Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ηλεκτρικό ρεύµα

2 Ηλεκτρικό ρεύμα.

2.1.Κανόνες Kirchhoff
∆ίνεται 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 βρίσκουµε 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 λαµπτήρων 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;
∆ίνεται το φορτίο του ηλεκτρονίου |qe|=1,6·10-19C, 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 VΓ∆.
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ii) Να βρεθούν οι εντάσεις των ρευµάτων που διαρρέουν τον αντιστάτη µε αντίσταση R2 και τον λαµπτήρα 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

∆ίνεται το κύκλωµα που συναρµολογήσαµε στο εργαστήριο (το µεγάλο κουτί στην εικόνα είναι ένα τροφοδοτικό, 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 αµπεwww.ylikonet.gr
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ροµέτρου.

2.5. Ένα κύκλωµα µε λαµπτήρες.
Οι λαµπτήρες του κυκλώµατος έχουν στοιχεία κανονικής λειτουργίας (20V,40W) και λειτουργούν κανονικά. ∆ίνονται ακόµη R=4Ω και η πηγή έχει ΗΕ∆ 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 αντίστασης. Το βολτόµετρο µετρά την ΗΕ∆ Ε της πηγής. Στη συνέχεια συνδέεται στους πόλους της πηγής αντιστάτης 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 2ο νόµο του Kirchhoff στο κύκλωµα για να υπολογίστε την τάση VΑΒ. Κερδίζει ή χάνει
www.ylikonet.gr
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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.
R=120Ω
Ρ

Α
Μ

Ν

Σ

V

V=20V

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, συνδέεται µέσω αντιστάτη αντίστασης R µε τους πόλους µιας πηγής, όπως στο παρακάτω κύκλωµα. Στο διπλανό
σχήµα δίνεται η χαρακτηριστική της πηγής.

R

V (V)

Σ

30

15 Ι(Α)

E,r
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 µετρηµένη σε Wh;

2.10. Μια ηλεκτρική εγκατάσταση.
Ένα µικρό εξοχικό σπιτάκι ενός δωµατίου, τροφοδοτείται από το δίκτυο της ∆ΕΗ 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.
www.ylikonet.gr
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i) Να σχεδιάστε το ηλεκτρικό κύκλωµα του σπιτιού, στο οποίο να συµπεριλάβετε:
∆ιακόπτες, 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 λεπτά 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 διακόπτης 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,

β) θα µειωθεί,

γ) παραµείνει σταθερή.

ii) Η ΗΕ∆ της πηγής θα :
α) θα αυξηθεί,

iii) Η πολική τάση της πηγής θα:
α)

θα αυξηθεί,

β) θα µειωθεί,

γ)παραµείνει σταθερή.

∆) 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,
2

-7

µήκους 20m η οποία έχει σύρµα πάχους 0,8mm µε ειδική αντίσταση 2.10 Ωm.
a) Πόση είναι η πτώση τάσεως πάνω στο σύρµα της µπαλαντέζας;
www.ylikonet.gr
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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.
∆ίνεται το παρακάτω κύκλωµα όπου οι αγωγοί που συνδέουν τη πηγή µε τους καταναλωτές έχουν αντίσταση R1=1Ω, ενώ οι καταναλωτές µας είναι ωµικοί καταναλωτές µε στοιχεία κανονικής λειτουργίας (100V1000/9 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 φωτοβολία των άλλων λαµπτήρων;
iii) Αν βγάλουµε από τη βάση της την λάµπα Γ, πώς µεταβάλλεται η φωτοβολία των άλλων; Πώς µεταβάλλεται η ένταση του ρεύµατος που διέρχεται από τα σηµεία 1,2,3;
iv) Αν συνδέσουµε µε σύρµα τα σηµεία τα σηµεία 1 και 2 πώς µεταβάλλεται η φωτοβολία των λαµπτήρων; 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 σηµείο 3;

2.15. Χαρακτηριστική γεννήτριας.
www.ylikonet.gr
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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 Ηλεκτρεγερτική της δύναµη.

ii) Αν µηδενίσουµε την τιµή της αντίστασης R, ποιες θα είναι οι ενδείξεις των οργάνων; Ποια η εσωτερική 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 αφαιρέwww.ylikonet.gr
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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-

R

Z

ση, ενώ το σηµείο Γ συνδέεται µε τη Γη. ∆ίνονται 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-

δ

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

B

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

Γ

V

τα δυναµικά στα σηµεία Β, ∆ 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, ∆ και Ζ.
vi) Μιλώντας µε βάση τη συµβατική φορά του ρεύµατος ένα φορτίο q=2C, µετακινείται:
α) Από το ∆ στο Γ,
β) Από το Γ στο Β.
Αφού υπολογίστε την δυναµική ενέργεια του παραπάνω φορτίου στα σηµεία Β, Γ και ∆, 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

K1

I 1 = 3 A, I 2 = 2 A, I 3 = 6 A . Η τάση στα άκρα του καταναλωτή Κ1 είναι

K2
δ

V1 =36V, µε το διακόπτη δ κλειστό.
i) Να υπολογιστούν οι υπόλοιπες εντάσεις των ρευµάτων που έχουµε

I1

K4

K3

I2

I3

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

V

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.
www.ylikonet.gr
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A

I B

Γ

∆

E

Z

V (V )
30

10
x
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 πόση;
iv) Μπορείτε να προβλέψετε τι µπορεί να περιέχονται στα κιβώτια Χ και Υ και ποιος ο ρόλος τους στο κύκλωµα;
v) Αν ο κλάδος αυτός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα έντασης Ι=2 Α, να βρεθεί η ενέργεια την οποία παρέχει το ηλεκτρικό ρεύµα στα κιβώτια Χ και Υ σε χρονικό διάστηµα t=4s.
vi) ∆ίνεται ότι το παραπάνω τµήµα, είναι στην πραγµατικότητα το κύκλωµα του
διπλανού σχήµατος. Να τοποθετήστε πάνω στο κύκλωµα αυτό τα σηµεία Α, Β,

R

V

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

2.20. Η ενέργεια σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα.
∆ίνεται το κύκλωµα του διπλανού σχήµατος, όπου η πηγή έχει ΗΕ∆ Ε=65V

R1

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-

R2

Σ

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.

E ,r

ii) Ένα φορτίο q=2C µεταφέρεται από το σηµείο Β στο σηµείο Α, στο εσωτερικό της πηγής. Να βρεθεί η ενέργεια που κέρδισε το φορτίο κατά την παραπάνω µετακίνησή του. Πόση ενέργεια αντίστοιχα πρόσφερε η πηγή για την µετακίνηση αυτή;
iii) Πόση ενέργεια παρέχει η πηγή στο κύκλωµα σε χρονικό διάστηµα ∆t=10s;
iv) Να υπολογιστεί η ηλεκτρική ενέργεια την οποία καταναλώνει η συσκευή Σ στο παραπάνω χρονικό διάστηµα.
v) Να βρεθεί η ισχύς της πηγής, αν συνδέσουµε τα σηµεία Γ και ∆ µε αγωγό µηδενικής αντιστάσεως.
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