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ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΗΛΕΚΣΡΟΣΑΣΙΚΟΤ ΠΕΔΙΟΤ 

Ειςαγωγή. 

Γφρω από θλεκτρικά φορτιςμζνα ςώματα δθμιουργείται  θλεκτροςτατικό πεδίο. Η μελζτθ 

του θλεκτρικοφ πεδίου γίνεται με τθ βοικεια των μεγεκών: ζνταςη E  (διανυςματικό) και 

δυναμικό V (μονόμετρο),ενώ για τθν απεικόνιςθ του χρθςιμοποιοφνται οι δυναμικζσ 

γραμμζσ. Στθν εργαςτθριακι άςκθςθ κα αςχολθκοφμε με το δυναμικό. 

Ηλεκτρικό πεδίο ςθμειακοφ φορτίου. 

 Το διπλανό ςχιμα απεικονίηει ζνα τζτοιο πεδίο, που δθμιουργείται από 

κετικό ςημειακό θλεκτρικό φορτίο τοποκετθμζνο ςτο ςθμείο Ο. Οι 

δυναμικζσ γραμμζσ απομακρφνονται ακτινικά από το ςθμειακό φορτίο. 

Αντίκετα, αν το φορτίο είναι αρνθτικό, οι δυναμικζσ γραμμζσ 

κατευκφνονται προσ αυτό.  

Σε ςθμείο Α του πεδίου, που απζχει απόςταςθ r από το ςθμειακό 

φορτίο  Q, το δυναμικό δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 
όπου θ ςτακερά k εξαρτάται από το μζςο και είναι για το κενό  

 
ενώ για το απιονιςμζνο νερό είναι περίπου  

 
Από τθν παραπάνω ςχζςθ φαίνεται ότι το δυναμικό είναι 

αντίςτροφα ανάλογο με τθν απόςταςθ, κάτι που απεικονίηεται 

και ςτο διπλανό διάγραμμα.  

Ηλεκτρικό πεδίο φορτιςμζνου αγωγοφ. 

Θεωρείται, ότι θ ςχζςθ (1) ιςχφει και για το δυναμικό του πεδίου φορτιςμζνου ςφαιρικοφ 

αγωγοφ, ακτίνασ R, για το χώρο εκτόσ του αγωγοφ και ςε απόςταςθ r από το κζντρο του. 

Δθλαδι, το δυναμικό ςφαιρικοφ αγωγοφ, φορτιςμζνου με φορτίο Q δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 
Σκοπόσ τθσ εργαςτθριακισ διαδικαςίασ είναι να ελεγχκεί, πειραματικά, θ αλικεια τθσ 

παραπάνω υπόκεςθσ και να εκτιμθκεί το πώσ μεταβάλλεται το δυναμικό ςτο εςωτερικό του 

αγωγοφ. 

Ο ζλεγχοσ κα γίνει ςτθν επιφάνεια νεροφ. Σαν ςθμειακό φορτίο κα χρθςιμοποιθκεί θ άκρθ 

τθσ ακίδασ ςχιματοσ ‘Γ’ και ςαν τομι του ςφαιρικοφ αγωγοφ με τθν επιφάνεια του νεροφ 

κα χρθςιμοποιθκεί ο μεταλλικόσ δακτφλιοσ.  

Όργανα και υλικά. 

 Τροφοδοτικό. Θα χρθςιμοποιθκεί θ ζξοδοσ +/-5V ι 8V. 

 Πλαςτικό τετράγωνο δοχείο για τθν τοποκζτθςθ του νεροφ, με κατάλλθλεσ 

υποδοχζσ. Στον πυκμζνα του είναι ςχεδιαςμζνο πλζγμα ανά 0,5cm. 

 Ηλεκτρόδια τφπου ακίδασ και δακτυλίου. 

 Πολφμετρο. Θα χρθςιμοποιθκεί ςαν βολτόμετρο ςε 20 V. 

 Μπουκαλάκι με απιονιςμζνο νερό. 

 Κατάλλθλα καλώδια ςφνδεςθσ.
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1η Εργαςτηριακή δραςτηριότητα. 

 Τοποκετείςτε το δακτφλιο, ςτθν ειδικι υποδοχι, ζτςι  ώςτε το 

κζντρο του να βρίςκεται ςτο κζντρο του τετράγωνου δοχείου.  

 Προςκζςτε ςτο δοχείο απιονιςμζνο νερό, ώςτε να βυκίηεται 

μζροσ του δακτυλίου. 

 Συνδζςτε με τα κατάλλθλα καλώδια για να καταςκευάςετε το 

κφκλωμα του ςχιματοσ. Ο δακτφλιοσ κα ςυνδεκεί ςε δυναμικό 

+5V και το περίβλθμα του δοχείου ςε 0V 

 Συνδζςτε το ‘COM’ του πολυμζτρου ςε δυναμικό ‘0’. 

 Ο ακροδζκτθσ, που ςυνδζεται με το ‘V/Ω’ του πολυμζτρου, κα 

χρθςιμοποιθκεί για να μετρά το δυναμικό ςτο νερό. 

