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Συνεχές ρεύµα 

1) Έχουµε ένα σύρµα µήκους 1m. Συνδέουµε στα άκρα του τάση V=4V, 

οπότε διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α.   

i) Κόβουµε ένα τµήµα από το παραπάνω σύρµα µε µήκος 40cm και 

στα άκρα του συνδέουµε την ίδια πηγή. Ποια η ένταση του ρεύµατος 

που θα διαρρέει τώρα το κύκλωµα;  

ii) Τυλίγουµε το αρχικό σύρµα, ώστε να πάρουµε ένα νέο σύρµα µε 

µήκος 0,5m. Αν συνδέσουµε στα άκρα του την ίδια τάση, ποια η ι-

σχύς που παρέχεται τώρα στο σύρµα; 

2) Λιώνουµε ένα σύρµα µήκους 2m και αντίστασης 0,2Ω και κατασκευά-

ζουµε µε το τήγµα ένα σύρµα µε µήκος 1m. Ποια αντίσταση παρουσιά-

ζει το νέο σύρµα; 

3) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στο κύκλωµα του 

σχήµατος είναι σωστές: 

i)  Ι1>Ι2.  

ii)  VΑ=VΒ.  

iii)  VΑΖ= VΒΓ+VΓ∆.  

iv)  VΒΓ+VΓ∆+V∆Ζ+VΖΑ+VΑΒ=0  

v)  VΓ>V∆.   

4) Ο κυλινδρικός αγωγός του σχήµατος στενεύει στην περιοχή Β, ενώ στις 

περιοχές Α και Γ έχει την ίδια διατοµή. Η ρευµατική ταχύτητα των ε-

λευθέρων ηλεκτρονίων του έχει φορά από το Α προς το Γ.  

i) Η φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι 

  α. από το Α προς το Γ.    β. από το Γ προς το Α. 

ii) Για την ένταση του ρεύµατος ισχύει 

 α.  ΙΑ = ΙΒ = ΙΓ  β.   ΙΑ > ΙΒ > ΙΓ  γ. ΙΑ < ΙΒ < Ι Γ  δ.  ΙΑ = ΙΓ 
< ΙΒ 

5) Κόψαµε ένα οµογενές κυλινδρικό σύρµα σε δύο µέρη Α και Β και σχε-

διάσαµε σε κοινούς άξονες τις χαρακτηριστικές τους. Από αυτές προκύ-

πτει ότι το µήκος του Α είναι 

i) µεγαλύτερο από το µήκος του Β. 

ii) µικρότερο από το µήκος του Β. 

iii) ίσο µε το µήκος του Β. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε.  

6) Στο διάγραµµα φαίνεται η µεταβολή της αντίστασης ενός αγωγού σε συ-

νάρτηση µε τη θερµοκρασία σε °C. Υπολογίστε από το διάγραµµα αυτό 

τον θερµικό συντελεστή ειδικής αντίστασης.  

7) ∆ύο σύρµατα από χαλκό ( ρχ = 1,7 10
-8
 Ωm) και σίδηρο ( ρσ = 10

-8
 Ωm) 

έχουν το ίδιο µήκος 10m και διατοµή 1mm
2
.Tα σύρµατα συνδέονται σε 

σειρά και στα άκρα του συστήµατος εφαρµόζεται τάση V = 27 V. 

Nα βρεθούν : 

i) η αντίσταση κάθε σύρµατος 

ii) η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε σύρµα 

iii) η τάση στα άκρα κάθε σύρµατος 



 

8) Πόση είναι η συνολική αντίσταση µεταξύ των σηµείων Α και Β;   

 

 

 

 

 

9) Πόση είναι η συνολική αντίσταση µεταξύ των σηµείων Α και Β;   

 

 

 

 

 

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντί-

σταση R.  

 

 

 

 

Να αντιστοιχίσετε την ισοδύναµη αντίσταση κάθε συνδεσµολογίας, µε 

τις τιµές 

  α.  1
R
3
          β. R          γ. 3R          δ. 3333 

2
3
R
          ε.  3333 

3
2
R
     

11) ∆ίνεται το κύκλωµα του διπλανού σχήµατος, όπου R1=6Ω, R2=4Ω, 

R3=2Ω και η τάση V=20Ω. 

i) Πόση είναι η ολική αντίσταση του κυκλώµατος; 

ii) Ποια η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντίσταση; 

iii) Βρείτε την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης.  

