Υλικό Φυσικής-Χημείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ενέργεια ρεύματος και διπόλου
Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος περιλαμβάνεται ένα διαφανές κιβώτιο
εντός του οποίου περιέχεται ένας αντιστάτης με αντίσταση R2=1Ω. Δίνονται
επίσης R1=3Ω, ενώ η γεννήτρια έχει ΗΕΔ Ε=10V και εσωτερική αντίσταση
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r=1Ω και το αμπερόμετρο είναι ιδανικό.
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i) Να βρεθούν, η ένδειξη του αμπερομέτρου καθώς και η τάση VΓΔ.
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α) Πόση είναι η ισχύς που το ηλεκτρικό ρεύμα παρέχει στο τμήμα ΓΔ
(στο κιβώτιο);
β) Κλείνουμε το διακόπτη δ. Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου και πόση
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η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή;
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ii) Μας δίνεται το ίδιο κύκλωμα, αλλά τώρα το κιβώτιο είναι αδιαφανές και
δεν γνωρίζουμε τι περιέχεται στο εσωτερικό του, με μόνη πληροφορία ότι
περιέχει ένα μόνο δίπολο Χ. Η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι Ι2=3Α.
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α) Να βρεθεί η τάση VΓΔ=VΓ-VΔ. Το ηλεκτρικό ρεύμα παρέχει ή παίρνει ενέργεια στο δίπολο Χ και πόση
είναι η αντίστοιχη ισχύς;
β) Κλείνουμε το διακόπτη δ και το αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη Ι2α=1Α. Ποια η φορά του ρεύματος που
διαρρέει το αμπερόμετρο;
γ) Ποια τα χαρακτηριστικά του διπόλου Χ που περιέχει το κιβώτιο;
iii) Σε μια επανάληψη του 2ου πειράματος, με αλλαγή του περιεχομένου του αδιαφανούς κιβωτίου, το οποίο
περιέχει τώρα ένα δίπολο Υ, που δεν είναι αντιστάτης ή συνδυασμός αντιστατών, αλλά που μπορεί να
είναι μια μπαταρία, το αμπερόμετρο δείχνει Ι3=1,2Α.
α) Να βρεθεί η τάση VΓΔ=VΓ-VΔ. Το ηλεκτρικό ρεύμα προσφέρει ή παίρνει ενέργεια από το δίπολο Υ;
Ποια είναι η αντίστοιχη ισχύς του διπόλου Υ;
β) Κλείνουμε το διακόπτη δ και το αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη Ι3α=1,4Α. Ποια η φορά του ρεύματος
που διαρρέει το αμπερόμετρο;
γ) Ποια τα χαρακτηριστικά του διπόλου Υ που περιέχει το κιβώτιο;

Απάντηση:
i) Με βάση το νόμο του Ohm για κλειστό κύκλωμα, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι
ίση:
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Ενώ για τη διαφορά δυναμικού VΓ-VΔ=VΓΔ στα άκρα του κιβωτίου έχουμε:
VΓΔ=Ι1R2=2∙1V=2V.
α) Ένα φορτίο κατά τη μετακίνησή του από το σημείο Γ στο σημείο Δ, παράγει έργο, αφού μειώνεται η
δυναμική του ενέργεια, ίσο με W=q∙VΓΔ, το οποίο μετράει την ενέργεια την οποία παρέχει στο περιεχόμενο του κιβωτίου (τον αντιστάτη R2). Η αντίστοιχη ισχύς (η ισχύς που παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα), είναι:

Ρ=VΓΔ∙Ι1=2∙2W=4W.
β) Μόλις κλείσουμε το διακόπτη, η πηγή βραχυκυκλώνεται, οπότε διαρρέεται από ρεύμα έντασης:
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Αλλά τότε δεν υπάρχει κάποια τάση μεταξύ Β και Δ και οι δυο αντιστάτες δεν διαρρέονται από ρεύμα.
ii) Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η φορά του ρεύματος που διαρρέει το αδια-
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φανές κιβώτιο.
α) Για τις τάσεις στο κύκλωμα έχουμε:
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VΑΖ=Vπολ=Ε-Ι2r =10V-3∙1V=7V.
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VΒΓ=Ι2R1=3∙3V=9V.
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Αλλά VΑΖ=VΒΓ+VΓΔ →VΓΔ=VΑΖ-VΒΓ= 7V-9V= -2V.
Έχουμε δηλαδή VΓ-VΔ=-2V ή VΔ-VΓ=2V, πράγμα που σημαίνει ότι το
άκρο Δ έχει μεγαλύτερο δυναμικό από το άκρο Γ. Άρα ένα θετικό φορτίο
(συμβατική φορά του ρεύματος) μετακινείται από το Γ (μικρό δυναμικό)
στο Δ (μεγαλύτερο δυναμικό), η δυναμική του ενέργεια αυξάνεται. Αυτό
με άλλα λόγια σημαίνει ότι το ρεύμα «κερδίζει» ενέργεια κατά το πέρασμά του μέσα από το κιβώτιο.
Αλλά τότε στο κιβώτιο δεν υπάρχει ένας καταναλωτής, αλλά μια γεννήτρια η οποία παρέχει ενέργεια
στα φορτία μετατοπίζοντάς τα από τον αρνητικό της, στον θετικό πόλο της, όπως στο σχήμα.
Η αντίστοιχη ισχύς του ρεύματος είναι:

