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                    ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
 
    Η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. Φορείς του 

ηλεκτρικού ρεύματος στα μέταλλα είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, στους ηλεκτρολύτες είναι τα ιόντα 

και στους αέριους αγωγούς μπορεί να είναι ιόντα και ηλεκτρόνια. 

    Η ηλεκτρική πηγή ΔΕΝ είναι αποθήκη ηλεκτρικών φορτίων και η διαφορά δυναμικού μεταξύ 

των πόλων της, όταν αυτή διαρρέεται από ρεύμα είναι σταθερή. Η ηλεκτρική πηγή δεν δίνει (ΔΕΝ 

παράγει) φορτία στο κύκλωμα, απλά θέτει σε κίνηση τα ήδη υπάρχοντα ηλεκτρικά φορτία (ελεύθερα 

ηλεκτρόνια) των αγωγών. Αυτό βέβαια γίνεται με συνεχή προσφορά ενέργειας από την πηγή. 

 

         Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος ή απλά ρεύμα Ι : 
    Είναι ο ρυθμός ροής του φορτίου από μια διατομή του αγωγού. Όταν ο ρυθμός ροής είναι 

σταθερός, ισχύει ότι: 

                                   όπου Q είναι η απόλυτη τιμή του συνολικού φορτίου  που διέρχεται  από  μια   

                                        διατομή του αγωγού σε χρόνο t. 

                                        (Μονάδα έντασης το 1 Αmbere , ισχύει ότι 1A=1C/1s ) . 

      Από την σχέση αυτή φαίνεται ότι για το φορτίο θα ισχύει : Q=I t . 

      Επίσης επειδή το φορτίο είναι κβαντισμένο μέγεθος ισχύει ότι  Q = n∙qe    όπου : 

            n    είναι ο αριθμός των στοιχειωδών φορτίων και 

            qe    είναι το φορτίο ενός ηλεκτρονίου ή πρωτονίου . 

 

     Αρχή διατήρησης του φορτίου :  

     Σ’ έναν αγωγό που δεν παρουσιάζει διακλάδωση, όσο φορτίο διακινείται ανά μονάδα χρόνου 

μέσα από κάποια διατομή, άλλο τόσο – ίσο – φορτίο θα διακινείται ανά μονάδα χρόνου και μέσα από 

μια οποιαδήποτε άλλη διατομή του αγωγού. 

 

1ος κανόνας του Kirchhoff :  

     Σ’ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, αν εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης του φορτίου για ένα κόμβο 

(σημείο διακλάδωσης), όπως το επόμενο σχήμα, ισχύει ότι:   

         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      Q = Q1+Q2+Q3                                                                                                                                                                                             

                                           άρα    
1 2 3

Ι t = Ι t + Ι t + Ι t                                                                                                    

          Και  Q=I t                        

                                                        Ι=Ι1 +Ι2 +Ι3                                                                                      

                                                                                                                                                                        

    Δηλαδή : Σε κάθε κόμβο κυκλώματος το άθροισμα των εντάσεων 

των ρευμάτων που εισέρχονται στον κόμβο είναι ίσο με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων 

που εξέρχονται από αυτόν ,    Σ(Ιεις.) = Σ(Ιεξερχ.)   

 

2ος κανόνας του Kirchhoff :  

      Έστω Α, Β, Γ συνεχόμενα σημεία σε έναν αγωγό χωρίς διακλάδωση. Για τις διαφορές δυναμικού 

ισχύει ότι: 
 

VAB + VΒΓ = VΑΓ 

      Δηλαδή η τάση στα άκρα ενός συνόλου αγωγών σε σειρά είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων 

που υπάρχουν σε καθένα από αυτούς τους αγωγούς.  
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       Η παραπάνω σχέση γράφεται και    VAB + VΒΓ + (-VΑΓ)=0               

                                                                                                                     άρα VAB + VΒΓ+ VΓΑ=0 

Αλλά εφόσον ισχύει ότι     - VΑΓ= - ( VA-VΓ  )= VΓ -VA= VΓΑ 

    
   Δηλαδή τελικά κατά μήκος ενός κλειστού κυκλώματος το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυνα-

μικού είναι ίσο με το μηδέν. Αυτός ο κανόνας είναι αποτέλεσμα της αρχής διατήρησης της 

ενέργειας. 

