Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Στατικός Ηλεκτρισµός

Φόρτιση πυκνωτή.
Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=2µF όταν οι οπλισµοί του απέχουν 0,8cm,
ενώ V=100V.

i) Όταν κλείσουµε τον διακόπτη ∆, πόσο φορτίο και µε ποια φορά θα περάσει από τα σηµεία Α και Β και
ποιο το φορτίο του πυκνωτή;
ii) Με κλειστό το διακόπτη ∆ αποµακρύνουµε τους οπλισµούς του πυκνωτή σε απόσταση 1,6cm. Πόσο
φορτίο θα έχει τώρα ο πυκνωτής και πόσο φορτίο θα περάσει από το σηµείο Α;
iii) Ανοίγουµε πρώτα το διακόπτη ∆ και µετά κάνουµε την µετακίνηση των οπλισµών από 0,8cm σε 1,6cm.
Ποιο θα είναι τώρα το φορτίο του πυκνωτή και ποια η τάση µεταξύ των οπλισµών του;
Απάντηση:
i) Μόλις κλείσουµε τον διακόπτη ∆ θα φύγουν ηλεκτρόνια από τον αριστερό οπλισµό του πυκνωτη και
περνώντας από το σηµείο Α, θα κινηθούν δια µέσου της πηγής, θα περάσουν από το Β και θα
φτάσουν στον δεξιό οπλισµό του πυκνωτή. Συνεπώς όσο φορτίο φύγει από τον ένα οπλισµό του
πυκνωτή, τόσο θα φτάσει στον άλλο. Το φορτίο αυτό που µετακινείται από τον ένα οπλισµό στον
άλλο, δια µέσου της πηγής, είναι το φορτίο του πυκνωτή.

Αλλά

C=

q
→ q1 =C·V= 2·10-6·100 C= 2·10-4C = 200µC.
V

ii) Η αρχική χωρητικότητα C1 του πυκνωτή είναι:

C1 = ε 0

S
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Ενώ µετά την αποµάκρυνση των οπλισµών:
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Με διαίρεση των (1) και (2) κατά µέλη παίρνουµε:

C1 l 2
l
= → C2 = C1 1 και µε αντικατάσταση C2= 1µF.
C 2 l1
l2
Το φορτίο τώρα του πυκνωτή θα είναι:
q2= C2·V= 10-6·100C = 10-4C= 100µC.
Βλέπουµε ότι µε την αποµάκρυνση των οπλισµών η χωρητικότητα µειώνεται, οπότε µειώνεται και το
φορτίο του πυκνωτή, συνεπώς φορτίο ∆q= q1-q2= 100µC θα περάσει από το Α µε αντίθετη φορά από
αυτήν του σχήµατος.
iii) Αφού έχει αποµακρυνθεί η πηγή, δεν υπάρχει κύκλωµα για να µετακινηθεί φορτίο και κατά συνέπεια
το φορτίο του πυκνωτή θα παραµείνει σταθερό q1=200µC. Αλλά αφού µειώθηκε η χωρητικότητα,
άλλαξε η τάση µεταξύ των οπλισµών του:

q1
q1 200 ⋅ 10 −6 C
C2 = → V2 =
=
= 200V
V2
C2
1 ⋅ 10−6 F

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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