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Διατίθεται αποκλειστικά από το schooltime.gr 

 

Άσκηση 1 

Ηλεκτρική θερμάστρα αναγράφει τα στοιχεία «220 V,550 W».  

A) Τι σημαίνει αυτή η πληροφορία; 

B) Αν εφαρμόσουμε στους πόλους της συσκευής 220 V πόση είναι η ένταση του 

ηλεκτρικού ρεύματος που θα την διαρρέει; 

Απάντηση 

Α)Ο κατασκευαστής της συσκευής μας πληροφορεί ότι λειτουργεί κανονικά όταν 

εφαρμόσουμε τάση 220 V και τότε αποδίδει ισχύ 550 W. Αν εφαρμόσουμε τάση 

μικρότερη των 220 V η συσκευή υπολειτουργεί, ενώ όταν εφαρμόσουμε 

μεγαλύτερη κινδυνεύει να καταστραφεί. 

 

Β) Γνωρίζουμε πως όταν τη συνδέσουμε με τάση  220 V αποδίδει ισχύ 550 W. 

Επομένως θα  ισχύει, 

Pηλ=V∙I  ή  500=220∙Ι  ή  Ι=
550

220
  ή  Ι=2,5 Α 

 

Άσκηση 2 

Στο διπλανό κύκλωμα έχουν συνδεθεί 

αντιστάτες με αντιστάσεις R1=20 Ω και R2=40 

Ω αντίστοιχα και η τάση V της πηγής είναι 12 

V.  

Να υπολογίσετε: 

 

Α) την ολική αντίσταση του κυκλώματος 

Β) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τους δύο αντιστάτες 

Γ) την τάση στα άκρα των δύο αντιστατών 

Δ) την ισχύ που αποδίδει η πηγή 
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Απάντηση 

Α) Η ολική-ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος δύο αντιστατών σε σειρά: 

Rισ=R1+R2  ή  Rισ=20 Ω+ 40 Ω= 60 Ω 

Β) Όταν οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, η ένταση του ρεύματος που 

τους διαρρέει είναι ίδια και ισχύει: 

I=I1=I2 

Η ολική ένταση Ι που διαρρέει το κύκλωμα θα βρεθεί από τον νόμο του Ωμ: 

Ι=
𝑉

𝑅𝜄𝜎
  ή  Ι=

12

60
 Α  ή Ι=0,2 Α 

 

Γ) Όταν οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά η τάση της πηγής συνδέεται με 

την τάση στα άκρα των δύο αντιστατών με τη σχέση: 

V=V1+V2 

Εφαρμόζουμε τον νόμο του Ωμ στον κάθε αντιστάτη ξεχωριστά: 

Για τον R1: 

V1=I1R1  ή  V1=0,2∙20 V  ή  V1=4 V 

 

Για τον R2: 

V2=I2R2  ή  V2=0,2∙40 V  ή  V2=8 V 


