Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα – ενέργεια-ισχύς
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

1. Αντιστοιχίστε τις ηλεκτρικές πηγές της αριστερής στήλης µε τις µορφές ενέργειας που
µετατρέπουν σε ηλεκτρική, στη δεξιά στήλη.
Μπαταρία Α .
Γεννήτρια Β.

1. Θερµική
2. Ακτινοβολία

Φωτοστοιχείο Γ.

3. Κινητική

Θερµοστοιχείο ∆.

4. Χηµική

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Πατώντας το διακόπτη για να ανάψουµε το φως:
Α. Ανοίγουµε κύκλωµα.
Β. Κλείνουµε κύκλωµα.
Γ. Μεταβιβάζουµε ενέργεια.
∆. Μεταφέρουµε ηλεκτρόνια.
Ε. Παράγουµε ηλεκτρόνια.

3. Αυτή η λάµπα δεν ανάβει παρόλο που ο διακόπτης ∆ είναι
κλειστός. ∆ώστε δύο πιθανούς λόγους που συµβαίνει αυτό.

4. Υποθέστε ότι έχετε ένα εξοχικό σπίτι µακρυά από τα δίκτυα της ∆ΕΗ, αλλά, επειδή έχετε
συσκευές που απαιτούν ηλεκτρικό ρεύµα (κοµπιούτερ, κινητά τηλέφωνα, TV κτλ), χρειάζεστε
πηγές ρεύµατος. Αναφέρετε τρεις τρόπους που µπορείτε να παράγετε ηλεκτρική ενέργεια
κατάλληλη για τη λειτουργία των συσκευών σας.

5. Σηµειώστε µε Σ και Λ για τις σωστές ή λάθος προτάσεις.
Α. Η τάση είναι ένα µέγεθος που συνδέεται µε την ενέργεια που δίνει η πηγή στο κύκλωµα.
Β. Η τάση µετριέται σε βολτ.
Γ. Οι κοινές µπαταρίες του εµπορίου αναγράφουν πάντα τα αµπέρ που µπορούν να δώσουν.
∆. Το βολτόµετρο συνδέεται µε διαφορετικό τρόπο από το αµπερόµετρο σε ένα κύκλωµα.
Ε. οι ηλεκτρικές πηγές είναι και πηγές ηλεκτρονίων που δηµιουργούν ηλεκτρικό ρεύµα.
Στ. Οι πρίζες είναι πηγές ηλεκτρονίων, γι αυτό δηµιουργούν ηλεκτρικό ρεύµα.
Ζ. Κάθε ηλεκτρική πηγή µετατρέπει µια άλλη µορφή ενέργειας σε ηλεκτρική.
Η.
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6. Το κύκλωµα αποτελείται από µία πηγή, µία λάµπα, ένα
διακόπτη ∆ και τρία όργανα µέτρησης. ∆ύο βολτόµετρα και ένα
αµπερόµετρο. Τι µετράει το κάθε όργανο; Αν ο διακόπτης ∆ είναι
ανοιχτός, µηδενίζονται όλες οι ενδείξεις των οργάνων; Αν
κλείσουµε το διακόπτη, υπάρχουν µηδενικές ενδείξεις στα
όργανα; Συγκρίνετέ τις ενδείξεις των βολτοµέτρων (1) και (2)
στην περίπτωση αυτή.

7. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Οι ηλεκτρικοί καταναλωτές είναι συσκευές που:
Α. Μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια άλλη µορφής ενέργεια.
Β. Καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και την µετατρέπουν σε άλλη µορφή.
Γ. Καταναλώνουν θερµότητα και παράγουν ρεύµα.
∆. Παίρνουν τάση και δίνουν ρεύµα.

8. Για να διευκολύνουµε τη σχεδίαση κυκλωµάτων χρησιµοποιούµε σύµβολα. Με βάση τα
σύµβολα της εικόνας, να σχεδιάσετε ένα κύκλωµα που να
περιλαµβάνει ηλεκτρική πηγή, κλειστό διακόπτη, µία λάµπα
(καταναλωτής), ένα αµπερόµετρο που να µετράει το ρεύµα του
κυκλώµατος, ένα βολτόµετρο που να µετράει τη τάση στα άκρα της
λάµπας και καλώδια. Να σχεδιάσετε και τη πραγµατική φορά του
ρεύµατος στο κύκλωµα.

