
ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-2013 

Δόσης Σ., Φυσικός Σελίδα 1 
 

Εργαστηριακή άσκηση «Ενεργειακή μελέτη κυκλώματος συνεχούς ρεύματος» 

Τμήμα:………….…        Ημερομηνία:…………………………… 

Ον/μα: :………………………………………………………………………………. 

:………………………………………………………………………………. 

:………………………………………………………………………………. 

:………………………………………………………………..……………. 

ΕΡΓΑΣΙΑ 1η: 

1. Συμπληρώστε τα κενά στην Ονομασία οργάνου της παρακάτω φωτογραφίας 

Ονομασία οργάνου 

Συμβολική 

αναπαράσταση 

οργάνου 

  

  

 
 

 
 

  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 2η: 

1. Συνδέστε, με το μολύβι σας, τα όργανα της παρακάτω φωτογραφίας, έτσι που:  

a. το κύκλωμα να διαρρέεται από ρεύμα 

b. να καταγράφεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα (για τη σύνδεση του 

πολύμετρου ως Αμπερόμετρο συμβουλεύσου τις οδηγίες στη τελευταία σελίδα) 
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c. να καταγράφεται η διαφορά δυναμικού στις άκρες της ηλεκτρικής πηγής (για τη σύνδεση 

του πολύμετρου ως Βολτόμετρο συμβουλεύσου τις οδηγίες στη τελευταία σελίδα) 

 

 
 

2. Σχεδιάστε ξανά τις συνδέσεις (μετά τη συζήτηση στην τάξη) και εντοπίστε/αιτιολογήστε τις 

διαφορές με την αρχική συνδεσμολογία σας.  
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Διαφορές: …………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

ΕΡΓΑΣΙΑ 3η: 

• Κάθε ηλεκτρική πηγή χαρακτηρίζεται από την ηλεκτρεργετική της δύναμη Ε (ΗΕΔ) και την 

εσωτερική της αντίσταση r. 

• Η τάση μεταξύ των πόλων της πηγής Vπ (πολική τάση) σχετίζεται με την Ε (ΗΕΔ) της 

ηλεκτρικής πηγής με τη σχέση: Vπ = E - I∙r. Επομένως  

• Η ηλεκτρική πηγή παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Ο ρυθμός με τον 

οποίο η ηλεκτρική πηγή τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια το κύκλωμα (ηλεκτρική ισχύς Pηλ) 

είναι :                           όπου E = η ηλεκτρεγερτική δύναμη ( ΗΕΔ ) της πηγής και I =η ένταση 

του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. 

• Κάθε αντιστάτης μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται σε θερμική 

ενέργεια. Η θερμική ισχύς (Pθ ) σε κάθε αντιστάτη είναι :  

 

1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στην παρακάτω πρόταση: 

Αν Pηλ είναι η ηλεκτρική ισχύς με την οποία η ηλεκτρική πηγή τροφοδοτεί το ηλεκτρικό 

κύκλωμα της φωτογραφίας και Pθ η θερμική ισχύς στην εξωτερική αντίσταση, θα ισχύει:  

a. Pηλ < Pθ 

b. Pηλ = Pθ 

c. Pηλ > Pθ 

d. δεν γνωρίζω 

2. Προτείνετε ένα σχέδιο πειραματικών δραστηριοτήτων για να επιβεβαιώσετε την αλήθεια ή όχι 

της επιλογής σας. Πιο συγκεκριμένα καταγράψτε : 

a. Τι ηλεκτρικά όργανα / συσκευές χρειάζεστε; Σχεδιάστε το ηλεκτρικό κύκλωμα με τη 

χρήση των συμβολικών αναπαραστάσεων των οργάνων 

 

 

 

 

 

 

 

όταν Ι = 0, Vπ = E  

Pηλ = E.I 

Pθ = I2∙ R 
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b. Τι θα μετρήσετε; Με ποια όργανα; 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

c. Πως θα χρησιμοποιήσετε τις μετρήσεις σας, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας;  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Υλοποιείστε το ηλεκτρικό κύκλωμα, μετρήστε, καταγράψτε και υπολογίστε τα απαραίτητα 

μεγέθη  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
4. Διατυπώστε το  συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Επαληθεύεται η αρχή διατήρησης της ενέργειας σε αυτή την περίπτωση; Εξηγήστε την άποψή 

σας 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ 

• ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 

1. Τρέψτε τον επιλογέα στην τιμή 20 V, συνεχούς τάσης 

2. Η υποδοχή V/Ω είναι ο θετικός πόλος του πολύμετρου 

3. Η υποδοχή COM είναι ο αρνητικός πόλος του πολύμετρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 

1. Τρέψτε τον επιλογέα στην τιμή 2 Α, συνεχούς ρεύματος 

2. Η υποδοχή Α είναι ο θετικός πόλος του πολύμετρου  

3. Η υποδοχή COM είναι ο αρνητικός πόλος του πολύμετρου 
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