Συνεχές ρεύµα

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Φωτοβολία λαµπτήρων.
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Στο παραπάνω κύκλωµα συνδέονται τρεις όµοιοι λαµπτήρες.
i) Να συγκρίνετε τις φωτοβολίες των λαµπτήρων.
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ii) Αν βγάλουµε από τη βάση της την Α λάµπα, πώς θα µεταβληθεί η
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φωτοβολία των άλλων λαµπτήρων;
iii) Αν βγάλουµε από τη βάση της την λάµπα Γ, πώς µεταβάλλεται η
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φωτοβολία των άλλων; Πώς µεταβάλλεται η ένταση του ρεύµατος που
διέρχεται από τα σηµεία 1,2,3;

iv) Αν συνδέσουµε µε σύρµα τα σηµεία τα σηµεία 1 και 2 πώς µεταβάλλεται η φωτοβολία των
λαµπτήρων; Πόση είναι τώρα η διαφορά δυναµικού µεταξύ των σηµείων 1 και 2;
v) Αν συνδέσουµε µε σύρµα τα σηµεία τα σηµεία 2 και 3 πώς µεταβάλλεται η φωτοβολία των λαµπτήρων;
Πόση είναι τώρα η διαφορά δυναµικού µεταξύ των σηµείων 2 και 3;
vi) Αν συνδέσουµε παράλληλα µε τη λάµπα Γ µια άλλη όµοια λάµπα, πώς θα µεταβληθεί η φωτοβολία
των λαµπτήρων; Πώς µεταβάλλεται η ένταση του ρεύµατος που διέρχεται από το σηµείο 2 και το
σηµείο 3;
Απάντηση:
i)

Οι λαµπτήρες Β και Γ διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα και φωτοβολούν
το ίδιο, ενώ ο Α φωτοβολεί εντονότερα αφού διαρρέεται από
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µεγαλύτερη ένταση ρεύµατος. ∆ηλαδή Ι3=V/R, ενώ Ι2=V/2R. Συνεπώς
I1
1

ΡΑ=V2/R, ενώ ΡΒ=ΡΓ=V2/4R.
ii) ∆εν θα µεταβληθεί,
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iii) Βγάζοντας την Γ λάµπα, ανοίγουµε το κύκλωµα στον κλάδο 2 και δεν
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διαρρέεται από ρεύµα η λάµπα Β που σβήνει. Έτσι Ι1=Ι3, ενώ η ένταση Ι3 δεν µεταβάλλεται.
iv) Βραχυκυκλώνεται η λάµπα Β. Η Α δεν επηρεάζεται, ενώ τώρα η Γ φωτοβολεί εντονότερα, όσο και η
Α λάµπα. V12=0.
v) Συνδέοντας τα σηµεία 2 και 3 οι λάµπες Α και Γ συνδέονται παράλληλα και RΑΓ=R·R/2R=R/2,
όπου R η αντίσταση κάθε λάµπας. οπότε Ι=V/Rολ= 2V/R. Έτσι ΡΑ=ΡΓ= V2/R.
Η Β έχει βραχυκυκλωθεί
vi) Συνδέοντας µια άλλη ∆ λάµπα παράλληλα µε την Γ, µικραίνει η αντίσταση του συστήµατος Γ∆,
αυξάνει η ένταση Ι2, αυξάνει η φωτοβολία της Β, ενώ µειώνεται των Γ και ∆. Η Α λάµπα δεν
επηρεάζεται. Η ένταση από το σηµείο 2 αυξάνεται ενώ από το σηµείο Α παραµένει η ίδια.
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