
ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να προσδιορίσεις πειραματικά τη σχέση που συνδέει την ένταση του ρεύματος με 
την τάση σε έναν ηλεκτρικό αγωγό 

• Να προσδιορίσεις πειραματικά ότι ο νόμος του Ohm δεν ισχύει για όλους τους 
αγωγούς του ηλεκτρικού ρεύματος 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  

Διάβασε από το βιβλίο σου Φυσική Γ’ τάξης Γυμνασίου όσα αναφέρονται στις σελίδες 44-46 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

 Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης 0-20V ή 3 μπαταρίες 4,5V. 
 Αντιστάτης  100 Ω  
 Δύο πολύμετρα 
 Καλώδια σύνδεσης 
 Λαμπάκι 6 V  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1.Συναρμολόγησε το κύκλωμα της εικόνας 
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2. Μετάβαλε την τάση της πηγής και γράψε τις αντίστοιχες ενδείξεις του αμπερομέτρου και 
του βολτομέτρου στον πίνακα  Α του φύλλου εργασίας 

3.Τι διαπιστώνεις; Το ρεύμα παραμένει σταθερό αλλάζοντας την τάση; 

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

4. Κάνε τη γραφική παράσταση τάσης - ρεύματος χρησιμοποιώντας τις τιμές του Πίνακα Α 

 

5. Παρατήρησε τη γραφική παράσταση; Είναι ευθεία ή καμπύλη; Περνά από την αρχή των 
αξόνων; Είναι λογικό αυτό; 

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

6.Αν η τάση είχε μια άλλη τιμή π.χ. 2V, ποιά θα ήταν η ένταση στον αντιστάτη όπως 
φαίνεται από το διάγραμμα; 

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

7. Για τα ζεύγη τιμών τάσης- ρεύματος του Πίνακα Α, υπολόγισε την τιμή του πηλίκου τάση 
προς ρεύμα ( V / I ) και συμπλήρωσε την τρίτη σειρά του Πίνακα Α. Γράψε τι παρατηρείς 

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

8. Τι νομίζεις ότι εκφράζει το πηλίκο αυτό; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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9.Αντικατάστησε τον αντιστάτη με το λαμπάκι των 6 V .Επανέλαβε τα βήματα 1,2 και 
συμπλήρωσε τον πίνακα  Β του φύλλου εργασίας 

10. Στο ίδιο σύστημα αξόνων που έκανες τη γραφική παράσταση τάσης - ρεύματος για τον 
αντιστάτη, φτιάξε και τη γραφική παράσταση τάσης - ρεύματος για το λαμπάκι, 
χρησιμοποιώντας τις τιμές του Πίνακα Β. 

11. Παρατηρείς διαφορές στις δυο γραφικές παραστάσεις; Ποιες είναι αυτές; 

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

12. Ο νόμος του Ωμ ισχύει και για τα λαμπάκια; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


