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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ Phet.colorado.edu 

Υλικά και Μέσα: Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο  

 Εισαγωγή: Στην εργασία χρησιμοποιούνται μοντέλα και προσομοιώσεις. 

Διερευνούμε το ηλεκτρικό κύκλωμα και τη λειτουργία του καθώς και τους τρόπους 

συνδεσμολογίας δύο αντιστατών. Γίνονται μετρήσεις φυσικών μεγεθών και 

προκύπτουν οι σχέσεις που συνδέουν κάθε φορά αυτά τα μεγέθη. 

1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1 

1. Σε ποιο ή ποια από τα παρακάτω σχήματα μπορεί να ανάβει ο λαμπτήρας; 

2. Ανοίξτε την προσομοίωση                               

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-

lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html       

 

 
Με τα υλικά που θα βρείτε κατασκευάστε το κύκλωμα που επιλέξατε.                                                                                                             

Ανάβει ο λαμπτήρας;                                                                                                           

Αν όχι προσπαθήστε να κατασκευάσετε το σωστό 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
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      ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2 

Σας δίνεται το παρακάτω κύκλωμα. Οι δύο λαμπτήρες είναι όμοιοι με 
αντιστάσεις  R1=R2=10Ω 
                                       

 
α) Τοποθετήστε τη συμβατική φορά του ρεύματος στο κύκλωμα και 
προβλέψτε ποιος λαμπτήρας θα φωτοβολεί εντονότερα.  
β) Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε την πρόβλεψή σας. 
__________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
γ) Συγκρίνετε και συζητήστε τις προβλέψεις σας με τα μέλη της ομάδας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3 

Ανοίξτε την προσομοίωση                           
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-
lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html  

Κατασκευάστε στο περιβάλλον της προσομοίωσης το παραπάνω κύκλωμα. 
Παρατηρήστε τη φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων στο κύκλωμα.  
α) Πως θα μπορούσατε να ορίσετε το ηλεκτρικό ρεύμα με βάση το μοντέλο 

που έχετε στην προσομοίωση; ___________________________________ 

β) Τι σχέση έχει με τη συμβατική φορά του ρεύματος που σημειώσατε στο 

χαρτί; _____________________________  

γ) Παρατηρήστε τη φωτεινότητα των λαμπτήρων στο κύκλωμα,                  
είναι σωστή η πρόβλεψη που κάνατε;   _____________________________             
Καταγράψτε τις τιμές των αμπερομέτρων     

   I=____ ,                   I1=____ ,                I2=_____  .     
             Ποια σχέση συνδέει τις παραπάνω τιμές; 
______________________________________________________ 
δ) Γνωρίζοντας την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και την 
τάση στα άκρα της πηγής  υπολογίστε χρησιμοποιώντας το νόμο του Ohm       

𝑅 =
𝑉

𝐼
    την ολική αντίσταση του κυκλώματος. 

_______________________________________________________________  

Ποια είναι η σχέση που συνδέει την ολική αντίσταση R  του κυκλώματος με 

τις αντιστάσεις των λαμπτήρων R1=10Ω και R2=10Ω. 
___________________ 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
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ε) Χρησιμοποιήστε το βολτόμετρο που παρέχει η εφαρμογή,  μετρήστε την 
τάση στα άκρα κάθε λάμπας και καταγράψτε τις τιμές._                

V1=_______,   V2=_______ 
Γράψτε τη  σχέση που συνδέει τις τιμές των τάσεων που μετρήσατε με την 

τάση V στα άκρα της μπαταρίας_________________________________ 

στ) Ποιο είναι το συμπέρασμα για την τιμή της συνολικής αντίστασης του 
κυκλώματος σε σχέση με τις επιμέρους αντιστάσεις που συμμετέχουν σε 
αυτό; 

2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1 

Σας δίνεται το παρακάτω κύκλωμα: Η πρώτη λάμπα απέναντι από την πηγή έχει 
αντίσταση R1= 20Ω και η άλλη R2 =10Ω. 

 

 

Κλείνουμε τους διακόπτες και το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα.                              
α) Τοποθετήστε τη συμβατική φορά του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και την 
κάθε λάμπα.   

β) Προβλέψτε ποια λάμπα φωτοβολεί εντονότερα και στα άκρα ποιας λάμπας η 
τάση θα έχει τη μεγαλύτερη τιμή 
___________________________________________________________ 

γ) Αιτιολογήστε την πρόβλεψή σας 
__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

δ) Συγκρίνετε και συζητήστε τις προβλέψεις σας με τα μέλη της ομάδας. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2 
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Κατασκευάστε στο περιβάλλον της προσομοίωσης 
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-
lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html                                                
το παραπάνω κύκλωμα                                                                                                          
(Κάντε δεξί κλικ πάνω στην πρώτη λάμπα απέναντι από την πηγή και αλλάξτε την 
τιμή της αντίστασης της σε 20Ω, αφήστε στη δεύτερη λάμπα την ωμική αντίσταση 
στα 10Ω).  

α) Παρατηρήστε τη φωτεινότητα των λαμπτήρων στο κύκλωμα,                                
είναι σωστή η πρόβλεψη που κάνατε;   _____________________       

 Καταγράψτε τις τιμές των αμπερομέτρων.  

I=____ ,               I1=____ ,   I2=_____         

Ποια είναι η σχέση που συνδέει τις τιμές των παραπάνω εντάσεων; 
______________________________________________________ 

β) Με το βολτόμετρο που σας παρέχει η εφαρμογή ,  μετρήστε την τάση στα άκρα 
κάθε λάμπας και καταγράψτε τις τιμές._ 

V1=_______,     V2=_______ 

Συμφωνούν με την πρόβλεψη που κάνατε; __________________ 

γ) Γράψτε τη  σχέση που συνδέει τις τιμές των τάσεων που μετρήσατε με την τάση V 
στα άκρα της μπαταρίας_________________________________ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3 

Α) Προβλέψτε  ποια από τις παρακάτω σχέσεις θα είναι σωστή για την τιμή της 
ολικής αντίστασης του παραπάνω κυκλώματος: 

α) R>20Ω ,     β) 20Ω>R>10Ω ,    γ) R<10Ω 

Συγκρίνετε και συζητήστε τις προβλέψεις σας με τα μέλη της ομάδας. 

Β) Γνωρίζοντας την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και την τάση στα 

άκρα της πηγής  υπολογίστε χρησιμοποιώντας το νόμο του Ohm  𝑅 =
𝑉

𝐼
    την ολική 

αντίσταση του κυκλώματος. _____________________________________ 
___________________ 

Συμφωνεί η τιμή που υπολογίσατε με την πρόβλεψή σας; _____________ 

Γ) Χρησιμοποιώντας τις τιμές των αντιστάσεων επαληθεύστε τη σχέση 
1

𝑅 1 
+

1

𝑅  2  
=

1

𝑅
  

που ισχύει στην παράλληλη σύνδεση 
______________________________________________________________ 

Δ) Ποιο είναι το συμπέρασμα για την τιμή της συνολικής αντίστασης του 

κυκλώματος σε σχέση με τις επιμέρους αντιστάσεις που συμμετέχουν σε αυτό; 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html

