
ΦυσικήΦυσική 11

ΕνημέρωσηΕνημέρωση

ΗΗ διδασκαλίαδιδασκαλία τουτου μαθήματοςμαθήματος, , 
πολλάπολλά απόαπό τατα σχήματασχήματα καικαι
όλεςόλες οιοι ασκήσειςασκήσεις προέρχονταιπροέρχονται
απόαπό τοτο βιβλίοβιβλίο: : 
««ΠανεπιστημιακήΠανεπιστημιακή ΦυσικήΦυσική»»
τουτου Hugh YoungHugh Young τωντων
ΕκδόσεωνΕκδόσεων ΠαπαζήσηΠαπαζήση, , οιοι
οποίεςοποίες μαςμας επέτρεψανεπέτρεψαν τητη
χρήσηχρήση τωντων σχετικώνσχετικών
σχημάτωνσχημάτων καικαι ασκήσεωνασκήσεων



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑΡΕΥΜΑ
ΟποιαδήποτεΟποιαδήποτε κίνησηκίνηση φορτίωνφορτίων λέγεταιλέγεται ηλεκτρικόηλεκτρικό
ρεύμαρεύμα. . ΓιαΓια νανα κινηθείκινηθεί όμωςόμως έναένα φορτίοφορτίο χρειάζεταιχρειάζεται
έναένα ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο τοτο οποίοοποίο θαθα ασκείασκεί τητη δύναμηδύναμη
πουπου θαθα τοτο κινήσεικινήσει. . 

http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Electricity



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑΡΕΥΜΑ
ΤαΤα φορτίαφορτία πουπου κινούνταικινούνται μπορείμπορεί νανα είναιείναι είτεείτε ηλεκτρόνιαηλεκτρόνια
είτεείτε θετικάθετικά ήή αρνητικάαρνητικά ιόνταιόντα ήή ακόμαακόμα κενέςκενές πλεγματικέςπλεγματικές
θέσειςθέσεις ((οπέςοπές) ) όπωςόπως συμβαίνεισυμβαίνει στουςστους ημιαγωγούςημιαγωγούς. . 
ΤαΤα ηλεκτρόνιαηλεκτρόνια σεσε ένανέναν αγωγόαγωγό κινούνταικινούνται μεμε τυχαίοτυχαίο τρόποτρόπο
((όπωςόπως τατα μόριαμόρια ενόςενός αερίουαερίου) ) καικαι μεμε μεγάλεςμεγάλες ταχύτητεςταχύτητες τηςτης
τάξηςτάξης τουτου 101066 m/sm/s. . 
ΤοΤο ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο ασκείασκεί δυνάμειςδυνάμεις πουπου αναγκάζουναναγκάζουν τατα
ηλεκτρόνιαηλεκτρόνια σεσε μιαμια ««ολίσθησηολίσθηση»» δηλαδήδηλαδή τατα αναγκάζουναναγκάζουν νανα
κινηθούνκινηθούν αργάαργά προςπρος μιαμια ορισμένηορισμένη διεύθυνσηδιεύθυνση: : αναν είναιείναι
θετικάθετικά φορτίαφορτία θαθα κινηθούνκινηθούν στηνστην κατεύθυνσηκατεύθυνση τουτου πεδίουπεδίου
καικαι αναν είναιείναι αρνητικάαρνητικά αντίθετααντίθετα απόαπό αυτήαυτή. . 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑΡΕΥΜΑ
ΗΗ ολίσθησηολίσθηση έχειέχει πολύπολύ μικρήμικρή ταχύτηταταχύτητα τηςτης τάξηςτάξης τουτου 1010--44 m/sm/s. . 
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ΟρίζουμεΟρίζουμε ωςως ρεύμαρεύμα ΙΙ, , τοτο συνολικόσυνολικό φορτίοφορτίο πουπου διαπερνάδιαπερνά
μιαμια διατομήδιατομή τουτου αγωγούαγωγού στηστη μονάδαμονάδα τουτου χρόνουχρόνου..

ΣΥΝΗΘΗΣΥΝΗΘΗ ΡΕΥΜΑΤΑΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΜΑΙΣΥΝΑΝΤΑΜΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΜονάδαΜονάδα 1 1 ΑΑ=1 =1 C/sC/s

ΦακόςΦακός τσέπηςτσέπης 0,50,5--1 1 ΑΑ
ΕκκίνησηΕκκίνηση αυτοκίνητουαυτοκίνητου ((μίζαμίζα)) 200 200 ΑΑ

ΡαδιόφωνοΡαδιόφωνο -- ΤηλεόρασηΤηλεόραση 1 1 mmΑΑ

ΗΗ//ΥΥ ((επιμέρουςεπιμέρους κυκλώματακυκλώματα)) 1 1 pApA



ΓεννήθηκεΓεννήθηκε : : 220 0 ΙανουαρίουΙανουαρίου, 1777  , 1777  
στοστο PoleymieuxPoleymieux au Mont dau Mont d’’ Or, Or, 
LyonLyon
ΑπεβίωσεΑπεβίωσε: 10 : 10 ΙουνίουΙουνίου, 1836 , 1836 στηστη
ΜασσαλίαΜασσαλία

AndrAndréé--Marie AmpMarie Ampèère re 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ampere1.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ampere1.jpg


ΡΕΥΜΑΡΕΥΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ
ΤΗΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΥποθέτουμεΥποθέτουμε: : ΑΑ) ) ΟμογενήΟμογενή καικαι ισότροποισότροπο αγωγόαγωγό, , διατομήςδιατομής ΑΑ..
ΒΒ) ) ΗλεκτρικόΗλεκτρικό πεδίοπεδίο όπωςόπως στοστο σχήμασχήμα..
ΓΓ) ) ΚίνησηΚίνηση θετικώνθετικών φορτίωνφορτίων όπωςόπως στοστο σχήμασχήμα

ΥποθέτουμεΥποθέτουμε ακόμηακόμη ότιότι::
A)A) έχουμεέχουμε nn φορτίαφορτία ανάανά μονάδαμονάδα όγκουόγκου ((αυτόαυτό τοτο

λέμελέμε συγκέντρωσησυγκέντρωση σωματιδίωνσωματιδίων καικαι μετριέταιμετριέται σεσε mm--33))
ΒΒ) ) τατα φορτίαφορτία έχουνέχουν τηντην ίδιαίδια ταχύτηταταχύτητα ολίσθησηςολίσθησης..

ΣεΣε κάποιοκάποιο χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα dtdt κάθεκάθε φορτίοφορτίο μετατοπίζεταιμετατοπίζεται
κατάκατά υυdddtdt. . TTαα φορτίαφορτία πουπου εξέρχονταιεξέρχονται απόαπό τητη δεξιάδεξιά βάσηβάση τοτο
κυλίνδρουκυλίνδρου σεσε χρόνοχρόνο dtdt είναιείναι αυτάαυτά πουπου ήτανήταν μέσαμέσα στονστον
κύλινδροκύλινδρο στηστη αρχήαρχή τουτου χρόνουχρόνου dtdt..



ΡΕΥΜΑΡΕΥΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ
ΤΗΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΟΟ όγκοςόγκος τουτου κυλίνδρουκυλίνδρου είναιείναι ΑυΑυdddtdt καικαι οο αριθμόςαριθμός τωντων
φορτίωνφορτίων μέσαμέσα στονστον κύλινδροκύλινδρο nnΑυΑυdddtdt. . 
ΑνΑν κάθεκάθε φορτίοφορτίο έχειέχει τιμήτιμή q q τότετότε τοτο συνολικόσυνολικό φορτίοφορτίο QQ
πουπου εξέρχεταιεξέρχεται απόαπό τοντον κύλινδροκύλινδρο σεσε χρόνοχρόνο dtdt είναιείναι

Adtnqυdt)q(nAυd dd ==Q

Anqυ
dt
dI d==
Q



ΤοΤο ρεύμαρεύμα ανάανά μονάδαμονάδα επιφανείαςεπιφανείας τηςτης διατομήςδιατομής λέγεταιλέγεται
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣΡΕΥΜΑΤΟΣ
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ΑνεξάρτηταΑνεξάρτητα αναν έχουμεέχουμε κίνησηκίνηση θετικώνθετικών ήή αρνητικώναρνητικών φορτίωνφορτίων, , τοτο
ρεύμαρεύμα έχειέχει πάνταπάντα τηντην κατεύθυνσηκατεύθυνση πουπου θαθα είχανείχαν τατα θετικάθετικά φορτίαφορτία. . 

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗΓΕΝΙΚΕΥΣΗ

ΑνΑν έχουμεέχουμε ιοντικόιοντικό διάλυμαδιάλυμα, , αυτόαυτό μπορείμπορεί νανα περιέχειπεριέχει
περισσότεραπερισσότερα τουτου ενόςενός είδηείδη φορτισμένωνφορτισμένων σωματιδίωνσωματιδίων τότετότε

)υqnυqA(nI dd L++= 222111

L++= 222111 dd υqnυqnJ



ΕφόσονΕφόσον ηη ταχύτηταταχύτητα είναιείναι διανυσματικόδιανυσματικό μέγεθοςμέγεθος τότετότε καικαι ηη
πυκνότηταπυκνότητα ρεύματοςρεύματος μπορείμπορεί νανα εκφραστείεκφραστεί ωςως διάνυσμαδιάνυσμα ωςως εξήςεξής

