
ΕΚΦΕ Ηλιούπολης 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 

1. Να επιβεβαιώσεις πειραματικά ότι: 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Σε κάθε σημείο του κυκλώματος η ένταση του ρεύματος έχει την ίδια τιμή 
• Η τάση στους πόλους της πηγής είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων στα 

άκρα των αντιστατών. 

2. Να μετρήσεις την αντίσταση κάθε αντιστάτη καθώς και την ολική αντίσταση του 
κυκλώματος και να επιβεβαιώσεις ότι  στην εν σειρά σύνδεση δύο αντιστατών 
ισχύει:   Rολ=R1+R2  

Διάβασε από το βιβλίο σου Φυσική Γ’ τάξης Γυμνασίου όσα αναφέρονται στις σελίδες 
54-55 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης 0-20V ή μπαταρίες των  4,5V. 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

Δύο αντιστάσεις μεταξύ 10Ω και 100Ω 

Καλώδια σύνδεσης 

Δύο πολύμετρα 

Διακόπτης 

1. Συναρμολόγησε το κύκλωμα σύνδεσης δύο αντιστατών σε σειρά (πρώτη εικόνα) 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
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2.Μέτρησε την τάση στα άκρα της πηγής καθώς και την ένταση του ρεύματος που 
διέρχεται από την πηγή και κατάγραψε τις τιμές αυτές στον πίνακα Α . 

3. Μέτρησε με το βολτόμετρο την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης και κατάγραψέ τη           
στον πίνακα Α του φύλλου εργασίας. Μέτρησε την ένταση του ρεύματος, 
τοποθετώντας το αμπερόμετρο διαδοχικά ανάμεσα στα σημεία Α-Β και Γ-Δ του 
κυκλώματος. 

Γράψε τις τιμές των εντάσεων στον πίνακα Α. 

4.Υπολόγισε την αντίσταση κάθε αντιστάτη, καθώς και την ολική αντίσταση του 
κυκλώματος  χρησιμοποιώντας τις σχέσεις: 

 

  ,   ,     

Καταχώρισε  τις τιμές στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Α 

• Ποια σχέση συνδέει την τάση στα άκρα της πηγής με τις τάσεις στα άκρα των 
αντιστατών; 

• Ποια σχέση συνδέει την ένταση του ρεύματος που διέρχεται από κάθε 
αντιστάτη με την ένταση του ρεύματος που διέρχεται από την πηγή; 

• Με βάση τις πειραματικές τιμές του πίνακα Α ποια είναι η σχέση της Rολ με τις 
αντιστάσεις R1 , R2 ; 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ 

1. Να επιβεβαιώσεις πειραματικά ότι: 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Η ένταση του ρεύματος που διέρχεται από την πηγή είναι ίση με το άθροισμα 
των εντάσεων των ρευμάτων που διέρχονται από τους αντιστάτες.  

• Η τάση στους πόλους της πηγής είναι ίση με την τάση στα άκρα κάθε 
αντιστάτη 

2.Να μετρήσεις την αντίσταση κάθε αντιστάτη καθώς και την ολική αντίσταση του 
κυκλώματος και να επιβεβαιώσεις ότι  στην παράλληλη σύνδεση δυο αντιστατών 

ισχύει :  

Διάβασε από το βιβλίο σου Φυσική Γ’ τάξης Γυμνασίου όσα αναφέρονται στις σελίδες 
55-56 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης 0-20V ή μπαταρίες των  4,5V. 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
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Δύο  αντιστάσεις μεταξύ 10Ω και 100Ω 

Καλώδια σύνδεσης 

Δύο πολύμετρα 

Διακόπτης 

1.Συναρμολόγησε το κύκλωμα σύνδεσης δύο αντιστατών παράλληλα συνδεδεμένων     
   (δεύτερη εικόνα)  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 

2. Μέτρησε την τάση στα άκρα της πηγής και την ένταση του ρεύματος που διέρχεται 
από την πηγή και  κατάγραψε τις τιμές αυτές στον πίνακα Β . 

3. Μέτρησε με το βολτόμετρο την τάση 
στα άκρα κάθε αντίστασης και 
κατάγραψέ τη στον πίνακα Β του 
φύλλου εργασίας. Μέτρησε την ένταση 
του ρεύματος που διαρρέει κάθε 
αντιστάτη (R1 και R2) , τοποθετώντας το 
αμπερόμετρο διαδοχικά ανάμεσα στα 
σημεία Α-Β και Β-Γ του κυκλώματος.  
Για να μετρήσεις την ένταση του 
ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη 
R1 τράβηξε το βύσμα Β(πράσινη τελεία 
στην εικόνα) από την υποδοχή Γ (κόκκινη τελεία στην εικόνα) και σύνδεσε το 
αμπερόμετρο μεταξύ των σημείων Β και Γ. Αποκατάστησε  τη σύνδεση του βύσματος Β 
με την πηγή. 
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Γράψε τις τιμές των εντάσεων στον πίνακα Β. 

4.Υπολόγισε την αντίσταση κάθε αντιστάτη, καθώς και την ολική αντίσταση του 
κυκλώματος  χρησιμοποιώντας τις σχέσεις: 

  ,   ,     

Καταχώρισε  τις τιμές στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Β. 

• Ποια σχέση συνδέει την τάση στα άκρα της πηγής με τις τάσεις στα άκρα των 
αντιστατών; 

• Ποια σχέση συνδέει την ένταση του ρεύματος που διέρχεται από κάθε 
αντιστάτη με την ένταση του ρεύματος που διέρχεται από την πηγή; 

• Με βάση τις πειραματικές τιμές του πίνακα Β επαλήθευσε τη θεωρητική σχέση       

      .                          Rολ =……..Ω,          =……..Ω 

 


