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A. Σκοπός – Διάταξη

Σκοπός:

Ο εντοπισμός του σφάλματος που εισάγουν κατά την μέτρηση μια αντίστασης τα παραδοσιακά

όργανα μέτρησης Βολτόμετρο & Αμπερόμετρο.       

Διάταξη: 

Για την εκτέλεση της άσκησης θα δημιουργήσετε τα δύο κυκλώματα που περιγράφονται από τα

αντίστοιχα σχηματικά διαγράμματα. Για τον λόγο αυτό στον πάγκο εργασίας υπάρχουν:

• Αντιστάτες  

• Ένα αμπερόμετρο DC (0 → 1mA  & 0 → 10mA)

• Ένα βολτόμετρο DC (0 → 10V   & 0 → 50V)

• Μία ηλεκτρική πηγή συνεχούς τάσης (0 → 25V) 

• Ένας διακόπτης

• Καλώδια σύνδεσης
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Β. Στοιχεία Θεωρίας

Β1. Κύκλωμα συνεχούς Ηλεκτρικού Ρεύματος

Κάθε διαδρομή στην οποία μπορούν να κινηθούν ηλ. φορτία

λέγεται Ηλ. Κύκλωμα. Η ροή του ηλ. φορτίου είναι το Ηλεκτρικό

Ρεύμα και η ένταση της συμβολίζεται με  Ι (ένταση ηλ. ρεύματος) 

Η αιτία που προκαλεί την κίνηση ανάμεσα σε δύο  σημεία ΑΒ του

κυκλώματος είναι η διαφορά δυναμικού (τάση) ανάμεσα τους.

Συμβολίζεται με VAB και εκφράζει την ενέργεια που χρειάζονται τα

φορτία για την μετακίνηση τους.

Η δυσκολία που προβάλλει το μέσο στην κυκλοφορία του

ηλεκτρικού ρεύματος λέγεται ηλεκτρική αντίσταση.

Τα τρία προηγούμενα μεγέθη συνδέονται:

 αντίσταση=
τάση

ένταση ρεύματος

Ειδικότερα,  αν  αναφερόμαστε  στην  αντίσταση  R ενός  μεταλλικού  αγωγού  σταθερής

θερμοκρασίας,  γράφουμε:  

R=
V AB

I R

Το πηλίκο παραμένει σταθερό για τις διάφορες τιμές τάσης/έντασης, ή διατυπώνοντας τον νόμο 

του Οhm,  η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό είναι ανάλογη της τάσης στα άκρα 

του: I R=
V AB

R
, με R σταθερό. 

Β2. Μεγέθη που διατηρούνται:

Το ηλεκτρικό φορτίο είναι ένα φυσικό μέγεθος που διατηρείται,

έτσι σε μια διακλάδωση του ηλ. Ρεύματος η συνολική ροή του

φορτίου που “φτάνει”, είναι ίδια με αυτήν που “φεύγει”...   

Ι 1+ Ι 2= Ι 3+ Ι 4  (1ος Κανόνας Kirchoff)
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Αντίστοιχα διατηρείται και η ενέργεια, οπότε αν η

ενέργεια που προσφέρεται σε ένα τμήμα του

κυκλώματος μοιράζεται σε αποδέκτες, ισχύει: 

V AΓ=V ΑΒ+V ΒΓ (2ος Κανόνας Kirchoff)

Β3. Συστατικά του ηλ. Κυκλώματος – Όργανα Μέτρησης

Σε ένα ηλ. κύκλωμα συχνά συναντάμε: 

Πηγές τάσης (π.χ. μπαταρίες, τροφοδοτικά), 

Αντιστάτες (δίπολα με ωμική συμπεριφορά)  

Αγωγούς (καλώδια σύνδεσης, τα θεωρούμε με αμελητέα αντίσταση)

Διακόπτες (για έλεγχο της λειτουργίας του κυκλώματος)

Διάφορα άλλα δίπολα – καταναλωτές & μετατροπείς ενέργειας (λαμπτήρες, μοτέρ ...) 

Όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούμε είναι: 

Αμπερόμετρο            :  Συνδέεται σε σειρά, ώστε να διαρρέεται από το ρεύμα που θέλουμε να 

μετρήσουμε και έχει μικρή εσωτερική αντίσταση για να μην επηρεάζει (κατά το δυνατόν ) το 

κύκλωμα. 

