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Συνδεσμολογία αντιστατών. 
 

Α. Σύνδεση αντιστατών σε σειρά 
Στόχοι: 

 Να αποκτήσει ο μαθητής την δεξιότητα να συναρμολογεί απλό 
κύκλωμα που περιλαμβάνει πηγή και αντιστάτες σε σειρά 

 Να επιβεβαιώσει πειραματικά ότι η ένταση του ρεύματος έχει την 
ίδια τιμή σε κάθε σημείο του κυκλώματος 

 Να επιβεβαιώσει πειραματικά ότι η τάση στα άκρα της πηγής 
είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων στα άκρα κάθε αντιστάτη 

 Να επιβεβαιώσει πειραματικά ότι η ολική αντίσταση του κυκλώ-
ματος είναι ίση με το άθροισμα των αντιστάσεων των αντιστα-
τών 

 Να διαπιστώσει ότι αυξάνοντας τον αριθμό των αντιστατών σε 
σειρά μειώνεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλω-
μα 

 
Πορεία της άσκησης 

Κατασκευάζουμε κύκλωμα συνδέοντας την πη-
γή και δύο αντιστάτες σε σειρά. Μετράμε με το βολ-
τόμετρο την τάση στα άκρα της πηγής και την τάση 
στα άκρα κάθε αντιστάτη. Καταγράφουμε τις τιμές 
στον πίνακα Α. Μετράμε την ένταση του ρεύματος 
τοποθετώντας .το αμπερόμετρο διαδοχικά δεξιά, 
αριστερά και μεταξύ των αντιστατών. Σημειώνουμε 
τις τιμές και συμπληρώνουμε τον πίνακα Α. 
1. Κάνουμε σχηματική αναπαράσταση- του κυκλώ-
ματος που . κατασκευάσαμε. 
2. Υπολογίζουμε την αντίσταση κάθε αντιστάτη και 
την ολική αντίσταση του κυκλώματος από τις σχέ-
σεις:   R1= V1/Ι1   R2= V2/Ι2  
 Rολική= Vπηγής/Ιπηγής

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 Τάση (V) 

Volt 
Ένταση (I) 
Αmpere 

Αντίσταση 
 Ω 

Αντιστάτης 

R1

V1=…..…. Ι1=………. ………… 

Αντιστάτης 
R2

V2=.…..… Ι2=………. …………. 

Πηγή Vπηγής=..…. Ιπηγής=…… …………. 

Σχηματική αναπαράσταση του κυκλώ-
ματος 

 
3. Ποια σχέση συνδέει την τάση V στα άκρα της πηγής με τις τάσεις στα άκρα των αντιστατών; 
…………………………………………………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………….…………………………………………………………. 
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4. Ποια σχέση συνδέει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη με αυτήν που διαρ-
ρέει την πηγή;…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….………………………. 
5 . Με βάση τις πειραματικές τιμές του πίνακα, ποια είναι η σχέση της ολικής αντίστασης του κυ-
κλώματος με τις αντιστάσεις R1, R2 των αντιστατών;…………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………. 
6. Πώς προβλέπουμε να μεταβληθεί η ένταση του ρεύματος αν κρατήσουμε σταθερή την τάση της 
πηγής και συνδέσουμε και 3η αντίσταση στο κύκλωμα; Τεκμηρίωσε την πρόβλεψή σου. ………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
7 . Προσπάθησε να επιβεβαιώσεις πειραματικά την πρόβλεψή σου. 
 

Β. Παράλληλη σύνδεση αντιστατών 
Στόχοι:- 

 Να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να συναρ-
μολογεί απλό κύκλωμα που περιλαμβάνει πηγή 
όργανα μέτρησης και αντιστάτες συνδεδεμένους 
παράλληλα. 

 Ν α επιβεβαιώσει πειραματικά ότι η ένταση του 
ρεύματος που περνά από την πηγή είναι ίση με το 
άθροισμα- των εντάσεων των ρευμάτων που περ-
νά από τους αντιστάτες 

 Να επιβεβαιώσει πειραματικά ότι η τάση στα άκρα 
της πηγής είναι ίση με την τάση στα άκρα κάθε α-
ντιστάτη 

 Να επιβεβαιώσει πειραματικά ότι η σχέση που 
συνδέει την ολική αντίσταση του κυκλώματος με 
τις αντιστάσεις Rl και R2 είναι: 1/R ολ = l/Rl + 1/R2 

 Να διαπιστώσει ότι αυξάνοντας τον αριθμό των αντιστατών που συνδέονται παράλληλα αυξά-
νεται η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα 

 
Πορεία της άσκησης 
Κατασκευάζουμε κύκλωμα συνδέοντας- την πηγή- και δύο αντιστάτες παράλληλα. Μετράμε με το 
βολτόμετρο την τάση στα άκρα της πηγής και την τάση στα άφα κάθε αντιστάτη. Καταγράφουμε τις 
τιμές στον πίνακα Α. Μετράμε με το αμπερόμετρο την τάση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντι-
στάτη καθώς και το ρεύμα που διαρρέει την πηγή. Σημειώνουμε τις τιμές και αι συμπληρώνουμε 
τον Πίνακα Α. 
1. Κάνουμε σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος που κατασκευάσαμε. 
2.- Υπολογίζουμε την αντίσταση κάθε αντιστάτη και την ολική αντίσταση του κυκλώματος από τις 
σχέσεις:   R1 = V1/Ι1   R2= V2/Ι2   Rολική= Vπηγής/Ιπηγής. 
3. Ποια σχέση συνδέει την τάση V στα άκρα της πηγής με τις τάσεις στα άκρα των αντιστατών; 
…………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………….………………. 
4. Ποια σχέση συνδέει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη με αυτήν που διαρ-
ρέει την πηγή;…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….…………………………………. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
 Τάση (V) 

Volt 
Ένταση (I) 
Αmpere 

Αντίσταση 
 Ω 

Αντιστάτης 

R1

V1=…..…. Ι1=………. ………… 

Αντιστάτης 
R2

V2=.…..… Ι2=………. …………. 

Πηγή Vπηγής=..…. Ιπηγής=…… …………. 

Σχηματική αναπαράσταση του κυ-
κλώματος 

 
5. Με βάση τις πειραματικές τιμές του πίνακα, έλεγξε κατά πόσο ισχύει η σχέση: Rολ = 
R1⋅R2/R1+R2. 
……………………………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………..………………. 
6. Πώς προβλέπουμε να μεταβληθεί η ένταση του ρεύματος αν κρατήσουμε σταθερή την τάση της 
πηγής και συνδέσουμε παράλληλα και 3η αντίσταση στο κύκλωμα; Τεκμηρίωσε την πρόβλεψή σου. 
……………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………..…………………. 
7 . Προσπάθησε να επιβεβαιώσεις πειραματικά την πρόβλεψή σου. 
……………………………………………………………………………………………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………. 
 




