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2. Ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

2.1.Κανόνες Kirchhoff 

Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V. 

 

Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α1 είναι 5 Α, ενώ του Α3=2 Α. Εξάλλου η τάση στα άκρα του λαμπτήρα Λ2 

είναι V2=8V. Με την βοήθεια ενός βολτομέτρου μετράμε την τάση στα άκρα του λαμπτήρα Λ3 και την βρί-

σκουμε V3=10V. 

i) Ποιες οι ενδείξεις των υπολοίπων αμπερομέτρων; 

ii) Να συνδέσετε στο παραπάνω κύκλωμα δύο βολτόμετρα που να μετράνε τις τάσεις στα άκρα των λα-

μπτήρων Λ1 και Λ4. 

iii) Να βρεθούν οι τάσεις στα άκρα κάθε λαμπτήρα; 

iv) Πόσα ηλεκτρόνια περνάνε σε ένα δευτερόλεπτο από το αμπερόμετρο Α3; Αν διαθέταμε έναν μετρητή, ο 

οποίος να μπορούσε να μετρήσει 1000 ηλεκτρόνια το δευτερόλεπτο, πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να 

μετρήσει τον παραπάνω αριθμό ηλεκτρονίων; 

Δίνεται το φορτίο του ηλεκτρονίου |qe|=1,6∙10
-19

C, ενώ τα όργανα είναι ιδανικά και η παρουσία τους δεν 

μεταβάλουν τα δεδομένα (τάσεις-εντάσεις) του κυκλώματος. 

2.2. Νόμος του Ohm και κανόνες του Kirchhoff. 

Για το παρακάτω κύκλωμα δίνονται R1=10Ω, R2=24Ω, R3=10Ω, η τάση της πηγής V=60V, ενώ το ιδανικό 

αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη Ι=2,4 Α.  

 

i)  Να βρεθούν οι τάσεις VΑΒ, VΒΓ και VΓΔ. 
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ii) Να βρεθούν οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τον αντιστάτη με αντίσταση R2 και τον λαμπτή-

ρα Λ. 

iii) Να υπολογίστε την αντίσταση του λαμπτήρα Λ. 

2.3. Βραχυκύκλωμα και λαμπτήρας. 

 

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=40Ω, R2=12Ω, V=24V και η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου 

είναι Ι= 1,2Α με τον διακόπτη ανοικτό. 

i) Αν κλείσουμε τον διακόπτη δ, η ένδειξη του αμπερομέτρου: 

α) θα αυξηθεί, β) θα μειωθεί, γ) θα παραμείνει σταθερή. 

ii) Αν με ανοικτό το διακόπτη καεί ο λαμπτήρας Λ, τότε η ένδειξη του αμπερομέτρου: 

α) θα αυξηθεί, β) θα μειωθεί, γ) θα παραμείνει σταθερή. 

iii) Να υπολογίστε την ένδειξη του αμπερομέτρου όταν κλείσουμε τον διακόπτη δ. 

iv) Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου όταν με ανοικτό το διακόπτη καεί η λάμπα. 

2.4. Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα 

 

Δίνεται το κύκλωμα που συναρμολογήσαμε στο εργαστήριο (το μεγάλο κουτί στην εικόνα είναι ένα τροφο-

δοτικό, το οποίο να αντιμετωπίσετε σαν μια πηγή συνεχούς τάσης). 

i)    Σχεδιάστε το κύκλωμα. 

ii)   Αν η ένδειξη του  αμπερομέτρου είναι  0,4 Α και του βολτομέτρου 2V, να υπολογίστε την αντίσταση 

του αντιστάτη, θεωρώντας το βολτόμετρο ιδανικό. 

iii) Αν η τάση που μας παρέχει το τροφοδοτικό είναι 2,2V, να βρείτε την εσωτερική αντίσταση του αμπε-
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ρομέτρου. 

2.5. Ένα κύκλωμα με λαμπτήρες. 

Οι λαμπτήρες του κυκλώματος έχουν στοιχεία κανονικής λειτουργίας (20V,40W)  και λειτουργούν κανονι-

κά. Δίνονται ακόμη R=4Ω και η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=40V. 

 

i) Να βρεθεί η εσωτερική αντίσταση της πηγής. 

ii) Τι ποσοστό της παρεχόμενης από τη πηγή ενέργειας, μεταφέρεται στον λαμπτήρα Λ1; 

iii) Ξεβιδώνουμε τον λαμπτήρα Λ2 από τη βάση του. Τότε: 

α)  Η συνολική αντίσταση του κυκλώματος μειώνεται. 