9. Στο κύκλωµα περιλαµβάνεται µία λάµπα, δύο πηγές 3V και 6V και
ένας διπλός διακόπτης. Σε ποια θέση, Α ή Β, πρέπει να βάλουµε το
διακόπτη ώστε η λάµπα να φωτοβολεί περισσότερο; Τι συµβαίνει σ' αυτήν
τη περίπτωση ενεργειακά; Εχει κάποια σχέση τη τάση που βάζουµε στα
άκρα ενός καταναλωτή µε την ενέργεια που καταναλώνει;

10. Μία µπαταρία του εµπορίου 1,5V τροφοδοτεί ένα απλό
κύκλωµα που περιλαµβάνει µικρή λάµπα Λ, διακόπτη ∆ και
βολτόµετρο που είναι συνδεδεµένο στους πόλους της µπαταρίας.
Με ανοιχτό το διακόπτη, ποια θα είναι η ένδειξη του βολτόµετρου;
Τι πιστεύετε ότι θα συµβεί µε την ένδειξη του βολτόµετρου αν
κλείσουµε το διακόπτη; Θα αυξηθεί, θα ελαττωθεί, θα παραµείνει
ίδια όπως πριν; Μπορείτε να δώσετε µια εξήγηση;
Τοποθετούµε τώρα το βολτόµετρο στα άκρα της λάµπας Λ
κρατώντας ανοιχτό το διακόπτη. Ποια θα είναι η ένδειξη του
βολτόµετρου; Αν κλείσουµε το διακόπτη, η ένδειξη του
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βολτόµετρου θα είναιι ίδια ή διαφορετική
διαφ
από αυτήν πού πήραµε στην προηγο
προηγούµενη άσκηση µε
κλειστό και πάλι το διακόπτη;

11. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
απ
Όταν "ανοίγουµε το φως"
ως κλείνουµε
κλείνουµ το κύκλωµα και
δηµιουργούµε ηλεκτρικό ρρεύµα. Η λάµπα φωτισµού σχεδόνν ακαριαία α
ανάβει. Αυτό
συµβαίνει γιατί:
Α. Τα ηλεκτρόνια µ
µέσα στα καλώδια κινούνται µε αστραπιαία
στραπιαία τα
ταχύτητα.
Β. Το φως διαδίδετ
διαδίδεται µε τεράστια ταχύτητα.
Γ. Ο διακόπτης
ιακόπτης στέλ
στέλνει ηλεκτρόνια στο κύκλωµα µεε πολύ µεγάλη
µεγάλ ταχύτητα.
∆. ∆ηµιουργείται
ιουργείται ηλ
ηλεκτρικό πεδίο και αυτό στέλνει τις δυνάµεις πάνω στα
ηλεκτρόνια
όνια µε αστρ
αστραπιαία ταχύτητα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ∆ΙΠΟΛΑ

12. Σηµειώστετε µε Σ και Λ για τις σωστές και λάθος προτάσεις
άσεις αντίστοιχα.
αντίστο
1.
Όλες οι ηλεκτρικές
ηλεκ
συσκευές είναι ηλεκτρικά
ά δίπολα.
2.
Για να λειτουργήσει
λειτο
ένα ηλεκτρικό δίπολο πρέπει
ρέπει να εφαρµόσουµε
εφα
τάση.
3.
Το ρεύµα πο
που διαρρέει ένα δίπολο εξαρτάταιι από την τάση
τάσ που
εφαρµόζουµε.
4.
Τα ηλεκτρικά
ηλεκτρικ δίπολα είναι πηγές ρεύµατος.