L++= 222111 dd υqnυqnJ

ΗΗ φοράφορά τηςτης ταχύτηταςταχύτητας είναιείναι ίδιαίδια μεμε αυτήαυτή τουτου ηλεκτρικούηλεκτρικού
πεδίουπεδίου γιαγια θετικόθετικό φορτίοφορτίο καικαι αντίθετηαντίθετη γιαγια αρνητικόαρνητικό.  .  ΌμωςΌμως
πάντοτεπάντοτε τοτο γινόμενογινόμενο έχειέχει τηντην φοράφορά τουτου πεδίουπεδίου
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2626--11
ΈχουμεΈχουμε σύρμασύρμα απόαπό χαλκόχαλκό διαμέτρουδιαμέτρου 1,02 1,02 mmmm τοτο οποίοοποίο
τροφοδοτείτροφοδοτεί λαμπτήραλαμπτήρα μεμε σταθερόσταθερό ρεύμαρεύμα 1,67 1,67 ΑΑ.  .  ΗΗ πυκνότηταπυκνότητα
τωντων ελευθέρωνελευθέρων ηλεκτρονίωνηλεκτρονίων ((συγκέντρωσησυγκέντρωση φορτίωνφορτίων) ) είναιείναι
8,58,5ΧΧ10102828//mm--33 . . ΝαΝα βρεθείβρεθεί αα) ) ηη πυκνότηταπυκνότητα ρεύματοςρεύματος καικαι ββ) ) ηη
ταχύτηταταχύτητα ολίσθησηςολίσθησης

http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Electricity



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2626--11
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ΕΙΔΙΚΗΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΗΗ πυκνότηταπυκνότητα τουτου ρεύματοςρεύματος σσ’’ ένανέναν αγωγόαγωγό εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τοτο
ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο πουπου εφαρμόζουμεεφαρμόζουμε καικαι απόαπό τηντην ποιότηταποιότητα τουτου
υλικούυλικού, , δηλαδήδηλαδή απόαπό τοτο πόσοπόσο εύκολαεύκολα ήή δύσκολαδύσκολα επιτρέπειεπιτρέπει τητη
διέλευσηδιέλευση τουτου ρεύματοςρεύματος απόαπό μέσαμέσα τουτου. . 
ΗΗ σχέσησχέση μεταξύμεταξύ πεδίουπεδίου ΕΕ καικαι πυκνότηταςπυκνότητας ρεύματοςρεύματος είναιείναι
γενικάγενικά πολύπλοκηπολύπλοκη. . ΌμωςΌμως σεσε μιαμια κατηγορίακατηγορία υλικώνυλικών μεταξύμεταξύ
τωντων οποίωνοποίων καικαι τατα μέταλλαμέταλλα οο λόγοςλόγος τωντων δύοδύο αυτώναυτών
ποσοτήτωνποσοτήτων είναιείναι σταθερόςσταθερός. . 

ΟΡΙΖΟΥΜΕΟΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣΩΣ ΕΔΙΚΗΕΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣΕΝΟΣ
ΑΓΩΓΟΥΑΓΩΓΟΥ ΑΥΤΟΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΤΟ ΛΟΓΟΛΟΓΟ

ΜονάδαΜονάδα 1 (1 (V/m)/(A/mV/m)/(A/m22))
= 1 = 1 VmVm/A=1/A=1ΩΩmm
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ΕΙΔΙΚΗΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΗΗ ειδικήειδική αντίστασηαντίσταση έχειέχει μεγάλημεγάλη αναλογίααναλογία μεμε τηντην θερμικήθερμική
αγωγιμότητααγωγιμότητα..
ΚΑΛΟΣΚΑΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣΑΓΩΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣΣΥΝΗΘΩΣ
ΚΑΙΚΑΙ ΚΑΛΟΣΚΑΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ..
ΚΑΙΚΑΙ ΤΑΤΑ ΔΥΟΔΥΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝΣΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ..

ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ: : ΗΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΣΤΗ ΓΗΓΗ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΚΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΑΚΑΝΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ. . ΔΗΛΑΔΗΔΗΛΑΔΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕΣΕ
ΚΙΝΗΣΗΚΙΝΗΣΗ ΙΟΝΤΩΝΙΟΝΤΩΝ. . 

http://www.engineeringtoolbox.com/resistivity-conductivity-d_418.html



MaterialMaterial
Resistivity CoefficientResistivity Coefficient

-- ρρ --
(ohm m)(ohm m)

TemperatureTemperature
CoefficientCoefficient
per degree Cper degree C

ConductivityConductivity
-- σσ --

(1 /(1 /ΩΩm)m)

AluminumAluminum 2.65 x 102.65 x 10--88 4.29 x 104.29 x 10--33 3.77 x 103.77 x 1077

Carbon (graphite)Carbon (graphite)1)1) 3 3 -- 60 x 1060 x 10--55 --5.0 x 105.0 x 10--33

Chromel (alloy of Chromel (alloy of 
chromium and chromium and 
aluminum)aluminum)

0.58 x 100.58 x 10--33

ConstantanConstantan 49 x 1049 x 10--88 0.20 x 100.20 x 1077

CopperCopper 1.724 x 101.724 x 10--88 4.29 x 104.29 x 10--33 5.95 x 105.95 x 1077

IronIron 9.71 x 109.71 x 10--88 6.41 x 106.41 x 10--33 1.03 x 101.03 x 1077

GermaniumGermanium1)1) 1 1 -- 500 x 10500 x 10--33 --50 x 1050 x 10--33

GlassGlass 1 1 -- 10000 x 1010000 x 1099

GoldGold 2.24 x 102.24 x 10--88

LeadLead 22 x 1022 x 10--88 0.45 x 100.45 x 1077

MercuryMercury 98 x 1098 x 10--88 8.9 x 108.9 x 10--33 0.10 x 100.10 x 1077

NickelNickel 6.41 x 106.41 x 10--33

Nichrome (alloy of nickel Nichrome (alloy of nickel 
and chromium)and chromium) 0.40 x 100.40 x 10--33

PlatinumPlatinum 10.6 x 1010.6 x 10--88 3.93 x 103.93 x 10--33 0.943 x 100.943 x 1077

QuartzQuartz
(fused)(fused) 7.5 x 107.5 x 101717

Rubber Rubber -- hardhard 1 1 -- 100 x 10100 x 101313

SiliconSilicon1)1) 0.10.1--6060 --70 x 1070 x 10--33

SilverSilver 1.59 x 101.59 x 10--88 6.1 x 106.1 x 10--33 6.29 x 106.29 x 1077

TungstenTungsten 5.65 x 105.65 x 10--88 4.5 x 104.5 x 10--33 1.79 x 101.79 x 1077



ΕΙΔΙΚΗΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΗΗ αναλογίααναλογία μεταξύμεταξύ ηλεκτρικούηλεκτρικού πεδίουπεδίου καικαι πυκνότηταςπυκνότητας
ρεύματοςρεύματος γιαγια μεταλλικόμεταλλικό αγωγόαγωγό σεσε σταθερήσταθερή θερμοκρασίαθερμοκρασία είναιείναι
οο νόμοςνόμος τουτου ΟΟhmhm

J
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ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ: : ΠΟΛΛΑΠΟΛΛΑ ΥΛΙΚΑΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΤΟ ΝΟΜΟΝΟΜΟ ΤΟΥΤΟΥ OhmOhm

ΈναΈνα υλικόυλικό πουπου υπακούειυπακούει στοστο νόμονόμο τουτου Ohm Ohm 
λέγεταιλέγεται ωμικόςωμικός ήή γραμμικόςγραμμικός αγωγόςαγωγός



Georg Simon OhmGeorg Simon Ohm

ΓεννήθηκεΓεννήθηκε : 16 : 16 ΜαρτίουΜαρτίου, 1789  , 1789  
στοστο Erlangen Erlangen ((ΓερμανίαΓερμανία) ) 
ΑπεβίωσεΑπεβίωσε: 6 : 6 ΙουλίουΙουλίου, 1854 , 1854 
στοστο ΜόναχοΜόναχο



ΗΗ ειδικήειδική αντίστασηαντίσταση μεταλλικούμεταλλικού
αγωγούαγωγού αυξάνειαυξάνει μεμε τητη
θερμοκρασίαθερμοκρασία καικαι μέχριμέχρι τουςτους
10010000 CC ισχύειισχύει ηη σχέσησχέση..

αα = = θερμικόςθερμικός συντελεστήςσυντελεστής
ειδικήςειδικής αντίστασηςαντίστασης

[ ])Tα(TρρT 00 1 −+=

ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ
αα) ) στουςστους ημιαγωγούςημιαγωγούς ηη ειδικήειδική αντίστασηαντίσταση
μειώνεταιμειώνεται πολύπολύ μεμε τηντην αύξησηαύξηση τηςτης
θερμοκρασίαςθερμοκρασίας..
ββ) ) ΣεΣε μερικάμερικά κράματακράματα καικαι οξείδιαοξείδια
παρουσιάζεταιπαρουσιάζεται ειδικήειδική αντίστασηαντίσταση 0 0 σεσε
χαμηλέςχαμηλές θερμοκρασίεςθερμοκρασίες ((ΥΠΕΡΑΓΩΓΟΙΥΠΕΡΑΓΩΓΟΙ)  )  

ΕΙΔΙΚΗΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ





ΕΙΔΙΚΗΕΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝΟΡΥΚΤΩΝ ((Ohm mOhm m))

ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΑΕΡΑΣ   ο  
ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ  3 x 10-1  
ΓΑΛΗΝΙΤΗΣ 2 x 10-3  
ΧΑΛΑΖΙΑΣ 4 x 1010 - 2 x 1014  
ΑΣΒΕΣΤΙΤΗΣ 1 x 1012 - 1 x 1013  
ΓΡΑΝΙΤΗΣ  100        - 1 x 106  
ΓΑΒΡΟΣ 1 x 103   - 1 x 106  
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ  50          - 1 x 107  
ΨΑΜΜΙΤΗΣ 1            - 1 x 108  
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ  20          - 2 x 103  
ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ  100        - 104  
ΑΜΜΟΣ 1            - 1.000  
ΑΡΓΙΛΟΣ 1            - 100  
ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ 0.5         - 300  
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ  0.2 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔ. ΗΛ/ΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ

(ΓΙΑ ΜΕΣΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 Ohm-m)
ΝΟΜΟΣ TOY ARCHIE

 

ΝΟΜΟΣΝΟΜΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ARCHIEARCHIE

ρρ==αα ρρυυ φφ--mm

ρρυυ = = ειδικήειδική αντίστασηαντίσταση τουτου νερούνερού
τωντων πόρωνπόρων

φφ = = πορώδεςπορώδες ((όγκοςόγκος πόρωνπόρων //ολικόολικό
όγκοόγκο))

αα,,mm = = σταθερέςσταθερές ( ( τυπικέςτυπικές τιμέςτιμές
αα=1, =1, mm=2)=2)

ΕφαρμογήΕφαρμογή στηνστην υδρογεωλογίαυδρογεωλογία

ΝΟΜΟΣ ARCHIE

ρυ = 1 ,  α=1, m =2



ΕΙΔΙΚΗΕΙΔΙΚΗ ΗΛΗΛ//ΚΗΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ––ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΤΗΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΓΕΩΛΟΓΙΑ

)(θa
ρρ o

θ
Θ 181

18

−+
=

ρρθθ==ειδικήειδική αντίστασηαντίσταση σεσε ΘΘoo CC
ρρ1818==ειδικήειδική αντίστασηαντίσταση σεσε 1818oo CC
ααθθ==θερμικόςθερμικός συντελεστήςσυντελεστής ειδειδ. . 
αντίστασηςαντίστασης ((περπερ. 0,025/. 0,025/οοCC))

ΕφαρμογήΕφαρμογή στηστη γεωθερμίαγεωθερμία καικαι στηστη
χαρτογράφησηχαρτογράφηση μόνιμαμόνιμα παγωμένωνπαγωμένων
εδαφώνεδαφών

ΩΩ
mm

  . /  
    
(    .  