β)  Η τάση στα άκρα του λαμπτήρα Λ1 παραμένει σταθερή και ίση με 20V. 

γ)  Ο λαμπτήρας Λ1 κινδυνεύει να καεί. 

δ)  Η ισχύς της πηγής αυξάνεται. 

Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λανθασμένες τις παραπάνω προτάσεις. 

2.6. Ενδείξεις βολτομέτρου σε κύκλωμα Σ.Ρ.. 

Στους πόλους ηλεκτρικής πηγής συνεχούς ρεύματος, συνδέεται βολτόμετρο μεγάλης εσωτερικής αντίστα-

σης. Το βολτόμετρο μετρά την ΗΕΔ Ε της πηγής. Στη συνέχεια συνδέεται στους πόλους της πηγής αντιστά-

της με αντίσταση R1, οπότε το βολτόμετρο δείχνει ένδειξη V1 .  

i)  Να βρείτε την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. 

ii)  Να βρείτε την ένδειξη V2 του βολτομέτρου, αν στους πόλους της πηγής συνδεθεί ένας αντιστάτης με 

αντίσταση R2=R1. 

     Εφαρμογή: Ε=20 V, V1=18 V , R1=R2=9 Ω . 

2.7. Ηλεκτρική πηγή και ηλεκτρικός καταναλωτής. 

Για το παρακάτω κύκλωμα δίνεται ότι R=8Ω, V=30V, ενώ η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι 5Α. 

 

i)  Να βρεθεί η τάση VΒΓ. Ένα φορτίο q=1C μετακινείται από το σημείο Β στο σημείο Γ. Κερδίζει ή χάνει 

ενέργεια κατά τη μετακίνηση αυτή το φορτίο και πόση; 

ii)  Εφαρμόστε το 2
ο
 νόμο του Kirchhoff στο κύκλωμα για να υπολογίστε την τάση VΑΒ. Κερδίζει ή χάνει 
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ενέργεια κατά τη μετακίνηση αυτή το φορτίο και πόση; 

iii) Τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο αδιαφανές κιβώτιο Κ, ένα μοτέρ ή μια μπαταρία; 

2.8. Κύκλωμα με μη ιδανικά όργανα και λαμπτήρα. 

Α

V

Ρ

Μ Ν Σ

V=20V

R=120Ω

 
Το αμπερόμετρο του παραπάνω κυκλώματος έχει εσωτερική αντίσταση 5Ω και το βολτόμετρο 500Ω. Τα 

στοιχεία κανονικής λειτουργίας του λαμπτήρα είναι (10V,1W) και λειτουργεί κανονικά. Το σημείο Ρ είναι 

γειωμένο. 

Αν γειώσουμε και το σημείο Σ και με δεδομένο ότι ο λαμπτήρας εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, να 

βρείτε: 

i) την ένδειξη του βολτομέτρου και το φορτίο που το διαρρέει σε χρόνο 5s. 

ii) την ένδειξη του αμπερομέτρου. 

iii) την θερμότητα που παράγεται στον αντιστάτη R σε χρόνο 2min. 

2.9. Λειτουργία συσκευής. 

Μια  συσκευή Σ έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας (40W-20V) και για να λειτουργήσει κανονικά, συνδέε-

ται μέσω αντιστάτη αντίστασης R με τους πόλους μιας πηγής, όπως στο παρακάτω κύκλωμα. Στο διπλανό 

σχήμα δίνεται η χαρακτηριστική της πηγής. 

 

i)  Να υπολογίσετε την τιμή της αντίστασης R 

ii) Τι ποσοστό της ισχύος που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα, μεταφέρεται στη συσκευή; 

iii) Αν βραχυκυκλώσουμε τη συσκευή, πόση ενέργεια θα προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα σε 20 λεπτά με-

τρημένη σε Wh; 

2.10.  Μια ηλεκτρική εγκατάσταση. 

Ένα μικρό εξοχικό σπιτάκι ενός δωματίου, τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ με τάση V=220V. Στο 

σπίτι αυτό έχει συνδεθεί μια ηλεκτρική κουζίνα ισχύος 1,8kW, ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ισχύος 

2,5kW και ένα πολύφωτο με 6 λαμπτήρες των 100W. 
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i) Να σχεδιάστε το ηλεκτρικό κύκλωμα του σπιτιού, στο οποίο να συμπεριλάβετε:  

Διακόπτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λάμπες θα πρέπει να μπορούν να ανάβουν ανά τρεις, αλλά και 

ασφάλειες για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.  