Βολτόμετρο              : Συνδέεται παράλληλα (διακλάδωση) στα σημεία όπου θέλουμε να 

μετρήσουμε την διαφορά δυναμικού. Έχει μεγάλη εσωτερική αντίσταση ώστε να εμποδίζει την 

διαρροή ρεύματος από μέσα του. Ωστόσο, ειδικά το αναλογικό (με βελόνα) βολτόμετρο, 

χρειάζεται κάποιο μικρό ρεύμα για να λειτουργήσει.   

Ν.Αναστασάκης – Χ.Χαραλαμπίδης, Φυσικοί 7-12-2019



Τοπικός διαγωνισμός EUSO 2020: Φυσική  

B4. Συνδεσμολογία Αντιστατών 

Ένας αριθμός αντιστατών που είναι συνδεδεμένοι σε σειρά,

διαρρέεται από το ίδιο ρεύμα. 

Ισχύει:  R1+R2+R3+...=Rολ

Σε αυτήν την συνδεσμολογία οι μεγάλες αντιστάσεις παίζουν

σημαντικό ρόλο δυσκολεύοντας την ροή του ρεύματος.

Αν αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι παράλληλα (σε διακλάδωση), έχουν

κοινή τάση στα άκρα τους. 

Ισχύει: 
1
R1

+
1
R2

+
1
R3

+...=
1

Rολ

Σε αυτήν την συνδεσμολογία οι μικρές αντιστάσεις παίζουν σημαντικό

ρόλο διευκολύνοντας την ροή του ηλ. ρεύματος.  
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Γ. Πειραματική Διαδικασία (70 μον.)

Δραστηριότητα 1: Δημιουργία ηλεκτρικού κυκλώματος Ι  (35 μον)

Χρησιμοποιώντας τα υλικά/εξαρτήματα που βρίσκονται στον πάγκο εργασίας σας, 

συναρμολογείστε το κύκλωμα που φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα Ι. 

Αρχικά ο διακόπτης να είναι ανοικτός.  Παρατηρήστε ότι η πηγή που συνδέσατε στο κύκλωμα 

μπορεί να δίνει διάφορες τιμές τάσης, ενώ το βολτόμετρο και το αμπερόμετρο έχουν δύο 

κλίμακες μέτρησης. 

1. Για  την  πρώτη  τιμή τάσης  (5V),  κλείστε  τον  διακόπτη  και  καταγράψτε  τις  μετρήσεις  του

αμπερομέτρου και του βολτομέτρου στον πίνακα Ι. 

2.  Επαναλάβετε για τέσσερις ακόμα τιμές τάσης και καταγράψτε τις μετρήσεις στον πίνακα Ι. 

Πίνακας I: Μετρήσεις 1ης συνδεσμολογίας

Τάση Βολτομέτρου (V) Ένταση ρεύματος αμπερομέτρου (mA)
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3. Με τις τιμές από τον πίνακα Ι κατασκευάστε το διάγραμμα τάσης - ρεύματος (χαρακτηριστική

της άγνωστης αντίστασης R), χρησιμοποιώντας το χαρτί millimetre που σας δίνεται. 

4. Με την βοήθεια του διαγράμματος, υπολογίστε την τιμή της αντίστασης R

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Δραστηριότητα 2: Δημιουργία ηλεκτρικού κυκλώματος IΙ  (35 μον)

1. Αφού ανοίξετε τον διακόπτη ώστε να διακοπεί το ρεύμα στο κύκλωμα, αλλάξτε όποιες 

συνδέσεις θεωρείτε απαραίτητο, ώστε να δημιουργήσετε το κύκλωμα του σχήματος ΙΙ.  

2. Για  την  πρώτη  τιμή τάσης  (5V),  κλείστε  τον  διακόπτη  και  καταγράψτε  τις  μετρήσεις  του

αμπερομέτρου και του βολτομέτρου στον πίνακα ΙI. 

3. Επαναλάβετε για τέσσερις ακόμα τιμές τάσης και καταγράψτε τις μετρήσεις στον πίνακα ΙI. 
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Πίνακας II: Μετρήσεις 2ης συνδεσμολογίας

Τάση Βολτομέτρου (V) Ένταση ρεύματος αμπερομέτρου (mA)

4. Με  τις  τιμές  από  τον  πίνακα  IΙ  κατασκευάστε  το  διάγραμμα  τάσης  -  ρεύματος

χρησιμοποιώντας το χαρτί “millimetre” που σας δίνεται.  

