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Ενότητα 13 - Φυσική

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - ΦΥΣΙΚΗ
Κείµενο 1
Ηλεκτρισµός
Τα φαινόµενα του ηλεκτρισµού οφείλονται στην ύπαρξη ηλεκτρικών φορτίων στη
φύση και στην αλληλεπίδρασή τους µε άλλα φορτία. Το ηλεκτρικό φορτίο δεν µπορεί να
οριστεί αλλά περιγράφεται µέσα από τις ιδιότητές του. Το στοιχειώδες ηλεκτρικό
φορτίο (µέχρι τώρα γνωστό), είναι το ηλεκτρόνιο.
Τα µικρότερα κοµµάτια στα οποία µπορεί να διαιρεθεί η ύλη, χωρίς να χάσει τις ιδιότητές
της, είναι τα άτοµα. Τα άτοµα αποτελούνται από τον πυρήνα και ένα νέφος
ηλεκτρονίων γύρω απ’ αυτόν. Στον πυρήνα υπάρχουν πρωτόνια, σωµατίδια µε
θετικό ηλεκτρικό φορτίο, και νετρόνια, σωµατίδια ηλεκτρικά ουδέτερα. Τα
ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω απ’ τον πυρήνα έχουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο,
αλλά ίσο σε απόλυτη τιµή µ’ αυτό των πρωτονίων. Το πλήθος των πρωτονίων και των
ηλεκτρονίων είναι το ίδιο, γι’ αυτό το λόγο κάθε άτοµο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.
Υπάρχουν περιπτώσεις, όµως, που για κάποιο λόγο, ένα άτοµο διαθέτει περισσότερα ή
λιγότερα ηλεκτρόνια από την κανονική του κατάσταση. Τότε το άτοµο λέµε ότι είναι
ηλεκτρικά φορτισµένο (θετικά, αν έχει λιγότερα ηλεκτρόνια και αρνητικά, αν έχει
περισσότερα ηλεκτρόνια).
Η βασική αλληλεπίδραση που παρατηρείται ανάµεσα σε δύο ηλεκτρικά φορτισµένα
σώµατα, είναι ότι τα ετερώνυµα έλκονται και τα οµώνυµα απωθούνται.

τροχιά

ηλεκτρόνιο

νετρόνιο

+
-

πρωτόνιο
πυρήνας

το άτοµο

Νόµος του Coulomb
Θεωρούµε δύο µικρές σφαίρες φορτισµένες µε φορτία Q1 η µία και Q2 η άλλη. Σύµφωνα
µε τα παραπάνω, οι σφαίρες θα έλκονται ή θα απωθούνται, ανάλογα µε το είδος των
φορτίων τους. Αποδεικνύεται πειραµατικά ότι η δύναµη F που ενεργεί σε κάθε σφαίρα
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εξαρτάται από την ποσότητα των φορτίων Q, την απόσταση µεταξύ τους r και από το
υλικό που υπάρχει ανάµεσα στα δύο φορτία.
Με ακριβείς µετρήσεις αποδεικνύεται ότι ισχύει ο εξής νόµος του Coulomb: Η δύναµη F,
που ασκείται µεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων Q1 και Q2, είναι ανάλογη µε το γινόµενο
των δύο φορτίων και αντιστρόφως ανάλογη προς το τετράγωνο της απόστασης µεταξύ
των δύο φορτίων.
∆ηλαδή F= K

Q1 ⋅ Q2
r2

όπου Κ είναι µία φυσική σταθερά που εξαρτάται από το υλικό που υπάρχει ανάµεσα
στα δύο φορτία. Για το κενό έχει περίπου την τιµή Κ=9.109 Ν.m2/Cb2.
Οι δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ δύο ακίνητων φορτίων λέγονται ηλεκτρικές.

Ηλεκτρικό πεδίο
Ένας χώρος λέγεται ηλεκτρικό πεδίο, όταν ασκούνται ηλεκτρικές δυνάµεις σε κάθε
ηλεκτρικό φορτίο που βρίσκεται µέσα σ’ αυτόν. Είναι φανερό δηλαδή ότι κάθε φορτίο
στο χώρο, δηµιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Ένα χαρακτηριστικό µέγεθος του
ηλεκτρικού πεδίου είναι η ένταση E, που δείχνει πόσο ισχυρό είναι το πεδίο σε κάποιο
σηµείο του και ορίζεται ως: ένταση σηµείου ηλεκτρικού πεδίου ονοµάζουµε το
πηλίκο της δύναµης που ασκείται σε φορτίο που βρίσκεται στο πεδίο προς το φορτίο
αυτό.
∆ηλαδή Ε=

