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Τάσεις, δυναμικά και μια μέτρηση. 

Σην θύθισκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο, νη αγσγνί ζύλδεζεο δελ έρνπλ αληίζηα-

ζε, ελώ ην ζεκείν Γ ζπλδέεηαη κε ηε Γε. Γίλνληαη αθόκε όηη R=8Ω θαη V=4V, 

ελώ ν δηαθόπηεο δ είλαη αλνηθηόο. 

i)   Σην ζεκείν Γ ιέκε όηη ππάξρεη γείσζε. Αιιά ζηελ πεξίπησζε ησλ θπθισ-

κάησλ «βνιεύεη» λα ζεσξνύκε όηη ην δπλακηθό ηεο Γεο είλαη κεδέλ (αληί 

λα …ηξέρνπκε ζην άπεηξν!). Με βάζε ην δεδνκέλν απηό, λα ππνινγίζηε 

ηα δπλακηθά  ζηα  ζεκεία Β, Γ θαη Ε. 

ii)  Πόζε είλαη ε δηαθνξά δπλακηθνύ ζηα άθξα ηνπ δηαθόπηε θαη πόζε πξόθεηηαη λα γίλεη, αλ θιείζνπκε ην 

δηαθόπηε δ; 

iii)  Σηελ πεξίπησζε πνπ θιείλακε ην δηαθόπηε, πνηα ζα πεξηκέλακε λα ήηαλ ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ; 

iv)  Κιείλνπκε ην δηαθόπηε θαη δηαπηζηώλνπκε όηη ην ακπεξόκεηξν δείρλεη έλδεημε 0,4 Α. Να δώζεηε κηα 

εξκελεία θαη λα εμεγείζηε αλ ην ακπεξόκεηξν είλαη ηδαληθό ή όρη. 

v)  Να ππνινγίζηε μαλά ηα δπλακηθά ζηα ζεκεία Β, Γ, Γ θαη Ε. 

vi) Μηιώληαο κε βάζε ηε ζπκβαηηθή θνξά ηνπ ξεύκαηνο έλα θνξηίν q=2C, κεηαθηλείηαη: 

  α) Από ην Γ ζην Γ,    

  β) Από ην Γ ζην Β. 

Αθνύ ππνινγίζηε ηελ δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ παξαπάλσ θνξηίνπ ζηα ζεκεία Β, Γ θαη Γ, λα ππνινγίζηε 

ην έξγν πνπ παξάγεηαη από ην ειεθηξηθό πεδίν ζηηο δπν παξαπάλσ κεηαθηλήζεηο. 

Τη κεηξάλε ηα παξαπάλσ έξγα; 

Απάντηση: 

i) Τν θύθισκα δελ δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα ζπλεπώο δελ ππάξρεη ηάζε ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε 

θαη ηνπ ακπεξνκέηξνπ. Άξα VΓΓ=0 ή VΓ-VΓ=0 ή VΓ=VΓ=0.  

Αιιά θαη VΕΓ=0 → VΕ-VΓ=0 → VΕ=VΓ=0 

Δμάιινπ VΒ-VΓ=V = 4V  νπόηε VΒ=4V. 

ii) Με βάζε ηηο ηηκέο ησλ δπλακηθώλ πνπ παξαπάλσ ππνινγίζακε, ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ δηαθόπηε είλαη: 

Vδ=VΒ-VΔ=4V-0V=4V. 

Μόιηο θιείζνπκε ην δηαθόπηε, δηαξξέεηαη από ξεύκα θαη ε ηάζε κεηαμύ ησλ δύν επαθώλ ηνπ είλαη: 

Vδ=Θ∙Rδ=0 

Αθνύ δερόκαζηε όηη ε παξνπζία ηνπ δηαθόπηε δελ παξεκβάιεη αληίζηαζε ζην θύθισκα. 

iii) Αλ ππνζέζνπκε όηη ην ακπεξόκεηξν είλαη ηδαληθό, ζπλεπώο κε κεδεληθή εζσηεξηθή αληίζηαζε, ην θύ-

