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• ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ 

  (Χαρακτηριστική καμπύλη λαμπτήρα πίνακα 24V) 
• ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ 

ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ 
Η κατασκευή πλακιδίου με αντιστάτες και πλακιδίου με λαμπτήρα και αντιστάτη για τα 

πειράματα μελέτης της αντίστασης αντιστατών και λαμπτήρων και της συνδεσμολογίας α-
ντιστάσεων, είναι απλή (αλλά χρειάζεται ν΄ αφιερώσει κανείς αρκετό χρόνο). Και στις δύο 
περιπτώσεις η κατασκευή είναι παρόμοια. 

 
Υλικά που απαιτούνται: 
• Δύο διάτρητα πλακίδια βακελίτου διαστάσεων ……… 
• Τέσσερις μπόρνες μαύρες και 4 κόκκινες 
• Ένας αντιστάτης 470Ω/1W 
• Δύο αντιστάτες 220Ω/2W 
• Ένα λαμπάκι πίνακος αυτοκινήτου 24V 
• Μονόκλωνο λεπτό καλώδιο για συνδέσεις 

 
Εργαλεία και αναλώσιμα που απαιτούνται: 
• Σφικτήρες μαραγκού 
• Δράπανο 
• Τρυπάνι κατάλληλης διαμέτρου  
• Κόφτης καλωδίων 
• Πένσα 
• Κόλληση 
• Σολντερίνη 

Πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή πρέπει να υπολογίσουμε ότι οι μπόρνες θα χρησι-
μοποιηθούν και ως βάσεις στήριξης των πλακιδίων. 

Επιλέγουμε σε μια πλακέτα τις θέσεις που θα τοποθετηθούν οι μπόρνες και σημειώ-
νουμε με μαρκαδόρο τα σημεία που θα ανοίξουμε τις τέσσερις τρύπες. Τοποθετούμε τις 
υπόλοιπες πλακέτες κάτω από την σημειωμένη και κάτω-κάτω ένα άχρηστο χοντρό βιβλίο 
και τα σφίγγουμε όλα μαζί με σφιγκτήρες μαραγκού σ΄ ένα παλιό θρανίο, έτσι ώστε να α-
νοίξουμε όλες μαζί τις τρύπες. 

Μετράμε με διαστημόμετρο την διάμετρο της βίδας της μπόρνας και επιλέγουμε τρυ-
πάνι ίσης ή λίγο μεγαλύτερης διαμέτρου, και το προσαρμόζουμε στο ηλεκτρικό δράπανο 
επιλέγοντας χαμηλές στροφές. Με προσοχή και κάθετα προς την επιφάνεια των πλακετών, 
ανοίγουμε τις τρύπες για τις μπόρνες.  

Ξεσφίγγουμε τους σφιγκτήρες και τοποθετούμε τις μπόρνες στις πλακέτες ανά δύο 
χρώματα όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Κατόπιν περνάμε τους ακροδέκτες των αντιστα-
τών και του λαμπτήρα από τις τρυπούλες της διάτρητης πλακέτας, τους λυγίζουμε, και 
τους συνδέουμε στις μπόρνες. Στη μία πλακέτα τοποθετούμε τον λαμπτήρα και τον αντι-
στάτη των 220Ω και στην άλλη έναν αντιστάτη 220Ω και έναν αντιστάτη 470Ω. Ανάλογα με 
την περίπτωση ίσως χρειαστούμε επιπλέον μονόκλωνο καλώδιο και κολλητήρι για τις συν-
δέσεις. 

Τέλος με πιστόλι στερεάς σιλικόνης σταθεροποιούμε τον λαμπτήρα πίνακος στην 
πλακέτα 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΡΝΩΝ 

 
 

ΚΟΛΛΗΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 
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ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΙΝΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 24V 
 
Πίνακας μετρήσεων    Χαρακτηριστική καμπύλη 

I (mA) V (Volt) R (Ω) 
0 0  

0,5 0,02 40,0 
10,4 1,06 101,9 
12,7 1,94 152,8 
20 5,04 252,0 
28 9,07 323,9 
33 11,95 362,1 

37,8 15,06 398,4 
40,7 17,07 419,4 
43,6 19,1 438,1 
44,8 19,93 444,9 
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Τα καλώδια σύνδεσης με μπανάνες είναι απαραίτητα για όλα τα πειράματα δυναμι-

κού ηλεκτρισμού και για αρκετά πειράματα στατικού ηλεκτρισμού. Χρειάζονται και μερικά 
καλώδια σύνδεσης με μπανάνα και κροκοδειλάκι για τις περιπτώσεις που πρέπει να συν-
δέσουμε σε σημείο που δεν υπάρχει μπόρνα. Για μια θέση εργασίας απαιτούνται τουλάχι-
στον πέντε καλώδια σύνδεσης μήκους 50cm, δύο καλώδια σύνδεσης μήκους 30cm και 
δύο καλώδια σύνδεσης με μπανάνα και κροκοδειλάκι μήκους 30 cm. 
 
Υλικά που απαιτούνται για μία θέση εργασίας: 
• Πολύκλωνο χονδρό καλώδιο 

μεγαφώνων κόκκινο-μαύρο 
μήκους 3,1m. 

• Οκτώ μπανάνες μαύρες 
• Οκτώ μπανάνες κόκκινες 
• Ένα κροκοδειλάκι μαύρο 
• Ένα κροκοδειλάκι κόκκινο 

 
Εργαλεία και αναλώσιμα που 
απαιτούνται: 
• Κόφτης καλωδίων 
• Κατσαβιδάκι 
• Κολλητήρι 
• Κόλληση 
• Σολντερίνη 
 
Κόβουμε τα καλώδια στα επιθυμητά μήκη και γυμνώνουμε τις άκρες. 
Στρίβουμε προσεκτικά τις άκρες των καλωδίων ώστε να σχηματίσουν συμπαγή κύλινδρο 
και τις κασσιτερώνουμε προσεκτικά χρησιμοποιώντας σολντερίνη. 
Βιδώνουμε γερά τις κασσιτερωμένες άκρες στις μπανάνες ή τις κολλάμε στα κροκοδειλά-
κια. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