Να τοποθετήσετε επίσης μια γενική ασφάλεια και έναν γενικό διακόπτη, για να μπορείτε να φεύγετε 

«κλείνοντας» το ρεύμα. 

ii) Αν στο εμπόριο μπορείτε να βρείτε ασφάλειες των 2 Α, 4
 
Α,  10 Α, 15 Α, 20 Α, 25 Α και 30 Α, τι 

ασφάλειες θα αγοράζατε για την εγκατάσταση; 

iii) Πηγαίνοντας να αγοράσετε καλώδια (αγωγούς σύνδεσης), ο καταστηματάρχης σας ρωτά τι είδους 

καλώδιο θέλετε; Τι νόημα έχει μια τέτοια ερώτηση; Έχει νομίζετε σημασία αν πάρετε χονδρά ή λε-

πτά σύρματα; Λάβετε υπόψη σας ότι όσο πιο χονδρό είναι το καλώδιο, τόσο ακριβότερο είναι. 

2.11.  Νόμος του Οhm σε κλειστό κύκλωμα. 

 

Για το παραπάνω κύκλωμα δίνονται Ε=40V, r=2Ω, R1=3Ω, R2=5Ω, το αμπερόμετρο είναι ιδανικό και ο δια-

κόπτης δ ανοικτός. 

Α) Να σχεδιάστε τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και να υπολογίστε τη τιμή 

της έντασης. 

Β) Ποια η διαφορά δυναμικού VΒ-VΓ; 

Γ) Αν κλείσουμε το διακόπτη δ τότε:  

i) Η ένδειξη του αμπερομέτρου θα:  

  α) θα αυξηθεί,    β) θα μειωθεί,    γ) παραμείνει σταθερή,  

ii) Η ΗΕΔ της πηγής θα :   

       α) θα αυξηθεί,    β) θα μειωθεί,  γ) παραμείνει σταθερή.  

iii) Η πολική τάση της πηγής θα:  

      α) θα αυξηθεί,    β) θα μειωθεί,  γ)παραμείνει σταθερή. 

Δ) Αν χωρίς να κλείσουμε το διακόπτη συνδέαμε με σύρμα χωρίς αντίσταση τα σημεία Β και Γ, ποια θα 

ήταν η ισχύς της γεννήτριας. 

2.12.  Πτώση τάσης και ισχύς. 

Μια ηλεκτρική θερμάστρα έχει αντίσταση 40Ω και συνδέεται σε τάση 200V. 

i) Πόση είναι η ισχύς που καταναλώνει και πόση θερμότητα παράγει σε 1h; 

ii) Αν θέλουμε να ζεστάνουμε ένα απομακρυσμένο δωμάτιο, θα χρησιμοποιήσουμε μια μπαλαντέζα, 

μήκους 20m η οποία έχει σύρμα πάχους 0,8mm
2
 με ειδική αντίσταση 2.10

-7
Ωm.   

a) Πόση είναι η πτώση τάσεως πάνω στο σύρμα της  μπαλαντέζας;   
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b) Πόσο % της καταναλισκόμενης ενέργειας, μετατρέπεται σε θερμότητα στην θερμάστρα; 

2.13. Πτώση τάσης και υπερκατανάλωση. 

Πολλές φορές, λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου λέμε ότι παρουσιάζεται πτώση τάσης. Τι σημαίνει αυτό; 

Γιατί οι λάμπες μας δεν φωτίζουν στην περίπτωση αυτή;  

Ας δούμε ένα παράδειγμα. 

Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα όπου οι αγωγοί που συνδέουν τη πηγή με τους καταναλωτές έχουν αντίστα-

ση R1=1Ω, ενώ οι καταναλωτές μας είναι ωμικοί καταναλωτές με στοιχεία κανονικής λειτουργίας (100V-

1000/9 W) .  

 

Αν V=100V: 

i)   Με ανοικτούς τους διακόπτες ποια η τάση VΑΒ και πόση είναι η ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης 

μεταξύ των ΑΒ; 

ii)   Αν κλείσουμε όλους τους διακόπτες ποια η αντίστοιχη τάση VΑΒ και η ισχύς του κάθε αντιστάτη; 

2.14.  Φωτοβολία λαμπτήρων. 