θισκα πξέπεη λα δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο: 
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iv) Αλ θιείλνληαο ην δηαθόπηε ην ακπεξόκεηξν δείμεη έλδεημε 0,4 Α, δειαδή ηηκή κηθξόηεξε από ηελ αλα-

κελόκελε, ζεκαίλεη όηη ζην θύθισκα ππάξρεη απμεκέλε αληίζηαζε. Αιιά αθνύ νη αγσγνί δελ έρνπλ 

αληίζηαζε, δελ κέλεη από ην λα δερηνύκε όηη ε επηπιένλ αληίζηαζε παξεκβάιιεηαη από ην ακπεξόκε-

ηξν. Αιιά ηόηε ην ακπεξόκεηξν δελ είλαη ηδαληθό, παξνπζηάδνληαο εζσηεξηθή αληίζηαζε r. Από ην λό-

κν ηνπ Οhm ινηπόλ ζα έρνπκε: 
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v) Σην δηπιαλό ζρήκα έρεη ζεκεησζεί ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη 

ην θύθισκα, κε ην δηαθόπηε θιεηζηό.  

Πξνθαλώο έρνπκε μαλά VΓ=VΓεο=0 θαη VΒ-VΓ=4V ή VΒ=4V. 

Δμάιινπ κε ηε βνήζεηα ηνπ λόκνπ ηνπ Οhm βξίζθνπκε: 

VΒΕ=Η1∙RΒΕ → VΒ-VΕ=Η1∙0 ή VΕ=VΒ=4V. 

VΕΓ=Η1∙RΕΓ → VΕ-VΓ=0,4Α∙8Ω → VΓ=VΕ-3,2V ή VΓ=0,8V. 

vi) Με βάζε ηηο ηηκέο ησλ παξαπάλσ δπλακηθώλ, έρνπκε γηα ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ θνξηίνπ: 

UΒ=q∙VΒ=2∙4J=8J 

UΖ=q∙VΖ=8J 

UΔ=q∙VΔ=2∙0,8J=1,6J 

UΓ=q∙ VΓ=0 

Δμάιινπ θαηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ απηνύ παξάγεηαη έξγν από ην ειεθηξηθό πεδίν: 

α)  WΔΓ=q∙(VΔ-VΓ) = q∙VΔ=1,6J 

β) WΓΒ=q∙(VΓ-VΒ) = -q∙VΒ= -8J. 

Αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε ηη βξήθακε παξαπάλσ. Καηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ από ην Γ ζην Γ, ε 

δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα κεηώλεηαη από ηελ ηηκή 1,6J ζηελ ηηκή κεδέλ, όζν είλαη θαη ην έξγν πνπ παξά-

γεηαη από ηε δύλακε ηνπ πεδίνπ. Τν έξγν απηό κεηξάεη ηελ ελέξγεηα πνπ ην ειεθηξηθό θνξηίν απνδί-

δεη ζην ηκήκα ΓΓ ή κε άιια ιόγηα πνπ απνδίδεη ζην ακπεξόκεηξν. Ζ ελέξγεηα απηή ηειηθά «αλαγλσ-

ξίδεηαη» σο ζεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη πάλσ ζηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηνπ ακπεξνκέηξνπ. 

Αληίζεηα ην θνξηίν κεηαθηλνύκελν από ην Γ ζην Β, πεξλώληαο δειαδή από ηελ πεγή, απμάλεηαη ε δπ-

λακηθή ηνπ ελέξγεηα, από ηελ ηηκή κεδέλ, ζηελ ηηκή 8J. Τν θνξηίν ζπλεπώο θέξδηζε ελέξγεηα κε απν-

ηέιεζκα λα κελ απνδίδεη ελέξγεηα ζην ηκήκα θαη ην έξγν πνπ ππνινγίζακε λα πξνθύπηεη αξλεηηθό θαη 

ίζν κε -8J. 
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Σχόλια: 

Αο δνύκε ιίγν θαιύηεξα ηα ηειεπηαία επξήκαηα. 