18 =50 Ohm-m)
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔ. ΗΛ/ΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ρ18  = 50 Ωm

ΣΧΕΣΗΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣΕΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙΚΑΙ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΑΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΓιαΓια υλικάυλικά πουπου ισχύειισχύει οο νόμοςνόμος τουτου ΟΟhmhm, , τοτο ρρ είναιείναι σταθερόσταθερό καικαι
τοτο ΕΕ ανάλογοανάλογο τουτου JJ JρE

rr
=

ΑνΑν ρρ σταθερόσταθερό τότετότε καικαι RR σταθερόσταθερό

ΑνΑν πάρουμεπάρουμε σύρμασύρμα σταθερήςσταθερής διατομήςδιατομής ΑΑ καικαι μήκουςμήκους LL,, καικαι
αναν τατα JJ καικαι ΕΕ είναιείναι σταθεράσταθερά γιαγια όλοόλο τοντον αγωγόαγωγό τότετότε: : 

ΙΙ==JAJA καικαι V=ELV=EL

I
A
ρL      V          

A
ρI

L
VJρE

=

⇒=⇒=
rr

A
ρL

I
VR ==

A

L

E

V

ΙΙ

ΜονάδαΜονάδα 11ΩΩ= 1 = 1 V/V/ΑΑ

JJ



ΣΧΕΣΗΣΧΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΑΣΗΣΤΑΣΗΣ
ΓΙΑΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ

ΩμικόςΩμικός αντιστάτηςαντιστάτης

ΔίοδοςΔίοδος λυχνίαλυχνία

ΗμιαγωγόςΗμιαγωγός



ΣΧΕΣΗΣΧΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣΑΓΩΓΟΥΣ

ΙΣΧΥΕΙΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥΠΟΥ
ΔΕΝΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣΕΥΡΟΣ

[ ])Tα(TRRT 00 1 −+=

αα = = θερμικόςθερμικός συντελεστήςσυντελεστής ειδικήςειδικής αντίστασηςαντίστασης, , δηλαδήδηλαδή είναιείναι ηη ίδιαίδια
σταθεράσταθερά πουπου εμπλέκεταιεμπλέκεται στονστον τύποτύπο πουπου δίνειδίνει τηντην μεταβολήμεταβολή τηςτης ειδικήςειδικής
αντίστασηςαντίστασης μεμε τητη θερμοκρασίαθερμοκρασία γιαγια μεταλλικόμεταλλικό αγωγόαγωγό



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2626--22

ΈχουμεΈχουμε σύρμασύρμα απόαπό χαλκόχαλκό διαμέτρουδιαμέτρου 1,02 1,02 mmmm τοτο οποίοοποίο
τροφοδοτείτροφοδοτεί λαμπτήραλαμπτήρα μεμε σταθερόσταθερό ρεύμαρεύμα 1,67 1,67 ΑΑ καικαι ηη πυκνότηταπυκνότητα
τουτου ρεύματοςρεύματος είναιείναι 22xx101066 A/mA/m22 .  .  ΝαΝα βρεθούνβρεθούν::
ΑΑ) ) τοτο ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο
ΒΒ) ) ηη διαφοράδιαφορά δυναμικούδυναμικού μεταξύμεταξύ δύοδύο σημείωνσημείων πουπου απέχουναπέχουν 50 m50 m
ΓΓ) ) ηη αντίστασηαντίσταση τουτου τμήματοςτμήματος τουτου αγωγούαγωγού πουπου είναιείναι 50 50 mm

ΙΙ

JJ

A

E

V

50 50 mm



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2626--22

ΑΑ))

m
V.

m
AmΩ))(,(ρJE 034010210721 2

68 =
×⋅

××== −

ΒΒ)) V,m
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V),(ELV 71500340 =×==
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===

ΕναλλακτικάΕναλλακτικά
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×

×⋅×
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

== −

−

ΑπόΑπό τοντον πίνακαπίνακα τουτου βιβλίουβιβλίου έχουμεέχουμε ότιότι ηη ειδικήειδική αντίστασηαντίσταση τουτου χαλκούχαλκού είναιείναι
1,721,72xx1010--8 8 ΩΩ mm



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2626--33

ΈχουμεΈχουμε τοτο σύρμασύρμα χαλκούχαλκού τουτου προηγουμένουπροηγουμένου παραδείγματοςπαραδείγματος. . ΑνΑν ηη
αντίστασήαντίστασή τουτου είναιείναι 1,05 1,05 ΩΩ σεσε θερμοκρασίαθερμοκρασία 202000 CC, , νανα
υπολογιστείυπολογιστεί ηη αντίστασήαντίστασή τουτου σεσε 0000 CC καικαι 10010000 CC..

ΟΟ θερμικόςθερμικός συντελεστήςσυντελεστής τουτου χαλκούχαλκού είναιείναι 0,0039  0,0039  00CC--1 1 

((απόαπό τοντον πίνακαπίνακα 2626--2 2 τουτου βιβλίουβιβλίου))

ΘεωρούμεΘεωρούμε ΤΤ00= 20= 2000 CC καικαι RR00=1,05=1,05ΩΩ

[ ]
[ ]

 0,97     
 C)200(C  0,00391) (1,05     

)TT(1RR
01-0

00T

Ω=
−+Ω=

−α+=



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2626--33

[ ]
[ ]

 38,1     
 C)20100(C  0,00391) (1,05     

)TT(1RR
01-0

00T

Ω=
−+Ω=

−α+=

ΓιαΓια τουςτους 100 100 00CC



ΕίναιΕίναι ηη ενέργειαενέργεια πουπου αναγκάζειαναγκάζει τατα φορτίαφορτία νανα κινηθούνκινηθούν απόαπό
χαμηλότεροχαμηλότερο σεσε υψηλότερουψηλότερο δυναμικόδυναμικό σεσε συγκεκριμένασυγκεκριμένα
τμήματατμήματα τουτου κυκλώματοςκυκλώματος. . ΕίναιΕίναι δηλαδήδηλαδή ηη ενέργειαενέργεια πουπου
εμπλέκεταιεμπλέκεται στηστη διαδικασίαδιαδικασία πουπου λαμβάνειλαμβάνει χώραχώρα στιςστις πηγέςπηγές
ηλεκτρικούηλεκτρικού ρεύματοςρεύματος.  .  

ΕΙΔΗΕΙΔΗ ΠΗΓΩΝΠΗΓΩΝ::
ΥγρέςΥγρές ήή ξηρέςξηρές μπαταρίεςμπαταρίες
ΓεννήτριεςΓεννήτριες ηλεκτρισμούηλεκτρισμού
ΗλιακάΗλιακά κύταρακύταρα
θερμοζεύγηθερμοζεύγη
δυναμόδυναμό κκ..οο..κκ..

ΜπαταρίαΜπαταρία 12 12 VV σημαίνεισημαίνει ότιότι παράγειπαράγει έργοέργο 12 J 12 J γιαγια κάθεκάθε φορτίοφορτίο 1 1 
CC πουπου περνάειπερνάει απόαπό αυτήαυτή ..

ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ

ΜονάδαΜονάδα 11VV= 1 = 1 J/CJ/C



ΤοΤο ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο κατευθύνεταικατευθύνεται απόαπό τοτο aa στοστο b b καικαι κάθεκάθε
φορτίοφορτίο υφίσταταιυφίσταται μιαμια δύναμηδύναμη FFee==qEqE.. ΗΗ πηγήπηγή όμωςόμως
δημιουργείδημιουργεί καικαι μιαμια άλληάλλη δύναμηδύναμη FFnn, , ηη οποίαοποία τραβάειτραβάει τατα
φορτίαφορτία απόαπό τοτο bb στοστο aa, , δηλαδήδηλαδή τατα αναγκάζειαναγκάζει νανα κινηθούνκινηθούν
««σεσε ανηφορικόανηφορικό δρόμοδρόμο»» απόαπό χαμηλόχαμηλό σεσε ψηλόψηλό δυναμικόδυναμικό. . 

ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ

ΈτσιΈτσι διατηρείδιατηρεί τητη διαφοράδιαφορά δυναμικούδυναμικού μεταξύμεταξύ τωντων aa καικαι bb

ΤοΤο δυναμικόδυναμικό VVababείναιείναι τοτο έργοέργο
ανάανά μονάδαμονάδα φορτίουφορτίου γιαγια νανα
κινηθείκινηθεί τοτο φορτίοφορτίο απόαπό τοτο aa στοστο
b.b.
ΗΗ ηλεκτρεγερτικήηλεκτρεγερτική δύναμηδύναμη είναιείναι
ηη ενέργειαενέργεια ανάανά μονάδαμονάδα φορτίουφορτίου, , 
τηντην οποίαοποία μαςμας δίνειδίνει ηη πηγήπηγή γιαγια
νανα πάμεπάμε φορτίαφορτία απόαπό τοτο bb στοστο aa..