ΡΓΔ=V∙Ι2=-2∙3W=-6W
Όπου το (-) σημαίνει ότι το ρεύμα δεν δίνει ενέργεια στο κιβώτιο, αλλά παίρνει ενέργεια από το κιβώτιο.
β) Μόλις κλείσουμε το διακόπτη δ, η πηγή βραχυκυκλώνεται ξανά, ενώ ο
κλάδος ΒΔ θα διαρρέεται από ρεύμα Ι2α, με φορά όπως στο σχήμα, το οποίο οφείλεται στην πηγή ΗΕΔ Ε2 και εσωτερικής αντίστασης r2.
γ) Από το νόμο του Οhm για το κύκλωμα έχουμε:
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(1).

Επιστρέφοντας εξάλλου στο κύκλωμα πριν το κλείσιμο του διακόπτη, έχουμε:

VΔΓ=Ε2-Ι2r2 (2)
Με αντικατάσταση στην (2) παίρνουμε 2=Ε2-3∙r2 ή Ε2=2+3r2 και από την (1):
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r2=0,5Ω, οπότε Ε2=3,5V.
iii) Δουλεύοντας όπως και προηγουμένως θα έχουμε:
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α) Για τις τάσεις στο κύκλωμα θα έχουμε:

VΑΖ=Vπολ=Ε-Ι3r =10V-1,2∙1V=8,8V.
VΒΓ=Ι3R1=1,2∙3V=3,6V.
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Αλλά VΑΖ=VΒΓ+VΓΔ →VΓΔ=VΑΖ-VΒΓ= 8,8V-3,6V= 5,2V.
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Έχουμε δηλαδή VΓ-VΔ=5,2V. Άρα όταν ένα θετικό φορτίο (συμβατική
φορά του ρεύματος) μετακινείται από το Γ στο Δ η δυναμική του ενέργεια μειώνεται, όπως ακριβώς και στην i) περίπτωση που το κιβώτιο περιείχε έναν αντιστάτη. Αλλά όμως μας δόθηκε ότι στο κιβώτιο δεν περιέχεται αντιστάτης, αλλά τότε πρόκειται για κάποιον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας όπως μια μπαταρία η οποία φορτίζεται (σκεφτείτε το κινητό σας…) η οποία συνδέεται όπως στο σχήμα.
Η αντίστοιχη ισχύς του ρεύματος είναι:

ΡΓΔ=V∙Ι3=5,2∙1,2W=6,24W
Όπου η θετική τιμή του σημαίνει ότι το ρεύμα δίνει ενέργεια στο κιβώτιο.
β) Μόλις κλείσουμε το διακόπτη δ, η πηγή βραχυκυκλώνεται ξανά, ενώ ο
κλάδος ΒΔ θα διαρρέεται από ρεύμα Ι3α, με φορά όπως στο σχήμα, το οποίο οφείλεται στην πηγή ΗΕΔ Ε3 και εσωτερικής αντίστασης r3.
γ) Από το νόμο του Οhm για το κύκλωμα έχουμε:
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(3).

Επιστρέφοντας εξάλλου στο κύκλωμα πριν το κλείσιμο του διακόπτη, έχουμε:

VΓΔ=Ε3+Ι3r2 (4)
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Γιατί η (4) έχει αυτή τη μορφή; Ας δούμε το διπλανό σχήμα. Για τα δυναμικά στα
σημεία 1,2 και 3 έχουμε: V1-V2=Ε και V2-V3=Ι∙r και με πρόσθεση κατά μέλη παίρνουμε:
V1-V3=Ε+Ιr (4)
Με αντικατάσταση στην (2) παίρνουμε 5,2=Ε3+1,2∙r2 ή Ε3=5,2-1,2∙r2 και από την (3):
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r3=1Ω, οπότε Ε3=4V.
Σχόλιο:
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμιά ανάγκη στην 3η περίπτωση στο κιβώτιο να περιέχεται μια πηγή.
Μπορεί να υπάρχει ένας οποιοσδήποτε αποδέκτης, όπως ένας κινητήρας που να μετατρέπει την ηλεκτρική
ενέργεια σε μηχανική. Ο τρόπος επίλυσης είναι ο ίδιος…

dmargaris@gmail.com
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