1) Τη αθξηβώο ζεκαίλεη ε θξάζε: «Έξγν θαηά ηε κεηαθίλεζε ελόο θνξηίνπ από ην ζεκείν Α ζην Β»; 

Σην ζρήκα θαίλεηαη έλα θνξηίν πνπ κεηαθηλείηαη θαηά κήθνο κηαο δπλακη-

θήο γξακκήο, κε ηελ επίδξαζε ηεο δύλακεο ηνπ πεδίνπ F. Ζ δύλακε απηή 

παξάγεη έξγν WΑΒ =q(VΑ-VΒ), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ην θνξηίν επηηαρύ-

λεηαη θαη ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα απμάλεηαη. Μπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε 

όηη κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ην ειεθηξηθό πεδίν ζην θνξηηζκέλν ζσκαηί-

δην, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα. 

Σηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ πεδίνπ, ζα κπνξνύζακε επίζεο λα πνύκε όηη θαηά ηε κεηαθίλεζε 

ηνπ ζσκαηηδίνπ κεηώλεηαη  ε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε θηλεηηθή ηνπ ελέξ-

γεηα. 

2) Έζησ ηώξα, όηη ην ίδην θνξηηζκέλν ζσκαηίδην κεηαθηλείηαη ζην εζσηεξηθό 

ελόο αγσγνύ κε ηελ επίδξαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ, όπσο ζην ζρήκα. Ζ 

θαηάζηαζε είλαη αθξηβώο ε ίδηα, πνπ ζεκαίλεη όηη κεηώλεηαη ε δπλακηθή ε-

λέξγεηα ηνπ ζσκαηηδίνπ, κε ηε δηαθνξά όκσο όηη δελ απμάλεηαη αληίζηνηρα ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα, ε-

μαηηίαο ηνπ όηη ην ζσκαηίδην δελ θηλείηαη ζην θελό, αιιά δηαξθώο ζπγθξνύεηαη (αιιειεπηδξά) κε ηα ηό-

ληα ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο. Αιιά ηόηε ην έξγν ηεο δύλακεο ηνπ πεδίνπ, ζα κεηξά ηελ ελέξγεηα 

πνπ ζα κεηαθέξεηαη θαη ζα απνδίδεηαη ζηνλ αγσγό, ε νπνία ηειηθά κπνξεί λα εκθαληζηεί σο ζεξκηθή ε-

λέξγεηα (ν αγσγόο δεζηαίλεηαη) θαη ηειηθά ζεξκόηεηα πνπ ειεπζεξώλεηαη (θαηλόκελν Joule). 

3) Αο επηζηξέςνπκε ηώξα ζηα επξήκαηα ηνπ iv) εξσηήκαηνο, κηιώληαο γηα 

ην δηπιαλό θύθισκα, όπνπ ππάξρνπλ δύν αδηαθαλή θηβώηηα, πνπ δελ μέ-

ξνπκε ηη πεξηέρνπλ αιιά πνπ γλσξίδνπκε κόλν ηα έξγα WΓΓ θαη WΓΒ. 

Μηιώληαο γηα ην έξγν ηεο δύλακεο ηνπ πεδίνπ, απηό κπνξεί λα είλαη ζε-

ηηθό ή θαη αξλεηηθό, όπσο παξαπάλσ. Θεηηθό έξγν δύλακεο ηνπ ειεθηξη-

θνύ πεδίνπ ζεκαίλεη ην ειεθηξηθό ξεύκα παξέρεη ελέξγεηα ζην αδηαθαλέο 

θηβώηην Κ1 θαη αξλεηηθό έξγν ζεκαίλεη όηη ην ειεθηξηθό ξεύκα παίξλεη ελέξγεηα από ην αληίζηνηρν θη-

βώηην Κ2. Με άιια ιόγηα ην (ππνηηζέκελν ζεηηθό θνξηίν), κεηαθηλνύκελν από ην Γ κέρξη ην Β παίξλεη 

ελέξγεηα από ηελ ειεθηξηθή πεγή, απμάλνληαο ηε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα, ελέξγεηα πνπ ηειηθά απνδίδεη 

ζηα δηάθνξα  ζηνηρεία ηνπ θπθιώκαηνο, κέρξη λα επηζηξέςεη μαλά ζην ζεκείν Γ. 

dmargaris@gmail.com 
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