
(α) Νόμος ανάκλασης:
(β) Νόμος του Snell:

i  r
n1 sin i  n2 sin t

(13.1)
(13.2)

Αν λάβουμε υπόψη μας την Εξ. (13.2) και το γεγονός ότι nαερα  1, διαπιστώνουμε ότι
αν είμαστε σε θέση να μετρήσουμε τις γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης, στη διαχωριστική
επιφάνεια του αέρα με κάποιο άλλο οπτικό υλικό, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τον
δείκτη διάθλασης του υλικού αυτού. Μεταξύ δύο υλικών με δείκτες διάθλασης, π.χ., n2  n1 ,
ονομάζουμε οπτικώς πυκνότερο το υλικό 2 σε σχέση με το υλικό 1.
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Σε μία διαδικασία ανάκλασης-διάθλασης, θεωρούμε συνήθως ότι το φως διαδίδεται από
τον αέρα προς κάποιο οπτικώς πυκνότερο υλικό. Σε μία τέτοια διαδρομή, όπως προκύπτει
από τη Εξ. (13.2), η γωνία διάθλασης θα είναι πάντα μικρότερη από τη γωνία πρόσπτωσης.
0
Αυξάνοντας σταδιακά την γωνία πρόσπτωσης, όταν πλησιάζουμε την τιμή i  90 , (οπότε

sin i  1 ), από το Νόμο του Snell προκύπτει ότι
sin t 

n1
1
sin i  sin t 
n2
n2

η αντίστοιχη γωνία διάθλασης ονομάζεται οριακή γωνία,

1

 n2 

   arcsin 

(13.3)

Αν είχαμε την αντίστροφη πορεία του φωτός, από το οπτικώς πυκνότερο προς το
οπτικώς αραιότερο μέσο (π.χ., από το γυαλί προς τον αέρα), τότε η οριακή γωνία θα ήταν
εκείνη η γωνία πρόσπτωσης για την οποία το φως που εξέρχεται προς το οπτικώς αραιότερο
οπτικό μέσο ταξιδεύει σχεδόν παράλληλα στην διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων. Σε
μια τέτοια περίπτωση, για γωνίες πρόσπτωσης μικρότερες της οριακής γωνίας έχουμε και
ανακλώμενη (προς το οπτικώς πυκνότερο μέσο) και διαθλώμενη δέσμη (προς το οπτικώς
αραιότερο μέσο), οπότε το άθροισμα των εντάσεων των δύο αυτών δεσμών είναι ίσο με την
ένταση της προσπίπτουσας δέσμης.
Για την ίδια περίπτωση (από οπτικώς πυκνότερο προς οπτικώς αραιότερο μέσο), όταν η
γωνία πρόσπτωσης γίνει μεγαλύτερη από την οριακή γωνία, τότε η διαθλώμενη δέσμη παύει
να υπάρχει και η ανακλώμενη δέσμη παίρνει όλη την ένταση της προσπίπτουσας δέσμης.
Τότε λέμε ότι έχουμε το φαινόμενο της ολικής εσωτερικής ανάκλασης, το οποίο αποτελεί και
την αρχή στην οποία βασίζεται η χρήση των οπτικών ινών ως μέσων διάδοσης οπτικών
σημάτων. Σημειώνουμε ότι το ίδιο φαινόμενο, αν περιγραφεί με όρους κυματικής,
αναφέρεται ως κυματοδήγηση και οι αντίστοιχες οπτικές ίνες αναφέρονται ως κυματοδηγοί.

13.3.2. Διάθλαση από δύο επίπεδες διαχωριστικές επιφάνειες υπό γωνία – Πρίσμα
Είναι χρήσιμη η ανάλυση της διαδοχικής διάθλασης από δύο επίπεδες διαχωριστικές
επιφάνειες που σχηματίζουν μία δίεδρη γωνία. Το αντίστοιχο οπτικό στοιχείο, το οποίο
αποτελείται από ένα διηλεκτρικό υλικό, π.χ., γυαλί, που καταλαμβάνει το εσωτερικό της
δίεδρης γωνίας, λέγεται πρίσμα. Βάση του πρίσματος ονομάζεται μία τρίτη επίπεδη
επιφάνεια, παράλληλη στη ακμή της δίεδρης γωνίας, ενώ το πρίσμα τερματίζεται με δύο
επίπεδες πλευρές κάθετες στην ακμή της δίεδρης γωνίας. Στην γενικότερη περίπτωση, μία
φωτεινή δέσμη μπορεί να προσπίπτει με εντελώς τυχαία προσανατολισμό σε μία από τις δύο
πλευρές της δίεδρης γωνίας. Αυτό που ενδιαφέρει, στις περισσότερες εφαρμογές των
πρισμάτων, είναι η μελέτη της πορείας μίας δέσμης, η οποία βρίσκεται σε ένα επίπεδο κάθετο
στην ακμή του πρίσματος, προσπίπτοντας υπό γωνία στην μία έδρα του.
Μία τέτοια περίπτωση αναλύεται στο Σχ. 13.2, το οποίο περιγράφει την πορεία της
δέσμης σε αυτό το επίπεδο το κάθετο στην ακμή του πρίσματος. Ονομάζουμε Α τη γωνία
κορυφής του πρίσματος (είναι η επίπεδη γωνία που προκύπτει από την τομή της δίεδρης
γωνίας με το επίπεδο το κάθετο στην ακμή του πρίσματος) και θεωρούμε, επίσης, ότι ο
δείκτης διάθλασης n του υλικού, από το οποίο αποτελείται το πρίσμα, είναι γνωστός.
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Έστω ότι η δέσμη προσπίπτει στο σημείο Β, υπό γωνία θ1, κατά μήκος της πορείας ΔΒ.
Μετά την διάθλασή της, υπό γωνία φ1, η δέσμη ταξιδεύει στο εσωτερικό του πρίσματος κατά
μήκος της πορείας ΒΓ.

Σχήμα 13.2

Στο σημείο Γ, η δέσμη προσπίπτει υπό γωνία φ2 και διαθλάται υπό γωνία θ2, εξερχόμενη
κατά μήκος της διαδρομής ΓΕ.
Αν γνωρίζουμε τις τιμές των γωνιών Α και 1 , και την τιμή του δείκτη διάθλασης n ,
εφαρμόζοντας δύο φορές τον Νόμο του Snell στα σημεία πρόσπτωσης Β και Γ, και
λαμβάνοντας υπόψη ότι
   90o  1    90o  2   180o    1  2

μπορούμε να υπολογίσουμε την γωνία εκτροπής ε

  1  1    2  2     1   2   1   2 
ανάμεσα στην αρχική πορεία ΔΒ και στην τελική πορεία ΓΕ της δέσμης.
Είναι φανερό ότι, για πρίσμα με γνωστά στοιχεία  , n  , η γωνία εκτροπής  είναι
συνάρτηση της αρχικής γωνίας πρόσπτωσης 1 . Αποδεικνύεται ότι η γωνία εκτροπής 
ελαχιστοποιείται όταν η πορεία ΔΒΓΕ της δέσμης είναι συμμετρική ως προς τη διχοτόμο της
γωνίας Α και, σε αυτή την περίπτωση, η τιμή της ελάχιστης γωνίας εκτροπής  m ικανοποιεί
τη σχέση

   m 
 
n  sin    sin 

2
 2 

(13.4)

Επομένως, αν έχουμε ένα πρίσμα με γνωστή γωνία κορυφής, Α, και, με διαδοχική
μεταβολή της γωνίας πρόσπτωσης, προσδιορίσουμε την κατάσταση ελάχιστης εκτροπής και
μετρήσουμε την αντίστοιχη γωνία  m , μπορούμε να υπολογίσουμε τον δείκτη διάθλασης n
του υλικού, από το οποίο είναι κατασκευασμένο το πρίσμα, επιλύοντας την τελευταία σχέση
ως προς n .
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Α

θορ
Δ

Β

Γ

φορ
Ε

Σχ.13.3 Οριακές γωνίες σε πρίσμα

Μπορούμε, επίσης, χρησιμοποιώντας ένα
πρίσμα και μεταβάλλοντας την αρχική γωνία
πρόσπτωσης 1 , να επιτύχουμε μια τέτοια πορεία ΒΓ
της δέσμης ώστε η εσωτερική γωνία πρόσπτωσης  2 να
πάρει την τιμή της οριακής γωνία που δίνεται από την
Εξ. (13.3). Σε αυτή την περίπτωση η πορεία ΓΕ της
εξερχόμενης δέσμης γίνεται εφαπτομενική στην
αντίστοιχη πλευρά του πρίσματος και, για ελαφρώς
μεγαλύτερη γωνία  2 , έχουμε ολική εσωτερική
ανάκλαση. Όταν έχουμε ακριβώς 2    , αναλύοντας
την γεωμετρία του Σχήματος 3, μπορούμε να δείξουμε
ότι, για την αντίστοιχη οριακή γωνία αρχικής
πρόσπτωσης 1,   ισχύει η σχέση

n  sin        sin 1,  

(13.5)

Συνδυάζοντας την τελευταία σχέση με την Εξ. (13.3),   arcsin 1/ n  , μπορούμε να
υπολογίσουμε την αναμενόμενη 1, (προς σύγκριση με την αντίστοιχη πειραματική τιμή
που είναι άμεσα μετρήσιμη), αν έχουμε υπολογίσει το δείκτη διάθλασης n του πρίσματος,
π.χ., με την προηγούμενη μέθοδο της ελάχιστης εκτροπής.

13.4. Πόλωση του φωτός - Νόμος του Malus - Γωνία Brewster
13.4.1. Πόλωση του φωτός - Νόμος του Malus
Αναφέραμε και στην εισαγωγή ότι η διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου του
ηλεκτρομαγνητικού κύματος αναφέρεται, κατά σύμβαση, ως η διεύθυνση «πόλωσης» του
κύματος. Ανάλογα με το πώς μεταβάλλεται με το χρόνο (αλλά και στο χώρο) η διεύθυνση
πόλωσης μιας δέσμης φωτός, αποδίδουμε στο φως αντίστοιχα χαρακτηριστικά πόλωσης.
Όταν η διεύθυνση πόλωσης έχει σταθερό προσανατολισμό (καθώς περνάει ο χρόνος ή καθώς
διαδίδεται η δέσμη στο χώρο), τότε λέμε ότι το φως είναι γραμμικά πολωμένο. Μία άλλη
κατηγορία φωτός, ως προς τα χαρακτηριστικά πόλωσης, είναι το λεγόμενο κυκλικά
πολωμένο φως, για το οποίο το αντίστοιχο ηλεκτρικό πεδίο διατηρεί το μέτρο του αλλά, σε
ένα σταθερό σημείο της δέσμης, περιστρέφεται, συναρτήσει του χρόνου, με τη συχνότητα του
αντίστοιχου ηλεκτρομαγνητικού κύματος, διαγράφοντας ένα κύκλο. Η απεικόνιση του
αντίστοιχου ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο, για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έχει τη
μορφή έλικας, με κυκλική διατομή, και με βήμα όσο και το μήκος κύματος του αντίστοιχου
ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Μία πιο σύνθετη μορφή πόλωσης του φωτός είναι η λεγόμενη
ελλειπτική πόλωση, κατά την οποία το ηλεκτρικό πεδίο περιστρέφεται, αλλά μεταβάλλει και
το μέτρο του ανάμεσα σε μια μέγιστη και σε μια ελάχιστη τιμή. Η μεταβολή αυτή γίνεται με
την συχνότητα του αντίστοιχου ηλεκτρομαγνητικού κύματος και η απεικόνισή του στο χώρο,
κάποια χρονική στιγμή, έχει τη μορφή έλικας με ελλειπτική διατομή και αντίστοιχο, πάλι,
μήκος κύματος. Στην περίπτωση που η διεύθυνση πόλωσης μιας δέσμης φωτός μεταβάλλεται
με τυχαίο τρόπο στο χώρο και στο χρόνο, τότε λέμε ότι έχουμε μη-πολωμένο ή φυσικό φως.
Στην συγκεκριμένη άσκηση θα περιοριστούμε στη μελέτη του γραμμικά πολωμένου
φωτός. Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε την διέλευση του γραμμικά πολωμένου φωτός από
κάποια υλικά που είναι γνωστά ως πολωτές. Οι πολωτές είναι μη-ισότροπα υλικά τα οποία
έχουν την εξής ιδιότητα: Όταν μία δέσμη πολωμένου φωτός, έντασης I0 , περάσει μέσα από
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έναν πολωτή, τότε η ένταση I της δέσμης που εξέρχεται τελικά από τον πολωτή εξαρτάται
από την γωνία  ανάμεσα στην διεύθυνσης πόλωσης της δέσμης και σε μία χαρακτηριστική
διεύθυνση που ονομάζεται διεύθυνση πόλωσης του πολωτή. Η εξάρτηση της διερχόμενης
έντασης από αυτή τη γωνία, για ιδανικούς πολωτές, είναι σύμφωνη με τη σχέση

I    I 0 cos 2  

(13.6)

που είναι γνωστή ως Νόμος του Malus.
Όταν προσπέσει φυσικό (μη-πολωμένο) φως σε έναν ιδανικό πολωτή, τότε η δέσμη που
εξέρχεται από τον πολωτή έχει ένταση ανεξάρτητη από τον προσανατολισμό του πολωτή και
ίση με I 0 / 2 , ενώ αποκτά την διεύθυνση πόλωσης του πολωτή. Αυτός είναι ένας από τους
τρόπους σχηματισμού δέσμης πολωμένου φωτός από φυσικό (μη-πολωμένο) φως.

Σχήμα 13.4. Διάταξη για τη μελέτη της πόλωσης φωτός που αρχικά είναι φυσικό.

13.4.2. Ανάκλαση πολωμένου φωτός - Γωνία Brewster
Όταν μία δέσμη γραμμικά πολωμένου φωτός προσπέσει κάθετα σε επίπεδη επιφάνεια που
διαχωρίζει δύο ισότροπα οπτικά μέσα, π.χ. αέρα και γυαλί, τότε τα ποσοστά ανάκλασης και
διέλευσης δεν εξαρτώνται από τον προσανατολισμό της διεύθυνση πόλωσης (αφού, λόγω της
κάθετης πρόσπτωσης και του ισότροπου χαρακτήρα των υλικών, όλες οι διευθύνσεις είναι
ισοδύναμες). Όταν η ίδια δέσμη προσπέσει υπό γωνία στην ίδια διαχωριστική επιφάνεια,
είναι φανερό ότι οι διάφορες διευθύνσεις πόλωσης (ακόμη και για σταθερή γωνία
πρόσπτωσης) δεν είναι πλέον ισοδύναμες (από γεωμετρική και μόνο άποψη). Αν
επαναφέρουμε στην συζήτηση τον ορισμό του επιπέδου ανάκλασης ως το επίπεδο που
περιέχει τις ακτίνες πρόσπτωσης, ανάκλασης και διάθλασης, τότε μπορούμε να
περιοριστούμε στην μελέτη δύο περιπτώσεων πόλωσης, Η μία περίπτωση αφορά πόλωση
κάθετη στο επίπεδο ανάκλασης-διάθλασης και η άλλη περίπτωση αφορά πόλωση παράλληλη
σε αυτό το επίπεδο. Στην δεύτερη περίπτωση (όταν, η πόλωση είναι παράλληλη στο επίπεδο
ανάκλασης-διάθλασης) αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη γωνία πρόσπτωσης, που
είναι γνωστή ως γωνία Brewster  B  , για την οποία όλο το φως ακολουθεί την πορεία της
διαθλώμενης δέσμης και η ανακλώμενη δέσμη έχει μηδενική ένταση. Η κατάσταση αυτή
αντιστοιχεί σε εκείνη την γεωμετρία κατά την οποία η ανακλώμενη δέσμη αναμένεται
(σύμφωνα με τον νόμο του Snell) σε μία διεύθυνση κάθετη στη διαθλώμενη δέσμη. Αυτή η
διαπίστωση (η οποία αποδεικνύεται και θεωρητικά, με βάση τις συνοριακές συνθήκες στη
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διαχωριστική επιφάνεια, αλλά έχει και βαθύτερη φυσική ερμηνεία που σχετίζεται με τον
μηχανισμό επανεκπομπής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα στοιχειώδη
ταλαντούμενα δίπολα του οπτικού μέσου) μπορεί να συνδυαστεί με τον νόμο του Snell και
τον νόμο της ανάκλασης, οπότε καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι

tan  B   n

(13.7)

όπου n ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού. Επομένως, ο προσδιορισμός της γωνίας
πρόσπτωσης, για την οποία μηδενίζεται η ανακλώμενη ένταση μίας δέσμης φωτός πολωμένης
παράλληλα στο επίπεδο ανάκλασης-διάθλασης, μπορεί να μας δώσει μια ανεξάρτητη
εκτίμηση για τον δείκτη διάθλασης κάποιου υλικού.

13.5. Πειραματική διάταξη
Η πειραματική διάταξη περιέχει μία (σύμφωνη) πηγή ερυθρού φωτός, laser He-Ne, με μήκος
κύματος λ = 632,8 nm και ισχύ της τάξης του 1 mW.
Προσοχή: παρότι η ισχύς του laser είναι αρκετά ασθενής ώστε να μην προκαλεί καψίματα ή
εγκαύματα, εν τούτοις εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη για τα μάτια, σε περίπτωση κατ’ ευθείαν
ή εξ ανακλάσεως πρόσπτωσης, γι’ αυτό και πρέπει οι χειρισμοί της να γίνονται με εξαιρετική
προσοχή.
Η διάταξη περιέχει τα παρακάτω εξαρτήματα:
 Ένα φωτόμετρο, για την μέτρηση σχετικών εντάσεων φωτός, εφοδιασμένο με οπτική ίνα
για την καθοδήγηση του φωτός προς τον φωρατή του φωτομέτρου.
 Έναν ευθύγραμμο φορέα με μαγνητική ταινία για την στήριξη μεταλλικών εξαρτημάτων
και ενδείξεις αποστάσεων.
 Ένα γωνιακό μεταφορέα με περιστρεφόμενη τράπεζα και γωνιόμετρο, για την ελεγχόμενη
περιστροφή οπτικών στοιχείων και την μέτρηση γωνιών περιστροφής.
 Μεταλλικά στηρίγματα για τους πολωτές, που μπορούν να στηρίζονται στον γραμμικό
φορέα.
 Ένα γυάλινο πρίσμα με σχήμα ορθογώνιου ισοσκελούς τριγώνου.
 Τρεις γραμμικοί πολωτές.
Προσοχή: Μην πιάνετε τα οπτικά στοιχεία (πρίσμα, πολωτές) από τις οπτικές επιφάνειες, αλλά
από τα περιμετρικά του σημεία. Σε περίπτωση που διαπιστώνετε ότι χρειάζεται καθαρισμός των
οπτικών στοιχείων, συμβουλευτείτε τον επιβλέποντα.

13.6. Εκτέλεση
1. Τοποθετήστε στο ένα άκρο του ευθύγραμμου φορέα το laser.
2. Τοποθετήστε στο άλλο άκρο του ευθύγραμμου φορέα το φωτόμετρο.
3. Φροντίστε να κατευθύνεται η δέσμη του Laser στην είσοδο του φωτόμετρου.
13.6.1. Πόλωση του φωτός - Νόμος του Malus
1. Τοποθετήστε ανάμεσα στο laser και στο φωτόμετρο τρία μεταλλικά στηρίγματα.
2. Στο πρώτο και στο τρίτο μεταλλικό στήριγμα τοποθετήστε από έναν πολωτή.
3. Περιστρέψτε τον έναν από τους δύο πολωτές έτσι ώστε να επιτύχετε την μεγιστοποίηση
της έντασης που καταγράφει το φωτόμετρο.
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4. Καταχωρήστε την ένδειξη του φωτόμετρου, που αντιστοιχεί στην μέγιστη ένταση, ως
ένταση, I0 .
5. Σημειώστε τις γωνιακές θέσεις των δύο πολωτών ως θέσεις αναφοράς.
6. Περιστρέψτε τον ένα πολωτή, με βήμα 15ο και 12 διαδοχικά βήματα, ως προς την
αντίστοιχη γωνιακή θέση αναφοράς και σημειώστε την αντίστοιχη ένδειξη της έντασης στον
παρακάτω Πίνακα Ι:
Πίνακας Ι
Ι0 =….
Α/Α

θ

Ι(θ)

δΙ(θ)

7. Μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων του βήματος (6) περιστρέψτε τον ένα πολωτή,
έτσι ώστε να καταγράφεται η ελάχιστη ένταση στο φωτόμετρο.
8. Τοποθετήστε στο ενδιάμεσο μεταλλικό στήριγμα τον τρίτο πολωτή.
9. Περιστρέψτε τον ενδιάμεσο πολωτή έτσι ώστε να καταγράφεται η μέγιστη και η ελάχιστη
ένταση στο φωτόμετρο και σημειώστε τις δύο αντίστοιχες γωνιακές ενδείξεις του ενδιάμεσου
πολωτή.
13.6.2. Γωνία ελάχιστης εκτροπής
1. Τοποθετήστε στον ευθύγραμμο φορέα τον γωνιακό μεταφορέα και περιστρέψτε το
γωνιόμετρό του έτσι ώστε ο άξονας 0-180 να συμπίπτει με την πορεία της δέσμης του laser.
2. Τοποθετήστε στην περιστρεφόμενη τράπεζα του γωνιακού μεταφορέα το πρίσμα, έτσι
ώστε η μία κάθετη πλευρά του να είναι κάθετη στη δέσμη του laser [Θέση αναφοράς].
Προσπαθήστε να καταλάβετε την πορεία όλων των ακτίνων (διαθλώμενων-ανακλώμενων).
Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας σχετικά με την εσωτερική ανάκλαση.
3. Περιστρέψτε την τράπεζα του γωνιακού μεταφορέα (μαζί με το πρίσμα) έτσι ώστε η ορθή
γωνία του πρίσματος να πλησιάσει την προσπίπτουσα δέσμη και παρακολουθήστε την πορεία
της δέσμης που εξέρχεται από την υποτείνουσα του πρίσματος.
4. Συνεχίστε να περιστρέφετε μέχρι η εξερχόμενη από την υποτείνουσα δέσμη να
αντιστρέψει την πορεία της.
5. Προσδιορίστε, με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια, το σημείο αναστροφής της πορείας και
επιβεβαιώστε ότι αντιστοιχεί στην κατάσταση ελάχιστης εκτροπής.
6. Μετρήστε την γωνία ελάχιστης εκτροπής και καταγράψτε την.
7. Προσδιορίστε την αντίστοιχη γωνία πρόσπτωσης και καταγράψτε την.
8. Καταγράψτε τα σφάλματα μέτρησης των γωνιών των βημάτων (6) και (7).
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13.6.3. Γωνία ολικής εσωτερικής ανάκλασης
1. Επανέλθετε στη [Θέση αναφοράς] (βλ. βήμα 2 της προηγούμενης μέτρησης).
2. Περιστρέψτε την τράπεζα του γωνιακού μεταφορέα (μαζί με το πρίσμα) έτσι ώστε η ορθή
γωνία του πρίσματος να πλησιάσει την προσπίπτουσα δέσμη και παρακολουθήστε την πορεία
της δέσμης που εξέρχεται από την υποτείνουσα του πρίσματος.
3. Προσδιορίστε την κατάσταση ολικής εσωτερικής ανάκλασης στην υποτείνουσα του
πρίσματος και καταγράψτε την αντίστοιχη οριακή γωνία της αρχικής πρόσπτωσης.
13.6.4. Γωνία Brewster
1. Επανέλθετε στη [Θέση αναφοράς] (βλ. βήμα 1 της προηγούμενης μέτρησης).
2. Τοποθετήστε ένα μεταλλικό στήριγμα ανάμεσα στο laser και στον γωνιακό μεταφορέα.
3. Στο μεταλλικό στήριγμα τοποθετήστε έναν γραμμικό πολωτή με οριζόντιο τον άξονά του
0-180.
4. Περιστρέψτε την τράπεζα του γωνιακού μεταφορέα με το πρίσμα, παρακολουθώντας την
ανακλώμενη δέσμη από μία πλευρά του πρίσματος.
5. Προσδιορίστε την κατάλληλη γωνία για την οποία ελαχιστοποιείται η ένταση της
ανακλώμενης δέσμης και καταγράψτε την αντίστοιχη γωνία πρόσπτωσης και το σφάλμα της.

