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ημηπεία από ηε ζεωνία 

 

Κάζε ειεθηνηθή ζοζθεοή πμο έπεη δύμ πόιμοξ θαη ζοκδέεηαη ζε ειεθηνηθό θύθιςμα 

μκμμάδεηαη ειεθηνηθό δίπμιμ. 

Όηακ ζημοξ πόιμοξ εκόξ ειεθηνηθμύ δίπμιμο εθανμμζηεί ειεθηνηθή ηάζε V, ηόηε 

αοηό δηαννέεηαη από ειεθηνηθό νεύμα I. Η γναθηθή πανάζηαζε ημο νεύμαημξ I ζε 

ζοκάνηεζε με ηεκ ηάζε V, μκμμάδεηαη παναθηενηζηηθή θαμπύιε ημο δίπμιμο. 

Από ηε παναθηενηζηηθή εκόξ δίπμιμο μπμνμύμε κα βγάιμομε ζομπενάζμαηα γηα ηε δμμή 

ημο θαη ηηξ ηδηόηεηέξ ημο. Σηεκ πενίπηςζε πμο ημ νεύμα Ι είκαη ακάιμγμ ηεξ ηάζεξ V, ε 

παναθηενηζηηθή ημο δίπμιμο είκαη εοζεία γναμμή πμο δηένπεηαη από ηεκ ανπή ηςκ αλόκςκ. 

Τόηε ημ δίπμιμ ιέγεηαη ακηηζηάηεξ. 

Ακηίζηαζε R εκόξ αγςγμύ (δίπμιμο) μκμμάδμομε ημ μμκόμεηνμ μέγεζμξ πμο ηζμύηαη 

με ημ πειίθμ ηεξ ηάζεξ V, πμο εθανμόδεηαη ζηα άθνα ημο, πνμξ ηεκ έκηαζε ημο νεύμαημξ 

πμο ημκ δηαννέεη. 

V
R =

I
 

Η μμκάδα ακηίζηαζεξ ζημ S.I. είκαη ημ Ω: 1Ohm=1Volt/1Ampere (
1V

1Ω =
1A

). 

Σηεκ ειεθηνμιμγία θαη ειεθηνμκηθή πνεζημμπμημύκηαη θαη πμιιαπιάζηα ημο Ω: 

1ΚΩ=103Ω θαη 1ΜΩ=106Ω.  

Η μέηνεζε ηεξ ακηίζηαζεξ μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί με όνγακα πμο μκμμάδμκηαη 

ςμόμεηνα. Σοκήζςξ ηα ςμόμεηνα είκαη εκζςμαηςμέκα ζηα πμιύμεηνα. 

Γεκηθά ε ακηίζηαζε εκόξ ειεθηνηθμύ δίπμιμο μεηαβάιιεηαη με ηεκ εθανμμδόμεκε ηάζε. 

Υπάνπεη ςζηόζμ μηα θαηεγμνία δίπμιςκ μη ακηηζηάηεξ, γηα ημοξ μπμίμοξ ε ακηίζηαζε R 

είκαη ζηαζενή, ακελάνηεηε ηεξ ηάζεξ πμο εθανμόδεηαη ζηα άθνα ημοξ θαη ηεξ έκηαζεξ ημο 

ειεθηνηθμύ νεύμαημξ πμο ημοξ δηαννέεη. Γηα ημοξ ακηηζηάηεξ ηζπύεη μ κόμμξ ημο Ohm, μ 

μπμίμξ δηαηοπώκεηαη ςξ ελήξ: 

Η έκηαζε ημο νεύμαημξ πμο δηαννέεη έκακ ακηηζηάηε (μεηαιιηθό αγςγό) ζηαζενήξ 

ζενμμθναζίαξ είκαη ακάιμγε ηεξ ηάζεξ πμο εθανμόδεηαη ζηα άθνα ημο. 
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1

I = V
R

 (με R= ζηαζενό) 

Οη μεηαιιηθμί αγςγμί, εθόζμκ δηαηενμύμε ηε ζενμμθναζία ημοξ ζηαζενή, ζομπενηθένμκηαη 

ζύμθςκα με ημ κόμμ ημο Ohm. 