 Τοποκετείςτε τον επιλογζα του πολυμζτρου ςτθ κζςθ 20V ςυνεχζσ. (Όλεσ οι μετρήςεισ 

δυναμικοφ να υπολογιςτοφν με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ ψηφίου) 

Ερώτηςη 1:Αν ιςχφει θ ςχζςθ (2) τθσ ειςαγωγισ, τι μορφι πρζπει να ζχει το διάγραμμα 

V=V(1/r) του δυναμικοφ V ςε ςχζςθ με το αντίςτροφο τησ απόςταςησ r (r>R) από το κζντρο 

του δακτυλίου; 

 Α. κφκλοσ_____  Β. Υπερβολι_____       Γ. Ευκεία_____  

Σημειϊςτε τη ςωςτή απάντηςη πριν την καταςκευή του διαγράμματοσ. Καλζςτε τον επιβλζποντα, να 

ελζγξει την απάντηςη και το κφκλωμα και να θζςει ςε λειτουργία το τροφοδοτικό. 

 Μετριςτε το δυναμικό ςε διάφορεσ αποςτάςεισ από το κζντρο του δακτυλίου, όπωσ 

φαίνεται ςτθ ςτιλθ 1 του πίνακα. Οι μετριςεισ κα γίνουν και ςτισ 3 διευκφνςεισ ΟΑ, ΟΒ 

και ΟΓ ςυμπλθρώνοντασ τισ ςτιλεσ 3,4 και 5. Το δυναμικό κα υπολογιςτεί από τθ μζςθ 

τιμι ςυμπλθρώνοντασ τθ ςτιλθ 6 του πίνακα. 

1 2 3 4 5 6 

r (cm) 1/r (1/m) VΑ VΒ VΓ 
Μζςη τιμή    

V (Volt) 

2,5      

3      

3,5      

4      

4,5      

      

 Τοποκετείςτε το διακόπτθ του τροφοδοτικοφ ςτθ κζςθ ‘OFF’. 

 Συμπλθρώςτε τον πίνακα. 

 Καταςκευάςτε το διάγραμμα V=V(1/r), τθσ μζςθσ τιμισ του δυναμικοφ V με το 

αντίςτροφο τησ απόςταςησ r (r>R) από το κζντρο του δακτυλίου, ςε μιλιμετρζ χαρτί.  

Ερώτηςη 2:Από το διάγραμμα που καταςκευάςατε, πιςτεφετε ότι ιςχφει θ ςχζςθ (2); 

Α. ΝΑΙ_____             Β. ΟΧΙ_____ 

 Υπολογίςτε τθν κλίςθ του διαγράμματοσ. (Ο τρόποσ υπολογιςμοφ να φαίνεται ςτο φφλλο του 

διαγράμματοσ). 

 Κλίςθ=__________________ 

+5V 0V 

Α 
Ο 

Β 

Γ 
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+5V 0V -5V 

Από τθν κλίςθ  υπολογίςτε το φορτίο Q του δακτυλίου.  Χρθςιμοποιιςτε τθ ςχζςθ (2) τθσ 

ειςαγωγισ και τθν αντίςτοιχθ τιμι τθσ ςτακεράσ k. (Σημειϊςτε τη διαδικαςία του υπολογιςμοφ 

ςασ): 

 

Q=________C 

Ερώτηςη 3:Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα πιςτεφετε ότι απεικονίηει καλφτερα το 

δυναμικό του πεδίου του δακτυλίου, ακτίνασ R, ςε ςχζςθ με τθν απόςταςθ από το κζντρο 

του;  

 
Δικαιολογείςτε, πειραματικά, τθν απάντθςθ ςασ. (Σημείωςη: Να μη χρηςιμοποιηθεί μζτρηςη 

ςτην επιφάνεια του μετάλλου.)  

 

 

Σωςτό διάγραμμα είναι το ________ 

2η Εργαςτηριακή δραςτηριότητα. 

 Μετακινείςτε το δακτφλιο, ώςτε το κζντρο του να βρίςκεται 

ςε απόςταςθ 3cm από το κζντρο του δοχείου. Τοποκετείςτε 

το θλεκτρόδιο ακίδασ, ςτθ δεφτερθ ειδικι υποδοχι, ώςτε να 

βυκίηεται ςτο νερό ςε απόςταςθ, επίςθσ, 3cm από το 

κζντρο του δοχείου, όπωσ ςτο ςχιμα. 

 Συνδζςτε με τα κατάλλθλα καλώδια για να 

καταςκευάςετε το κφκλωμα του ςχιματοσ. 

 Συνδζςτε το ‘COM’ του πολυμζτρου και το μεταλλικό 

περίβλθμα τθσ δοχείου ςε δυναμικό ‘0’. 

 Ο ακροδζκτθσ, που ςυνδζεται με το ‘V/Ω’ του 

πολυμζτρου, κα χρθςιμοποιθκεί για να μετρά το δυναμικό ςτο νερό. 

 Καλζςτε τον επιβλζποντα να ελζγξει το κφκλωμα και να θζςει ςε λειτουργία το τροφοδοτικό. 

 Μετακινώντασ τον ακροδζκτθ βρείτε ςε ποιο ςθμείο, ςτο τμιμα μεταξφ του κζντρου 

του δακτυλίου και τθσ ακίδασ, μθδενίηεται το δυναμικό. 

x=             cm  από το κζντρο του δοχείου,  

προσ το μζροσ του δακτυλίου/τθσ ακίδασ.(διαγράψτε το λάθοσ) 

 Τοποκετείςτε το διακόπτθ του τροφοδοτικοφ ςτθ κζςθ ‘OFF’. 

 Υπολογίςτε το λόγο των φορτίων του δακτυλίου (Q1) και τθσ ακίδασ (Q2). 

Σθμειώςτε τθ διαδικαςία του υπολογιςμοφ ςασ: 

 

 

Q1/Q2=______    

 

V 

r R R R 

V 

r 

V 

r 
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