
Ηιεθηξηθό Ρεύκα  Φπζηθή γ Γπκλαζίνπ  αρηλίδεο πκεώλ 

 

Σν ειεθηξηθό ξεύκα ζπλδέεηαη κε ην θνξηίν θαη κε ην ειεθηξηθό πεδίν. Τν 

ειεθηξηθό ξεύκα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεξηγξάθνληαη θαη εξκελεύνληαη από 

ηελ θίλεζε θνξηηζκέλωλ ζωκαηηδίωλ κέζα ζε ειεθηξηθά πεδία. 

Ηιεθηξηθό ξεύκα νλνκάδνπκε ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε θίλεζε ηωλ ειεθηξνλίωλ (ή 

γεληθόηεξα ηωλ θνξηηζκέλωλ ζωκαηηδίωλ). 

Σηνπο κεηαιιηθνύο αγωγνύο ηα ζωκαηίδηα πνπ εθηεινύλ ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε θίλε 

ζε είλαη ηα ειεύζεξα ειεθηξόληα. Σν ειεθηξηθό ξεύκα δηαξξέεη ηνλ αγωγό. 

Οη κνλωηέο δηαζέηνπλ ειάρηζηα ή θαζόινπ ειεύζεξα ειεθηξόληα, κε απνηέιεζκα 

ην ειεθηξηθό ξεύκα λα κελ δηαξξέεη ηνπο κνλωηέο. 

Οη εκηαγωγνί (ππξίηην, γεξκάλην θ.ά.) άιινηε ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ κνλωηέο θαη 

άιινηε ζαλ αγωγνί (εμαξηάηαη από ηηο ζπλζήθεο). 

Σε κάκε ηλεκτρική πηγή υπάρχουν δφο αντίκετα θλεκτριςμζνεσ περιοχζσ, τισ οποίεσ 

ονομάηουμε ηλεκτρικοφσ πόλουσ. Όταν ζνα ςφρμα ςυνδζεται με τουσ πόλουσ 

θλεκτρικισ πθγισ, τότε ςτο εςωτερικό του ςφρματοσ δθμιουργείται θλεκτρικό πεδίο, το 

οποίο αςκεί θλεκτρικι δφναμθ ςτα ελεφκερα θλεκτρόνια του ςφρματοσ. Έτςι ςτο ςφρμα 

ζχουμε προςανατολιςμζνθ κίνθςθ ελεφκερων θλεκτρονίων, δθλαδι ηλεκτρικό ρεφμα. 

Έληαζε (I) ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη έλαλ αγωγό νλνκάδνπκε ην 

πειίθν ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ (q) πνπ πεξλά από κηα δηαηνκή ηνπ αγωγνύ ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα t πξνο απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα, δειαδή I=q/t 

 

Μνλάδα κέηξεζεο ηεο έληαζεο ζην Δηεζλέο Σύζηεκα Μνλάδωλ είλαη ην 1 

Ampere(Ακπέξ).  

Την ένταση (Ι) τη μετράμε με τα αμπερόμετρα, η λειτοσργία των οποίων στηρίζεται 

στα θερμικά ή στα μαγνητικά αποτελέσματα τοσ ηλεκτρικού ρεύματος. 

 



Η πξαγκαηηθή θνξά ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο είλαη ε θνξά θίλεζεο ηωλ ειεύζεξωλ 

ειεθηξνλίωλ. Η ζπκβαηηθή θνξά ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο είλαη αληίζεηε από ηελ 

πξαγκαηηθή θνξά (δειαδή είλαη ε θνξά θίλεζεο πνπ ζα είραλ ηα ζεηηθά θνξηία αλ 

κπνξνύζαλ λα κεηαθηλεζνύλ ειεύζεξα). 

 Τα απνηειέζκαηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο δηαθξίλνληαη ζε: 

α) ζεξκηθά (ζεξκνζίθωλαο, ειεθηξηθή θνπδίλα θ.ά.), 

β) ειεθηξνκαγλεηηθά (ειεθηξνκαγλεηηθνί γεξαλνί, εθθηλεηήο ή κίδα απηνθηλήηνπ θ.ά.), 

γ) ρεκηθά (κπαηαξίεο, ζπζζωξεπηέο θ.ά.), 

δ) θωηεηλά (ιακπηήξεο ππξάθηωζεο θαη θζνξηζκνύ). 

Όιεο ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ηηο νλνκάδνπκε ειεθηξηθά δίπνια δηόηη δηαζέηνπλ δύν 

άθξα, δειαδή δύν πόινπο, κε ηα νπνία ζπλδένληαη ζην θύθιωκα. 