13.7. Επεξεργασία των μετρήσεων
1. Υπολογίστε τις θεωρητικά αναμενόμενες τιμές I   που αντιστοιχούν στις ίδιες γωνίες
που έγιναν και οι μετρήσεις πόλωσης, χρησιμοποιώντας ως I0 το I max   (γιατί;).
Καταγράψτε τις θεωρητικές και τις πειραματικές τιμές σε ένα διάγραμμα I   .
2. Περιγράψτε και ερμηνεύστε τις παρατηρήσεις που αφορούν την τοποθέτηση του
ενδιάμεσου πολωτή και τις γωνιακές του θέσεις που αντιστοιχούν σε μέγιστη και ελάχιστη
τελικά εξερχόμενη ένταση από την διάταξη των τριών πολωτών.
3. Υπολογίστε τον δείκτη διάθλαση του πρίσματος χρησιμοποιώντας την μέτρηση της
γωνίας ελάχιστης εκπομπής καθώς και το αντίστοιχο σφάλμα (*).
4. Υπολογίστε τον δείκτη διάθλαση του πρίσματος χρησιμοποιώντας την μέτρηση της
γωνίας Brewster καθώς και το αντίστοιχο σφάλμα (*).
5. Υπολογίστε την εσωτερική οριακή γωνία  , χρησιμοποιώντας τον δείκτη διάθλαση του
πρίσματος που υπολογίσατε στο ερώτημα (3), την Εξ. (13.5) και την αντίστοιχη αρχική γωνία
πρόσπτωσης 1, .
6. Υπολογίστε την αρχική γωνία πρόσπτωσης 1, , χρησιμοποιώντας τον δείκτη διάθλαση
του πρίσματος που υπολογίσατε στο ερώτημα (3), την Εξ. (13.5) και την Εξ. (13.3),
  arcsin 1/ n  , και συγκρίνετε με την τιμή της, 1, , που μετρήσατε.
Κατά τον υπολογισμό των σφαλμάτων να λάβετε υπόψη σας ότι η φυσική μονάδα
μέτρησης των γωνιών είναι το ακτίνιο.
(*)
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Άσκηση 14
Μέτρηση του λόγου e/m του ηλεκτρονίου
14.1. Σκοπός
Στην Άσκηση αυτή μελετάται η κίνηση δέσμης ηλεκτρονίων μέσα σε μαγνητικό πεδίο και
προσδιορίζεται ο λόγος e/m (φορτίο προς μάζα) του ηλεκτρονίου.
14.2. Εισαγωγή
Ένας απλός τρόπος μέτρησης του λόγου e/m βασίζεται στην κίνηση των ηλεκτρονίων σε ένα
κάθετο μαγνητικό πεδίο Β.
Στην περίπτωση αυτή τα ηλεκτρόνια διαγράφουν μία κυκλική τροχιά, η ακτίνα της
οποίας μπορεί να υπολογιστεί εξισώνοντας τη δύναμη Lorentz με την κεντρομόλο, δηλαδή
από τις σχέσεις
FL  eB

και

FC 

m 2
r

(14.1α,β)

όπου υ είναι οι ταχύτητες των ηλεκτρονίων με τις οποίες αυτά εισέρχονται στο μαγνητικό
πεδίο.
Επειδή ο πειραματικός προσδιορισμός των ταχυτήτων είναι δύσκολος, στην πράξη
προτιμάται οι ταχύτητες των ηλεκτρονίων να προσδιορίζονται έμμεσα, από τη διαφορά
δυναμικού Ua που τα επιτάχυνε έως την ταχύτητα υ, αξιοποιώντας τη σχέση:
m 2
 eU a
2

(14.2)

Από τις παραπάνω τρεις σχέσεις ο λόγος e/m υπολογίζεται εύκολα και είναι
2U
e
 2 a2
m r B

(14.3)

Το μαγνητικό πεδίο δημιουργείται από ένα ζευγάρι πηνίων Helmholtz, όπου στον
κεντρικό χώρο μεταξύ των πηνίων δημιουργείται ένα αρκετά ομογενές μαγνητικό πεδίο, η
ένταση του οποίου υπολογίζεται από τη σχέση:
B

8
 NI
 0
R
125

(14.4)

όπου μ0 = 4π × 10-7 H/m είναι η μαγνητική διαπερατότητα του κενού, Ν είναι ο αριθμός των
σπειρών στα πηνία, R είναι η ακτίνα των πηνίων και Ι είναι η ένταση του ρεύματος που
διαρρέει τα δύο πηνία.
Από τις σχέσεις (14.3) και (14.4), για το λόγο e/m προκύπτει η σχέση:
250 R 2U a
e 2U a
 2 2 
m r B
64 02 N 2 r 2 I 2

(14.5)

Από την Εξ. (14.5), ο λόγος e/m μπορεί να μετρηθεί μέσω μέτρησης της τάσης επιτάχυνσης
των ηλεκτρονίων Ua, της έντασης του ρεύματος Ι που διαρρέει τα πηνία Helmholtz και της
ακτίνας της τροχιάς r που διαγράφουν τα ηλεκτρόνια μέσα στο κάθετο μαγνητικό πεδίο, αν οι
τροχιές τους με κάποιον τρόπο γίνουν ορατές.
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14.3. Πειραματική διάταξη.
Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει μία βάση με την καθοδική λυχνία κενού, τρία
τροφοδοτικά των 6,3, 15 και 300 V, όπως επίσης και ένα ζευγάρι πηνίων Helmholtz.
 Το τροφοδοτικό των 6,3 V χρησιμοποιείται για τη θέρμανση της καθόδου του
τηλεβόλου ηλεκτρονίων.
 Το τροφοδοτικό των 15 V χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των πηνίων Helmholtz
με ρεύματα της τάξης 1-1,5 Α. Στο τροφοδοτικό αυτό η παραγόμενη τάση μπορεί να
ρυθμίζεται από 0 έως 15 V.
 Το τροφοδοτικό των 300 V χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της ανόδου του
τηλεβόλου ηλεκτρονίων, προορισμός του οποίου είναι η δημιουργία μίας λεπτής δέσμης
ηλεκτρονίων καθορισμένης ενέργειας.
Στη λυχνία οι τροχιές των ηλεκτρονίων γίνονται ορατές μέσω γόμωσης της λυχνίας με Ήλιο,
υπό πίεση 10 mTorr. Μέρος των ηλεκτρονίων συγκρούονται με τα άτομα του Ηλίου, τα
διεγείρουν και καθώς αυτά στη συνέχεια αποδιεγείρονται, εκπέμπουν ορατό φως.
14.3.1. Τηλεβόλο ηλεκτρονίων της λυχνίας
Το τηλεβόλο ηλεκτρονίων της λυχνίας (Σχ.14.1) αποτελείται από 3 βασικά ηλεκτρόδια:
 Την κάθοδο έμμεσης θέρμανσης, δηλαδή την πηγή των ηλεκτρονίων
 Τον κύλινδρο Wehnelt, που περιβάλει την κάθοδο και με το δυναμικό του παραλληλίζει
τη δέσμη
 Την άνοδο, δηλαδή τον συλλέκτη των ηλεκτρονίων, με μία μικρή οπή, 0,5 mm, στο
κέντρο.
Το θερμαντικό της καθόδου τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση 6,3 V και ρεύμα 0,3
Α, ενώ η άνοδος τροφοδοτείται από την πηγή υψηλής τάσης. Μέρος της ανοδικής τάσης
εφαρμόζεται στον κύλινδρο Wehnelt. Πίσω από την άνοδο υπάρχουν δύο πλακίδια εκτροπής,
τα οποία δεν αξιοποιούνται στην Άσκηση αυτή.

Σχήμα 14.1.Το τηλεβόλο ηλεκτρονίων
Η κάθοδος του τηλεβόλου είναι έμμεσης θέρμανσης και αποτελείται από έναν κύλινδρο
από νικέλιο που θερμαίνεται εσωτερικά. Στη βάση του κυλίνδρου βρίσκεται ένα λεπτό
στρώμα οξειδίου του βαρίου (BaO), το οποίο σε θερμοκρασίες 700-1000 Κ αποκτά ιδιότητες
ημιαγωγού και εκπέμπει μεγάλο αριθμό ηλεκτρονίων στο κενό.
Έτσι όταν στην άνοδο εφαρμόζεται θετικό δυναμικό, για παράδειγμα + 200 V (ως προς
την κάθοδο ασφαλώς), τα ηλεκτρόνια που εκπέμπει η κάθοδος επιταχύνονται και
συγκρούονται με την άνοδο με ενέργειες 200 eV. Η δέσμη σχηματίζεται από τα ηλεκτρόνια
που διαπερνάνε την οπή. Σημειώνουμε ότι τα δυναμικά των ενδιάμεσων ηλεκτροδίων δηλαδή
του κυλίνδρου Wehnelt, δεν επηρεάζουν την τελική ενέργεια των ηλεκτρονίων.
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Η αποστολή του κυλίνδρου Wehnelt είναι να εστιάσει τη δέσμη προκειμένου αυτή να
είναι παράλληλη, καθώς η οπή στην άνοδο έχει ιδιότητες αποκλίνοντα φακού ηλεκτρονίων
(βλ. Παράρτημα 1).
Η διάταξη περιλαμβάνει ακόμη ένα ψηφιακό αμπερόμετρο για τη μέτρηση του ρεύματος
που διαρρέει τα πηνία Helmholtz.
Στο τροφοδοτικό του τηλεβόλου η υψηλή τάση μπορεί να ρυθμίζεται από 0 έως 350 V.
Η ρύθμιση της τάσης γίνεται με βήματα 50 V, ενώ οι ενδιάμεσες τιμές ρυθμίζονται με το
κουμπί ‘‘FINE CONTROL’’. Στο τροφοδοτικό αυτό υπάρχει και ένα ενσωματωμένο
αναλογικό βολτόμετρο για την ένδειξη της παραγόμενης υψηλής τάσης.
Η βάση της λυχνίας αξιοποιείται ως στήριγμα των πηνίων και ως κιβώτιο
συνδεσμολογίας, μέσω του οποίου τροφοδοτείται η λυχνία και τα πηνία Helmholtz. Το
κιβώτιο της βάσης περιέχει 5 ζευγάρια ακροδεκτών, μέσω των οποίων τροφοδοτούνται τα
πηνία Helmholtz, τα πλακίδια εκτροπής και τα βασικά ηλεκτρόδια του τηλεβόλου της
λυχνίας.
Ένα βαθμονομημένο κάτοπτρο, τοποθετημένο στη μεγάλη διάμετρο της λυχνίας, πίσω
της, χρησιμεύει για τη μέτρηση της διαμέτρου της κυκλικής τροχιάς των ηλεκτρονίων.

Σχήμα 14.2. Το κιβώτιο-βάση, τα πηνία και η τροφοδοσία του τηλεβόλου και των πηνίων

Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.
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Μαθήματα Φυσικής Berkeley. Τόμος 1: Μηχανική. Κεφ. 3 (Αθήνα 1978).
Alonso-Finn. Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική. Τόμος ΙΙ: Πεδία και Κύματα.
Κ. Αλεξόπουλος. Γενική Φυσική. Τόμος 3: Ατομική και Πυρηνική Φυσική. Κεφ. Α.
F. Lobkowich and A. Melissinos. Physics for scientists and Engineers. Vol. II, Ch. 10.
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι, ΕΜΠ, Τομέας Φυσικής, ΣΕΜΦΕ, Εκδόσεις
Συμμετρία (Αθήνα 2010).

14.4. Εκτέλεση
Προσοχή: Στην Άσκηση χρησιμοποιείται επικίνδυνη για τη ζωή τάση 300 V. Για τον λόγο αυτό
η συναρμολόγηση του κυκλώματος πρέπει να γίνεται αυστηρά μόνον όταν όλες οι πηγές τάσης
είναι κλειστές. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι τα τροφοδοτικά τίθενται σε λειτουργία μόνον από τον
επιβλέποντα της Άσκησης.
1. Αναγνωρίστε τα κύρια μέρη της πειραματικής διάταξης που βλέπετε στο Σχήμα 14.2 και
στη συνέχεια συναρμολογήστε το κύκλωμα τροφοδοσίας των πηνίων Ηelmholtz, σύμφωνα με
τα σχέδια που βλέπετε στα Σχήματα 14.2. και 14.3. Στο κιβώτιο-βάση ο διακόπτης
‘‘e/m:deflect’’ πρέπει να βρίσκεται στη θέση e/m.

Α
Πηνία

15 V
5Ω

Helmh
oltz

Σχήμα 14.3.

2. Σημειώνουμε ότι στο κιβώτιο-βάση, εκ δεξιών:
A.

Πάνω από το πρώτο ζευγάρι ακροδεκτών που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση της
καθόδου του τηλεβόλου αναγράφεται η λέξη HETER.

B.

Πάνω από το δεύτερο ζευγάρι που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των δύο
βασικών ηλεκτροδίων του τηλεβόλου αναγράφεται η λέξη ELECTRODES.

C.

Πάνω από το τρίτο ζευγάρι αναγράφεται η λέξη DEFLECT PLATES. Το ζευγάρι αυτό
χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τάσης που εφαρμόζεται στα πλακίδια εκτροπής,
όταν ο διακόπτης ‘‘e/m:deflect’’ βρίσκεται στη θέση ‘‘deflect’’ και η ακρίβεια του
ενσωματωμένου στο τροφοδοτικό αναλογικού βολτόμετρου δεν είναι επαρκής.

D.

Πάνω από το τέταρτο ζευγάρι αναγράφεται η λέξη VOLTMETER(300V). Το ζευγάρι
αυτό χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τάσης που εφαρμόζεται στην άνοδο του
τηλεβόλου με όργανο μεγαλύτερης ακρίβειας, όταν ο διακόπτης ‘‘e/m:deflect’’
βρίσκεται στη θέση ‘‘e/m’’ και η ακρίβεια του ενσωματωμένου στο τροφοδοτικό
αναλογικού βολτόμετρου δεν είναι επαρκής.

E.

Πάνω από το πέμπτο ζευγάρι αναγράφεται η λέξη HELMHOLTZ COILS. Το ζευγάρι
αυτό χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των πηνίων Ηelmhotz.

3. Θέσατε σε λειτουργία το τροφοδοτικό που τροφοδοτεί τα πηνία Helmholtz.
Σημείωση: Στο κιβώτιο-βάση, το κουμπί Current ADJ χρησιμεύει για τη μεταβολή του
ρεύματος στα πηνία Helmholtz. Αλλά λόγω μακροχρόνιας χρήσης, η φθορά των επαφών στο
ποτενσιόμετρο αυτό δημιουργεί ακανόνιστες μεταβολές στο ρεύμα των πηνίων. Για να
παρακαμφτεί το πρόβλημα αυτό, στρίψτε το κουμπί ‘‘τέρμα δεξιά’’, ή ‘‘τέρμα αριστερά’’ όπου
οι επαφές είναι καλές. Η ρύθμιση αυτή δε δημιουργεί πρόβλημα στην τροφοδοσία των
πηνίων, καθώς η ωμική αντίσταση των πηνίων είναι περίπου 5 Ω. Επομένως όταν το
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ποτενσιόμετρο ήταν σε καλή κατάσταση η αντίσταση του κυκλώματος μεταβαλλόταν από 5 έως
10 Ω. Το τροφοδοτικό της Άσκησης μπορεί να τροφοδοτήσει άνετα τις δύο τιμές αντίστασης.
Όταν το ποτενσιόμετρο είναι απενεργοποιημένο, η μεταβολή του ρεύματος στο κύκλωμα
μπορεί να γίνει μέσω μεταβολής της τάσης που παράγει το τροφοδοτικό των 15 βολτ.
4. Συναρμολογήστε το κύκλωμα τροφοδοσίας του τηλεβόλου ηλεκτρονίων σύμφωνα με το
σχέδιο που βλέπετε στο Σχ. 14.2.
5. Καλέστε τον επιβλέποντα της Άσκησης προκειμένου να ελέγξει το όλο κύκλωμα. Αν η
συναρμολόγηση είναι επιτυχής, ο επιβλέπων θα θέσει σε λειτουργία τα δύο τροφοδοτικά και
θα σας ενημερώσει σχετικώς για τον έλεγχο και χρήση του τροφοδοτικού ανοδικής τάσης.
Σημειώνουμε ότι η διάρκεια ζωής της καθόδου μειώνεται αισθητά όταν η ανοδική τάση
εφαρμόζεται σε ψυχρή κάθοδο. Επομένως πρώτα θερμαίνουμε την κάθοδο του τηλεβόλου (23 λεπτά αρκούν) και μόνο μετά εφαρμόζουμε στην άνοδο την ανοδική τάση! Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο το τροφοδοτικό του τηλεβόλου διαθέτει και έναν πρόσθετο διακόπτη, με
ενεργοποίηση του οποίου εφαρμόζεται η υψηλή τάση στην άνοδο του τηλεβόλου.
Σημείωση: Στο κιβώτιο-βάση οι εσωτερικές συνδέσεις δημιουργούν τη συνδεσμολογία που
βλέπουμε στο Σχ. 14.4. Εδώ η υψηλή τάση εφαρμόζεται στην άνοδο με την οπή, ενώ η εστίαση
της δέσμης επιτυγχάνεται μέσω ρύθμισης της τάσης στον κύλινδρο Wehnelt (Focus). Από τις
τιμές των αντιστάσεων του διαιρέτη συμπεραίνουμε ότι η τάση αυτή μπορεί να μεταβάλλεται
από 0 έως Ua/4.

6. Ρυθμίστε την ανοδική τάση στα 200 V και θέσατε σε λειτουργία τον πρόσθετο διακόπτη.
Θα εμφανιστεί μία οριζόντια ευθύγραμμη δέσμη ηλεκτρονίων που θα τερματίζει στην
εσωτερική επιφάνεια της γυάλινης σφαίρας. Στη συνέχεια, αυξάνοντας το ρεύμα στα πηνία
έως περίπου 1,3 Α, θα διαπιστώσετε καμπύλωση της δέσμης και εμφάνιση ενός κύκλου με
διάμετρο περίπου 6-8 cm.
7. Ρυθμίστε το κουμπί Focus προκειμένου να λεπτύνετε τη δέσμη. Από το σημείο αυτό
είστε έτοιμοι να κάνετε τα πειράματα.
Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε τάσεις άνω των 250 V. Επίσης μην αφήνετε τη λυχνία υπό τάση
για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς τα θετικά ιόντα του Ηλίου που δημιουργούνται από τα
ηλεκτρόνια της δέσμης βομβαρδίζουν την κάθοδο με ενέργειες της τάξης 200 eV και προκαλούν
τη φθορά της (φαινόμενο spattering).
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14.4.1. Μέθοδος βέλτιστου κύκλου
Στην πειραματική διάταξη η δέσμη των ηλεκτρονίων σχηματίζει έναν κύκλο, η διάμετρος του
οποίου πρέπει να μετρηθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς η κύρια
συνιστώσα του σφάλματος προέρχεται από την τιμή αυτή. Η μέτρηση της διαμέτρου γίνεται
με μία κατοπτρική κλίμακα που έχει οριζόντιο προσανατολισμό και βρίσκεται (δυστυχώς)
στην οριζόντια διάμετρο της γυάλινης σφαίρας (θα έπρεπε να βρίσκεται στην κάθετη
διάμετρο) πίσω της, σε απόσταση 10 cm από το κέντρο της σφαίρας (βλ. σχήμα). Το γεγονός
αυτό δημιουργεί μεγάλη παράλλαξη κατά τη μέτρηση της διαμέτρου, η οποία μειώνεται
αισθητά αν καταφύγουμε στον βέλτιστο κύκλο, η διάμετρος του οποίου είναι 9,0 cm. Τον
κύκλο αυτόν τον αποκαλούμε βέλτιστο
Βέλτιστος
για δύο λόγους.
κύκλος
 Είναι μικρότερος από τη διάμετρο της
γυάλινης σφαίρας (13 cm) και
επομένως
τα
ηλεκτρόνια
δε
συγκρούονται με αυτή και δεν τη
Κάτοπτρο
φορτίζουν με ηλεκτρικό φορτίο.
Επίσης, ο κύκλος αυτός είναι αρκετά
4,5 cm
μεγάλος και επομένως η διάμετρός
Τηλεβόλο
του μπορεί να μετρηθεί με μικρό
σχετικό σφάλμα.
 Λόγω του ότι το τηλεβόλο βρίσκεται στην κατακόρυφο και χαμηλότερα κατά 4,5 cm από
το κέντρο της σφαίρας (βλ. παραπ σχήμα), αλλά και λόγω ατυχούς προσανατολισμού της
κατοπτρικής κλίμακας για τη μέτρηση της διαμέτρου στη διάταξη αυτή, αντί να μετριέται
η διάμετρος του κύκλου, ουσιαστικά μετριέται η χορδή του. Επειδή μόνο ο κύκλος με
ακτίνα 4,5 cm είναι ομόκεντρος με τη σφαίρα, μόνο σε αυτόν τον κύκλο η κατοπτρική
κλίμακα του μετρητή συμπίπτει με τη διάμετρό του. Επομένως, λόγω μεγάλης
παράλλαξης, στον βέλτιστο κύκλο τα σφάλματα μέτρησης της διαμέτρου μειώνονται
σημαντικά.
14.4.2. Πείραμα 1
1. Με σταθερή ανοδική τάση 200 V, ρυθμίστε το ρεύμα των πηνίων έως
ότου ο κύκλος αποκτήσει διάμετρο 9,0 cm. Σημειώστε τη διάμετρο, την
τιμή του ρεύματος όπως και τα σφάλματα στη διάμετρο και το ρεύμα.

200 eV

2. Επαναλάβατε το προηγούμενο βήμα άλλες 6 φορές. Επομένως στο
180 eV
πείραμα ο λόγος e/m θα υπολογιστεί από την τιμή της διαμέτρου (9 cm),
της μέσης τιμής του ρεύματος και της τάσης 200 V. Το σφάλμα της τάσης
180 eV
το αντλείτε από το σφάλμα του οργάνου, ενώ το σφάλμα της διαμέτρου το
εκτιμάτε ανάλογα με τη δυσκολία μέτρησης της διαμέτρου του βέλτιστου κύκλου.
Σημείωση: Λόγω διασποράς στις ενέργειες των ηλεκτρονίων της δέσμης (βλ. Παράρτημα 1),
παρά τις ρυθμίσεις με το κουμπί FOCUS, η γραμμή του κύκλου δεν είναι λεπτή παντού. Η
δέσμη παραμένει πλατιά στο πάνω μέρος του κύκλου, ενώ λεπταίνει μόνο στην περιοχή του
τηλεβόλου (βλ. πλαϊνό σχήμα). Έτσι, όταν μετράμε τη διάμετρο του κύκλου που αντιστοιχεί σε
ανοδική τάση 200 V, τις ενέργειες 200 eV έχουν τα ηλεκτρόνια που σχηματίζουν την
εξωτερική πλευρά της δέσμης. Επομένως σωστό είναι να σημειώνουμε τις θέσεις της
εξωτερικής γραμμής του κύκλου και όχι του κέντρου της δέσμης, όπως συνηθίζεται.
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14.4.3. Πείραμα 2
Εδώ ο λόγος e/m θα υπολογιστεί με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Στο πείραμα αυτό τα
μετρούμενα μεγέθη είναι η ανοδική τάση και το ρεύμα των πηνίων, ενώ η διάμετρος του
κύκλου είναι παράμετρος του πειράματος και φροντίζουμε να είναι πάντα 9,0 cm.
Για την εκτέλεση:
1. Εφαρμόστε στην άνοδο του τηλεβόλου τάση 160 V και ρυθμίστε το ρεύμα των πηνίων
έως ότου στη λυχνία σχηματιστεί κύκλος με διάμετρο 9,0 cm. Σημειώστε την τιμή αυτού του
ρεύματος.
2. Επαναλάβατε το παραπάνω βήμα για τις τάσεις 180, 200, 220, 240, 260 και 280 V.
3. Κλείστε τα όργανα με την εξής σειρά: διακόπτης υψηλής τάσης ‘‘ΗΤ’’ σε θέση OFF,
γενικός διακόπτης του τροφοδοτικού σε θέση OFF. Επίσης κλείστε και τους γενικούς
διακόπτες του τροφοδοτικού των πηνίων και του ψηφιακού αμπερόμετρου.
14.5. Επεξεργασία των μετρήσεων
14.5.1. Πείραμα 1
Υπολογίστε τον λόγο e/m με βάση τη σχέση
2U
e
2  125 R 2 U a
 2 a2 
m r B
64  02 N 2 r 2 I 2

(14.5)

όπου R = 0,15 m, Ν = 130 και μ0 = 4πx10-7 H/m. Η ακτίνα, r, είναι 4,5 cm, ενώ το Ι είναι η
μέση τιμή του ρεύματος στα 7 πειράματα. Υπολογίστε το σφάλμα του λόγου συναρτήσει των
δUa, δr και δΙ. Στο πείραμα αυτό, καθώς η διασπορά του Ι είναι πολύ μεγαλύτερη από το
σφάλμα του ψηφιακού οργάνου, το δΙ το υπολογίζετε ως τυπική απόκλιση της μέσης τιμής.
14.5.2. Πείραμα 2
Με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων υπολογίστε τον λόγο e/m όπως και το σφάλμα του,
από την κλίση της ευθείας
I  c  Ua

(14.6)

όπου y = I και x = √Ua. Στην Εξ. (14.6),
c2 

m
250 R 2
e
1
250 R 2




e 64 r 2 02 N 2
m c 2 64 r 2 02 N 2

(14.7α,β)

Σημείωση
Σε συναρτήσεις τύπου y = bx, όπου η διασπορά των τιμών x είναι μηδέν (σx = 0), η κλίση της
βέλτιστης ευθείας υπολογίζεται από τη σχέση (Παράρτημα 2):
n

 xi yi

b  i n1
2
 xi
i 1

ενώ το σφάλμα της κλίσης, δηλαδή το σb, υπολογίζεται από τον τύπο
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 b2 

 y2
n

 xi

2

i 1

όπου
n

 yi  bxi 2

i 1

(n  1)

 y2  

(Παράρτημα 2).
Στη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων δεν είναι αδιάφορο ποιο από τα δύο μεγέθη θα
οριστεί ως x και ποιο ως y. Στη θεωρία της μεθόδου, διασπαρμένες με σταθερή διασπορά
θεωρούνται μόνο οι τιμές του y, ενώ η διασπορά των x θεωρείται μηδενική (αμελητέα). Ο
όρος αυτός επιβάλλει για x να επιλέγεται η μεταβλητή που μετρήθηκε με πολύ μεγαλύτερη
ακρίβεια και μηδενική διασπορά. Προσοχή στον όρο ίδια (σταθερή) διασπορά των yi! Αν,
για παράδειγμα, στις τιμές των Ii η διασπορά είναι ίδια, τότε στις τιμές (Ii)2 η διασπορά παύει
να είναι ίδια (σταθερή) και είναι ανάλογη των Ii. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο για
μεταβλητή y επιλέξαμε τις τιμές Ii και όχι τις (Ii)2, που θα ήταν πιο βολικό!
Στο πείραμα της Άσκησης, με μεγαλύτερη ακρίβεια και μηδενική διασπορά μετρήθηκαν
οι τιμές Ua. Παρότι ο ψηφιακός μετρητής ρεύματος είναι όργανο ακριβείας, λόγω δυσκολίας
να αποφανθεί κανείς πότε (σε ποια τιμή του ρεύματος) η διάμετρος του κύκλου είναι 9 cm, οι
τιμές Ii εμφανίζονται έντονα διασπαρμένες.
Από τη σκοπιά αυτή τα σφάλματα των οργάνων θεωρούνται αμελητέα. Αμελητέα επίσης
θεωρούνται και τα σφάλματα των μεγεθών R, r, N, και μ0 (η διασπορά της r εκδηλώνεται ως
διασπορά του Ι). Επομένως στο δεύτερο πείραμα το σφάλμα του λόγου θα υπολογιστεί από
το σφάλμα της κλίσης √b, το οποίο συνδέεται και προκαλείται από τη μεγάλη διασπορά των
τιμών Ιi.
14.6 Παράρτημα 1
14.6.1. Ηλεκτροοπτικές ιδιότητες της οπής
Η δέσμη ηλεκτρονίων σχηματίζεται από τα ηλεκτρόνια που διαπερνούν την οπή της ανόδου
και κινούνται ευθύγραμμα λόγω αδράνειας με ενέργειες ‘‘περίπου’’ 200 eV, αρκεί στο χώρο
δεξιότερα της ανόδου να μην υπάρχουν ηλεκτρικά πεδία. Ο προορισμός του κυλίνδρου
Wehnelt γίνεται κατανοητός αν εξετάσουμε τις αδυναμίες του απλού τηλεβόλου που
αποτελείται μόνο από δύο ηλεκτρόδια, δηλαδή την κάθοδο και την άνοδο με οπή. Στο
σύστημα των δύο ηλεκτροδίων, που θα το αποκαλούμε δίοδο, η δέσμη των ηλεκτρονίων είναι
πάντα αποκλίνουσα, δηλαδή η οπή της ανόδου έχει ιδιότητες ενός αποκλίνοντος οπτικού
φακού (βλ. Σχ 14.5).