13. Μπορείτεε να ανάψετε τη λάµπα µε µια µπαταρία και ένα
καλώδιο;

14. Σε ποια σηµεία θα ακουµπούσατε
ακ
τις άκρες των καλωδίων
δίων για ν'
ν α
ανάψει η λάµπα;

15. Συνδέουµε
µε µε καλώδια
καλώδ δύο ηλεκτρικές συσκευές, µία
πηγή και ένα διακόπτη,
ιακόπτη, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Κλείνουµε το διακόπτη δ κ
και θέτουµε τις συσκευές σε
λειτουργία. Μεε ένα βελάκι σηµειώστε τη φορά του
ρεύµατος. Χαρακτηρίστε
ρακτηρίστε τα σηµεία Α,Β,Γ και ∆ µε + ή - αν
το σηµείο έχει θετική ή αρν
αρνητική πολικότητα αντίστοιχα.
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16. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η αντίσταση ενός διπόλου ορίζεται από τη σχέση:

17. Σηµειώστε µε Σ και Λ για τις σωστές και λάθος προτάσεις αντίστοιχα.
Α. Σε όλα τα ηλεκτρικά δίπολα αν αλλάξουµε την τάση που εφαρµόζουµε η
αντίσταση του διπόλου δε µεταβάλλεται.
Β. Στους αντιστάτες η αντίσταση δεν εξαρτάται από τη τάση που εφαρµόζουµε.
Γ. Το ohm (Ωµ) µετράει την αντίσταση και ορίζεται ως 1V/A.
∆. Αν γνωρίζουµε την αντίσταση ενός διπόλου µπορούµε να εκτιµήσουµε την
ένταση που περνάει από αυτό για ορισµένη τάση.

18. Ποιο από τα διαγράµµατα δίνει τη σχέση τάσης(V) - έντασης(Ι) σε έναν αντιστάτη;

19. Ο πίνακας µας δίνει τα πειραµατικά αποτελέσµατα από τις µετρήσεις τάσης-έντασης
σε ένα ηλεκτρικό δίπολο. Σε µιλιµετρέ χαρτί κατασκευάστε το διάγραµµα τάσης(V) έντασης(Ι). Ακολουθεί το νόµο του Ohm το δίπολο;
V σε Volt I σε Ampere
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20. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αν η τάση στα άκρα ενός αντιστάτη τριπλασιαστεί,
τότε η ένταση του ρεύµατος:
Α. Υποτριπλασιάζεται.
Β. Παραµένει ίδια.
Γ. Τριπλασιάζεται.
∆. Τίποτα από τα παραπάνω.

21. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αν η τάση άκρα ενός αντιστάτη 3πλασιαστεί, τότε η
αντίσταση:
Α. Υποτριπλασιάζεται.
Β. Παραµένει ίδια.
Γ. Τριπλασιάζεται.
∆. Τίποτα από τα παραπάνω.

22. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αν η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει έναν αντιστάτη
υποτριπλασιαστεί, τότε:
Α. Υποτριπλασιάζεται η αντίσταση.
Β. Υποτριπλασιάζεται η τάση.
Γ. Τριιπλασιάζεται η τάση.
∆. Τίποτα από τα παραπάνω.

23. Σχεδιάστε ένα κύκλωµα που να περιλαµβάνει αντιστάτη µε αντίσταση 12Ω, µια µπαταρία
και ένα αµπερόµετρο στο οποίο να διαβάζουµε 1,5Α. Τι θα διαβάζουµε στο βολτόµετρο αν το
συνδέσουµε στους πόλους της µπαταρίας του ανωτέρω κυκλώµατος;

24. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αν στο κύκλωµα αντικαταστήσουµε την πηγή των 12V µε
άλλη πηγή 15V τότε:
Α. Η αντίσταση του αντιστάτη µεγαλώνει.
Β. Η τάση στα άκρα της R µεγαλώνει.
Γ. Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα µειώνεται.
∆. Η ένταση του ρεύµατος που περνάει από την πηγή
παραµένει ίδια.

25. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Αν κόψουµε την τάση στο µισό, η ένταση του ρεύµατος θα
γίνει:
Α. 15mA
Β. 30mA
Γ. 40mA
∆. 60mA
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26. Στα κυκλώµατα
λώµατα 1,2
1, και
κ 3 εφαρµόστε το νόµο του Ohm και υπολογίστε
υπολο
το µέγεθος
που δε γνωρίζουµε,
ουµε από τα V,I και R, σε κάθε περίπτωση.