Ηιεθηξηθή αληίζηαζε ελόο ειεθηξηθνύ δίπνινπ νλνκάδεηαη ην πειίθν ηεο ειεθηξηθήο 

ηάζεο (V) πνπ εθαξκόδεηαη ζηνπο πόινπο ηνπ δηπόινπ πξνο ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο πνπ ην δηαξξέεη: R=V/I  

Σην Δηεζλέο Σύζηεκα Μνλάδωλ (S.I κνλάδα αληίζηαζεο είλαη ην Ω (1 Ohm). 

 

' έλα ειεθηξηθό δίπνιν ε αληίζηαζε (R) κεηαβάιιεηαη γεληθά κε ηελ εθαξκνδόκελε 

ηάζε. 

Αληηζηάηεο νλνκάδνπκε ηα ειεθηξηθά δίπνια ηωλ νπνίωλ ε αληίζηαζε R είλαη ζηα 

ζεξή (αλεμάξηεηε από ηελ εθαξκνδόκελε ηάζε V θαη ηελ έληαζε / ηνπ ξεύκαηνο πνπ 

ηνπο δηαξξέεη). 

Οη αληηζηάηεο κεηαηξέπνπλ όιε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ζεξκηθή. 

Νόκνο ηνπ Ωκ (Ohm) 

Η έληαζε I) ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη έλαλ κεηαιιηθό αγωγό (ζηαζεξήο  

ζεξκνθξαζίαο) είλαη αλάινγε ηεο δηαθνξάο δπλακηθνύ (V) πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα 

ηνπ, δειαδή ηζρύεη V=I.R 

Όηαλ απμάλεηαη ε ηάζε πνπ εθαξκόδνπκε ζηα άθξα ελόο αγωγνύ, απμάλεηαη θαη ε έληαζε 

ηνπ ξεύκαηνο πνπ ηνλ δηαξξέεηΟ λόκνο ηνπ Ohm ηζρύεη κόλν γηα ηνπο αληηζηάηεο, όπνπ ε 



R είλαη ζηαζεξή. Δελ ηζρύεη ζηηο δηόδνπο ή ζηα ηξαλδίζηνξ (δηαηάμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο ππνινγηζηέο, ζηα ξαδηόθωλα θ.ιπ.). 

Η ηάζε (V) δεκηνπξγεί ζην εζωηεξηθό ηνπ αγωγνύ ειεθηξηθό πεδίν, ην νπνίν αζθεί 

δπλάκεηο ζηα ειεύζεξα ειεθηξόληα, κε απνηέιεζκα απηά λα θηλνύληαη πξνζαλαηνιηζκέλα, 

δειαδή λα έρνπκε ειεθηξηθό ξεύκα. 

Η αληίζηαζε R  ελόο κεηαιιηθνύ αγωγνύ ζηαζεξήο δηαηνκήο: 

α) είλαη αλάινγε ηνπ κήθνπο (l) ηνπ αγωγνύ, 

β) είλαη αληηζηξόθωο αλάινγε πξνο ην εκβαδόλ (Α) ηεο δηαηνκήο ηνπ αγωγνύ, 

γ) εμαξηάηαη από ην πιηθό ηνπ αγωγνύ, 

δ) εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αγωγνύ. 

Η ζρέζε πνπ δίλεη ηελ αληίζηαζε R ελόο κεηαιιηθνύ αγωγνύ κήθνπο l θαη εκβαδνύ  

δηαηνκήο Α είλαη  R=ξ.l/A 

όπνπ ν ζπληειεζηήο ρ ιέγεηαη εηδηθή αληίζηαζε ηνπ πιηθνύ, εμαξηάηαη από ηε ζεξκν-

θξαζία θαη κεηξηέηαη ζε Ω .m. Όζν κηθξόηεξε είλαη ε εηδηθή αληίζηαζε ελόο πιηθνί. ηόζν 

θαιύηεξνο αγωγόο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο είλαη απηό. 

Πξνζνρή! Η αληίζηαζε αλαθέξεηαη ζηνλ αγωγό, ελώ ε εηδηθή αληίζηαζε ζην πιηθό ηνπ 

αγωγνύ. 

 

 

 



Aζθήζεηο 

1.Να ζπκπιεξώζεηε ηηο επόκελεο πξνηάζεηοκε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο. 

α)Ηιεθηξηθή αληίζηαζε ελόο ειεθηξηθνύ δίπνινπ νλνκάδεηαη ην πειίθν ηεο  

…….. πνπ εθαξκόδεηαη ζηνπο πόινπο ηνπ δίπνινπ πξνο ηελ………ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο πνπ ην δηαξξέεη. 