 

●  Η καμπύλη η οποία σε ένα σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων 

απεικονίζει την συνάρτηση έντασης ηλ. ρεύματος – τάσης, I= f(V) 
λέγεται χαρακτηριστική καμπύλη για κάθε δίπολο. Γνωρίζοντας 

αυτή την καμπύλη μπορούμε να προβλέψουμε την λειτουργία του 

δίπολου όταν αυτό βρεθεί μέσα σε κάποιο κύκλωμα.  

 

Ηλεκτρική αντίσταση R ενός αγωγού:  

      Είναι το πηλίκο της τάσης V που εφαρμόζεται στα άκρα του 

αγωγού, προς την ένταση Ι του ρεύματος που τον διαρρέει: 

                                  R = 
V

I
    ( Μονάδα αντίστασης το 1 Ωμ, ισχύει ότι: 1Ω = 1V/1A) 

    Ουσιαστικά η αντίσταση ενός αγωγού αποτελεί το μέτρο της δυσκολίας στην κίνηση των 

ελευθέρων ηλεκτρονίων στο εσωτερικό του αγωγού, αφού αυτά στην πορεία τους συγκρούονται με τα 

ιόντα του μεταλλικού πλέγματος αφ’ ενός και αφ’ ετέρου δέχονται δυνάμεις από τα ιόντα του 

μετάλλου. Οι δυνάμεις αυτές εκφράζονται ως δυνάμεις τριβής, μέτρο των οποίων αποτελεί το μέγεθος 

αντίσταση του αγωγού. Γενικά ισχύουν τα εξής: 

      α) Η R των μεταλλικών αγωγών είναι ανεξάρτητη από την τιμή και την πολικότητα της τάσης που 

εφαρμόζεται στα άκρα τους. 

      β) Η χαρακτηριστική καμπύλη των μεταλλικών αγωγών, δηλαδή η I= f(V) είναι γραμμική και 

διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Η κλίση της καμπύλης μας δίνει την αντίσταση του αγωγού γιατί 

είναι εφφ = Ι/V = 1/R. 

      γ) Η αντίσταση μεταλλικών αγωγών εξαρτάται από την θερμοκρασία. 

       

     Αντίσταση κυλινδρικού ή πρισματικού αγωγού : (αγωγός σταθερής διατομής) 

                        όπου : 

                           ο συντελεστής p λέγεται ειδική αντίσταση του υλικού από το οποίο είναι 

                           κατασκευασμένος ο αγωγός, εξαρτάται από τη θερμοκρασία και μετριέται σε Ω m ,  

                       l είναι το μήκος του αγωγού και  

                           S το εμβαδόν της διατομής του αγωγού. 

          

Νόμος του Ohm :   
Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη (μεταλλικό αγωγό) σταθερής θερμοκρασίας  

είναι ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του. 

V

R
       με R = σταθερή 

 Ο νόμος του Ohm  ισχύει για μεταλλικούς αγωγούς σταθερής θερμοκρασίας (άρα και σταθερής  

αντίστασης ) ενώ η εξίσωση ορισμού της αντίστασης ( R=V/I) ισχύει για όλους τους αγωγούς . 

 

 

 

 

l
R = p

s
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  Μνημονικός κανόνας για τον νόμο του Ohm: 

  Σχεδιάζουμε το παρακάτω σχήμα και «κρύβουμε» το μέγεθος που ψάχνουμε. 

 
                                                            

 ●           Από το νόμο του Ohm για τον αγωγό ΑΒ θα έχουμε ότι : 

               I = V/R    V = I R   όπου V είναι η διαφορά δυναμικού στα άκρα του αγωγού. 

     Εφόσον  V = VA  – VB  τότε     VB = VA - V    

δηλαδή το  δυναμικό VB  είναι μικρότερο από το  VA  κατά   V = I R .                       

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      Συμπερασματικά : 

i)  Όταν ένας μεταλλικός αγωγός αντίστασης R διαρρέεται από ρεύμα έντασης I, τότε κατά μήκος του 

αγωγού, στη φορά του ρεύματος έχουμε πτώση τάσης δηλαδή πτώση δυναμικού κατά   I∙R  

ii) Το ρεύμα έχει συμβατική φορά από υψηλότερο προς χαμηλότερο δυναμικό. 

