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3. Το ηλεκτρ

Ηλεκτρικό ρεύµα είναι η προσανατολισµένη

λεκτρικού φορτίου, κατά µήκος

ηλεκτρικό ρεύµα, έχουµε 

ελεύθερα ηλεκτρόνια. Αλλά

ου, δηλαδή αγωγιµότητα, 

συνήθως διδάσκουµε διάφορα

Η δηµιουργία µαγνητικού πεδίου

του ρεύµατος.  

Σαν αποτέλεσµα αυτού µπορούµε

σότητα που σχετίζεται µε την

µέτρησης της έντασης του ηλ

λόµενο µαγνητικό πεδίο. 

Η πιο απλή εκδοχή του είναι

Συνδέοντας µε ένα αγωγό τη

µεταφερθούν ελεύθερα ηλεκτρόνια

από ηλεκτρικό ρεύµα. 

Μια προσφορότερη περίπτωση

σµούς ενός φορτισµένου πυκνωτή

διαρρέεται από ρεύµα. Ας το

 

Εφαρµογή 3η: 

Έστω το διπλανό κύκλωµα

C=20µF έχει φορτιστεί υπό

νουµε το διακόπτη. Αν R=10k

i) Η ένταση του ρεύµατος

πυκνωτή, αµέσως µετά το
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3. Το ηλεκτρικό ρεύμα. 

είναι η προσανατολισµένη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων

κατά µήκος µιας διαδροµής. Συχνά στο µυαλό µας όταν

έχουµε έναν αγωγό- σύρµα κατά µήκος του οποίου

Αλλά να µην ξεχνάµε ότι προσανατολισµένη µετακίνηση

 έχουµε και στα στερεά και στα υγρά και στα αέρια

διάφορα αποτελέσµατα του ρεύµατος, µόνο ένα είναι

πεδίου ή απλά όπως το λέµε «τα µαγνητικά αποτελέσµατα

αυτού µπορούµε να µιλήσουµε ακόµη και για ρεύµα µετατόπισης

σχετίζεται µε την αλλαγή του ηλεκτρικού πεδίου. Μετριέται

του ηλεκτρικού ρεύµατος και αντιστοιχεί σε αυτό

είναι αυτή που περιγράψαµε στην 1η εφαρµογή παραπάνω

 

αγωγό τη φορτισµένη Α σφαίρα, µε µια άλλη αφόρτιστη

ηλεκτρόνια από την Β στην Α, συνεπώς το σύρµα

περίπτωση, είναι να συνδέσουµε µε έναν αγωγό τους

φορτισµένου πυκνωτή. Τότε ο πυκνωτής θα εκφορτιστεί και

ς το θυµηθούµε. 

κύκλωµα όπου ο πυκνωτής χωρητικότητας 

φορτιστεί υπό τάση V=500V. Σε µια στιγµή t=0 κλεί-

 R=10kΩ, να βρεθούν: 

ρεύµατος και ο ρυθµός µείωσης της τάσης του 

µετά το κλείσιµο του διακόπτη (για t=0+) 

ρεύµα και οι πηγές του 

1 

φορτίων ή φορέων η-

µας όταν µιλάµε για 

οποίου µετακινούνται 

προσανατολισµένη µετακίνηση φορτί-

και στα αέρια. Έτσι ενώ 

ένα είναι το βασικό: 

µαγνητικά αποτελέσµατα» 

ρεύµα µετατόπισης, πο-

Μετριέται σε µονάδες 

σε αυτό ένα µεταβαλ-

εφαρµογή παραπάνω. 

αφόρτιστη σφαίρα, θα 

το σύρµα διαρρέεται 

αγωγό τους δυο οπλι-

εκφορτιστεί και ο αγωγός θα 
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ii) Η εξίσωση της έντασης

ράσταση. 

Απάντηση: 

i) Μόλις κλείσουµε το διακόπτη

νίζεται τάση V=500V, 

µε αρχική ένταση: 

R

V
Io =

Με φορά όπως στο διπλανό

Εξάλλου ο ρυθµός µεταβολής

Όπου δεχτήκαµε ότι 
dt

dq

dt

dVc

ii)  Εφαρµόζοντας τον 2ο κανόνα

Η λύση της παραπάνω διαφορικής

Οπότε µε παραγώγιση παίρνουµε

i =

Ενώ η γραφική παράσταση

Αξίζει να επισηµανθεί ότι

οπότε θεωρητικά θα µηδενιστεί
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έντασης σε συνάρτηση µε το χρόνο και να γίνει η γραφική

το διακόπτη, στα άκρα του αντιστάτη εµφα-

 V=500V, οπότε αρχίζει να διαρρέεται από ρεύµα 

AA
R

V
05,0

000.10

500
==  

στο διπλανό σχήµα. 

µεταβολής της τάσης του πυκνωτή είναι: 

C

I

dt

dq

Cdt

dV oc
−==
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oI
dt

dq
−=  αφού το φορτίο του πυκνωτή µειώνεται
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κανόνα του  Kirchhoff στο κύκλωµα παίρνουµε

Vc-iR=0 ή  0=+ R
dt

dq

C

q
 

παραπάνω διαφορικής είναι της µορφής: 

RC

t

Qeq
−

=  

παραγώγιση παίρνουµε: 

RC

t

o
RC

t

RC

t

eIe
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RC
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dt

dq −−−

===−=  

παράσταση της παραπάνω συνάρτησης είναι της µορφής

 

επισηµανθεί ότι η ένταση του ρεύµατος µειώνεται εκθετικά

θα µηδενιστεί σε άπειρο χρόνο, πρακτικά όµως σε

ρεύµα και οι πηγές του 
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γίνει η γραφική της πα-

µειώνεται, συνεπώς: 

παίρνουµε: 

της µορφής: 

εκθετικά µε το χρόνο, 

όµως σε χρονικό διά-
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στηµα t=5·RC=1s η ένταση

από ρεύµα. 

Εναλλακτικά θα µπορούσαµε

δανικό πηνίο ή ακόµη και

κλώµατα.  

Και πάλι µε το κλείσιµο

σταθερής φοράς, αλλά

εναλλασσόµενο ρεύµα (

λεκτρική ταλάντωση, θέµατα

Με βάση την παραπάνω εφαρµογή

ρεύµα µε χρήση ενός πυκνωτή
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η ένταση θα µηδενιστεί και το κύκλωµα σταµατά

µπορούσαµε να συνδέσουµε στους οπλισµού του πυκνωτή

ακόµη και πηνίο και αντίσταση, δηµιουργώντας τα

 

κλείσιµο του διακόπτη, το κύκλωµα θα διαρρέεται από

αλλά από ρεύµα εναλλασσόµενο, στο µεν πρώτο

ρεύµα (ηλεκτρική ταλάντωση), ενώ στο δεύτερο µια

ταλάντωση, θέµατα αρκετά χιλιοµασηµένα (τα τελευταία χρόν

 

άνω εφαρµογή, βλέπουµε ότι δεν µπορούµε να έχουµε

πυκνωτή. Χρειαζόµαστε άλλες λύσεις… 

dmargaris@sch.gr

ρεύµα και οι πηγές του 

3 

σταµατά να διαρρέεται 

του πυκνωτή ένα ι-

δηµιουργώντας τα παρακάτω κυ-

έεται από ρεύµα, όχι 

πρώτο ένα αρµονικό 

δεύτερο µια φθίνουσα η-

τελευταία χρόνια…) 

να έχουµε σταθερό 

dmargaris@sch.gr 