Οη ακηηζηάηεξ μπμνμύκ κα ζοκδεζμύκ μεηαλύ ημοξ με δηάθμνμοξ ηνόπμοξ. Έηζη 

δεμημονγμύκηαη ηα ιεγόμεκα ζοζηήμαηα ακηηζηαηώκ. Σε έκα ζύζηεμα ακηηζηαηώκ 

μκμμάδμομε ηζμδύκαμε (μιηθή) ακηίζηαζε ημο ζοζηήμαημξ μηα ακηίζηαζε πμο εμθακίδεη 

ειεθηνηθά ηζμδύκαμμ απμηέιεζμα με ημ ζύκμιμ ηςκ ακηηζηάζεςκ ημο ζοζηήμαημξ. 

Οη δύμ βαζηθμί ηνόπμη ζύκδεζεξ ακηηζηαηώκ είκαη:  

     α) Η ζύκδεζε ζε ζεηνά 

Σε αοηό ημκ ηνόπμ ζύκδεζεξ ε έκηαζε ημο νεύμαημξ Ιμι. πμο μπαίκεη ζημ ζύζηεμα πενκάεη 

από όιεξ ηηξ ακηηζηάζεηξ.  

μιηθό 1 2I =I =I =....  

Η ηάζε πμο εθανμόδεηαη ζηα άθνα ημο ζοζηήμαημξ ηςκ ακηηζηαηώκ είκαη ίζε με ημ 

άζνμηζμα ηςκ ηάζεςκ πμο εθανμόδμκηαη ζηα άθνα θάζε ακηηζηάηε. 

μιηθό 1 2V =V +V +....  

Η ηζμδύκαμε ακηίζηαζε ζηε ζύκδεζε ζε ζεηνά είκαη: 

μιηθμ 1 2R =R +R +...  

     β) Η ζύκδεζε πανάιιεια 

Σε αοηό ημκ ηνόπμ ζύκδεζεξ ε ηάζε Vμι. πμο εθανμόδεηαη ζημ ζύζηεμα εθανμόδεηαη ζε 

όιμοξ ημοξ ακηηζηάηεξ. 

μιηθό 1 2V =V =V =.....  

Η έκηαζε ημο νεύμαημξ πμο μπαίκεη ζημ ζύζηεμα ηςκ ακηηζηαηώκ είκαη ίζε με ημ άζνμηζμα 

ηςκ εκηάζεςκ πμο δηαννέεη θάζε ακηηζηάηε 

   ό 1 2I I I ....  

Η ηζμδύκαμε ακηίζηαζε ζηεκ πανάιιειε  ζύκδεζε είκαη: 

μιηθό 1 2

1 1 1
= + + ......

R R R
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1ε Δναζηενηόηεηα 
 

Γύνεζε ηημώκ ηωκ ακηηζηαηώκ πμο βνίζθμκηαη μέζα ζημ θμοηί, θαζώξ θαη ημο ηνόπμο 

ζύκδεζεξ ημοξ.  
 

θμπόξ θαη θεκηνηθή ηδέα ηεξ άζθεζεξ 

Ο ζθμπόξ ζηε άζθεζε αοηή είκαη ε πεηναμαηηθή εύνεζε ηεξ ακηίζηαζεξ εκόξ ακηηζηάηε.  

Ο ζπεδηαζμόξ ημο πεηνάμαημξ βαζίδεηαη ζημ κόμμ ημο Ohm. 
 

Απαηημύμεκα Τιηθά: 

1. Τνμθμδμηηθό παμειήξ θαη ορειήξ ηάζεξ 

2. Κμοηί με άγκςζηεξ ακηηζηάζεηξ  

3. Πμιύμεηνα ρεθηαθά 

4.Καιώδηα ζύκδεζεξ με νεομαημιήπηεξ (μπακάκα ή πμιιαπιό βύζμα)  
 

Πεηναμαηηθή δηαδηθαζία θαη επελενγαζία μεηνήζεωκ  

1. Σοκανμμιμγείζηε ημ θύθιςμα ηεξ παναθάης εηθόκαξ ημπμζεηώκηαξ ημκ αθνμδέθηε Φ 

ζηεκ οπμδμπή Α, ημκ Χ ζηεκ Β θαη ημ βμιηόμεηνμ ζηα βύζμαηα αοηώκ ηςκ αθνμδεθηώκ.  

