
Κυκλώµατα µε αντίσταση και πυκνωτή ή αντίσταση και πηνίο σε σειρά και 

πηγή συνεχούς τάσης 
 
 
Το κύριο χαρακτηριστικό των κυκλωµάτων αυτών είναι ότι ο χρόνος στον 
οποίο η τάση, ή η ένταση παίρνει ορισµένη τιµή, καθορίζεται πλήρως από την 
αντίσταση R και τη χωρητικότητα C για την πρώτη περίπτωση, και από την 
αντίσταση R και την αυτεπαγωγή L για τη δεύτερη. 
 
 
Κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος µε RC σε σειρά 

α)  φόρτιση πυκνωτή 
Ας θεωρήσουµε το κύκλωµα 

του σχήµατος όπου αφόρτιστος 
πυκνωτής χωρητικότητας C 
συνδέεται σε σειρά µε αντίσταση 
R. Το κύκλωµα περιλαµβάνει 
ακόµα πηγή συνεχούς τάσης Ε, 
αµπερόµετρο και διακόπτη ∆. 

Όταν κλείσουµε το διακόπτη 
∆, το αµπερόµετρο δείχνει 
ακαριαία µια µέγιστη τιµή 
ρεύµατος Ιο. Με την πάροδο του 
χρόνου η ένταση του ρεύµατος 
ελαττώνεται βαθµιαία, γεγονός 

που φανερώνει ότι ο ρυθµός ροής του ηλεκτρικού φορτίου στο κύκλωµα 
µειώνεται. Μετά από ορισµένο χρόνο η ένδειξη του οργάνου µηδενίζεται. Αν 
τότε µετρήσουµε τη διαφορά δυναµικού στα άκρα του πυκνωτή, θα τη βρούµε 
ίση µε την ηλεκτρεγερτική δύναµη της πηγής, ενώ η τάση στα άκρα της 
αντίστασης R είναι, µηδέν.O πυκνωτής τότε είναι φορτισµένος. 

Η διαδικασία φόρτισης του πυκνωτή είναι η εξής: Τη χρονική στιγµή που 
κλείνει ο διακόπτης (t = 0) τα φορτία µε την επίδραση της ηλεκτρεγερτικής 
δύναµης της πηγής αρχίζουν να κινούνται και η ταχύτητα τους περιορίζεται 
µόνο από την αντίσταση R. Τα πρώτα φορτία που απέκτησε ο πυκνωτής 
απωθούν αυτά που συνεχίζουν να έρχονται, µε συνέπεια το ρεύµα να 
ελαττώνεται συνεχώς µέχρι να µηδενιστεί. Αποτέλεσµα της άπωσης είναι ότι 
απαιτείται πρόσθετο έργο για την κίνηση των φορτίων προς τους οπλισµούς. 
Το έργο αυτό εκφράζει την ενέργεια που µεταφέρεται από την πηγή στον 
πυκνωτή και αποθηκεύεται σ' αυτόν µε τη µορφή ενέργειας ηλεκτρικού 
πεδίου. 

 
Εφαρµόζοντας το 2ο κανόνα του Kirchhoff  και λύνοντας την διαφορική 

εξίσωση που προκύπτει βρίσκουµε ότι η τάση στα άκρα του πυκνωτή θα δίνεται 
από την σχέση 

 
VC = E (1-e-t/RC) 

Αν στην παραπάνω σχέση  θέσουµε t = 0, προκύπτει ότι Vc = 0, ενώ για t →∞,   
Vc = E. ∆ηλαδή για να γίνει η τάση στους οπλισµούς του πυκνωτή, κατά τη 
φόρτιση, ίση µε την ΗΕ∆ της πηγής, απαιτείται θεωρητικά άπειρος χρόνος. 
Εξάλλου, αν στην ίδια εξίσωση θέσουµε t = RC παίρνουµε: 

VC = E (1 – e-1) = 0,632 E 
∆ηλαδή, το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να γίνει η τάση στους 

οπλισµούς του πυκνωτή ίση µε τα 63,2% της ΗΕ∆ της πηγής είναι τ = RC, και 
λέγεται σταθερά χρόνου του κυκλώµατος. 