Σχήμα 14.5.
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Τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Ηλεκτρονικής Οπτικής, όπου για
την εστιακή απόσταση του αποκλίνοντος ηλεκτρονικού φακού οι σχετικοί υπολογισμοί
δίνουν
F = 4l
όπου l είναι η απόσταση μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων.
Η ιδιότητα αυτή πηγάζει από την παρουσία εγκάρσιου ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια
της οπής. Η σχετική ανάλυση δείχνει ότι στο κέντρο της οπής το δυναμικό είναι μικρότερο
κατά ένα παράγοντα που εξαρτάται από τον λόγο d/l, όπου d είναι η διάμετρος της οπής:
1 d

 c   a 1 

 2 l 

(Στο τηλεβόλο της Άσκησης, d = 0,5 mm και l = 1 mm)
Επίσης, στο επίπεδο της ανοδικής οπής, το εγκάρσιο αυτό πεδίο έχει κυκλική συμμετρία
και με καλή προσέγγιση είναι παραβολικό:

(r )   c  br 2 ,

όπου ο συντελεστής b ορίζεται από την οριακή συνθήκη
Φ(d) = Φa.
Στο παραβολικό πεδίο η ένταση του εγκάρσιου
ηλεκτρικού πεδίου είναι
E (r )  

(r )
 2br
r

δηλαδή είναι γραμμική συνάρτηση ακτίνας r.
Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι στο επίπεδο της οπής, στα ηλεκτρόνια ασκείται
μία εγκάρσια δύναμη που είναι ανάλογη του r, δηλαδή το πεδίο αυτό δρα με τον ίδιο τρόπο
που ο οπτικός φακός επιδρά στο φως. Βλέπουμε ακόμη ότι η εγκάρσια δύναμη που δρα στο
ηλεκτρόνιο είναι μηδέν στο κέντρο και μεγιστοποιείται στην περιφέρεια της οπής.
Η οπή θα αποκτήσει ιδιότητες συγκλίνοντος φακού αν αναστραφεί το εγκάρσιο πεδίο
της οπής. Αυτό επιτυγχάνεται όταν στο κέντρο της οπής το δυναμικό γίνει υψηλότερο από
αυτό της περιφέρειας. Πιο κάτω θα δούμε ένα δυνατό τρόπο υλοποίησης τέτοιας κατάστασης.
14.6.2. Διασπορά στις ενέργειες των ηλεκτρονίων της δέσμης
Από την προηγούμενη ανάλυση προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρόνια που διαπερνάνε
την οπή της ανόδου δεν έχουν ίδιες κινητικές ενέργειες. Για παράδειγμα, αυτά που
διαπερνάνε το κέντρο της οπής έχουν ενέργειες όσο είναι το δυναμικό στο κέντρο, δηλαδή
200(1 – d/2πl), ενώ αυτά που κινούνται κοντά στην περιφέρεια της οπής ‘‘ξυστά’’, έχουν
ενέργειες σχεδόν 200 eV. Έτσι, όταν ο λόγος d/l = 1/2, όπως στη λυχνία της Άσκησης, η
διαφορά στα δυναμικά και επομένως στις ενέργειες είναι της τάξης 1/4π ή περίπου ~ 8 %,
Επομένως στο στο κέντρο της οπής το δυναμικό είναι 184 και όχι 200 V!
Τονίζουμε ότι η διασπορά στις ενέργειες της δέσμης άμεσα επηρεάζει την ακρίβεια του
πειράματος στην Άσκηση αυτή, καθώς στο μαγνητικό πεδίο, κύκλο άλλης διαμέτρου θα
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διαγράψουν τα ηλεκτρόνια με ενέργειες 184 eV, ενώ κύκλο άλλης διαμέτρου (μεγαλύτερης)
θα διαγράψουν τα ηλεκτρόνια με ενέργειες 200 eV.
14.6.3. Αναστροφή του εγκάρσιου ηλεκτρικού πεδίου. Διάφραγμα Wehnelt
Η αποστολή του διαφράγματος αυτού είναι να εξουδετερώσει τις αποκλίνουσες ιδιότητες της
οπής και με τον τρόπο αυτό να κάνει τη δέσμη ηλεκτρονίων παράλληλη.
Αυτό επιτυγχάνεται με ένα τρίτο ηλεκτρόδιο, το διάφραγμα
Wehnelt, που τοποθετείται ανάμεσα στην κάθοδο και άνοδο με την
οπή. Η οπή του διαφράγματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτή
της ανόδου, για παράδειγμα 5 φορές.
Η δράση του ενδιάμεσου διαφράγματος εξαρτάται από το
δυναμικό που αυτό φέρει.
Πράγματι έστω ότι το διάφραγμα βρίσκεται στο μέσο της
απόστασης ανόδου-καθόδου. Αν εφαρμόσουμε στο διάφραγμα το
δυναμικό που θα είχε η ισοδυναμική επιφάνεια στο σύστημα των
δύο ηλεκτροδίων, δηλαδή 100 V, τότε η παρουσία του διαφράγματος δε θα επιφέρει καμία
επίδραση στα κινούμενα ηλεκτρόνια.
Η κατάσταση διαφοροποιείται όταν στο διάφραγμα εφαρμόσουμε τάση μικρότερη από
την ισοδυναμική των δύο ηλεκτροδίων, για παράδειγμα 50 V. Καθώς η οπή του διαφράγματος
είναι μεγάλη, στο κέντρο της το δυναμικό λίγο θα μειωθεί, αλλά θα παραμείνει στα επίπεδα
του 100 V, ενώ το δυναμικό της επιφάνειας του διαφράγματος θα είναι 50 V. Βλέπουμε ότι
εδώ έχουμε μία κατάσταση όπου στο κέντρο της οπής το δυναμικό είναι υψηλότερο από ό,τι
στην περιφέρειά του. Με άλλα λόγια, το εγκάρσιο πεδίο του διαφράγματος τώρα έχει
αντίθετη φορά από αυτό της ανόδου. Επομένως το πεδίο του πιέζει τα ηλεκτρόνια προς τον
άξονα συμμετρίας των δύο οπών. Με την έννοια αυτή το διάφραγμα έχει ιδιότητες ενός
συγκλίνοντος φακού, η εστιακή απόσταση του οποίου εξαρτάται από το δυναμικό που αυτό
φέρει. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι:
 Όταν το δυναμικό του διαφράγματος είναι υψηλότερο από την ισοδυναμική των δύο
ηλεκτροδίων, π.χ. είναι 150 V, στο κέντρο της οπής το δυναμικό είναι χαμηλότερο (είναι
περίπου 100 V) της περιφέρειας και το διάφραγμα έχει ιδιότητες αποκλίνοντος φακού.
Συνεπώς το όλο σύστημα αποτελείται από δύο αποκλίνοντες φακούς,
 Όταν το δυναμικό του διαφράγματος είναι χαμηλότερο από την ισοδυναμική των δύο
ηλεκτροδίων, π.χ. είναι 50 V, στο κέντρο του διαφράγματος το δυναμικό αναμένεται να
είναι περίπου όσο το δυναμικό της ισοδυναμικής, δηλαδή περίπου 100 V, δηλαδή
υψηλότερο από το δυναμικό της περιφέρειας. Εδώ το διάφραγμα αποκτά ιδιότητες
συγκλίνοντος φακού και το όλο σύστημα αποτελείται από ένα συγκλίνοντα και έναν
αποκλίνοντα φακό. Ρυθμίζοντας το δυναμικό του διαφράγματος Wehnelt μπορούμε να
εξουδετερώσουμε την εγκάρσια δράση της οπής της ανόδου και με τον τρόπο αυτό να
κάνουμε τη δέσμη παράλληλη.
Οι ηλεκτροοπτικές ιδιότητες των διαφραγμάτων και οπών βρίσκουν ευρεία εφαρμογή
στους καθοδικούς σωλήνες των παλμογράφων, των τηλεοράσεων, των υπολογιστών, στην
ηλεκτρονική μικροσκοπία, στις πηγές ακτίνων Χ κ.λπ.
14.7 Παράρτημα 2
14.7.1. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε συναρτήσεις τύπου Y = bX
Σε μερικές περιπτώσεις η σχετική θεωρητική ανάλυση της πειραματικής μεθόδου οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι ο ελεύθερος όρος a είναι μηδέν στη σχέση y = a + bx. Επομένως η
πραγματική σχέση μεταξύ των μεταβλητών είναι τύπου
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Υ = bX

(14.7.1)

Στις περιπτώσεις αυτές το πρόβλημα διατυπώνεται ως εξής. Από τα n πειραματικά ζεύγη xi,
yi, να υπολογιστεί η κλίση b της ευθείας y = bx, η οποία με τον καλύτερο τρόπο
προσομοιώνει τα πειραματικά σημεία.
Η εφαρμογή της μεθόδου οδηγεί στον όρο
n

n

i 1

i

S   d i2   ( yi  bxi ) 2  ελάχιστο,

(14.7.2)

όπου η αναγκαία συνθήκη για ελάχιστο S είναι
S
0
b

ή
n

2  ( yi  bxi ) xi  0

(14.7.3)

i 1

Από την τελευταία σχέση έχουμε:
n

n

i 1

i 1

2
 yi xi  b  xi

και επομένως
n

 xi yi

b  i n1
2
 xi

(14.7.4)

i 1

Για τον υπολογισμό της διασποράς (σb) , θα λάβουμε υπόψη τις συνθήκες:
2

 x  0,  y1   y2   y3  .......   yn   y (σταθερή διασπορά των yi),

(14.7.5)

όπως επίσης και τις σχέσεις
2

2

b  b( y1 , y2 , y3 ,... yn ),

 b  2
 b  2
b
x
  yn
  y1  ...
 n i ,  b2  
yi  x 2
y1 
yn 


i

(14.7.6)

i 1

Αντικαθιστώντας, για την (σb)2 προκύπτει:
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(14.7.7)

 xi

2

i 1

όπου το (σy)2 υπολογίζεται κανονικά από τη σχέση για τα (di)2, δηλαδή:
n  y  bx 
d i2
i
 i
i 1 ( n  1)
i 1 ( n  1)

2

n

 y2  

(14.7.8.)

Η διαίρεση εδώ γίνεται δια n – 1 και όχι n – 2, καθότι στο πρόβλημα αυτό ο ελάχιστος
αριθμός των πειραματικών ζευγών xi, yi δεν είναι 3, αλλά 2. Έχουμε τελικά:
n

 xi yi

b  i n1
,
2
x
 i
i 1
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(14.7.9α,β,γ)

Άσκηση 15
Παλμογράφος
15.1. Σκοπός
Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η μελέτη της βασικής δομής και λειτουργίας ενός
παλμογράφου και η εξάσκηση του σπουδαστή σε χρήση του σε μετρήσεις συνεχούς και
εναλλασσόμενης τάσης, της συχνότητά της, μικρών χρόνων, όπως και μέτρηση της διαφοράς
φάσης μεταξύ δύο ημιτονικών κυματομορφών. Θα μελετηθούν ακόμη το φαινόμενο των
διακροτημάτων και οι καμπύλες Λισσαζού.
15.2. Γενικά
Ο παλμογράφος είναι το πιο χρήσιμο όργανο μελέτης και μέτρησης της εναλλασσόμενης και
συνεχούς τάσης και χρησιμοποιείται ευρύτατα σε πολλούς τομείς της επιστημονικής έρευνας
και τεχνολογίας. Το όργανο αυτό παρέχει οπτική απεικόνιση πάσης φύσεως κυματομορφής
συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης όπως επίσης μικρής διάρκειας χρόνου και διαφορές
φάσης μεταξύ δύο ημιτονικών τάσεων.
Τα περισσότερα όργανα που μετρούν την τάση χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα, όπως
πηνία, δείκτες, κάτοπτρα κ.λπ. Τα κινούμενα μηχανικά μέρη του μετρητή έχουν μεγάλη
μηχανική αδράνεια και ενώ είναι αξιόπιστα όταν με τα όργανα αυτά μετρούν μία σταθερή
στο χρόνο τάση, είναι αναξιόπιστα όταν, λόγω αδράνειας του μετρητή, η τάση μεταβάλλεται
με μεγάλη συχνότητα.
Στον παλμογράφο τον ρόλο του δείκτη ή της βελόνας του αναλογικού μετρητή παίζει
μία λεπτή δέσμη ηλεκτρονίων, η οποία εκτρέπεται από τη μετρούμενη τάση. Όπως
γνωρίζουμε η δέσμη ηλεκτρονίων έχει αμελητέα αδράνεια και επομένως μπορεί να
ακολουθήσει πολύ γρήγορες μεταβολές τάσης, που αντιστοιχούν σε μερικές εκατοντάδες
MHz.
15.2.1. Ο καθοδικός σωλήνας του παλμογράφου
Το κυριότερο εξάρτημα κάθε παλμογράφου είναι ο καθοδικός σωλήνας (Σχ. 15.1).
Αποτελείται από έναν αερόκενο γυάλινο σωλήνα, ένα τηλεβόλο ηλεκτρονίων και δύο ζεύγη
πλακιδίων εκτροπής, των λεγόμενων πλακιδίων Χ και Υ.
Στο ένα άκρο του σωλήνα βρίσκεται το τηλεβόλο ηλεκτρονίων, ενώ το άλλο
διευρύνεται, σχηματίζοντας χοάνη που καταλήγει σε μία σχεδόν επίπεδη επιφάνεια, την
οθόνη του παλμογράφου. Η εσωτερική πλευρά της οθόνης είναι καλυμμένη με ZnS, που
φθορίζει έντονα όταν βομβαρδίζεται με ηλεκτρόνια. Μία λεπτή δέσμη ηλεκτρονίων με
ενέργειες της τάξης 2000 eV, προσκρούει στην επιφάνεια της φθορίζουσας ουσίας και στο
σημείο πρόσκρουσης δημιουργείται μία φωτεινή κηλίδα, η διάμετρος της οποίας είναι
περίπου 0,5 mm. Η κηλίδα αυτή είναι ο δείκτης του οργάνου.
Η εφαρμογή κάποιας τάσης στα πλακίδια Υ προκαλεί μετατόπιση της δέσμης
ηλεκτρονίων και επομένως της φωτεινής κηλίδας στον κατακόρυφο άξονα της οθόνης. Η
μετατόπιση της κηλίδας είναι ανάλογη προς την εφαρμοζόμενη τάση.
Τα πλακίδια Χ επιδρούν στη φωτεινή κηλίδα με ανάλογο τρόπο, αλλά εδώ η μετατόπιση
γίνεται στον οριζόντιο άξονα της οθόνης. Επομένως όταν γνωρίζουμε την ευαισθησία των
πλακιδίων (είναι 12,0 V/cm) και η οθόνη είναι χαραγμένη και βαθμονομημένη σε cm ή mm,
τότε από τη μετατόπιση της κηλίδας μπορούμε να υπολογίσουμε την τάση που την
προκάλεσε. Αυτή είναι η βασική λειτουργία του παλμογράφου.
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15.2.2. Τηλεβόλο ηλεκτρονίων του καθοδικού σωλήνα
15.2.2.1. Κάθοδος
Τα κύρια και σπουδαιότερα μέρη του καθοδικού σωλήνα φαίνονται στο Σχ. 15.1.
Η αποστολή του τηλεβόλου ηλεκτρονίων είναι να παράγει λεπτή και καλά εστιασμένη
δέσμη ηλεκτρονίων με σχετικά μικρές ενέργειες, ώστε τα πλακίδια Χ και Υ να την εκτρέπουν
εύκολα, ενώ από την άλλη πλευρά οι ενέργειές τους πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες
προκειμένου να διασφαλίζεται έντονος φθορισμός της φθορίζουσας ουσίας. Βρέθηκε
πειραματικά ότι η ενέργειες 2000 eV είναι κοντά στη βέλτιστη τιμή.
Στο τηλεβόλο τα ηλεκτρόνια παράγονται θερμιονικά, δηλαδή εκπέμπονται από μία
θερμή επιφάνεια που έχει μικρό έργο εξαγωγής των ηλεκτρονίων (π.χ. ΒαΟ). Συνηθίζεται η
επιφάνεια που εκπέμπει τα ηλεκτρόνια να ονομάζεται κάθοδος, ενώ το άλλο ηλεκτρόδιο, στο
οποίο εφαρμόζεται θετικό δυναμικό και συλλέγει τα ηλεκτρόνια να ονομάζεται άνοδος.

Σχήμα 15.1. Ο καθοδικός σωλήνας του παλμογράφου
Η γενική όψη του παλμογράφου δύο καναλιών δίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, όπου
εικονίζονται και τα διάφορα κουμπιά ελέγχου του οργάνου και των λειτουργιών του. Στην
πρόσοψη του οργάνου υπάρχουν:
1. Ο γενικός διακόπτης, ON-OFF
2. Tα κουμπιά ελέγχου της δέσμης ηλεκτρονίων: Intensity (ένταση) και FOKUS (εστίαση).
3. Η είσοδος του σήματος στο κανάλι 1, CH1-Y,
4. Ο επιλογέας ευαισθησίας, VOLTS/DIV, και το κουμπί POSITION, που επιτρέπει τον
χειροκίνητο έλεγχο της θέσης του «μηδενός» στην οθόνη του οργάνου.
5. Δεξιότερα βρίσκονται τα κουμπιά του καναλιού 2, CH2-Y, όταν θέλουμε να μελετήσουμε
ταυτόχρονα 2 ηλεκτρικά σήματα.
6. Τέρμα δεξιά βρίσκονται τα όργανα ελέγχου της οριζόντιας ταχύτητας σάρωσης της
φωτεινής κηλίδας, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι το κουμπί TIME/DIV και το TRIG
LEVEL, που σταθεροποιεί την εικόνα της κυματομορφής στην οθόνη (ρυθμίζοντας,
αποτρέπουμε το δεξιό ή αριστερό ‘‘ρολάρισμα’’ της εικόνας στην οθόνη).
7. Ο ρόλος και η αποστολή των υπόλοιπων κουμπιών εξετάζεται στο εγχειρίδιο του οργάνου.
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Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να εξετάσουμε μερικές βασικές λειτουργίες του
παλμογράφου, όπως και τον έλεγχό τους.

15.2.2.2. Κύλινδρος Wehnelt του τηλεβόλου και το κουμπί «INTENSITY»
Ο κύλινδρος Wehnelt περιβάλει την κάθοδο (Σχ. 15.1) και έχει μικρό άνοιγμα απέναντι από
το κέντρο της. Ως προς την κάθοδο, το δυναμικό της είναι αρνητικό κατά 10-20 V και
χρησιμεύει για ρύθμιση της έντασης του ρεύματος της δέσμης.
Η ένταση της φωτεινής κηλίδας στην οθόνη γίνεται μέσω ρύθμισης του ρεύματος της
δέσμης. Το ρεύμα αυτό ρυθμίζεται με ειδικό κουμπί που βρίσκεται στην πρόσοψη του
οργάνου, στο πλάι του οποίου υπάρχει η αναγραφή «INTENSITY». Στη θέση «τέρμα
αριστερά», το ρεύμα της δέσμης μηδενίζεται και η κηλίδα εξαφανίζεται από την οθόνη, ενώ
τη θέση «τέρμα δεξιά» (έντονη φωτεινή κηλίδα), την αποφεύγουμε, καθώς εδώ ελλοχεύει ο
κίνδυνος καταστροφής της φθορίζουσας ουσίας της οθόνης.
15.2.2.3. Πρώτη άνοδος του τηλεβόλου και το κουμπί «FOCUS»
Η ρύθμιση της έντασης της φωτεινής κηλίδας ή ισοδύναμα του αρνητικού δυναμικού του
κυλίνδρου Wehnelt, μεταβάλλει ελαφρώς τη θέση της πρώτης εστίας στο τηλεβόλο. Αυτό
προκαλεί μετατόπιση της θέσης και της δεύτερης εστίας. Με άλλα λόγια, η δέσμη εστιάζεται
σε ένα επίπεδο που δεν συμπίπτει με την οθόνη και η κηλίδα φαίνεται μη εστιασμένη.
Η θέση της πρώτης και επομένως της δεύτερης εστίας επανέρχονται στο ίδιο σημείο,
ρυθμίζοντας την τάση στην πρώτη άνοδο (Α1) του τηλεβόλου, η οποία είναι σε μορφή κοίλου
κυλίνδρου. Επομένως μετά από τη ρύθμιση του ρεύματος της δέσμης ή ισοδύναμα της
έντασης της φωτεινής κηλίδας, επιβάλλεται νέα ρύθμιση της τάσης στην πρώτη άνοδο (Α1). Η
ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται με ειδικό κουμπί που βρίσκεται στην πρόσοψη του οργάνου που
στο πλάι του αναγράφεται η λέξη «FOCUS».
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15.2.2.4. Δεύτερη άνοδος του τηλεβόλου και ο χώρος ελεύθερης διαδρομής.
Η δεύτερη άνοδος (Α2) του τηλεβόλου έχει μορφή δίσκου με μία μικρή οπή στο κέντρο και
είναι γειωμένη. Η μικρή οπή αποκόπτει εκείνα τα ηλεκτρόνια της δέσμης που αποκλίνουν
από την πορεία πολύ και οι όποιες ρυθμίσεις δεν μπορούν να τα εστιάσουν.
Στον χώρο της ελεύθερης διαδρομής βρίσκονται τα δύο ζεύγη πλακιδίων εκτροπής. Για
να μην επηρεάζεται η δέσμη από τα ανακλώμενα ηλεκτρόνια και εξωτερικά ηλεκτρικά πεδία,
η εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα γίνεται ηλεκτρικά αγώγιμη, καθώς επικαλύπτεται με
λεπτό στρώμα από γραφίτη.
15.2.2.5. Πλακίδια εκτροπής
Οι κυριότερες παράμετροι των πλακιδίων εκτροπής είναι η ευαισθησία τους και οι μη
γραμμικές παραμορφώσεις του ηλεκτρικού σήματος που βλέπει κανείς στην οθόνη. Για
παράδειγμα στον παλμογράφο της Άσκησης η ευαισθησία τον πλακιδίων Υ είναι 12 V/cm.
15.3. Διαδρομή του σήματος στο κανάλι Υ
Στον παλμογράφο το ηλεκτρικό σήμα δεν εφαρμόζεται απευθείας στα πλακίδια Υ, αλλά
πρώτα οδηγείται στον διαιρέτη τάσης, όταν το σήμα είναι μεγάλο ή ενισχύονται με τον ειδικό
ενισχυτή ηλεκτρικών σημάτων, όταν το σήμα είναι μικρό.
Σε κάθε περίπτωση, η ευαισθησία του παλμογράφου και η βαθμονόμησή του ελέγχεται
από το κουμπί VOLTS/DIV του αντίστοιχου καναλιού, στον άξονα του οποίου υπάρχει και
δεύτερο κουμπί, το VARIABLE, που μπορεί να ρυθμίζεται. Τονίζουμε ότι οι τιμές των
VOLTS/DIV, για παράδειγμα, 0,5 V/cm, ισχύουν μόνο όταν το κουμπί VARIABLE
βρίσκεται στη θέση «τέρμα δεξιά», ώσπου να ακουστεί ένα χαρακτηριστικό κλίκ (θέση CAL,
calibration). Σε όποια άλλη θέση του κουμπιού αυτού οι αναγραφόμενες τιμές παύουν να
ισχύουν και ο παλμογράφος παύει να είναι βαθμονομημένος!
Η ζώνη ομαλής ενίσχυσης του ενισχυτή (το band width) αναγράφεται στην πρόσοψη του
οργάνου. Για παράδειγμα, το band width του παλμογράφου της Άσκησης είναι 20 MHz, που
σημαίνει ότι ο ενισχυτής του παλμογράφου ενισχύει ομαλά τα ηλεκτρικά σήματα από 0 έως
20 MHz. Σε υψηλότερες συχνότητες ο ενισχυτής του παλμογράφου αδυνατεί να αποκριθεί.
Συνήθως το ηλεκτρικό σήμα εφαρμόζεται στην είσοδο τύπου BNC, που δίπλα της
αναγράφεται το CH1, όταν ο παλμογράφος είναι 2 καναλιών. Στους περισσότερους
παλμογράφους αναγράφεται ακόμη η αντίσταση και η χωρητικότητα εισόδου του οργάνου, 1
ΜΩ, 20 pF, που μερικές φορές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον ερευνητή.
15.3.1. Ο επιλογέας εισόδου.
Στην είσοδο του οργάνου, αμέσως μετά, το εισερχόμενο σήμα οδηγείται σε έναν χειροκίνητο
επιλογέα 3 θέσεων: AC, GND, και DC.
1. Θέση AC. Το AC σε μετάφραση σημαίνει εναλλασσόμενο ρεύμα. Όταν ο επιλογέας είναι
στη θέση AC παρεμβάλλεται στη διαδρομή του σήματος ένας πυκνωτής, συνήθως 1 μF. Η
λειτουργία αυτή επιλέγεται όταν ο χρήστης επιθυμεί να απαλλαγεί από τη συνεχή συνιστώσα
της μικτής τάσης (τάση συνεχής + εναλλασσόμενη).
2. Θέση GND. To GND σημαίνει ground, δηλαδή Γη. Η θέση αυτή επιλέγεται όταν ο
χρήστης επιθυμεί να ρυθμίσει τη θέση του μηδενός στην οθόνη. Στη θέση αυτή αποκόπτεται
το εισερχόμενο σήμα και ταυτόχρονα γειώνεται η είσοδος του ενισχυτή.

144

3. Θέση DC. Το DC σημαίνει συνεχές ρεύμα. Στη θέση αυτή η σύνδεση της εισόδου με τον
ενισχυτή είναι άμεση, χωρίς να παρεμβάλλεται ο πυκνωτής. Επομένως εδώ ο παλμογράφος
ανταποκρίνεται σε κάθε είδους σήματα, AC, DC και μικτά.
15.3.2. Επιλογέας καναλιού
Ο παλμογράφος της Άσκησης είναι 2 καναλιών, επομένως στην οθόνη του παλμογράφου
μπορεί να βλέπει κανείς και να μελετά δύο ηλεκτρικά σήματα ταυτόχρονα. Αλλά ένας
ειδικός επιλογέας τεσσάρων θέσεων, επιτρέπει στον χρήστη να παρουσιάζει στην οθόνη μόνο
το πρώτο, μόνο το δεύτερο ή τα δύο σήματα μαζί. Έτσι:
1. Στη θέση CH 1, στην οθόνη του παλμογράφου υπάρχει μόνο το σήμα που εισάγεται στο
κανάλι 1.
2. Στη θέση CH 2, στην οθόνη του παλμογράφου υπάρχει μόνο το σήμα που εισάγεται στο
κανάλι 2.
3. Στη θέση DUAL, στην οθόνη βλέπουμε τα σήματα των δύο καναλιών.
4. Στη θέση ADD, στην οθόνη βλέπουμε το αλγεβρικό άθροισμα των δύο σημάτων.
15.4. Οριζόντια σάρωση της δέσμης και ο άξονας χρόνου του παλμογράφου. Κανάλι Χ
Σε κανονική λειτουργία η φωτεινή κηλίδα σαρώνεται στην οθόνη από αριστερά προς τα
δεξιά, με σταθερή ταχύτητα που επιλέγεται από τον χρήστη. Με τον τρόπο αυτό
δημιουργείται ο άξονας χρόνου, σε μονάδες s/cm. Η ταχύτητα σάρωσης επιλέγεται με τον
επιλογέα TIME/DIV και επιτρέπει στον χρήστη να σαρώνει την κηλίδα με ταχύτητες 0,5-0,20,1 s/cm ή 50-20-10-5-2-1 ms/cm ή 50-20-10-5-2-1-0,5-0,2 μs/cm.
Στον άξονα του επιλογέα βρίσκεται ένα δεύτερο κουμπί που μπορεί να ρυθμίζεται, το
VARIABLE. Και εδώ, οι αναγραφόμενες ταχύτητες σάρωσης ισχύουν μόνο όταν το κουμπί
αυτό είναι κλειδωμένο, δηλαδή είχε περιστραφεί δεξιόστροφα έως ότου ακουστεί το
χαρακτηριστικό κλικ (θέση CAL, calibration). Σε οποιαδήποτε άλλη θέση αυτού του
κουμπιού η ταχύτητα σάρωσης της φωτεινής κηλίδας είναι απροσδιόριστη.
Η σάρωση της δέσμης στην οθόνη επιτυγχάνεται μέσω εφαρμογής γραμμικά
αυξανόμενης τάσης στα πλακίδια οριζόντιας εκτροπής Χ. Η τάση αυτή παράγεται στο
εσωτερικό του παλμογράφου, από μία ειδική γεννήτρια «πριονωτής» τάσης. Ονομάζεται
πριονωτή επειδή όταν τη βλέπει κανείς στην οθόνη κάποιου άλλου παλμογράφου, είναι όπως
στο Σχ. 15.2, όπου η κλίση της πριονωτής τάσης ελέγχεται από τον χρήστη με τον επιλογέα
TIME/DIV.