 

Σύνδεση αντιστάσεων :  
Ένα σύστημα αντιστατών με δύο ακροδέκτες, που διαρρέεται  από ηλεκτρικό ρεύμα  μπορεί  πάντα 

να αντικατασταθεί με έναν αντιστάτη που  ονομάζεται  ισοδύναμη αντιστάτη (Rολ). Η τιμή αυτής της 

ολικής αντίστασης εξαρτάται από τον τρόπο συνδεσμολογίας των αντιστατών του συστήματος. 

    



 4 

 

 i) Σε σειρά : 

     Όταν οι αντιστάτες είναι διαδοχικοί και δεν παρεμβάλλεται μεταξύ τους αγωγός, που να 

δημιουργεί διακλάδωση ρεύματος τότε θα διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα και θα λέμε ότι είναι 

συνδεδεμένοι σε σειρά. 

 

    

      

ii) Παράλληλα : 

Αντιστάτες που στα άκρα τους επικρατεί ίδια (κοινή) τάση λέμε ότι είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. 

 

 

 

● Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση, στην παράλληλη σύνδεση η Rολ είναι μικρότερη ακόμη 

και από την μικρότερη των συνδεδεμένων αντιστάσεων. 

   

● Όταν οι αντιστάσεις είναι ίσες (R1=R2=R3=…..) τότε για την Rολ ισχύει : 

    i)   σύνδεση σε σειρά  →   Rολ= ν  R 

    ii)  παράλληλη σύνδεση  →  Rολ= R / ν    όπου ν είναι το πλήθος των συνδεδεμένων αντιστατών. 

 

Ηλεκτρική ενέργεια : 
    Από τον ορισμό της διαφοράς δυναμικού σ΄ ένα τμήμα αγωγού ΑΒ έχουμε : 

                                                      VAB = VA – VB = WAB / q   

    Δηλαδή η διαφορά δυναμικού είναι η ανά μονάδα ηλεκτρικού φορτίου ενέργεια που απορροφά το 

τμήμα ΑΒ. Άρα :    

                      WAB = q  VAB                                                                      Αυτός ο τύπος μας δίνει την Wηλ  που    

                                                          WΑΒ = V  I  t      αποδίδεται στον αγωγό ΑΒ σε χρόνο t.                              

          αλλά και     q = IAB  t                                               Ισχύει για κάθε συσκευή. 

                                                            
      Αν η συσκευή είναι αντιστάτης (ωμική αντίσταση), τότε ισχύει ο νόμος του Ohm ( I=V/R ) και ο 

παραπάνω τύπος μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε τελικά για τους αντιστάτες να μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τους εξής τύπους : 

                  Wηλ = V  I  t     ή     Wηλ = I
2
R  t      ή        Wηλ = 

2V

R
 t 

          (μονάδα ενέργειας το 1 Joule) 

 

          V             I                    R 

               Διασπάται και    

     αθροίζεται 

 

 V = V1+V2+V3 

       

Σ                    Σταθερή 

 

    I = I1 = I2 = I3 

 

 

     Rολ=R1+R2+R3 

          V             I                    R 

         

       Σταθερή 

 

 V = V1=V2=V3 

                  Διασπάται και       

                    αθροίζεται 

 

    I = I1 + I2 + I3 

 

 

  
1

R
ολ

=
1

R
1

+
1

R
2

+
1

R
3
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Hλεκτρική ισχύς :   
     Το πηλίκο της ηλεκτρικής  ενέργειας  που προσφέρεται σε χρόνο t,  προς τον χρόνο t   ονομάζεται 

ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος. Με  άλλα λόγια ισχύς είναι ο ρυθμός της μεταβιβαζόμενης ενέργειας  

από την πηγή στο τμήμα ΑΒ που εξετάζουμε. 