27. Πόσο ρεύµα
ύµα θα περάσει
περάσ από το σώµα ενός ανθρώπου αν βάλει τα δάκτυλά του στην
πρίζα της ∆ΕΗ που δίνει 220V; Η µέση αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος,
σώµ
αν είναι ξερό
το δέρµα, είναιι 110.000Ω
0Ω (110ΚΩ). Εξετάστε το ίδιο πρόβληµα
ληµα αν το δδέρµα είναι υγρό,
δηλαδή κάποιος
ος πιάνει τη π
πρίζα µε βρεγµένα δάκτυλα. Στηνν περίπτωση αυτή η αντίσταση
του ανθρώπου γίνεται 11
110Ω.
Ω

28. Από τα δεδοµένα
εδοµένα του παρακάτω διαγράµµατος υπολογίστε
γίστε την αν
αντίσταση του
αντιστάτη. Πόση
ση θα είναι η αντίστασή του αν η τάση στα άκρα
κρα του αυξ
αυξηθεί στα 48V;

29. Ποιες είναι
ναι οι ενδείξεις
ενδείξε των οργάνων στο παρακάτω κύκλωµα;

30. Ένας µαθητής
θητής πειραµατίζεται
πειραµ
µε έναν αντιστάτη που βρήκε σε ένα παλιό ραδιόφωνο.
Όταν στα άκρα
α του αντιστά
αντιστάτη συνδέει µία µπαταρία του 1,5V, περνάει ρρεύµα 0,025Α. Αν
συνδέσει 4 µπαταρίες
αταρίες του 1,5V, τότε το ρεύµα γίνεται 0,1Α. Ενώ αν βάλ
βάλει 9βολτη µπαταρία
µετράει ρεύµα 0,15Α.
Α Είνα
Είναι ωµικός ο αντιστάτης; (Ωµικός λέγεται
εται ο αντιστάτης
αντ
που
υπακούει στο νόµο του Ohm).Υπόδειξη:
O
Ενας τρόπος είναι να ελέγξουµε αν η αντίσταση R
του αντιστάτη είναιι σταθερή και µε τα τρία ζεύγη τιµών
.
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31. ∆ιαθέτετε τρεις αντιστάτες των 30Ω, 40Ω και 50Ω και µία ηλεκτρική πηγή των 12V.
Σε ποιον από τους τρεις αντιστάτες θα συνδέατε την πηγή ώστε να έχετε το λιγότερο ρεύµα
στο κύκλωµα; Πόσα αµπέρ είναι αυτό το ρεύµα;

32. Ποιες είναι οι ενδείξεις των οργάνων; Με ποιον από τους
δύο αντιστάτες, των 20Ω ή των 30Ω, θα αντικαθιστούσατε τον
αντιστάτη των 25Ω του κυκλώµατος για να πάρετε
µεγαλύτερη ένδειξη στο αµπερόµετρο; Θα άλλαζε στην
περίπτωση αυτή η ένδειξη του βολτόµετρου; Αν δεν αλλάξετε
τον αντιστάτη των 25Ω και αντί της πηγής των 10V
χρησιµοποιούσατε µία από τις άλλες δύο της εικόνας, ποια θα
βάζατε στο κύκλωµα ώστε να έχετε µικρότερη ένδειξη στο
βολτόµετρο; Τι θα συνέβαινε, στην περίπτωση αυτή, µε την
ένδειξη του αµπερόµετρου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

33. Σηµειώστε µε Σ και Λ για τις σωστές ή λάθος προτάσεις αντίστοιχα.
Α. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, όταν είναι σε λειτουργία, θερµαίνονται.
Β. Το "φαινόµενο Joule" είναι το φαινόµενο της διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύµατος
µέσα από τους αγωγούς.
Γ. Η θερµότητα που µεταφέρεται από έναν αντιστάτη στο περιβάλλον οφείλεται
στην ηλεκτρική ενέργεια.
∆. Το ηλεκτρικό ρεύµα µεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια.