Σχήμα 15.2. Η πριονωτή τάση που χρησιμεύει για τη σάρωση της δέσμης στον άξονα Χ
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15.4.1. Μονάδα συγχρονισμού
Η μονάδα αυτή είναι το πιο σημαντικό τμήμα του παλμογράφου, από το οποίο σε μεγάλο
βαθμό εξαρτάται η ποιότητα της εικόνας στην οθόνη και η ευκολία χρήσης του οργάνου.
Για να είναι η εικόνα της κυματομορφής σταθερή και ακίνητη στην οθόνη (να μη
«ρολάρει»), η εσωτερική γεννήτρια της πριονωτής τάσης πρέπει να προσαρμόζει τη
συχνότητά της, προς αυτή του σήματος, ακριβώς! Η προσαρμογή αυτή επιτυγχάνεται με την
ειδική μονάδα συγχρονισμού που βρίσκεται στο εσωτερικό του παλμογράφου. Ο έλεγχος
αυτής της προσαρμογής γίνεται με το κουμπί TRIG LEVEL, στον άξονα του οποίου
βρίσκεται και το κουμπί PUL AUTO.
Το κουμπί TRIG LEVEL ελέγχει τη στάθμη του σήματος, όπου δηλαδή δημιουργείται
ο λεγόμενος παλμός σκανδαλισμού, ο οποίος ελέγχει πότε πρέπει να αρχίζει η σάρωση,
δηλαδή η έναρξη της γραμμικής ανόδου της πριονωτής τάσης. Για παράδειγμα αν το πλάτος
του ημιτονικού σήματος που μελετάμε είναι 1,5 V, ενώ τη στάθμη του TRIG LEVEL την
επιλέξουμε 1 V (η ρύθμιση αυτή γίνεται στα «τυφλά», περιστρέφοντας του κουμπί TRIG
LEVEL, δεξιά-αριστερά, ώσπου να σταθεροποιηθεί η εικόνα), στην οθόνη θα φαίνεται η
ακίνητη εικόνα του ημιτόνου, η οποία θα αρχίζει από 1 V.
Αν η στάθμη του TRIG LEVEL επιλεγεί μεγαλύτερη από το πλάτος του σήματός μας,
στο παράδειγμά μας πάνω από 1,5 V, στην οθόνη, το ημίτονο θα «ρολάρει», καθώς τώρα δεν
δημιουργείται ο παλμός σκανδαλισμού και η γεννήτρια πριονωτής τάσης «ταλαντώνεται»
αυτόνομα, χωρίς να προσαρμόζεται η συχνότητά της.
Το κουμπί PUL AUTO ελέγχει την κατάσταση της γεννήτριας πριονωτής τάσης. Σε
κατάσταση «πατημένο», η γεννήτρια πριονωτής τάσης βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης
αναμονής, δηλαδή δεν «ταλαντώνεται» και αναμένει τον παλμό σκανδαλισμού επ’ άπειρο, ο
οποίος, να σημειωθεί, δημιουργείται μόνο όταν στην είσοδο του οργάνου εισάγεται κάποιο
σήμα. Χωρίς το σήμα αυτό, εξαφανίζεται η ακίνητη φωτεινή κηλίδα (μπλοκάρεται η δέσμη
προκειμένου να μην «καεί» η φθορίζουσα ουσία) και η εντύπωση που δημιουργείται στον
χρήστη είναι ότι «ο παλμογράφος χάλασε». Εδώ η απορία αίρεται όταν το κουμπί PUL
AUTO «τραβηχτεί». Στην οθόνη αμέσως θα εμφανιστεί η οριζόντια γραμμή της φωτεινής
κηλίδας, ακόμη και όταν δεν εισάγουμε ηλεκτρικό σήμα στην είσοδο του οργάνου, καθώς
στην κατάσταση αυτή η γεννήτρια της πριονωτής τάσης «ταλαντώνεται» αυτόματα,
δημιουργώντας το ηλεκτρικό σήμα που βλέπουμε στο Σχ. 15.2.
15.4.2. Ο Επιλογέας του σήματος συγχρονισμού
Ο επιλογέας αυτός βρίσκεται στην πρόσοψη του παλμογράφου όπου δίπλα του υπάρχει η
αναγραφή SOURCE. Ο επιλογέας αυτός έχει 4 θέσεις, EXT, LINE, CH2 και INT.
1. Στη θέση EXΤ, ο συγχρονισμός της γεννήτριας πριονωτής τάσης γίνεται με σήμα που
εισάγεται στον παλμογράφο από μία εξωτερική πηγή.
2. Στη θέση LINE, το σήμα συγχρονισμού εισάγεται από το δικτύο της ΔΕΗ (50 Hz).
3. Στη θέση CH2, ο συγχρονισμός γίνεται από το σήμα που εισάγεται στο κανάλι 2.
4. Στη θέση INT, ο συγχρονισμός επιτυγχάνεται με το σήμα που δημιουργείται από το
αλγεβρικό άθροισμα των δύο σημάτων που εισάγονται στα δύο κανάλια.
15.4.3. Ο επιλογέας COUPLING
Για να διευκολυνθεί ο συγχρονισμός του οργάνου, το σήμα συγχρονισμού πρώτα
επεξεργάζεται με τον επιλογέα COUPLING που έχει 3 θέσεις: AC, HF REG και TV.
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1. Στη θέση AC το σήμα δεν υφίσταται κανενός είδους επεξεργασία και άμεσα οδηγείται
στη μονάδα συγχρονισμού.
2. Στη θέση HF REG, το σήμα πρώτα φιλτράρεται, δηλαδή αποκόπτονται από αυτό οι
υψηλές συχνότητες και στη συνέχεια οδηγείται στη μονάδα συγχρονισμού.
3. Το βίντεο σήμα της τηλεόρασης είναι πολύ σύνθετο και δύσκολα συγχρονίζεται από τον
παλμογράφο. Για να διευκολυνθεί ο συγχρονισμός, στη θέση TV, το βίντεο σήμα δεν
οδηγείται άμεσα στη μονάδα συγχρονισμού, αλλά πρώτα οδηγείται σε μία ειδική μονάδα
αναγνώρισης και διαχωρισμού του βίντεο σήματος από τους συγχροπαλμούς που
εκπέμπει ο τηλεοπτικός σταθμός. Στη συνέχεια, οι διαχωρισμένοι συγχροπαλμοί του
τηλεοπτικού σταθμού οδηγούνται στη μονάδα συγχρονισμού του παλμογράφου.

15.5. Μετρήσεις απλών ηλεκτρικών σημάτων με τον παλμογράφο
Στην Άσκηση θα μελετηθούν διάφορα είδη ηλεκτρικών σημάτων:
1. Συνεχής τάση που παράγεται από μία αλκαλική μπαταρία.
2. Ημιτονική τάση που παράγεται από τη γεννήτρια συχνοτήτων
3. Διαφορά φάσης δύο ημιτονικών σημάτων, ίδιας συχνότητας
4. Διακρότημα δύο ημιτονικών τάσεων που παράγονται από δύο ανεξάρτητες γεννήτριες
5. Καμπύλες Λισσαζού (Lissajous) που παράγονται από δύο γεννήτριες.
Τα πρώτα δύο σήματα με τον παλμογράφο μετρώνται άμεσα. Για τον λόγο αυτό δεν θα
τα εξετάσουμε ιδιαιτέρως.
15.5.1. Μέτρηση διαφορά φάσης δύο ημιτονικών σημάτων ίδιας συχνότητας
Αν στα δύο κανάλια του παλμογράφου εφαρμοστούν δύο ημιτονικά σήματα ίδιας
συχνότητας: V1 και V2, όπου

V1  V01 sin t

και

V2  V02 sin( t   )

(15.1 α, β)

τότε η εικόνα που θα εμφανιστεί στην οθόνη του παλμογράφου θα είναι όπως στο Σχήμα
15.4.
Δt

Τ

t

Σχήμα 15.4. Μέτρηση της διαφοράς φάσης δύο σημάτων

Βλέπουμε ότι στον άξονα του χρόνου, οι κυματομορφές αυτές είναι μετατοπισμένες η
μία ως προς την άλλη, κατά Δt. Η χρονική αυτή μετατόπιση μας επιτρέπει να υπολογίσουμε
τη διαφορά φάσης φ μεταξύ των δύο σημάτων:
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  360

t
T

  360  f  t

ή

(15.2 α,β)

15.5.2. Διακροτήματα δύο σημάτων
Τα διακροτήματα είναι ταλαντώσεις με περιοδικά μεταβαλλόμενο πλάτος που προέρχονται
από την επαλληλία δύο αρμονικών ταλαντώσεων περίπου ίδιας συχνότητας.

Σχήμα 15.5. Διακροτήματα (γ) που προκύπτουν από την επαλληλία δύο ταλαντώσεων, (α)
και (β), με συχνότητες που διαφέρουν λίγο.
Το αποτέλεσμα της επαλληλίας των δύο ταλαντώσεων, ίσου πλάτους, μπορεί να γραφτεί ως:

Y  V1  V2  2 A cos(modt ) cos(avt ) ,
όπου
και

1
2
1
 1   2
2

 av  (1   2 )
 mod

η μέση συχνότητα
η συχνότητα διαμόρφωσης

(15.3)
(15.4)
(15.5)

Ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του cos(ωmodt)
καλείται περίοδος Τδ του διακροτήματος.
H γωνιακή συχνότητα του διακροτήματος

 

2
T

(15.6)

ισούται προφανώς με │ω1 – ω2│, είναι δηλαδή διπλάσια της ωmod.
15.5.3. Καμπύλες Λισσαζού (Lissajous)
Oι καμπύλες Λισσαζού είναι κλειστές τροχιές που διαγράφονται από ένα σημείο που εκτελεί
ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις
x = A1cos(ω1t + φ1)
y =A2cos(ω2t + φ2)
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(15.7)

σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις.
Η μορφή των σχημάτων Λισσσαζού εξαρτάται από τους λόγους των συχνοτήτων ω1, ω2
και των πλατών A1, A2, καθώς και από την διαφορά των φάσεων φ1, φ2. Αν οι συχνότητες ω1
και ω2 είναι τυχαίες, δημιουργούνται περίπλοκες καμπύλες, στην περίπτωση όμως που οι
συχνότητες έχουν λόγο ίσο με το λόγο δύο ακέραιων αριθμών, τότε παράγονται σταθερά
απλά σχήματα της μορφής του Σχ. 15.6.

Σχήμα 15.6. Σχήματα Λισσαζού που προκύπτουν από την σύνθεση δύο κάθετων
κυματομορφών με ίσα πλάτη, συχνότητες ω1 και ω2 αντιστοίχως και διαφορά φάσης, φ. Ο
οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί σε διαφορετικούς λόγους ω2 /ω1 και ο κατακόρυφος σε
διάφορες φ.
Αν Ν1 και Ν2 είναι ο αριθμός των σημείων επαφής του διαγράμματος Λισσαζού με την
οριζόντια και κατακόρυφη πλευρά αντιστοίχως του περιγεγραμμένου ορθογωνίου
παραλληλογράμμου, τότε ισχύει η σχέση:
ω1/ω2 = Ν2/Ν1

(15.8)

Για ένα συγκεκριμένο λόγο συχνοτήτων, τα σχήματα Λισσαζού εξαρτώνται από τη
διαφορά φάσης. Π.χ. για ω1 = ω2 είναι ελλείψεις που εκφυλίζονται σε ευθείες όταν η διαφορά
φάσης είναι 0 ή π και γίνονται κύκλοι όταν η διαφορά φάσης είναι π/2 και τα πλάτη ίσα.
15.6. Πειραματική διάταξη
Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει:
1. Έναν παλμογράφο 2 καναλιών
2. Δύο γεννήτριες ημιτονικής εναλλασσόμενης τάσης
3. Μια κοινή αλκαλική μπαταρία
4. Βάση με το κύκλωμα RC.
Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.

Κ. Αλεξόπουλου. Γενική Φυσική: Τόμος 2: Ηλεκτρισμός. §184, 185 και § 105, 108.
Μαθήματα Φυσικής Berkeley. Τόμος 2: Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός. (Αθήνα, 1978). § 8.2.
Μαθήματα Φυσικής Berkeley. Τόμος 3: Κυματική (Αθήνα, 1978). § 1.5.
Alonso-Finn. Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική. Τόμος ΙΙ: Πεδία και Κύματα. § 14.4,
Σχ. 14-17,§ 17.10.
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5. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι, ΕΜΠ, Τομέας Φυσικής, ΣΕΜΦΕ, Εκδόσεις
Συμμετρία (Αθήνα 2010).
15.7. Εκτέλεση
1. Θέσατε σε λειτουργία τον παλμογράφο, πατώντας τον διακόπτη Power. Στην οθόνη θα
εμφανιστεί μία ή δύο οριζόντιες πράσινες φωτεινές γραμμές, δηλαδή το ίχνος σάρωσης της
φωτεινής κηλίδας (κηλίδων). Εάν οι γραμμές αυτές δεν εμφανίζονται, δύο είναι οι
πιθανότερες αιτίες, ή οι φωτεινές γραμμές είναι εκτός της κλίμακας της οθόνης, (με τα
κουμπιά POSITION τα επαναφέρετε στην περιοχή του κέντρου), ή η γεννήτρια πριονωτής
τάσης βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης αναμονής, (τραβώντας PULL το κουμπί που
βρίσκεται στον άξονα του TRIG LEVEL, εμφανίζετε στην οθόνη τις δύο φωτεινές γραμμές).
2. Αναγνωρίστε όλα τα όργανα ελέγχου του παλμογράφου και ελέγξτε την αντίδρασή τους
στις αλλαγές των ρυθμίσεων.
3. Θέσατε σε λειτουργία μία γεννήτρια και εφαρμόστε το σήμα της στο κανάλι 1 του
παλμογράφου, φροντίζοντας οι γειώσεις των δύο οργάνων να είναι συνδεμένες μεταξύ τους.
Κάνετε μερικές δοκιμαστικές μετρήσεις πλάτους και συχνότητας ενός τυχαίου σήματος που
παράγει η γεννήτρια. Μελετήστε και ελέγξτε τις λειτουργίες των διαφόρων κουμπιών της
γεννήτριας, η οποία μπορεί να παράγει σήματα ημιτονικά, ορθογώνια, τριγωνικά κ.λ.π., έως
ότου εξοικειωθείτε με τη χρήση των δύο οργάνων.
4. Μέτρηση της τάσης d.c. Μετρήστε την τάση που παράγει η αλκαλική μπαταρία.
5. Μέτρηση του πλάτους και της συχνότητας σήματος. Μετρήστε τα κύρια
χαρακτηριστικά του σήματος που παράγει η γεννήτρια, δηλαδή το πλάτος και τη συχνότητα
ενός ημιτονικού σήματος. Το σήμα αυτό (πλάτος και συχνότητα) ρυθμίζεται από τον
επιβλέποντα της Άσκησης.
6. Μέτρηση της διαφοράς φάσης. Συναρμολογήστε το κύκλωμα RC, σύμφωνα με το
σχεδιάγραμμα που δίνεται στο Σχ. 15.7.

Σχήμα 15.7
Εφαρμόστε στη γεννήτρια τη συχνότητα ω0 και πλάτος 1,0 V. Σημειώστε την τιμή και το
σφάλμα.
Μετρήστε τη διαφορά φάσης μεταξύ του σήματος που παράγει η γεννήτρια και αυτού που
δημιουργείται στην αντίσταση 6,8 kΩ (6,8x103 Ω).
7. Μέτρηση διακροτημάτων. Θέσατε σε λειτουργία και τη δεύτερη γεννήτρια, επιλέξτε
ημιτονικό σήμα και ρυθμίστε τις συχνότητες στα 1000 και 1100 Hz. Οδηγήστε τα σήματα
αυτά στα δύο κανάλια του παλμογράφου. Φροντίστε τα πλάτη των δύο σημάτων να είναι ίσα.
Με κατάλληλες ρυθμίσεις του κουμπιού TRIG LEVEL φροντίστε να έχετε μία σταθερή
εικόνα του διακροτήματος στην οθόνη του παλμογράφου. Μετρήστε την περίοδο των
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διακροτημάτων από την απόσταση δύο μηδενισμών και εκτιμήστε το σφάλμα αυτής της
μέτρησης.
8. Εικόνες Λισσαζού. Φέρτε τον μεταγωγό σάρωσης (ΤΙΜΕ/DIV) στη θέση Υ-Χ. Με αυτόν
τον τρόπο το σήμα εξόδου της δεύτερης γεννήτριας (CH2) εφαρμόζεται στα πλακίδια Χ.
Προσπαθήστε να δείτε τις συχνότητες των δύο γεννητριών και επιβεβαιώστε την Εξ. (15.8)
9. Παρατηρήστε ότι επειδή οι συχνότητες των δύο γεννητριών δεν είναι απολύτως
σταθερές, οι εικόνες μεταβάλλονται (μοιάζουν να περιστρέφονται στο χώρο), γράφοντας
συνεχώς τα διάφορα σχέδια του Σχ. 15.6, για ω1/ω2 σταθερό. Γράψτε τις παρατηρήσεις σας.
15.8. Επεξεργασία των μετρήσεων
1. Υπολογίστε την τιμή και το σφάλμα της τάσης της αλκαλικής μπαταρίας.
2. Υπολογίστε το πλάτος και τη συχνότητα του εναλλασσόμενου σήματος που ρυθμίστηκε
από τον επιβλέποντα της Άσκησης. Υπολογίστε και τα σφάλματα αυτών των τιμών.
3. Υπολογίστε τη διαφορά φάσης μεταξύ του σήματος της γεννήτριας και αυτού που
παράγεται στην αντίσταση του κυκλώματος RC. Υπολογίστε και το σφάλμα Δφ. Υπολογίστε
θεωρητικά με βάση τα στοιχεία του κυκλώματος την τιμή της διαφοράς φάσης και συγκρίνετε
τη θεωρητική με την πειραματική τιμή. Σχολιάστε τις τυχόν διαφορές. Η συμφωνία είναι
καλή όταν η επί τοις εκατό διαφορά, (1 – Δφπ/Δφθ), είναι μικρή.
4. Υπολογίστε τη συχνότητα των διακροτημάτων που παρατηρήσατε και βρείτε το σφάλμα
της. Υπολογίστε επίσης τις συχνότητες των δύο ημιτονικών κυματομορφών που
χρησιμοποιήθηκαν για την παρατήρηση των διακροτημάτων. Υπολογίστε επίσης και τα
σφάλματά τους. Βρείτε τη διαφορά των δύο αυτών συχνοτήτων και συγκρίνετέ την με την
συχνότητα των διακροτημάτων.
5. Γράψτε τις παρατηρήσεις σας για τα σχήματα Λισσαζού.
6. Δείξτε ότι, αν ένα σύστημα με δύο βαθμούς ελευθερίας, x και y, ταλαντώνεται έτσι ώστε
x = Acosωt και y = Acos(ωt-φ),
τότε η σύνθεση των δύο δίνει ευθεία, αν φ = 0, και κύκλο, αν φ = 900.
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Άσκηση 16
Ροπή αδράνειας στερεών σωμάτων
16.1 . Σκοπός
Στην άσκηση αυτή εξετάζεται η έννοια της ροπής αδράνειας και μετρούνται οι ροπές
αδράνειας τεσσάρων στερεών σωμάτων: ενός δίσκου, μιας σφαίρας, ενός κυλινδρικού
σωλήνα και ενός συμπαγούς κυλίνδρου.
16.2. Εισαγωγή
16.2.1. Κινητική ενέργεια περιστρεφόμενου στερεού σώματος-Ροπή αδράνειας.
Ας εξετάσουμε ένα στερεό σώμα (Σχ. 16.1), το οποίο περιστρέφεται γύρω από ένα σταθερό
άξονα Α. Δεν είναι απαραίτητο ο άξονας να διαπερνά το σώμα.

Αν κάποια χρονική στιγμή το σώμα έχει γωνιακή ταχύτητα ω, ένα μικρό στοιχείο μάζας
,
που
απέχει απόσταση ri από τον άξονα περιστροφής, θα έχει στιγμιαία ταχύτητα  i   ri
mi
2
Η κινητική του ενέργεια θα είναι επομένως Ki  12 mi ( ri ) . Αθροίζοντας για όλα τα
στοιχεία μάζας που αποτελούν το σώμα, έχουμε για την κινητική ενέργεια του σώματος,
λόγω της περιστροφής του:

K



1
2

mi 2 ri2  12  2

i

m r

i i

2

(16.1)

i

Το άθροισμα στην Εξ. (16.1) εξαρτάται μόνο από τη γεωμετρική κατανομή της μάζας
του σώματος ως προς τον άξονα περιστροφής. Tο άθροισμα αυτό ονομάζεται ροπή
αδράνειας του σώματος ως προς τον άξονα IA, και ορίζεται ως

I A   mi ri 2

(16.2)

i

όπου ο δείκτης Α υποδηλώνει τον άξονα ως προς τον οποίον υπολογίζεται η ροπή αδράνειας.
Επομένως η κινητική ενέργεια ενός στερεού σώματος, λόγω της περιστροφής του γύρω από
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τον άξονα Α με γωνιακή ταχύτητα ω, είναι

K  12 I A 2

(16.3)

Η ομοιότητα της Εξ. (16.3) με τη γνωστή σχέση K  12 m 2 για τη μεταφορική κίνηση,
δείχνει ότι στην περιστροφική κίνηση, όπως η γωνιακή ταχύτητα παίζει το ρόλο που παίζει η
ταχύτητα στη μεταφορική κίνηση, έτσι και η ροπή αδράνειας παίζει το ρόλο που παίζει η
μάζα.
Οι ροπές αδράνειας πολλών στερεών σωμάτων ως προς κάποιους χαρακτηριστικούς
άξονες υπολογίζονται εύκολα (βλ. Βιβλιογραφία, αναφορά 2). Στο όριο mi  dm , το
άθροισμα στην Εξ. (16.2) μετατρέπεται σε ολοκλήρωμα
I 

r

2

(16.4)

dm

σώμα

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι ροπές αδράνειας μερικών στερεών, ως προς
διάφορους άξονες.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Ροπές αδράνειας μερικών κοινών στερεών σωμάτων
Ομογενές σώμα μάζας Μ

Άξονας

Ροπή
αδράνειας

Κάθετος στη ράβδο, στο κέντρο της

1
12

ML2

Κάθετος στη ράβδο, στο ένα της άκρο

1
3

ML2

Ράβδος μήκους L

Κάθετος στo επίπεδο του δακτυλίου, στο κέντρο του
Κυκλικός δακτύλιος ακτίνας R

MR2

Μια διάμετρος του δακτυλίου

1
2

MR2

Κάθετος στο επίπεδο του δίσκου, στο κέντρο του

1
2

MR2

Μια διάμετρος του δίσκου

1
4

MR2

Συμπαγής σφαίρα ακτίνας R

Μια διάμετρος της σφαίρας

2
5

MR2

Συμπαγής κύλινδρος ακτίνας R

Ο άξονας του κυλίνδρου

1
2

MR2

Λεπτότοιχος σωλήνας ακτίνας R

Ο άξονας του σωλήνα

Κυκλικός δίσκος ακτίνας R

MR2

16.2.2. Δυναμική ενέργεια σπειροειδούς ελατηρίου
Αν το ένα άκρο ενός σπειροειδούς ελατηρίου διατηρείται ακίνητο, ενώ στο άλλο ασκείται μια
δύναμη, το δεύτερο αυτό άκρο θα περιστραφεί γύρω από τον άξονα του ελατηρίου. Έστω ότι
το εξωτερικό άκρο του ελατηρίου διατηρείται ακίνητο, ενώ στο άλλο συνδέεται ένας
μοχλοβραχίονας (ράβδος), ο οποίος μπορεί να περιστραφεί γύρω από άξονα που περνά από
το κέντρο του ελατηρίου και είναι κάθετος στο επίπεδό του (Σχ. 16.2). Αν μια δύναμη F,
ασκηθεί κάθετα στο ελεύθερο άκρο του μοχλοβραχίονα, το οποίο απέχει απόσταση L από τον
άξονα περιστροφής, ο μοχλοβραχίονας θα περιστραφεί κατά γωνία φ, ανάλογη της δύναμης.
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Συγκεκριμένα,



FL
D

(16.5)

όπου D είναι μια σταθερά του ελατηρίου, γνωστή ως κατευθύνουσα ροπή.
Ακριβέστερα, λέμε ότι η δύναμη F ασκεί στο ελατήριο ροπή η οποία έχει, ως προς το
κέντρο του ελατηρίου, μέτρο ίσο με
N F  FL

(16.6)

Το άκρο του ελατηρίου περιστρέφεται κατά γωνία φ, τόση ώστε το ελατήριο να
αντιδράσει ασκώντας ίση και αντίθετη ροπή επαναφοράς, N   N F , όπου
N   D

(16.7)

Αυτή η σχέση είναι ο νόμος του Hooke για το σπειροειδές ελατήριο.
Η Εξ. (16.5) μπορεί να γραφεί και με τη μορφή

F

D

L

(16.8)

Αν τώρα περιστρέψουμε το άκρο του ελατηρίου κατά ολική γωνία φ0, μπορούμε εύκολα
να αποδείξουμε ότι το έργο που παράγουμε είναι ίσο με

W  12 D  02

(16.9)

Αυτή είναι και η δυναμική ενέργεια που αποθηκεύεται στο σπειροειδές ελατήριο
(συγκρίνετε με τη δυναμική ενέργεια 12 kx2 του γραμμικού ελατηρίου).
16.3. Μέθοδος
Έστω ότι ένα στερεό σώμα μπορεί να περιστραφεί γύρω από έναν άξονα. Στην περιστροφή
του σώματος αντιστέκεται σπειροειδές ελατήριο, το οποίο ασκεί ροπή επαναφοράς ανάλογη
της γωνίας περιστροφής του σώματος από τη θέση ισορροπίας του (βλ. διάταξη του Σχ. 16.3).
Το σύστημα αυτό αποτελεί έναν στροφικό αρμονικό ταλαντωτή, ο οποίος αν περιστραφεί
κατά μία γωνία και αφεθεί ελεύθερος, θα εκτελέσει στροφικές ταλαντώσεις.
Σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν πιο πάνω, αν το σώμα έχει περιστραφεί κατά γωνία φ
από τη θέση ισορροπίας του και έχει γωνιακή ταχύτητα περιστροφής γύρω από τον άξονα ίση
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2
με  , θα έχει δυναμική ενέργεια U  12 D  υποθηκευμένη στο ελατήριο και κινητική

ενέργεια K  12 I 2 λόγω της περιστροφής του σώματος. Η ολική ενέργεια του ταλαντωτή θα
είναι ίση με
E  12 I 2  12 D  2
(16.10)
Αν οι τριβές μπορούν να αγνοηθούν, η Ε θα παραμένει σταθερή. Επομένως ο ρυθμός
μεταβολής της Ε ως προς το χρόνο θα είναι ίσος με μηδέν:

dE
0 
dt

d 1 2
d
( 2 I )  ( 12 D  2)  0
dt
dt

 I

d
d
 D
0
dt
dt

(16.11)

Όμως η γωνία φ και η γωνιακή ταχύτητα ω συνδέονται μέσω της σχέσης



d
dt

Επομένως η Εξ. (16.11) γράφεται ως
d 2
d
I 2  D  0
ή
I
 D  0
dt
dt
ή ακόμη
d 2
D
 k 2  0
όπου
k
2
I
dt

(16.12)

(16.13)

Αυτή είναι η γνωστή εξίσωση κίνησης του απλού αρμονικού ταλαντωτή για ελεύθερες
ταλαντώσεις, η γενική λύση της οποίας είναι

 (t )  0 cos (k t   )

(16.14)

όπου φ0 είναι το πλάτος της ταλάντωσης (σε ακτίνια) και θ μια γωνιακή σταθερά (επίσης σε
ακτίνια), γνωστή ως σταθερά φάσης. Η γωνιακή συχνότητα των ταλαντώσεωνω, είναι
προφανώς ίση με k (σε ακτίνια ανά δευτερόλεπτο, rad/s). Οι σταθερές φ0 και θ καθορίζονται
από τις αρχικές συνθήκες ή κάποιες άλλες συνθήκες του προβλήματος.
Από τη γνωστή σχέση Τ = 2π/k, η περίοδος των στροφικών ταλαντώσεων βρίσκεται ίση με
T  2

I
D

(16.15)

Επομένως η ροπή αδράνειας του σώματος μπορεί να υπολογιστεί από την περίοδο των
ταλαντώσεών του ως
I

T 2D
4 2

(16.16)

σχέση η οποία αποτελεί και τη βάση για τον προσδιορισμό των ροπών αδράνειας στην
παρούσα άσκηση.

16.4. Πειραματική διάταξη
Όπως είδαμε στη προηγούμενη παράγραφο, στην περιστροφική κίνηση η ροπή αδράνειας του
σώματος παίζει τον ίδιο ρόλο που παίζει η μάζα στη μεταφορική κίνηση. Έτσι η γνώση του
μεγέθους αυτού αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν το σώμα περιστρέφεται ή εκτελεί
ταλαντώσεις. Στα σώματα που έχουν απλή γεωμετρία, ο υπολογισμός της ροπής αδράνειας

155

δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Αντίθετα, στα σώματα με περίπλοκο σχήμα,
είναι προτιμότερο η ροπή αδράνειας να μετρηθεί πειραματικά.
Μία από τις συσκευές που χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τη μέτρηση της ροπής
αδράνειας των σωμάτων είναι ο στροφικός ταλαντωτής, ο οποίος εικονίζεται στο Σχ. 16.3.

