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Ηλεκτρικό Ρεύμα 1 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………………………………………………………………………. 
 

1.Να ζπγθξίλεηο ηηο εληάζεηο ησλ ειεθηξηθώλ ξεπκάησλ (I1 θαη I2) πνπ εηθνλίδνληαη 

ζην δηπιαλό θύθισκα. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

2.Σν όξγαλν πνπ κεηξά ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ιέγεηαη 

ακπεξόκεηξν, εηθνλίδεηαη δεμηά. θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα Α ζε θύθιν. 

Γηαζέηεηο έλα ακπεξόκεηξν. Να ζρεδηάζεηο ηα θπθιώκαηα πνπ ζα ειέγρνπλ ηελ πξόβιεςε πνπ 

δηαηύπσζεο ζηελ εξώηεζε 1. 

 

 

 

 

 

3.Να πξαγκαηνπνηήζεηο ην πείξακα πνπ ζρεδίαζεο θαη λα θάλεηο ηηο κεηξήζεηο. 

Να δηαηππώζεηο ην ζπκπέξαζκα πνπ θαηέιεμεο. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Μειέηε ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο κε ηε βνήζεηα ελόο κεραληθνύ κνληέινπ 

 

Μητανικό Μονηέλο Ηλεκηρικό Κύκλωμα 

 

 

Η κπτθή ελέξγεηα ηνπ Ρεληόλ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θηλεηηθή 

ελέξγεηα ζηνλ κεγάιν ηξνρό θαη κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ 

θηλνύκελν ηκάληα ζηνλ κηθξό ηξνρό  

Η ρεκηθή ελέξγεηα ηεο κπαηαξίαο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

…………… ελέξγεηα θαη κεηαβηβάδεηαη κε ηα  ………… 

πνπ βξίζθνληαη ζηα θαιώδηα (αγσγνύο) ζηε ιάκπα.  

Να γπάτειρ ηιρ ανηιζηοισίερ μεηαξύ ηος Μησανικού  Μονηέλος και ηος Ηλεκηπικού Κςκλώμαηορ 

Μπτθή Δλέξγεηα 

Ρεληόλ 

ηκάληαο 

ηαρύηεηα ηκάληα 

κηθξόο ηξνρόο 

…………. Δλέξγεηα 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

Να σαπακηηπίζειρ ηιρ ακόλοςθερ εκθπάζειρ υρ ζυζηέρ (Σ) ή λανθαζμένερ (Λ) 

Η κπτθή ελέξγεηα ηνπ Ρεληόλ παξάγεη θηλνύκελα θνκκάηηα 

ηκάληα 

Η ρεκηθή ελέξγεηα ηεο κπαηαξίαο παξάγεη ειεθηξηθά θνξηία 

Αν κάποια ππόηαζη είναι λανθαζμένη, διαηύπυζέ ηην οπθά 

  

Ο Ρεληόλ πεξηζηξέθεη κε ζηαζεξό ηξόπν ηνλ ηξνρό γηα 1min 

θαη ηξνθνδνηεί ηνλ ηκάληα (κέζσ ηνπ κεγάινπ ηξνρνύ) 

θηλεηηθή ελέξγεηα 120j γηα λα θηλεζεί ν κηθξόο ηξνρόο. 

Η κπαηαξία όηαλ ιεηηνπξγεί γηα 1min ηξνθνδνηεί ηα θνξηία 

ησλ θαισδίσλ κε 60j …………. ελέξγεηα γηα λα θσηνβνιεί 

ε ιάκπα.  

Ο Ρεληόλ ελδηαθέξεηαη γηα ην πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ δίλεη 

ζε θάζε cm ηνπ ηκάληα. Όινο ν ηκάληαο είλαη 60cm. 

Σα θνξηία πνπ θηλήζεθαλ ζε 1min ζην θύθισκα έρνπλ ηηκή 

40C 

Βνήζεζέ ηνλ ζηνλ ππνινγηζκό: 
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=
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............
= 

Τπνιόγηζε ην πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ δίλεη ε κπαηαξία ζε 

θάζε Κνπιόκπ (C) 

C

έ
=
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............
=   ………   

C

j
 

Η ηηκή πνπ ππνιόγηζεο πεξηγξάθεη ηε δύλακε πνπ ηεληώλεη 

ηνλ ηκάληα θαη ηνλ δηεπθνιύλεη λα πεξηζηξέθεηαη. ηε 

Φπζηθή ην ιέλε τάση ηνπ ηκάληα. 

Η ηηκή πνπ ππνιόγηζεο ζηε Φπζηθή ηε ιέλε τάση ηεο 

κπαηαξίαο, ζπκβνιίδεηαη κε ην V (Voltage) θαη κεηξάηαη ζε 

Volt (ζύκβνιν: V) 

I2 I1 I2 I1 
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Η ηάζε ηεο κπαηαξίαο απνηειεί ηελ ηαπηόηεηά ηεο, δηόηη δείρλεη πόζε ελέξγεηα δίλεη ζε θάζε Κνπιόκπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ 

(q=1C), αθνύ ε πνζόηεηα ησλ θνξηίσλ πνπ ππάξρνπλ θαη δηαθηλνύληαη ζε θάζε θύθισκα πνπ ζα ζπλδεζεί ε κπαηαξία 

είλαη δηαθνξεηηθό. 

