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Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; 

 

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι συνδεδεμένο με τις θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού, το φορτίο 

και το ηλεκτρικό πεδίο. Η κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο δίνει ως 

αποτέλεσμα το ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; 

 

Ηλεκτρικό ρεύμα, ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα 

φορτισμένων σωματιδίων. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα αγωγό με τη βοήθεια των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων. Σ’ αυτή την περίπτωση ο αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Στους μονωτές κάτι 

τέτοιο δεν συμβαίνει. 

 

Τα ηλεκτρόνια κινούνται το ίδιο εύκολα σε όλους τους αγωγούς; 

 

Όχι, τα ηλεκτρόνια δε κινούνται το ίδιο εύκολα σε όλους τους αγωγούς. Απλό παράδειγμα τα 

καλώδια των ηλεκτρικών συσκευών. Σε όλα τα καλώδια έχουμε χάλκινο σύρμα και όχι κάποιο άλλο 

μέταλλο (π.χ. σίδηρο) αφού ο χαλκός είναι καλύτερος αγωγός από τον σίδηρο. 

 

Τι είναι οι ημιαγωγοί; 

 

Υπάρχουν υλικά τα οποία άλλοτε συμπεριφέρονται ως αγωγοί και άλλοτε ως μονωτές. Αυτά τα 

υλικά τα ονομάζουμε ημιαγωγούς. Κυριότεροι ημιαγωγοί είναι το πυρίτιο και το γερμάνιο. Οι ημιαγωγοί 

βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή στη τεχνολογία (πχ πλακέτες Η/Υ).  
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Από τι αποτελείται μια μπαταρία; 

 

Η μπαταρία είναι η πιο απλή ηλεκτρική πηγή που υπάρχει. Σε κάθε ηλεκτρική πηγή υπάρχουν 

δύο περιοχές ηλεκτρισμένες με αντίθετο φορτίο, οι ηλεκτρικοί πόλοι.  

 

Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος; 

 

Σε μία μπαταρία συνδέουμε τους πόλους με μία μεταλλική πλάκα. Ανάμεσα στις δύο πλάκες 

τοποθετούμε ένα ηλεκτρικό εκκρεμές και παρατηρούμε πως το σφαιρίδιο αποκλίνει. Αιτία της 

απόκλισης αυτής είναι το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργεί η ηλεκτρική πηγή. 

 Στον μεταλλικό αγωγό υπάρχουν ελεύθερα θετικά ιόντα και ηλεκτρόνια. Τα ιόντα είναι πάντα 

σε συγκεκριμένες θέσεις και πάλλονται γύρω από αυτές. Αντίθετα τα ηλεκτρόνια κινούνται τυχαία προς 

κάθε κατεύθυνση. 

Συνδέοντας τους πόλους με σύρμα, στο εσωτερικό τους σύρματος δημιουργείται ηλεκτρικό 

πεδίο. Το πεδίο αυτό ασκεί ηλεκτρική δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Η δύναμη επειδή είναι 

διανυσματικό μέγεθος δίνει συγκεκριμένη κατεύθυνση στα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια λοιπόν εκτελούν, 

προσανατολισμένη κίνηση δηλαδή έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή τα ηλεκτρόνια, δεν το δίνει η μπαταρία. Η μπαταρία, όπως και 

κάθε ηλεκτρική πηγή, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου τα ηλεκτρόνια που ήδη 

υπάρχουν στον αγωγό, να μας δώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

Τι είναι η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; 

 

Ορίζουμε ως ένταση ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό το φορτίο (q) που διέρχεται 

από διατομή του αγωγού σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (t) προς το χρονικό διάστημα αυτό. Δηλαδή 
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t

q
I   (1). Στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) χρησιμοποιούμε για μονάδα μέτρησης το Ampere 

(Αμπέρ), όπου 
s

C
A

1

1
1  ή sAC 111  . Αν παρατηρήσουμε τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού μας θα 

παρατηρήσουμε ότι όλες διαρρέονται από υποπολλαπλάσια του αμπέρ. Αυτά είναι το 1μA (10-6 A) και 

1mΑ (10-3 Α).  

 

Πως μπορούμε να μετρήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος; 

 

Για να μετρήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το 

αμπερόμετρο. Για να το καταφέρουμε αυτό αρκεί να συνδέσουμε σε σειρά το αμπερόμετρο. Σύγχρονα 

αμπερόμετρα είναι ενσωματωμένα σε όργανα πολλαπλής χρήσης, τα πολύμετρα. 

