ΕΚΦΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΛYKEIOY
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ohm

• Έννοιες και φυσικά µεγέθη :
Ηλεκτρικό ρεύµα –Ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος-ηλεκτρική Τάση –Αντίσταση ΑγωγούΑντιστάτης .
Στόχοι :
Να αποκτήσει ο µαθητής την ικανότητα :

1. Πραγµατοποίησης απλού κυκλώµατος.
2. Να επιβεβαιώνει το νόµο του Ohm σε ένα αντιστάτη
3. Nα ελέγχει αν ένας αγωγός υπακούει ή δεν υπακούει στο Νόµο του Ohm
• Επισηµάνσεις από τη θεωρία :
Ηλεκτρικό δίπολο ονοµάζουµε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο πόλους(άκρα) και όταν
συνδεθεί σε ηλεκτρικό κύκλωµα µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια άλλης µορφής.
Ένα απλό σύρµα, ένα λαµπάκι ή ένας κινητήρας είναι ηλεκτρικά δίπολα. Το σύρµα µετατρέπει
την ηλεκτρική ενέργεια σε θερµική, το λαµπάκι σε θερµική και φωτεινή και ο κινητήρας σε
θερµική και κινητική.
Όταν στους πόλους ενός ηλεκτρικού δίπολου εφαρµόσουµε ηλεκτρική τάση (V), τότε από αυτό
διέρχεται ηλεκτρικό ρεύµα (Ι). Αν µεταβάλλουµε την τάση V, µεταβάλλεται και το ρεύµα Ι.
Η γραφική παράσταση του ρεύµατος Ι σε συνάρτηση µε την τάση V, ονοµάζεται
χαρακτηριστική καµπύλη του δίπολου. Αν ξέρουµε τη χαρακτηριστική ενός δίπολου
µπορούµε να βγάλουµε συµπεράσµατα για τη δοµή του και τις ιδιότητές του.
Αν το ρεύµα Ι είναι ανάλογο της τάσης V, η χαρακτηριστική του διπόλου είναι ευθεία γραµµή.
Τότε το δίπολο λέγεται αντιστάτης.
Ο σταθερός λόγος της εφαρµοζόµενης τάσης V προς το ρεύµα Ι που προκαλεί, ονοµάζεται
αντίσταση (R) του αντιστάτη: R=V/I
Η µονάδα αντίστασης στο ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων ονοµάζεται Ohm (συµβολίζεται 1Ω)
Με τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης εργαστηριακής άσκησης, επιδιώκουµε:
1) Να κατασκευάσουµε πειραµατικά τη χαρακτηριστική τριών ηλεκτρικών δίπολων:
Ενός αντιστάτη και µιας ράβδου γραφίτη και ενός λαµπτήρα.
2) Από την χαρακτηριστική του αντιστάτη να υπολογίσουµε την τιµή της αντίστασής του.
3) Αν µας δίνεται µια χαρακτηριστική και ένα σύνολο από δίπολα, να κάνουµε τις
κατάλληλες µετρήσεις, ώστε να αντιστοιχήσουµε τη χαρακτηριστική µε το σωστό
δίπολο.
• Απαιτούµενα Όργανα και υλικά :
1. Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύµατος DC 0 – 12 Volt ή 2 µπαταρίες Πλακέ 4,5 Volt.
2. ∆ύο πολύµετρα
3. Αντιστάτες
4. Ράβδος γραφίτη
5. Λαµπάκι 6 Volt.
6. Καλώδια σύνδεσης
7. Χαρτί µιλιµετρέ
8. Χαρακάκι
9. Αριθµοµηχανή
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• Πειραµατική διαδικασία
• Πείραµα 1:
Πειραµατική κατασκευή χαρακτηριστικής Aντιστάτη και µέτρηση της αντίστασής του

Σχήµα 1

1. Συναρµολογήστε το κύκλωµα που εικονίζεται στο σχήµα1.Αντί για τροφοδοτικό µπορεί να
χρησιµοποιηθούν 2 πλακέ µπαταρία 4,5 Volt.
Για να πάρουµε διαφορετικές τάσεις από τις 2 µπαταρίες ,ανοίγουµε το καπάκι κάθε
µπαταρίας και συνδέουµε µεταξύ τους τις µικρές µπαταρίες που υπάρχουν µέσα στις πλακέ
µπαταρίες.
Κάθε µικρή µπαταρία έχει τάση 1,5 Volt ,µπορούµε εποµένως να πάρουµε τάσεις 1,5 volt , 3
Volt. ,4,5Volt , 6 volt, 7,5 volt και 9 volt.
Προσοχή: Όταν συναρµολογήσετε το κύκλωµα, ∆ΕΝ ανοίγετε το τροφοδοτικό. Καλέστε
τον επιβλέποντα καθηγητή να ελέγξει την πειραµατική διάταξη.
2. Με το τροφοδοτικό ή µε τις µπαταρίες εφαρµόζουµε διάφορες τιµές τάσης στους πόλους του
δίπολου, ξεκινώντας από το µηδέν. Με το βολτόµετρο µετράµε κάθε τιµή της ηλεκτρικής
τάσης στους πόλους του δίπολου και µε το αµπερόµετρο, µετράµε την τιµή του αντίστοιχου
ρεύµατος που διέρχεται από αυτό.
Προσοχή:
Πάρετε µετρήσεις για τάσεις από 0 έως 9 Volt. Κάθε τιµή της τάσης να διαφέρει από την
προηγούµενή της κατά 1Volt, περίπου.
Με το τέλος των µετρήσεων, επαναφέρουµε την τάση στο µηδέν και κλείνουµε το
τροφοδοτικό.
Καταχωρήστε τις τιµές τάσης και ρεύµατος στον πίνακα 1 και υπολογίστε την αντίσταση
R=V/I .
Στο τέλος των µετρήσεων υπολογίζουµε την µέση αντίσταση από όλες τις τιµές.
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Τάση V