12) Στο κύκλωµα του σχήµατος δίνονται R1 = 20 Ω, R2 = R3 = 10 Ω, R4 = 5Ω, 

R5 = 18 Ω και Ι = 30 Α.  

Να υπολογίσετε 

i) την ισοδύναµη αντίσταση του κυκλώµατος. 

ii) την τάση VΑΒ. 

iii) την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντιστάτη.  

13) Στα παρακάτω κυκλώµατα όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση 

R=10Ω, ενώ οι πηγές έχουν τάση V=20V. 

 

 

 

 

 

 

Να υπολογιστούν για κάθε κύκλωµα: 

i) Η ολική αντίσταση. 

ii) Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει κάθε αντιστάτη. 

iii) Η τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη. 

 



14) Για το διπλανό κύκλωµα δίνονται R1=10Ω, R2=5Ω, R3=15Ω, ενώ το ιδα-

νικό αµπερόµετρο δείχνει ένδειξη 2Α.  

Τι θα δείξει το αµπερόµετρο αν κλείσουµε τον διακόπτη δ; 

15) ∆ίνεται το παρακάτω κύκλωµα, για το οποίο δίνεται ότι R1=2Ω, R2=3Ω, 

R3=4Ω, η ένδειξη του αµπεροµέτρου είναι ίση µε 4Α και του βολτοµέ-

τρου 14V.  Αν τα όργανα είναι ιδανικά, ζητούνται: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Οι εντάσεις των ρευµάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες. 

ii) Η αντίσταση R4 καθώς και η συνολική αντίσταση. 

iii) Η τάση V της πηγής. 

16) Οι λάµπες που χρησιµοποιούµε για φωτισµό στο σπίτι µας έχουν στοι-

χεία (220V-100W). Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές 

ή λαθεµένες. 

i) Το ρεύµα που διαρρέει κάθε λάµπα καθορίζεται από την ισχύ και 

την τάση της. 

ii) Το ρεύµα που διαρρέει την λάµπα καθορίζεται από την αντίστασή 

της. 

iii) Η τιµή της αντίστασης της λάµπας καθορίζεται από την ισχύ και την 

τάση της. 

iv) Η τιµή της αντίστασης της λάµπας όταν είναι αναµµένη είναι 484Ω. 

v) Η τιµή της αντίστασης της λάµπας είναι σταθερή ανεξάρτητα αν εί-

ναι σβηστή ή αναµµένη. 

17) Ο καταναλωτής Κ2 διαρρέεται από ρεύµα έντασης 1Α, ο Κ1 από ένταση 

3Α ενώ στα άκρα του Κ1 η τάση είναι ίση µε 60V. 

i) Πόση είναι η τάση µεταξύ των σηµείων Α και Β;  

ii) Ποια είναι η ισχύς κάθε καταναλωτή;  

iii) Ποια η ισχύς την οποία παρέχει η πηγή στο κύκλωµα;  

18) Στο διπλανό κύκλωµα  συνδέονται τρεις όµοιοι λαµπτήρες. 

i) Να συγκρίνετε τις φωτοβολίες των λαµπτήρων. 

ii) Αν βγάλουµε από τη βάση της την Α λάµπα, πώς θα µεταβληθεί η 

φωτοβολία των άλλων λαµπτήρων; 

iii) Αν βγάλουµε από τη βάση της την λάµπα Γ, πώς µεταβάλλεται η 

φωτοβολία των άλλων; Πώς µεταβάλλεται η ένταση του ρεύµατος 

που διέρχεται από τα σηµεία 1,2,3; 

iv) Αν συνδέσουµε µε σύρµα τα σηµεία τα σηµεία 1 και 2 πώς µεταβάλ-

λεται η φωτοβολία των λαµπτήρων; Πόση είναι τώρα η διαφορά δυ-

ναµικού µεταξύ των σηµείων 1 και 2; 



v) Αν συνδέσουµε µε σύρµα τα σηµεία τα σηµεία 2 και 3 πώς µεταβάλ-

λεται η φωτοβολία των λαµπτήρων; Πόση είναι τώρα η διαφορά δυ-

ναµικού µεταξύ των σηµείων 2 και 3; 

vi) Αν συνδέσουµε παράλληλα µε τη λάµπα Γ µια άλλη όµοια λάµπα, 

πώς θα µεταβληθεί η φωτοβολία των λαµπτήρων; Πώς µεταβάλλεται 

η ένταση του ρεύµατος που διέρχεται από το σηµείο 2 και το σηµείο 

3; 

19) ∆ίνεται το κύκλωµα, το οποίο διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α, ενώ η 