Va Vb

a b

ΕΕ
FeFe

FnFn



ΙΔΑΝΙΚΗΙΔΑΝΙΚΗ ΠΗΓΗΠΗΓΗ: : ΑνεξάρτηταΑνεξάρτητα απόαπό τοτο ρεύμαρεύμα πουπου ρέειρέει
αυτήαυτή διατηρείδιατηρεί σταθερήσταθερή διαφοράδιαφορά δυναμικούδυναμικού μεταξύμεταξύ τωντων

ακροδεκτώνακροδεκτών τηςτης ((μπορείμπορεί καικαι ))∞→I
ΑνοικτόΑνοικτό κύκλωμακύκλωμα abVε =

ΚλειστόΚλειστό κύκλωμακύκλωμα IRVabε ==

Va Vb

a bΕΕ

EE

EE EE

ΔΗΛΑΔΗΔΗΛΑΔΗ ηη αύξησηαύξηση τουτου
δυναμικούδυναμικού γιαγια τοτο φορτίοφορτίο
πουπου περνάειπερνάει απόαπό τηντην πηγήπηγή είναιείναι
ίσηίση μεμε τητη μείωσημείωση τουτου δυναμικούδυναμικού

ότανόταν τοτο φορτίοφορτίο διέρχεταιδιέρχεται τοντον
αντιστάτηαντιστάτη. . 

ε
IRVab =



ΕάνΕάν ηη εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση είναιείναι σταθερήσταθερή, , δηλαδήδηλαδή
υπακούειυπακούει στοστο νόμονόμο τουτου OhmOhm. . 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗΠΗΓΗ: : ΈχειΈχει εσωτερικήεσωτερική ΩμικήΩμική
αντίστασηαντίσταση εφόσονεφόσον περνάειπερνάει ρεύμαρεύμα απόαπό μέσαμέσα τηςτης..

ΘεωρούμεΘεωρούμε τατα βολτόμετραβολτόμετρα ιδανικάιδανικά δηλαδήδηλαδή έτσιέτσι ώστεώστε νανα έχουνέχουν
άπειρηάπειρη εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση..
ΕπίσηςΕπίσης θεωρούμεθεωρούμε ιδανικάιδανικά τατα αμπερόμετρααμπερόμετρα, , δηλαδήδηλαδή έτσιέτσι ώστεώστε
νανα έχουνέχουν μηδένμηδέν αντίστασηαντίσταση.  .  

ΚλειστόΚλειστό κύκλωμακύκλωμα

rR
I                    

IRIrV
ε

εab

+
=

⇒=−=

ΑνοικτόΑνοικτό κύκλωμακύκλωμα abVε =



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2626--55
ΜιαΜια πηγήπηγή έχειέχει εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση rr == 2 2 ΩΩ καικαι ΗΕΔΗΕΔ 12 12 V. V. ΝαΝα
προσδιοριστούνπροσδιοριστούν οιοι ενδείξειςενδείξεις τωντων οργάνωνοργάνων. . 

ΑφούΑφού τοτο κύκλωμακύκλωμα είναιείναι ανοικτόανοικτό έχουμεέχουμε

ΙΙ=0 =0 καικαι V12Vabε ==



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2626--66
ΣτηΣτη συνδεσμολογίασυνδεσμολογία τουτου προηγουμένουπροηγουμένου σχήματοςσχήματος προσθέτουμεπροσθέτουμε
αντιστάτηαντιστάτη.. ΝαΝα προσδιοριστούνπροσδιοριστούν τώρατώρα οιοι ενδείξειςενδείξεις τωντων οργάνωνοργάνων. . 

V8)A(22V12IrV
V8)A(42IRV

ab

ba

=Ω×−==
=Ω×==′′

-ε

ΚλειστόΚλειστό κύκλωμακύκλωμα

A2)V(
24

12
rR

I ε
=

Ω+
=

+
=



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2626--77
ΣτηΣτη συνδεσμολογίασυνδεσμολογία τουτου προηγουμένουπροηγουμένου σχήματοςσχήματος βγάζουμεβγάζουμε τοντον
αντιστάτηαντιστάτη καικαι βραχυκυκλώνουμεβραχυκυκλώνουμε τουςτους ακροδέκτεςακροδέκτες τηςτης πηγήςπηγής..
ΝαΝα προσδιοριστούνπροσδιοριστούν οιοι τώρατώρα ενδείξειςενδείξεις τωντων οργάνωνοργάνων. . 

0Vab =

A6I                                        
0)(2IV12IrVab

=
⇒=Ω×−== -ε



ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙΚΑΙ ΙΣΧΥΣΙΣΧΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΈστωΈστω στοιχείοστοιχείο κυκλώματοςκυκλώματος μεμε τάσητάση VVaa--VVbb==VVabab μεταξύμεταξύ τωντων
ακροδεκτώνακροδεκτών τουτου. . 
ΤοΤο στοιχείοστοιχείο μπορείμπορεί νανα είναιείναι οτιδήποτεοτιδήποτε ((αντιστάτηςαντιστάτης, , μπαταρίαμπαταρία
κκ..οο..κκ).).
ΤοΤο ηλεκτρικόηλεκτρικό πεδίοπεδίο παράγειπαράγει έργοέργο επίεπί τουτου φορτίουφορτίου γιαγια νανα
περάσειπεράσει αυτόαυτό μέσαμέσα απόαπό τοτο στοιχείοστοιχείο. . ΣτηνΣτην ειδικήειδική περίπτωσηπερίπτωση
πουπου τοτο στοιχείοστοιχείο είναιείναι πηγήπηγή, , τότετότε παράγεταιπαράγεται επιπλέονεπιπλέον έργοέργο απόαπό
τητη δύναμηδύναμη FFnn..

Va Vb

a b

II II II



ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙΚΑΙ ΙΣΧΥΣΙΣΧΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

IdtdQ =
ΌτανΌταν VVaa--VVbb==VVabab>0>0 τότετότε τοτο πεδίοπεδίο παράγειπαράγει έργοέργο qVqVabab . . 
ΣεΣε χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα dtdt περνάειπερνάει φορτίοφορτίο dQdQ

ΤοΤο έργοέργο επίεπί αυτούαυτού τουτου φορτίουφορτίου είναιείναι

IdtVdQVdW abab ==
ΔηλαδήΔηλαδή τόσητόση είναιείναι καικαι ηη ενέργειαενέργεια πουπου
μεταφέρεταιμεταφέρεται στοστο στοιχείοστοιχείο

IVP
dt

dW
ab==

ΗΗ ΙσχύςΙσχύς είναιείναι

ΜονάδαΜονάδα 11VA=1(J/C)(C/s) VA=1(J/C)(C/s) 
==1 1 W (watt) = 1 J/sW (watt) = 1 J/s



ΩμικήΩμική ΑντίστασηΑντίσταση
ΑΝΑΝ τοτο στοιχείοστοιχείο είναιείναι ωμικόςωμικός αντιστάτηςαντιστάτης, , τότετότε ηη ισχύςισχύς πουπου τουτου
προσφέρεταιπροσφέρεται απόαπό τοτο κύκλωμακύκλωμα είναιείναι::

ΗΗ ενέργειαενέργεια καταναλίσκεταικαταναλίσκεται στονστον αντιστάτηαντιστάτη
μεμε ρυθμόρυθμό πουπου δίνεταιδίνεται απόαπό τηντην παραπάνωπαραπάνω
εξίσωσηεξίσωση

R
VRIIVP ab2

ab ===
Va Vb

a b

ΣτιςΣτις οικιακέςοικιακές συσκευέςσυσκευές αναγράφεταιαναγράφεται ηη μέγιστημέγιστη ισχύςισχύς
πουπου αντέχειαντέχει ηη συγκεκριμένησυγκεκριμένη κατανάλωσηκατανάλωση
((αντιστάτηςαντιστάτης).).



ΙσχύςΙσχύς εξόδουεξόδου πηγήςπηγής
ΗΗ ενέργειαενέργεια πουπου δίνειδίνει ηη πηγήπηγή τουτου σχήματοςσχήματος στονστον αντιστάτηαντιστάτη
είναιείναι IVP ab=

ΈχουμεΈχουμε όμωςόμως επίσηςεπίσης

IrVab -ε=
PrI-IIr)-I(abIV 2εε ===

ΑυτόΑυτό λέγεταιλέγεται ισχύςισχύς εξόδουεξόδου γιατίγιατί οο πρώτοςπρώτος όροςόρος είναιείναι οο ρυθμόςρυθμός
μεταβολήςμεταβολής τηςτης μημη ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας σεσε ηλεκτρικήηλεκτρική καικαι οο
δεύτεροςδεύτερος είναιείναι οο ρυθμόςρυθμός κατανάλωσηςκατανάλωσης στηνστην εσωτερικήεσωτερική
αντίστασηαντίσταση. . 

Va Vb

a b

a b
F

q

Fn

Fe
II

II



ΙσχύςΙσχύς εισόδουεισόδου πηγήςπηγής
ΗΗ πηγήπηγή ΑΑ έχειέχει μεγαλύτερημεγαλύτερη ηλεκτρεγερτικήηλεκτρεγερτική δύναμηδύναμη απόαπό τητη ΒΒ

ΈχουμεΈχουμε τώρατώρα γιαγια
τηντην επάνωεπάνω πηγήπηγή

IrVab += ε

ΑυτόΑυτό λέγεταιλέγεται ισχύςισχύς εισόδουεισόδου γιατίγιατί οο πρώτοςπρώτος όροςόρος είναιείναι οο ρυθμόςρυθμός
μεταβολήςμεταβολής τηςτης ηλεκτρικήςηλεκτρικής σεσε μημη ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαενέργεια καικαι οο
δεύτεροςδεύτερος είναιείναι οο ρυθμόςρυθμός κατανάλωσηςκατανάλωσης στηνστην εσωτερικήεσωτερική
αντίστασηαντίσταση. . 