Ενταση Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίσταση R=V/I

Μέση Αντίσταση

Σχεδιάστε στο παρακάτω εικονιζόµενο σύστηµα 2 αξόνων την γραφική παράσταση της
έντασης Ι σε συνάρτηση µε την τάση V.
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Πείραµα 2
Πειραµατική κατασκευή της χαρακτηριστικής της ράβδου γραφίτη
1. Στο κύκλωµα του σχήµατος 1, στη θέση του αντιστάτη τοποθετήστε τη ράβδο από γραφίτη.
3. Πάρετε µετρήσεις τάσης-ρεύµατος για τη ράβδο από γραφίτη, όπως στο πείραµα 1.
Εφαρµόζουµε τάσεις από 0 έως 7Volt, ανά 1Volt, περίπου. Καταχωρήστε τις τιµές τάσης και
ρεύµατος στον πίνακα 2.
Με το τέλος των µετρήσεων, επαναφέρουµε την τάση στο µηδέν και κλείνουµε το
τροφοδοτικό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Τάση V
Ενταση Ι
Αντίσταση R=V/I
Μέση Αντίσταση
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Σχεδιάστε στο παρακάτω εικονιζόµενο σύστηµα 2 αξόνων την γραφική παράσταση της
έντασης Ι σε συνάρτηση µε την τάση V.
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Πείραµα 3
Πειραµατική κατασκευή της χαρακτηριστικής λαµπτήρα
1. Στο κύκλωµα του σχήµατος 1, στη θέση του αντιστάτη τοποθετήστε λαµπτήρα..
4. Πάρετε µετρήσεις τάσης-ρεύµατος για τον λαµπτήρα, όπως στο πείραµα 1.
Εφαρµόζουµε τάσεις από 0 έως 7Volt, ανά 1Volt, περίπου. Καταχωρήστε τις τιµές τάσης και
ρεύµατος στον πίνακα 2.
Με το τέλος των µετρήσεων, επαναφέρουµε την τάση στο µηδέν και κλείνουµε το
τροφοδοτικό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Τάση V
Ενταση Ι
Αντίσταση R=V/I
Μέση Αντίσταση
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Σχεδιάστε στο παρακάτω εικονιζόµενο σύστηµα 2 αξόνων την γραφική παράσταση της
έντασης Ι σε συνάρτηση µε την τάση V.
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Επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων
1) Από την χαρακτηριστική καµπύλη του αντιστάτη ,συµπεραίνουµε ότι ο αντιστάτης
υπακούει στο νόµο του ohm ; NAI – OXI (Κυκλώστε την σωστή απάντηση).
2) Υπολογίστε την κλίση κ της ευθείας του αντιστάτη ,στην γραφική παράσταση.
Υπολογίστε την τιµή του R από τό κ (R=1/k).
κ =………, R=……
3) Από την χαρακτηριστική καµπύλη του γραφίτη ,συµπεραίνουµε ότι ο γραφίτης
υπακούει στο νόµο του ohm ; NAI – OXI (Κυκλώστε την σωστή απάντηση).
4)Από τις τιµές της έντασης του ρεύµατος στον γραφίτη ,συµπεραίνουµε ότι η αντίσταση
του γραφίτη µειώνεται ή αυξάνεται ; (όσο αυξάνεται η τάση )
………………………………………..
5) Από την χαρακτηριστική καµπύλη του λαµπτήρα ,συµπεραίνουµε ότι ο λαµπτήρας
υπακούει στο νόµο του ohm ; NAI – OXI (Κυκλώστε την σωστή απάντηση).
6)Από τις τιµές της έντασης του ρεύµατος στον λαµπτήρα ,συµπεραίνουµε ότι η αντίσταση
του λαµπτήρα µειώνεται ή αυξάνεται ; (όσο αυξάνεται η τάση )
………………………………………..
7) Εξηγήστε γιατί µεταβάλλεται η αντίσταση του γραφίτη ,όταν αυξάνεται η τάση :
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
8) Εξηγήστε γιατί µεταβάλλεται η αντίσταση του λαµπτήρα ,όταν αυξάνεται η τάση :
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
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9) Στο σχήµα 2 εικονίζεται η χαρακτηριστική καµπύλη ενός δίπολου. Να υπολογίσετε την
αντίσταση του διπόλου; R=……………………………………..
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