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2.Γ.  Ηλεκτρικό ρεύμα. 

2.21. Μια αντίσταση και η περιπέτεια μέτρησή της 

Διαθέτουμε έναν αντιστάτη με αντίσταση R=10Ω την οποία συνδέουμε με μια πηγή σταθε-

ρής τάσης V=5Ω, όπως στο σχήμα. 

i)  Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη. 

ii) Ένας μαθητής Α θέλοντας να μετρήσει την παραπάνω ένταση του ρεύματος, χρησιμο-

ποιεί ένα αμπερόμετρο με εσωτερική αντίσταση rΑ =2Ω. Να σχεδιάστε το κύκλωμα 

που θα χρησιμοποιήσει και να βρείτε την ένδειξη του αμπερομέτρου. 

iii) Ένας δεύτερος μαθητής Β, μη γνωρίζοντας την τιμή της αντίστασης R, χρησιμοποιεί 

το παραπάνω αμπερόμετρο και ένα βολτόμετρο με εσωτερική αντίσταση rv=100Ω, 

δημιουργώντας το διπλανό κύκλωμα. 

 α) Ποιες θα είναι οι ενδείξεις των οργάνων; 

 β) Ποια η πειραματική τιμή της αντίστασης Rπ που υπολογίζει; 

iv) Ένας τρίτος μαθητής Γ, υποστηρίζει ότι θα ήταν ακριβέστερη η μέτρηση, αν 

χρησιμοποιούσε τα όργανα σε σύνδεση, όπως στο διπλανό κύκλωμα. Είναι 

σωστή η εκδοχή αυτή; 

v) Τέλος ένας μαθητής Δ χρησιμοποιεί ιδανικά όργανα, αμπερόμετρο και βολ-

τόμετρο, στην ίδια διάταξη με τον Β. 

α)  Ποιες είναι οι εσωτερικές αντιστάσεις των οργάνων; 

β)  Ποιες είναι οι ενδείξεις των οργάνων και ποια είναι η πειραματική αντίσταση Rπ,Γ την οποία υπολο-

γίζει; 

2.22. 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 

r=1Ω και το αμπερόμετρο είναι ιδανικό. 

i) Να βρεθούν, η ένδειξη του αμπερομέτρου καθώς και η τάση VΓΔ.  

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 

η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή; 

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. 

α) Να βρεθεί η τάση VΓΔ=VΓ-VΔ. Το ηλεκτρικό ρεύμα παρέχει ή παίρνει 
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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 2
ου

 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; 

2.23. Δουλεύοντας με αμπερόμετρα-βολτόμετρα 

Διαθέτουμε μια μπαταρία με ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r. Συνδέουμε ένα αμπερόμετρο Α1, όπως στο 

(α) κύκλωμα το οποίο δείχνει ένδειξη 6Α.  

 

 Αντικαθιστούμε το αμπερόμετρο Α1 με ένα δεύτερο αμπερόμετρο Α2, το οποίο δείχνει επί-

σης 6Α (σχήμα β). 

i)  Αν σχηματίσουμε το (γ) κύκλωμα, χρησιμοποιώντας τα δυο αμπερόμετρα και το πρώ-

το δείξει 4Α, ποια θα είναι η ένδειξη του δεύτερου; 

ii)  Αν η ένδειξη του ιδανικού βολτομέτρου (άπειρη εσωτερική αντίσταση) στο κύ-

κλωμα (γ) είναι 8V, ποια η τάση VΑΒ στο (α) κύκλωμα; 

iii) Αποσυνδέουμε το βολτόμετρο από το (γ) κύκλωμα, συνδέοντάς στα άκρα του 2
ου

 

αμπερομέτρου όπως στο κύκλωμα (δ). Ποια θα είναι τώρα η ένδειξη του βολτομέ-

τρου; 

iv) Να βρεθεί η ΗΕΔ της πηγής και η εσωτερική της αντίσταση r. 

v) Αν αλλάξουμε θέσεις σε αμπερόμετρο Α2 και βολτόμετρο (τη θέση του ενός, παίρνει το άλλο), του 

σχήματος (δ), τι θα δείξουν τώρα τα όργανα; 

vi) Αλλάζουμε αμοιβαία τώρα τις θέσεις του αμπερομέτρου Α1 και του βολτομέτρου, παίρνοντας το κύ-

κλωμα του σχήματος (ε). Ποιες θα είναι τώρα οι ενδείξεις των οργάνων; 
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vii) Αν σχηματίσουμε το κύκλωμα του σχήματος (στ), ποιες θα είναι τώρα οι ενδείξεις των οργάνων; 

viii) Ποιες οι ενδείξεις των οργάνων στο (ζ) κύκλωμα; 

 

Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 

 

 