II
II

ΕφόσονΕφόσον ηη κάτωκάτω αναγκάζειαναγκάζει
τοτο ρεύμαρεύμα νανα κινηθείκινηθεί μέσαμέσα
απόαπό τηντην πάνωπάνω

PrIIIr)I(abIV 2εε =+== +
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ΝαΝα υπολογιστείυπολογιστεί οο ρυθμόςρυθμός μετατροπήςμετατροπής ενέργειαςενέργειας ((χημικήχημική σεσε
ηλεκτρικήηλεκτρική), ), οο ρυθμόςρυθμός κατανάλωσηςκατανάλωσης τηςτης ενέργειαςενέργειας στηστη
μπαταρίαμπαταρία ((μετατροπήμετατροπή σεσε θερμότηταθερμότητα) ) καικαι ηη ισχύςισχύς εξόδουεξόδου τηςτης
μπαταρίαςμπαταρίας γιαγια τητη συνδεσμολογίασυνδεσμολογία τουτου σχήματοςσχήματος. . 

V8VV abba ==′′

A2I =



ΟΟ ρυθμόςρυθμός μετατροπήςμετατροπής ενέργειαςενέργειας στηστη μπαταρίαμπαταρία είναιείναι

V8VV abba ==′′

A2I =

W24)A2()V12(I =×=ε
ΟΟ ρυθμόςρυθμός κατανάλωσηςκατανάλωσης ενέργειαςενέργειας στηστη μπαταρίαμπαταρία είναιείναι

W8)2()A2(rI 22 =Ω×=

W16)A2()V8(IVab =×=

ΗΗ διαφοράδιαφορά τουςτους είναιείναι ηη ισχύςισχύς
εξόδουεξόδου, , ηη οποίαοποία δίνεταιδίνεται επίσηςεπίσης
απόαπό τηςτης σχέσησχέση

W16)A2()V8(IV ba =×=′′

ΟΟ ισχύςισχύς εισόδουεισόδου στονστον αντιστάτηαντιστάτη είναιείναι



V8VV abba ==′′

A2I =

ΑυτήΑυτή ηη ισχύςισχύς εισόδουεισόδου πρέπειπρέπει νανα είναιείναι ίσηίση μεμε τοτο ρυθμόρυθμό
κατανάλωσηςκατανάλωσης ενέργειαςενέργειας στονστον αντιστάτηαντιστάτη. . 

W16)4()A2(RI 22 =Ω×=

ΜπορούμεΜπορούμε τώρατώρα νανα
χρησιμοποιήσουμεχρησιμοποιήσουμε τητη βασικήβασική
εξίσωσηεξίσωση τηςτης ισχύοςισχύος εξόδουεξόδου γιαγια
νανα δούμεδούμε αναν επαληθεύονταιεπαληθεύονται οιοι
υπολογισμοίυπολογισμοί μαςμας..

8W-24W16W

rI-IIabVP 2ε
=

==
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ΣτηΣτη συνδεσμολογίασυνδεσμολογία τουτου προηγουμένουπροηγουμένου σχήματοςσχήματος βγάζουμεβγάζουμε τοντον
αντιστάτηαντιστάτη καικαι βραχυκυκλώνουμεβραχυκυκλώνουμε τουςτους ακροδέκτεςακροδέκτες τηςτης πηγήςπηγής..
ΝαΝα προσδιοριστούνπροσδιοριστούν οιοι τώρατώρα οο ρυθμόςρυθμός μετατροπήςμετατροπής τηςτης χημικήςχημικής
σεσε ηλεκτρικήηλεκτρική ενέργειαενέργεια καικαι οο ρυθμόςρυθμός κατανάλωσηςκατανάλωσης στηνστην
εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση τηςτης μπαταρίαςμπαταρίας. . 

A6I =

V8VV abba ==′′



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2626--99

0Vab =

A6I =

W72)A6()V12(I =×=ε

W72)2()A6(rI 22 =Ω×=

ΜεΜε άλλαάλλα λόγιαλόγια μεγάλομεγάλο ποσόποσό ενέργειαςενέργειας
καταναλώνεταικαταναλώνεται μέσαμέσα στηνστην πηγήπηγή γιατίγιατί δενδεν μπορείμπορεί νανα
καταναλωθείκαταναλωθεί αλλούαλλού. . ΗΗ μπαταρίαμπαταρία καίγεταικαίγεται καικαι ίσωςίσως
καικαι νανα εκραγείεκραγεί

ΟΟ ρυθμόςρυθμός μετατροπήςμετατροπής χημικήςχημικής ενέργειαςενέργειας σεσε
ηλεκτρικήηλεκτρική στηστη μπαταρίαμπαταρία είναιείναι

ΟΟ ρυθμόςρυθμός κατανάλωσηςκατανάλωσης
ενέργειαςενέργειας στηστη μπαταρίαμπαταρία
είναιείναι



ΈναςΈνας ηλεκτρικόςηλεκτρικός φανόςφανός έχειέχει δυοδυο μπαταρίεςμπαταρίες μεμε ΗΕΔΗΕΔ 1,51,5 V V ηη κάθεκάθε μιαμια, , οιοι
οποίεςοποίες τροφοδοτούντροφοδοτούν έναένα μικρόμικρό λαμπτήραλαμπτήρα αντίστασηςαντίστασης 16 16 ΩΩ. . 
ΑΑ) ) ΑνΑν ηη εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση τωντων μπαταριώνμπαταριών είναιείναι αμελητέααμελητέα, , μεμε πόσηπόση ισχύισχύ
τροφοδοτείταιτροφοδοτείται οο φανόςφανός;;
ΒΒ) ) ΑνΑν οιοι μπαταρίεςμπαταρίες αρκούναρκούν γιαγια 5 5 ώρεςώρες μεμε πόσηπόση ενέργειαενέργεια τροφοδοτήθηκετροφοδοτήθηκε
συνολικάσυνολικά οο φανόςφανός..
ΓΓ) ) ΗΗ εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση αυξάνειαυξάνει καθώςκαθώς οιοι μπαταρίεςμπαταρίες εκφορτίζονταιεκφορτίζονται. . 
ΘεωρήσαμεΘεωρήσαμε τηντην αρχικήαρχική εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση αμελητέααμελητέα. . ΠοιάΠοιά θαθα είναιείναι ηη
τιμήτιμή τηςτης ((καικαι τωντων δύοδύο μπαταριώνμπαταριών μαζίμαζί) ) ότανόταν ηη ισχύςισχύς τροφοδότησηςτροφοδότησης τουτου
λαμπτήραλαμπτήρα έχειέχει μειωθείμειωθεί στοστο ήμισυήμισυ τηςτης αρχικήςαρχικής τιμήςτιμής;;
ΥποθέτουμεΥποθέτουμε τηντην αντίστασηαντίσταση τουτου λαμπτήραλαμπτήρα σταθερήσταθερή μεμε τοτο χρόνοχρόνο ((κάτικάτι πουπου
δενδεν ισχύειισχύει πραγματικάπραγματικά, , γιατίγιατί ηη αντίστασηαντίσταση αυξάνειαυξάνει μεμε τητη θερμοκρασίαθερμοκρασία καικαι
τοτο σύρμασύρμα ζεσταίνεταιζεσταίνεται ότανόταν περνάειπερνάει ρεύμαρεύμα))

ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2626--2626



ΑΑ) ) ΑρχικάΑρχικά οιοι μπαταρίεςμπαταρίες δενδεν έχουνέχουν εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση, , ηη μόνημόνη κατανάλωσηκατανάλωση
είναιείναι οο λαμπτήραςλαμπτήρας

RR

R
)VV(P

2
21 +=

όπουόπου VV1 1 καικαιVV22 είναιείναι οιοι ΗΕΔΗΕΔ τωντων μπαταριώνμπαταριών ότανόταν συνδέονταισυνδέονται σεσε σειράσειρά. . 

W563,0
16

V9
16

V)5,15,1(P
2

=
Ω

=
Ω

+
=
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ΒΒ) ) ΗΗ ενέργειαενέργεια, , μεμε τηντην οποίαοποία τροφοδοτείταιτροφοδοτείται οο φανόςφανός γιαγια διάστημαδιάστημα
ΔΔtt είναιείναι tPU Δ=

J1001,1Ws)36005)(563,0(U 4×=×=

ΓΓ))ΑνΑν τώρατώρα έχουμεέχουμε καικαι εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση, , τοτο κύκλωμάκύκλωμά μαςμας είναιείναι

rR
VVI 21

+
+

=
rr
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ΗΗ ΙσχύςΙσχύς πουπου καταναλώνεταικαταναλώνεται στοστο λαμπτήραλαμπτήρα είναιείναι

Ω=Ω×−=

⇒−=⇒=⎟
⎠
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⎜
⎝
⎛ +⇒=⎟
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⎜
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ΟΤΑΝΟΤΑΝ ΗΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΑΥΤΗ ΓΙΝΕΙΓΙΝΕΙ ΤΟΤΟ ΜΙΣΟΜΙΣΟ ΤΗΣΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣΑΡΧΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣΙΣΧΥΟΣ. . 
ΔΗΛΑΔΗΔΗΛΑΔΗ ΟΤΑΝΟΤΑΝ
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ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΕΝΕΝ ΣΕΙΡΑΣΕΙΡΑ ΚΑΙΚΑΙ ΕΝΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΠΑΡΑΛΛΗΛΩ
ΓιαΓια κάθεκάθε συνδεσμολογίασυνδεσμολογία
αντιστατώναντιστατών μπορούμεμπορούμε
πάνταπάντα νανα βρούμεβρούμε ένανέναν
ισοδύναμοισοδύναμο αντιστάτηαντιστάτη, , οο
οποίοςοποίος θαθα μπορούσεμπορούσε νανα
μπειμπει στηστη θέσηθέση τουτου
συνδυασμούσυνδυασμού. . ΑυτόςΑυτός θαθα
διαρρέεταιδιαρρέεται απόαπό τοτο ίδιοίδιο
συνολικόσυνολικό ρεύμαρεύμα καικαι σταστα
άκραάκρα τουτου θαθα έχειέχει τηντην
ίδιαίδια διαφοράδιαφορά δυναμικούδυναμικού
μεμε αυτήαυτή πουπου
παρατηρούμεπαρατηρούμε σταστα άκραάκρα
τουτου συνδυασμούσυνδυασμού. . 