F
.
Q

Άλλο χαρακτηριστικό µέγεθος του ηλεκτρικού πεδίου είναι το δυναµικό V, που επίσης
δείχνει πόσο ισχυρό είναι το πεδίο και ορίζεται ως: δυναµικό σηµείου ηλεκτρικού
πεδίου ονοµάζουµε το πηλίκο του έργου που παράγεται ή καταναλώνεται, κατά τη
µεταφορά φορτίου από θέση εκτός του πεδίου, στο ζητούµενο σηµείο, προς το φορτίο
αυτό.
∆ηλαδή V=
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Ορολογία
Ηλεκτρικό φορτίο: πλεόνασµα ή έλλειµµα ηλεκτρονίων σε υλικό σώµα.
Π.χ. Ο κεραυνός δηµιουργείται από την παρουσία ηλεκτρικών φορτίων στην
ατµόσφαιρα.
Στοιχειώδες: ελάχιστο, το µικρότερο που µπορεί να υπάρχει.
Π.χ. ∆εν έγραψε τίποτα στο διαγώνισµα. Μόνο τα στοιχειώδη, το όνοµά του!
Άτοµο: το µικρότερο κοµµάτι στο οποίο µπορεί να διαιρεθεί η ύλη, χωρίς να χάσει τις
ιδιότητές της.
Π.χ. Το νερό αποτελείται από δύο άτοµα υδρογόνου και ένα άτοµο οξυγόνου.
Πυρήνας: κεντρικό κοµµάτι του ατόµου.
Π.χ. Όταν ο πυρήνας του ουρανίου διασπαστεί, εκπέµπεται πυρηνική ενέργεια.
Ηλεκτρόνιο: σωµατίδιο του ατόµου που κινείται γύρω από τον πυρήνα, έχει το
µικρότερο αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο στη φύση.
Π.χ. Το άτοµο του υδρογόνου έχει ένα ηλεκτρόνιο.
Νέφος ηλεκτρονίων: τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα σε τροχιές
που δεν είναι ακριβώς καθορισµένες, γι’ αυτό λέγεται ότι σχηµατίζουν νέφος (σύννεφο)
γύρω απ’ αυτόν.
Π.χ. Το νάτριο έχει έντεκα ηλεκτρόνια στο άτοµό του, άρα γύρω από τον πυρήνα του
ατόµου του υπάρχει µεγαλύτερο νέφος ηλεκτρονίων από το άτοµο του υδρογόνου, το
οποίο έχει ένα ηλεκτρόνιο.
Πρωτόνιο: σωµατίδιο που βρίσκεται στον πυρήνα ενός ατόµου, έχει το µικρότερο
θετικό φορτίο στη φύση.
Π.χ. Αν έχουµε µαζί ένα ηλεκτρόνιο και ένα πρωτόνιο, δεν έχουµε ηλεκτρικό φορτίο!
Σωµατίδιο: σώµα µε πολύ µικρές διστάσεις, που δεν είναι ορατό.
Π.χ. Το δωµάτιο δεν είναι απόλυτα καθαρό. Σίγουρα υπάρχουν σωµατίδια σκόνης!
Νετρόνιο: σωµατίδιο που βρίσκεται στον πυρήνα.
Π.χ. Οι πυρήνες των ατόµων αποτελούνται από πρωτόνια και νετρόνια.
Ηλεκτρικά ουδέτερο: σώµα που δεν έχει πλεόνασµα ή έλλειµµα ηλεκτρονίων.
Π.χ. Αν δεν υπάρχει καµία επίδραση, τα σώµατα στη φύση είναι ηλεκτρικά ουδέτερα.
Ηλεκτρικά φορτισµένο: σώµα που έχει πλεόνασµα ή έλλειµµα ηλεκτρονίων.
Π.χ. Αν σε ένα άτοµο προστεθεί ένα ηλεκτρόνιο, τότε αυτό είναι ηλεκτρικά φορτισµένο
και µάλιστα αρνητικά.
Ετερώνυµα: έχουν διαφορετικό πρόσηµο, το ένα είναι θετικό και το άλλο είναι αρνητικό
Π.χ. Οι αριθµοί 2 και -7 είναι ετερώνυµοι (σε θετικούς αριθµούς το σύµβολο «+» και
συνήθως παραλείπεται).
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Οµώνυµα: έχουν ίδιο πρόσηµο, είναι όλα θετικά ή όλα αρνητικά.
Π.χ. Οι αριθµοί -3 και -5 είναι οµώνυµοι.
Σταθερά: σταθερός αριθµός που συµµετέχει στον υπολογισµό ενός µεγέθους και
εκφράζει τις συνθήκες αυτού του υπολογισµού (συνήθως µε σκοπό τις σωστές µονάδες
µέτρησης του αποτελέσµατος).
Π.χ. Ο αριθµός «π» είναι µία σταθερά, που χρησιµοποιείται σε πολλούς υπολογισµούς.
Φυσική σταθερά: σταθερά που σχετίζεται µε φυσικά φαινόµενα.
Π.χ. Η φυσική σταθερά «Κ» σχετίζεται µε τη δύναµη που ασκείται ανάµεσα σε δύο
ηλεκτρικά φορτία.
Πεδίο: χώρος που χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένη ιδιότητα.
Π.χ. Στο λόφο υπάρχει πεδίο βολής για την εξάσκηση των στρατιωτών.
Ηλεκτρικό πεδίο: ο χώρος στον οποίο, αν βρεθεί ηλεκτρικό φορτίο, θα ασκηθούν σε
αυτό ηλεκτρικές δυνάµεις.
Π.χ. Ο πυρήνας ενός ατόµου δηµιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο.
Ένταση: πόσο ισχυρό είναι κάτι.
Π.χ. Χαµήλωσε την ένταση της τηλεόρασης, δεν µπορώ
να κοιµηθώ!
Ένταση σηµείου ηλεκτρικού πεδίου: το πηλίκο της
δύναµης που ασκείται σε ηλεκτρικό φορτίο, που
βρίσκεται στο πεδίο στο σηµείο αυτό, προς το φορτίο
αυτό.
Π.χ. Όσο αποµακρυνόµαστε από ένα ηλεκτρικό πεδίο,
τόσο η έντασή του ελαττώνεται.
∆υναµικό: δυνατότητα παραγωγής έργου.
Π.χ. Το δυναµικό του αθλητή ήταν τέτοιο, ώστε να τον δεχτούν στην εθνική οµάδα,
ακόµα κι αν οι επιδόσεις του ήταν ακόµα χαµηλές.
∆υναµικό σηµείου ηλεκτρικού πεδίου: το πηλίκο του έργου που παράγεται ή
καταναλώνεται κατά τη µεταφορά ενός φορτίου από θέση εκτός του πεδίου, στο σηµείο
αυτό, προς το φορτίο αυτό.
Π.χ. Όσο αποµακρυνόµαστε από ένα ηλεκτρικό πεδίο, τόσο το δυναµικό του
ελαττώνεται.
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Λεξιλόγιο
Να οριστεί: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής απλής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(ορίζοµαι)
Π.χ. Το σύνταγµα µιας χώρας ορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του λαού της.
Αρχικοί χρόνοι: ορίζοµαι, οριζόµουν, θα ορίζοµαι, θα οριστώ, ορίστηκα, έχω οριστεί, είχα
οριστεί, θα έχω οριστεί

Απωθούνται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄(απωθούµαι)
Π.χ. Με αυτό το άσχηµο άρωµα απωθείς τις γυναίκες, Γιάννη!
Αρχικοί χρόνοι: απωθούµαι, απωθούµουν, θα απωθούµαι, θα απωθηθώ, απωθήθηκα,
έχω απωθηθεί, είχα απωθηθεί, θα έχω απωθηθεί

Αποδεικνύεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(αποδεικνύοµαι)
Π.χ. Τα αποτυπώµατα στο χώρο του εγκλήµατος αποδεικνύουν ότι ο δολοφόνος ήταν
άνδρας.
Αρχικοί χρόνοι: αποδεικνύοµαι, αποδεικνυόµουν, θα αποδεικνύοµαι, θα αποδειχθώ,
αποδείχθηκα, έχω αποδειχθεί, είχα αποδειχθεί, θα έχω αποδειχθεί

Φανερό: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (φανερός-ήό)
Π.χ. Είναι φανερό ότι ένα και ένα είναι δύο.
Κλίση:
φανερός
φανερού
φανερό
φανερέ

φανερή
φανερής
φανερή
φανερή

φανερό
φανερού
φανερό
φανερό

φανεροί
φανερών
φανερούς
φανεροί

φανερές
φανερών
φανερές
φανερές

φανερά
φανερών
φανερά
φανερά

Παράγεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής, προσώπου
γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(παράγοµαι)
Π.χ. Στη Μακεδονία παράγεται εξαιρετικό γάλα και νόστιµο τυρί.
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Αρχικοί χρόνοι: παράγοµαι, παραγόµουν, θα παράγοµαι, θα παραχθώ, παρήχθην, έχω
παραχθεί, είχα παραχθεί, θα έχω παραχθεί

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Βρείτε στο κείµενο τις λέξεις που σηµαίνουν:

1. ισχύς

………………………………………

2. κέντρο, κεντρικό σηµείο

………………………………………

3. ελάχιστο, µικρότερο

………………………………………

4. ελάχιστη υποδιαίρεση της ύλης στην οποία µπορεί
να διαιρεθεί χωρίς να χάσει τις ιδιότητές της

………………………………………

5. σύννεφο αρνητικών σωµατιδίων

…………………… ……………………

2. ∆ιαλέξτε τη σωστή λέξη για να συµπληρώσετε τις φράσεις:
θετικά - αρνητικά
1. Τα πρωτόνια είναι σωµατίδια ………………………… φορτισµένα.
οµώνυµα - ετερώνυµα
2. Ένα θετικό φορτίο κι ένα αρνητικό φορτίο είναι ………………………… φορτία.
ηλεκτρικό πεδίο - νέφος ηλεκτρονίων
3. Το σύνολο των σωµατιδίων γύρω από τον πυρήνα λέγεται ………………………… .
το δυναµικό - τη δύναµη
4. Μπορούµε να µετρήσουµε πόσο ισχυρό είναι ένα ηλεκτρικό πεδίο µετρώντας την
έντασή του και επίσης ………………………… του.
ένα ηλεκτρικό πεδίο - ηλεκτρικά φορτισµένο
5. Όταν ένα άτοµο διαθέτει περισσότερα ηλεκτρόνια από την κανονική του κατάσταση,
λέγεται ότι είναι ………………………… .
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. ∆ιαλέξτε το σωστό:
1. Ο πυρήνας ενός ατόµου αποτελείται από ………………………… και ………………………… .
α) νετρόνια-πρωτόνια
β) νετρόνια-ηλεκτρόνια
γ) ηλεκτρόνια-πρωτόνια
2. Η τιµή της φυσικής σταθεράς «Κ» µετριέται σε ………………………… .
α) N.Cb2
β) Cb2/N.m2
γ) N.m2/Cb2
3. Το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο είναι το …………………………, το οποίο έχει
………………………… ηλεκτρικό φορτίο.
α) νετρόνιο-ουδέτερο
β) ηλεκτρόνιο-αρνητικό
γ) ηλεκτρόνιο-θετικό
4. Ένα θετικό κι ένα αρνητικό φορτίο ………………………… .
α) έλκονται
β) απωθούνται
γ) έλκονται και απωθούνται
5. Το πηλίκο της δύναµης, που ασκείται σε φορτίο, το οποίο βρίσκεται στο πεδίο, προς
το φορτίο αυτό, αποτελεί ………………………… του σηµείου του ηλεκτρικού πεδίου.
α) τη δύναµη
β) το δυναµικό
γ) την ένταση

2. Σωστό ή λάθος;
1.
2.
3.
4.
5.

Τα άτοµα είναι πάντα, χωρίς εξαίρεση, ουδέτερα φορτισµένα.
Όταν ένα άτοµο είναι ηλεκτρικά φορτισµένο, το φορτίο του µπορεί να είναι
αρνητικό, θετικό ή ουδέτερο.
Η φυσική σταθερά αλλάζει την τιµή του αν βρίσκεται στο νερό, στο κενό, κλπ.
Η ένταση υπολογίζεται από τη διαίρεση της δύναµης και του φορτίου.
Η δύναµη είναι η έλξη ή η ώθηση που ασκείται µεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων.
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Κείµενο 2
Ηλεκτρικό κύκλωµα
«Τα λαµπάκια στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο»
Μαρία:

Γιώργος:

Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
Μαρία:
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Καλά Χριστούγεννα Γιώργο!
Στόλισες το χριστουγεννιάτικο
δέντρο σου ;
Καλά Χριστούγεννα και σε
σένα! Το στόλισα σήµερα αλλά
δυστυχώς πρέπει να αγοράσω
καινούργια λαµπάκια.
Γιατί; Κάηκαν όλα;
Φυσικά, αφού κανένα δεν
ανάβει.
Κι όµως, µπορεί να χρειάζεται
να αγοράσεις µόνο ένα και να
αντικαταστήσεις το καµένο.
Τι εννοείς;
Να διαβάσεις στο κουτί τους, αν τα λαµπάκια είναι συνδεσµολογηµένα σε
σειρά ή παράλληλα.
∆εν καταλαβαίνω τίποτα. Τι σηµαίνει αυτό; Εξήγησέ το µου.
Θα σου εξηγήσω τι είναι το ηλεκτρικό κύκλωµα για να καταλάβεις.
Κάθε σειρά από λαµπάκια, που έχεις στην πρίζα, αποτελούν ένα απλό
παράδειγµα ηλεκτρικού κυκλώµατος.

