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Εικόνα 1 

Εικόνα 2 

 

Μέτρηση Αντίστασης Αντιστάτη - Νόμος του Ohm 

Στόχοι: α)Να εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας και σύνδεσης των πολυμέτρων. 

β) Να μετρήσετε την αντίσταση ενός αντιστάτη με μετρήσεις έντασης ρεύματος και τάσης. 
γ) Να επαληθεύσετε το νόμο του Ohm. 

             δ)Να κατανοήσετε την έννοια «αντίσταση αγωγού». 

Το ψηφιακό πολύμετρο 

Το πολύμετρο είναι ένα από τα βασικότερα όργανα μετρήσεων σε ηλεκτρικά 
κυκλώματα. Είναι σύνθετο όργανο με πολλές περιοχές μέτρησης και μπορεί 
να μετρά, επιλέγοντας την κατάλληλη περιοχή, την ένταση του ρεύματος και 
την ηλεκτρική τάση τόσο του συνεχούς (---) όσο και του εναλλασσόμενου 
ρεύματος (~). Επίσης μπορεί να μετρά την αντίσταση ενός αγωγού και να 
ελέγχει τη συνέχεια του. Υπάρχουν πολύμετρα που μπορούν να μετρήσουν 
την θερμοκρασία μέσω ειδικού αισθητήρα και άλλα μεγέθη.  

Στην Εικόνα 2 έχει σχηματιστεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα  με τη χρήση ψηφιακών 
εικονιδίων. Στις παρακάτω ερωτήσεις να δικαιολογήσεις τις απαντήσεις σου. 

α) Ο διακόπτης είναι κλειστός ή ανοικτός;  

 

β) Ποιο πολύμετρο λειτουργεί σαν αμπερόμετρο και ποιο σαν βολτόμετρο; 

 

γ) Ποια διαφορά παρουσιάζουν ως προς τον τρόπο σύνδεσης; 

  

Πειραματική διαδικασία 

Άνοιξε το εικονικό πείραμα 

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=592&Itemid=63 

 

1. Να επιλέξεις τον αντιστάτη R1, τάση πηγής 1,5V, κλειστό διακόπτη και να καταγράψεις τις ενδείξεις των 

πολυμέτρων στην κατάλληλη στήλη του ΠΙΝΑΚΑ 1. 

2. Στη συνέχεια να αλλάξεις την τάση τροφοδοσίας 

επιλέγοντας διαδοχικά 2,3,4,5 ηλεκτρικές στήλες και 

να καταγράψεις τις ενδείξεις των πολυμέτρων . 

3. Να υπολογίσεις την αντίσταση του αντιστάτη και να 

συμπληρώσεις την αντίστοιχη στήλη. 

4. Να καταγράψεις το συμπέρασμα σου σχετικά με την 

μεταβολή ή μη της τιμής της αντίστασης. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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5. Τοποθέτησε τα πειραματικά σημεία 

έντασης (Ι)  – τάσης (V) στο παρακάτω 

σύστημα αξόνων και σχεδίασε τη 

γραμμή που περνά από το σύνολο 

των σημείων. Ποια είναι η μορφή 

αυτής της γραμμής; 

 

6. Επαληθεύεται ο νόμος του Οhm για 

τον αντιστάτη R1; 

α) σύμφωνα με τις τιμές που 

υπολόγισες στον ΠΙΝΑΚΑ 1 

β) σύμφωνα με τη μορφή του 

διαγράμματος έντασης (Ι)  – τάσης (V) 

       Να δικαιολογήσεις τις απαντήσεις σου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Διατηρώντας σταθερό τον αριθμό των 
ηλεκτρικών στηλών (4 στήλες) να επιλέξεις 
διαφορετικό αντιστάτη, να καταγράψεις την 
ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει, να 
υπολογίσεις την Αντίστασή του και να 
συμπληρώσεις τον ΠΙΝΑΚΑ 2.  

 

8. Για κάθε διαφορετικό αντιστάτη 
ενεργοποίησε το κουμπί «Μικρόκοσμος» 
και παρατήρησε τη ροή των ηλεκτρονίων. Τι 
διαφορετικό παρατηρείς; 
 

 
 
 
 

9. Η φορά του ρεύματος που σημειώεται στο ηλεκτρικό κύκλωμα είναι η πραγματική ή η συμβατική; 
Να δικαιολογήσεις την απάντηση σου. 

 
 
 
 

10. Να ανοίξεις το διακόπτη. Τι διαφορετικό βλέπεις σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονίων; 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Αντιστάτης 
Τάση  V 

(V) 
Ένταση Ι          

(mA) 
Αντίσταση  R 

(ΚΩ) 

R1 6   

R2 6   

R3 6   

R4 6   