Οι τιµές της τάσης Vc που προκύπτουν, αν θέσουµε διαδοχικά t = 2τ, 3τ, 4τ, 5τ, 
6τ φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα και ακολουθεί η γραφική παράσταση της 
τάσης στα άκρα του πυκνωτή (1). 

 

t 0 1τ 2τ 3τ 4τ 5τ 6τ 

Vc 0 0,632Ε 0,865Ε 0,950Ε 0,982Ε 0,993Ε 0,997Ε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ενώ η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα δίνεται από την σχέση:  
 Ι = (E/R) e-t/RC = Io e-t/RC όπου Ιο = E/R η µέγιστη τιµή του ρεύµατος για t = 0. 
(γραφική παράσταση 2).  Για t→∞, Ι = 0 δηλαδή το ρεύµα γίνεται θεωρητικά µηδέν 
µετά από άπειρο χρόνο. Όµως, πρακτικά µετά από χρόνο 5τ, το ρεύµα στο 
κύκλωµα έχει µηδενιστεί. Μπορούµε συνεπώς να θεωρούµε ότι η φόρτιση 
ολοκληρώνεται σε χρόνο 5τ. 
 
 
β) εκφόρτιση πυκνωτή. 

Ας θεωρήσουµε το κύκλωµα του σχήµατος  όπου ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C 
και είναι φορτισµένος σε τάση Ε. Τη 
χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε το 
κύκλωµα µε το διακόπτη ∆. Τότε, 
όπως δείχνει το αµπερόµετρο, το 
κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα που 
σηµαίνει ότι ο πυκνωτής αρχίζει να 
εκφορτίζεται. Η φορά του ρεύµατος 
είναι αντίθετη εκείνης που έδειχνε το 
αµπερόµετρο κατά τη φόρτιση. Η 
ένταση του ρεύµατος συνεχώς 
µικραίνει και τελικά γίνεται µηδέν. Αν 
τότε µετρήσουµε την τάση στα άκρα 
του πυκνωτή, βρίσκουµε ότι είναι 
µηδέν, γεγονός που φανερώνει ότι ο 

πυκνωτής εκφορτίστηκε. Η ενέργεια που αρχικά είχε αποταµιευτεί στον πυκνωτή 



σε µορφή ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου µετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε θερµότητα 
πάνω στην αντίσταση R. 

Ο δεύτερος κανόνας του Kirchhoff για το παραπάνω κύκλωµα οδηγεί σε 
διαφορική εξίσωση η λύση της οποίας µας δίνει το φορτίο Q του πυκνωτή κάθε 
χρονική στιγµή t είναι:  

Q = Qο e- t/RC 

 
όπου Qo το φορτίο τη χρονική στιγµή t = 0. 
Επειδή ισχύει Qo = C E και Q = C Vc η η τάση Vc στους οπλισµούς του πυκνωτή 
θα είναι: 

 
 

Vc = E e- t/RC 

τελευταία σχέση φαίνεται ότι η τάση στον πυκνωτή µειώνεται εκθετικά µε το 
χρόνο ενώ η  ένταση Ι του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα δίδεται από τη 
σχέση  

 
I = Iο e- t/RC 

Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς, η σταθερά χρόνου τ = RC εµφανίζεται 
και στις εξισώσεις που εκφράζουν την εκφόρτιση του πυκνωτή. Αν στην εξίσωση 
της Vc θέσουµε t= τ = RC προκύπτει ότι 

Vc = E e-1 = 0,368E 
∆ηλαδή η σταθερά χρόνου εκφράζει το χρόνο που απαιτείται για να ελαττωθεί 
η τάση του πυκνωτή και να γίνει ίση µε το 36,8% της αρχικής τάσης Ε. 
Οι τιµές της τάσης Vc για τις χρονικές στιγµές t = 2τ, 3τ, 4τ, 5τ, 6τ δίνονται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 

t  0  1τ  2τ  3τ  4τ  5τ  6τ  

Vc  Ε  0.368Ε  0,135Ε  0.050Ε  0,012Ε  0.007Ε  0,003Ε  

Εξάλλου από την ίδια σχέση προκύπτει ότι για t →∞, Vc = 0. Στο διάγραµµα (1)  
φαίνεται η µεταβολή της τάσης Vc µε το χρόνο, ενώ στο διάγραµµα (2) η 
µεταβολή της έντασης µε το χρόνο. 