Σημ θμοηί οπάνπμοκ δύμ ακηηζηάηεξ. 

Σακ πεγή ζα πνεζημμπμηήζεηε ημ ηνμθμδμηηθό (Αθνμδέθηεξ 0…20V). 

Σακ αμπενόμεηνμ ζα πνεζημμπμηήζεηε έκα πμιύμεηνμ ζηεκ θιίμαθα 2Α ζοκεπέξ 

(Αθνμδέθηεξ COM & A).  

Σακ βμιηόμεηνμ ζα πνεζημμπμηήζεηε έκα πμιύμεηνμ ζηεκ θιίμαθα 20V ζοκεπέξ 

(Αθνμδέθηεξ COM & V/Ω).  

 
Μόιηξ ημ ζοκανμμιμγήζεηε θαη πνηκ ζέζεηε ημ ηνμθμδμηηθό ζε ιεηημονγία θαιέζηε ημκ 

επηηενεηή θαζεγεηή γηα έιεγπμ.  
 

2. Βάιηε ζε ιεηημονγία ημ ηνμθμδμηηθό θαη ηα πμιύμεηνα.  

Με ημ πενηζηνεθόμεκμ θμομπί ημο ηνμθμδμηηθμύ βάιηε ηεκ ηάζε ζηεκ ηημή 10V. 
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3. Τμπμζεηήζηε ημοξ αθνμδέθηεξ Φ θαη Χ δηαδμπηθά ζηηξ οπμδμπέξ με ηα γνάμμαηα Α, Β, 

Γ θαη Δ θαη γηα θάζε έκακ από ημοξ παναθάης ζοκδοαζμμύξ, μεηνήζηε ηεκ έκηαζε ημο 

νεύμαημξ θαη ηεκ ηάζε. Πνηκ από θάζε μεηαθίκεζε ηςκ αθνμδεθηώκ Φ θαη Χ επακαθένεηε 

ημκ πενηζηνμθηθό δηαθόπηε επηιμγήξ ηεξ ηάζεξ ζημ 0. 

Οη έλη (6) δοκαημί ζοκδοαζμμί θαίκμκηαη ζημκ πίκαθα: 

 Υ Φ  Έκηαζε ημο νεύμαημξ ζε Α Σάζε ζε V 

1. Α Β    

2. Β Γ    

3. Γ Δ    

4. Δ Α    

5. Α Γ    

6. Δ Β    
 

4. α) Σε πμημ ζοκδοαζμό αθνμδεθηώκ παναηενείηε ύπανλε νεύμαημξ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   β) Τη ακηηζηάζεηξ κμμίδεηε όηη οπάνπμοκ ζημ θμοηί θαη ζε πμημοξ αθνμδέθηεξ 

ακηηζημηπμύκ ηα άθνα ημοξ; Υπμιμγίζηε ηεκ R με αθνίβεηα εκόξ δεθαδηθμύ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   γ) Πςξ κμμίδεηε όηη είκαη ζοκδεδεμέκμη; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Σπεδηάζηε ημ θύθιςμα πμο κμμίδεηε όηη βνίζθεηαη μέζα ζημ θμοηί.  
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2ε Δναζηενηόηεηα  
 

Μέηνεζε ηεξ ακηίζηαζεξ εκόξ ακηηζηάηε 
 

Απαηημύμεκα Τιηθά: 

1. Τνμθμδμηηθό παμειήξ θαη ορειήξ ηάζεξ 

2. Πμιύμεηνα ρεθηαθά 

3. Ακηηζηάηεξ 

4. Καιώδηα ζύκδεζεξ με νεομαημιήπηεξ (μπακάκα ή πμιιαπιό βύζμα) 
 

Πεηναμαηηθή δηαδηθαζία θαη επελενγαζία μεηνήζεωκ  

1. Μέηνεζε ηεξ ακηίζηαζεξ ακηηζηάηε με ημ ωμόμεηνμ 

Μειεηήζηε πνμζεθηηθά ηα ζημηπεία ηςκ πμιομέηνςκ πμο δηαζέηεηε (ηα βύζμαηα όπμο ζα 

ζοκδεζμύκ ηα θαιώδηα θαζώξ θαη ηηξ θιίμαθεξ). 