∆ηλαδή όπου έχω λαµπάκια έχω και ηλεκτρικό κύκλωµα;
Όχι µόνο τότε! Η πιο απλή περίπτωση είναι να έχεις µια µπαταρία, ένα
καλώδιο και µια αντίσταση. Έχεις προσέξει το νήµα µέσα στα λαµπάκια;
Αυτό λειτουργεί ως αντίσταση.
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Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
Μαρία:

∆ηλαδή τι κάνει η αντίσταση;
Το λέει και η ίδια η λέξη. Αντιστέκεται στη ροή του ρεύµατος. Στην
περίπτωση της λάµπας µάλιστα, η αντίσταση αυτή προκαλεί πυράκτωση
του νήµατος κι έτσι εκπέµπεται φως.
Κι εγώ όταν ζεσταίνοµαι κοκκινίζω! Τι εννοείς όµως µε τη ροή του
ρεύµατος;
Λέµε ότι έχουµε ηλεκτρικό ρεύµα σε ένα υλικό, όταν τα ηλεκτρόνια του
υλικού αυτού κινούνται όλα προς την ίδια κατεύθυνση. Ή αλλιώς έχουν
προσανατολισµένη κίνηση. Αυτό συµβαίνει και στο εσωτερικό ενός
καλωδίου όταν συνδέσουµε τα άκρα του µε τα άκρα µιας µπαταρίας.
∆ηλαδή, η µπαταρία σπρώχνει τα ηλεκτρόνια να κινηθούν;
Πολύ σωστά.
Ωραία, αλλά πώς γίνεται αυτό;
Έχεις προσέξει τα άκρα µιας µπαταρίας ή αλλιώς τους πόλους της; Έχουν
σχεδιασµένο ένα συν και ένα πλην και η µπαταρία έχει µια τιµή. Για
παράδειγµα 5Volt.
Αυτό το καταλαβαίνουν τα ηλεκτρόνια του καλωδίου, που είναι σε επαφή
µε τη µπαταρία;
Βέβαια. Η µπαταρία δηµιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο, που επιδρά στα
ηλεκτρόνια. Πιο συγκεκριµένα, η µπαταρία δηµιουργεί µια διαφορά
δυναµικού στα άκρα της, της τάξης των 5Volt.
Αλλά, πες µου, τι τα νοιάζει τα ηλεκτρόνια αυτό;
Όπως όλα τα σώµατα στη φύση, έτσι και τα ηλεκτρόνια θα κινηθούν προς
το σηµείο του χαµηλότερου δυναµικού. Εσύ δεν νιώθεις καλύτερα
ξαπλωµένος από όρθιος;
Εννοείται! Άρα τα ηλεκτρόνια του καλωδίου θα κινηθούν προς τον
αρνητικό πόλο της µπαταρίας.
Μην ξεχνάς ότι τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισµένα σωµατίδια. Γι’
αυτά, χαµηλό δυναµικό έχει ο θετικός πόλος της µπαταρίας. Εξάλλου τα
ετερώνυµα έλκονται!
Σ’ αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουµε ρεύµα. Και η αντίσταση τι ρόλο
παίζει;
Η αντίσταση µπορεί να είναι οποιαδήποτε συσκευή που πρέπει να
διαρρέεται από ρεύµα για να λειτουργεί. Για το λόγο αυτό παρεµβάλλεται
στο κύκλωµα.
∆ηλαδή πώς τη συνδέω;
Κόβοντας το καλώδιο σε κάποιο σηµείο και ενώνοντας τα άκρα του µε τα
άκρα της αντίστασης. Σ’ αυτή την περίπτωση το ρεύµα που διαρρέει την
αντίσταση ισούται µε το πηλίκο της διαφοράς δυναµικού στα άκρα της
προς την τιµή της αντίστασης (Ι=

Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
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V
).
R

Περιµένω τώρα να µου πεις, αν θα αγοράσω ένα λαµπάκι για το δέντρο
µου ή καινούργια σειρά.
Αν συνδέσεις, λοιπόν, δύο ή περισσότερες αντιστάσεις τη µία µετά την
άλλη, έχεις συνδεσµολογία σε σειρά και όλες οι αντιστάσεις διαρρέονται
από το ίδιο ρεύµα. Αν καεί µία απ’ αυτές τι θα γίνει;
Απ’ ότι κατάλαβα, θα είναι σαν να κόπηκε το καλώδιο στη θέση της
καµένης αντίστασης.
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Ακριβώς! Οι υπόλοιπες θα λειτουργούν;
Όχι, γιατί έχει διακοπεί το κύκλωµα, άρα και το ρεύµα.
Οπότε αν είχες λαµπάκια συνδεδεµένα σε σειρά, φτάνει να καεί ένα, για
να µην ανάβουν όλα!
Και η άλλη συνδεσµολογία;
Στην άλλη περίπτωση, οι αντιστάσεις που παρεµβάλλονται στο κύκλωµα
έχουν κοινά άκρα. ∆ηλαδή, συνδέονται παράλληλα και όλες έχουν την ίδια
διαφορά δυναµικού στα άκρα τους.
Εποµένως, έστω και µία αν λειτουργεί, θα έχω ρεύµα, γιατί το κύκλωµα
δεν διακόπτεται.
Πολύ σωστά!
Περίµενε, πάω να κοιτάξω τι γράφει στο κουτί που ήταν τα λαµπάκια!

