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ΕΚΦΕ ΥΑΛΑΝΔΡΙΟΤ     

ΕΚΦΕ Ν. ΙΩΝΙΑ 

 

 

Εςπωπαϊκή Ολςμπιάδα Φςζικών Επιζηημών 2012 

Σοπικόρ Διαγωνιζμόρ ζηη Φςζική 

 

Σρνιείν: ____________________________________________   

 

Ολόκαηα ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο 

1) _______________________________   
2) _______________________________  
3) _______________________________  

 

 

Επιζημάνζειρ από ηη θεωπία 

 

Σύλδεζε ζε ζεηξά δύν δίπνισλ(αληηζηάζεηο, ιακπάθηα θιπ) είλαη απηή πνπ 

θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

Σηελ ζε ζεηξά ζύλδεζε όια ηα δίπνια δηαξξένληαη από ην ίδην ξεύκα ελώ γηα 

ηελ ηάζε ηζρύεη: V1+V2=Vπεγήο 

Όηαλ ζηνπο πόινπο ελόο ειεθηξηθνύ δίπνινπ 

εθαξκόζνπκε ειεθηξηθή ηάζε (V), ηόηε από απηό 

δηέξρεηαη ειεθηξηθό ξεύκα (i). Αλ κεηαβάιινπκε ηελ 

ηάζε V, κεηαβάιιεηαη θαη ην ξεύκα i.  

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ξεύκαηνο i ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ ηάζε V, νλνκάδεηαη σαπακηηπιζηική καμπύλη ηος 

δίπολος. Αλ ην ξεύκα i είλαη αλάινγν ηεο ηάζεο V, 

ε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ δίπνινπ είλαη επζεία γξακκή. 

Τόηε ην δίπνιν ιέγεηαη ανηιζηάηηρ. Τν ζηαζεξόο 

πειίθν ηεο εθαξκνδόκελεο ηάζεο V πξνο ην ξεύκα i 

πνπ πξνθαιεί, νλνκάδεηαη ανηίζηαζη (R) ηνπ 

αληηζηάηε: 

V
R

i
  

Ζ κνλάδα αληίζηαζεο ζην Γηεζλέο Σύζηεκα Μνλάδσλ 

νλνκάδεηαη Ohm (ζπκβνιίδεηαη 1Ω) 

Ζ αληίζηαζε ηνπ αληηζηάηε ππνινγίδεηαη θαη από ηελ 

θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο 

θακπύιεο ηνπ δίπνινπ. 

 

Με ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο, επηδηώθνπκε: 

1) Να κεηξήζνπκε ηελ αληίζηαζε ζε δύν ειεθηξηθά δίπνια έλα ιακπάθη θαη 

έλα αληηζηάηε. 

2) Να θαηαζθεπάζνπκε πεηξακαηηθά ηε ραξαθηεξηζηηθή γηα ηνλ  αληηζηάηε 

θαη ην ιακπάθη. 

3) Να πεξηγξάςνπκε κε βάζε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπο θακπύιε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε έλα ειεθηξηθό θύθισκα 

4) Να εμεγήζνπκε/εξκελεύζνπκε ηελ αιιαγή πνπ παξαηεξνύκε ζηελ θσηνβνιία 

ζην ιακπάθη όηαλ παξεκβάινπκε έλαλ αληηζηάηε ζην θύθισκα ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο 

Όπγανα και ςλικά  

1. Τξνθνδνηηθό DC 0…20V, imax=6A 

2. Γύν πνιύκεηξα 

3. Αληηζηάηεο 

4. Λακπάθη κε ιπρληνιαβή 

5. Καιώδηα ζύλδεζεο 

6. Φαξηί κηιιηκεηξέ  

7. Φαξαθάθη 
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8. Αξηζκνκεραλή  

 

Πειπαμαηική διαδικαζία 

 

1η πειπαμαηική δπαζηηπιόηηηα 

 

Μέηπηζη ηηρ ανηίζηαζηρ ηος ανηιζηάηη και ηηρ ανηίζηαζηρ ζε λαμπάκι.  

Θέζηε ην έλα πνιύκεηξν ζε ιεηηνπξγία σκνκέηξνπ θαη κεηξήζηε ηελ αληίζηαζε 

ηνπ αληηζηάηε θαη ζην ιακπάθη. Καηαγξάςηε ηηο κεηξήζεηο ζαο ζηνλ πίλαθα: 

 

Αληίζηαζε αληηζηάηε Αληίζηαζε ζην ιακπάθη 

 

 

 

 

 

2η πειπαμαηική δπαζηηπιόηηηα 

 

Καηαζκεςή ηηρ σαπακηηπιζηικήρ ηων δίπολων 

Θέζηε  ην έλα πνιύκεηξν ζε ιεηηνπξγία ακπεξόκεηξνπ 20A.Σπλδέζηε ην ιακπάθη 

ζε ζεηξά κε ηνλ αληηζηάηε θαη ην ακπεξόκεηξν. Σπλδέζηε ηα άθξα ηεο 

ζπλδεζκνινγίαο πνπ θαηαζθεπάζαηε ζηνπο πόινπο 0-20V ηνπ ηξνθνδνηηθνύ. 