Σχήμα 16.3 Στροφικός ταλαντωτής

Στη συσκευή αυτή το σώμα εκτελεί στροφικές ταλαντώσεις γύρω από κατακόρυφο
άξονα. Η ροπή επαναφοράς παρέχεται από ένα σπειροειδές ελατήριο. Η σταθερά αυτού του
ελατηρίου, η κατευθύνουσα ροπή, D, μπορεί να μετρηθεί με ένα δυναμόμετρο και ένα
μοχλοβραχίονα (λεπτή ράβδο), το μήκος του οποίου (εγκοπή-άξονας περιστροφής) είναι ίσο
με 6,00  0,03 cm. Η ράβδος αυτή τοποθετείται κάθετα στον άξονα περιστροφής του
συστήματος και έτσι μετατρέπεται σε ένα μοχλό που μπορεί να ασκήσει μετρήσιμη ροπή στο
ελατήριο και να το περιστρέψει. Οι περίοδοι των στροφικών ταλαντώσεων των σωμάτων
μετρούνται με τη βοήθεια ενός ψηφιακού χρονομέτρου χειρός. Στη διάταξη που
χρησιμοποιούμε οι μάζες και οι χαρακτηριστικές διαστάσεις των σωμάτων αναγράφονται
επάνω στις επιφάνειές τους.
Βιβλιογραφία
1. Κ.Δ. Αλεξόπουλος, Γενική Φυσική, Τόμος Α: Μηχανική - Ακουστική (Αθήνα, 1953), Κεφ.
5, 7, 10.
2. Μαθήματα Φυσικής Berkeley, Τόμος 1 (C. Kittel κ.ά.), Μηχανική (Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 1998). Κεφ. 8.
3. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι, ΕΜΠ, Τομέας Φυσικής, ΣΕΜΦΕ, Εκδόσεις
Συμμετρία (Αθήνα 2010).

156

16.5. Εκτέλεση
16.5.1. Μέτρηση της σταθεράς επαναφοράς
1. Εισάγετε στην υποδοχή τη λεπτή ράβδο, που θα είναι έτσι κάθετη στον άξονα
περιστροφής του συστήματος, και σφίξτε τη βίδα που βρίσκεται στο πλευρό της υποδοχής.
2. Πάρτε το δυναμόμετρο και με προσοχή φορέστε τη θηλιά του στη ράβδο, στο σημείο
εγκοπής. Το δυναμόμετρο και η ράβδος πρέπει σε κάθε μέτρηση να σχηματίζουν ορθή γωνία.
3. Τραβήξτε το δυναμόμετρο κάθετα προς τη ράβδο, έως ότου η ράβδος περιστραφεί κατά
γωνία φ, ίση με 45 μοίρες. Σημειώστε την ένδειξη του δυναμόμετρου (σε Newton, Ν).
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για τις γωνίες 90, 135, 180, 225, 270, 315 και 360 μοίρες και
συμπληρώστε τον Πίνακα ΙΙ.
Πίνακας ΙΙ
φ (μοίρες)

F (Ν)

16.5.2. Μέτρηση των περιόδων των ταλαντώσεων
1. Αφαιρέστε τη ράβδο από την υποδοχή και στη θέση της τοποθετήστε τον δίσκο. Σφίξτε
τη βίδα που βρίσκεται στο πλευρό της υποδοχής.
2. Στρέψτε τον δίσκο κατά περίπου 45 μοίρες και αφήστε τον να εκτελέσει στροφικές
ταλαντώσεις. Μετρήστε το συνολικό χρόνο για 20 ταλαντώσεις, 6 φορές διαδοχικά.
3. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή για τον συμπαγή κύλινδρο, τον κυλινδρικό σωλήνα και
τη σφαίρα, συμπληρώνοντας τον Πίνακα ΙΙΙ.
4. Σημειώστε τις μάζες και τις διαστάσεις των σωμάτων αυτών.
Πίνακας ΙΙΙ
Συμπαγής
κύλινδρος

Δίσκος
Α/Α
Μέτρησης

Κυλινδρικός
σωλήνας

Σφαίρα

Χρόνος για 20 πλήρεις ταλαντώσεις, Τ20 (s)

1
2
3
….

Μέση τιμή

T20 

T

s
s

T20 

T

s
s

T20  s

T20 

T

T

s

s
s
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16.6. Επεξεργασία των μετρήσεων
16.6.1. Έλεγχος της γραμμικότητας και βαθμονόμηση του ελατηρίου
1. Από τις τιμές του Πίνακα ΙΙ, σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της δύναμης επαναφοράςF
(σε Ν), συναρτήσει της γωνίας περιστροφής φ του ελατηρίου (σε ακτίνια, rad).
2. Διαπιστώστε αν η σχέση F = f (φ) είναι γραμμική Εξ. (16.8), προσδιορίστε, γραφικά, την
κλίση της ευθείας D/L, και το σφάλμα της (Παράγρ. Γ.7) και από αυτήν υπολογίστε την
κατευθύνουσα ροπή D, και το σφάλμα της δD.
16.6.2. Υπολογισμός της ροπής αδράνειας τον σωμάτων
1. Από τις τιμές της μέσης περιόδου T  T20 / 20 , που προκύπτουν από τον Πίνακα ΙΙΙ, την τιμή
D που μετρήσατε και την Εξ. (16.16), υπολογίστε την πειραματική τιμή της ροπής αδράνειας
Ι: του δίσκου, του συμπαγούς κυλίνδρου, του κυλινδρικού σωλήνα και της σφαίρας, καθώς
και τα αντίστοιχα σφάλματα δΙ, και συμπληρώστε την πρώτη γραμμή του Πίνακα ΙV.
2. Από τις σχέσεις που δίνονται στον Πίνακα Ι, υπολογίστε τις θεωρητικές τιμές των ροπών
αδράνειας των σωμάτων αυτών με βάση τις μάζες τους και τις διαστάσεις τους και
συμπληρώστε τη δεύτερη γραμμή του Πίνακα ΙV.
3. Υπολογίστε τις σχετικές διαφορές δΙ/Ι = (Ιθ – Ιπ)/Ιθ, ανάμεσα στις θεωρητικές και τις
πειραματικές τιμές της ροπής αδράνειας για τις διάφορες περιπτώσεις και καταγράψτε τις
στην τρίτη γραμμή του Πίνακα ΙV. Είναι οι διαφορές αυτές σημαντικές; Αν ναι, σε τι κατά τη
γνώμη σας μπορεί να οφείλονται; Βρίσκονται μέσα στα όρια του πειραματικού σφάλματος;

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV
Δίσκος
Ιπ
(πειραματική)
(kg/m2)
Ιθ (θεωρητική)
(kg/m2)
δΙ/Ιθ
(%)
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Συμπαγής
κύλινδρος

Κυλινδρικός
σωλήνας

Σφαίρα

Άσκηση 17
Φαινόμενα διάθλασης. Ιδιότητες και σφάλματα φακών

17.1. Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι η μελέτη του φαινομένου της διάθλασης και των
χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των λεπτών φακών, καθώς και η παρατήρηση του σχηματισμού
ειδώλων από φακούς κάτω από διάφορες συνθήκες. Αναφέρονται επίσης ορισμένα στοιχεία
για τα σφάλματα των φακών.
17.2. Γενικά
Όπως αποδεικνύεται, οι ιδιότητες των φακών είναι το τελικό αποτέλεσμα επιμέρους
διαθλάσεων του φωτός κατά τη διέλευσή του μέσα από τις επιφάνειες που ορίζουν τους
φακούς. Πριν ασχοληθούμε επομένως με το πιο σύνθετο αυτό φαινόμενο, ας αρχίσουμε από
το απλούστερο φαινόμενο της διάθλασης του φωτός κατά τη διέλευσή του από επίπεδες
διαχωριστικές επιφάνειες, ανάμεσα σε διαφορετικά οπτικά μέσα.
17.2.1. Διάθλαση φωτός
Γνωρίζουμε ότι μια φωτεινή ακτίνα (ένα ηλεκτρομαγνητικό κυματομέτωπο), όταν διασχίζει
μια επιφάνεια που διαχωρίζει δύο διαφορετικά μέσα, αλλάζει γενικά πορεία. Η αλλαγή
πορείας μιας φωτεινής δέσμης γίνεται σύμφωνα με τον νόμο του Snell:
n1 sinθ1 = n2 sinθ2

(17.1)

όπου οι γωνίες θ1 και θ2 είναι οι γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης αντιστοίχως, όπως
φαίνονται στο Σχ.17.1(α). Τα n1, n2 είναι οι λεγόμενοι δείκτες διάθλασης των αντίστοιχων
οπτικών μέσων και ορίζονται ως το πηλίκο c/ci της ταχύτητας του φωτός στο κενό προς την
ταχύτητα του φωτός στο αντίστοιχο οπτικό μέσο.

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 17.1. (α) Γραφική παράσταση του νόμου της διάθλασης του Snell. (β) Εκτροπή φωτός διερχόμενου
μέσα από πρίσμα. Η γωνία εκτροπής δ, ορίζεται ως η γωνία μεταξύ της προέκτασης της εισερχόμενης στο
πρίσμα ακτίνας και της εξερχόμενης από αυτό. (γ) Ένας αμφίκυρτος φακός μπορεί να παρασταθεί ως μια
επαλληλία ενός πολύ μεγάλου αριθμού πρισμάτων με μεταβαλλόμενη γωνία κορυφής Α.
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Ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού εξαρτάται, γενικά, από το μήκος κύματος λ (χρώμα)
του φωτός. Όταν ένα οπτικό μέσον έχει τη μορφή πρίσματος, μια δέσμη φωτός που διέρχεται
μέσα από αυτό υφίσταται εκτροπή, όπως στο Σχ. 17.1(β). Η γωνία εκτροπής δ, δηλαδή η
γωνία μεταξύ της προέκτασης της εισερχόμενης στο πρίσμα ακτίνας και της εξερχόμενης από
αυτό, είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία του πρίσματος Α.
17.2.2. Οπτικοί φακοί
Φακό ονομάζουμε, γενικά, κάθε οπτικό μέσο με συγκεκριμένο δείκτη διάθλασης, με δύο
καμπύλες επιφάνειες, από τις οποίες η μία τουλάχιστον έχει μη μηδενική καμπυλότητα (η
επίπεδη επιφάνεια μπορεί να θεωρηθεί ως σφαιρική με μηδενική καμπυλότητα ή άπειρη
ακτίνα καμπυλότητας). Οι φακοί κατασκευάζονται συνήθως από γυαλί, αλλά και από υλικά
όπως ο χαλαζίας, ο φθορίτης ή και πλαστικά.
Από άποψη λειτουργικότητας (και γεωμετρικών χαρακτηριστικών), οι φακοί
κατατάσσονται κατ' αρχήν σε δύο κατηγορίες: τους συγκλίνοντες ή θετικούς, που είναι
παχύτεροι στο κέντρο από ό,τι στα άκρα και συγκεντρώνουν το φως, και τους αποκλίνοντες ή
αρνητικούς, που είναι παχύτεροι στα άκρα και δημιουργούν το αντίθετο οπτικό αποτέλεσμα.
Οι συγκλίνοντες φακοί μπορεί να είναι αμφίκυρτοι, επιπεδόκυρτοι ή θετικοί μηνίσκοι, και οι
αποκλίνοντες, αντίστοιχα, αμφίκοιλοι, επιπεδόκοιλοι ή αρνητικοί μηνίσκοι. Στο Σχ. 17.2
φαίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα των φακών που προαναφέραμε.

Σχήμα 17.2. Χαρακτηριστικά παραδείγματα φακών: (α) Συγκλίνοντες (από αριστερά): αμφίκυρτος,
επιπεδόκυρτος, θετικός μηνίσκος. (β) Αποκλίνοντες (από αριστερά): αμφίκοιλος, επιπεδόκοιλος, αρνητικός
μηνίσκος.

Η συγκλίνουσα ή αποκλίνουσα δράση των φακών που αναφέραμε αποτελεί το τελικό
αποτέλεσμα επιμέρους διαθλάσεων. Μπορούμε δηλαδή να δούμε ένα φακό ως μια επαλληλία
ενός πολύ μεγάλου αριθμού πρισμάτων με μεταβαλλόμενη γωνία κορυφής Α, όπως στο Σχ.
17.1γ για έναν αμφίκυρτο φακό. Λόγω μεταβολής της γωνίας κορυφής Α, από πρίσμα σε
πρίσμα, η γωνία εκτροπής είναι μεγαλύτερη για τα ακραία από ό, τι για τα κεντρικά τμήματα
του φακού. Έτσι, όταν μία παράλληλη δέσμη φωτός περάσει μέσα από έναν τέτοιο φακό, η
εκτροπή των περιφερειακών ακτινών αυτής της δέσμης είναι μεγαλύτερη και μειώνεται
σταδιακά προς το μηδέν για τις κεντρικές ακτίνες. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλες οι ακτίνες
τείνουν να συγκεντρωθούν σε μία μικρή περιοχή, μετά τον φακό, η γεωμετρία και οι
διαστάσεις της οποίας εξαρτώνται από τη μορφή του φακού, όπως φαίνεται στο Σχ. 17.3α για
έναν συγκλίνοντα φακό. Για αποκλίνοντα φακό μια παράλληλη δέσμη φωτός φαίνεται, μετά
τη διέλευσή της από το φακό, να αποτελείται από ακτίνες που αποκλίνουν, ξεκινώντας από
μια περιοχή πριν από το φακό (Σχ. 17.3β).
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(α)

(β)

Σχήμα 17.3. (α) Οι παράλληλες ακτίνες συγκλίνουν μετά τη διέλευσή τους από συγκλίνοντα φακό. (β) Οι
παράλληλες ακτίνες αποκλίνουν μετά τη διέλευσή τους από αποκλίνοντα φακό .

17.2.3. Ιδιότητες των φακών
Κάθε φακός παρουσιάζει αξονική συμμετρία ως προς μια ευθεία που περνάει από το
γεωμετρικό κέντρο του και είναι κάθετη στις δύο επιφάνειες του φακού στα σημεία διέλευσης
της ευθείας. Η χαρακτηριστική αυτή ευθεία λέγεται άξονας του φακού. Για τους σφαιρικούς
φακούς (φακούς δηλαδή που ορίζονται από σφαιρικές επιφάνειες), ο άξονας περνάει από τα
κέντρα καμπυλότητας των σφαιρικών επιφανειών που ορίζουν τον φακό. Πάνω στον άξονα
ορίζουμε ως κυρία εστία (F, Σχ. 17.4) ένα σημείο που έχει την ακόλουθη ιδιότητα: κάθε
ακτίνα που διέρχεται από αυτό ταξιδεύει μετά τη διάθλαση, παράλληλα στον άξονα του
φακού. Αντίστοιχα, δευτερεύουσα εστία είναι ένα σημείο προς το οποίο κατευθύνονται, μετά
τη διάθλαση, οι ακτίνες που πριν ταξίδευαν παράλληλα στον άξονα.
Στην περίπτωση των λεπτών σφαιρικών φακών (δηλαδή φακών το πάχος των οποίων
είναι μικρό σε σχέση με τη διάμετρό τους) οι αποστάσεις της κύριας και της δευτερεύουσας
εστίας από το κέντρο του φακού είναι ίσες, ανεξάρτητα από το αν ο φακός είναι συμμετρικός
ή όχι. Η απόσταση αυτή λέγεται εστιακή απόσταση και συμβολίζεται με f. Η εστιακή
απόσταση εξαρτάται από το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένος ο φακός και από τη
γεωμετρία των επιφανειών που τον ορίζουν.
Στην περίπτωση των σφαιρικών φακών ισχύει η λεγόμενη σχέση των κατασκευαστών
των φακών:

1 1
1
 n  1   
f
 r1 r2 

(17.2)

Στην Εξ. (17.2), n είναι ο δείκτης διάθλασης του υλικού, ο οποίος προσδιορίζεται
συνήθως στο κίτρινο χρώμα των γραμμών D του νατρίου (λ1 = 588,995 nm, λ2 = 589,592
nm), και r1, r2 είναι οι ακτίνες καμπυλότητας των σφαιρικών επιφανειών που ορίζουν τον
φακό. Για τις ακτίνες καμπυλότητας ισχύει η σύμβαση ότι καθώς οι φωτεινές ακτίνες
ταξιδεύουν από τα αριστερά προς τα δεξιά μέσα από το φακό, όλες οι κυρτές επιφάνειες
έχουν θετική ακτίνα καμπυλότητας και όλες οι κοίλες αρνητική. Γνωρίζοντας τον δείκτη
διάθλασης (n) του υλικού και τη γεωμετρία (r1, r2) ενός φακού, μπορούμε να υπολογίσουμε
την εστιακή του απόσταση.
Αποδεικνύεται ότι οι σφαιρικοί φακοί συγκεντρώνουν, με πολύ καλή προσέγγιση, τις
παράλληλες ακτίνες που διέρχονται από αυτούς σε ένα σημείο, δηλαδή στην εστία του

161

φακού, με την προϋπόθεση ότι η απόσταση των ακτινών από το κέντρο του φακού είναι
μικρή σε σχέση με την αντίστοιχη εστιακή απόσταση (προσέγγιση μικρών γωνιών).
Έχοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω, μπορούμε να προσδιορίσουμε γραφικά την
εικόνα στην οποία, σημείο προς σημείο (βλ. Σχ. 17.4):
 οι ακτίνες οι οποίες, πριν τη διέλευσή τους από το φακό, είναι παράλληλες προς τον
άξονα (ακτίνα 1) περνούν, μετά τη διέλευσή τους από το φακό, από την εστία (F΄) του
φακού
 οι ακτίνες οι διερχόμενες από την κυρία εστία (F) γίνονται, μετά τη διέλευσή τους από
το φακό, παράλληλες προς τον άξονα (ακτίνα 3).

Σχήμα 17.4. Κατασκευή του πραγματικού ειδώλου, Α΄Β΄, ενός αντικειμένου, ΑΒ, τοποθετημένου σε
απόσταση s, μεγαλύτερη από την εστιακή απόσταση, f, ενός συγκλίνοντα φακού.

Μπορούμε μάλιστα για τον έλεγχο της γραφικής κατασκευής, να χρησιμοποιήσουμε και
μία τρίτη κατηγορία ακτινών, αυτών που διέρχονται από το κέντρο (ακτίνα 3), οι οποίες μετά
ακολουθούν την ίδια ακριβώς κατεύθυνση. Μια τέτοια κατασκευή της εικόνας, με τη
λεγόμενη μέθοδο των παράλληλων ακτινών, φαίνεται στο Σχ. 17.4. Αν s και s΄ είναι οι
αποστάσεις του αντικειμένου και του ειδώλου, αντίστοιχα, από το κέντρο του φακού, και y
και y΄ τα αντίστοιχα μεγέθη τους, αποδεικνύεται ότι ισχύουν, για όλες τις περιπτώσεις, οι
λεγόμενες θεμελιώδεις εξισώσεις των φακών:

1 1 1
 
s s f

(17.3α)

y
s

y
s

(17.3β)

Η σύμβαση που ισχύει για τα πρόσημα των μεγεθών έχει συμφωνηθεί με βάση την
πορεία των ακτινών από αριστερά προς τα δεξιά. Συγκεκριμένα:
 το s είναι θετικό όταν μετράται αριστερά από το κέντρο του φακού, ενώ το s΄ είναι
θετικό όταν μετράται δεξιά από το κέντρο του φακού
 και οι δύο εστιακές αποστάσεις είναι θετικές για τους συγκλίνοντες και αρνητικές για
τους αποκλίνοντες φακούς
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 οι διαστάσεις αντικειμένου και ειδώλου είναι θετικές όταν μετρώνται προς τα πάνω σε
σχέση με τον άξονα του φακού, και αρνητικές στην αντίθετη περίπτωση.
Όταν ένα αντικείμενο τοποθετηθεί μπροστά από ένα φακό, τότε οι ακτίνες που ξεκινάνε
από κάθε σημείο του αντικειμένου και διέρχονται από το φακό ακολουθούν, ανάλογα με το
είδος του φακού και την απόσταση φακού-αντικειμένου, διαφορετική πορεία. Άλλοτε
συγκεντρώνονται σ’ ένα σημείο, το οποίο και ονομάζουμε πραγματικό είδωλο (του
αντίστοιχου σημείου του αντικειμένου), και άλλοτε αποκλίνουν, δίνοντας την εντύπωση ότι
προέρχονται από κάποιο άλλο σημείο, το οποίο και ονομάζουμε φανταστικό είδωλο του
αντίστοιχου σημείου του αντικειμένου.

Σχήμα 17.5. (α)Κατασκευή φανταστικού ειδώλου Α΄Β΄ ενός αντικειμένου ΑΒ, τοποθετημένου σε απόσταση,
s, μικρότερη από την εστιακή απόσταση f, ενός συγκλίνοντα φακού. (β)Κατασκευή φανταστικού ειδώλου Α΄Β΄
ενός αντικειμένου ΑΒ, τοποθετημένου μπροστά από έναν αποκλίνοντα φακό.

Πραγματικά είδωλα παίρνουμε από αντικείμενα τοποθετημένα μπροστά σε συγκλίνοντες
φακούς, σε απόσταση μεγαλύτερη από την εστιακή τους απόσταση (Σχ. 17.4). Φανταστικά
είδωλα παίρνουμε από αντικείμενα τοποθετημένα μπροστά από συγκλίνοντες φακούς σε
απόσταση μικρότερη της εστιακής (Σχ. 17.5α) και από αντικείμενα τοποθετημένα σε
οποιοδήποτε σημείο μπροστά από αποκλίνοντες φακούς (Σχ. 17.5β).
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Ορίζουμε ως οπτική ισχύ P ενός φακού το αντίστροφο της εστιακής του απόστασης,
δηλαδή P = 1/f. Η μονάδα οπτικής ισχύος είναι η διοπτρία D, και αντιστοιχεί σε εστιακή
απόσταση ενός μέτρου, 1 D = 1 m-1.
17.2.4. Σφάλματα των φακών
Η συζήτηση για τους φακούς, ως αυτό το σημείο, υπέθετε σιωπηρά δύο συνθήκες:
 το φως είναι μονοχρωματικό
 ο φακός έχει μικρό άνοιγμα, και το αντικείμενο βρίσκεται κοντά στον άξονα
(προσέγγιση μικρών γωνιών).
Η πρώτη συνθήκη εξασφαλίζει σταθερότητα του δείκτη διάθλασης, n, για όλες τις
φωτεινές ακτίνες που έρχονται από το αντικείμενο, ενώ η δεύτερη εξασφαλίζει μικρές κλίσεις
των ακτινών και μικρές γωνίες εισόδου. Η παραβίαση της πρώτης συνθήκης οδηγεί στα
λεγόμενα χρωματικά σφάλματα των φακών ενώ η παραβίαση της δεύτερης οδηγεί στα
λεγόμενα μονοχρωματικά σφάλματα.
17.2.4.1. Χρωματικά σφάλματα
Τα χρωματικά σφάλματα των φακών οφείλονται στις ιδιότητες διασποράς των οπτικών
υλικών. Η εξάρτηση της ταχύτητας διάδοσης του φωτός σε ένα οπτικό μέσο από τη
συχνότητά του, που εκφράζεται ως εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το χρώμα, κάνει
αμέσως φανερή την πηγή των χρωματικών σφαλμάτων. Μία πρώτη ποιοτική αντίληψη αυτής
της συμπεριφοράς μπορεί να έχει κανείς μέσα από την αντιμετώπιση ενός φακού ως
επαλληλία πρισμάτων, όπως στο Σχ.17.6.

(α)

(β)

Σχήμα 17.6. (α) Μια πολυχρωματική ακτίνα, διερχόμενη μέσα από πρίσμα, αναλύεται στις χρωματικές
συνιστώσες της. (β) Οι επιμέρους χρωματικές συνιστώσες παράλληλων πολυχρωματικών ακτινών
συγκεντρώνονται σε διαφορετικά εστιακά σημεία.

Στο Σχ. 17.6α, μία παράλληλη πολυχρωματική δέσμη, που πέφτει σε ένα πρίσμα,
αναλύεται σε όλα τα χρώματα από τα οποία αποτελείται, από το κόκκινο (Κ) μέχρι το ιώδες
(Ι). Όταν έχουμε λοιπόν πολυχρωματικό φως, η συνδυασμένη δράση της επαλληλίας των
πρισμάτων που συνιστούν τον φακό έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των επιμέρους
χρωματικών συνιστωσών σε διαφορετικά εστιακά σημεία (Σχ. 17.6β).
Από τη σχέση των κατασκευαστών των φακών (Εξ. 17.2) βλέπουμε ότι για σταθερά
γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός φακού, η εστιακή απόστασηf, αλλάζει με το μήκος
κύματοςλ της ακτινοβολίας, με τον ίδιο τρόπο που αλλάζει ο παράγοντας (n1). Για να δοθεί
ένα μέτρο της διασποράς ενός υλικού, συνήθως δίνεται ο δείκτης διάθλασης του υλικού για
τρεις χαρακτηριστικές γραμμές εκπομπής: τη φασματική γραμμή C του υδρογόνου (λ =
656,28 nm) στο κόκκινο, την κίτρινη διπλή γραμμή D του νατρίου (λ = 589,59 nm, 588,99
164

nm), και την κυανή γραμμή F (λ = 486,13 nm) του υδρογόνου. Οι τρεις παραπάνω γραμμές
καλύπτουν το 70% περίπου της ορατής περιοχής του φωτός και είναι διατεταγμένες γύρω από
το μέγιστο της ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού. Το πηλίκο



nD  1
nF  nC

(17.4)

όπου nD, nF και nC είναι οι δείκτες διάθλασης για τις γραμμές D, F, και C αντίστοιχα,
αποτελεί ένα μέτρο της διασποράς του υλικού.
Ως παράδειγμα του μονοχρωματικού σφάλματος αναφέρουμε ότι ένας φακός από
τηγμένο χαλαζία, με μέση εστιακή απόσταση 1 m και δείκτες διάθλασης nC = 1,45640,
nD = 1,45845 και nF = 1,46318, έχει μια μεταβολή της εστιακής απόστασης από το κόκκινο
στο μπλε ίση με 1,5 cm περίπου.
17.2.4.2. Μονοχρωματικά σφάλματα λεπτών φακών
Όταν το φως που διέρχεται από ένα φακό είναι μονοχρωματικό, τότε αυτός εξακολουθεί
γενικά να παρουσιάζει κάποια σφάλματα, λόγω της μη ικανοποίησης των συνθηκών μικρού
ανοίγματος και παραλληλίας των ακτίνων προς τον άξονα.
Υπάρχουν πέντε είδη μονοχρωματικών σφαλμάτων: (α) σφαιρική εκτροπή, (β) κόμη, (γ)
αστιγματισμός, (δ) καμπυλότητα πεδίου και (ε) παραμόρφωση (Βλ. [4] Κεφ.9). Θα
επιχειρήσουμε να περιγράψουμε συνοπτικά το πρώτο από αυτά, με το οποίο και θα
ασχοληθούμε στα πλαίσια της άσκησης.
Με τον όρο σφαιρική εκτροπή περιγράφουμε την εξάρτηση της εστιακής απόστασης ενός
σφαιρικού φακού από την απόσταση των ακτινών από τον κύριο άξονά του, όπως φαίνεται
στο Σχ. 17.7. Όσο πιο απομακρυσμένες είναι οι ακτίνες από τον κύριο άξονα του φακού,
τόσο πιο κοντά στον φακό συναντώνται (μικρότερη εστιακή απόσταση).

Σχήμα 17.7 Η εστιακή απόσταση ενός φακού μεταβάλλεται ανάλογα με την απόσταση μιας ακτίνας από τον
κύριο άξονα του φακού. Η εξάρτηση αυτή είναι η αιτία του σφάλματος σφαιρικής εκτροπής ενός φακού.