Στο διπλανό κύκλωμα  συνδέονται τρεις όμοιοι λαμπτήρες. 

i)  Να συγκρίνετε τις φωτοβολίες των λαμπτήρων. 

ii)  Αν βγάλουμε από τη βάση της την Α λάμπα, πώς θα μεταβληθεί η φωτο-

βολία των άλλων λαμπτήρων; 

iii)  Αν βγάλουμε από τη βάση της την λάμπα Γ, πώς μεταβάλλεται η φωτο-

βολία των άλλων; Πώς μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος που διέρχε-

ται από τα σημεία 1,2,3; 

iv) Αν συνδέσουμε με σύρμα τα σημεία τα σημεία 1 και 2 πώς μεταβάλλεται η φωτοβολία των λαμπτή-

ρων; Πόση είναι τώρα η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων 1 και 2; 

v) Αν συνδέσουμε με σύρμα τα σημεία τα σημεία 2 και 3 πώς μεταβάλλεται η φωτοβολία των λαμπτήρων; 

Πόση είναι τώρα η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων 2 και 3; 

vi) Αν συνδέσουμε παράλληλα με τη λάμπα Γ μια άλλη όμοια λάμπα, πώς θα μεταβληθεί η φωτοβολία 

των λαμπτήρων; Πώς μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από το σημείο 2 και το ση-

μείο 3; 

2.15.  Χαρακτηριστική γεννήτριας. 
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Τα όργανα στο παρακάτω κύκλωμα είναι ιδανικά. Μεταβάλλοντας την τιμή της αντίστασης παίρνουμε τις 

τιμές του παρακάτω πίνακα. 

 

i)    Να χαράξετε την χαρακτηριστική για την γεννήτρια και να βρείτε, με βάση το διάγραμμα την Ηλε-

κτρεγερτική της δύναμη. 

ii)   Αν μηδενίσουμε την τιμή της αντίστασης R, ποιες θα είναι οι ενδείξεις των οργάνων; Ποια η εσωτερι-

κή αντίσταση της γεννήτριας; 

2.16.  Λειτουργία συσκευής και αλλαγή κυκλώματος 

Στο παρακάτω κύκλωμα ο λαμπτήρας Λ λειτουργεί κανονικά, όταν V=70V, R1=5Ω, R2=10Ω, R3=6Ω, 

R4=4Ω, ενώ η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου είναι 4Α. 

 

i)   Να βρεθεί η τάση VΑΒ και την ισχύ στον αντιστάτη με αντίσταση R1. 

ii)  Τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας του λαμπτήρα. 

iii) Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου, αν ξεβιδώσουμε τον λαμπτήρα από την βάση του και τον αφαιρέ-
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σουμε από το κύκλωμα. 

iv) Αντί να ξεβιδώσουμε τον λαμπτήρα, συνδέουμε με ένα αγωγό χωρίς αντίσταση τα σημεία Α και Β. 

Ποια θα είναι τώρα η ένδειξη του αμπερομέτρου; 

2.17. Τάσεις, δυναμικά και μια μέτρηση. 

Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος, οι αγωγοί σύνδεσης δεν έχουν αντίστα-

ση, ενώ το σημείο Γ συνδέεται με τη Γη. Δίνονται ακόμη ότι R=8Ω και V=4V, 

ενώ ο διακόπτης δ είναι ανοικτός. 

i)   Στο σημείο Γ λέμε ότι υπάρχει γείωση. Αλλά στην περίπτωση των κυκλω-

μάτων «βολεύει» να θεωρούμε ότι το δυναμικό της Γης είναι μηδέν (αντί 

να …τρέχουμε στο άπειρο!). Με βάση το δεδομένο αυτό, να υπολογίστε 

τα δυναμικά  στα  σημεία Β, Δ και Ζ. 

ii)  Πόση είναι η διαφορά δυναμικού στα άκρα του διακόπτη και πόση πρόκειται να γίνει, αν κλείσουμε το 

διακόπτη δ; 

iii)  Στην περίπτωση που κλείναμε το διακόπτη, ποια θα περιμέναμε να ήταν η ένδειξη του αμπερομέτρου; 

iv)  Κλείνουμε το διακόπτη και διαπιστώνουμε ότι το αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 0,4 Α. Να δώσετε μια 

ερμηνεία και να εξηγείστε αν το αμπερόμετρο είναι ιδανικό ή όχι. 

v)  Να υπολογίστε ξανά τα δυναμικά στα σημεία Β, Γ, Δ και Ζ. 

vi) Μιλώντας με βάση τη συμβατική φορά του ρεύματος ένα φορτίο q=2C, μετακινείται: 

  α) Από το Δ στο Γ,    

  β) Από το Γ στο Β. 

