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ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΜ 
Α) Θεωρητικές επισηµάνσεις στη σύνδεση σε σειρά 
Όταν στα άκρα ενός  µεταλλικού αγωγού (και όχι µόνο) εφαρµόσουµε τάση V, 
τότε από τον αγωγό διέρχεται ηλεκτρικό ρεύµα. Αν η θερµοκρασία του 
αγωγού διατηρείται σταθερή τότε η ένταση του ρεύµατος είναι ανάλογη µε 
την τάση. 
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=   Νόµος του ΟΗΜ. 

Το πηλίκο V/I ονοµάζεται αντίσταση του αγωγού. 
Οι αγωγοί που ακολουθούν τον νόµο του ΟΗΜ λέγονται αντιστάτες. 

Β) Πειραµατική διαδικασία 
Απαιτούµενα όργανα και υλικά 
1) Αντιστάτης. 
2) Καλώδια. 
3) Λαµπάκι 6V µε βάση(λυχνιολαβή) 
4) 2 πολύµετρα (βολτόµετρο αµπερόµετρο) 
5) Μπαταρία 4,5V. 

Εκτέλεση 1ο µέρος 

• Σύνδεσε (µε κροκοδειλάκια)τον ένα 
πόλο του αντιστάτη µε τον ένα πόλο 
του αµπερόµετρου. 

• Κατόπιν σύνδεσε το βολτόµετρο στα 
άκρα του αντιστάτη. 

• Σύνδεσε τον άλλο πόλο του 
αµπερόµετρου µε την πηγή. 

• Αφού ο καθηγητής ελέγξει την 
σύνδεση σύνδεσε τα 1ο στοιχείο της 
µπαταρίας και διαδοχικά τα 
υπόλοιπα. 
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Υπολόγισε τη µέση τιµή της αντίστασης από τις πειραµατικές τιµές της 3ης 
στήλης του πίνακα 1.  
 
 
Σύγκρινε τη µέση τιµή της αντίστασης που µέτρησες  µε την τιµή του 
αντιστάτη. 
 

 



Συµπλήρωσε τις προτάσεις: 
Από τις τιµές της τρίτης στήλης του πίνακα 1 συµπεραίνουµε ότι το πηλίκο 
της τάσης στα άκρα του αντιστάτη προς την ένταση  του ρεύµατος που τον 
διαρρέει είναι_______ και ίσο µε την _________ του αντιστάτη. Η 
πειραµατική τιµή της είναι R=____  
 
 
Με βάση τις τιµές του πίνακα 1 να κάνεις την γραφική παράσταση Ι-V 
 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 
Σχεδίασε το κύκλωµα που συναρµολόγησες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2ο µέρος 

• Αφαίρεσε τον αντιστάτη και στη θέση του σύνδεσε τη λυχνιολαβή µε το 
λαµπάκι των 6V.  

• Με τον ίδιο τρόπο συµπλήρωσε τον πίνακα 2 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Συµπλήρωσε: 
 Από τις τιµές της 3ης στηλης του 
πίνακα 2 συµπεραίνουµε ότι η 
αντίσταση του σύρµατος του 
λαµπτήρα ______________ όταν 
αυξάνεται η ένταση του ρεύµατος 
που τον διαρρέει. 
Εξήγησε γιατί: 
   
 
 
 
 

Με βάση τις τιµές του πίνακα 2 να κάνεις την γραφική παράσταση I-V 
 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 
 
Πως θα µετρήσεις την αντίσταση άγνωστου αντιστάτη διαθέτοντας 
βολτόµετρο, αµπερόµετρο και πηγή; 
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