Γιώργος:
Μαρία:

Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:

Αντίσταση (R)

καλώδιο

+

Σχήµα 1. απλό κύκλωµα

R2

R1

Καµένη αντίσταση

+

5Volt

-

5Volt

µπαταρία

Καµένη αντίσταση

R2

R1

-

Σχήµα 2. συνδεσµολογία σε σειρά

+

5Volt

-

Σχήµα 3. Παράλληλη συνδεσµολογία

Ορολογία
Ηλεκτρικό κύκλωµα: ηλεκτρικές συσκευές συνδεδεµένες µε ηλεκτρική πηγή.
Π.χ. Με τους διακόπτες συνδέουµε και αποσυνδέουµε τις ηλεκτρικές συσκευές στο
ηλεκτρικό κύκλωµα του σπιτιού.
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Πρίζα: τεµάχιο µιας ηλεκτρικής συσκευής ή εγκατάσταση από την οποία λαµβάνεται
ηλεκτρικό ρεύµα.
Π.χ. Αν και έβαλα το ραδιόφωνο στην πρίζα, δεν λειτουργεί.
Μπαταρία: συσκευή στην οποία η χηµική ενέργεια µετατρέπεται σε ηλεκτρική, δηλαδή,
παράγεται ηλεκτρική ενέργεια.
Π.χ. Το κοντρόλ της τηλεόρασης δεν έχει πια µπαταρίες και γι’ αυτό δεν λειτουργεί.
Καλώδιο: σχοινί που άγει το ηλεκτρικό ρεύµα.
Π.χ. Αυτό το καλώδιο δεν είναι αρκετά µακρύ, πρέπει να πάρουµε άλλο µακρύτερο.
Αντίσταση: αντίδραση που ασκείται από ένα σώµα ενάντια σε µια ενεργεία.
Π.χ. Κάθε φορά που λέω στο παιδί µου να διαβάσει, φέρνει µεγάλη αντίσταση.
Πυράκτωση: λάµψη προερχόµενη από τη θέρµανση.
Π.χ. Η πυράκτωση της φλόγας είναι µια πολύ ωραία θέα.
Ροή του ρεύµατος: κίνηση του ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικό µέγεθος που µετράει την
ποσότητα ηλεκτρικού ρεύµατος, που ρέει σε έναν αγωγό στη µονάδα χρόνου.
Π.χ. Πρέπει να κόπηκε η ροή του ρεύµατος στο σπίτι, γιατί δεν ανάβει το φως και δεν
λειτουργεί καµία συσκευή.
Ηλεκτρικό ρεύµα: προσανατολισµένη κίνηση ηλεκτρονίων µέσα σε ένα υλικό
(καλώδιο).
Π.χ. Όταν περάσει ηλεκτρικό ρεύµα από το ανθρώπινο σώµα, παθαίνουµε
ηλεκτροπληξία.
Σύνδεση, συνδέω: δηµιουργία κοινού σηµείου µεταξύ σωµάτων.
Π.χ. Κάνε ένα κόµπο για να συνδέσεις τα δύο σχοινιά.
Πόλος: το ένα από τα δύο απέναντι άκρα ενός σώµατος, που παρουσιάζουν
συγκεκριµένες ιδιότητες και αλληλεπιδρούν.
Π.χ. Μεταξύ του βόρειου και του νότιου πόλου της Γης υπάρχει µαγνητικό πεδίο.
∆ιαφορά δυναµικού ηλεκτρικού πεδίου: η διαφορά των δυναµικών µεταξύ δύο
σηµείων ενός ηλεκτρικού πεδίου ή το πηλίκο του έργου που παράγεται ή καταναλώνεται
κατά τη µεταφορά ενός ηλεκτρικού φορτίου µεταξύ δύο σηµείων του ηλεκτρικό πεδίου,
προς το φορτίο αυτό.
Π.χ. Αν µεταξύ δύο σηµείων ενός ηλεκτρικού πεδίου υπάρχει διαφορά δυναµικού, το
ηλεκτρικό φορτίο που θα βρεθεί εκεί, θα κινηθεί προς το σηµείο που έχει το χαµηλότερο
δυναµικό.
Συνδεσµολογία: τρόπος σύνδεσης.
Π.χ. Ποια είναι η συνδεσµολογία του εκτυπωτή στον υπολογιστή σου; Σειριακά ή µε
USB;
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Λεξιλόγιο
Στόλισες: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής, προσώπου
β΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(στολίζω)
Π.χ. Κάθε Χριστούγεννα ο ∆ήµος στολίζει τους δρόµους της πόλης πολύ ωραία.
Αρχικοί χρόνοι: στολίζω, στόλιζα, θα στολίζω, θα στολίσω, στόλισα, έχω στολίσει, είχα
στολίσει, θα έχω στολίσει

Να αντικαταστήσεις: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής απλής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου β΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄(αντικαθιστώ)
Π.χ. Αντικαταστήσαµε όσες µπαταρίες δεν λειτουργούσαν.
Αρχικοί χρόνοι: αντικαθιστώ, αντικαθιστούσα, θα αντικαθιστώ, θα αντικαταστήσω,
αντικατέστησα, έχω αντικαταστήσει, είχα αντικαταστήσει, θα έχω αντικαταστήσει

Αντιστέκεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(αντιστέκοµαι)
Π.χ. Οι διαδηλωτές αντιστάθηκαν και συνέχισαν την πορεία τους.
Αρχικοί χρόνοι: αντιστέκοµαι, αντιστεκόµουν, θα αντιστέκοµαι,
αντιστάθηκα, έχω αντισταθεί, είχα αντισταθεί, θα έχω αντισταθεί

θα

αντισταθώ,

Εκπέµπεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής, προσώπου
γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(εκπέµποµαι)
Π.χ. Το τηλέφωνό σου εκπέµπει παράξενους ήχους.
Αρχικοί χρόνοι: εκπέµποµαι, εκπεµπόµουν, θα εκπέµποµαι, θα εκπεµφθώ, εκπέµφθηκα,
έχω εκπεµφθεί, είχα εκπεµφθεί, θα έχω εκπεµφθεί

Παρεµβάλλεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(παρεµβάλλοµαι)
Π.χ. Σε αυτή τη συχνότητα του ραδιοφώνου παρεµβάλλεται και άλλος σταθµός, µε
αποτέλεσµα να µην ακούγεται κανένας από τους δυο καθαρά.
Αρχικοί χρόνοι: παρεµβάλλοµαι, παρεµβαλλόµουν, θα παρεµβάλλοµαι, θα παρεµβληθώ,
παρεµβλήθηκα, έχω παρεµβληθεί, είχα παρεµβληθεί, θα έχω παρεµβληθεί
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Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από αυτές που δίνονται:
ηλεκτρικό ρεύµα
ηλεκτρικό κύκλωµα
συνδεσµολογία

αντιστάσεις
πρίζα

Όταν υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές συνδεδεµένες υπάρχει ένα ………………………… . Οι
συσκευές αυτές λειτουργούν σαν ………………………… ενάντια στο ………………………… που
λαµβάνουν από την ………………………… . Η ………………………… των συσκευών µπορεί να
είναι σε σειρά ή παράλληλη.

