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ΣΧΟΛΕΙΟ : … …..……………………….                                                                                  /    /20.... 
 
ΤΑΞΗ Γ΄  Οµάδα……..Ονοµατεπώνυµο………………………………………………………….  
 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
 
Στόχοι:  1. Να αποκτήσεις την ικανότητα να συναρµολογείς απλά κυκλώµατα ηλεκ.  ρεύµατος 
               2. Να µπορείς να βρίσκεις πειραµατικά την ισοδύναµη αντίσταση σε κύκλωµα που  
                     περιλαµβάνει αντιστάτες. 
               3. Να επιβεβαιώνεις πειραµατικά τις θεωρητικές προβλέψεις για τα διάφορα µεγέθη 
(τάση –  ένταση) σε ηλεκτρικά κυκλώµατα. 
 
Όργανα – Υλικά 
Πολύµετρο ψηφιακό (2) - Πλακίδιο αντιστατών -∆ιακόπτης µπουτόν - Καλώδια συνδέσεων -             
Κοµπιουτεράκι. (το ψηφιακό πολύµετρο συνδέεται ως εξής:  COM = ( - ), εποµένως 
Ακροδέκτες βολτοµέτρου COM – V/Ω           
Ακροδέκτες αµπεροµέτρου COM – Α) 
 
1ο ΠΕΙΡΑΜΑ               Σύνδεση αντιστατών στη σειρά 
 
                                                                                         
ΠΡΟΣΟΧΗ:   Κάθε φορά πριν  αρχίσεις τις                 A                          B                          Γ 
µετρήσεις κάλεσε τον καθηγητή να ελέγξει.                   
το κύκλωµα  
 
- Πραγµατοποίησε το κύκλωµα του σχήµατος                 
χρησιµοποιώντας τα όργανα- υλικά µε τις  
αντίστοιχες ενδείξεις και τη σωστή πολικότητα.  
                                                                                                                                           -        +           
 - Επέλεξε  στο ένα πολύµετρο την κλίµακα 0-2A,                +     -  4,5V 
και σύνδεσέ το ως αµπερόµετρο. Στο άλλο πολύ-   
 µετρο επέλεξε την κλίµακα 0-20 V.  
 
Κλείσε το διακόπτη και σηµείωσε την ένδειξη του αµπεροµέτρου                         Ι = ............Α 
 
Σύνδεσε το βολτόµετρο στα  σηµεία Α – Β και µέτρησε την τάση UAB.                 UAB  = ...….V 
 
Σύνδεσε το βολτόµετρο στα  σηµεία B – Γ και µέτρησε την τάση UBΓ                            UBΓ = ….. ..V 
 
Σύνδεσε το βολτόµετρο στα  σηµεία Α – Γ και µέτρησε την τάση UΑΓ                             UΑΓ  =…….V 
 
Σύνδεσε το βολτόµετρο στους πόλους της πηγής και µέτρησε την τάση Uπ               Uπ    = …….V 
 
Σύγκρινε τις τάσεις UΑΓ     και  UAB  +  UBΓ    .  Σχολίασε το αποτέλεσµα : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Σύγκρινε τις τάσεις UΑΓ      και    Uπ  .  Υπάρχει διαφορά ; Πώς δικαιολογείται ;   …………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  
Υπολόγισε το κλάσµα  Rολ  = UΑΓ / Ι =  …… Ω  .     Ισχύει ότι  R1 + R2 = Rολ  ; 
 
Αν υπάρχει , µικρή, διαφορά που την αποδίδεις ; …………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

R2 =…. ΩR1=…. Ω

Α
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2ο ΠΕΙΡΑΜΑ               Σύνδεση αντιστατών παράλληλα 

 
                                                                                     Ι2 
 
                                                                              A                                                                   B   
ΠΡΟΣΟΧΗ:   Πριν  αρχίσεις τις    µετρήσεις                                                                
κάλεσε τον καθηγητή να ελέγξει  το κύκλωµα                Ι1               
 
- Πραγµατοποίησε το κύκλωµα του σχήµατος                 
χρησιµοποιώντας τα όργανα- υλικά µε τις                   Ι 
αντίστοιχες ενδείξεις και τη σωστή πολικότητα. 
 
 - Επέλεξε  στο ένα πολύµετρο την κλίµακα 0-2A,                    +     -  4,5V                      -          + 
και σύνδεσέ το ως αµπερόµετρο. Στο άλλο πολύ-   
 µετρο επέλεξε την κλίµακα 0-20 V.  
 
1.    Κλείσε το διακόπτη και σηµείωσε την ένδειξη του αµπεροµέτρου                   Ι = …........Α 
 
Σύνδεσε το βολτόµετρο στα  σηµεία Α – Β και µέτρησε την τάση UAB ,                UAB  = …….V 
που υπάρχει στα άκρα των δύο αντιστατών . 
 
Υπολόγισε το πηλίκο    Rολ  = UΑΒ / Ι =  …… Ω   
 
Με βάση τις ονοµαστικές τιµές των αντιστατών R1    και  R2  υπολόγισε την ισοδύναµη  
                               R1 . R2 
αντίσταση  Rολ΄  =------------ = ……… Ω    
                              R1 + R2 

 
Συµφωνούν οι δύο  τιµές  (µετρούµενη και υπολογιζόµενη ) ; 
 
Πώς εξηγούνται οι όποιες αποκλίσεις ; ………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.   Άνοιξε το διακόπτη και σύνδεσε το αµπερόµετρο µεταξύ του κόµβου Β και του αντιστάτη  
R1 , για να µετρήσεις το ρεύµα Ι1 που τον διαρρέει.  Κλείσε το διακόπτη και µέτρησε  Ι1 =…... Α                   
 
Επανάλαβε τη διαδικασία για να µετρήσεις την ένταση ρεύµατος που διαρρέει τον αντιστάτη         
 
R2 .   Ι2  = …….. Α         
   
Σύγκρινε τα ρεύµατα    Ι   και   Ι1  + Ι2     .  Σχολίασε το αποτέλεσµα :  Ισχύει ότι      Ι  = Ι1  + Ι2   ; 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Σε ποια βασική αρχή στηρίζεται η παραπάνω ισότητα ;  ………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Τι προβλέπεις ότι θα συµβεί στην ένταση του ηλ. ρεύµατος που διέρχεταιαπό το κύκλωµα, αν 
διατηρήσεις την ίδια τάση και συνδέσεις έναν τρίτο αντιστάτη παράλληλα µε τους ήδη 
υπάρχοντες;  Συζητήστε µεταξύ σας και µε τον καθηγητή  τους λόγους.  

R2 =…. Ω

R1=….. Ω

Α

Α