 

Ποια θα είναι η φορά του ρεύματος; 

 

Σ’ έναν αγωγό τα μόνα φορτισμένα σωμάτια που μπορούν να μας δώσουν ηλεκτρικό ρεύμα 

είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Αφού λοιπόν αυτά είναι αρνητικά φορτισμένα θα έχουν φορά από τον 

αρνητικό πόλο, προς τον θετικό. Αν υπήρχαν θετικά ιόντα που θα μας έδιναν ηλεκτρικό ρεύμα, η φορά 

θα ήταν η αντίθετη, από τον θετικό προς τον αρνητικό. Για ιστορικούς λόγους όμως έχει επικρατήσει 

και δεχόμαστε ως φορά του ηλεκτρικού ρεύματος την φορά των θετικών ιόντων, η οποία στην 

πραγματικότητα δεν ισχύει. Η φορά αυτή ονομάζεται συμβατική φορά. 

 

Τι αποτελέσματα μας δίνει το ηλεκτρικό ρεύμα; 

 

Απόρροια του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αρκετά φαινόμενα τα  οποία λαμβάνουν χώρα στην 

καθημερινότητά μας. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να είναι θερμικά (το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί 

θέρμανση του σώματος που διαρρέει), ηλεκτρομαγνητικά (οι αγωγοί που διαρρέονται από ηλεκτρικό 
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ρεύμα δημιουργούν γύρω τους μαγνητικό πεδίο), χημικά φαινόμενα (το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί 

χημικές μεταβολές) ή φωτεινά (προκαλεί εκπομπή φωτός) 

 

Τι είναι το ηλεκτρικό κύκλωμα; 

 

Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία αποτελείται από κλειστούς αγώγιμους 

«δρόμους» μέσω των οποίων είναι δυνατό να διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

Πότε ένα κύκλωμα είναι κλειστό και πότε ανοιχτό; 

 

Όταν το κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα είναι κλειστό, ενώ δεν το διαρρέει είναι 

ανοιχτό. Μπορούμε εύκολα να μετατρέψουμε ένα κύκλωμα από κλειστό σε ανοιχτό (ή και το 

αντίστροφο) με τη χρήση ενός διακόπτη. 

 

Τι ονομάζουμε ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος; 

 

Την προσανατολισμένη κίνηση φορτισμένων σωματιδίων την ονομάσαμε ηλεκτρικό ρεύμα. Για 

να υπάρξει αυτή η προσανατολισμένη αυτή κίνηση τα σωματίδια κινούνται υπό την επίδραση της 

δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου. Η δύναμη αυτή παράγει έργο και το έργο είναι μία μορφή ενέργειας. 

Το έργο αυτό, δηλαδή την ενέργεια που μεταφέρεται από την πηγή στα κινούμενα σωματίδια την 

αποκαλούμε ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος.  

 

Τι ονομάζουμε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας;  

 

 Έχουμε μάθει και σε παλιότερες τάξεις, πως μπορούμε να μετατρέψουμε μία μορφή ενέργειας 

σε μία άλλη. Έτσι λοιπόν όταν μία συσκευή μετατρέπει οποιαδήποτε μορφή ενέργειας σε ηλεκτρική, η 
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συσκευή αυτή ονομάζεται πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Προσοχή η ενέργεια δεν παράγεται από την 

συσκευή, αλλά η συσκευή την μετατρέπει σε ηλεκτρική. Η ενέργεια δίνεται από την ηλεκτρική πηγή. 

 

Τι είναι η διαφορά δυναμικού ή ηλεκτρική τάση; 

 

 Σε αρκετές συσκευές παρατηρούμε ενδείξεις όπως 5V ή για τη ΔΕΗ ξέρουμε ότι μας δίνει τάση 

230V. Οι τιμές αυτές είναι χαρακτηριστικές, ανάλογα το κύκλωμα που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε. 

Το κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα έχει δύο πόλους. Ονομάζουμε ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού 

(Vπηγής) μεταξύ δύο πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής το πηλίκο της ενέργειας που προσφέρεται από την 

πηγή σε ηλεκτρόνια (Εηλεκτρική)  συνολικού φορτίου (q) όταν διέρχονται απ’ αυτήν προς το φορτίο q. 