Αν στη σχέση που περιγράφει 
την ένταση Ι(t) θέσουµε         
t = RC προκύπτει Ι = e-1 Ιο ή   
Ι=0,368 Ιο και για t→∞, Ι = 0. 
Το ρεύµα γίνεται θεωρητικά 
µηδέν µετά από άπειρο χρόνο. 
Όµως, πρακτικά µετά από 
χρόνο 5τ, το ρεύµα στο 
κύκλωµα έχει µηδενιστεί. 
Μπορούµε συνεπώς να 
θεωρούµε ότι η εκφόρτιση 
ολοκληρώνεται σε χρόνο 5τ. 
 
 
 
 



 
Κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος µε RL  σε σειρά 
 
α) κλείσιµο του διακόπτη 
 
Έστω ένα κύκλωµα που περιλαµβάνει πηγή Ε, ωµική αντίσταση R, πηνίο 
συντελεστή αυτεπαγωγής L και αµελητέας ωµικής αντίστασης, αµπερόµετρο Α 
και διακόπτη. 

 

Μέσα στο πηνίο έχει τοποθετηθεί πυρήνας µαλακού σιδήρου για την 
αύξηση της αυτεπαγωγής L του πηνίου. 

Όταν κλείσει ο διακόπτης ∆, από τις ενδείξεις του αµπεροµέτρου φαίνεται 
ότι η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα αυξάνει συνεχώς και τελικά παίρνει 
τη  µέγιστη τιµή της Ιο. Αν τότε µετρήσουµε την τάση στα άκρα του πηνίου, 
βρίσκουµε ότι είναι µηδέν. Αυτό σηµαίνει ότι E = R Iο ή ότι Io=E/R. 

Το γεγονός ότι η ένταση του ρεύµατος δεν αποκτά ακαριαία τη µέγιστη τιµή 
της Ιο, δικαιολογείται ως εξής: Η ένταση του ρεύµατος από µηδέν που ήταν στο 
ανοιχτό κύκλωµα, παίρνει κάποια τιµή Ι σε µικρό χρόνο ∆ι. 

Η µεταβολή της έντασης κατά ∆Ι (∆Ι=Ι-0) προκαλεί την εµφάνιση ΗΕ∆ 
από αυτεπαγωγή στα άκρα του πηνίου σύµφωνα µε τον τύπο:  

Εαυτ =-L (∆Ι/∆t) 
Η Εαυτ αντιστέκεται στην παραπέρα αύξηση της έντασης του ρεύµατος στο 

κύκλωµα. Γι' αυτό περνάει αρκετό χρονικό διάστηµα, έως ότου η ένταση του 
ρεύµατος αποκτήσει σταθερή τιµή Ιο. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι ανάλογο 
µε την αυτεπαγωγή L του πηνίου, διότι η ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή που 
αντιστέκεται στην αύξηση του ρεύµατος είναι ανάλογη του L. Επίσης ο χρόνος 
αυτός εξαρτάται και από την αντίσταση R του κυκλώµατος. Όταν η αντίσταση 
R είναι µικρή, τότε το ρεύµα Ιο (Ιο = Ε/R ) είναι µεγάλο, η µεταβολή από 
µηδέν σε Ιο είναι µεγάλη και αντίστοιχα µεγάλη θα είναι η ΗΕ∆ από 
αυτεπαγωγή, µε συνέπεια να αργήσει το ρεύµα να πάρει την τιµή Ιο. 
Αντίστροφα, όταν η αντίσταση R είναι µεγάλη, η µέγιστη τιµή του ρεύµατος 
είναι µικρή, και το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να γίνει το ρεύµα ίσο 
µε Ιο είναι µικρό. 