2. Αντιστοιχίστε τις λέξεις µε τις σηµασίες τους:

1.
2.
3.
4.
5.

ενώνω
άκρο
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας
αγωγός ηλεκτρικού ρεύµατος
λάµψη, ακτινοβολία φωτός

α. πόλος
β. πυράκτωση
γ. συνδέω
δ. µπαταρία
ε. καλώδιο

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1. Σε µια συνδεσµολογία σε σειρά, όλες οι αντιστάσεις έχουν την ίδια διαφορά
δυναµικού στα άκρα τους.
2. Όταν σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα αυξάνει η αντίσταση, µειώνεται η διαφορά
δυναµικού.
3. Όταν σε µια συνδεσµολογία σε σειρά, καίγεται ένα λαµπάκι, τα υπόλοιπα λαµπάκια
παραµένουν αναµµένα.
4. Όλα τα σώµατα στη φύση κινούνται προς το σηµείο του ψηλότερου δυναµικού.
5. Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα, αν η µπαταρία έχει 10Volt και η αντίσταση είναι της
τάξης των 10 Ohm., η διαφορά δυναµικού είναι 1A.
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2. ∆ιαλέξτε το σωστό:
1. Το πιο απλό παράδειγµα ηλεκτρικού κυκλώµατος αποτελείται από:
α) µια µπαταρία, ένα καλώδιο και µια αντίσταση.
β) µια µπαταρία κι ένα καλώδιο.
γ) µια πρίζα κι ένα καλώδιο.
2. Όταν τα ηλεκτρόνια κινούνται προς µία κατεύθυνση µέσα σε έναν αγωγό, λέµε πως
σε αυτόν τον αγωγό υπάρχει:
α) Ηλεκτρικό ρεύµα.
β) διαφορά δυναµικού.
γ) αντίσταση.
3. Μέσα σε ένα λαµπάκι, το νήµα λειτουργεί ως:
α) µπαταρία.
β) αγωγός.
γ) αντίσταση.
4. Παραδείγµατα αντιστάσεων είναι:
α) µια µπαταρία, ένα καλώδιο και µια λάµπα.
β) µια λάµπα, ένα ψυγείο, ένα ραδιόφωνο.
γ) µια λάµπα, ένα ραδιόφωνο κι ένα καλώδιο.
5. Παραδείγµατα ουσιών ή πραγµάτων που άγουν το ηλεκτρικό ρεύµα είναι:
α) µια λάµπα, ένα ραδιόφωνο κι ένα ψυγείο.
β) ένα καλώδιο, το νερό, ένα χρυσό δαχτυλίδι.
γ) κανένα από τα προηγούµενα.
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Γραµµατική
α. Θεωρία

Η προστακτική είναι µια από τις εγκλίσεις του ρήµατος. Την χρησιµοποιούµε
για να δίνουµε εντολές, να διατάζουµε ή να ζητάµε πράγµατα.
Η προστακτική είναι συνεχής και απλή, ενώ υπάρχουν µόνο δυο πρόσωπα
(το δεύτερο πρόσωπο ενικού και το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθµού).

προστακτική ρηµάτων α’ συζυγίας

προστακτική ενεργητικής φωνής
β΄ πρόσωπο ενικού
β΄ πρόσωπο πληθυντικού

συνεχής

απλή

(εσύ) γράφε
(εσείς) γράφετε

(εσύ) γράψε
(εσείς) γράψτε

Συνεχής προστακτική
Η συνεχής προστακτική δηλώνει ότι αυτό που λέει το ρήµα γίνεται συνέχεια ή κατ’
επανάληψη.
Την σχηµατίζουµε προσθέτοντας -ε (β’ πρόσωπο ενικού) ή -ετε (β΄ πρόσωπο
πληθυντικού) στο θέµα του ενεστώτα του ρήµατος.
Τονίζεται πάντα στην προπαραλήγουσα. Αν δεν υπάρχει (δηλαδή, το ρήµα έχει µόνο δυο
συλλαβές), τότε τονίζεται στην παραλήγουσα.

β΄ πρόσωπο ενικού

γράφω
διαβάζω
παίζω
πληρώνω

γράφ + ε
διαβάζ + ε
παίζ + ε
πληρών + ε

γράφε
διάβαζε
παίζε
πλήρωνε

β΄ πρόσωπο πληθυντικού

γράφ + ετε
διαβάζ + ετε
παίζ + ετε
πληρών + ετε

γράφετε
διαβάζετε
παίζετε
πληρώνετε

Απλή προστακτική
Η απλή προστακτική δηλώνει ότι αυτό που λέει το ρήµα γίνεται µία φορά.
Την σχηµατίζουµε προσθέτοντας -ε (β’ πρόσωπο ενικού) ή -τε (β΄ πρόσωπο
πληθυντικού) στο θέµα του αορίστου του ρήµατος.
Το δεύτερο πρόσωπο του ενικού τονίζεται πάντα στην προπαραλήγουσα ενώ το δεύτερο
πρόσωπο του πληθυντικού τονίζεται πάντα στην παραλήγουσα.
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β΄ πρόσωπο ενικού

γράφω
διαβάζω
παίζω
πληρώνω

γράψ + ε
διαβάσ + ε
παίξ + ε
πληρώσ + ε

γράψε
διάβασε
παίξε
πλήρωσε

β΄ πρόσωπο πληθυντικού

γράψ + τε
διαβάσ + τε
παίξ + τε
πληρώσ + τε

γράψτε
διαβάστε
παίξτε
πληρώστε

ανώµαλες προστακτικές

πίνω
λέω
πηγαίνω (πάω)
τρώω
κλαίω
ακούω
έχω
βάζω
βγάζω
µπαίνω
βγαίνω
βρίσκω
πλένω
βλέπω
παίρνω
κάνω
φέρνω
µπορώ

