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Κανόνες Kirchhoff.  

Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V. 

 

Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α1 είναι 5 Α, ενώ του Α3=2 Α. Εξάλλου η τάση στα άκρα του λαμπτήρα Λ2 

είναι V2=8V. Με την βοήθεια ενός βολτομέτρου μετράμε την τάση στα άκρα του λαμπτήρα Λ3 και την βρί-

σκουμε V3=10V. 

i) Ποιες οι ενδείξεις των υπολοίπων αμπερομέτρων; 

ii) Να συνδέσετε στο παραπάνω κύκλωμα δύο βολτόμετρα που να μετράνε τις τάσεις στα άκρα των λα-

μπτήρων Λ1 και Λ4. 

iii) Να βρεθούν οι τάσεις στα άκρα κάθε λαμπτήρα; 

iv) Πόσα ηλεκτρόνια περνάνε σε ένα δευτερόλεπτο από το αμπερόμετρο Α3; Αν διαθέταμε έναν μετρητή, ο 

οποίος να μπορούσε να μετρήσει 1000 ηλεκτρόνια το δευτερόλεπτο, πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να 

μετρήσει τον παραπάνω αριθμό ηλεκτρονίων; 

Δίνεται το φορτίο του ηλεκτρονίου |qe|=1,6∙10
-19

C, ενώ τα όργανα είναι ιδανικά και η παρουσία τους δεν 

μεταβάλουν τα δεδομένα (τάσεις-εντάσεις) του κυκλώματος. 

Απάντηση: 

 

i) Εφαρμόζοντας τον 1
ο
 κανόνα του Kirchhoff στον κόμβο Β παίρνουμε: 

Ι1=Ι2+Ι3 → Ι2=Ι1-Ι3=5Α- 2Α= 3Α. 

ii) Στο παραπάνω σχήμα έχουν συνδεθεί τα δύο βολτόμετρα. 

iii) Εφαρμόζοντας τον 2
ο
 κανόνα του Kirchhoff στον βρόχο ΑΒΓΔΑ έχουμε: 
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VΑΕ=VΑΔ= VΑΒ+VΒΓ+VΓΔ → 40V=VΑΒ+8V+18V → VΑΒ=22V. 

iv) Με βάση ξανά του 2
ου

 κανόνα έχουμε: 

V4=VΒΔ=VΒΓ+VΓΔ=8V+10V=18V 

Συνεπώς οι ζητούμενες τάσεις είναι V1=22V, V2=8V, V3=10V και V4=18V. 

v)  Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το δεύτερο αμπερόμετρο είναι Ι2=3 Α, πράγμα που σημαίνει ότι 

από το αμπερόμετρο περνάει φορτίο qολ=2C σε κάθε δευτερόλεπτο. Αλλά κάθε ηλεκτρόνιο μεταφέρει 

φορτίο q1= - 1,6∙10
-19

C ή |q1| =1,6∙10
-19

C, συνεπώς το πλήθος των ηλεκτρονίων είναι: 
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 ηλεκτρόνια. 

Το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ο μετρητής μας για να μετρήσει όλα αυτά τα ηλεκτρόνια θα είναι: 

161,25 10
1000

N
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Πόσος είναι αυτός ο χρόνος; Αν σκεφτούμε ότι το 1 έτος ≈3∙10
7
s τότε το χρονικό διάστημα που θα απαι-

τηθεί θα είναι περίπου 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια!!!!  

Είναι πολλά; Συγκρίνετε με την ηλικία του σύμπαντος, περίπου τα 15 δισεκατομμύρια χρόνια!!! 

 

Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 

Επιμέλεια: 

Διονύσης Μάργαρης 

 