Η μαθηματική περιγραφή της διαφοράς δυναμικού είναι η: 
q

E
V

ή

ή



   (2). Μονάδα 

μέτρησης στο S.I. είναι το 1 Volt (βολτ). 

 

Ποια είναι σχέση έντασης ρεύματος και διαφοράς δυναμικού; 

 

Αν συνδέσουμε το κύκλωμα με μία ηλεκτρική πηγή με μεγαλύτερη διαφορά δυναμικού απ’ αυτή 

που χρησιμοποιούσαμε πριν θα παρατηρήσουμε ότι το λαμπάκι φωτοβολεί εντονότερα. Αυτό είναι 

αναμενόμενο, αφού πλέον δίνουμε περισσότερη ενέργεια στα ηλεκτρόνια, αφού προσφέρουμε 

μεγαλύτερη ηλεκτρική τάση. 

 

Τι ονομάζουμε καταναλωτή; 

 

Κάθε συσκευή που μπορεί να μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια κάποιας άλλης 

μορφής την ονομάζουμε καταναλωτή. 

Πως μπορούμε να μετρήσουμε την ενέργεια που μετατρέπει ένας καταναλωτής; 
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Ορίζουμε την ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού μεταξύ των άκρων του καταναλωτή το 

πηλίκο της ενέργειας που μεταφέρουν στον καταναλωτή ηλεκτρόνια συνολικού φορτίου (q) όταν 

διέρχονται απ’ αυτήν προς το φορτίο q ή 
q

E
V

ή
  (3). 

 

Με χρήση ποιου οργάνου μετράμε την διαφορά δυναμικού στα άκρα ενός στοιχείου; 

 

Για την μέτρηση αυτή χρησιμοποιούμε το βολτόμετρο. Το βολτόμετρο συνδέεται παράλληλα 

στο κύκλωμα. Σύγχρονα βολτόμετρα είναι ενσωματωμένα στα πολύμετρα. 

 

Τι είναι τα ηλεκτρικά δίπολα; 

 

Όπως έχουμε ήδη πει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα (συσκευές) έχουν δύο πόλους, έναν θετικό 

κι έναν αρνητικό. Για αυτό το λόγο τα ονομάζουμε και ηλεκτρικά δίπολα. 

 

Τι σχέση έχει η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα ενός διπόλου με την ένταση του ρεύματος που 

το διαρρέει; 

 

 Όταν εφαρμόσουμε μία ηλεκτρική τάση στα άκρα του διπόλου τότε θα διέλθει απ’ αυτό 

ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει παρατηρηθεί ότι αν μεταβάλλουμε την τιμή της τάσης που εφαρμόζουμε 

μεταβάλλεται και η ένταση του ρεύματος. 

 

 

Πως μπορούμε να υπολογίσουμε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το δίπολο; 
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 Αρχικά ορίζουμε ένα επιπλέον φυσικό μέγεθος, την ηλεκτρική αντίσταση διπόλου, R, το οποίο 

μας δείχνει ουσιαστικά πόσο εύκολα ή δύσκολα αντίστοιχα, μπορεί το ηλεκτρικό ρεύμα να διαρρέει το 

δίπολο.  

 Η ηλεκτρική αντίσταση είναι το πηλίκο της ηλεκτρικής τάσης που εφαρμόζεται στα πόλους του 

διπόλου προς την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαρρέει, δηλαδή  
I

V
R   (4). Μονάδα 

μέτρησης της αντίστασης στο S.I. είναι το 1 Ohm (Ωμ) και συμβολίζεται 1 Ω. 

 

Η αντίσταση πάντα μεταβάλλεται με την εφαρμοζόμενη τάση; 

 

 Συνήθως η αντίσταση ενός διπόλου μεταβάλλεται με την εφαρμοζόμενη τάση. Ωστόσο υπάρχει 

μία κατηγορία διπόλων, οι αντιστάτες, οι οποίοι παρουσιάζουν σταθερή τιμή αντίστασης ανεξάρτητα 

της εφαρμοζόμενης τάσης. Το απλούστερο τέτοιο δίπολο είναι ένας μεταλλικός αγωγός. 

 

Ποιος είναι ο νόμος του Ωμ; 

  

Κάνουμε το εξής πείραμα. Συνδέουμε σ’ ένα μεταλλικό αγωγό ένα βολτόμετρο και ένα αμπερόμετρο. 