                                         P = 
W

t
          (μονάδα ισχύος το 1 Watt, ισχύει ότι: 1W = 1 J / 1 s)            

     Αν συνδυάσουμε τον τύπο αυτό με την σχέση  που μας  δίνει την ηλεκτρική ενέργεια  θα προκύψει 

μια νέα σχέση για την ηλεκτρική ισχύ η οποία ισχύει για κάθε συσκευή : 

 

                                  P = 
W

t
= 

V I t

t

 
         P = V  I 

     Αν η συσκευή είναι  αντιστάτης (ωμική αντίσταση), τότε  ισχύει  ο νόμος του Ohm ( I=V/R ) και ο  

παραπάνω τύπος  μπορεί  να  τροποποιηθεί  έτσι  ώστε  τελικά  για  τους  αντιστάτες  να  μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε τους εξής τύπους : 

                    P = V  I           ή            P = I
2
R         ή          P = 

2V

R
 

    Τέλος από τον ορισμό της ισχύος προκύπτει ένας νέος τύπος για την ηλεκτρική ενέργεια : 

                                                        Wηλ = P  t          (άρα 1 Joule =1W ∙1 s)  

     Σύμφωνα με τον τύπο αυτό, αν η ισχύς μετρηθεί σε KW και ο χρόνος σε h τότε η ηλεκτρική ενέργεια 

θα μετρηθεί σε KWh. ( 1ΚWh = 36∙10
5 
J – μια κιλοβατώρα είναι μεγάλη μονάδα ενέργειας). 

 

Νόμος του Joule : 
     Σ’ έναν αντιστάτη όταν διαρρέεται από ρεύμα έχουμε συγκρούσεις των ελευθέρων ηλεκτρονίων με 

τα ιόντα του μετάλλου. Αποτέλεσμα των συγκρούσεων αυτών είναι η αύξηση του πλάτους ταλάντωσης 

των ιόντων του μεταλλικού πλέγματος. Η ηλεκτρική ενέργεια λοιπόν που μεταβιβάζεται από την πηγή 

σ’ έναν αγωγό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της εσωτερικής θερμικής του ενέργειας, η οποία 

εκδηλώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας του. Όταν η θερμοκρασία του αγωγού γίνει μεγαλύτερη από 

την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, θα έχουμε ροή (μεταβίβαση) θερμότητας από τον αγωγό προς το 

περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φαινόμενο Joule. 

     Όταν η θερμοκρασία του ρευματοφόρου αγωγού παραμένει σταθερή, η προσφερόμενη σ’ αυτόν 

ηλεκτρική ενέργεια είναι ίση με την θερμότητα μεταβιβάζει αυτός στο περιβάλλον. 

    Δηλαδή : 

                         Wηλ = Q            Q = I
2
R  t     (μονάδες: Joule ή cal) 

    Η παραπάνω σχέση αποτελεί την μαθηματική έκφραση του νόμου του Joule. Ο νόμος αυτός ισχύει 

μόνο για υλικά που “πειθαρχούν” στο νόμο του Ohm ( R = V / I =σταθερή ) και δεν είναι ένας γενικός  

νόμος της φύσης. 

 

Κανονική λειτουργία συσκευής : 
     Μια λάμπα αλλά και γενικά μια θερμική συσκευή για να λειτουργεί κανονικά, πρέπει στα άκρα της 

να εφαρμόζεται τάση ίση με την κανονική τάση λειτουργίας (στην Ευρώπη ισχύει Vκ = 220 Volt ). 

Όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι μικρότερη της κανονικής έχουμε υπολειτουργία της συσκευής ενώ 

όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι μεγαλύτερη της κανονικής έχουμε υπερλειτουργία της συσκευής με 

άμεσο κίνδυνο καταστροφής της. 

Όταν μια συσκευή λειτουργεί κανονικά, διαρρέεται από ρεύμα που λέγεται ρεύμα κανονικής 

λειτουργίας ( Ικ ) και καταναλώνει ισχύ που λέγεται κανονική ισχύς λειτουργίας ( Pκ ).       

● Οι λάμπες σ’ όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συνδέονται παράλληλα για να λειτουργούν η μία 

ανεξάρτητα από την άλλη και για να βρίσκονται κάτω από την ίδια τάση λειτουργίας. 
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Ηλεκτρικές πηγές : 
Ηλεκτρικές γεννήτριες ή ηλεκτρικές πηγές ονομάζονται οι διατάξεις εκείνες που καταναλώνοντας 

μια μορφή ενέργειας (χημική, μηχανική ή θερμική) διατηρούν σταθερή την διαφορά δυναμικού μεταξύ 

δύο σημείων, που ονομάζονται πόλοι της πηγής, τροφοδοτώντας έτσι με ηλεκτρική ενέργεια το 

κύκλωμα. Με άλλα λόγια κάθε ηλεκτρική γεννήτρια: 

    i) Είναι ένας ενεργειακός μετατροπέας ο οποίος μεταφέρει τους φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος 

(τα ηλεκτρόνια) από περιοχές χαμηλού δυναμικού σε περιοχές υψηλότερου δυναμικού (σε αναλογία 

με την αντλία νερού), 

    ii)  Δεν είναι πηγή ηλεκτρικού φορτίου και 

    iii) Δεν είναι πηγή ενέργειας γιατί δεν δημιουργεί ενέργεια από το μηδέν. 