τάση στα άκρα του καταναλωτή Κ1 είναι 20V. Η τάση της πηγής είναι 

V=50V. 

i) Πού είναι µεγαλύτερο το δυναµικό:  

a) Στο σηµείο Α.  

b) Στο σηµείο Β.  

ii) Πού έχει µεγαλύτερη ενέργεια ένα ηλεκτρόνιο:  

a)  Στο σηµείο Α.  

b) Στο σηµείο Β.  

iii) Πόσο έργο παράγεται κατά τη µετακίνηση ενός φορτίου 2C από το 

Α στο Β;  

iv) Πόση ενέργεια παίρνει ο καταναλωτής Κ1 σε 1s από το ηλεκτρικό 

ρεύµα; 

v) Πόση ενέργεια προσφέρει η πηγή στο κύκλωµα σε 1s;  

vi) Βρείτε την ισχύ των δύο καταναλωτών, καθώς και τον ρυθµό µε τον 

οποίο παρέχει η γεννήτρια ενέργεια στο κύκλωµα.  

 

20) Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνονται R1=10Ω, R2=20Ω, V=70V ενώ η 

ένδειξη του ιδανικού βολτοµέτρου είναι 20V. Να βρεθούν: 

i) Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα. 

ii) Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει κάθε στοιχείο του κυκλώµα-

τος σε χρονικό διάστηµα t=10s. 

21) Στο κύκλωµα του σχήµατος δίνονται ότι R1=6Ω, R2=10Ω. Θέτουµε για 1 

λεπτό τάση 50V στα άκρα Α και Β, οπότε το βολτόµετρο δείχνει 20V.   

Να βρείτε:  

i) Τη θερµότητα που παράγεται στις αντιστάσεις.   

ii) Την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε ο καταναλωτής Κ (δεν ξέ-

ρουµε τι ακριβώς είναι, µιας και περιέχεται σε κλειστό κουτί) και  

iii) Την ολική ενέργεια που κατανάλωσε η συνδεσµολογία.   

22) Στα κυκλώµατα του σχήµατος µια λάµπα 60W, τροφοδοτείται από µια 

µπαταρία τάσεως V=20V, ενώ R=5Ω. Στο κύκλωµα (β) η λάµπα λει-

τουργεί κανονικά. 

i) Λειτουργεί κανονικά η λάµπα στο (α) κύκλωµα; Αν όχι, µήπως αν 

αφαιρούσαµε τον αντιστάτη από το (α) κύκλωµα, θα λειτουργούσε η 

λάµπα κανονικά; 

ii) Να υπολογίσετε την ισχύ που παρέχει η πηγή σε κάθε κύκλωµα;  

iii) Αν θερµάνουµε την αντίσταση R, τι θα συµβεί στην φωτοβολία της 

λάµπας σε κάθε κύκλωµα; 

 



23) ∆ίνεται η χαρακτηριστική της γεννήτριας που συνδέεται στα διπλανά 

κυκλώµατα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Η ΗΕ∆ της γεννήτριας είναι Ε=......... 

ii) Η γεννήτρια έχει εσωτερική αντίσταση ίση µε ............. 

iii) Αν το κύκλωµα στο σχ. 1 διαρρέεται από ρεύµα 5Α, τότε ο αντιστά-

της έχει αντίσταση R=........... 

iv) Αν κλείσουµε το διακόπτη δ στο κύκλωµα του σχ. 1, τότε η γεννή-

τρια διαρρέεται από ρεύµα Ι=..........., η τάση στα άκρα του αντιστά-

τη είναι ίση µε .........., ενώ ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύµα 

Ι1=........... 

v) Αν στο κύκλωµα του σχ. 2. ο αντιστάτης έχει αντίσταση R=1Ω και 

το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα Ι=5Α, τότε: 

a) Η πολική τάση της γεννήτριας είναι ίση µε ............. 

b) Η θερµική ισχύς που παράγεται στον αντιστάτη είναι ίση µε 

.......... 

c) Η τάση στα άκρα της συσκευής είναι ίση µε ............. 

d) Η ισχύς που καταναλώνει η συσκευή είναι ίση µε .......... 

e) Η ισχύς της γεννήτριας είναι ίση µε ........... 

vi) Αν αφαιρέσουµε τη συσκευή Σ, ποια η ένταση του ρεύµατος που 

διαρρέει το κύκλωµα του σχ.2. 

