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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  3,4 

ΣΥΝΘΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ  
ΣΥΝΔΕΣΗ  ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
 
 Θεωρητικές επισημάνσεις  
Σύνθετο ηλεκτρικό κύκλωμα είναι αυτό που περιλαμβάνει 2 ή περισσότερες αντιστάσεις. 
 
Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά  έχουμε όταν οι καταναλωτές συνδέονται ο ένας μετά τον άλλον, έτσι 
ώστε να διέρχεται από αυτούς το ίδιο ηλεκτρικό ρεύμα ( ίδιας δηλαδή έντασης ). 
οπότε    I=I1=I2     όμως VΑΓ =VΑΒ + VΒΓ     Vπηγής=V1 + V2      
 
Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση έχουμε όταν οι καταναλωτές  έχουν κοινά άκρα συνδεδεμένα με 
τους πόλους της ηλεκτρικής πηγής. Η τάση στα άκρα τους είναι ίδια και ίση με την τάση της πηγής. 
οπότε   VΑΒ =V1 = V2 =Vπηγής      όμως  I=I1+I2   δηλαδή διαρρέονται από διαφορετικής έντασης ρεύμα. 
 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά 

                   1. Ηλεκτική πηγή  4,5V                                   4. Καλώδια  
                   2. Διακόπτης                                                    5. Πολύμετρο σαν Αμπερόμετρο 
                   3. 2 αντιστάτες   μέχρι 50Ω                           6. Πολύμετρο σαν Βολτόμετρο 
 
Πειραματική διαδικασία 

Α. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 

1. Συναρμολογήστε  ηλεκτρικό κύκλωμα συνδέοντας σε σειρά 2 

αντιστάτες και στα άκρα της συνδεσμολογίας συνδέστε την πηγή. 
 

2. Αλλάζοντας κάθε φορά την θέση του αμπερόμετρου μετρήστε 

την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη 
R1, τον αντιστάτη R2 , την πηγή  και συμπληρώστε τον πίνακα. 
 

3. Αφαιρέστε το αμπερόμετρο και με το βολτόμετρο μετρήστε την τάση στα άκρα του αντιστάτη R1, του 

αντιστάτη R2 , της πηγής και συμπληρώστε τον πίνακα: 
 

 

Υπολογίστε  V1 + V2 = 
 
Ποιά συμπεράσματα βγάζετε για τις τάσεις και την ένταση του ρεύματος; 
 

 Τάση ( V ) Ένταση ( Α ) Αντίσταση (Ω) 

Αντιστάτης 1 V1 = I1 = R1= 

Αντιστάτης 2 V2 = I2 = R2= 

πηγή V ολ.= Iολ. = Rολ. = 
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4. Υπολογίστε τις τιμές αντίστασης των αντιστατών. Επαληθεύεται  η σχέση Rολ.= R1 + R2; 

 
 
 

5. Προβλέψτε τι θα συμβεί στην ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή, αν συνδέσετε και τρίτο 

αντιστάτη σε σειρά διατηρώντας την ίδια τάση. Δικαιολογείστε την επιλογή σας. 
 
 
 
 
Β. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
 

1. Συναρμολογήστε  ηλεκτρικό κύκλωμα συνδέοντας παράλληλα 2 

αντιστάτες και στα άκρα της συνδεσμολογίας συνδέστε την πηγή. 
 
 

2. Αλλάζοντας κάθε φορά την θέση του αμπερόμετρου μετρήστε την 

ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1, τον 
αντιστάτη R2 , την πηγή  και συμπληρώστε τον πίνακα. 
 

3. Αφαιρέστε το αμπερόμετρο και με το βολτόμετρο μετρήστε την τάση στα άκρα του αντιστάτη R1, του 

αντιστάτη R2 , της πηγής και συμπληρώστε τον πίνακα: 

 

Υπολογίστε  I1+I2 =    
 
Ποιά συμπεράσματα βγάζετεγια  την τάση και τις εντάσεις των ρευμάτων; 
 
 
 

4. Υπολογίστε τις τιμές αντίστασης των αντιστατών. Επαληθεύεται  η σχέση 
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5. Προβλέψτε τι θα συμβεί στην ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή, αν συνδέσετε και τρίτο 

αντιστάτη παράλληλα διατηρώντας την ίδια τάση. Δικαιολογείστε την επιλογή σας. 
 
 
 

 Τάση ( V ) Ένταση ( Α ) Αντίσταση (Ω) 

Αντιστάτης 1 V1 = I1 = R1= 

Αντιστάτης 2 V2 = I2 = R2= 

πηγή V = I = Rολ. = 