Αν εφαρµόσουµε το 2ο κανόνα του Kirchhoff για το κύκλωµα του σχήµατος 
µε κλειστό διακόπτη και επιλύσουµε τη προκύπτουσα διαφορική εξίσωση  θα 
πάρουµε για την ένταση του ρεύµατος : 

 
I= E/R (1-e-Rt/L) = Ιο (1-e-Rt/L)   

 
Από την παραπάνω σχέση  προκύπτει ότι όταν t = 0 τότε I = 0, ενώ για t →∞,   

I = Io = E/R. H τελευταία σχέση δείχνει ότι ύστερα από αρκετό χρόνο, 
θεωρητικά άπειρο, η ένταση αποκτάει σταθερή τιµή. 

Αν  θέσουµε t=L/R προκύπτει: 



I= E/R (1-e-1) =  0,632 E/R = 0,632 Iο 

To L/R έχει διαστάσεις χρόνου και σε αντιστοιχία µε το RC, ονοµάζεται 
σταθερά χρόνου τ του κυκλώµατος. Η σταθερά χρόνου εκφράζει συνεπώς το 
χρόνο που απαιτείται για να πάρει η ένταση του ρεύµατος τιµή ίση µε το 63,2% 
της µέγιστης τιµής της.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β. άνοιγµα του διακόπτη 
Ας θεωρήσουµε πάλι το κύκλωµα RL και έστω ότι η ένταση του ρεύµατος έχει 
αποκτήσει σταθερή τιµή Io = E/R. Αν τη χρονική στιγµή t=0 

 

 
 
 
µεταφέρουµε το µεταγωγό ∆ απότοµα από τη θέση α, στη θέση β τότε θα παρα-
τηρήσουµε ότι ο δείκτης του οργάνου κινείται αργά προς την ένδειξη µηδέν. 
∆ηλαδή το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα, χωρίς να περιέχεται σ’ αυτό πηγή. 
Αυτό εξηγείται ιός εξής: Όταν ο διακόπτης ∆ αποµακρυνθεί από τη θέση α, το 
ρεύµα στο κύκλωµα τείνει να µηδενιστεί µε αποτέλεσµα να αναπτυχθεί στο 
πηνίο ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή που αντιστέκεται στη µείωση του ρεύµατος. Έτσι 
όταν ο διακόπτης έρθει στη θέση β, το κύκλωµα θα συνεχίσει να διαρρέεται από 
ρεύµα, του οποίου η ένταση από Ιο, που ήταν αρχικά, προοδευτικά µηδενίζεται. 
Τελικά όλη η ενέργεια που είχε αποθηκευτεί στο πηνίο µε τη µορφή ενέργειας 
µαγνητικού πεδίου, µετατρέπεται σε θερµότητα στην αντίσταση R και το ρεύµα 
µηδενίζεται. 

 

 



Εφαρµόζοντας το   2ο κανόνα του Kirchhoff στο κύκλωµα παίρνουµε για την  
ένταση Ι του ρεύµατος : 

Ι = Ιο e- (R/L) t ,  (Io = E/R) 

 
 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι για t=0, Ι=Ιο και για t →∞, I = 0, δηλαδή το 
ρεύµα µηδενίζεται θεωρητικά σε άπειρο χρόνο. Αν στην (5.49) θέσουµε t = L/R 
προκύπτει ότι: I=Io e-1= 0,368 Ιο. ∆ηλαδή σε χρονικό διάστηµα ίσο µε τη σταθερά 
χρόνου η ένταση του ρεύµατος πέφτει στο 36,8% της αρχικής της τιµής 
 
 

Παραγωγή εναλλασσόµενης τάσης 
 Η εναλλασσόµενη τάση περιγράφεται µαθηµατικά από τη σχέση 

όπου V είναι η τάση τη χρονική στιγµή t (στιγµιαία τάση), Vo 
το πλάτος της, ωt η φάση και ω η κυκλική συχνότητα. Η τάση αυτή που λέγεται 
και ηµιτονοειδής τάση εικονίζεται γραφικά στο παρακάτω σχήµα  

 
 

Η παραγωγή της εναλλασσόµενης τάσης στηρίζεται στο φαινόµενο της επαγωγής 
και οι διατάξεις που την παράγουν λέγονται γεννήτριες εναλλασσόµενης τάσης. 
 