β) Σηνπο αληηζηάηεο ε αληίζηαζε R είλαη ………….  , δειαδή………ηεο……. 

πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα ηνπο. Οη αληηζηάηεο κεηαηξέπνπλ όιε ηελ….….ελέξγεηα 

γ) Η έληαζε (Ι) ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο δηαξξέεη έλαλ κεηαιιηθό αγωγό είλαη αλάινγε 

ηεο….. ……… πνπ εθαξκόδεηαη ζηα άθξα ηνπ. 

δ) Η αληίζηαζε είλαη έλα κέηξν………..πνπ πξνβάιιεη έλαο αγωγόο ζηε δηέιεπζε ηνπ  

…….. κέζα από απηόλ. Η αληίζηαζε ηνπ κεηαιιηθνύ αγωγνύ 

πξνέξρεηαη από ηηο ζπγθξνύζεηο ηωλ ...  κε ηα …… ηνπ κεηάιινπ 

 

2. Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο λα ζεκεηώζεηε αλ είλαη ζωζηή (Σ) ή 

Λ αλ είλαη  ιαλζαζκέλεο. 

α) Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο νλνκάδνληαη ειεθηξηθά δίπνια.   

β) Αληηζηάηεο είλαη ηα ειεθηξηθά δίπνια πνπ ε αληίζηαζε ηνπο (R) δελ είλαη 

ζηαζεξή.  

γ) Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζην S.I. είλαη ην 1 Ω.  

δ) Δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηνπ νξηζκνύ ηεο αληίζηαζεο θαη ηνπ λόκνπ ηνπ Ohm   

ε)  Ο λόκνο ηνπ Ohm ηζρύεη κόλν γηα αγωγνύο πνπ ε αληίζηαζε ηνπο είλαη ζηαζεξή.  

ζη) Η έληαζε (ΙΙ) ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο είλαη αλάινγε ηεο εθαξκνδόκελεο ηάζεο 

V (V) ζε όια ηα ειεθηξηθά δίπνια.  

 ε) Σ' έλαλ ιακπηήξα λένλ δελ ηζρύεη ν λόκνο ηνπ Ohm.  

ζ) Η αληίζηαζε νξίδεηαη ωο ην πειίθν R=V/I, ελώ ν λόκνο ηνπ Ohm γξάθεηαη 



I = (1/R) .V όηαλ R = ζηαζεξή. 

3. Σε θαζεκία από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο λα ζεκεηώζεηε ην Σ αλ είλαη ζωζηή ή ην Λ αλ 

είλαη ιαλζαζκέλε. 

α) Σηνπο κεηαιιηθνύο αγωγνύο ην ειεθηξηθό ξεύκα είλαη ε πξνζαλαηνιηζκέλε 

θίλεζε ηωλ ειεύζεξωλ ειεθηξνλίωλ.  

β) Από ηνπο κνλωηέο δελ πεξλάεη ειεθηξηθό ξεύκα δηόηη δελ δηαζέηνπλ ειεύζεξα 

ειεθηξόληα.  

γ) Σηνπο κεηαιιηθνύο αγωγνύο ηα ζωκαηίδηα πνπ εθηεινύλ ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε 

θίλεζε είλαη ηα ζεηηθά ηόληα.  

δ) Σε όινπο ηνπο κεηαιιηθνύο αγωγνύο ηα ειεύζεξα ειεθηξόληα θηλνύληαη κε ηελ 

ίδηα επθνιία, δειαδή όια ηα κέηαιια έρνπλ ηελ ίδηα ειεθηξηθή αγωγηκόηεηα.  

ε) Όηαλ δύν παξάιιειεο κεηαιιηθέο πιάθεο ζπλδεζνύλ ζηνπο πόινπο κηαο κπαηαξίαο, 

ηόηε ζηνλ ρώξν κεηαμύ ηωλ πιαθώλ δεκηνπξγείηαη νκνγελέο ειεθηξηθό πεδίν.  

ζη) Όηαλ έλα ζύξκα δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε κηα ειεθηξηθή πεγή, ηόηε ηα ειεύζεξα 

ειεθηξόληα ηνπ θηλνύληαη πξνζαλαηνιηζκέλα.  

δ) Σην Δηεζλέο Σύζηεκα Μνλάδωλ ην ειεθηξηθό ξεύκα έρεη κνλάδα κέηξεζεο ην 

1 Α, ελώ ην θνξηίν ην 1 C.  

ε) Η πξαγκαηηθή θνξά ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο είλαη ε θνξά θίλεζεο ηωλ 

ειεύζεξωλ ειεθηξνλίωλ. 

 

 