Η σφαιρική εκτροπή είναι και το πιο σημαντικό από τα μονοχρωματικά σφάλματα,
μπορεί δε η μεταβολή της εστιακής απόστασης ως συνάρτηση της απόστασης των ακτίνων
από τον άξονα του φακού, σε έναν παχύ φακό να φτάσει, μέχρι και 50%. Πρέπει να
σημειωθεί ότι και στους λεπτούς φακούς, η σφαιρική εκτροπή μπορεί να πάρει μεγάλες τιμές.
Συγκεκριμένα, για λεπτό φακό σταθερής εστιακής απόστασης, η τιμή της σφαιρικής εκτροπής
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κυμαίνεται από 5% μέχρι και πάνω από 50%, ανάλογα με το συνδυασμό των ακτίνων r1 , r2
που δίνουν τη συγκεκριμένη εστιακή απόσταση.
Ελαχιστοποίηση των σφαιρικών σφαλμάτων επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός
διαφράγματος πριν από το φακό, ώστε να χρησιμοποιούνται μόνον οι κεντρικές περιοχές ενός
φακού (προσέγγιση μικρών γωνιών).
17.2.4.3. Βάθος Πεδίου
Το βάθος πεδίου είναι το εύρος των αποστάσεων του αντικειμένου από το φακό για το οποίο
ο βαθμός εστίασης του ειδώλου παραμένει πρακτικά αμετάβλητος δηλαδή, με άλλα λόγια, το
είδωλο παραμένει πρακτικά ευκρινές (Βλ. Βιβλιογραφία, Παραπομπή 2, Παρ. 3.2.4). Το
βάθος πεδίου εξαρτάται από την εστιακή απόσταση και το άνοιγμα του διαφράγματος του
φακού.
17.3 Μέθοδος
Για τον προσδιορισμό του δείκτη διάθλασης ενός υλικού θα παρατηρήσουμε τα φαινόμενα
διάθλασης, για διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης και θα χρησιμοποιήσουμε την Εξ. (17.1),
υποθέτοντας ότι ο δείκτης διάθλασης του αέρα είναι, σε καλή προσέγγιση, ίσος με τη μονάδα.
Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τις ιδιότητες ενός συγκλίνοντος φακού. Ένας τρόπος
υπολογισμού της εστιακής απόστασης ενός φακού μπορεί να στηριχθεί στον προσδιορισμό
των αποστάσεων, s και s΄, ενός αντικειμένου και του ειδώλου του από τον φακό και τη χρήση
της Εξ. (17.3α).
Μία ισοδύναμη μέτρηση της εστιακής απόστασης μπορεί να γίνει με τη χρήση
παράλληλης δέσμης ακτινών. Γνωρίζοντας ότι η εστία ενός φακού είναι το σημείο στο οποίο
συγκεντρώνονται οι ακτίνες που εισέρχονται στον φακό παράλληλα στον άξονά του,
μπορούμε να μετρήσουμε την εστιακή απόσταση ενός λεπτού φακού, προσδιορίζοντας το
σημείο αυτό.
Όσον αφορά την παρατήρηση των σφαλμάτων, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει, για
μεν τα χρωματικά σφάλματα, φίλτρα διαφορετικών χρωμάτων, για δε τη σφαιρική εκτροπή,
διάφραγμα μεταβλητού ανοίγματος πριν από τον φακό.
17.4. Πειραματική Διάταξη
Για τη μέτρηση του δείκτη διάθλασης θα χρησιμοποιηθούν :





Μια πηγή λευκού φωτός
Μια μεταλλική σχισμή
Ένα οπτικό μέσο ημικυλινδρικού σχήματος, και
Ένα γωνιόμετρο.

Για τη μέτρηση της εστιακής απόστασης και των χρωματικών και σφαιρικών σφαλμάτων
ενός φακού χρειαζόμαστε:
 Τον υπό μελέτη φακό
 Μια πηγή λευκού φωτός
 Μια διαφάνεια που θα χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενο
 Ένα ζευγάρι φακών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεύρυνση-παραλληλία της
δέσμης φωτός
 Μια σειρά διαφραγμάτων για την επιλογή ακτίνων σε διαφορετικές αποστάσεις από
τον άξονα του φακού
 Μια σειρά χρωματικών φίλτρων για την επιλογή διαφορετικών μηκών κύματος της
δέσμης.
 Μια οθόνη για την παρατήρηση πραγματικών ειδώλων
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 Μια οπτική τράπεζα για την στήριξη των οπτικών και τη μέτρηση των αποστάσεων.
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17.5. Εκτέλεση
17.5.1. Προσδιορισμός του δείκτη διάθλασης υλικού
1. Τοποθετήστε την πηγή λευκού φωτός στην οπτική τράπεζα και το γωνιόμετρο στο
επικλινές στήριγμά του (πάνω στην οπτική τράπεζα), με τη διεύθυνση 0ο-0ο παράλληλα στον
άξονα της τράπεζας.
2. Συνδυάζοντας, σε ένα στήριγμα αμέσως μετά την πηγή λευκού φωτός, τα μεταλλικά
διαφράγματα απλής σχισμής και πολλαπλών σχισμών, κατευθύνετε μία λεπτή δέσμη φωτός
παράλληλα στη διεύθυνση 0ο-0ο του γωνιομέτρου.
3. Τοποθετήστε τον ημικυλινδρικό φακό στο γωνιόμετρο, με το κέντρο του στον άξονα
περιστροφής του γωνιομέτρου και με την επίπεδη πλευρά του προς την πηγή, κατά μήκος της
ευθείας “COMPONENT”.
4. Για γωνίες πρόσπτωσης από 5ο έως 85ο και με βήμα 5ο  10ο,σημειώστε τις αντίστοιχες
γωνίες διάθλασης. Καταχωρήστε τις μετρήσεις σας στη στήλη (θ2)Α του Πίνακα Ι.
Πίνακας Ι
θ1

(θ2)Α

sin(θ2)Α

(θ2)Β

sin(θ2)B

0ο
5ο
..
..

5. Επαναλάβετε τις μετρήσεις του βήματος 4, για διεύθυνση πρόσπτωσης συμμετρική της
προηγούμενης, ως προς την κάθετο στην επίπεδη πλευρά του ημικυλινδρικού φακού, και
καταχωρήστε τα αποτελέσματά σας στη στήλη (θ2)Β του Πίνακα Ι.
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17.5.2. Προσδιορισμός της εστιακής απόστασης συγκλίνοντος φακού
1. Τοποθετήστε την πηγή λευκού φωτός στην αρχή της οπτικής τράπεζας.
2. Τοποθετήστε τη διαφάνεια-αντικείμενο (διασταυρωμένα βέλη-κύκλος) σε ένα στήριγμα
επί της οπτικής τράπεζας, αμέσως μετά την πηγή λευκού φωτός.
3. Τοποθετήστε τη λευκή οθόνη παρατήρησης στο τέρμα της οπτικής τράπεζας.
4. Τοποθετήστε τον φακό με την άγνωστη εστιακή απόσταση κάπου ανάμεσα, έτσι ώστε να
εστιάσετε τη διαφάνεια-αντικείμενο στην οθόνη παρατήρησης.
5. Σημειώστε τον προσανατολισμό και το μέγεθος του ειδώλου σε σχέση με αυτά του
αντικειμένου.
6. Μετρήστε σε αυτή την κατάσταση τις αποστάσεις s και s΄.
7. Μετακινώντας το φακό, μεταβάλλετε (αυξάνοντας) την απόσταση s με βήματα 1 cm, 2
cm και στη συνέχεια 3 cm, για τιμές του s από 9 cm έως 39 cm, και μετρήστε τις αντίστοιχες
αποστάσεις s΄. Καταχωρήστε τις μετρήσεις σας στον Πίνακα ΙΙ.
Πίνακας ΙΙ
s(cm)

s´ (cm)

1/s + 1/s´ (cm-1) 1/f(cm-1)

f(cm)

9
10
12
15
18
…..

17.5.3. Χρωματικά σφάλματα απλού φακού
1. Με την οθόνη παρατήρησης στα 60 cm, μετακινήστε τον φακό ώστε να εστιάσετε το
είδωλο του νήματος της λάμπας πάνω στην οθόνη.
2. Τοποθετήστε το διάφραγμα, με ένα άνοιγμα μέχρι 2 mm, σε περιφερειακές περιοχές του
φακού (πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) και παρατηρήστε τον χρωματικό διαχωρισμό του
ειδώλου. Σημειώστε τις παρατηρήσεις σας.
3. Επανατοποθετήστε το στήριγμα με τη διαφάνεια-αντικείμενο κοντά στην πηγή του
λευκού φωτός, και την οθόνη παρατήρησης γύρω στα 60 cm.
4. Τοποθετήστε, στο στήριγμα με τον φακό, το φίλτρο μπλε (Μ) χρώματος και μετακινήστε
τον φακό μέχρις ότου σχηματισθεί ευκρινώς το είδωλο του αντικειμένου στην οθόνη.
Μετρήστε και καταγράψτε τις τιμές των αποστάσεων sΜ = …… και sΜ΄ = ……
5. Αντικαταστήστε το φίλτρο μπλε χρώματος με το φίλτρο κόκκινου (Κ) χρώματος και
επαναλάβετε τη διαδικασία και τις μετρήσεις του προηγουμένου βήματος, και καταγράψτε τις
τιμές των αποστάσεων sK = …….. και sK΄= …….
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17.5.4. Σφαιρικά σφάλματα απλού φακού
1. Αφαιρέστε το στήριγμα με τη διαφάνεια-αντικείμενο και τοποθετήστε την οθόνη στο
άκρο της οπτικής τράπεζας.
2. Μετακινήστε το στήριγμα με το φακό μέχρις ότου εστιαστεί το ερυθροπυρωμένο νήμα
της λάμπας πάνω στην οθόνη.
3. Τοποθετήστε στο ίδιο στήριγμα με το φακό, το διάφραγμα μεταβλητού ανοίγματος, με
άνοιγμα 2-3 mm, στο κέντρο του φακού.
4. Παρατηρήστε την ποιότητα εστίασης, με και χωρίς το διάφραγμα μικρού ανοίγματος και
καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας.

17.5.5. Βάθος Πεδίου
1. Αφαιρέστε το στήριγμα με τη διαφάνεια-αντικείμενο και τοποθετήστε τη λευκή οθόνη
παρατήρησης στη θέση 55 cm.
2. Μετακινήστε τον φακό κατά μήκος της τράπεζας, μέχρις ότου παρατηρήσετε στην οθόνη
το είδωλο του ερυθροπυρωμένου ελικοειδούς νήματος της λάμπας.
3. Προσδιορίστε το βάθος πεδίου μετακινώντας την οθόνη παρατήρησης μπρος-πίσω:
D = ................  ..........
4. Τοποθετήστε, στο ίδιο στήριγμα με το φακό, το διάφραγμα με μικρό άνοιγμα.
5. Προσδιορίστε το νέο βάθος πεδίου

D΄ = .................  .............

17.6. Επεξεργασία των μετρήσεων
17.6.1. Προσδιορισμός του δείκτη διάθλασης υλικού.
1. Από τις μετρήσεις που πήρατε στην Παράγρ. 17.5.1, υπολογίστε τις τιμές των sin(θ2)Α
και sin(θ2)Β για τις διάφορες τιμές της γωνίας πρόσπτωσης θ1, και καταχωρήστε τις στις
αντίστοιχες στήλες του Πίνακα Ι.
2. Σχεδιάστε σε χαρτί μιλλιμετρέ το γράφημα του sinθ2 ως συνάρτηση του sinθ1, για όλες
τις τιμές της γωνίας πρόσπτωσης, θ1. Προσοχή: Να γίνει ένα μόνο διάγραμμα, με
τετμημένη (άξονα x) το sinθ1 και τεταγμένη (άξονα y) το sinθ2 και για τις δύο περιπτώσεις
[(sinθ2)Α και (sinθ2)Β ] στο ίδιο διάγραμμα.
3. Προσδιορίστε, γραφικά, την κλίση των ευθειών που χαράξατε για τις δύο περιπτώσεις
Α και Β, και από αυτήν το δείκτη διάθλασης n, για τις δύο περιπτώσεις, και τη μέση τιμή
n (των δύο περιπτώσεων) του δείκτη διάθλασης του ημικυλινδρικού φακού, και
εκτιμήστε το σφάλμα του, δn [βλ. Παράγρ. Γ.5. Εξ. (Γ.30)]. Εκφράστε το αποτέλεσμα ως n
 δn.
17.6.2. Προσδιορισμός της εστιακής απόστασης συγκλίνοντος φακού.
1. Το είδωλο που παρατηρήσατε στην οθόνη είναι πραγματικό ή φανταστικό; Πώς
βγάζετε το συμπέρασμα αυτό;
2. Το είδωλο που παρατηρείτε είναι ευθύ ή ανάστροφο; Εξηγήστε γραφικά γιατί.
3. Όταν το s αυξάνει, τι συμβαίνει στο s΄ και γιατί;
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4. Το είδωλο μεγαλώνει ή μικραίνει, όταν το s αυξάνει; Εξηγήστε γιατί, με βάση την Εξ.
(17.3β) και κάνοντας ένα απλό σχήμα.
5. Με τι θα ισούται το s΄ όταν το s γίνει πάρα πολύ μεγάλο; Αναφέρετε ένα τέτοιο
παράδειγμα από τον φυσικό κόσμο.
6. Με βάση τις μετρήσεις που καταχωρήσατε στον Πίνακα ΙΙ, υπολογίστε τη μέση
εστιακή απόσταση f, του φακού και το σφάλμα της δf [Παρ. Γ.3.5, Εξ. (Γ.10)]. Γράψτε το
αποτέλεσμα με τη μορφή f ± δf.

17.6.3. Χρωματικά σφάλματα
1. Περιγράψτε το χρωματικό διαχωρισμό του ειδώλου του νήματος της πηγής, καθώς το
διάφραγμα μετακινείται μακριά από τον οπτικό άξονα του φακού. Γιατί το χρωματικό
σφάλμα γίνεται πιο έντονο, όταν το διάφραγμα βρίσκεται αρκετά μακριά από τον οπτικό
άξονα;
2. Από τις μετρήσεις των s και s΄ που πήρατε, χρησιμοποιώντας δύο φίλτρα με ζώνες
διέλευσης στο κόκκινο (Κ) και στο μπλε (Μ) αντίστοιχα, προσδιορίστε την εστιακή
απόσταση του φακού για τα δύο διαφορετικά χρώματα, καθώς και τα αντίστοιχα
σφάλματα, και εκφράστε τα αποτελέσματά σας με τη μορφή fΚ  δfΚ και fΜ  δfΜ.
17.6.4. Σφαιρικά σφάλματα
1. Πώς επιδρά στην ποιότητα του ειδώλου το μέγεθος του διαφράγματος;
2. Ποιο άνοιγμα του διαφράγματος θα έδινε την καλύτερη ποιότητα ειδώλου;

17.6.5. Βάθος Πεδίου
1. Πώς μεταβάλλεται το βάθος πεδίου με το άνοιγμα του διαφράγματος;
2. Γιατί δεν είναι εφικτό ένα βάθος πεδίου απείρου μήκους;
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Άσκηση 18
Οπτικό μικροσκόπιο

18.1. Σκοπός
Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την οπτική μικροσκοπία και η
μελέτη μικροδομών (μεγέθους μικρομέτρων) με διαφορετικές μεγεθύνσεις, οι οποίες
επιτυγχάνονται με χρήση φακών διαφορετικής εστιακής απόστασης. Θα μελετηθούν
παρασκευάσματα από το βιόκοσμο καθώς και δείγματα κρυστάλλων και ορυκτών.
18.2. Εισαγωγή
Η οπτική μικροσκοπία αποτελεί την απλούστερη μέθοδο μεγέθυνσης μικρών αντικειμένων
και μελέτης του μικρόκοσμου. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο παρατήρησης και ανάλυσης για τη
μελέτη του μικρόκοσμου στη Βιολογία, την Ιατρική, την Ορυκτολογία, τη Μικροηλεκτρονική
και τη Μηχανική των μικρο-συστημάτων. Στην κλασική μικροσκοπία και στην περίπτωση
της μελέτης έμβιων μικρο-οργανισμών, για να αναδειχθούν και να φανούν τα προς μελέτη
κύτταρα ή οι υποκυτταρικές δομές ενός δείγματος, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές
στερέωσης και χρώσης, επιλεκτικές για ορισμένα κύτταρα ή οργανίδια κυττάρων. Βέβαια η
κατάλληλη επεξεργασία των δειγμάτων για παρατήρηση στο οπτικό μικροσκόπιο
καταστρέφει τελικά τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα των κυττάρων στο δείγμα και
αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα, για την επίλυση του οποίου αναζητήθηκαν νέες τεχνικές
μικροσκοπικής απεικόνισης, όπως π.χ. η μικροσκοπία σάρωσης με ακίδα. Παρ' όλα αυτά το
απλό οπτικό μικροσκόπιο παραμένει και σήμερα το πλέον διαδεδομένο εργαλείο στα
εργαστήρια μικροαναλύσεων.
Το οπτικό μικροσκόπιο περιλαμβάνει ένα σύστημα συγκλινόντων φακών: τον
προσοφθάλμιο φακό Φ2, και τον αντικειμενικό φακό Φ1. Η εστιακή απόσταση f2 του
προσοφθαλμίου είναι μεγαλύτερη από εκείνην του αντικειμενικού f1. Οι φακοί αυτοί είναι
κατάλληλα επιλεγμένοι για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων, όπως η χρωματική ή η
σφαιρική εκτροπή (βλ. Άσκηση 17).
Το προς παρατήρηση αντικείμενο ΑΒ, τοποθετείται πριν από την κύρια εστία Ε1, του
αντικειμενικού φακού Φ1 (Σχ. 18.2). Αρχικά σχηματίζεται ένα πραγματικό, μεγαλύτερο του
αντικειμένου είδωλο Α'Β', που αποτελεί το αντικείμενο για το προσοφθάλμιο σύστημα φακών
και βρίσκεται κοντά στην εστία Ε2,του προσοφθάλμιου φακού Φ2. Ο φακός Φ2 λειτουργεί ως
μεγεθυντικός φακός και δίνει φανταστικό είδωλο αντεστραμμένο (βλ. Άσκηση 17). Το
τελικό είδωλο Α''Β'' βρίσκεται στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς οράσεως Δ (συμβατικά
θεωρούμε Δ = 25 cm, Σχ. 18.1).

Σχήμα 18.1 Σχηματική παράσταση της γωνίας ευκρινούς οράσεως.
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Η απόσταση L, μεταξύ της δευτερεύουσας εστίας του αντικειμενικού (F1΄) και της
κυρίας εστίας του προσοφθάλμιου (F2) είναι γνωστή ως μήκος σωλήνα ή οπτικό μήκος του
μικροσκοπίου.

Σχήμα 18.1 Σχηματική παράσταση της πορείας των ακτινών στο οπτικό μικροσκόπιο.

Μεγέθυνση, Μ, ενός μικροσκοπίου καλείται ο λόγος της γωνίας οράσεως,θ2,υπό την
οποίαν βλέπουμε το φανταστικό είδωλο από το μικροσκόπιο, προς τη γωνία οράσεως, θγο,
υπό την οποία βλέπουμε το αντικείμενο ΑΒ δια γυμνού οφθαλμού, όταν το αντικείμενο
βρίσκεται στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς οράσεως (Σχ. 18.2).

M

2
 γο

(18.1)

Όταν αυτές οι γωνίες είναι μικρές ( tan    ), η μεγέθυνση δίνεται από τη σχέση:
M

tan  2
AB

tan 
AB

(18.2)

Με τη βοήθεια της γεωμετρίας του Σχ. 18.1 και του γνωστού τύπου(βλ. Άσκηση 17):
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(18.3)

μπορούμε να δείξουμε ότι τελικά η μεγέθυνση παίρνει την μορφή:
M 

L
f1 f 2



mπ L
f2

 m π mα

(18.4)

όπου mπ η μεγέθυνση του προσοφθαλμίου και mα η μεγέθυνση του αντικειμενικού. Τόσο
στους αντικειμενικούς φακούς, όσο και στους προσοφθάλμιους των μικροσκοπίων, η
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μεγέθυνση αναγράφεται συμβολικά ως m, π.χ. 40, μπορούμε συνεπώς να βρούμε την
μεγέθυνση ενός μικροσκοπίου με απλό πολλαπλασιασμό των τιμών που αναγράφονται πάνω
στους δυο φακούς.
Επειδή ο φωτισμός του δείγματος κατανέμεται κατά τη μεγέθυνσή του σε πολύ
μεγαλύτερη επιφάνεια, η τελική εικόνα είναι αμυδρή και απαιτείται επομένως ισχυρός
φωτισμός του αντικειμένου. Ο ισχυρός αυτός φωτισμός επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μιας
φωτεινής πηγής και ενός φακού που συγκεντρώνει το φως πάνω στο αντικείμενο. Ο φωτισμός
πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα όταν μεταβάλλεται η μεγέθυνση (αύξηση της
μεγέθυνσης-αύξηση του φωτισμού).
Με τη βοήθεια του μικροσκοπίου μπορούμε θεωρητικά να επιτύχουμε οποιαδήποτε
μεγέθυνση θέλουμε με κατάλληλη επιλογή των μεγεθών που υπεισέρχονται στην Εξ. (18.4).
Αυτό όμως δεν έχει καμία πρακτική σημασία αν δεν μπορούμε να διακρίνουμε λεπτομέρειες
του αντικειμένου. Η ικανότητα μεγέθυνσης μικροδομών στο οπτικό μικροσκόπιο
περιορίζεται από το διακριτικό του όριο. Ως διακριτικό όριο του μικροσκοπίου ορίζεται η
ελάχιστη απόσταση δύο σημείων του δείγματος, τα οποία δίνουν είδωλα που να διακρίνονται
ως ξεχωριστά σημεία. Το διακριτικό όριο του μικροσκοπίου, R, δίνεται από τη σχέση (βλ.
Βιβλιογραφική παραπομπή 3, Παράγρ. 3.8.3):

R  0,61


A

(18.5)

όπου λ είναι το μήκος κύματος του χρησιμοποιούμενου φωτός στο κενό και Α το αριθμητικό
άνοιγμα του φακού, το οποίο αναγράφεται επίσης πάνω στον κύλινδρο του αντικειμενικού
φακού. Ο περιορισμός στην τιμή του διακριτικού ορίου του μικροσκοπίου οφείλεται στο
φαινόμενο της περίθλασης του φωτός. Το αντίστροφο του διακριτικού ορίου του
μικροσκοπίου λέγεται διακριτική ικανότητα, δ.
Στο οπτικό μικροσκόπιο, το μικροσκόπιο δηλαδή που λειτουργεί με ορατό φως, ο
περιορισμός στη διακριτική του ικανότητα είναι της τάξης του μήκους κύματος, λ, του
χρησιμοποιούμενου φωτός. Συγκεκριμένα, το διακριτικό όριο του μικροσκοπίου δεν μπορεί
να υπερβεί το ήμισυ του μήκους κύματος του χρησιμοποιούμενου φωτός (για συνηθισμένο
αντικειμενικό φακό) και επομένως, για το κοινό οπτικό μικροσκόπιο, το διακριτικό όριο δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από 0,2 μm. Υπενθυμίζουμε, για σύγκριση, ότι το διακριτικό όριο
του οφθαλμού, στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς οράσεως των 25 cm, είναι περίπου 0,1
mm και δείχνει την ικανότητα του οφθαλμού να διακρίνει ως χωριστές τις παράλληλες
εκείνες γραμμές που έχουν την ελάχιστη αυτή απόσταση μεταξύ τους.
Μπορεί να επιτύχει κανείς μικρότερο διακριτικό όριο αν χρησιμοποιήσει καταδυτικό
φακό, παρεμβάλλοντας μια σταγόνα υγρού με δείκτη διάθλασης ίδιο με αυτόν του φακού
(συνήθως κεδρέλαιο που έχει δείκτη διάθλασης 1,5) μεταξύ του δείγματος και του
αντικειμενικού φακού. Με αυτόν τον τρόπο μεταβάλλεται το αριθμητικό άνοιγμα του
αντικειμενικού φακού, καθώς και το γωνιακό άνοιγμα Φ των ακτινών ως εξής: Όταν
βυθίζουμε το αντικείμενο μέσα σε διαφανές υγρό με δείκτη διάθλασης ίσο με εκείνον του
καταδυτικού φακού, οι ακτίνες που εξέρχονται από το αντικείμενο δεν διαθλώνται, εφόσον
απουσιάζει το στρώμα του αέρα και έτσι διαδίδονται ευθύγραμμα και μέσα στον φακό, οπότε
διαθλώνται για πρώτη φορά όταν φθάσουν στην πίσω επιφάνεια του φακού.
Τα δείγματα στο οπτικό μικροσκόπιο μπορούν να έχουν πάχος 1 – 60 μm (συνήθως 4 –
5 μm), ώστε να είναι δυνατός ο φωτισμός τους, δηλαδή να διέρχεται μέσα από το δείγμα το
φως της φωτεινής πηγής του μικροσκοπίου. Για παχύτερα ή «αδιαφανή» δείγματα
χρησιμοποιείται πλάγιος φωτισμός του δείγματος (μέσω ανάκλασης) και όχι φωτισμός
διέλευσης. Στα σύγχρονα οπτικά μικροσκόπια, αντί του μονού προσοφθάλμιου, υπάρχει
διοπτρικό σύστημα για την παρατήρηση και με τα δύο μάτια, καθώς και πολλές άλλες
βελτιώσεις, όπως σύστημα φωτογράφησης, βιντεοσκόπησης κ.λπ.

