Συνεχές ρεύµα

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ένα κύκλωµα µε λαµπτήρες.
Οι λαµπτήρες του κυκλώµατος έχουν στοιχεία κανονικής λειτουργίας (20V,40W)

και λειτουργούν

κανονικά. ∆ίνονται ακόµη R=4Ω και η πηγή έχει ΗΕ∆ Ε=40V.

i) Να βρεθεί η εσωτερική αντίσταση της πηγής.
ii) Τι ποσοστό της παρεχόµενης από τη πηγή ενέργειας, µεταφέρεται στον λαµπτήρα Λ1;
iii) Ξεβιδώνουµε τον λαµπτήρα Λ2 από τη βάση του. Τότε:
α) Η συνολική αντίσταση του κυκλώµατος µειώνεται.
β) Η τάση στα άκρα του λαµπτήρα Λ1 παραµένει σταθερή και ίση µε 20V.
γ) Ο λαµπτήρας Λ1 κινδυνεύει να καεί.
δ) Η ισχύς της πηγής αυξάνεται.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λανθασµένες τις παραπάνω προτάσεις.
Απάντηση:
i) Αφού οι λάµπες λειτουργούν κανονικά, η τάση στα άκρα τους VΑΒ= 20V,
ενώ καταναλώνουν ισχύ 40W. Αλλά Ρ1=V·Ι1, άρα
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Αλλά τότε από τον 1ο κανόνα του Kirchhoff παίρνουµε:
Ι=Ι1+Ι2= 4 Α.
Αλλά τότε από το νόµο του Οhm βρίσκουµε VΒΓ=Ι·R=16V.
Από τον 2ο νόµο του Kirchhoff παίρνουµε:
VΑΓ=Vπολ= VΑΒ+VΒΓ= 20V+16V= 36V
Αλλά Vπολ= Ε-Ι·r ή
36V= 40V – 4 Α·r ή r=1Ω.
ii) Το ζητούµενο ποσοστό είναι:
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iii) Μόλις ξεβιδωθεί ο ένας λαµπτήρας, ο κλάδος (στον οποίο συνδέεται) δεν διαρρέεται από ρεύµα. Αλλά
τότε το κύκλωµα περιλαµβάνει τον λαµπτήρα Λ1 και τον αντιστάτη R που συνδέονται σε σειρά. Αλλά
τότε η αντίσταση µεταξύ των σηµείων Α και Β αυξάνεται, η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το
www.ylikonet.gr

1

Συνεχές ρεύµα

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

κύκλωµα µειώνεται, όπως µειώνεται και η ισχύς της πηγής. Αλλά η µείωση της έντασης του ρεύµατος
έχει σαν συνέπεια να αυξάνεται η πολική τάση (Vπολ= Ε-Ι·r), ενώ µειώνεται η τάση VΒΓ=Ι·R και από το
2ο νόµο του Kirchhoff συµπεραίνουµε ότι αυξάνεται η τάση στα άκρα του λαµπτήρα Λ1, ο οποίος θα
υπερλειτουργεί µε κίνδυνο να καεί.
Με βάση αυτά οι προτάσεις είναι:
α) Λ

β) Λ

γ) Σ

δ) Λ

Επιµέλεια
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