I
VRIRV eqeq =⇒=



ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΣΕΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΣΕ ΣΕΙΡΑΣΕΙΡΑ

ΤοΤο ρεύμαρεύμα πρέπειπρέπει νανα είναιείναι τοτο ίδιοίδιο σεσε όλουςόλους γιατίγιατί αλλιώςαλλιώς θαθα είχαμεείχαμε
συσσώρευσησυσσώρευση φορτίουφορτίου σεσε κάποιακάποια σημείασημεία τουτου κυκλώματοςκυκλώματος..
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ΓΕΝΙΚΕΥΣΗΓΕΝΙΚΕΥΣΗ L+++= 321eq RRRR



ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΣΕΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣΥΝΔΕΣΗ

ΗΗ διαφοράδιαφορά δυναμικούδυναμικού είναιείναι
ίδιαίδια σεσε όλουςόλους τουςτους
αντιστάτεςαντιστάτες
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ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ KIRCHHOFFKIRCHHOFF

ΤοΤο αλγεβρικόαλγεβρικό άθροισμαάθροισμα τωντων ρευμάτωνρευμάτων σεσε
οποιαδήποτεοποιαδήποτε κόμβοκόμβο είναιείναι μηδένμηδέν

0I =∑
ΚΑΝΟΝΑΣΚΑΝΟΝΑΣ ΚΟΜΒΩΝΚΟΜΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΑΣΚΑΝΟΝΑΣ ΒΡΟΧΩΝΒΡΟΧΩΝ
ΤοΤο αλγεβρικόαλγεβρικό άθροισμαάθροισμα τωντων διαφορώνδιαφορών
δυναμικούδυναμικού κατάκατά μήκοςμήκος οποιουδήποτεοποιουδήποτε βρόχουβρόχου
είναιείναι μηδένμηδέν

0V =∑

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΣΤΟ ΟΤΙΟΤΙ ΤΟΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΙΚΟΔΙΑΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟΠΕΔΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΝΔΥΝΑΜΕΩΝ



ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ KIRCHHOFFKIRCHHOFF
ΓιαΓια τηντην εφαρμογήεφαρμογή τουτου κανόνακανόνα τωντων βρόχωνβρόχων, , ότανόταν δενδεν ξέρουμεξέρουμε τητη
φοράφορά τουτου ρεύματοςρεύματος σεσε έναένα βρόχοβρόχο,  ,  επιλέγουμεεπιλέγουμε αυθαίρετααυθαίρετα κάποιακάποια
φοράφορά. . ΤοΤο ίδιοίδιο κάνουμεκάνουμε καικαι γιαγια μιαμια άγνωστηάγνωστη πηγήπηγή, , βάζουμεβάζουμε
αυθαίρετααυθαίρετα τοτο θετικόθετικό καικαι τοντον αρνητικόαρνητικό πόλοπόλο τηςτης. . 
ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια ξεκινάμεξεκινάμε απόαπό κάποιοκάποιο σημείοσημείο τουτου κυκλώματοςκυκλώματος καικαι
κινούμαστεκινούμαστε κατάκατά μήκοςμήκος ενόςενός βρόχουβρόχου. . ΣτηΣτη διαδρομήδιαδρομή μαςμας
προσθέτουμεπροσθέτουμε τατα γινόμεναγινόμενα IR IR πουπου συναντάμεσυναντάμε καικαι τιςτις ΗΕΔΗΕΔ

ΘετικήΘετική είναιείναι μιαμια πηγήπηγή ότανόταν πάμεπάμε απόαπό τοτο –– στοστο ++
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΑΚΑΝΟΝΑ ΒΡΟΧΩΝΒΡΟΧΩΝ

ΘετικόΘετικό είναιείναι έναένα γινόμενογινόμενο IRIR ότανόταν πάμεπάμε αντίθετααντίθετα μεμε τητη
φοράφορά τουτου ρεύματοςρεύματος πουπου καθορίσαμεκαθορίσαμε ((πιθανάπιθανά αυθαίρετααυθαίρετα) ) 
στηνστην αρχήαρχή ..

ΟΤΑΝΟΤΑΝ ΚΑΤΕΡΧΟΜΑΣΤΕΚΑΤΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΖΟΥΜΕΒΑΖΟΥΜΕ ––
ΟΤΑΝΟΤΑΝ ΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΖΟΥΜΕΒΑΖΟΥΜΕ ++



ΈστωΈστω ότιότι προσπαθούμεπροσπαθούμε νανα φορτίσουμεφορτίσουμε τηντην μπαταρίαμπαταρία ενόςενός αυτοκινήτουαυτοκινήτου πουπου
έμεινεέμεινε στοστο δρόμοδρόμο απόαπό τητη μπαταρίαμπαταρία τουτου δικούδικού μαςμας αυτοκινήτουαυτοκινήτου. . ΗΗ
εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση τηςτης δικήςδικής μαςμας μπαταρίαςμπαταρίας είναιείναι άγνωστηάγνωστη rr ενώενώ έχειέχει
ΗΕΔΗΕΔ 12V.  12V.  ΤοΤο άλλοάλλο αυτοκίνητοαυτοκίνητο έχειέχει μπαταρίαμπαταρία ΗΕΔΗΕΔ εε , , μεμε εσωτερικήεσωτερική
αντίστασηαντίσταση 1 1 ΩΩ ηη οποίαοποία διαρρέεταιδιαρρέεται απόαπό ρεύμαρεύμα 11ΑΑ,  ,  επίσηςεπίσης έχειέχει σεσε
παράλληληπαράλληλη σύνδεσησύνδεση έναένα λαμπτήραλαμπτήρα 3 3 ΩΩ πουπου διαρρέεταιδιαρρέεται απόαπό ρεύμαρεύμα 22ΑΑ. . 
ΝαΝα βρεθούνβρεθούν ΑΑ) ) ΤοΤο ρεύμαρεύμα πουπου διαρρέειδιαρρέει τητη δικήδική μαςμας μπαταρίαμπαταρία..

ΒΒ)  )  ΤηνΤην εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση τηςτης μπαταρίαςμπαταρίας μαςμας rr..
ΓΓ) ) ΤηνΤην ΗΕΔΗΕΔ εε τηςτης μπαταρίαςμπαταρίας πουπου φορτίζουμεφορτίζουμε. . 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2727--33



ΤοΤο σχηματικόσχηματικό κύκλωμακύκλωμα
είναιείναι αυτόαυτό τουτου σχήματοςσχήματος
καικαι εφαρμόζουμεεφαρμόζουμε τοντον
κανόνακανόνα τωντων κόμβωνκόμβων γιαγια τοτο
σημείοσημείο αα

ΑΑ

A3I0A2A1I =⇒=++−

Ω=⇒=Ω−− 2r0)3)(A2(r)A3(V12

ΓιαΓια νανα προσδιορίσουμεπροσδιορίσουμε τηντην
εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση τηςτης
πηγήςπηγής μαςμας εφαρμόζουμεεφαρμόζουμε
τοντον κανόνακανόνα τωντων βρόχωνβρόχων
στονστον εξωτερικόεξωτερικό βρόχοβρόχο

ΒΒ



Ω=⇒=Ω−− 220)3)(A2(r)A3(V12
ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ

ΟιΟι όροιόροι πουπου περιέχουνπεριέχουν τιςτις αντιστάσειςαντιστάσεις rr καικαι 33ΩΩ είναιείναι αρνητικοίαρνητικοί
γιατίγιατί διατρέχουμεδιατρέχουμε τοντον εξωτερικόεξωτερικό βρόχοβρόχο κατάκατά τητη φοράφορά τουτου
ρεύματοςρεύματος ((ΕΣΤΩΕΣΤΩ ΑΥΤΗΑΥΤΗ ΠΟΥΠΟΥ ΕΜΕΙΣΕΜΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΑΜΕΔΙΑΛΕΞΑΜΕ).).
ΕπομένωςΕπομένως στιςστις ενεν λόγωλόγω αντιστάσειςαντιστάσεις συναντάμεσυναντάμε πτώσειςπτώσεις
δυναμικούδυναμικού ((ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΜΕΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΜΕ).).



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: : ΑνΑν
χρησιμοποιήσουμεχρησιμοποιήσουμε τοτο βρόχοβρόχο 3 3 έχουμεέχουμε

ΓΓ

V50)3)(A2()1)(A1( −=⇒=Ω−Ω+− εε
ΕφαρμόζουμεΕφαρμόζουμε τώρατώρα τοντον κανόνακανόνα τωντων
βρόχωνβρόχων στονστον βρόχοβρόχο 22

V50)1)(A1()2)(A3(v12 −=⇒=+Ω−Ω− εε
ΟΠΟΙΟΟΠΟΙΟ ΒΡΟΧΟΒΡΟΧΟ ΚΑΙΚΑΙ ΝΑΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ
ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΣΤΟΣΤΟ ΙΔΙΟΙΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΗΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΑΡΝΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗΤΙΜΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΟΤΙΟΤΙ ΗΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ
ΑΝΤΙΘΕΤΗΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕΜΕ ΑΥΤΗΑΥΤΗ ΠΟΥΠΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΑΜΕΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΣΤΟΣΤΟ ΣΧΗΜΑΣΧΗΜΑ



ΚΥΚΛΩΜΑΤΑΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΜΕΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣτηΣτη διαδικασίαδιαδικασία τηςτης απλήςαπλής φόρτισηςφόρτισης ενόςενός πυκνωτήπυκνωτή, , τοτο ρεύμαρεύμα ηη τάσητάση καικαι ηη
ισχύςισχύς μεταβάλλονταιμεταβάλλονται μεμε τοτο χρόνοχρόνο. . ΑυτόΑυτό διαπιστώνεταιδιαπιστώνεται πολύπολύ εύκολαεύκολα
πειραματικάπειραματικά. . 

