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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ; 



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΦΟΡΆ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 



ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Μέγεθος: Θεμελιώδες & μονόμετρο 

Σύμβολο: Ι 

Μονάδα μέτρησης στο S.I.: 1 Ampère (1A) 

Μαθηματικός τύπος: Ι=Q/t 

Άρα: 1 Ampère = 1 Coulomb/1 second 

 

   1 Coulomb =  1 Ampère · 1 second  





ΠOΣΟ ΜΕΓAΛΟ ΡΕYΜΑ; 
 

 Στους κεραυνούς, τις πιο 
φαντασμαγορικές 
εκδηλώσεις ηλεκτρικού 
ρεύματος στην  ατμόσφαιρα, 
η ένταση ρεύματος μπορεί 
στιγμιαία να έχει τιμή μέχρι 
20.000Α. κατά το ξεκίνημα 
της μηχανής του 
αυτοκινήτου, η ένταση του 
ρεύματος στον εκκινητή 
(μίζα) είναι περίπου 200 Α. 
στο ηλεκτρικό κύκλωμα του 
σπιτιού μας, με όλες τις 
ηλεκτρικές συσκευές σε 
λειτουργία, η ένταση 
ρεύματος δεν ξεπερνά τα 
30 Α. 
 



ΠOΣΟ ΜΕΓAΛΟ ΡΕYΜΑ; 

 Μερικά mA ή μΑ είναι η τιμή 
της έντασης του ρεύματος 
στα κυκλώματα μίας 
τηλεόρασης ή ενός 
ηλεκτρονικού ρολογιού. 
Ακόμη μικρότερα ρεύματα 
μερικών nA ή pA υπάρχουν 
στα κυκλώματα ενός 
υπολογιστή. 

 Ρεύματα έντασης λίγων μΑ 
είναι συνηθισμένα και στον 
ανθρώπινο οργανισμό. 
Εμφανίζονται στα οστά και 
τους αδενικούς ιστούς όταν 
γυμναζόμαστε. Αυτά τα 
ηλεκτρικά ρεύματα φαίνεται 
ότι παίζουν ζωτικό ρόλο στην 
καλή λειτουργία του 
οργανισμού.  
 



ΠOΣΟ ΜΕΓAΛΟ ΡΕYΜΑ; 

Θυμάμαι ότι… 

 

Ηλεκτρικό 
ρεύμα έντασης 
Ι = 50 mA 
είναι ικανό να 
μας σκοτώσει! 



Σε ηλεκτροπληξία οφείλεται ο θάνατος του 
νεαρού άντρα που εντοπίστηκε νεκρός το πρωί 
του Σαββάτου 
 
                                                      2/8/2014 

Νεκρός από κεραυνό 28χρονος 
ποδοσφαιριστής στην Εύβοια 
                                       13/11/2014 



ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩ… 

 

 

Γιατί τα πουλιά 
δεν παθαίνουν 
ηλεκτροπληξία; 



ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ… 

 Το ηλεκτρικό ρεύμα, η ροή ηλεκτρονίων μέσα σε ένα 
ηλεκτρικό καλώδιο, οφείλεται στη διαφορά δυναμικού. 
Όταν το πουλί έχει και τα δύο πόδια του στο ίδιο 
καλώδιο, δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού που θα 
επέτρεπε να περάσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το 
σώμα του. Σε περίπτωση που το πουλί ερχόταν σε 
επαφή και με το έδαφος, θα σκοτωνόταν αμέσως από το 
ρεύμα που θα προέκυπτε από τη μεγάλη διαφορά τάσης 
ανάμεσα στο έδαφος και το καλώδιο. 
Ωστόσο τα μεγαλύτερα πουλιά, όπως οι αετοί και οι 
κουκουβάγιες, μπορούν κάλλιστα να σκοτωθούν από τα 
ηλεκτρικά καλώδια, αν τύχει να ακουμπήσουν δύο 
καλώδια ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά 
τάσης ανάμεσα στα καλώδια δημιουργεί το ηλεκτρικό 
ρεύμα.  