 
 
 
Ένταση εναλλασσόµενου ρεύµατος 
 

 

Αν ένας αγωγός συνδεθεί µε πηγή 
εναλλασσόµενης τάσης, όπως στο 
διπλανό σχήµα, τότε το ηλεκτρικό πεδίο 
µεταβάλλεται περιοδικά, µε αποτέλεσµα 
να προκαλεί περιοδική µεταβολή στην 
ένταση του ρεύµατος. 

Η ένταση του ρεύµατος κάθε χρο-
νική στιγµή δίνεται από 
το νόµο του Οhm 

 

=>             όπου 
 
 
Συγκρίνοντας τη παραπάνω σχέση  µε τη σχέση που περιγράφει την εναλ-
λασσόµενη τάση που εφαρµόζεται στο κύκλωµα, µπορούµε να βγάλουµε το 

συµπέρασµα ότι: 
α) Το ρεύµα και η τάση έχουν 
την ίδια κυκλική συχνότητα ω. 
β) Είναι µεγέθη συµφασικά, 
δηλαδή παίρνουν ταυτόχρονα 
µέγιστη θετική,ή µέγιστη 
αρνητική τιµή. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ενεργός ένταση, Ενεργός τάση 
 
Ενεργός ένταση Iεν εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι 
η ένταση του συνεχούς ρεύµατος που προκαλεί το 
ίδιο θερµικό αποτέλεσµα µε το εναλλασσόµενο ρεύ-
µα, όταν διαρρέει την ίδια αντίσταση κατά το ίδιο 
χρονικό διάστηµα. 
Οµοίως καλούµε ενεργό τάση Vεν του 
εναλλασσόµενου ρεύµατος την τάση του συνεχούς 
ρεύµατος που, όταν εφαρµοστεί στα άκρα της ίδιας 
ωµικής αντίστασης R, δηµιουργεί συνεχές ρεύµα του 
οποίου η ένταση είναι ίση µε την ενεργό ένταση 
 
 

 



 
Αποδεικνύεται ότι 
 

Iεν = Iο /√2 και Vεν = Vο /√2 
 
Η µορφή του νόµου του Ohm για Ωµική αντίσταση στο εναλλασσόµενο είναι η 
ακόλουθη:  

R= Vεν / Iεν 

Εµπέδηση 
 
Σε ένα κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος η δυσκολία στην κίνηση των 
ηλεκτρονίων οφείλεται στις συγκρούσεις τους µε τα ιόντα του µεταλλικού 
πλέγµατος του αντιστάτη, στην αυτεπαγωγή όταν υπάρχει πηνίο ή στην ύπαρξη 
πυκνωτή. Για να ποσοτικοποιήσουµε την δυσκολία που συναντούν τα ηλεκτρόνια 
σε ένα κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε αντίσταση, πηνίο, πυκνωτή ή 
συνδυασµούς τους, ορίζουµε ένα καινούργιο φυσικό µέγεθος που λέγεται εµπέδηση  
Ζ και ορίζεται ως: 
 
Z = Vεν / Iεν ή Z = Vο / Iο και εκφράζεται σε Ohm 
 
 
Παράσταση ηµιτονοειδούς µεγέθους µε περιστρεφόµενο διάνυσµα 

Ας θεωρήσουµε ένα διάνυσµα ΟΑ µέτρου yο, που περιστρέφεται µε σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα ω περί την αρχή του Ο κατά τη θετική φορά. Υποθέτουµε ότι 
τη χρονική στιγµή t = 0 το διάνυσµα ΟΑ βρίσκεται πάνω στον άξονα xx', ενώ 
µε τα από χρόνο t έχει διαγράφει γωνία φ = ωt. Η προβολή του διανύσµατος ΟΑ 
πάνω στον άξονα yy' είναι 
 

τ
σ 

       ΟΒ = OA ηµωt 

Συνεπώς η προβολή του περιστρεφόµενου 
διανύσµατος είναι ηµιτονοειδής συνάρτηση 
του χρόνου. Αντιστρόφως ένα ηµιτονοειδώς  
µεταβαλλόµενο µέγεθος, π.χ. µια 
εναλασσόµενη τάση, µπορεί να περιγραφεί µε 
ένα περιστρεφόµενο διάνυσµα. Πράγµατι, ας 
θεωρήσουµε την εξίσωση της ηµιτονοειδούς 
τάσης V= Vο ηµωt. Αυτή συµφωνεί ακριβώς 
µε την παραπάνω, αν το yο είναι το πλάτος Vο 
ης ηµιτονοειδούς τάσης και V η προβολή 
τον άξονα yy'. 

