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Δραστηριότητα Φυσικής 
 
 
 
Σχολείο: 
 
Ονοματεπώνυμα: Α)____________________________________ 
               Β)____________________________________ 
     Γ)____________________________________ 

 
 
 
 

Ηλεκτρικά δίπολα 
Θεωρητικό πλαίσιο  

Δίπολο ονομάζεται κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο πόλους. 
Δίπολα είναι οι  ηλεκτρικές πηγές, οι αντιστάτες οι λάμπες κλπ.  

Σ’ αυτή την εργαστηριακή δραστηριότητα σου δίνονται τρια κουτιά, 
το Α το Β και το Γ και εσύ πρέπει να ανακαλύψεις τι δίπολο από τα: 
αντιστάτη, λάμπα η ηλεκτρική πηγή περιέχει το καθένα.  

Μια ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της διαφορά δυναμικού 
(τάση) που μετρείται με βολτόμετρο. 

Ο αντιστάτης και η λάμπα έχουν αντίσταση, που μπορεί να μετρηθει 
με το ωμόμετρο, ενώ από μόνα τους δεν έχουν τάση στους πόλους τους. 

Στον αντιστάτη ισχύει ο νόμος του Ohm δηλαδή όταν αλλάζει η τάση 
αλλάζει και η ένταση του ρεύματος, ώστε τα ποσα να είναι ανάλογα. Ας 
θυμηθούμε από τα Μαθηματικά ότι ανάλογα είναι τα ποσα που οι 
αντίστοιχες τιμές τους εχουν σταθερό πηλίκο. 

Στο λαμπάκι δεν ισχύει ο νόμος του Ohm, δηλαδή η τάση και η 
ένταση δεν είναι ποσά ανάλογα. 
Όργανα και υλικά 
α) 3 άγνωστα κουτιά. 
β) 2 πολύμετρα 
γ) 5 καλώδια 
δ) Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 0-20V 
ε) Μολύβι, σβήστρα, υπολογιστής τσέπης, στυλό. 
Πειραματική διαδικασία 
α) Επιλεξε το μέγεθος που πρέπει να μετρήσεις στα άκρα του διπόλου 
για να εντοπισεις την ηλεκτρική πηγή;  
 

Τάση  Ένταση Αντίσταση  
 
Κατάγραψε το μέγεθος που μέτρησες: 
 

   =_____________ 

 
Ποιο από τα κουτιά περιέχει την πηγή;  
          

       Α           Β           Γ  
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β) Σου έχουν μείνει δυο άγνωστα κουτιά.  
Ο αντιστατης περιέχεται σ΄ αυτό που ισχύει ο νόμος του Ohm.  

1) Κατασκεύασε το κύκλωμα της εικόνας χρησιμοποιώντας σαν πηγή το 
τροφοδοτικό που βρίσκεται στον πάγκο σου, με ένα από τα δύο άγνωστα 

κουτιά. Να χρησιμοποηθεί η έξοδος 
του τροφοδοτικού 0-20V.  

Το βολτόμετρο να τεθεί στην 
κλίμακα 20V και το αμπερόμετρο 
στην κλίμακα 20A.  

Πριν να ανάψεις το 
τροφοδοτικό κάλεσε τον επιβλέποντα 
καθηγητή να ελέγξει τη σύνδεση. 
2) Ρύθμισε προσεκτικά με τον 
επιλογέα του τροφοδοτικού την τάση 
περίπου στο 1V (μετρημένη στο 
βολτόμετρο) και μέτρησε την ένταση 
με το αμπερόμετρο.  

Σε καμμία περίπτωση μην 
ξεπεράσεις τα 6V.  

Κάνε το ίδιο για τάσεις 2V, 3V, 4V και 5V. 
3) Επανάλαβε την ίδια διαδικασία και για το άλλο άγνωστο κουτί. 
4) Καταχώρησε τις μετρήσεις στους πίνακες.  
5) Υπολόγισε τα πηλίκα V/I=R και καταχώρησε τα τα στον πίνακα. 
 

 
ΚΟΥΤΙ 

 

   
ΚΟΥΤΙ 

 

V 
(Volt) 

I 
(A) 

R=V/I 
(Ω) 

 V 
(Volt)

I 
(A) 

R=V/I  
(Ω) 

       

       

       

       

       

 
6) Συμπλήρωσε τα κενά: 
Αντιστάτης περιέχεται στο κουτί _______ επειδή: 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
Βρες το μέσο όρο των τιμων αντίστασης του αντιστάτη. 

Η αντίσταση του αντιστάτη είναι: R=_____________          

            
Μέτρησε την αντίσταση και με δεύτερο τρόπο κανοντας το πολύμετρο 
ωμόμετρο:  

R=_______ 
 

7) Λαμπάκι περιέχεται στο κουτί ________   
 
8)Τακτοποίησε τον πάγκο σου ακριβώς όπως τον βρήκες.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
 

Επιλογή μεγέθους 5 

Μέτρηση μεγέθους 5 

Σωστή επιλογή πηγής 10 

Κατασκευή κυκλώματος  1 
(επιτηρητης) 15 

Συμπλήρωση ΠΙΝΑΚΑ 1 10 

Κατασκευή κυκλώματος  2 
(επιτηρητης) 5 

Συμπλήρωση ΠΙΝΑΚΑ 2 15 

Σωστή επιλογή αντιστάτη και 
λάμπας 10 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΕ 
Μ.Ο. ΤΙΜΩΝ 10 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΕ 
ΩΜΟΜΕΤΡΟ 5 

ΕΞΗΓΗΣΗ 10 

    

ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ -10 

ΤΑΣΗ > 6V -10 

ΑΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ -5 

 