RR
I ab

0
ε

=
υ

=ΓιαΓια t=0t=0

ΌπωςΌπως φορτίζεταιφορτίζεται οο πυκνωτήςπυκνωτής, , ηη τάσητάση σταστα
άκραάκρα τουτου μεγαλώνειμεγαλώνει..
ΤαυτόχροναΤαυτόχρονα ηη τάσητάση σταστα άκραάκρα τουτου
αντιστάτηαντιστάτη μειώνεταιμειώνεται..

ΌμωςΌμως τοτο άθροισμαάθροισμα τωντων τάσεωντάσεων
παραμένειπαραμένει σταθερόσταθερό καικαι ίσοίσο μεμε τηντην
ηλεκτρεγερτικήηλεκτρεγερτική δύναμηδύναμη τηςτης πηγήςπηγής. . 

↓υab↑υbc



ΜετάΜετά παρέλευσηπαρέλευση ικανούικανού χρόνουχρόνου οο πυκνωτήςπυκνωτής θαθα φορτιστείφορτιστεί ΤΟΤΕΤΟΤΕ ΤΟΤΟ ΡΕΥΜΑΡΕΥΜΑ
ΘΑΘΑ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙΚΑΙ ΤΟΤΟ ΙΔΙΟΙΔΙΟ ΘΑΘΑ ΚΑΝΕΙΚΑΝΕΙ ΗΗ ΤΑΣΗΤΑΣΗ ΣΤΑΣΤΑ ΑΚΡΑΑΚΡΑ ΤΟΥΤΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΑΤΗΑΝΤΙΣΤΑΤΗ..
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ΕφαρμόζονταςΕφαρμόζοντας τοντον κανόνακανόνα τουτου Kirchhoff Kirchhoff 
γιαγια τοντον βρόχοβρόχο έχουμεέχουμε

ε=υbc

ΤΟΤΕΤΟΤΕ ΗΗ ΗΕΔΗΕΔ εε ΤΗΣΤΗΣ ΠΗΓΗΣΠΗΓΗΣ ΘΑΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΩΣΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΑΣΤΑ ΑΚΡΑΑΚΡΑ ΤΟΥΤΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΠΥΚΝΩΤΗ
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ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ ΣΕΣΕ ΚΑΘΕΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΧΡΟΝΙΚΗΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗΣΤΙΓΜΗ

ΤοΤο φορτίοφορτίο αυξάνειαυξάνει απόαπό τηντην αρχικήαρχική τιμήτιμή q=0 q=0 έωςέως τηντην τιμήτιμή QQff
ΑντίθεταΑντίθετα τοτο ρεύμαρεύμα μειώνεταιμειώνεται απόαπό τηντην τιμήτιμή II00 στηνστην τιμήτιμή 00
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ΓιαΓια νανα μημη μπερδευόμαστεμπερδευόμαστε μεμε τατα σύμβολασύμβολα
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ΤΟΤΕΤΟΤΕ ΤΟΤΟ ΦΟΡΤΙΟΦΟΡΤΙΟ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ

RC=τ

ΑυτόςΑυτός οο χρόνοςχρόνος λέγεταιλέγεται χρόνοςχρόνος
χαλάρωσηςχαλάρωσης ήή σταθεράσταθερά χρόνουχρόνου καικαι είναιείναι
μέτρομέτρο τουτου πόσοπόσο γρήγοραγρήγορα φορτίζεταιφορτίζεται οο
πυκνωτήςπυκνωτής



ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗΠΥΚΝΩΤΗ
ΒγάζουμεΒγάζουμε τηντην πηγήπηγή καικαι βραχυκυκλώνουμεβραχυκυκλώνουμε. . 
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ΕφαρμόζονταςΕφαρμόζοντας τοντον κανόνακανόνα τουτου Kirchhoff Kirchhoff στονστον βρόχοβρόχο

dt
dq
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C
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ΤοΤο ρεύμαρεύμα είναιείναι αρνητικόαρνητικό πουπου σημαίνεισημαίνει ότιότι
τοτο έχουμεέχουμε μεμε αντίθετηαντίθετη φοράφορά απόαπό ότιότι είναιείναι
πραγματικάπραγματικά
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ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗΠΥΚΝΩΤΗ
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ΤοΤο φορτίοφορτίο καικαι τοτο ρεύμαρεύμα προσεγγίζουνπροσεγγίζουν ασυμπτωτικάασυμπτωτικά τοτο 00
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ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝΣΤΟΝ
ΠΥΚΝΩΤΗΠΥΚΝΩΤΗ

ΔΗΛΑΔΗΔΗΛΑΔΗ ΗΗ ΠΗΓΗΠΗΓΗ ΠΑΡΕΧΕΙΠΑΡΕΧΕΙ ΙΣΧΥΙΣΧΥ ΗΗ ΟΠΟΙΑΟΠΟΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΕΤΑΙΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΕΝ ΜΕΡΕΙΜΕΡΕΙ ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗΑΝΤΙΣΤΑΤΗ
ΚΑΙΚΑΙ ΕΝΕΝ ΜΕΡΕΙΜΕΡΕΙ ΑΠΟΘΕΚΕΥΕΤΑΙΑΠΟΘΕΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΠΥΚΝΩΤΗΠΥΚΝΩΤΗ

0
C
qiR =−−ε

ΑπόΑπό τοντον κανόνακανόνα τουτου Kirchhoff Kirchhoff γιαγια τοντον
βρόχοβρόχο ότανόταν φορτίζαμεφορτίζαμε τοντον πυκνωτήπυκνωτή
βρήκαμεβρήκαμε
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ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝΣΤΟΝ
ΠΥΚΝΩΤΗΠΥΚΝΩΤΗ

ΔΗΛΑΔΗΔΗΛΑΔΗ ΗΗ ΜΙΣΗΜΙΣΗ ΑΠΟΑΠΟ ΤΗΝΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΕΤΑΙΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΠΥΚΝΩΤΗΠΥΚΝΩΤΗ
ΗΗ ΑΛΛΗΑΛΛΗ ΜΙΣΗΜΙΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙΓΙΝΕΤΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

fQε

ΗΗ ολικήολική ενέργειαενέργεια πουπου παρέχειπαρέχει ηη πηγήπηγή γιαγια
όληόλη τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης φόρτισηςφόρτισης είναιείναι

ΌμωςΌμως πολύπολύ προηγούμεναπροηγούμενα είχαμεείχαμε βρειβρει ότιότι οο
πυκνωτήςπυκνωτής αποθηκεύειαποθηκεύει ενέργειαενέργεια

2/fQε



ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2626--55
ΟιΟι οικιακέςοικιακές καλωδιώσειςκαλωδιώσεις είναιείναι συνήθωςσυνήθως μεμε σύρματασύρματα χαλκούχαλκού
διαμέτρουδιαμέτρου 2,05 2,05 mm. mm. ΝαΝα υπολογιστείυπολογιστεί ηη αντίστασηαντίσταση ενόςενός τέτοιουτέτοιου
σύρματοςσύρματος 30 30 mm. (. (ειδικήειδική αντίστασηαντίσταση χαλκούχαλκού: 1,72: 1,72xx1010--88 ΩΩ))

ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2244--1177

ΝαΝα υπολογιστείυπολογιστεί τοτο ρεύμαρεύμα
στοστο κύκλωμακύκλωμα τουτου
σχήματοςσχήματος. . ΕπίσηςΕπίσης νανα
υπολογιστούνυπολογιστούν ηη πολικήπολική
τάσητάση VVabab καικαι ηη διαφοράδιαφορά
δυναμικούδυναμικού VVacac..

RR22==99ΩΩ

εε11=16=16VV

rr22==1,41,4ΩΩ

rr11==1,1,66ΩΩ

RR11==55ΩΩ

cc

bbaa

εε22==8V8V



ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2626--3636
ΜιαΜια ηλεκτρικήηλεκτρική φρυγανιέραφρυγανιέρα χρησιμοποιείχρησιμοποιεί θερμαντικόθερμαντικό στοιχείοστοιχείο
απόαπό χρωμονικελίνηχρωμονικελίνη καικαι λειτουργείλειτουργεί μεμε τάσητάση 120 120 V. V. ΌτανΌταν
ενεργοποιηθείενεργοποιηθεί στουςστους 202000 CC διαρέεταιδιαρέεται απόαπό ρεύμαρεύμα 1,46 1,46 ΑΑ. . ΜετάΜετά
απόαπό λίγολίγο τοτο ρεύμαρεύμα σταθεροποιείταισταθεροποιείται σεσε 1,32 1,32 ΑΑ. . ΠοιαΠοια είναιείναι ηη
τελικήτελική θερμοκρασίαθερμοκρασία τουτου στοιχείουστοιχείου. . ΗΗ μέσημέση τιμήτιμή τουτου θερμικούθερμικού
συντελεστήσυντελεστή ειδικήςειδικής αντίστασηςαντίστασης είναιείναι 4,54,5ΧΧ1010--4  04  0CC--11 ((γιαγια τηντην
περιοχήπεριοχή θερμοκρασιώνθερμοκρασιών πουπου ενδιαφερόμαστεενδιαφερόμαστε). ). 

ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2626--3636
ΜιαΜια διάταξηδιάταξη απόαπό ημιαγωγόημιαγωγό σεσε προσωπικόπροσωπικό υπολογιστήυπολογιστή δενδεν
υπακούειυπακούει στοστο νόμονόμο τουτου OhmOhm, , αλλάαλλά ηη σχέσησχέση τάσηςτάσης
ρεύματοςρεύματος είναιείναι VV==αΙαΙ++βΙβΙ2 2 μεμε αα=2 =2 καικαι ββ=0.5 =0.5 ΩΩ//ΑΑ. . ΑΑ) ) 
ΣυνδέουμεΣυνδέουμε τητη διάταξηδιάταξη μεμε τάσητάση 33VV, , πόσοπόσο είναιείναι τοτο ρεύμαρεύμα
μέσαμέσα στηστη διάταξηδιάταξη;;ΒΒ) ) ΠόσηΠόση διαφοράδιαφορά δυναμικούδυναμικού απαιτείταιαπαιτείται
γιαγια νανα περάσειπεράσει διπλάσιοδιπλάσιο ρεύμαρεύμα απόαπό αυτόαυτό πουπου
υπολογίστηκευπολογίστηκε προηγούμεναπροηγούμενα;;



ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2727--11
ΤρειςΤρεις αντιστάτεςαντιστάτες, , RR11=2=2ΩΩ, , RR22==33ΩΩ καικαι RR33==44ΩΩ, , συνδέονταισυνδέονται μεμε
τουςτους πόλουςπόλους μπαταρίαςμπαταρίας 24 24 V.V. ΝαΝα βρεθούνβρεθούν::
ΑΑ) ) ηη ισοδύναμηισοδύναμη αντίστασηαντίσταση τουτου συνδυασμούσυνδυασμού,,
ΒΒ) ) τοτο ρεύμαρεύμα πουπου περνάπερνά μέσαμέσα απόαπό τητη μπαταρίαμπαταρία,,
ΓΓ) ) ηη ισχύςισχύς πουπου καταναλίσκεταικαταναλίσκεται σεσε κάθεκάθε αντιστάτηαντιστάτη

RR11

RR22

RR33



ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 2727--22
ΝαΝα βρεθείβρεθεί ηη ισοδύναμηισοδύναμη αντίστασηαντίσταση τουτου συνδυασμούσυνδυασμού καικαι τοτο
ρεύμαρεύμα σεσε κάθεκάθε αντιστάτηαντιστάτη. . ΔίνονταιΔίνονται εε=24 =24 VV, , RR11==11ΩΩ, , RR22==33ΩΩ, , 
RR33==77ΩΩ καικαι RR44==55ΩΩ..

RR11 RR22

RR33 RR44



ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ
ΤοΤο ποσόποσό τουτου φορτίουφορτίου πουπου διαπερνάδιαπερνά μιαμια ορισμένηορισμένη
επιφάνειαεπιφάνεια στηστη μονάδαμονάδα τουτου χρόνουχρόνου λέγεταιλέγεται ηλεκτρικόηλεκτρικό
ρεύμαρεύμα. . 
ΤοΤο ρεύμαρεύμα είναιείναι συνάρτησησυνάρτηση τηςτης συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης
σωματιδίωνσωματιδίων ((πυκνότηταςπυκνότητας φορέωνφορέων τουτου φορτίουφορτίου), ), τηςτης
ταχύτηταςταχύτητας ολίσθησηςολίσθησης αυτώναυτών, , τουτου στοιχειώδουςστοιχειώδους
φορτίουφορτίου ενόςενός φορέωςφορέως καικαι τηςτης διατομήςδιατομής.   .   

ΗΗ πυκνότηταπυκνότητα ρεύματοςρεύματος είναιείναι ρεύμαρεύμα ανάανά μονάδαμονάδα
εμβαδούεμβαδού, , καικαι ωςως συνάρτησησυνάρτηση τωντων ίδιωνίδιων ποσοτήτωνποσοτήτων
όπωςόπως προηγούμεναπροηγούμενα είναιείναι

)qnqn(AI 2d221d11 L+υ+υ=

L+υ+υ= 2d221d11 qnqnJ



ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ

J
E

=ρ

ΟΟ νόμοςνόμος τουτου Ohm Ohm ισχύειισχύει προσεγγιστικάπροσεγγιστικά γιαγια μεγάλημεγάλη
κατηγορίακατηγορία υλικώνυλικών. . ΔηλώνειΔηλώνει ότιότι τοτο πηλίκοπηλίκο τουτου
πεδίουπεδίου προςπρος τηντην πυκνότηταπυκνότητα ρεύματοςρεύματος είναιείναι σταθερόσταθερό
καικαι τοτο λέμελέμε ειδικήειδική ηλεκτρικήηλεκτρική αντίστασηαντίσταση. . 

ΓιαΓια μεταλλικούςμεταλλικούς αγωγούςαγωγούς ηη ειδικήειδική ηλεκτρικήηλεκτρική
αντίστασηαντίσταση αυξάνεταιαυξάνεται μεμε τητη θερμοκρασίαθερμοκρασία..

[ ])TT(1 00T −α+ρ=ρ



ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ
ΌτανΌταν ισχύειισχύει οο νόμοςνόμος τουτου OhmOhm, , ηη διαφοράδιαφορά δυναμικούδυναμικού
σταστα άκραάκρα αγωγούαγωγού είναιείναι ανάλογηανάλογη προςπρος τοτο ρεύμαρεύμα πουπου
διαρρέειδιαρρέει τοντον αγωγόαγωγό. . ΗΗ σταθεράσταθερά αναλογίαςαναλογίας λέγεταιλέγεται
αντίστασηαντίσταση..

ΟιΟι πραγματικέςπραγματικές πηγέςπηγές έχουνέχουν εσωτερικήεσωτερική αντίστασηαντίσταση. . 
ΈτσιΈτσι ηη τάσητάση στουςστους πόλουςπόλους τηςτης είναιείναι
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ΚλειστόΚλειστό κύκλωμακύκλωμα
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ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ
ΚάθεΚάθε στοιχείοστοιχείο κυκλώματοςκυκλώματος διαρρέεταιδιαρρέεται απόαπό ρεύμαρεύμα ΙΙ
καικαι παρουσιάζειπαρουσιάζει διαφοράδιαφορά δυναμικούδυναμικού V V σταστα άκραάκρα
τουτου..
ΠροσφέρειΠροσφέρει ενέργειαενέργεια στοστο κύκλωμακύκλωμα νανα ηη ροήροή τουτου
ρεύματοςρεύματος είναιείναι απόαπό τοτο χαμηλότεροχαμηλότερο προςπρος τοτο
υψηλότερουψηλότερο δυναμικόδυναμικό..
ΠαίρνειΠαίρνει ενέργειαενέργεια απόαπό τοτο κύκλωμακύκλωμα αναν ηη ροήροή
ρεύματοςρεύματος είναιείναι απόαπό τοτο υψηλότερουψηλότερο στοστο χαμηλότεροχαμηλότερο
δυναμικόδυναμικό, , δηλαδήδηλαδή αντίθετααντίθετα μεμε τηντην προηγούμενηπροηγούμενη
κατάστασηκατάσταση..
ΟΟ ρυθμόςρυθμός μεταφοράςμεταφοράς ενέργειαςενέργειας λέγεταιλέγεται ΙσχύςΙσχύς καικαι
είναιείναι P=VIP=VI



ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ
ΗΗ ενέργειαενέργεια καταναλίσκεταικαταναλίσκεται στουςστους αντιστάτεςαντιστάτες
μετατρεπόμενημετατρεπόμενη σεσε θερμότηταθερμότητα. . ΟΟ ρυθμόςρυθμός
κατανάλωσηςκατανάλωσης τηςτης ενέργειαςενέργειας είναιείναι

ΣταΣτα μέταλλαμέταλλα, , αιτίααιτία τηςτης αγωγιμότηταςαγωγιμότητας είναιείναι τατα
ελεύθεραελεύθερα ηλεκτρόνιαηλεκτρόνια τατα οποίαοποία κινούνταικινούνται μέσαμέσα στοστο
πλέγμαπλέγμα καικαι σκεδάζονταισκεδάζονται σταστα ιόνταιόντα τουτου πλέγματοςπλέγματος.   .   

R
VRIIVP ab2

ab ===



ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ

L+++= 321eq RRRR

ΣτηνΣτην ενεν σειράσειρά σύνδεσησύνδεση αντιστατώναντιστατών, , ηη ισοδύναμηισοδύναμη
αντίστασηαντίσταση είναιείναι τοτο άθροισμαάθροισμα τωντων επιμέρουςεπιμέρους
αντιστάσεωναντιστάσεων..

ΣτηνΣτην ενεν παραλλήλωπαραλλήλω σύνδεσησύνδεση, , τοτο αντίστροφοαντίστροφο τηςτης
ισοδύναμηςισοδύναμης αντίστασηςαντίστασης είναιείναι τοτο άθροισμαάθροισμα τωντων
αντιστρόφωναντιστρόφων τωντων επιμέρουςεπιμέρους αντιστάσεωναντιστάσεων. . 

L+++= 321eq R/1R/1R/1R/1



ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ
ΚανόνεςΚανόνες KirchhoffKirchhoff
A) A) ΤοΤο αλγεβρικόαλγεβρικό άθροισμαάθροισμα τωντων ρευμάτωνρευμάτων σεσε
οποιοδήποτεοποιοδήποτε κόμβοκόμβο κυκλώματοςκυκλώματος είναιείναι 00
ΒΒ) ) ΤοΤο αλγεβρικόαλγεβρικό άθροισμαάθροισμα τωντων διαφορώνδιαφορών
δυναμικούδυναμικού κατάκατά μήκοςμήκος οποιουδήποτεοποιουδήποτε κλειστούκλειστού
βρόχουβρόχου τουτου κυκλώματοςκυκλώματος είναιείναι 00

ΌτανΌταν οο πυκνωτήςπυκνωτής φορτίζεταιφορτίζεται
ΤοΤο φορτίοφορτίο προσεγγίζειπροσεγγίζει ασυμπτωτικάασυμπτωτικά τηντην τελικήτελική
τιμήτιμή καικαι τοτο ρεύμαρεύμα μεμε τοντον ίδιοίδιο τρόποτρόπο τηντην τιμήτιμή 00

ΌτανΌταν οο πυκνωτήςπυκνωτής εκφορτίζεταιεκφορτίζεται
ΤοΤο ρεύμαρεύμα καικαι τοτο φορτίοφορτίο προσεγγίζουνπροσεγγίζουν
ασυμπτωτικάασυμπτωτικά τηντην τιμήτιμή 00
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