 
 



 
Μελέτη κυκλωµάτων εναλλασσόµενου ρεύµατος 
 
 
Κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε ωµική αντίσταση 
 
 

 

∆ιανυσµατική παράσταση τάσης 
κή αντίσταση. 

 
 
 
    

και έντασης σε ωµι

             και 
 

Z = R 
 
  

Κύκλωµα εναλλασ υ ρεύµατος µε πηνίο σόµενο

Στα άκρα ενός πηνίου εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση V=Vο ηµωt 
Για να µελετήσουµε τη συµπεριφορά του στο εναλλασσόµενο ρεύµα, θα θε-

ωρήσουµε ότι η ωµική του αντίσταση είναι αµελητέα 
(ιδανικό πηνίο=> R = 0  ).  

Το πηνίο διαρρέεται από εναλλασσόµενο ρεύµα 
που, όπως µπορεί να αποδειχθεί, η ένταση του 
µεταβάλλεται αρµονικά µε το χρόνο, έχει µε την 
τάση την ίδια κυκλική συχνότητα ω και η φάση της 
υστερεί της φάσης της τάσης κατά π/2. Η σχέση που 
την περιγράφει είναι: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Αποδεικνύεται ότι η εµπέδηση ενός κυκλώµατος που περιέχει ιδανικό πηνίο 
αυτεπαγωγής L είναι  
 
 
 
 
Η ZL λέγεται επίσης και επαγωγική αντίσταση. Η ενεργός τιµή της έντασης που 
διαρρέει το πηνίο είναι: 
 
 
 
 
 

 

Κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε πυκνωτή 

Ο πυκνωτής στο ακόλουθο σχήµα έχει χωρητικότητα C και στους οπλισµούς του 
εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση 

 

 

Μπορεί να αποδειχθεί ότι η ένταση Ic του 
ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα είναι αρµονική 
συνάρτηση του χρόνου της ίδιας κυκλικής 
συχνότητας µε τη συχνότητα της τάσης και η φάση 
της προηγείται της τάσης κατά π/2. ∆ηλαδή ισχύει: 

 
 
 

 

 
 
  
Μπορεί να αποδειχθεί ότι η ενεργός τιµή της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το 
κύκλωµα του πυκνωτή είναι: 



όπου Vεν η ενεργός τιµή της εναλλασσόµενης τάσης στα άκρα του πυκνωτή, ω η 
υκλική συχνότητα του ρεύµατος και C η χωρητικότητα του πυκνωτή. Συνεπώς  η κ
εµπέδηση του πυκνωτή, Zc, είναι: 

 

 
 
 

 Zc ονοµάζεται επίσης Η
 

και χωρητική αντίσταση. 

Μελέτη κυκλώµατος RC σε σειρά 

Στην περίπτωση που το κύκλωµα του  εναλλασσόµενου ρεύµατος αποτελείται από 
ωµική αντίσταση R και πυκνωτή C, η εµπέδηση είναι: 

 

Η διαφορά φάσης θ 
µεταξύ τάσης και 
έντασης βρίσκεται από τη 
σχέση  

 
 
 
 
Μελέτη κυκλώµατος RL σε σειρά

Έστω

αντίσταση
κυκλώ
της R
να 
θεωρώντας
και 

 ιδανικό πηνίο RL ≠ 0)  (µη

αυτεπαγωγής L µε ωµική αντίσταση RL και από 
 R1.Η συνολική ωµική αντίσταση R του 

µατος ισούται µε το άθροισµα της RL και 
1, δηλαδή R = RL + R1. Μπορούµε συνεπώς 

υπολογίσουµε την εµπέδηση Ζ του κυκλώµατος 
 ότι αυτό αποτελείται από αντίσταση R 

αυτεπαγωγή L. Η εµπέδηση Ζ θα υπολογιστεί ως 
υποτείνουσα ορθογώνιου τριγώνου που έχει πλευρές 
R και ωL.  