απλή

συνεχής

πιες, πιείτε (πιέστε)
πες, πείτε (πέστε)
πήγαινε, πηγαίνετε
φάγε (φάε), φάτε
κλάψε, κλάψτε
άκουσε (άκου), ακούστε
έχε, έχετε
βάλε, βάλτε
βγάλε, βγάλτε
µπες (έµπα), µπείτε (µπέστε)
βγες (έβγα), βγείτε βγέστε)
βρες, βρείτε (βρέστε)
πλύνε, πλύνετε (πλύντε)
δες, δείτε (δέστε)
πάρε, πάρτε
κάνε, κάνετε (κάντε)
φέρε, φέρετε
(δεν υπάρχει), µπορέστε

πίνε, πίνετε
λέγε, λέτε (λέγετε)
πήγαινε, πηγαίνετε
τρώγε, τρώτε (τρώγετε)
κλαίγε, κλαίτε
άκουγε (άκου), ακούτε
(δεν υπάρχει)
βάζε, βάζετε
βγάζε, βγάζετε
µπαίνε, µπαίνετε
βγαίνε, βγαίνετε
βρίσκε, βρίσκετε
πλένε, πλένετε
βλέπε, βλέπετε
παίρνε, παίρνετε
κάνε, κάνετε
φέρνε, φέρνετε
(δεν υπάρχει), µπορείτε

προστακτική ρηµάτων β΄ συζυγίας
προστακτική ενεργητικής
φωνής
β΄ πρόσωπο ενικού
β΄ πρόσωπο πληθυντικού

συνεχής

απλή

(εσύ) αγάπα - ---------(εσείς) αγαπάτε - οδηγείτε

(εσύ) αγάπησε - οδήγησε
(εσείς) αγαπήστε - οδηγήστε

Συνεχής προστακτική
Την σχηµατίζουµε προσθέτοντας στο θέµα του ενεστώτα του ρήµατος -α (β΄ πρόσωπο
ενικού) ή -άτε (β΄ πρόσωπο πληθυντικού) για τα ρήµατα που λήγουν σε -άω και -είτε
(β΄ πρόσωπο πληθυντικού) για τα ρήµατα σε -ώ.
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Για το β΄ ενικό πρόσωπο των ρηµάτων που λήγουν σε -ώ, δεν υπάρχει µονολεκτικός
τύπος στην προστακτική. Γι’ αυτό και χρησιµοποιείται ο αντίστοιχος τύπος της συνεχούς
υποτακτικής.
Η συνεχής προστακτική αυτών των ρηµάτων πάντα τονίζεται στην παραλήγουσα.

β΄ πρόσωπο ενικού

αγαπάω
ξεχνάω
οδηγώ
διαφωνώ

αγαπ +α
ξεχν + α
---------------------------

αγάπα
ξέχνα
(να οδηγείς)
(να διαφωνείς)

β΄ πρόσωπο πληθυντικού

αγαπ + άτε
ξεχν + άτε
οδηγ + είτε
διαφων + είτε

αγαπάτε
ξεχνάτε
οδηγείτε
διαφωνείτε

Απλή προστακτική
Την σχηµατίζουµε προσθέτοντας -ε (β΄ πρόσωπο ενικού) ή -τε (β΄ πρόσωπο
πληθυντικού) στο θέµα του αορίστου του ρήµατος.
Το δεύτερο πρόσωπο του ενικού πάντα τονίζεται στην προπαραλήγουσα ενώ το δεύτερο
πρόσωπο του πληθυντικού τονίζεται στην παραλήγουσα.

β΄ πρόσωπο ενικού

αγαπάω
ξεχνάω
οδηγώ
διαφωνώ

αγαπησ +ε
ξεχασ + ε
οδηγησ + ε
διαφωνησ + ε

αγάπησε
ξέχασε
οδήγησε
διαφώνησε

β΄ πρόσωπο πληθυντικού

αγαπησ + τε
ξεχασ + τε
οδηγησ + τε
διαφωνησ + τε

αγαπήστε
ξεχάστε
οδηγήστε
διαφωνήστε

Άλλοι τρόποι να διατάζουµε…
Βεβαίως, εκτός από την προστακτική, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να διατάζουµε. Ένας
από αυτούς είναι η χρήση της υποτακτικής:
Παράδειγµα:
απλή
συνεχής
εσύ
 αγόρασε 
να αγοράσεις
αγόραζε

να αγοράζεις
εσείς  αγοράστε 
να αγοράσετε
αγοράζετε

να αγοράζετε
παραδείγµατα
Μαρία, να µου γράφεις συνέχεια!
 Μαρία, γράφε µου συνέχεια!
Να πληρώνετε τους λογαριασµούς σας!
 Πληρώνετε τους λογαριασµούς σας!
Να ακούσεις τι σου λέω!
 Άκουσε τι σου λέω!
Να µου πείτε το όνοµά σας.
 Πείτε µου το όνοµά σας.
Να αγαπάς την τέχνη!
 Αγάπα την τέχνη!
Να οδηγήσετε εσείς σήµερα, κύριε Μανόλη!  Οδηγήστε εσείς σήµερα, κύριε Μανόλη!

49

Επιστηµονικά ελληνικά

Ενότητα 13 - Φυσική

Κάποια ρήµατα δεν έχουν προστακτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να διατάζουµε, να
δίνουµε εντολές ή να ζητάµε πράγµατα, χρησιµοποιούµε την υποτακτική.
παράδειγµα το ρήµα «είµαι»: Παιδιά, να είστε καλά στο σχολείο!

Χρήση των αντωνυµιών µε την προστακτική
Όταν χρησιµοποιούµε προσωπικές αντωνυµίες µαζί µε την προστακτική, πρέπει να
τοποθετούµε την αντωνυµία αµέσως µετά το ρήµα.
παραδείγµατα
Αγόρασε στην αδελφή σου ένα δώρο.
 αγόρασέ της ένα δώρο.
 αγόρασέ το στην αδελφή σου.
 αγόρασέ της το (ή αγόρασέ το της).
Πες στο παιδί ένα παραµύθι.
 πες του ένα παραµύθι.
 πες το στο παιδί.
 πες του το (ή πες το του).
Αρνητικές εντολές…
Για να δίνουµε αρνητικές εντολές, πρέπει να χρησιµοποιούµε µην + υποτακτική
απλή
(να) µη γράψεις!
(να) µη γράψετε!