Αφού υπολογίστε την δυναμική ενέργεια του παραπάνω φορτίου στα σημεία Β, Γ και Δ, να υπολογίστε 

το έργο που παράγεται από το ηλεκτρικό πεδίο στις δυο παραπάνω μετακινήσεις. 

Τι μετράνε τα παραπάνω έργα; 

2.18. Ένα κύκλωμα με 4 καταναλωτές. 

Στο παραπάνω κύκλωμα η πηγή έχει τάση V=50V, ενώ 

A6I ,A2I ,A3I 321  . Η τάση στα άκρα του καταναλωτή Κ1 είναι 

V1 =36V, με το διακόπτη δ κλειστό. 

i) Να υπολογιστούν οι υπόλοιπες εντάσεις των ρευμάτων που έχουμε 

στο κύκλωμα. 

ii) Να βρεθούν οι τάσεις στα άκρα των υπολοίπων καταναλωτών. 

iii) Αν οι καταναλωτές μας είναι αντιστάτες, να βρεθούν οι εντάσεις 

των ρευμάτων που διαρρέει κάθε  αντιστάτη αν ανοίξουμε το διακόπτη δ. 

2.19. Ένα τμήμα κυκλώματος και τα δυναμικά. 

Στο παρακάνω σχήμα δίνεται ένας κλάδος ενός κυκλώματος, το οποίο διαρρέεται από ρεύμα με φορά από το 

Α στο Ζ και ακριβώς αποκάτω, η τιμή του δυναμικού κατά την μετακίνησή μας από το σημείο Α μέχρι το 

σημείο Ζ. 

R
Δ

B
V

Γ

Z

δ

 

4K1I

3I

2I

V

1K 2K

3K
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i)  Πόσο έργο παράγεται από το ηλεκτρικό πεδίο κατά την μετακίνηση ενός σημειακού φορτίου q1=0,1μC 

από το σημείο Α στο σημείο Β; 

ii)  Αν αφήσουμε το σημειακό φορτίο q1 σε κάποιο σημείο Κ μεταξύ των Α και Β, πόση δύναμη θα δεχτεί 

από το ηλεκτρικό πεδίο; 

iii) Κατά το πέρασμα του φορτίου q1 μέσα από το αδιαφανές κιβώτιο Χ, κερδίζει ή χάνει ενέργεια και πό-

ση; 

iv) Μπορείτε να προβλέψετε τι μπορεί να περιέχονται στα κιβώτια Χ και Υ και ποιος ο ρόλος τους στο κύ-

κλωμα;  

v) Αν ο κλάδος αυτός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι=2 Α, να βρεθεί η ενέργεια την οποία πα-

ρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα στα κιβώτια Χ και Υ σε χρονικό διάστημα t=4s. 

 vi) Δίνεται ότι το παραπάνω τμήμα, είναι στην πραγματικότητα το κύκλωμα του  

διπλανού σχήματος. Να τοποθετήστε πάνω στο κύκλωμα αυτό τα σημεία Α, Β, 

Γ, Δ, Ε και Ζ και να υπολογίσετε τα στοιχεία του κυκλώματος (R και V). 

2.20. Η ενέργεια σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. 

Δίνεται το κύκλωμα του διπλανού σχήματος, όπου η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=65V 

και εσωτερική αντίσταση r=1Ω. Οι αντιστάτες έχουν αντιστάσεις R1=8Ω και 

R2=2Ω, ενώ η συσκευή Σ, δεν είναι ωμικός καταναλωτής. Η  ένδειξη του ιδα-

νικού αμπερομέτρου είναι Ι1=6 Α.  

i)  Ποια η τάση στα άκρα του αντιστάτη R1, και ποιος ο ρυθμός με τον οποίο 

το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρει ενέργεια στον αντιστάτη R1. 

ii) Ένα φορτίο q=2C μεταφέρεται από το σημείο Β στο σημείο Α, στο εσωτε-

ρικό της πηγής. Να βρεθεί η ενέργεια που κέρδισε το φορτίο κατά την παραπάνω μετακίνησή του. Πό-

ση ενέργεια αντίστοιχα πρόσφερε η πηγή για την μετακίνηση αυτή; 

iii) Πόση ενέργεια παρέχει η πηγή στο κύκλωμα σε χρονικό διάστημα Δt=10s; 

iv) Να υπολογιστεί η ηλεκτρική ενέργεια την οποία καταναλώνει η συσκευή Σ στο παραπάνω χρονικό διά-

στημα. 

v) Να βρεθεί η ισχύς της πηγής, αν συνδέσουμε τα σημεία Γ και Δ με αγωγό μηδενικής αντιστάσεως. 
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