34. Η ∆ΕΗ καταγράφει και χρεώνει την ενέργεια του ρεύµατος που καταναλώνουµε η την
ισχύ του;

35. Μπορείτε να περιγράψετε µε ποιον τρόπο θερµαίνεται από το ηλεκτρικό ρεύµα ένα µικρό
δωµάτιο που χρησιµοποιεί το θερµαντικό σώµα της εικόνας;
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36. Γιατί χρησιµοποιούµε σύρµα από βολφράµιο στις λάµπες πυρακτώσεως;
37. Στο παρακάτω κύκλωµα τροφοδοτούνται µε κατάλληλη τάση δύο λάµπες και
φωτοβολούν. Ποιον από τους δύο διακόπτες δ1 και δ2θα κλείνατε για να προκαλέσετε
βραχυκύκλωµα και γιατί; Θα φωτοβολούν τότε οι δύο λάµπες;

38. Ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας έχει µάζα µαζί µε τον οδηγό του 1000Kg
και τρέχει µε σταθερή ταχύτητα 108km/h (=30m/s). Για το σκοπό αυτό η µπαταρία του
τροφοδοτεί τα κυκλώµατα του αυτοκινήτου µε ενέργεια 700KJ.
1.
Πόση είναι κινητική ενέργεια που έχει το αυτοκίνητο όταν κινείται µε την
ταχύτητα των 108km/h;
2.
Από την ενέργεια που δίνει η µπαταρία, πόση πηγαίνει στην κίνηση του
αυτοκινήτου και πόση χάνεται;
3.
Πού πηγαίνει η ενέργεια που χάνεται;
Θυµηθείτε ότι
η κινητική ενέργεια ενός σώµατος δίνεται από τη σχέση:

39. Με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού µοτέρ ανεβάζουµε 100Kg νερού από ένα πηγάδι βάθους
20m. Το µοτέρ, κατά τη λειτουργία του, χάνει ενέργεια 8KJ.
Α. Πόση είναι η δυναµική ενέργεια που χρειάζονται τα 100Kg νερού για να φτάσουν
στην επιφάνεια;
Β. Με πόση ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να τροφοδοτηθεί το µοτέρ για να ανεβεί το
νερό.
Γ. Θυµηθείτε ότι η δυναµική ενέργεια που αποκτά ένα σώµα σε ύψος h δίνεται από
τη σχέση:
∆ίνεται επίσης g=10m/s2
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40. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει µια συσκευή είναι:

41. Ένας κινητήρας λειτουργεί µε τάση 220V και διαρρέεται από ρεύµα 2Α. Με πόση
ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτείται αν λειτουργήσει για 10min;

42. Ένα αιρκοντίσιον έχει ισχύ 1,1KW και τροφοδοτείται µε 220V.
Α. Πόσο ηλεκτρικό ρεύµα το διαρρέει;
Β. Πόση ενέργεια θα καταναλώσει αν λειτουργήσει για 3h;

43. Μία ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί µε τάση 220V. Πόσο ρεύµα περνάει από αυτήν όταν η
ενέργεια που δέχεται από το ρεύµα είναι 1.100J σε κάθε δευτερόλεπτο λειτουργίας της. Πόσα
watt είναι η ισχύς της σκούπας;

44. Στο κύκλωµα οι ενδείξεις των οργάνων είναι 4Α και
24V. Πόση είναι η ενέργεια που δίνει το ρεύµα στον
αντιστάτη R για λειτουργία 5min; Σε τι µορφή τη µετατρέπει
ο αντιστάτης την ενέργεια αυτή;

45. Στο κύκλωµα της παρακάτω εικόνας να υπολογίσετε:
α. Την ολική αντίσταση.
Β. Το ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα.
Γ. Την ισχύ που καταναλώνεται σε κάθε µία αντίσταση.
∆. Την ισχύ που καταναλώνεται στην ολική αντίσταση.
Ε. Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος 4 µε αυτό
του 5.

46. Πάνω σε µία λάµπα γράφει 60W/120V. Αν υποθέσουµε ότι η λάµπα είναι ένας απλός
αντιστάτης υπολογίστε:
Α. Την αντίσταση R της λάµπας.
Β. Αν κάποιος τροφοδοτήσει µε 75V τη λάµπα, πόση ισχύς αναπτύσσεται σ' αυτή;
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47. Στην ετικέτα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ανεµιστήρα αναγράφονται τα στοιχεία
880W/220V. Μπορείτε να εξηγήσετε τη σηµασία τους; Πόσο θα είναι το ρεύµα I που θα περνάει
από τη συσκευή όταν λειτουργεί; Αν λειτουργήσει για 1h πόση ενέργεια σε κιλοβατώρες (KWh)
θα καταναλώσει; Από πού προέρχεται αυτή η ενέργεια και σε τι µετατρέπεται;