 

Πποζοσή: Όηαν ζςναπμολογήζεηε ηο κύκλωμα, ΜΗΝ 

ανοίξεηε ηο ηποθοδοηικό. Καλέζηε ηον 

επιβλέπονηα καθηγηηή να ελέγξει ηην 

πειπαμαηική διάηαξη. 

Θέζηε ην δεύηεξν πνιύκεηξν ζε ιεηηνπξγία 

βνιηνκέηξνπ ζπλερνύο ηάζεο ζηελ θιίκαθα 

20V.Σπλδέζηε ην πνιύκεηξν ζην θύθισκα ώζηε λα 

κεηξά ηε ηάζε ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε Με ην 

ηξνθνδνηηθό κπνξείηε λα αιιάδεηε ηελ έληαζε 

ηνπ ξεύκαηνο ζην θύθισκα πνπ θαηαζθεπάζαηε. 

Ξεθηλώληαο από ην 0, βάδνληαο ηηκέο έληαζεο 

αλά 0,05Α θαη κεηξώληαο ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ 

αληηζηάηε ζπκπιεξώζηε ηε 2
ε
 ζηήιε ηνπ  

πίλαθα: 

 

Έληαζε ξεύκαηνο 

ζην θύθισκα 

I (A) 

Τάζε ζην 

ιακπάθη  

Vι (V) 

Τάζε ζηα άθξα 

αληηζηάηε  

Vα (V) 

0 0 0 

0,05   

0,1   

0,15   

0,2   

0,25   

0,3   

0,35   

 

Επαναλάβαηε ηην ίδια διαδικαζία ζςνδέονηαρ ηώπα ηο πολύμεηπο / βοληόμεηπο 

ζηο λαμπάκι για να μεηπά ηην ηάζη ζηα άκπα ηος. Πάπηε μεηπήζειρ και 

ζςμπληπώζηε ηην 3η ζηήλη ηος παπαπάνω πίνακα. 

Πποζοσή: Όηαν ζςναπμολογήζεηε ηο κύκλωμα, ΜΗΝ ανοίξεηε ηο ηποθοδοηικό. 

Καλέζηε ηον επιβλέπονηα καθηγηηή να ελέγξει ηην πειπαμαηική διάηαξη. 

V+

V
M

1

LIGHT1
R1

A
+

AM1

V
1
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Επεξεπγαζία ηων πειπαμαηικών δεδομένων 

 

1) Σην ραξηί millimeter, ζρεδηάζηε ζύζηεκα νξζνγσλίσλ αμόλσλ ηάζεο 

(νξηδόληηνο)-ξεύκαηνο (θαηαθόξπθνο). Βαζκνλνκήζηε ηνπο άμνλεο, 

επηιέγνληαο θαηάιιειε θιίκαθα, ώζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο νη 

πεηξακαηηθέο ηηκέο πνπ έρεηε θαηαρσξήζεη ζηνλ πίλαθα.   

2) Τνπνζεηήζηε ηα πεηξακαηηθά ζεκεία ηάζεο-ξεύκαηνο γηα ηνλ  αληηζηάηε, 

ζύκθσλα κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηνπ πίλαθα. Δμεηάζηε αλ ηα 

πεηξακαηηθά ζεκεία βξίζθνληαη (πεξίπνπ) πάλσ ζε κηα επζεία πνπ 

δηέξρεηαη από ην κεδέλ. Αλ ΝΑΗ, ζρεδηάζηε ηελ θαηαιιειόηεξε επζεία. 

3) Υπνινγίζηε ηελ θιίζε (θ) ηεο επζείαο θαη από απηή ηελ αληίζηαζε (R) ηνπ 
αληηζηάηε:  

 

Υπνινγηζκνί: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

R=___________Ω 

 

 
4) Τνπνζεηήζηε ην ίδην ζύζηεκα αμόλσλ ηα πεηξακαηηθά ζεκεία ηάζεο-

ξεύκαηνο, ζύκθσλα κε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ιακπάθη. Σρεδηάζηε ηε ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε γηα ην 

ιακπάθη 

Επωηήζειρ  

 

1. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζαο θαη ηελ γξαθηθή ηνπο 

αλαπαξάζηαζε: 

a. Ζ αληίζηαζε ηνπ αληηζηάηε απμάλεηαη όζν απμάλεηαη ε έληαζε ηνπ 

ξεύκαηνο  

b. Ζ αληίζηαζε ηνπ αληηζηάηε παξακέλεη ζηαζεξή  όζν απμάλεηαη ε έληαζε 
ηνπ ξεύκαηνο 

c. Ζ αληίζηαζε ηνπ αληηζηάηε κεηώλεηαη  όζν απμάλεηαη ε έληαζε ηνπ 

ξεύκαηνο  

Κπθιώζηε  ηε ζσζηή απάληεζε 

 

2. Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζαο θαη ηελ γξαθηθή ηνπο 

αλαπαξάζηαζε  

a. Ζ αληίζηαζε ζην ιακπάθη απμάλεηαη όζν απμάλεηε ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο  
b. Ζ αληίζηαζε ζην ιακπάθη παξακέλεη ζηαζεξή  όζν απμάλεηε ε έληαζε ηνπ 
ξεύκαηνο 

c. Ζ αληίζηαζε ζην ιακπάθη κεηώλεηαη  όζν απμάλεηε ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο  
Κπθιώζηε  ηε ζσζηή απάληεζε 

 

4. Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



4 

 

3η Πειπαμαηική δπαζηηπιόηηηα  

 

Κιείζηε ην θύθισκα θαη ξπζκίζηε ηελ έληαζε ζηα 0,15Α .Εεηήζηε από ηνλ 

επηηεξεηή/θαζεγεηή έλα αληηζηάηε θαη ζπλδέζηε ηνλ παποςζία ηνπ επηηεξεηή 

παπάλληλα κε ηνλ ανηιζηάηη ηνπ θπθιώκαηνο. 

 

a. Δπηηεξεηήο :……………………………. 
 

b. Τη παξαηεξείηε ζηε θσηνβνιία ζην ιακπάθη θαη ζηελ έλδεημε ηνπ 

ακπεξόκεηξνπ; 

 

Ζ θσηνβνιία ζην ιακπάθη ……………………………………… θαη ε έλδεημε ηνπ ακπεξόκεηξνπ 

γίλεηαη__________. 

 

c. Δμεγήζηε ηε παξαηήξεζε ζαο  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4η πειπαμαηική δπαζηηπιόηηηα 

 

Κιείζηε ην θύθισκα θαη ξπζκίζηε ηελ έληαζε ζηα 0,15Α .Εεηήζηε από ηνλ 

επηηεξεηή/θαζεγεηή έλα αληηζηάηε θαη ζπλδέζηε ηνλ παποςζία ηνπ παπάλληλα 

κε ην λαμπάκι ηνπ θπθιώκαηνο  

 

a. Δπηηεξεηήο:…………………………. 
 

b. Τη παξαηεξείηε ζηε θσηνβνιία ζην ιακπάθη θαη ζηελ έλδεημε ηνπ 

ακπεξόκεηξνπ; 

 

Ζ θσηνβνιία ζην ιακπάθη ……………………………………… θαη ε έλδεημε ηνπ ακπεξόκεηξνπ 

γίλεηαη__________ 

 

c. Δμεγήζηε ηε παξαηήξεζε ζαο  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ΠΗΝΑΚΑΣ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΖΣ 

 

  επηηεξεηήο 

Υπνινγηζκόο Rι 2  

Υπνινγηζκόο Rα 2  

Σπλαξκνιόγεζε 

θπθιώκαηνο 

 Έιεγρνο 2 

ακπεξόκεηξν 2 

Βνιηόκεηξν 2 

Μεηξήζεηο 4  

  Βνιηόκεηξν 2 

Μεηξήζεηο 4  

Φαξαθηεξηζηηθή 

αληηζηάηε 

θιίκαθεο 2 

Μνλάδεο 1 

Τνπνζέηεζε ζεκείσλ 2 

Φάξαμε επζείαο 3 

Κιίζε 4 (κνλάδεο) 

Rα  2 

 

Φαξαθηεξηζηηθή ζην 

ιακπάθη 

θιίκαθεο 2 

Μνλάδεο 1 

Τνπνζέηεζε ζεκείσλ 2 

Φάξαμε θακπύιεο 4 

 

 

1
ε
 εξώηεζε 2  

2
ε
 εξώηεζε 5  

3
ε
 εξώηεζε 2  

4
ε
 εξώηεζε 5  

5
ε
 εξώηεζε 2 θαη 6 3 (ζύλδεζε αληηζηάηε) 

6
ε
 εξώηεζε 3 θαη 9 3 (ζύλδεζε αληηζηάηε) 

ΣΥΝΟΛΟ 69 14 

 