Μεταβάλλουμε την τάση στα άκρα του διπόλου και καταγράφουμε τις ενδείξεις των οργάνων για την 

τάση και ένταση. Θα παρατηρήσουμε πως ο λόγο της τάσης προς την ένταση θα είναι πάντα σταθερός.  

Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, η ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν 

μεταλλικό αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του. Η πρόταση 

αυτή είναι γνωστή κι ως νόμος τους Ωμ. Στη γλώσσα των μαθηματικών θα γράψουμε ότι: RIV  (5). 

Προσοχή τώρα η αντίσταση είναι μία σταθερή ποσότητα 

 

 

Με ποιους τρόπους μπορούμε να κάνουμε τη συνδεσμολογία δύο αντιστατών; 
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Για την συνδεσμολογία δύο αντιστατών, R1 και R2 , χρησιμοποιούμε τους εξής τρόπους, την 

σύνδεση σε σειρά και την παράλληλη σύνδεση ή συνδυασμό αυτών των μεθόδων αν έχουμε πάνω από 

δύο αντιστάτες.  

 

Τι είναι η ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος; 

 

 Έστω ότι έχουμε ένα σύστημα με πολλούς αντιστάτες. Αν μπορούμε αν αντικαταστήσουμε 

όλους τους αντιστάτες με έναν και έχουμε την ίδια τιμή της έντασης του ρεύματος για την ίδια 

εφαρμοζόμενη τάση, τότε το ένας αυτός αντιστάτης ονομάζεται ισοδύναμη αντίσταση του 

συστήματος. Για τον υπολογισμό της ισοδύναμης αντίστασης πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας και την 

συνδεσμολογία του κυκλώματος. 

 

Μεθοδολογία Συνδεσμολογιών 

 

Κύκλωμα σε Σειρά 

 

Στο δίπλα σχήμα βλέπουμε πως συνδέουμε ένα 

ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά. Στο σχήμα βλέπουμε να 

είναι συνδεδεμένα ένα αμπερόμετρο (σε σειρά) και 

τρία βολτόμετρα (παράλληλα). Το V μετράει την τάση 

της πηγή, το V1 την τάση στα άκρα της αντίστασης R1 

και το V2 την τάση στα άκρα της αντίστασης R2.  
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 Παρατηρούμε πως το ρεύμα I που δημιουργεί η πηγή είναι το ίδιο που θα διαρρέει την R1 και 

την R2 και είναι το ίδιο που θα μετρήσει και το αμπερόμετρο. Όταν έχουμε συνδεσμολογία σε σειρά 

ισχύει: III  21 . (6) 

 

 Αντίθετα τα βολτόμετρα θα μας δώσουν τη σχέση VVV  21 . Επομένως εφαρμόζοντας τον 

νόμου του Ohm θα έχουμε:  

 

IRRIRIVVV  221121  (7) 

 

 Επειδή όμως οι εντάσεις των ρευμάτων όπως δείξαμε παραπάνω είναι ίσες τελικά θε έχουμε:  

 

RRR  21 (8) 

 

Παράλληλο Κύκλωμα  

 

Στο δίπλα σχήμα βλέπουμε πως συνδέουμε ένα 

ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά. Στο σχήμα βλέπουμε να είναι 

συνδεδεμένα τρία αμπερόμετρα (σε σειρά) και ένα 

βολτόμετρο (παράλληλα). Το V μετράει την τάση της 

πηγής αλλά και των δύο αντιστάσεων ενώ το αμπερόμετρο 

Α1 την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση 

R1, το Α2 την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την 

αντίσταση R2 και το Α την ολική ένταση του κυλώματος. 
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Παρατηρούμε η τάση που παράγει η πηγή είναι η ίδια που θα εφαρμόζεται και  στην R1 και 

στην R2. Όταν έχουμε παράλληλη συνδεσμολογία ισχύει: VVV  21 . (9) 

 

 Αντίθετα τα αμπερόμετρα θα μας δώσουν τη σχέση III  21 . Επομένως εφαρμόζοντας τον 

νόμου του Ohm θα έχουμε:  

 

R

V

R

V

R

V
III 

2

2

1

1
21  (10) 

 

 Επειδή όμως οι τάσεις όπως δείξαμε παραπάνω είναι ίσες τελικά θε έχουμε:  

 

RRR

111

21

  (11) 

 