συνεχής
(να) µη γράφεις!
(να) µη γράφετε!

παραδείγµατα
Μην µου ξαναµιλήσεις ποτέ πια!
Θωµά, µην τρέχεις, έχουµε χρόνο.
Μην ανοίγετε το στόµα σας όταν τρώτε, παιδιά.
Μην κλείνετε το παράθυρο, κυρία, κάνει ζέστη εδώ µέσα.
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β. Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τον πίνακα:
απλή προστακτική
(εσύ)

1. λέω
2.
3.
4.
5.

(εσείς)

συνεχής προστακτική
(εσύ)

(εσείς)

σπούδασε
δουλέψτε
φόρα
κόβετε

2. Συµπληρώστε τις προτάσεις µε το σωστό τύπο της απλής προστακτικής των
ρηµάτων που δίνονται:
1.
2.
3.
4.
5.

Γιώργο, ………………………… το παράθυρο, σε παρακαλώ! (κλείνω)
Παιδιά, ………………………… το δωµάτιό σας! (καθαρίζω)
………………………… τις ασκήσεις, παιδιά, και µόνο τότε θα βγείτε! (τελειώνω)
………………………… να έρθεις στο πάρτι, Μάριε! (προσπαθώ)
………………………… λίγο, Ελένη, δεν θα αργήσω πολύ. (περιµένω)

3. Συµπληρώστε όπως στο παράδειγµα:
γράψε  να γράψεις

1.
2.
3.
4.
5.

οµολόγησε
ψάξε
κοιτάξτε
προσέξτε
τρέξε







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

4. Συµπληρώστε το κείµενο µε το σωστό τύπο των ρηµάτων που βρίσκονται
στις παρενθέσεις:
Κύριος:
Κυρία:

Με ………………………… (συγχωρώ), ………………………… (λέω) µου, σας
παρακαλώ, πού είναι ο σταθµός;
Ο σταθµός; Είναι αρκετά µακριά! ………………………… (στρίβω) δεξιά στον
επόµενο δρόµο και µετά ………………………… (συνεχίζω) µέχρι την πλατεία. Εκεί
………………………… (ρωτάω) πού είναι ο σταθµός.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
Βρείτε τις λέξεις και λύστε το σταυρόλεξο:

1. Το κεντρικό κοµµάτι του ατόµου είναι ο …………………………………… .
2. Τα ηλεκτρόνια έχουν …………………………………… ηλεκτρικό φορτίο.
3. Η γη διαθέτει δύο …………………………………… , τον ένα στον Βορρά, τον άλλο στο
Νότο.
4. Όταν δύο φορτία έχουν το ίδιο πρόσηµο, λέγονται …………………………………… .
5. Το …………………………………… είναι το µικρότερο κοµµάτι της ύλης.

3.

2.

1.
5.
4.
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Κρεµάλα
Βρείτε τη λέξη που κρύβεται:
1.
2.
3.
4.
5.

Ενώνω.
Συνεχής µετακίνηση.
Εµπόδιο.
Μικρότερο θετικό φορτίο στη φύση.
Τρόπος σύνδεσης.

Σ_____
Ρ__
Α________
Π_______
Σ____________

Παζλ

Επιλέξτε το σωστό:
1. Το ηλεκτρικό φορτίο ………………………………… .
α) έχει οριστεί
β) δεν µπορεί να οριστεί

γ) είναι ουδέτερο

2. ∆εν ξέρω, ………………………………… τον καθηγητή, Μάκη.
α) να ρωτήσεις
β) να ρωτήστε
γ) ρωτάς
3. ………………………………… εδώ, κύριε.
α) υπογράφετε
β) να υπογράφετε

γ) υπογράψτε

4. Επειδή έχω µια συνδεσµολογία σε σειρά, αν καίγεται ένα λαµπάκι, θα σβήσει
………………………………… .
α) το καµένο λαµπάκι
β) όλα τα λαµπάκια
γ) το καµένο και όσα
λαµπάκια το ακολουθούν
5. Μια βασική αλληλεπίδραση µεταξύ ηλεκτρικών φορτιών είναι ότι
………………………………… .
α) ετερώνυµα έλκονται β) ετερώνυµα απωθούνται γ) οµώνυµα έλκονται

τα
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Προβλήµατα

1.

∆ύο ηλεκτρικά φορτία Q1=5.10-8Cb και Q2=6.10-9Cb βρίσκονται στο κενό σε
απόσταση 2cm µεταξύ τους. Υπολογίστε τη δύναµη που ασκείται µεταξύ τους.

2.

Σε ένα ηλεκτρικό πεδίο, δύο σηµεία του, 1 και 2, έχουν δυναµικό V1=2Volt και
V2=5Volt. Για τη µεταφορά θετικού φορτίου Q=10Cb από το σηµείο 1 στο σηµείο 2,
παράγεται ή καταναλώνεται έργο; Υπολογίστε το έργο αυτό.

3.

Τρεις αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά µε µπαταρία των 12Volt. Το ρεύµα που τις
διαρρέει είναι ίσο µε 0.1Α. Οι τιµές των αντιστάσεων είναι: R1=30ohm, R2=40ohm
και R3=50ohm. Υπολογίστε τη διαφορά δυναµικού στα άκρα κάθε αντίστασης.
Αθροίστε τις διαφορές δυναµικού στα άκρα κάθε αντίστασης και συγκρίνετε το
άθροισµα µε τη διαφορά δυναµικού στους πόλους της µπαταρίας. Προσπαθήστε να
εξηγήσετε το αποτέλεσµα της σύγκρισης.

4.

Τρεις αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα µε µπαταρία των 12Volt. Οι τιµές των
αντιστάσεων είναι: R1=3ohm, R2=2ohm και R3=6ohm. Υπολογίστε το ρεύµα που
διαρρέει κάθε αντίσταση.
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