24) Τρεις αντιστάτες R1 = 20 Ω, R2 = 5 Ω και R3 = 4 Ω συνδέονται παράλ-

ληλα προς τους πόλους πηγής ΗΕ∆ Ε = 20 V και εσωτερικής αντίστασης 

r. O αντιστάτης R2 διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι2 = 2 Α. 

Να βρείτε : 

i) την ισοδύναµη αντίσταση των τριών αντιστατών 
ii) την πολική τάση της πηγής 

iii) την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει καθένα από τους αντιστάτες 
R1 και R3 

iv) την εσωτερική αντίσταση της πηγής. 



25) Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνεται ότι R1=6Ω, R2=6Ω, R3=3Ω, 

Ε=64V και r=1Ω. Να βρείτε την ολική ισχύ του κυκλώµατος, όταν: 

i) οι διακόπτες είναι ανοικτοί,  

ii) ο διακόπτης ∆1 είναι κλειστός,  

iii) οι διακόπτες είναι κλειστοί.  

26) Η πηγή του σχήµατος, της οποίας τα στοιχεία ταυτότητας είναι Ε = 8,4 

V και r = 5 Ω, συνδέεται µε αντιστάτη R = 30 Ω. 

i) Να υπολογίσετε την τάση V στα άκρα του αντιστά-

τη. 

ii) Παράλληλα προς τον αντιστάτη συνδέουµε βολτόµετρο. Να προ-

βλέψετε την ένδειξη του βολτόµετρου αν η αντίστασή του είναι  

     α. 15 Ω 

     β. 30 Ω 

     γ. 150 Ω 

iii)  Σε ποια από τις τρεις περιπτώσεις του ερωτήµατος Β η ένδειξη του 

βολτόµετρου είναι πλησιέστερη προς την τιµή της τάσης V που βρή-

κατε στην ερώτηση Α; Ποιο γενικότερο συµπέρασµα προκύπτει, για 

την αντίσταση που πρέπει να έχει ένα βολτόµετρο;  

27) Στα κυκλώµατα του σχήµατος δίνονται Ε=20V, r=0, R1=R2=20Ω και 

C=2µF. Να βρεθούν τα φορτία των πυκνωτών σε κάθε περίπτωση.  

 

 

 

 

 

 

28) Για το διπλανό κύκλωµα δίνονται R1=10Ω, R2=15Ω, R3=5Ω, Ε=30V, 

ενώ µε κλειστό τον διακόπτη δ, η τάση στα άκρα του αντιστάτη R1 είναι 

ίση µε 10Ω. 

i) Ποια η πολική τάση της γεννήτριας και ποια η εσωτερικής της αντί-

σταση; 

ii) Πόσο τοις % θα µεταβληθεί η παρεχόµενη από τη γεννήτρια ισχύς 

στο κύκλωµα, αν ανοίξουµε το διακόπτη δ; 

29) Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνονται Ε=40V, r=2Ω, R1=3Ω και 

R2=5Ω. Ποια είναι η ένδειξη του αµπεροµέτρου και ποιο το δυναµικό 

του σηµείου Β, όταν ο διακόπτης δ είναι: 

i) Ανοικτός.   

ii) Κλειστός.  

30) Σε τρίγωνο ΑΒΓ, στην πλευρά ΑΒ υπάρχει βολτόµετρο µε εσωτερική 

αντίσταση 99Ω, στην ΑΓ αµπερόµετρο µε εσωτερική αντίσταση 1Ω και 

στην ΒΓ αντίσταση R=50Ω. Τα σηµεία Β και Γ συνδέονται µε τους πό-

λους πηγής Ε=106V, r=2Ω που ο θετικός πόλος συνδέεται µε το Β. Να 

βρεθούν οι ενδείξεις των οργάνων όταν:  

i) Το σηµείο Γ είναι γειωµένο,  

ii) τα σηµεία Α και Β είναι γειωµένα,  

iii) τα σηµεία Β,Γ είναι γειωµένα,  

iv) δεν υπάρχει καµία γείωση στο κύκλωµα. 



31) ∆ίνεται το κύκλωµα όπου η γεννήτρια έχει ΗΕ∆ Ε=44V και εσωτερική 

αντίσταση   r=0,8Ω και  R=16Ω. 

i) Όταν ο κινητήρας δεν στρέφεται, το αµπερόµετρο δείχνει 11Α. Ποια 

η τάση στους πόλους της γεννήτριας και ποια η εσωτερική αντίστα-

ση του κινητήρα;  

ii) Όταν ο κινητήρας στρέφεται το αµπερόµετρο δείχνει 5Α. Ποια η α-

πόδοση του κινητήρα;  

 

 