173

18.3. Άλλα είδη μικροσκοπίων
Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του οπτικού μικροσκοπίου, όπως το μικροσκόπιο σκοτεινού
πεδίου, το μικροσκόπιο φθορισμού, το μικροσκόπιο αντιθέσεως φάσεων, το μικροσκόπιο
συμβολής, το μικροσκόπιο πόλωσης και το υπερμικροσκόπιο για την παρατήρηση
κινούμενων αντικειμένων.
Σημαντική εξέλιξη στον τομέα της μικροσκοπίας έφερε η ανακάλυψη του ηλεκτρονικού
μικροσκοπίου, που πολλαπλασίασε σημαντικά την ικανότητα μεγέθυνσης του μικρόκοσμου
με ταυτόχρονη βελτίωση της διακριτικής ικανότητας.
Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αντί του φωτός χρησιμοποιούνται ηλεκτρόνια, το μήκος
κύματος των οποίων είναι πολύ μικρότερο από οποιοδήποτε μήκος κύματος φωτονίων.
Πράγματι, όπως είναι γνωστό, σε ηλεκτρόνιο (με μάζα me= 9,109×10-31 kg) που κινείται με
ταχύτητα υ, αντιστοιχεί μήκος κύματος, ληλ κατά deBroglie, που είναι ίσο με

ηλ 

h
me

(18.6)

όπου h = σταθερά του Planc (6,636×10-34J.s.)
Για παράδειγμα, αν ένα ηλεκτρόνιο επιταχύνεται με μια διαφορά δυναμικού U =15000
V, οπότε θα έχει ορμή meυ = (2emeU)1/2 = 6,61×10-23 kg.m.s-1 (με e = 1,6×10-19 C το φορτίο
και me= 9,11×10-31 kg τη μάζα του ηλεκτρονίου) το μήκος κύματος ληλ, του ηλεκτρονίου
βρίσκεται περίπου ίσο με 0,01 nm, δηλαδή περίπου 50000 φορές μικρότερο από το
χαρακτηριστικό μήκος κύματος του ορατού φωτός.
Όλο το σύστημα του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου πρέπει να βρίσκεται μέσα σε υψηλό
κενό για να αποφευχθεί απορρόφηση ή σκέδαση της δέσμης των ηλεκτρονίων από τα μόρια
του αέρα. Απαιτούνται δείγματα πολύ μικρού πάχους (5 – 150 nm, συνήθως 20 – 100 nm). Η
τομή των δειγμάτων γίνεται με υπερμικροτόμους, και έπειτα τα δείγματα καθίστανται
αγώγιμα (αν είναι ηλεκτρικά ουδέτερα). Είναι φυσικό ότι, με όλες αυτές τις διαδικασίες,
καταστρέφονται οι ζωτικές και λειτουργικές τους ιδιότητες.
Παραλλαγή του κοινού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου είναι το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
σάρωσης (Scanning Electron Microscope, SEM).
Μετά την ανακάλυψη της ακτινοβολίας λέιζερ αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές
μικροσκοπίας, κάτω από τον γενικό τίτλο μικροσκοπία σάρωσης με ακίδα, οι οποίες
άρχισαν να εφαρμόζονται εργαστηριακά από το 1990. Η μικροσκοπία σάρωσης με ακίδα
παρέχει τρισδιάστατες απεικονίσεις επιφανειών, επεκτείνοντας θεαματικά τα πεδία της
οπτικής και της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Δεν απαιτείται ειδική επεξεργασία και έτσι
αποφεύγεται η πιθανή καταστροφή του δείγματος. Δεν έχει σημασία αν το δείγμα είναι
ηλεκτρικά αγώγιμο, όπως στην ηλεκτρονική μικροσκοπία. Μπορούν να γίνουν επίσης
μετρήσεις κάτω από συνθήκες επαφής του δείγματος με την ακίδα, επιτρέποντας έτσι την
καταγραφή των φυσικών ή και χημικών ιδιοτήτων του δείγματος, εκτός από την τοπογραφική
απεικόνιση της επιφάνειάς του.
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18.4. Πειραματική διάταξη
Το οπτικό μικροσκόπιο συνίσταται από ένα οπτικό σύστημα και ένα μηχανικό σύστημα, το
σώμα. Το σώμα του μικροσκοπίου αποτελείται από μία βάση, με την οποία το μικροσκόπιο
ακουμπά στον πάγκο εργασίας και ονομάζεται τράπεζα του δείγματος, και έναν
κατακόρυφο σωλήνα, μήκους 16 cm περίπου, στις άκρες του οποίου βρίσκεται το οπτικό
σύστημα του δείγματος.
Στο οπτικό σύστημα μεγέθυνσης περιλαμβάνονται οι δύο συγκλίνοντες φακοί, ο
προσοφθάλμιος φακός (επάνω) και ο αντικειμενικός φακός (κάτω). Όπως αναφέραμε και πιο
πάνω (Παράγρ. 18.2), ο αντικειμενικός φακός έχει μικρότερη εστιακή απόσταση f1, από τον
προσοφθάλμιο f2.
Το προς μεγέθυνση αντικείμενο τοποθετείται κάτω από τον αντικειμενικό φακό πάνω στην
τράπεζα του δείγματος. Η απόσταση αντικειμένου και αντικειμενικού φακού ρυθμίζεται από
τον χειριστή. Κάτω από την τράπεζα του δείγματος βρίσκεται μια άλλη βάση, που
περιλαμβάνει το σύστημα φωτισμού του αντικειμένου, το οποίο αποτελείται από μια τεχνητή
πηγή φωτός, το συμπυκνωτή, την ίριδα και ένα κάτοπτρο. Ο συμπυκνωτής αποτελείται από
ένα σύστημα φακών, που συλλέγουν και εστιάζουν το φως στο προς μεγέθυνση αντικείμενο.
Η ίρις είναι ένα μεταβλητό διάφραγμα που ρυθμίζει τη διάμετρο της φωτεινής δέσμης που
προσπίπτει στο αντικείμενο.
18.4.1. Αναλώσιμα υλικά για τη μικροσκόπηση
1. Αντικειμενοφόρος πλάκα: Είναι μία γυάλινη ορθογώνια πλάκα (συνήθως, διαστάσεων 7,6
×2,6 cm2). Πάνω σε αυτήν τοποθετούμε το δείγμα-παρασκεύασμα. Η αντικειμενοφόρος
πλάκα κατά τη μικροσκόπηση τοποθετείται πάνω στην αντικειμενοφόρο τράπεζα.
2. Καλυπτρίδα: Είναι μία μικρή τετράγωνη γυάλινη ή, συνήθως, πλαστική πλάκα
(διαστάσεων 1,8×1,8 cm2). Σήμερα υπάρχουν επίσης καλυπτρίδες διαφόρων διαστάσεων.
Χρησιμεύει για την κάλυψη του δείγματος πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα, ιδιαίτερα
αν αυτό είναι σε υγρή μορφή (π.χ. βιολογικά δείγματα), καθώς επίσης και για τη
συγκράτηση και ομαλοποίηση της επιφάνειας άλλων δειγμάτων (π.χ. λεπτές μεμβράνες).
3. Κεδρέλαιο: Το κεδρέλαιο είναι ένα ειδικό λάδι που χρησιμοποιείται στη μικροσκόπηση
όταν χρησιμοποιούμε τον καταδυτικό φακό 100×. Το όνομα άλλωστε του φακού οφείλεται
στο ότι ο φακός θα πρέπει να “καταδυθεί” μέσα σε μία σταγόνα κεδρέλαιου (οι φακοί
αυτοί λέγονται επίσης και ελαιοκαταδυτικοί).
4. Μικρομετρική πλάκα: Είναι μία ειδική αντικειμενοφόρος πλάκα, που χρησιμεύει για τη
μέτρηση της διάστασης του δείγματος. Διαφέρει από τις συνηθισμένες «λείες»
αντικειμενοφόρες πλάκες από το γεγονός ότι φέρει στην επιφάνεια της χαραγμένη
μικρομετρική κλίμακα.
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Σχήμα 18.3. Φωτογραφία οπτικού μικροσκοπίου, όπου υποδεικνύονται τα βασικά μέρη που το αποτελούν.
Βιβλιογραφία
1. H. D. Young, Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος Β', Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη
Φυσική, Παράγρ. 36.4, 36.5 και 41.4, 41.5. Εκδόσεις Παπαζήση (1994).
2. M. Young, Οπτική και Λέιζερ, Κεφάλαιο 3, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. (2008).
3. H.C. Ohanian, Φυσική, Τόμος Β', Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική,
4. Κ. Δ. Αλεξόπουλος. Γενική Φυσική, Τόμος 5ος, Οπτική (1966).
5. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι, ΕΜΠ, Τομέας Φυσικής, ΣΕΜΦΕ, Εκδόσεις
Συμμετρία (Αθήνα 2010.
18.5. Εκτέλεση
18.5.1. Εστίαση του μικροσκοπίου.
1. Τοποθετήστε τον αντικειμενικό φακό με τη μικρότερη ισχύ στη θέση παρατήρησης
2. Τοποθετήστε στην τράπεζα του δείγματος ένα από τα έτοιμα παρασκευάσματα
3. Θέστε το συμπυκνωτή στη θέση φωτεινού πεδίου
4. Παρακολουθώντας προσεκτικά από το πλάι, πλησιάστε τον αντικειμενικό φακό προς το
παρασκεύασμα όσο μπορείτε. Προσοχή! Δεν πρέπει να ακουμπήσει ο φακός στην
καλυπτρίδα, γιατί μπορεί να καταστραφεί ή να καταστρέψει το παρασκεύασμα.
5. Παρατηρώντας μέσα από τον προσοφθάλμιο, εστιάστε με κατάλληλες μικρές κινήσεις
του κουμπιού τραχείας ρύθμισης, μέχρις ότου φανεί ένα είδωλο του αντικειμένου.
6. Προσαρμόστε την ίριδα και την ένταση του φωτός και κάντε τις τελικές λεπτές ρυθμίσεις,
εάν χρειάζεται, ώστε να ολοκληρωθεί η εστίαση.
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18.5.2. Μέτρηση της ολικής μεγέθυνσης του μικροσκοπίου
Για να βρείτε την ακριβή τιμή της μεγέθυνσης πρέπει να εργασθείτε ως εξής: Παρατηρείτε με
το ένα μάτι, μέσα από το μικροσκόπιο την αντικειμενοφόρο πλάκα με τη μικρομετρική
κλίμακα, η οποία και αποτελεί το προς μελέτη «αντικείμενο», ενώ με το άλλο μάτι
παρατηρείτε την κλίμακα ενός υποδεκάμετρου, η οποία βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τη βάση
του δείγματος, στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς οράσεως, ίση με ~25 cm. Με κάποια
εξάσκηση θα μπορείτε να διακρίνετε τα δύο αντικείμενα σαν να έχουν υποστεί υπέρθεση και
να συγκρίνετε έτσι τα μεγέθη τους. Με τη βοήθεια του υποδεκαμέτρου μετράτε το μέγεθος
του φανταστικού ειδώλου (Α΄΄Β΄΄) που αντιστοιχεί σε ορισμένο μήκος (ΑΒ) του αντικειμένου,
δηλαδή σε ορισμένο αριθμό υποδιαιρέσεων της μικρομετρικής κλίμακας, και υπολογίζετε
έτσι τη μεγέθυνση από το πηλίκο Α΄΄Β΄΄/ΑΒ.
1. Επιλέξτε τον αντικειμενικό φακό με τη μικρότερη ισχύ και έναν προσοφθάλμιο φακό και
καταγράψτε στον Πίνακα Ι το πραγματικό μέγεθος του αντικειμένου και το εικονικό μέγεθος
του φανταστικού ειδώλου.
2. Υπολογίστε, σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο, την πειραματική μεγέθυνση Μ, για τον
συγκεκριμένο συνδυασμό φακών.
3. Να επαναληφθεί το ίδιο για διαφορετική επιλογή του μεγέθους του αντικειμένου και να
υπολογιστεί η μέση τιμή της μεγέθυνσης για τον συγκεκριμένο συνδυασμό φακών.
4. Να επαναληφθούν με τον ίδιο τρόπο οι μετρήσεις και για τους υπόλοιπους
αντικειμενικούς φακούς και να συμπληρωθεί ο Πίνακας Ι.
5. Από τις αναγραφόμενες, πάνω στους φακούς, τιμές της μεγέθυνσης του προσοφθαλμίου
mπ και του αντικειμενικού mα, υπολογίστε την ονομαστική (θεωρητική) μεγέθυνση του
μικροσκοπίου (Μ΄) για όλους τους συνδυασμούς φακών και καταγράψτε την τιμή της στον
Πίνακα Ι.
Πίνακας Ι
mπ

mα
4

ΑΒ (mm)

Α΄΄Β΄΄
(mm)

Μ

Μ΄

M/M΄

10

40

100

18.5.3. Απεικόνιση βιολογικών παρασκευασμάτων
Τοποθετήστε στην τράπεζα του δείγματος τα βιολογικά παρασκευάσματα που θα σας δοθούν
από τον επιβλέποντα. Παρατηρήστε τη μορφή κάθε δείγματος και προσπαθήστε να
διακρίνετε κάποια βιολογικά οργανίδια (π.χ. κύτταρα, πυρήνα, μεμβράνες).
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18.5.4. Χρήση καταδυτικών φακών
1. Τοποθετήστε στην τράπεζα του δείγματος την αντικειμενοφόρο πλάκα και εστιάστε με τη
βοήθεια ενός αντικειμενικού φακού μέτριας μεγέθυνσης.
2. Μετατοπίστε τον καταδυτικό αντικειμενικό φακό γύρω από τη θέση του και βάλτε μια
σταγόνα ελαίου πάνω στην πλάκα.
3. Τοποθετήστε προσεκτικά μέσα στη σταγόνα τον κατάλληλο αντικειμενικό φακό και
παρατηρήστε την εικόνα. Σχολιάστε τις παρατηρήσεις σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αμέσως μετά το πείραμα αφαιρέστε προσεκτικά την επίστρωση λαδιού από την
πρόσθια επιφάνεια του φακού και από την πλάκα, με το κατάλληλο απορροφητικό χαρτί.
18.5.5. Απεικόνιση ορυκτών παρασκευασμάτων
1. Τοποθετήστε στην τράπεζα του δείγματος τα παρασκευάσματα των ορυκτών που θα σας
δοθούν από τον επιβλέποντα. Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε το είδος του ορυκτού, με τη
βοήθεια του επιβλέποντος.
2. Παρατηρήστε τα ίδια δείγματα, φωτίζοντας μόνον από το πλάι το δείγμα (μικροσκόπιο
ανάκλασης). Σχολιάστε τις διαφορές που βλέπετε.
18.5.6. Απεικόνιση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
1. Τοποθετήστε στην τράπεζα του δείγματος τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που θα σας δοθούν
από τον επιβλέποντα και παρατηρήστε τα διάφορα μέρη του κυκλώματος.
2. Παρατηρήστε τα ίδια δείγματα φωτίζοντας μόνο από το πλάι το δείγμα (μικροσκόπιο
ανάκλασης). Σχολιάστε τις διαφορές που βλέπετε.

18.6. Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις
1. Από την πειραματική τιμή της μεγέθυνσης (Μ) και την (θεωρητικά αναμενόμενη)
ονομαστική μεγέθυνση (Μ΄) υπολογίστε τον λόγο Μ/Μ΄ για κάθε συνδυασμό φακών και
καταγράψτε την τιμή του στον Πίνακα 1. Σχολιάστε τα αποτελέσματα.
2. Καταγράψτε τα σχόλια των παρατηρήσεών σας για τις περιπτώσεις 18.5.3, 18.5.4, 18.5.5
και 18.5.6.
3. Ένα μικροσκόπιο έχει έναν προσοφθάλμιο φακό με μεγέθυνση 20 και έναν
αντικειμενικό φακό εστιακής απόστασης 5 cm. Ποια είναι η ολική μεγέθυνση Μ, όταν η
απόσταση των εστιακών επιπέδων των δύο φακών είναι 16 cm;
4. Πού ακριβώς σχηματίζεται το είδωλο σε σχέση με τον προσοφθάλμιου φακό μεγέθυνσης
20;
5. Αναλύστε τη σημασία της διακριτικής ικανότητας, σε σχέση με την πορεία των ακτίνων
που εισέρχονται στο μικροσκόπιο και σε συνάρτηση με το μέσον που παρεμβάλλεται μεταξύ
δείγματος-αντικειμένου και φακού. Υποθέστε ότι ένα αντικείμενο είναι βυθισμένο στο νερό
και ότι υπάρχει μια σταγόνα λαδιού μεταξύ αντικειμένου και φακού. Εμφανίζονται έτσι τρεις
συντελεστές διάθλασης nνερό, nγυαλί, nλάδι. Ποιος συντελεστής διάθλασης θεωρείτε ότι
υπεισέρχεται στον ορισμό του αριθμητικού ανοίγματος;
6. Αν, αντί για ορατό φως (με μήκος κύματος 500 nm), μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε
φως μήκους κύματος 300 nm, πόση θα ήταν η διακριτική ικανότητα του οπτικού
μικροσκοπίου;
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Άσκηση 19
Μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της γης
και της μαγνητικής διαπερατότητας του κενού
19.1. Σκοπός
Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η τιμή της μαγνητικής διαπερατότητας του
κενού μ0 και η τιμή της οριζόντιας συνιστώσας Bx του μαγνητικού πεδίου της Γης.
19.2. Εισαγωγή
Η δύναμη που ασκείται σε ένα ευθύγραμμο τμήμα ενός αγωγού όταν αυτός διαρρέεται από
ρεύμα I και βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής, B, δίνεται από τη
σχέση
F = I [lB] = Ι λ

(19.1)

όπου l είναι το μήκος του αγωγού και έχουμε συμβολίσει με λ το εξωτερικό γινόμενο [l  B].
Σε περιπτώσεις όπου το μαγνητικό πεδίο παράγεται από έναν δεύτερο ευθύγραμμο
αγωγό, το μήκος του οποίου είναι άπειρο, γνωρίζουμε ότι η τιμή της έντασης του μαγνητικού
πεδίου στο σημείο που απέχει απόσταση R από αυτόν δίνεται από τη σχέση:

B

I0
2R

(19.2)

όπου μ0 είναι η μαγνητική διαπερατότητα του κενού. Συνεπώς για δύο παράλληλους
αγωγούς (Σχ. 19.1), η δύναμη που ασκεί ο δεύτερος αγωγός πάνω στον πρώτο μπορεί να
υπολογιστεί από τις Εξ. (19.1) και (19.2) και η τιμή της είναι :

Σχήμα 19.1. Ανάμεσα σε δύο παράλληλους αγωγούς που διαρρέονται από ρεύματα, I1 και I2, αντιστοίχως,
ασκείται μια δύναμη F, ελκτική ή απωστική, ανάλογα με τη φορά των ρευμάτων.

F

l0 I1I 2
2πR

(19.3)

όπου I1 και I2 είναι οι τιμές των ρευμάτων που διαρρέουν τον πρώτο και τον δεύτερο αγωγό
αντίστοιχα.
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Στην περίπτωση όπου I1 = I2 , η Εξ. (19.3) γίνεται:

F

l 0 I 2
 kI 2
2πR

(19.4)

19.3. Μέθοδος
Ο προσδιορισμός του μ0 βασίζεται στη μέτρηση της δύναμης F, που ασκείται πάνω σε έναν
ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, όταν αυτός βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο που
παράγεται από έναν δεύτερο ρευματοφόρο αγωγό. Ο δεύτερος αγωγός είναι παράλληλος στον
πρώτο και το μήκος του είναι πολύ μεγαλύτερο του πρώτου (Σχ. 19.1). Και οι δύο αγωγοί
διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα Ι. Βάση της μεθόδου αποτελεί η Εξ. (19.4), σύμφωνα με την
οποία η δύναμη F είναι γραμμική συνάρτηση του τετραγώνου του ρεύματος Ι2, που διαρρέει
τους δύο αγωγούς και ο συντελεστής αναλογίας είναι:

k

l0
2πR

(19.5)

Την τιμή του συντελεστή k μπορεί να την μετρήσει κανείς μετρώντας τη δύναμη F για
διάφορες τιμές του ρεύματος I και σχεδιάζοντας τη γραφική παράσταση της F ως συνάρτηση
του I2. Η γραφική παράσταση της σχέσης αυτής θα είναι προφανώς ευθεία, με κλίση ίση με k
(Εξ. 19.4). Έτσι μετρώντας πειραματικά την τιμή του k, μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή
του μ0 από τη σχέση:

0 

2Rk
l

(19.6)

Όμοια διαδικασία ακολουθείται και για τη μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της Γης. Στο
πείραμα αυτό ο ρευματοφόρος αγωγός προσανατολίζεται έτσι ώστε να είναι κάθετος προς την
οριζόντια συνιστώσα του μαγνητικού πεδίου της Γης. Εδώ αξιοποιείται η Εξ. (19.1),
σύμφωνα με την οποία η δύναμη F που ασκείται στον αγωγό είναι ανάλογη του ρεύματος που
τον διαρρέει. Ο συντελεστής αναλογίας λ της σχέσης είναι [lB]και επειδή στην περίπτωσή
μας ο αγωγός (l) είναι κάθετος στο Β, έχουμε [lB] = lB = λ. Την τιμή αυτού του συντελεστή
μπορεί να τη μετρήσει κανείς μετρώντας τη δύναμη F για διάφορες τιμές του ρεύματος I και
σχεδιάζοντας τη γραφική παράσταση F = F(I). Και εδώ η πειραματική καμπύλη F = F(I)
αναμένεται να είναι ευθεία με κλίση λ = lB (Εξ.19.1). Από τον γραφικό προσδιορισμό της
κλίσης, λ, της πειραματικής ευθείας, μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή της έντασης του
μαγνητικού πεδίου από τη σχέση:

B


l

(19.7)

19.4 Πειραματική διάταξη
Οι μαγνητοστατικές δυνάμεις αλληλεπίδρασης δύο ρευματοφόρων αγωγών είναι πολύ
ασθενείς. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται για τη μέτρησή τους ένας ευαίσθητος και
κατάλληλα προσαρμοσμένος ζυγός στρέψης. Στον άξονα του ζυγού αυτού υπάρχει ένα λεπτό
ατσάλινο σύρμα, το οποίο βρίσκεται στο οριζόντιο επίπεδο (Σχ. 19.2). Η ροπή επαναφοράς
του ζυγού (στη θέση ισορροπίας) δημιουργείται από το ατσάλινο σύρμα, το ένα άκρο του
οποίου είναι πακτωμένο, ενώ το άλλο μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον άξονά του. Η
μέτρηση της δύναμης επαναφοράς επιτυγχάνεται με τη μέτρηση της γωνίας αυτής της
περιστροφής.
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Σχήμα 19.2. Πειραματική διάταξη για τη μέτρηση των μαγνητοστατικών δυνάμεων.

Στο κέντρο του σύρματος συνδέεται ένα μεταλλικό ορθογώνιο πλαίσιο, στο οποίο
διοχετεύεται ρεύμα διαμέσου δύο επαφών, η μία από τις οποίες αποτελείται από υγρό
μέταλλο (υδράργυρο ή γάλλιο). Η λειτουργία των επαφών αυτών είναι να διασφαλίζουν μια
περιστροφική κίνηση του πλαισίου πρακτικά χωρίς τριβές. Η ροπή που δημιουργείται από το
βάρος του πλαισίου αντισταθμίζεται από το βάρος του πτερυγίου και του αντίβαρου, η θέση
του οποίου ρυθμίζεται. Το πτερύγιο έχει διπλό προορισμό: χρησιμοποιείται αφενός ως
δείκτης ισορροπίας και αφετέρου ως μονάδα απόσβεσης των μηχανικών ταλαντώσεων του
πλαισίου. Για τον σκοπό αυτό το πτερύγιο είναι κατασκευασμένο από αγώγιμο υλικό και
κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από δύο μικρούς σταθερούς μαγνήτες.
Κάθε μεταβολή της ισορροπίας του ζυγού μπορεί να αντισταθμισθεί με μια κατάλληλη
περιστροφή του ενός άκρου του σύρματος. Αν ο ζυγός είναι βαθμονομημένος, είναι δηλαδή

181

γνωστή η ευαισθησία του, με άλλα λόγια η σχέση
«γωνία περιστροφής-δύναμη
επαναφοράς», τότε η δύναμη που είχε διαταράξει την ισορροπία του ζυγού μπορεί να
προσδιοριστεί από τη μέτρηση της γωνίας περιστροφής του σύρματος (δηλαδή της γωνίας
αντιστάθμισης που επαναφέρει τον ζυγό σε κατάσταση ισορροπίας).
Κάτω από την πλευρά ΑΒ του πλαισίου και σε απόσταση R από αυτήν, είναι
στερεωμένος ένας δεύτερος αγωγός (ο κάτω αγωγός), το μήκος του οποίου είναι μεγαλύτερο
από την πλευρά ΑΒ. Η παραλληλία του κάτω αγωγού ως προς τον ΑΒ, όπως επίσης και η
απόσταση R, ελέγχονται από δύο μηχανισμούς που βρίσκονται στα άκρα του κάτω αγωγού.
Μία στροφή της βίδας του μηχανισμού αυτού ανυψώνει ή κατεβάζει τον κάτω αγωγό κατά
1,00  0,05 mm.
Η πειραματική διάταξη είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
οι μαγνητικές δυνάμεις που ασκούνται στις υπόλοιπες πλευρές του πλαισίου να είναι
αμελητέες. Η διάταξη περιλαμβάνει ακόμα ένα σετ βαριδιών για την βαθμονόμηση του
ζυγού, καθώς και μια πυξίδα για τον προσανατολισμό της πλευράς ΑΒ ως προς το μαγνητικό
πεδίο της Γης.
Βιβλιογραφία
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(Αθήνα 2004). Κεφ. 6.
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19.5. Εκτέλεση
19.5.1. Έλεγχος της γραμμικότητας και βαθμονόμηση του ζυγού
1. Μηδενίστε τον ζυγό, στρέφοντας το ένα άκρο του λεπτού ατσάλινου σύρματος προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά. Σημειώστε (σε μοίρες) τη «μηδενική» τιμή.
2. Με προσοχή, τοποθετήστε στο κέντρο της πλευράς ΑΒ το βαρίδι των 20 mg και
περιστρέφοντας το ένα άκρο του σύρματος ισορροπήστε τον ζυγό. Σημειώστε (σε μοίρες) τη
νέα τιμή φ.
3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για τα βαρίδια των 40, 60, 80 και 100 mg.
4. Συμπληρώστε τον Πίνακα Ι, όπου F είναι η δύναμη που ασκεί το βαρίδι πάνω στον ζυγό.
ΠίνακαςI
m
(mg)
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F
(N)

φ
(μοίρες)

19.5.2. Μέτρηση της μαγνητικής διαπερατότητας, μ0, του κενού
Στο πείραμα αυτό γίνεται μέτρηση της δύναμης που ασκείται στην πλευρά ΑΒ του πλαισίου
από τον δεύτερο ρευματοφόρο αγωγό, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση R κάτω από την
πλευρά αυτή. Για να μην επηρεάζονται οι τιμές των μετρήσεων από το μαγνητικό πεδίο της
Γης, η πλευρά ΑΒ πρέπει να έχει την κατεύθυνση Βορράς-Νότος. Στο πείραμα αυτό η
μέτρηση της απόστασης R γίνεται με τη βοήθεια δύο μηχανισμών ελέγχου του ύψους του
κάτω αγωγού. Έτσι:
1. Αφού πρώτα ισορροπήσετε τον ζυγό και ανεβάσετε τον κάτω αγωγό ώσπου αυτός σχεδόν
να εφάπτεται της πλευράς ΑΒ, σημειώστε τις ενδείξεις των μηχανισμών αυτών και στη
συνέχεια στρίψτε τους προς την αντίθετη κατεύθυνση τόσες στροφές όσα είναι τα χιλιοστά
που επιθυμείτε να κατέβει ο κάτω αγωγός. Λάβετε υπόψη το γεγονός ότι η διάμετρος των
αγωγών είναι 3,2  0,1 mm και φροντίστε η απόσταση μεταξύ των αξόνων τους να είναι
περίπου 8,0 mm.
2. Συναρμολογήστε το κύκλωμα, έτσι ώστε το ρεύμα να διαρρέει διαδοχικά και τους δύο
αγωγούς και θέστε σε λειτουργία το τροφοδοτικό.
3. Διοχετεύστε στο κύκλωμα 1 Α. Η ισορροπία του ζυγού θα διαταραχθεί. Επαναφέρετέ τον
σε ισορροπία και σημειώστε τη γωνία περιστροφής (επαναφοράς) του σύρματος.
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για τιμές του ρεύματος 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 Α και συμπληρώστε
τις δύο πρώτες στήλες του Πίνακα ΙΙ.
Πίνακας II
I2
(A2)

I
(A)

φ
(μοίρες)

F
(N)

5. Μηδενίστε το ρεύμα στο κύκλωμα και κλείστε το τροφοδοτικό.
19.5.3. Μέτρηση της οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της Γης
Στο πείραμα αυτό μετράται η δύναμη που ασκείται στην πλευρά ΑΒ του πλαισίου, όταν
αυτή διαρρέεται από ρεύμα και βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Για το σκοπό
αυτό:
1. Προσανατολίστε τη συσκευή, έτσι ώστε η πλευρά ΑΒ να έχει την κατεύθυνση ΑνατολήΔύση και συναρμολογήστε πάλι το κύκλωμα, φροντίζοντας το ρεύμα να διαρρέει μόνον αυτή
την πλευρά.
2. Ισορροπήστε τον ζυγό και στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία το τροφοδοτικό.
3. Εφαρμόστε στο κύκλωμα 2 Α. Η ισορροπία του ζυγού θα διαταραχθεί. Επαναφέρετε τον
ζυγό σε ισορροπία και σημειώστε τη γωνία περιστροφής του σύρματος.
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για τιμές του ρεύματος 4, 6, 8 και 10 Α και συμπληρώστε τις δύο
πρώτες στήλες του Πίνακα ΙΙΙ
Πίνακας III
I
(A)

φ
(μοίρες)

