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Ένα τμήμα κυκλώματος και οι ενέργειες 

Σαν φύλλο εργασίας 

1. Στο σχήµα δίνεται ένα τµήµα ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος, όπου R=5Ω, ενώ 

∆ ένα δίπολο κλεισµένο σε αδιαφανές κουτί (αγνώστου περιεχοµένου). ∆ίνο-

νται τα δυναµικά στα σηµεία Α, Β και Γ, VΑ=30V, VΒ=10V και VΓ=-20V. 

i) Ένα φορτίο q=2C περνά κάποια στιγµή από το σηµείο Α. Πόση δυναµική ενέργεια έχει; Πόση θα είναι η 

δυναµική του ενέργεια µόλις φτάσει στο σηµείο Β; 

ii) Κατά την παραπάνω µετακίνηση το ηλεκτρικό πεδίο το εσωτερικό του αγωγού, ασκεί δύναµη πάνω στο 

φορτίο q. Πόσο είναι το έργο της δύναµης αυτής;  

iii) Κατά τη µετάβαση αυτή ο αντιστάτης πήρε ή έχασε ενέργεια από το φορτίο και γιατί;  

iv) Να βρεθεί η ένταση  του ρεύµατος που διαρρέει το τµήµα αυτό.  

v) Με ποιο ρυθµό το ηλεκτρικό ρεύµα παρέχει ενέργεια στο τµήµα ΑΓ; Τι θα απογίνει η ενέργεια αυτή; 

2. Αν οι τιµές των δυναµικών στα σηµεία Α,Β και Γ ήταν VΑ=30V, VΒ=10V και VΓ=40V: 

i) Να υπολογιστεί η δυναµική ενέργεια του φορτίου στα σηµεία Α και Γ, καθώς και το έργο της δύναµης 

του πεδίου κατά τη µετακίνηση από το Α στο Γ. 

ii) Με ποιο ρυθµό το ηλεκτρικό ρεύµα παρέχει ενέργεια στο τµήµα ΑΓ; Τι συµβαίνει µε την ενέργεια αυτή 

στα τµήµατα ΑΒ και ΒΓ; 

Απάντηση: 

1) Με τα αρχικά δεδοµένα. 

i) Η δυναµική ενέργεια ενός φορτίου, όταν βρίσκεται σε ένα σηµείο ηλεκτρικού πεδίου µε δυναµικό V, 

είναι ίση µε U=q·V. Οπότε: 

UΑ=q·VΑ=2C·30V=60J  και UΒ=q·VΒ=2C·10V=20J 

ii)  Για το έργο που παράγεται κατά τη µετακίνηση από το Α στο Β ισχύει: 

WΑΒ=q(VΑ-VΒ) = 2·(30-10)J=40J. 

iii)  Αν δούµε τις δύο προηγούµενες απαντήσεις, η δυναµική ενέργεια του φορτίου µειώθηκε κατά  

UΑ-UΒ=40J, όσο είναι και το έργο που παράγεται από τη δύναµη του πεδίου. Όµως δεχόµαστε ότι κατά 

τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος, µεταξύ δύο σηµείων, δεν έχουµε αύξηση της κινητικής ενέργειας 

των φορτίων που µετακινούνται. Αυτό σηµαίνει ότι ο αντιστάτης αφαίρεσε ενέργεια 40J από το φορτίο 

που µετακινήθηκε. Η ενέργεια αυτή µετατρέπεται σε θερµική και τελικά µεταφέρεται στο περιβάλλον 

ως θερµότητα. 

iv) Από το νόµο του Οhm στο τµήµα ΑΒ παίρνουµε: 
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v) Ο ρυθµός µε τον οποίο το ηλεκτρικό ρεύµα µεταφέρει ενέργεια στο τµήµα ΑΓ, λέγεται και ισχύς του 

ρεύµατος και είναι: 

( ) ( ) W200W4)20(30IVVIVP AAA =⋅−−=−== ΓΓΓ  

Η παραπάνω ισχύς χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο είναι η ισχύς που δίνει το ρεύµα στον αντιστάτη: 

W80W420IVP AB1 =⋅==  

Η ισχύς αυτή θα µετατραπεί σε θερµική. Πράγµατι από τον νόµο του Joule παίρνουµε: 

W80W54RIP 22

Q =⋅==  

Το δεύτερο µέρος είναι η ισχύς που παρέχει το ηλεκτρικό ρεύµα στο δίπολο ∆. Αυτή είναι ίση: 

W120W430IVP B2 =⋅== Γ  

Τι θα απογίνει η ενέργεια που µεταφέρει το ρεύµα στο δίπολο αυτό δεν µπορούµε να ξέρουµε, αφού 

έχουµε αδιαφανές κουτί και δεν γνωρίζουµε τι περιέχει. Θα µπορούσε για παράδειγµα να έχει µέσα ένα 

κινητηράκι και η ενέργεια να µετατρέπεται σε µηχανική ή µια λάµπα που να φωτίζει… 

2) Έστω τώρα ότι VΓ=40V. 

i) UΑ=q·VΑ=2·30J=60J  και UΓ=q·VΓ=2·40J=80J. 

Αντίστοιχα το έργο που παράγεται από το πεδίο είναι: 

( ) J20)4030(2VVqW AA −=−=−= ΓΓ  

Το έργο προέκυψε αρνητικό, πράγµα που σηµαίνει ότι το φορτίο δεν έδωσε ενέργεια στο κύκλωµα κα-

τά την παραπάνω µετακίνηση, αλλά πήρε! ∆είτε εξάλλου τη δυναµική του ενέργεια. Αυξήθηκε κατά 

20J! 

ii) Η ισχύς του ρεύµατος στο τµήµα ΑΓ (ο ρυθµός µε τον οποίο το ηλεκτρικό ρεύµα παρέχει ενέργεια στο 

τµήµα αυτό) είναι: 

( ) W40W44030IVP AA −=⋅−== ΓΓ  

Η αρνητική τιµή της µας δείχνει ότι το ρεύµα δεν έδωσε ενέργεια στο τµήµα αυτό, αλλά πήρε! 

Πράγµατι W80W420IVP AB1 =⋅== ,  όπως και στην πρώτη περίπτωση, οπότε ξανά πάνω στον α-

ντιστάτη η ηλεκτρική ενέργεια µετατρέπεται σε θερµική, αλλά: 

W120W4)4010(IVP B2 −=⋅−== Γ  

Πράγµα που σηµαίνει ότι το ηλεκτρικό ρεύµα περνώντας από το δίπολο παίρνει ενέργεια, δεν δίνει. 

Αλλά τότε έδωσε 80W στον αντιστάτη και πήρε 120W από το δίπολο, συνεπώς κέρδισε 40J/s, µε απο-

τέλεσµα να αυξάνεται η δυναµική ενέργεια των φορτίων που µεταφέρονται.  

Τι λέτε να περιέχει το αδιαφανές κουτάκι; 

Τι θα λέγατε για µια ηλεκτρική πηγή; 

dmargaris@gmail.com 