48. Σε µία οικία λειτουργούν 4 λάµπες των 100W για 3h, 1 ηλεκτρική σκούπα των 2000W για
1h και ένα πλυντήριο των 3000W για 2h. Πόσες κιλοβατώρες (kWh) κατέγραψε ο µετρητής της
∆ΕΗ για τη λειτουργία των συσκευών αυτών;

49. Στο παρακάτω κύκλωµα υπάρχει ο κινητήρας Κ συνδεµένος σε σειρά µε αντιστάτη
R=20Ω. Όλο το κύκλωµα τροφοδοτείται µε τάση V. Στα άκρα του αντιστάτη και του κινητήρα
υπάρχουν δύο βολτόµετρα V1 και V2 και µετρούν 40V και 60V
αντίστοιχα. Υπολογίστε:
Α. Με πόσο ρεύµα Ι διαρρέεται το κύκλωµα;
Β. Πόσο είναι το ρεύµα που περνάει µέσα από τον
κινητήρα;
Γ. Με πόση ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτείται ο
κινητήρας αν λειτουργήσει για 1h;
∆. Πόση είναι η ισχύς που απορροφά ο κινητήρας;
Ε. Σε ποιες µορφές ενέργειας µετατρέπει ο κινητήρας την ηλεκτρική ενέργεια;

50. Ένας αντιστάτης αντίστασης R συνδέεται µε πηγή η οποία δίνει στο κύκλωµα ηλεκτρική
ενέργεια Ε= 16J σε χρόνο t=32s. Επιπλέον στο ίδιο χρονικό διάστηµα περνούν
από µια διατοµή του σύρµατος του αντιστάτη Ν=2·1021 ηλεκτρόνια. Να βρείτε:
i. Την ένταση Ι του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα.
ii. Την τάση V της πηγής.
iii. Την αντίσταση R του αντιστάτη. ∆ίνεται:e=1,6.10-19C

51.

Μια µπαταρία η οποία καταναλώνει χηµική ενέργεια Εχηµ=8000J σε χρόνο
t=4s συνδέεται µε αντιστάτη αντίστασης R .Αν σε χρόνο t=4s περνούν από µια διατοµή του
σύρµατος της αντίστασης Ν=4·1020 ηλεκτρόνια να βρείτε:
i. Την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα.
ii. Την τάση στα άκρα της µπαταρίας.
iii. Την αντίσταση R. ∆ίνεται: e=1,6·10-19C

52. . Μια πηγή τάσης V=6400V συνδέεται µε καταναλωτή
που µετατρέπει όλη την
19

ηλεκτρική ενέργεια που του µεταφέρουνΝ=24·10 ηλεκτρόνια σε χρόνο t=2,4s, σε θερµική. Να
βρεθούν:
i. Την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα.
ii. Την αντίσταση R του καταναλωτή .
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i i i . Τ η ν η λ ε κ τ ρ ι κ ή ε ν έ ρ γ ε ι α π ο υ π α ρ έ χ ε ι η π η γ ή σ τ ο κύκλωµα.

53. . Ένας αντιστάτης αντίστασης R=25Ω συνδέεται µε πηγή
τάσης V=625V και σε χρόνο
19
t=1,6s περνούν από µια διατοµή του σύρµατος του Ν=25·10 ηλεκτρόνια
i . Π ο ι α η έ ν τ α σ η Ι τ ο υ ρ ε ύ µ α τ ο ς π ο υ δ ι α ρ ρ έ ε ι τ ο ν αντιστάτη;
ii. Ποιο το φορτίο e του ενός ηλεκτρονίου;
iii. Ποια η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει η πηγή στο κύκλωµα σε χρόνο t=1,6s;

54.. Μια µπαταρία τάσης V=60V συνδέεται µε µεταλλικό αγωγό σταθερής θερµοκρασίας. Το
κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι=15Α.
i. Να βρείτε το φορτίο που διαπερνά µια διατοµή του αγωγού σε χρόνο t=2s.
i i . Ν α υ π ο λ ο γ ί σ ε τ ε τ η χ η µ ι κ ή ε ν έ ρ γ ε ι α π ο υ κ α τ α ν α λ ώ ν ε ι η µπαταρία.
iii. Να βρείτε την αντίσταση R του αγωγού.
iv. Πόσα ηλεκτρόνια διαπερνούν τον αγωγό σε χρόνο t=2s.∆ίνεται: e =16·10 -20C.

55. Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω σχέσεις ισχύουν για σύνδεση δύο αντιστατών R1 και
R2 σε σειρά και ποιες για παράλληλη.

56. ∆ιαθέτετε δύο αντιστάτες µε αντιστάσεις 0,01Ω και 10ΚΩ και τους συνδέουµε σε σειρά. Η
ισοδύναµη αντίσταση θα είναι:
Α. Μικρότερη από 0,01Ω.
Β. Μεταξύ των 0,01Ω και 10ΚΩ.
Γ. Μεγαλύτερη από 10ΚΩ.

57. ∆ιαθέτετε δύο αντιστάτες µε αντιστάσεις 0,01Ω και 10ΚΩ και τους συνδέουµε παράλληλα.
Η ισοδύναµη αντίσταση θα είναι:
Α. Μικρότερη από 0,01Ω.
Β. Μεταξύ των 0,01Ω και 10ΚΩ.
Γ. Μεγαλύτερη από 10ΚΩ.
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58. Σηµειώστε µε Σ και Λ τις σωστές και λάθος προτάσεις αντίστοιχα.
Α. Οταν συνδέουµε αντιστάτες σε σειρά µειώνουµε τη συνολική αντίσταση του
κυκλώµατος.
Β. Η παράλληλη σύνδεση µειώνει τη συνολική αντίσταση του κυκλώµατος.
Γ. Στην σύνδεση αντιστατών σε σειρά από οποιοδήποτε σηµείο το κυκλώµατος περνάει
το ίδιο ρεύµα.
1.
∆ύο αντιστάτες συνδεµένοι παράλληλα διαρρέονται πάντα από το ίδιο
ρεύµα.

59. ∆ύο λάµπες Λ1 και Λ2 συνδέονται σε σειρά και
τροφοδοτούνται µε µία πηγή. Ο διακόπτης δ είναι ανοιχτός.
Φωτοβολούν οι δύο λάµπες; Αν κλείσουµε το διακόπτη δ, θα
φωτοβολούν; Σηµειώστε και στις δύο περιπτώσεις την πορεία του
ρεύµατος στο κύκλωµα. Υπόδειξη: πρέπει να γνωρίζετε ότι το ρεύµα
όταν συναντάει δύο δρόµους εκ των οποίων ο ένας έχει µηδενική ή
ασήµαντη αντίσταση ενώ ο άλλος παρουσιάζει υπολογίσιµη
αντίσταση, τότε όλο το ρεύµα περνάει από τον αγωγό χωρίς
αντίσταση.

60. Οι δύο αντιστάσεις είναι R1=12Ω και R2=6Ω, ενώ η πηγή τροφοδοτεί το σύστηµα µε
12V. Υπολογίστε την ισοδύναµη αντίσταση Rολ του κυκλώµατος και το ρεύµα I που περνάει
από την πηγή στις δύο περιπτώσεις της εικόνας, εφαρµόζοντας το νόµο του Ohm.

61. ∆ιαθέτετε αντίσταση 4Ω. Αν θέλετε να αυξήσετε την αντίσταση στα 6Ω, πόσα ohm
αντίσταση θα χρησιµοπούσατε ακόµα και µε ποιον τρόπο θα τη συνδέατε (σε σειρα ή
παράλληλα;) µε αυτήν των 4Ω; Γιατί; Πώς θα αντιµετωπίζατε το πρόβληµα αν θέλατε τα 4Ω
να τα µειώσετε σε 3Ω;

62. ∆ύο αντιστάσεις R1=20Ω και R2=40Ω συνδέονται σε σειρά.
Οι τάσεις που αναπτύσσονται στα άκρα τους είναι 8V και 4V.
Ποια από τις δύο τάσεις υπάρχει στα άκρα της R1 και ποια στα
άκρα της R2; Γιατί; του Ohm.
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63. ∆ύο αντιστάσεις R1=20Ω και R2=40Ω συνδέονται παράλληλα. Από τους δύο
παράλληλους κλάδους διέρχονται ρεύµατα 3Α και 1,5Α. Ποιο από τα δύο ρεύµατα περνάει από
την R1 και ποιο από την R2; Γιατί;