 

5.Σελ ηάζε ηελ κεηξάκε κε ην βνιηόκεηξν, πνπ ζηελ εκθάληζε κνηάδεη κε ην ακπεξόκεηξν. Σν 

ζπκβνιίδνπκε κε ην γξάκκα V κέζα ζε θύθιν. 

Μέηξεζε ηελ ηάζε δπν κπαηαξηώλ. 

ύγθξηλέ ηηο κε ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ηνπο. 

Μπαηαπία 1 

 

Σηκή πνπ κέηξεζεο: V= …….. V 

 

Σηκή πνπ αλαγξάθεηαη: V= …….. V 

Μπαηαπία 2 

 

Σηκή πνπ κέηξεζεο: V= …….. V 

 

Σηκή πνπ αλαγξάθεηαη: V= …….. V 

 

Δμήγεζε ηελ απόθιηζε ησλ ηηκώλ, αλ ππάξρνπλ: ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.Να θαηαζθεπάζεηο ην θύθισκα πνπ εηθνλίδεηαη δεμηά. Να θαηαγξάςεηο ζηνλ πίλαθα ηελ έλδεημε ηνπ 

βολτόμετροσ, όηαλ ν δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο θαη όηαλ είλαη θιεηζηόο. Απηέο νη ελδείμεηο νλνκάδνληαη 

τάσεις στα άκρα ενός καταναλωτή (κηαο ιάκπαο).  

 Να θαηαζθεπάζεηο ην θύθισκα πνπ εηθνλίδεηαη δεμηά. Να θαηαγξάςεηο ζηνλ 

πίλαθα ηελ έλδεημε ηνπ βνιηόκεηξνπ, όηαλ ην θύθισκα είλαη αλνηθηό θαη 

όηαλ είλαη θιεηζηό. 

 

 

Να ζπγθξίλεηο ηνπο ηξόπνπο ζύλδεζεο ηνπ ακπεξνκέηξνπ θαη ηνπ βνιηνκέηξνπ ζην ειεθηξηθό θύθισκα.  

Λέκε όηη ην ………………………… ζπλδέεηαη ζηε σειρά θαη ην …………………… παράλληλα. 

Μπνξείο λα βξεηο αηηίεο γηα ηνλ δηαθνξεηηθό ηξόπν ζπλδέζεσλ ησλ δπν νξγάλσλ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ρνιίαζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα πνπ ζε εληππσζίαζαλ. Π.σ. πόηε η ηάζη ζε ένα καηαναλυηή είναι μηδέν ή πόζη 

ενέπγεια ππακηικά αποδίδει η μπαηαπία ζηα καλώδια ζύνδεζηρ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1
η
 Δραστηριότητα για το σπίτι: Να αλαδεηήζεηο θαη λα θαηαγξάςεηο ηηο ηηκέο ησλ ηάζεσλ (ιεηηνπξγίαο) ησλ αθόινπζσλ 

ζπζθεπώλ 

Σσζκεσή θηλεηό ηειέθσλν θνξεηόο ππνινγηζηήο παξαγσγόο αθηίλσλ ιέηδεξ 

Τάζη λειηοσργίας 
   

 

ηελ θαηαζθεπή κπαηαξηώλ θαη πςειώλ ηάζεσλ, πξσηαγσληζηέο ππήξμαλ ν Ιηαιόο Alessandro Volta θαη ν έξβνο Nikola 

Tesla.   

 

2
η
 Δραστηριότητα για το σπίτι: δεο ζην δίθηπν ζρεηηθά βίληεν γηα  απηά πνπ πέηπραλ νη δπν θαηλνηόκνη εξεπλεηέο ζηηο 

αθόινπζεο δηεπζύλζεηο: 

Γηα ηηο πςειέο ηάζεηο πνπ παξήγαγε ν Tesla: http://www.youtube.com/watch?v=Zi4kXgDBFhw 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κπαηαξίαο ηνπ Volta: http://www.youtube.com/watch?v=sXZP-ijB9-Y 

Στεηικά με ηο πρώηο βίνηεο: Αλ εληππσζηάζηεθεο, αλαδήηεζε ηελ ηαηλία “Prestige” ηνπ Christopher Nolan 

Στεηικά με ηο δεύηερο: ζεσξείο όηη ζπλδένληαη κε επηηπρία ζην βίληεν, ηα αξραία αηγππηηαθά ζύκβνια κε ηελ επηλόεζε 

θαη θαηαζθεπή ηεο κπαηαξίαο; 

 

3
η
 Δραστηριότητα για το σπίτι: Πξνζπάζεζε λα θαηαζθεπάζεηο θαη εζύ ηελ κπαηαξία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 2

ν
 βίληεν. 

Τάση ζηα άθξα …. …ηεο ιάκπαο … ηνπ θαισδίνπ 

        Κύθισκα ΟΝ   

Κύθισκα OFF   

http://www.youtube.com/watch?v=Zi4kXgDBFhw
http://www.youtube.com/watch?v=sXZP-ijB9-Y