5. Με την βοήθεια του διαγράμματος, υπολογίστε την ξανά τιμή της αντίστασης R

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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Δ. Σχολιασμός – συμπεράσματα (30 μον.)

1. Ο κατασκευαστής δίνει τιμή αντίστασης 100kΩ. Ποια είναι ποσοστά σφάλματος των τιμών

που υπολογίσατε; 

Συνδεσμολογία Ι:  ...................................................................................................................... 

Συνδεσμολογία ΙΙ: ......................................................................................................................

2. Που θεωρείτε ότι οφείλεται το σφάλμα σε κάθε περίπτωση; 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Αν θέλατε να μετρήσετε την τιμή μίας αντίστασης η οποία γνωρίζετε ότι κυμαίνεται από 50Ω

έως  250Ω,  ποιαν  από  τις  προηγούμενες  συνδεσμολογίες  (Ι,  ΙΙ)  θα  χρησιμοποιούσατε;

Εξηγείστε συνοπτικά την επιλογή σας. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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Παράρτημα:

Υλικά – Παρατηρήσεις 

• Το αμπερόμετρα και το βολτόμετρο που χρησιμοποιούμε έχουν εσωτερικές αντιστάσεις 100Ω

και 100 kΩ αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση η βελόνα τους κινείται λόγω του ρεύματος που τα

διαρρέει και των Η/Μ δυνάμεων που εμφανίζονται.    

• Τα καλώδια των συνδέσεων θεωρούμε ότι έχουν μηδενική εσωτερική αντίσταση.  

Βιβλιογραφία: 

• Σχολικό βιβλίο Φυσικής Γ’ Λυκείου (1ης – 2ης Δέσμης) 

• Ν. Αλεξάκης κ.α.: σχολικά βιβλίο Φυσικής Β’ Λυκείου, Γενικής Παιδείας  (Διόφαντος, Αθήνα 2014)

• Ν. Αντωνίου κ.α.: σχολικό βιβλίο Φυσικής Γ’ Γυμνασίου (Διόφαντος, Αθήνα 2012)

• Paul G. Hewitt: Οι έννοιες της Φυσικής, τόμος ΙΙ (ΠΕΚ, Ηράκλειο 1997)
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Βαθμολόγηση: 

Ποινές κατά την εκτέλεση των πειραμάτων:

Συνεργασία ομάδας Καλή: 0             Μέτρια -3              Κακή -5

Τακτοποίηση εικόνα πάγκου Καλή: 0             Μέτρια -1              Κακή -2 

Ακρίβεια ανάγνωσης μετρήσεων Καλή :0             Μέτρια -3              Κακή -5   

Χρήση κατάλληλης κλίμακας οργάνων Ναι: 0                   Όχι - 5 

Κατάλληλη υποδιαίρεση αξόνων διαγράμματος Ναι: 0                   Όχι - 3

Σύνολο: ..........................

Πίνακας Βαθμολόγησης Δραστηριοτήτων

Δραστηριότητα Μονάδες

Γ.1: (35 μον.) 0

Ανοικτός διακόπτης κατά την συνδεσμολογία 3

Συναρμολόγηση Κυκλώματος 10

Καταγραφή μετρήσεων (μονάδες, υποδιαιρέσεις) 4

Κατασκευή διαγράμματος (αποτύπωση τιμών) 8

Υπολογισμός Κλίσης  - Αντίστασης 10

Γ.2: (35 μον.) 0

Ανοικτός διακόπτης κατά την συνδεσμολογία 3

Συναρμολόγηση Κυκλώματος 10

Καταγραφή μετρήσεων (μονάδες, υποδιαιρέσεις) 4

Κατασκευή διαγράμματος (αποτύπωση τιμών) 8

Υπολογισμός Κλίσης - Αντίστασης 10

Δ: (30 μον.) 0

Ερώτηση 1 5

Ερώτηση 2 10

Ερώτηση 3 Επιλογή τρόπου +

αιτιολόγηση 5+10

Σύνολο 0

Τελικός βαθμός: ........................... + .............................. = .......................................
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