 

●  Ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής (Η.Ε.Δ.) : 

      Είναι χαρακτηριστικό μέγεθος της πηγής και εκφράζει την ενέργεια ανά μονάδα ηλεκτρικού 

φορτίου που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα. 

                                    Ε = 
W

q
       (μονάδες : Volt, ισχύει ότι 1Volt = 1 Joule / Coulomb ) 

     Άρα για την ενέργεια που παίρνει το φορτίο q κάθε φορά που περνά από την πηγή θα ισχύει ότι: 

                                     W =  E q      ή    Wολ = E   I  t 
     Αν η παραπάνω σχέση της Η.Ε.Δ. συνδυαστεί με τις σχέσεις της ενέργειας (W = P  t) και του 

φορτίου (q = I  t) θα προκύψει μια ακόμη σχέση για την Η.Ε.Δ. : 

                               E = 
P
ολ

Ι
   από όπου επίσης προκύπτει ότι η ολική ισχύς με την οποία  

τροφοδοτείται το κύκλωμα από την πηγή θα είναι:  Pολ = E  I 
     Την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής μπορούμε επίσης να την βρούμε αν κατασκευάσουμε την 

χαρακτηριστική της καμπύλη V= f(I). Αυτή θα είναι η τάση στους πόλους της πηγής όταν όμως η 

πηγή δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. 

     ΠΡΟΣΟΧΗ: Άλλο Η.Ε.Δ. και άλλο διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων. 

 

● Εσωτερική αντίσταση (r) της πηγής : 

      Αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος της πηγής και εκφράζει την αντίσταση, την δυσκολία που 

συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν διέρχεται μέσα από την πηγή. Εξαιτίας αυτής, μια ηλεκτρική πηγή 

όταν διαρρέεται από ρεύμα θερμαίνεται. 

 

        Νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα : 
      Σε κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα έχουμε αδιάκοπη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που δίνει η 

πηγή σε θερμική ενέργεια, τόσο στις εξωτερικές αντιστάσεις του κυκλώματος (Rεξ) όσο και στην 

εσωτερική αντίσταση (r) της πηγής. Άρα ισχύει ότι: 

 

             Ηλεκτρική                                        Ενέργεια                                               Ενέργεια 

      ενέργεια της πηγής         =          που καταναλώνεται  στις       +         που καταναλώνεται  στην 

                                                            εξωτερικές αντιστάσεις                       εσωτερική αντίσταση     

  

                E   I  t            =                I
2
 R  t                   +             I

2
  r   t       …. 

                                     

                                       I  = 
E

R+r
       ή αλλιώς         I  =  

ολ

E

R
 

       Η τελευταία σχέση είναι η μαθηματική έκφραση του νόμου του Ohm για κλειστό κύκλωμα και 

όπως είδαμε εξάγεται με απλή εφαρμογή της αρχής διατήρησης της ενέργειας. 
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       Πολική τάση (Vπ): 
Αυτή είναι ίση με την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής, μείον την πτώση τάσης που έχουμε στην 

εσωτερική αντίσταση της πηγής κατά την διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Αν δηλαδή έχουμε μια πηγή με στοιχεία ταυτότητας Ε και r τότε ισχύει ότι: 

                                                 Vπ  =  Ε - Ι  r 
Μελετώντας τον τύπο αυτό παρατηρούμε ότι: 

         α) Αν το κύκλωμα είναι ανοιχτό, (Ι =0) θα ισχύει ότι   Vπ = Ε.   

Δηλαδή όπως προαναφέρθηκε, η Η.Ε.Δ. της πηγής είναι ίση με την τάση Vπ στους πόλους της πηγής, 

όταν η πηγή δεν διαρρέεται από ρεύμα. 

