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Στόχοι:   Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα: 

1. Να χρησιμοποιεί το πολύμετρο 

2. Να πραγματοποιεί απλό κύκλωμα. 

3. Με  βάση  τις  µετρήσεις  να  υπολογίζει  διάφορα  φυσικά  µεγέθη  µε  τα οποία  µελετάµε  

ένα  τέτοιο  κύκλωµα 

4. Να ελέγξει την ισχύ της αρχής διατήρησης της ενέργειας στα κυκλώματα. 

 

Απαραίτητες γνώσεις από το σχολικό βιβλίο 

� Αµπερόµετρο σελ. 66  

� Βολτόµετρο σελ. 68  

� Αντίσταση αγωγού, Νόµος τουOhm σελ. 70 – 72  

� Σύνδεση αντιστατών σε σειρά σελ. 78  

�  Ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύµατος σελ. 86 – 87  

�  3.2.8  ΗΕ∆, εσωτερική αντίσταση πηγής σελ. 94 – 96  

� Πολική τάση σελ. 96 – 98  

� 3.2.10  Αποδέκτες σελ. 99 – 100 

 

Όργανα και υλικά 

 

Ηλεκτρική πηγή (μπαταρία)  4,5 V 

 Δύο πολύμετρα   

αντιστάτης  

Διακόπτης μπουτόν 

Έξι καλώδια σύνδεσης  

 

Πειραματική διαδικασία 

 
1. Μέτρησε  με  το βολτόμετρο  την  τάση  στα  άκρα  της  πηγής.   

Η μετρούμενη τάση είναι ως γνωστόν η ΗΕΔ της πηγής.  

 

2. Θα  πραγµατοποιήσεις  το κύκλωµα  του  σχήµατος, λαµβάνοντας  υπ’  όψιν  ότι  κάθε ακροδέκτης  

του  αµπεροµέτρου  και του  βολτοµέτρου  έχει  συγκεκριµένη πολικότητα  και  εποµένως  τα  όργανα 

πρέπει  να  συνδεθούν  όπως  φαίνεται στο σχήµα.  

Γενικά  το (+)  του  βολτοµέτρου  συνδέεται  στο  σηµείο  µε  το  υψηλότερο δυναµικό  και  το (+)  του  

αµπεροµέτρου  συνδέεται  στο  σηµείο  απ’  όπου εισέρχεται το ρεύµα.  

 

Καλέστε τον καθηγητή για τον έλεγχο του κυκλώματος. 

 

3. Θα  καταγράψεις  τις  ενδείξεις  του  βολτοµέτρου(πολική  τάση  της  πηγής VΠ) και του αµπεροµέτρου 

(ένταση του ρεύµατοςI). 

 

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ    

ΝΝΕΕΑΑΣΣ  ΙΙΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΒΒ΄́  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ 

 Ενεργειακή µελέτη των στοιχείων απλού  

ηλεκτρικού κυκλώµατος µε πηγή και αντιστάτη 

Ημερομηνία:…………………..                                                             Τμήμα:………………… 

Αριθμός ομάδας:………     Ονόματα των μαθητών της ομάδας 

1) ………………………………………………………………….   

2) …………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………………. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
1.  Γράψε την τιµή της αντίστασης του αντιστάτη. 

  

R= ……………. 

 

2.  Μέτρησε την ΗΕ∆ της πηγής.  

Ε= ……………. 

 

3.  Πραγµατοποίησε το κύκλωµα και κλείσε το διακόπτη ∆.  

 

4.  Μέτρησε το ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα.  

 

Ι= …………….. 

 

5.  Μέτρησε την πολική τάση της πηγής. 

  

                                      VΠ= ………………     Άνοιξε το διακόπτη 

 

6. Υπολόγισε την εσωτερική αντίσταση της πηγής.  

 VΠ = Ε– Ιr ……………………………………………………………………….  

 

r= ……………. 

 

7. Υπολόγισε την ισχύ που παρέχει η πηγή στο κύκλωµα.  

Ρ= Ε Ι…………………………………………………………………………..  

 

Ρ= …………….. 

 

8.  Υπολόγισε την ισχύ που καταναλώνεται στο εσωτερικό της πηγής.  

 Pr = I
2
 r   …………………………………………………………………………..  

 

Pr = ……………. 

 

9.  Υπολόγισε την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη.  

 PR = I
2
 R

 
……………………………………………………………………….  

 

PR = …………….. 

 

10. Εξέτασε  αν  τα  αποτελέσµατα  που  βρήκες,  συµφωνούν  µε  την  αρχή διατήρησης της 

ενέργειας. Θα πρέπει να ισχύει:  

 

 

 

 

11. Μέτρησε  την  τάση VR στα  άκρα  της  αντίστασης R  και  επαλήθευσε  την τιµή της R 

(Προσοχή στη σύνδεση του βολτοµέτρου).  

VR  = ………………  

 

R= VR /I = ……………… 