 
 
 
 
 
              και

 

 

Έστω ένα κύκλωµα που αποτελείται από πηνίο 

αντίσταση
κυκλώµατος 

 R 
να
θεωρώντας

Μελέτη κυκλώµατος RL σε σειρά 



 

Επίσης από το παραπάνω τρίγωνο  µπορούµε να 
υπολογίσουµε τη διαφορά φάσης θ µεταξύ της τάσης 
και της έντασης. 

 
 
Κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε ωµική, επαγωγική και χωρητική 
αντίσταση (RLC) σε σειρά 
 
 Σε κύκλωµα RLC εφαρµόζεται τάση  
 

 
 
  Σχεδιάζουµε το ανυσµατικό διάγραµµα των τάσεων: 
Α) Επειδή η αντίσταση, το πηνίο και ο πυκνωτής είναι 
συνδεµένα σε σειρά, θα διαρρέονται κάθε χρονική 
στιγµή από το ίδιο ρεύµα που δηµιουργεί στα άκρα 
τους τάσεις VR, VL και Vc αντίστοιχα. 
 Β) Η τάση VR θα είναι σε φάση µε την ένταση Ι του 
ρεύµατος, η τάση VL θα προηγείται κατά π/2 ενώ η Vc θα 

τά π/2 υστερεί κα
Γ) Σε κάποια χρονική στιγµή το άνυσµα Ιο του 
πλάτους της έντασης θα συµπίπτει µε τον ηµιάξονα 
Οx,ενώ την ίδια το άνυσµα VR θα  χρονική στιγµή 

ίδιο ηµιάξονα.  βρίσκεται στον 
  

Η συνισταµένη 
VRΟ, VLο, VCo 
αντιστοιχεί στην 
ηµιτονοειδή τάση
διάγραµµα των τ

και καθώς  
 

των τριών διανυσµάτων 
ισούται µε το άνυσµα Vo που 

εφαρµοζόµενη 
 Από το διανυσµατικό
σεων, προκύπτει ότ

 

.  
ά ι: 

 
 
 

 

έχουµε 

 
 
 
 
 
 
άρα  
 
 

ακόµη 

 

και  

                                  όπου 



 
 
 

Συντονισµ R
 

 ένταση του ρεύµατoς   που διαρρέει το κύκλωµα RLC δίδεται από τη σχέση:  

 
 

ια µια ορισµένη τιµή του  ωο, θα 

LC ός σε κύκλωµα 

H
 
 

 
Γ ισχύει η (1): , έστω

τότε πλάτος του ρεύµατο
 
Επίσης η εµπέδηση του κ
διαφορά φάσης θ, ανάµε
ένα κύκλωµα RLC σε σει
ωµική αντίσταση, το πλάτ
είναι συµφασική µε το ρε
συντονισµός. 

ς γίνεται µέγιστο και ίσο µε:

υκλώµατος γίνεται ίση µε την ωµική αντίσταση R και η 
σα σε τάση και ένταση,  γίνεται ίση µε

 (7.40) 

 µηδέν. Όταν σε 
ν 

 του κυκλώµατος ονοµάζεται 

 
 
 
 

ρά ισχύει η σχέση (1) τότε η εµπέδηση ισούται µε τη
ος της έντασης του ρεύµατος γίνεται µέγιστο και η τάση 
ύµα. Η κατάσταση αυτή

Η αύξηση του πλάτους της έντασης 
κατά το συντονισµό εξαρτάται από 
την αντίσταση R 

 

 
 

 
 
 

 
  
Η τιµή της κυκλικής συχνότητας 
ονοµάζεται κυκλική ιδιοσυχνότητα

για την 
 

οποία µεγιστοποιείται το πλάτος Ιο, 
κυκλώµατος, και ισούται µε: ωο  του 