F
(N)
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19.6. Επεξεργασία των μετρήσεων
19.6.1. Έλεγχος της γραμμικότητας και βαθμονόμηση του ζυγού
Από τις τιμές του Πίνακα Ι, σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της δύναμης F, συναρτήσει της
γωνίας στρέψης του σύρματος, φ. Υπολογίστε την κλίση, α, της ευθείας F = αφ, δηλαδή τη
σταθερά του ζυγού, και εκτιμήστε το σφάλμα της, δα.
19.6.2. Υπολογισμός της μαγνητικής διαπερατότητας του κενού (μ0)
1. Χρησιμοποιώντας την τιμή του α που προσδιορίσατε στο 19.6.1, υπολογίστε τις τιμές της
δύναμης επαναφοράς F, για κάθε τιμή του ρεύματος Ι, καθώς και τις αντίστοιχες τιμές του Ι2,
και συμπληρώστε την τρίτη στήλη του Πίνακα ΙΙ.
2. Από τις τιμές του Πίνακα ΙΙ, σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της δύναμης F, που
ασκείται στην πλευρά ΑΒ συναρτήσει του τετραγώνου του ρεύματος Ι2.
3. Υπολογίστε την κλίση k (Εξ.19.4) της ευθείας αυτής και εν συνεχεία την τιμή του μ0,
σύμφωνα με την Εξ. (19.5) . Εκτιμήστε το σφάλμα της δμ0.
19.6.3. Υπολογισμός της οριζόντιας συνιστώσας Βx, της έντασης του μαγνητικού πεδίου
της Γης
1. Χρησιμοποιώντας την τιμή του α που προσδιορίσατε στο 19.6.1, υπολογίστε τις τιμές της
δύναμης επαναφοράς F, για κάθε τιμή του ρεύματος Ι, και συμπληρώστε την τρίτη στήλη του
Πίνακα ΙΙΙ.
2. Από τις τιμές του Πίνακα ΙΙΙ, σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της δύναμης F,
συναρτήσει του ρεύματος I, που διαρρέει την πλευρά ΑΒ.
3. Προσδιορίστε την κλίση λ, της συνάρτησης F(I) (Εξ. 19.1) και στη συνεχεία την τιμή Bx,
σύμφωνα με την Εξ. (19.7) και εκτιμήστε το σφάλμα της τιμής αυτής, δBx

184

Άσκηση 20
Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
20.1. Σκοπός
Στην άσκηση αυτή μελετάται το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και προσδιορίζεται
πειραματικά η τιμή της σταθεράς του Planck.
20.2. Εισαγωγή
Στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα παρατηρήθηκε ότι μια μεταλλική επιφάνεια εκπέμπει
ηλεκτρόνια όταν αυτή φωτίζεται. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.
Η συστηματικότερη μελέτη του φαινόμενου έδειξε ότι:
(α) ο αριθμός των ηλεκτρονίων που εκπέμπονται σε μονάδα χρόνου είναι ανάλογος της
έντασης του προσπίπτοντος φωτός
(β) το φαινόμενο δε λαμβάνει χώρα όταν η συχνότητα του προσπίπτοντος φωτός είναι
μικρότερη από κάποια ορισμένη τιμή και
(γ) η μέγιστη ταχύτητα των εξερχομένων ηλεκτρονίων αυξάνει γραμμικά με τη συχνότητα
του φωτός και δεν εξαρτάται από την έντασή του.
Η ερμηνεία του φωτοηλεκτρικού φαινόμενου στα πλαίσια της κλασικής ηλεκτροδυναμικής θεωρίας, ενώ δεν συναντούσε δυσκολίες σε σχέση με την παρατήρηση (α), ήταν
αδύνατη σε σχέση με τις παρατηρήσεις (β) και (γ). Πράγματι, σύμφωνα με την κλασική
ηλεκτροδυναμική, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μετάλλου, όταν αυτό δέχεται την επίδραση
ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος, τίθενται σε ταλάντωση με συχνότητα ίση με αυτήν του
φωτεινού κύματος και με πλάτος ανάλογο της έντασης της ηλεκτρικής συνιστώσας του
πεδίου. Συνεπώς, σε πολύ ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα ηλεκτρόνια θα είχαν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν ενέργειες αρκετά μεγάλες, ώστε να είναι σε θέση να
εγκαταλείψουν το μέταλλο. Συμπερασματικά, η εκπομπή των ηλεκτρονίων από τα μέταλλα
δε θα έπρεπε να εξαρτάται από τη συχνότητα, αλλά μόνον από την ένταση του φωτός. Η
ασυμφωνία της κλασικής θεωρίας με τα πειραματικά δεδομένα ερμηνεύτηκε το 1905 από τον
Einstein, που για την εργασία του αυτή τιμήθηκε με το βραβείο Nobel.
20.2.1. Θεωρία του Einstein
Σύμφωνα με την πρόταση του Einstein, στην περίπτωση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, το
φως συμπεριφέρεται σαν να αποτελείται από διακριτά κβάντα (φωτόνια) που το καθένα έχει
ενέργεια
Ε = hν

(20.1)

όπου h είναι η σταθερά του Planck, ίση με 6,626×10-34 J·s, και ν η συχνότητά του φωτός
Έτσι, όταν στη μεταλλική επιφάνεια προσπέσουν φωτόνια, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του
μετάλλου, απορροφώντας την ενέργεια των φωτονίων, μπορούν να ξεφύγουν από το μέταλλο,
αρκεί η ενέργεια αυτή να είναι μεγαλύτερη από το έργο εξόδου του μετάλλου, δηλαδή από το
έργο που απαιτείται για να αποσπαστεί το ηλεκτρόνιο από το στερεό (Σχ. 20.1). Από την Εξ.
(20.1) και τον νόμο διατήρησης της ενέργειας προκύπτει η φωτοηλεκτρική εξίσωση του
Einstein
hν = Ek + φ

(20.2)
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όπου Ek είναι η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων που εγκατέλειψαν το μέταλλο και φ το
έργο εξόδου του μετάλλου.

Σχήμα 20.1 Σχηματική παράσταση της αρχής του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.

Η παραπάνω πρόταση ερμηνεύει εύκολα τις τρεις παρατηρήσεις.
Η παρατήρηση (α) ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η ένταση μιας φωτεινής δέσμης είναι
ανάλογη του αριθμού των φωτονίων που προσπίπτουν στη μονάδα επιφάνειας ανά μονάδα
χρόνου. Είναι επομένως προφανές ότι το ρεύμα των εξερχομένων ηλεκτρονίων είναι ανάλογο
της έντασης της φωτεινής ακτινοβολίας.
Η παρατήρηση (β) ερμηνεύεται από την Εξ. (20.2), όπου φαίνεται ότι για
hν < φ

(20.3)

η ενέργεια που απορροφάται από κάθε ηλεκτρόνιο δεν επαρκεί για την έξοδό του από το
στερεό.
Η παρατήρηση (γ) επίσης προκύπτει από την Εξ. (20.2). Πράγματι, η Εξ. (20.2) μπορεί να
γραφτεί και ως:
Ek = hν – φ

(20.4)

δηλαδή η κινητική ενέργεια των εξερχομένων ηλεκτρονίων αυξάνει γραμμικά με τη
συχνότητα του φωτός.
20.2.2. Το φωτοκύτταρο κενού
Στην παρούσα εργασία η μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου γίνεται με τη βοήθεια ενός
φωτοκύτταρου κενού, το οποίο στην ουσία είναι μια δίοδος κενού (βλ. Σχ. 20.2), η κάθοδος
Κ, της οποίας είναι κατασκευασμένη από ένα φωτοευαίσθητο υλικό.
Όταν η κάθοδος, Κ, φωτίζεται, εκπέμπει φωτοηλεκτρόνια, e-, η συλλογή των οποίων
γίνεται από την άνοδο, A. Η τιμή της ανοδικής τάσης Vα, συνήθως επιλέγεται να είναι τέτοια
ώστε να γίνεται η συλλογή όλων των φωτοηλεκτρονίων (κορεσμός του ανοδικού ρεύματος
Iα). Κάτω από αυτές τις συνθήκες το ανοδικό ρεύμα είναι ανάλογο της έντασης του
προσπίπτοντος φωτός και συνεπώς, μετρώντας το ανοδικό ρεύμα μπορούμε να
προσδιορίσουμε την ένταση του φωτός. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του φωτοκυττάρου,
που προσδιορίζουν την ποιότητά του, είναι η ευαισθησία που συνήθως δίνεται σε μικροαμπέρ
ανά λούμεν (μΑ/Lm), η φασματική απόκριση που δίνεται από τον κατασκευαστή με τη
μορφή γραφικής παράστασης και το ρεύμα σκότους, από το οποίο εξαρτάται η ελάχιστη
ένταση του φωτός που μπορεί να ανιχνευτεί με τη συγκεκριμένη φωτοδίοδο.

186

Σχήμα 20.2 Σχηματική διάταξη λειτουργίας του φωτοκυττάρου κενού.
Η φωτοδίοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δίχως την πηγή ανοδικής τάσης. Στην
περίπτωση αυτή, τα φωτοηλεκτρόνια που καταφθάνουν στην άνοδο την φορτίζουν αρνητικά,
δημιουργώντας στα άκρα της φωτοδιόδου μια διαφορά δυναμικού, η τιμή της οποίας
εξαρτάται μόνο από τη συχνότητα του φωτός και όχι από την έντασή του. Το μέγεθος που
είναι ανάλογο της έντασης του φωτός είναι το ρεύμα που ρέει στο κύκλωμα της φωτοδιόδου
όταν αυτή βραχυκυκλώνεται, δηλαδή όταν η άνοδος και η κάθοδος συνδέονται με ένα σύρμα
ή με έναν μετρητή ρεύματος που έχει "μηδενική" εσωτερική αντίσταση. Αν η αντίσταση του
μετρητή δεν είναι μικρή, τότε εξαιτίας της εκθετικής ενεργειακής κατανομής των
εξερχομένων ηλεκτρονίων, η πτώση τάσης που δημιουργείται από το φωτόρευμα δημιουργεί
ένα επιβραδυντικό πεδίο μεταξύ ανόδου και καθόδου, με επακόλουθο τα φωτόμετρα αυτού
του είδους να έχουν λογαριθμική κλίμακα, κάτι που πολλές φορές σκοπίμως επιδιώκεται (π.χ.
στις φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες κ.λπ.).
Το φωτοκύτταρο ή η φωτοδίοδος κενού, παλαιότερα εύρισκε ευρεία εφαρμογή σε όλους
του τομείς της τεχνολογίας και επιστήμης όπου απαιτείται η μέτρηση και ανίχνευση του
φωτός. Σήμερα, σε μεγάλο βαθμό έχει αντικατασταθεί από το κρυσταλλικό φωτοκύτταρο που
είναι λιγότερο ευπαθές, έχει πολύ μικρότερες διαστάσεις και λειτουργεί με βάση το
εσωτερικό φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Η φωτοδίοδος κενού εξακολουθεί ακόμα να είναι
αναντικατάστατη όπου απαιτείται η μέτρηση φωτεινής ακτινοβολίας πολύ μικρής έντασης
όπως π.χ. στην αστρονομία, φασματομετρία, στα συστήματα σκόπευσης, παρακολούθησης
δορυφόρων, στις διόπτρες νυκτός, φωτοπολλαπλασιαστές κ.λπ.
20.3. Μέθοδος μέτρησης της σταθεράς του Planck
Στην εργασία αυτή το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο αξιοποιείται για τη μέτρηση της σταθεράς
του Planck. H μέθοδος στηρίζεται στην Εξ. (20.4).
Με την είσοδο μονοχρωματικού φωτός στο φωτοκύτταρο η φωτοκάθοδος αρχίζει να
εκπέμπει ηλεκτρόνια, οι κινητικές ενέργειες των οποίων καλύπτουν μία περιοχή τιμών από
μηδέν μέχρι μια μέγιστη τιμή. Η παρατηρούμενη διασπορά των κινητικών ενεργειών
οφείλεται σε συγκρούσεις που προηγήθηκαν μέσα στη φωτοκάθοδο, πριν τα ηλεκτρόνια
εξέλθουν, όπως επίσης και στην ενεργειακή κατανομή των ηλεκτρονίων μέσα στο μέταλλο.
Προφανώς, τη μέγιστη κινητική ενέργεια έχουν μόνον εκείνα τα ηλεκτρόνια που εξήλθαν από
την κάθοδο μέσω ελαστικών συγκρούσεων, δηλαδή με μηδενική απώλεια της ενέργειάς τους.
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Συνεπώς, μόνον η μέγιστη κινητική ενέργεια των εξερχομένων ηλεκτρονίων ικανοποιεί την
Εξ. (20.4).
Η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων μπορεί να μετρηθεί με πολλούς και ποικίλους
τρόπους. Στη μέθοδο του επιβραδυντικού πεδίου, που είναι και η απλούστερη, μεταξύ ανόδου
και καθόδου του φωτοκυττάρου εφαρμόζεται ένα επιβραδυντικό ηλεκτρικό πεδίο. Η τιμή του
αρνητικού δυναμικού της ανόδου έντονα επηρεάζει το ανοδικό ρεύμα, εφόσον στην άνοδο
καταφθάνουν μόνον εκείνα τα ηλεκτρόνια που έχουν κινητική ενέργεια ίση ή μεγαλύτερη του
δυναμικού φράγματος, ενώ τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια επιστρέφουν στην κάθοδο. Η τιμή του
αρνητικού δυναμικού της ανόδου στην οποία παρατηρείται μηδενισμός του ανοδικού
ρεύματος ονομάζεται δυναμικό αποκοπής. Από το δυναμικό αποκοπής, Uαπ, προκύπτει η
τιμή της μέγιστης κινητικής ενέργειας
Ek,max = e Uαπ

(20.5)

όπου e είναι το ηλεκτρικό φορτίο του ηλεκτρονίου.
Με βάση την Εξ. (20.5), η (20.4) παίρνει τη μορφή
Uαπ =

h 

e
e

(20.6)

Έτσι φωτίζοντας διαδοχικά τη φωτοκάθοδο με φως διαφορετικών συχνοτήτων και
μετρώντας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα αντίστοιχα δυναμικά αποκοπής, μπορούμε να
χαράξουμε την πειραματική καμπύλη Uαπ = f (ν).
Σύμφωνα με την Εξ. (20.6) η γραφική παράσταση της συνάρτησης Uαπ = f (ν) (βλ. Σχ.
20.3) παριστάνει μια ευθεία, η κλίση της οποίας είναι h/e και, η οποία, τέμνει τον άξονα του
δυναμικού σε μια αρνητική τιμή ίση με το δυναμικό του έργου εξόδου φ.

Σχήμα 20.3 Γραφική παράσταση του
δυναμικού αποκοπής Uαπ, ως συνάρτηση της
συχνότητας, ν, του φωτός που προσπίπτει στη
φωτοκάθοδο. Από την κλίση της ευθείας
προσδιορίζεται η σταθερά του Planck, h, από
την τετμημένη στην αρχή προσδιορίζεται η
οριακή συχνότητα ν0, του φωτοηλεκτρικού
φαινομένου και από την τεταγμένη στην αρχή
το έργο εξόδου, φ, του υλικού της
φωτοκαθόδου.

Μετρώντας πειραματικά την κλίση h/e, από τη γνωστή τιμή του φορτίου του ηλεκτρονίου
e, μπορούμε να προσδιορίσουμε την σταθερά του Planck, h. Από την ίδια γραφική
παράσταση μπορούμε να προσδιορίσουμε και το έργο εξόδου της φωτοκαθόδου, φ, όπως και
την οριακή συχνότητα του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, νο, η τιμή της οποίας άμεσα
προσδιορίζει το όριο της φασματικής απόκρισης ενός φωτοκυττάρου.
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20.4. Πειραματική διάταξη
Η πειραματική διάταξη αποτελείται από δύο βασικά τμήματα που είναι:
(α) η πηγή φωτός και το σύστημα ανάλυσής του και
(β) το φωτοκύτταρο κενού με τη ειδική μονάδα μέτρησης του δυναμικού αποκοπής των
φωτοηλεκτρονίων.
Η σχηματική παράσταση της πειραματικής διάταξης δίνεται στο Σχ. 20.4. Μια λυχνία
υδραργύρου εκπέμπει ένα σύνολο φασματικών γραμμών, οι συχνότητες των οποίων είναι
γνωστές με ακρίβεια και πέντε από αυτές είναι αρκετά ισχυρές. Η δέσμη φωτός σχηματίζεται
από μια σχισμή, στη συνέχεια γίνεται παράλληλη με τη βοήθεια ενός φακού και προσπίπτει
κάθετα σε ένα οπτικό φράγμα με 600 χαραγές/mm, όπου αναλύεται στις φασματικές γραμμές
της. Μετά το φράγμα, σε κάποια απόσταση, βρίσκεται ο θάλαμος του φωτοκυττάρου, ο
οποίος μπορεί να περιστρέφεται οριζοντίως γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από τη
θέση του φράγματος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η δυνατότητα επιλογής της
επιθυμητής γραμμής που θα εισέλθει στο θάλαμο.

Σχήμα 20.4 Σχηματική παράσταση της αρχής λειτουργίας της πειραματικής διάταξης για τη μελέτη του
φωτοηλεκτρικού φαινομένου

189

20.4.1. Μέτρηση της τάσης αποκοπής
Στην παρούσα εργασία το επιβραδυντικό δυναμικό δημιουργείται από τα ίδια τα
φωτοηλεκτρόνια που καταφθάνουν στην άνοδο και τη φορτίζουν αρνητικά (βλ. Σχ. 20.5).
Έτσι, το δυναμικό της ανόδου πλησιάζει ασυμπτωτικά την τιμή Uαπ και σταθεροποιείται στην
τιμή αυτή. Ταυτόχρονα, η ροή των ηλεκτρονίων που καταφθάνουν στην άνοδο ασυμπτωτικά
μηδενίζεται. Στην ιδανική περίπτωση, όταν επέλθει ισορροπία, κανένα ηλεκτρόνιο δεν μπορεί
να φτάσει στην άνοδο.
Στην πράξη όμως, ένα μικρό μέρος του ηλεκτρικού φορτίου διαφεύγει από την άνοδο,
ακόμα και όταν αυτή μονώνεται πολύ καλά. Εξαιτίας αυτής της διαρροής, το δυναμικό της
ανόδου ισορροπεί σε μια τιμή που είναι λίγο μικρότερη του δυναμικού αποκοπής,
επιτρέποντας σε ένα μικρό μέρος των ταχύτερων ηλεκτρονίων να καταφθάνουν στην άνοδο
για να καλύψουν τη διαρροή. Η ισορροπία του συστήματος θα διαταραχθεί δραστικά, αν για
τη μέτρηση του δυναμικού της ανόδου χρησιμοποιηθεί ένα κοινό βολτόμετρο. Το ρεύμα
κατανάλωσης του οργάνου λειτουργεί ως σημαντική διαρροή, με επακόλουθο μία πολύ
λανθασμένη μέτρηση του δυναμικού αποκοπής. Για το λόγο αυτό η μέτρηση πρέπει να
γίνεται με σύστημα ανοικτού κυκλώματος (μηδενικής κατανάλωσης ρεύματος) ή τουλάχιστον
με μετρητή που έχει μεγάλη αντίσταση εισόδου. Στην διάταξη της άσκησης είναι μεγαλύτερη
από 1012 Ω.
Στην πειραματική διάταξη (βλ. Σχ. 20.5) το ρεύμα κατανάλωσης του βολτομέτρου
αντλείται από την έξοδο του τελεστικού ενισχυτή, στον οποίο ο συντελεστής ενίσχυσης
τάσης επιλέγεται να είναι πολύ κοντά στην μονάδα. Επειδή για δεδομένη διαρροή του
φορτίου από την άνοδο, μεγαλύτερη ένταση του προσπίπτοντος φωτός εξασφαλίζει
μικρότερο σχετικό σφάλμα στη μέτρηση του δυναμικού αποκοπής, η ένταση του φωτός στο
πείραμά μας επιλέχθηκε να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε η μετρούμενη τάση να είναι ελάχιστα
μικρότερη από την τάση αποκοπής.

Σχήμα 20.5 Σχηματική παράσταση της πειραματικής διάταξης για τη μέτρηση του δυναμικού αποκοπής .

20.4.2. Μέτρηση της σταθεράς του Planck
Μετρώντας τις τάσεις αποκοπής για τις πέντε γνωστές γραμμές του υδραργύρου, μπορούμε
να υπολογίσουμε την κλίση της ευθείας Uαπ = f(ν) (βλ. Σχ. 20.3) και από τη γνωστή τιμή του
φορτίου, e, στη συνέχεια να προσδιορίσουμε τη σταθερά του Planck, h, το έργο εξόδου, φ,
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όπως επίσης και την οριακή συχνότητα, νo, του φωτοηλεκτρικού φαινομένου για τη
συγκεκριμένη φωτοκάθοδο.
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Παράγρ. 1 – 4.
20.5. Εκτέλεση
1. Θέστε σε λειτουργία τη λυχνία υδραργύρου.
2. Με τη βοήθεια ενός λευκού χαρτιού παρατηρήστε το φάσμα του υδραργύρου πρώτης
τάξης (μικρές γωνίες εκτροπής) και δεύτερης τάξης. Συμμετρικά, στις ίδιες γωνίες εκτροπής
υπάρχει όμοια εικόνα (βλ. Σχ. 20.4). Τα φάσματα πρώτης τάξης είναι πιο έντονα και για τον
λόγο αυτό είναι σκόπιμο η περαιτέρω εργασία να γίνει σε ένα από αυτά. Λόγω ιδιομορφίας
στην κατασκευή του οπτικού φράγματος, το ένα από τα δύο φάσματα πρώτης τάξης είναι πιο
ευκρινές. Επιλέξτε αυτό για τις μετρήσεις. Σημειώνουμε ότι η τελευταία γραμμή (η
υπεριώδης) δεν είναι ορατή από το ανθρώπινο μάτι, αλλά φαίνεται στην οθόνη του θαλάμου
του φωτοκυττάρου, επειδή η επιφάνειά της είναι καλυμμένη με ειδική φθορίζουσα ουσία.
3. Μετακινήστε τον θάλαμο του φωτοκυττάρου στην περιοχή του φάσματος που επιλέξατε.
Φροντίστε ώστε η κίτρινη γραμμή να εισέλθει στο άνοιγμα της οθόνης του θαλάμου και
θέστε σε λειτουργία το κύκλωμα του φωτοκυττάρου.
4. Με προσοχή, για να μην καταστραφεί η φθορίζουσα ουσία, τοποθετήστε στην οθόνη του
θαλάμου το κίτρινο φίλτρο, το οποίο αποτρέπει την είσοδο των πιο ενεργών φωτονίων του
φάσματος. Το πλαίσιο του φίλτρου είναι κατασκευασμένο από μαγνητικό υλικό και
συγκρατείται στην οθόνη με απλή επαφή.
5. Συνδέστε το ψηφιακό βολτόμετρο στην έξοδο της διάταξης του θαλάμου και τον
επιλογέα της κλίμακάς του στη θέση 40 V dc. Θα παρατηρήσετε μια ασυμπτωτική άνοδο της
μετρούμενης τάσης. Μετά από περίπου πέντε λεπτά η τάση θα έχει σταθεροποιηθεί.
Σημειώστε την τιμή αυτής της τάσης ως τάση αποκοπής, Uαπ, για τη συγκεκριμένη γραμμή.
6. Επαναλάβετε το βήμα 4 για την πράσινη γραμμή με το πράσινο φίλτρο. Για τις υπόλοιπες
τρεις γραμμές δεν είναι απαραίτητη η χρήση φίλτρου. Μετρήστε τις τάσεις αποκοπής και για
αυτές τις γραμμές και επαναλάβετε τις μετρήσεις σε αντίστροφη σειρά των γραμμών, δηλ.
ξεκινώντας από το υπεριώδες προς το κίτρινο. Συμπληρώστε τον Πίνακα Ι.
7. Επιλέξτε μία από τις πιο έντονες γραμμές και τοποθετήστε πάνω στην οθόνη το άχρωμο
φίλτρο. Το φίλτρο έχει περιοχές με διαπερατότητα 80, 60, 40 και 20%. Μετρήστε την τάση
αποκοπής για διαπερατότητα 80 και 40%, για μία γραμμή, ώστε να διαπιστώσετε ότι η τάση
αποκοπής δεν εξαρτάται από την ένταση του φωτός.
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Πίνακας Ι
Α/Α
γραμμής

Χρώμα γραμμής (μήκος κύματος)
λ (nm)

Συχνότητα ν
(1014 Hz)

1

Κίτρινο (578)

5,19

2

Πράσινο (546)

5,49

3

Κυανούν (436)

6,88

4

Ιώδες (405)

7,41

5

Υπεριώδες (365)

8,22

Τάση αποκοπής
Uαπ (V)

20.6. Επεξεργασία των μετρήσεων
1. Σε ένα σχεδιάγραμμα, με άξονες Uαπ και ν, σημειώστε τα πειραματικά σημεία που
περιέχει ο Πίνακας Ι.
2. Υπολογίστε με τη γραφική μέθοδο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7, σελ 32) την κλίση της ευθείας
Uαπ = f(ν) και από αυτήν υπολογίστε τη σταθερά h, το έργο εξόδου φ σε eV, την οριακή
συχνότητα νο, όπως επίσης και τα αντίστοιχα σφάλματά τους.
3. Η παραδεκτή τιμή της σταθεράς h είναι 6,6310-34 J.s. Σε περίπτωση που η τιμή της h
που βρήκατε διαφέρει από την παραπάνω τιμή, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κυριότερο
αίτιο για αυτή τη διαφορά;
4. Σχολιάστε τα αποτελέσματα του πειράματος με το άχρωμο φίλτρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Φυσικές σταθερές
Φυσική Σταθερά

Σύμβολο

Τιμή

Ταχύτητα του φωτός στο κενό

c

299792458 m/s

Σταθερά της βαρύτητας

G

6,67x10-11 Nm2/kg2

Σταθερά του Boltzmann

k

1,38x10-23 J/K

Σταθερά του Planck

h

6,63x10-34 Js

Αριθμός Avogadro

N

6,02x1023 mol-1

Μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου

me

9,11x10-31 kg

Μάζα ηρεμίας του πρωτονίου

mp

1,6725x10-27 kg

Μάζα ηρεμίας του νετρονίου

mn

1,6748x10-27 kg

Μονάδα ατομικής μάζας

u

1,6604x10-27 kg

Φορτίο του ηλεκτρονίου

e

-1,60210x10-19 C

Διηλεκτρική σταθερά του κενού

ε0

8,85x10-12 F/m

Μαγνητική διαπερατότητα του κενού

μ0

4π x10-7 Η/m
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
Μονάδες μέτρησης Φυσικών μεγεθών
Σύστημα S.I. (M.K.S.A)

Φυσικό Μέγεθος

Σύμβολο
Φυσικού
Μεγέθους

Μονάδα
Μέτρησης

Σύμβολο
Μονάδας
Μέτρησης

Έκφραση
συναρτήσεις των
Θεμελιωδών
Μονάδων

Μήκος

l, s, d

Μέτρο

M

Θεμελιώδης

Μάζα

m

Χιλιόγραμμο

Kg

Θεμελιώδης

Χρόνος

t

Δευτερόλεπτο

S

Θεμελιώδης

Θερμοκρασία

T

Kelvin

K

Θεμελιώδης

Ένταση Ηλεκτρικού
Ρεύματος

I, i

Ampère

A

Συχνότητα

ν, f

Hertz

Hz

s-1

Δύναμη

F

Newton

N

Kg·m∙s-2

Πίεση

p

Pascal

Pa

Nm-2 =kg∙m-1∙s-2

Ιξώδες

η

Poiseuille

PI

Nsm-2 = kg∙m-1∙s-1

Ενέργεια

Q, q

Joule

J

kg∙m2∙s-2

Ισχύς

P, W

Watt

W

J/s-1 = kg∙m2∙s-3

Ηλεκτρικό Φορτίο

Q, q

Coulomb

C

A∙s

Ηλεκτρικό Δυναμικό

U, V

Volt

V

J/C = kg.m2.s-3∙A-1

Ηλεκτρική Αντίσταση

R

Ohm

Ω

V/A = kg∙m2∙s-3∙A-2

Ηλεκτρική
Χωρητικότητα

C

Farad

F

Μαγνητική Επαγωγή

B

Tesla

T

Vsm-2 = kg∙s-2∙ A-1

Αυτεπαγωγή

L

Henry

H

VsA-1 = kg∙m2∙s-2∙A-2
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Θεμελιώδης

C/V = A2∙ s4∙ kg-1∙m-2