64. Πώς θα συνδέατε την αντίσταση των 40Ω (σε σειρά ή
παράλληλα;) µε αυτήν των 60Ω στο κύκλωµα για να ελλατωθεί η
ένδειξη το αµπερόµετρου; Γιατί;

65. Στο κύκλωµα δίνεται η αντίσταση R1=3Ω, η τάση της
πηγής που τροφοδοτεί το κύκλωµα V=12V και η ένταση του ρεύµατος που περνάει από την
πηγή (και διαρρέει το κύκλωµα) I=3A. Εφαρµόστε το νόµο το Ohm και βρείτε την Rολ. Κατόπιν
υπολογίστε την αντίσταση R2.

66. ∆ίνεται R1=4Ω, η τάση της πηγής V=6V και το ρεύµα που περνάει από την πηγή I=2Α.
Βρείτε την Rολ χρησιµοποιώντας το νόµο του Ohm. Υπολογίστε την αντίσταση R2.

67. Οι δύο αντιστάσεις είναι R1=30Ω και R2=50Ω και
τροφοδοτούνται µε τάση V=120V. Υπολογίστε την Rολ.
Εφαρµόστε το νόµο του Ohm και βρέστε την ένδειξη του
αµπερόµετρου. Βρέστε ακόµα πόση θα είναι η τάση V1 στα
άκρα της R1 και πόση η τάση V2 στα άκρα της R2. Ποια σχέση
βλέπετε να έχουν οι τάσεις V1, V2 και V;
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68. Οι αντιστάσεις R1=12Ω και R2=4Ω
τροφοδοτούνται µε τάση V=24V. Υπολογίστε την Rολ.
Εφαρµόστε το νόµο του Ohm και βρέστε το ρεύµα I του
συστήµατος. Πόση είναι η τάση V1 και η τάση V2 στα
άκρα των δύο αντιστατών R1 και R2 αντίστοιχα;
Υπολογίστε και πάλι µε εφαρµογή του νόµου του Ohm
τα ρεύµατα Ι1 και Ι2 που διαρρέουν τους αντιστάτες
R1 και R2. Ποια βλέπετε να είναι η σχέση µεταξύ των
τριών ρευµάτων Ι1, Ι2 και Ι;

69. Στο κύκλωµα δίνονται δύο αντιστάτες µε αντιστάσεις
R1=4Ω και R2=6Ω συνδεµένοι σε σειρά. Με ένα βολτόµετρο
µετράµε την τάση V1 στα άκρα της R1 και τη βρίσκουµε 8V.
Πόσο είναι το ρεύµα που περνάει από την R2; Πόσο ρεύµα
περνάει από την πηγή; Υπολογίστε την Rολ και κατόπιν την
τάση µε την οποία τροφοδοτεί η πηγή το σύστηµα.

70. Στο παρακάτω κύκλωµα οι ενδείξεις των οργάνων που εικονίζονται είναι 120V και 4A.
∆ίνεται επίσης η αντίσταση R1 =20Ω. Υπολογίστε την R2 και την τάση της πηγής V.

71. Οι αντιστάσεις στο κύκλωµα είναι R1=3Ω και R2=6Ω.
Το αµπερόµετρο, που είναι συνδεµένο στον κλάδο του
R1 δείχνει Ι1= 2Α. Πόση είναι η τάση στα άκρα της R1; Πόση
είναι η τάση στα άκρα της R2; Και πόση είναι η τάση που
τροφοδοτεί η πηγή το σύστηµα των δύο αντιστατών;
Υπολογίστε την ισοδύναµη αντίσταση Rολ και κατόπιν,
εφαρµόζοντας το νόµο του Ohm, το ρεύµα Ι2 που διαρρέει
την R2 και το ρεύµα Ι που περνάει από την πηγή.
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72. Στο κύκλωµα του σχήµατος:
Α. Τι δείχνει το αµπερόµετρο όταν ο
διακόπτης είναι ανοιχτός (OFF);
Β. Τι δείχνει το αµπερόµετρο όταν ο
διακόπτης είναι κλειστός{ΟΝ);
Γ. Ποιο το ρεύµα σε κάθε αντίσταση
όταν ο διακόπτης είναι κλειστός;
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