         β) Αν η πηγή είναι ιδανική (έχει αμελητέα εσωτερική αντίσταση), πάλι θα ισχύει ότι   Vπ = Ε. 

Δηλαδή η Η.Ε.Δ. της πηγής είναι ίση με την τάση Vπ στους πόλους της όταν η πηγή είναι ιδανική. 

         γ) Αν Rεξ    , τότε το ρεύμα θα έχει μηδενική ένταση ( I=E/Rολ ) οπότε και πάλι είναι Vπ = Ε. 

         δ) Αν Ι  0 και  r 0  θα είναι Vπ < Ε. 

 

● Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιβ): 
       Είναι η ένταση του  ρεύματος που διαρρέει μια ηλεκτρική πηγή όταν οι πόλοι της 

βραχυκυκλωθούν, δηλαδή όταν συνδεθούν με αγωγό αμελητέας αντίστασης και αποκτήσουν το ίδιο 

δυναμικό. Το ρεύμα αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να διαρρέει την πηγή. 

        Από τον νόμο του Ohm για το κλειστό κύκλωμα έχουμε: 

                                         I  = 
E

R+r
      

R=0        Ιβ = 
E

r
 

   Από την τελευταία σχέση μπορούμε να βρούμε και την εσωτερική αντίσταση της πηγής ( r = 
β

E

I
). 

                                             Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς:  

 
●   Ο πρώτος κανόνας του Kirchhoff εφαρμόζεται στους κόμβους του κυκλώματος. Σύμφωνα 

μ’αυτόν, σε κάθε κόμβο ισχύει ότι:   Σ(Ιεις.) = Σ(Ιεξερχ.) .  
  

●   Ο δεύτερος κανόνας του Kirchhoff  εφαρμόζεται σε βρόχους – κλάδους (κλειστά τμήματα του 

κυκλώματος ). Αυτός διατυπώνεται από τη μαθηματική εξίσωση:         VAB + VΒΓ = VΑΓ 

 

● Η διαφορά δυναμικού στους πόλους μιας πηγής είναι ίση με:       Vπ = V
(+)

 –V
(-)  

. 
 

●   Όταν μετράμε την διαφορά δυναμικού στους πόλους μιας πηγής, τότε: 

         1
ο

  Αν το κύκλωμα είναι ανοιχτό, η ένδειξη του βολτομέτρου είναι ίση με την Η.Ε.Δ. της πηγής, 

ενώ  
         2

ο
 Αν το κύκλωμα είναι κλειστό, η ένδειξη του βολτομέτρου είναι ίση με την πολική τάση (Vπ). 

 

● Το ηλεκτρικό ρεύμα κατά την διέλευσή του μέσα από αγωγούς ακολουθεί πάντα τον ευκολότερο 

δρόμο ( δηλαδή με την μικρότερη αντίσταση ) και όχι τον συντομότερο δρόμο. 

 

● Πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως όταν δύο σημεία ενός κυκλώματος συνδεθούν με αγωγό πολύ 

μικρής (μηδενικής) αντίστασης, αποκτούν το ίδιο δυναμικό, δηλαδή η διαφορά δυναμικού μεταξύ 

τους θα είναι μηδέν και θα λέμε ότι είναι βραχυκυκλωμένα. 

 

● Όταν σε μια άσκηση χρειάζεται να υπολογιστούν κάποια στοιχεία ( R, l, s, κλπ.) τα οποία έχουν 

σχέση με γραμμές μεταφοράς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μήκος του αγωγού είναι διπλάσιο από το 

μήκος της γραμμής μεταφοράς ( π.χ. την απόσταση γεννήτριας - καταναλωτή) γιατί πάντα χρειάζονται 

δύο αγωγοί ώστε να κλείνει το κύκλωμα.   
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● Μεθοδολογία για την εύρεση της Rολ: 

     Όταν ζητείται η ολική αντίσταση σ’ ένα κύκλωμα που αποτελείται από αντιστάσεις μικτής 

σύνδεσης πρώτη δουλειά είναι να βρούμε τις ομάδες αντιστάσεων που συνδέονται σε σειρά ή 

παράλληλα μεταξύ τους. Γι’ αυτό πρέπει να γνωρίζουμε ότι: 

     i)  Αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά αν διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα και όχι όταν η μια 