Φνεζημμπμηήζηε ημ έκα από ηα δύμ πμιύμεηνα ςξ ςμόμεηνμ, ζηεκ θιίμαθα μέηνεζεξ 

ακηηζηάζεςκ (Αθνμδέθηεξ COM & V/Ω), γηα κα μεηνήζεηε ηεκ ακηίζηαζε ημο 1μο από ημοξ 

ακηηζηάηεξ πμο βνήθαηε (ζηεκ 1ε δναζηενηόηεηα). 

Η ηημή πμο μεηνήζεθε είκαη: R = .............Ω . 
 

2. Μέηνεζε ηεξ ακηίζηαζεξ ημο ίδημο ακηηζηάηε με βμιηόμεηνμ θαη αμπενόμεηνμ 

Α. Πναγμαημπμηήζηε θαη θαηόπηκ ζπεδηάζηε θύθιςμα ζοκδέμκηαξ ζε ζεηνά ηεκ πεγή (ζηα 

βύζμαηα πμο βνίζθμκηαη θάης από θιίμαθα 0…20V), ημκ ακηηζηάηε θαη ημ έκα πμιύμεηνμ 

ςξ αμπενόμεηνμ, ζηεκ θιίμαθα 2Α ζοκεπέξ (Αθνμδέθηεξ COM & A). Πανάιιεια ζημκ 

ακηηζηάηε ζοκδέζηε ημ άιιμ πμιύμεηνμ ςξ βμιηόμεηνμ, ζηεκ θιίμαθα 20V ζοκεπέξ 

(Αθνμδέθηεξ COM & V/Ω). 

Δεκ ακμίγεηε ημ ηνμθμδμηηθό θαη δεκ βάδεηε ζε ιεηημονγία ημ θύθιωμα πνηκ θαιέζηε 

ημκ επηηενεηή θαζεγεηή γηα έιεγπμ. 

Σπεδηάζηε ημ θύθιςμα: 
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Β. Με ημ νοζμηζηηθό θμομπί ηεξ ηάζεξ ημο ηνμθμδμηηθμύ ζηναμμέκμ πιήνςξ ανηζηενά ζημ 

0, ακμίγεηε ημ ηνμθμδμηηθό. 

Μεηαβάιιεηε ηεκ ηάζε ηεξ πεγήξ ανπίδμκηαξ από 4V ανπηθή ηημή με βήμα 2V 

ζεμεηώκμκηαξ ηηξ εκδείλεηξ ηςκ μνγάκςκ. 

Παίνκεηε έλη (6) μεηνήζεηξ θαη ζομπιενώκεηε ημκ παναθάης πίκαθα: 

 Έκδεηλε βμιημμέηνμο ζε V 

(ηάζε) 

Έκδεηλε αμπενμμέηνμο ζε Α 

(έκηαζε νεύμαημξ) 

1. 0 0 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
 

3. Με βάζε ηηξ πεηναμαηηθέξ ηημέξ ημο πίκαθα ζπεδηάζηε ζημ μηιημεηνέ πανηί ηε γναθηθή 

πανάζηαζε Ι=f(V) ηεξ έκηαζεξ ημο νεύμαημξ πμο δηαννέεη ημκ ακηηζηάηε ζε ζοκάνηεζε με 

ηεκ ηάζε πμο εθανμόδεηαη ζηα άθνα ημο (παναθηενηζηηθή θαμπύιε ημο δίπμιμο).  
 

4. Βνείηε ηεκ θιίζε (k) ηεξ γναθηθήξ πανάζηαζεξ θαη από αοηή οπμιμγίζηε ηεκ ηημή ημο 

άγκςζημο ακηηζηάηε (
1

k =
R

). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

R = .............Ω  
 

5.Ακ αοηή δηαθένεη από αοηή πμο οπμιμγίζαηε με ηε βμήζεηα ημο ςμόμεηνμο γνάρηε πμο 

μπμνεί κα μθείιεηαη ε δηαθμνά αοηή. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΠΡΟΥΓΙΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ EUSO 
 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Μμκάδεξ 

1ε 

1 10 

2 2 

3 12 

4 20 

5 6 

2ε 

1 5 

2.Α 10 

2.Β 12 

3 8 

4 10 

5 5 

ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100 

 


