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Φυσική Γ’ Γυμνασίου 

Κεφάλαιο 3 – Ηλεκτρική Ενέργεια 

Επιμέλεια: Αγκανάκης Α. Παναγιώτης 

 

Πως γίνεται η μεταφορά ηλεκτρικής ενεργείας; 

 

Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σε μακριά από τις πόλεις και η μεταφορά της σε αυτή 

γίνεται μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος. Το ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα και 

έτσι μπορεί η ηλεκτρική ενέργεια και φτάνει στις πόλεις. 

 

Πως χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια οι καταναλωτές; 

 

 Στις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές (καταναλωτές) η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε κάποια 

άλλη μορφή (π.χ. θερμική). Ανάλογα με την μορφή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια ο καταναλωτής 

έχουμε και τα ανάλογα φαινόμενα. Τα φαινόμενα του ηλεκτρικού ρεύματος τα μελετήσαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

Τι συμβαίνει σ’ έναν αντιστάτη όταν διέρχεται από αυτόν ηλεκτρικό ρεύμα; 

 

 Όταν ένας αντιστάτης διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, τότε αυξάνεται η θερμοκρασία του. Το 

φαινόμενο αυτό είναι γνωστό και ως φαινόμενο Joule (Τζάουλ). Η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται σε 

αύξηση της θερμικής του ενέργεια, αποτέλεσμα φαινομένου του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Από πού προέρχεται η θερμότητα του αντιστάτη; 

 

 Σε έναν αντιστάτη η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική. Η θερμότητα αυτή, στη συνέχεια 

μεταφέρεται στο περιβάλλον από τον αντιστάτη. 
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Τι εφαρμογές έχει το φαινόμενο Joule; 

 

 Το φαινόμενο Joule συμβαίνει καθημερινά κατά την λειτουργία αρκετών συσκευών. Για παράδειγμα 

το φαινόμενο Joule έχει εφαρμογή στα παρακάτω: 

1. Λαμπτήρες Πυρακτώσεως 

2. Ηλεκτρική Κουζίνα ή Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας 

3. Τηκόμενη Ασφάλεια 

 

Πως εμφανίζεται το φαινόμενο Joule σ’ έναν λαμπτήρα; 

 

 Αν η θερμοκρασία ενός μεταλλικού σύρματος αυξηθεί αρκετά, τότε το σύρμα φωτοβολεί. Μέρος 

της θερμικής ενέργειας μετατρέπεται σε φωτεινή. Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως (δηλαδή οι κοινές λάμπες) 

χρησιμοποιούν αυτό το φαινόμενο (μαζί με το φαινόμενο Joule) προκειμένου να λειτουργήσουν. Στα άκρα 

του σύρματος εφαρμόζεται τάση ικανή να το θερμάνει στους 2.000 0C. Για να αντέξει τη θερμοκρασία αυτή, 

το σύρμα είναι κατασκευασμένο από μέταλλα όπως το βολφράμιο. Επιπλέον τοποθετούμε το σύρμα σε 

χώρο όπου υπάρχει αδρανές αέριο ή σε κενό από αέρα προκειμένου να αποφύγουμε ανεπιθύμητες χημικές 

αντιδράσεις που θα οδηγήσουν στην διάλυσή του (οξείδωση). 

 

Πως εμφανίζεται το φαινόμενο Joule στην λειτουργία της ηλεκτρικής κουζίνας ή του 

θερμοσίφωνα; 

 

 Οι δύο αυτές ηλεκτρικές συσκευές αποτελούνται από πολλές αντιστάσεις. Όταν διαρρέονται από 

ρεύμα παράγεται θερμότητα που μεταφέρεται είτε προς το μαγειρικό σκεύος είτε το νερό αντίστοιχα. 

 

Τι ονομάζουμε βραχυκύκλωμα; 

 

 Η σύνδεση των πόλων μίας ηλεκτρικής πηγής με αγωγό πολύ μικρής αντίστασης μπορεί να έχει 

προκληθεί λόγω βλάβης της συσκευής ή από τυχαίο γεγονός. Η σύνδεση αυτή ονομάζεται βραχυκύκλωμα. 

Σε μία τέτοια περίπτωση η ένταση του ρεύματος θα γίνει αρκετά μεγάλη με αποτέλεσμα να δημιουργήσει 

πρόβλημα στο κύκλωμα που το διαρρέει. 
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Πως εμφανίζεται το φαινόμενο Joule στην λειτουργία της τηκόμενης ασφάλειας; 

 

 Αν μία συσκευή έχει βραχυκυκλωθεί τότε η ένταση του ρεύματος είναι πάρα πολύ μεγάλη. 

Απόρροια αυτού είναι η ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας στους αγωγούς που διαρρέονται από 

βραχυκυκλωμένο ρεύμα. Η θερμοκρασία αυτή είναι ικανή να προκαλέσει τήξη και καταστροφή της 

συσκευής. Για την αποφυγή ενός τέτοιου ενδεχομένου χρησιμοποιούμε τις τηκόμενες ασφάλειες. Η 

λειτουργίας του στηρίζεται στο φαινόμενο Joule και ουσιαστικά είναι ένας αντιστάτης από εύτηκτο μέταλλο. 

Η τηκόμενη ασφάλεια διαρρέεται συνεχώς από ρεύμα κι όταν η θερμοκρασία ανέβει τόσο που να 

προκαλέσει τήξη του μετάλλου το κύκλωμα ανοίγει με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον ηλεκτρικό ρεύμα. 

Την ασφάλεια την συνδέουμε πάντα σε σειρά με την συσκευή που θέλουμε να προστατέψουμε. 

 

Πως μπορούμε να υπολογίσουμε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει μία συσκευή και τη 

μετατρέπει σε ενέργεια άλλης μορφής; 

 

 Μία απλή σχέση που μπορεί να μας δώσει την ηλεκτρική ενέργεια σε έναν καταναλωτή (ηλεκτρική 

συσκευή) είναι η qVE  ή μπορούμε να γράψουμε tIVE  . Άρα η ηλεκτρική ενέργεια που 

καταναλώνεται σε έναν καταναλωτή είναι ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα της συσκευής, την 

ένταση του ρεύματος που τη διαρρέει καθώς και το χρονικό διάστημα λειτουργίας της.  

 

Ποιες μονάδες χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια; 

 

 Η μονάδα της ηλεκτρικής ενέργειας στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι το 1 J όπως και κάθε μορφής 

ενέργειας.  

 

Πως μπορούμε να υπολογίσουμε την ισχύ μίας ηλεκτρικής συσκευής; 

 

 Όπως μάθαμε και στη Β’ Γυμνασίου ισχύς είναι η ενέργεια που καταναλώνει ένα σύστημα σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή ισχύει: IV
t

E
P 


. Μονάδα της ισχύος στο Διεθνές 

Σύστημα (S.I.) είναι το 1 W (βατ)  

 

 