βρίσκεται δίπλα στην άλλη. 

     ii)  Αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα αν έχουν την ίδια διαφορά δυναμικού στα άκρα τους 

και όχι αν βρίσκονται σε απέναντι κλάδους. 

     iii)  Ξεκινώντας από το ‘εσωτερικό’ του κυκλώματος βρίσκουμε την ισοδύναμη αντίσταση για 

τις διάφορες ομάδες και φτιάχνουμε - σχεδιάζουμε τα ισοδύναμα κυκλώματα μέχρι να καταλήξουμε 

σε μια αντίσταση που θα είναι και η ολική. 

     iv) Για τον υπολογισμό των εντάσεων ή των τάσεων στο κύκλωμα εφαρμόζουμε τους δύο 

κανόνες του Kirchhoff στους κόμβους και στους βρόχους αυτού.  

     v)  Αν σε μια μικτή συνδεσμολογία θέλουμε να βρούμε τα ρεύματα που διαρρέουν κάθε 

αντίσταση, τότε βρίσκουμε το ολικό ρεύμα από την ισοδύναμη αντίσταση και μέσω των επί μέρους 

συνδεσμολογιών πηγαίνουμε στο αρχικό κύκλωμα, υπολογίζοντας τα ρεύματα στις ενδιάμεσες 

ισοδύναμες αντιστάσεις. 

     vi)  Όταν δύο αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά, τότε στη μικρότερη αντίσταση, καταναλώνεται 

και η μικρότερη ισχύς, ενώ στην παράλληλη σύνδεση συμβαίνει το αντίθετο. 

 

●   Εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της ενέργειας σ’ ένα κύκλωμα, διαπιστώνουμε ότι η ισχύς 

που δίνει η πηγή καταναλώνεται κατά ένα μέρος στο εξωτερικό κύκλωμα και η υπόλοιπη στην 

εσωτερική αντίσταση της πηγής. Δηλαδή:  

                                                        Pολ  =  Pεξ  + Pr        όπου, 

 

         Pολ =  Ε  Ι      ,       Pεξ =  Vπ  I  =  I
2
 Rολ      και      Pr  = I

2
  r   

 
● Η ηλεκτρική ισχύς που δαπανάται σε μια συσκευή (π.χ. κινητήρα) αντίστασης R, η οποία  διαρρέεται 

από ρεύμα  έντασης Ι και στα άκρα της υπάρχει διαφορά δυναμικού V, θα είναι ίση με το άθροισμα της 

μηχανικής ισχύος που αποδίδεται και της θερμικής ισχύος που χάνεται: 

 

                       Pδαπ  =  Pμηχ + Pθ    όπου,         Pδαπ  =V  I    και   Pθ   = I
2
 R 

 
   Ο συντελεστής απόδοσης του κινητήρα θα είναι το πηλίκο της ωφέλιμης ισχύος ( Pωφ  = Pμηχ )  

προς την δαπανόμενη ισχύ: 

                                                            α = μηχ

δαπ

P

P
 

 
● Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας μιας συσκευής είναι η τάση Vκ και η ισχύς Pκ αυτής, τα οποία 

και αναγράφονται πάντα σε κάθε συσκευή. Από αυτά τα στοιχεία υπολογίζονται δύο νέα στοιχεία: 

 i) Το ρεύμα κανονικής λειτουργίας (Ικ), μέσω του τύπου  

                                     Pκ = Vκ  Ικ        Ικ  = Pκ / Vκ . 

Στα ηλεκτρικά κυκλώματα όταν ζητηθεί ο τρόπος λειτουργίας μιας συσκευής, αφού υπολογίσουμε το 

ρεύμα που διαρρέει τη συσκευή, το συγκρίνουμε με το ρεύμα κανονικής λειτουργίας: 

Αν είναι  Ι  Ικ τότε  δ ε ν  λειτουργεί κανονικά, ενώ   αν είναι   Ι = Ικ τότε λειτουργεί κανονικά. 

       ii) Η αντίσταση της συσκευής (R), μέσω του τύπου  Pκ = 
2

κV

R
         R = 

2

κ

κ

V

P
    με   την 

προϋπόθεση ότι η συσκευή είναι θερμική. 

 

 


