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Πείραμα 1 

ΜΕΤΡΗΣΗ DC 
ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ος 
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Αυτό το πείραμα έχει ως στόχο να σας εξοικειώσει με τη μέτρηση τάσεων (v) και 
ρευμάτων (i), καθώς και με τις χαρακτηριστικές v–i· θα σας δώσει επίσης μία καλύτερη 
αίσθηση για τη φύση αυτών των μεγεθών, καθώς και για τη σημαντική έννοια της 
διεύθυνσης αναφοράς. 

 
Διαβάστε τους ορισμούς και βασικές περιγραφές για την τάση και το ρεύμα στο 
εγχειρίδιό σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις διευθύνσεις αναφοράς γι’ αυτά τα μεγέθη. 
Μελετήστε τα κεφάλαια με τίτλο "Καλές Πρακτικές Εργαστηρίου και Άλλες Χρήσιμες 
Υποδείξεις" (δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα Ασφάλεια) και "Συνδέσεις 
γείωσης" σε αυτό το εγχειρίδιο. 

 

Εισαγωγή 

Τα δύο όργανα που θα χρησιμοποιήσετε σε αυτό το πείραμα είναι το τροφοδοτικό (power 
supply, εν συντομία PS) και το ψηφιακό πολύμετρο (digital multimeter, εν συντομία 
DMM). Το τροφοδοτικό θα χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρική τροφοδοσία των 
κυκλωμάτων που πρόκειται να κατασκευάσετε. Το ψηφιακό πολύμετρο [DMM] είναι ένα 
από τα πλέον σημαντικά όργανα σε ένα εργαστήριο ηλεκτρονικής και, ταυτόχρονα, ένα 
από τα πιο απλά όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του. Θα βρείτε ένα τροφοδοτικό  
και ένα ψηφιακό πολύμετρο [DMM] στον πάγκο εργασίας σας. Απλά εγχειρίδια χρήσης 
για αμφότερα όργανα ενδεχομένως να είναι διαθέσιμα από τον εκπαιδευτή σας. Σε αυτό 
το πείραμα θα χρησιμοποιήσουμε το ψηφιακό πολύμετρο [DMM] για τη μέτρηση DC 
τάσεων και ρευμάτων. Μελετήστε την πρόσοψη τόσο του τροφοδοτικού όσο και του 
ψηφιακού πολύμετρου [DMM] και προσπαθήστε να συγκροτήσετε στο μυαλό σας μία 
πρώτη εικόνα σχετικά με τη λειτουργία κάθε χειριστηρίου τους, πριν προχωρήσετε. 

Οι ακόλουθες οδηγίες έχουν γραφτεί θεωρώντας ότι θα χρησιμοποιήσετε ένα 
ψηφιακό πολύμετρο γενικής χρήσης. Ο συγκεκριμένος τύπος που θα χρησιμοποιήσετε 
ενδεχομένως να απαιτεί ελαφρώς διαφορετικό χειρισμό για τη λειτουργία του. Ο 
εκπαιδευτής σας θα πρέπει να σας ενημερώσει σχετικά με οποιεσδήποτε επιπλέον 
ρυθμίσεις, χειρισμούς και προφυλάξεις αφορούν στον συγκεκριμένο τύπο ψηφιακού 
πολύμετρου που θα χρησιμοποιήσετε. 

 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ  
 

1. Ρυθμίστε το ψηφιακό πολύμετρο [DMM] σε λειτουργία βολτόμετρου. Για να γίνει αυτό, θα 
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πρέπει αφενός να πατήσετε τα κατάλληλα κουμπιά και αφετέρου να συνδέσετε τα καλώδια του 
ψηφιακού πολύμετρου [DMM] (το ένα εκ των οποίων είναι κόκκινο και το άλλο μαύρο) στις 
κατάλληλες υποδοχές του πολύμετρου. Σε ορισμένα ψηφιακά πολύμετρα, η υποδοχή στην 
οποία θα πρέπει να συνδεθεί το κόκκινο καλώδιο είναι επίσης κόκκινη, ή αναγράφεται ως HI ή 
V· η υποδοχή στην οποία θα πρέπει να συνδεθεί το μαύρο καλώδιο είναι επίσης μαύρη, ή 
αναγράφεται ως LO ή COM. 
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Σχ. 1 
 
 
 

Εάν δεν βλέπετε αυτούς τους συμβολισμούς στην πρόσοψη του πολύμετρου, ζητήστε 
βοήθεια από τον εκπαιδευτή σας. Εάν υπάρχει ένα κουμπί DC/AC στο όργανο, ρυθμίστε 
το στο DC, δεδομένου ότι σε αυτό το πείραμα θα μετρήσετε μόνο DC (σταθερά σε σχέση 
με τον χρόνο) τάσεις και ρεύματα. 

Εάν το ψηφιακό πολύμετρο [DMM] είναι σωστά ρυθμισμένο για λειτουργία ως 
βολτόμετρο, θα συμπεριφέρεται περίπου ως ανοιχτό κύκλωμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν το 
έχετε ρυθμίσει ως αμπερόμετρο (το όργανο μέτρησης ρεύματος), περίπτωση στην οποία 
θα λειτουργεί ως βραχυκύκλωμα και, εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη. 

Για τη μέτρηση μιας τάσης (διαφοράς δυναμικού) μεταξύ δύο σημείων, ένα βολτόμετρο πρέπει να 
συνδεθεί παράλληλα στα δύο σημεία, έτσι ώστε να μπορεί να «ανιχνεύσει» την διαφορά δυναμικού 
μεταξύ τους. Εάν θέλετε να μετρήσετε το δυναμικό του σημείου Κ σε σχέση με το σημείο L, θα πρέπει 
να συνδέσετε τον κόκκινο ακροδέκτη του βολτόμετρο στο Κ και τον μαύρο ακροδέκτη στο L. 
Επιπλέον, δεν θα πρέπει να αποσυνδέσετε οτιδήποτε στο υπό μέτρηση κύκλωμα προκειμένου να 
μετρήσετε σωστά μία τάση σε αυτό. 
 

2. Στο τροφοδοτικό, συνδέστε τον ακροδέκτη – στην υποδοχή γείωσης. Ανάψτε το 
τροφοδοτικό. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο του ψηφιακού πολύμετρου [DMM] στον 
ακροδέκτη – του τροφοδοτικού και το κόκκινο ΄καλώδιο στον ακροδέκτη  +. Μετρήστε 
την τάση του τροφοδοτικού, ρυθμίζοντας σε διάφορες θέσεις τον επιλογέα τάσης που 
διαθέτει. Προκειμένου να λάβετε μία αξιόπιστη μέτρηση, θα πρέπει να ρυθμίσετε το 
βολτόμετρο σε μία κατάλληλη κλίμακα μέτρησης. Κατάλληλη κλίμακα μέτρησης είναι 
μία για την οποία η μέγιστη μετρήσιμη τάση είναι υψηλότερη από την τάση που 
προσπαθείτε να μετρήσετε. Επίσης, η κλίμακα μέτρησης θα πρέπει να επιλεχθεί με τρόπο 
ώστε να δίνει μετρήσεις με επαρκή αριθμό δεκαδικών ψηφίων στην οθόνη του 
βολτόμετρο· για τους σκοπούς μας εδώ, τα δύο δεκαδικά ψηφία είναι απολύτως επαρκή. 
Πειραματιστείτε με διάφορες ρυθμίσεις κλίμακας του βολτόμετρο και προσπαθήστε να 
κατανοήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα τον σκοπό και τη λειτουργία του. Ποιο πρόβλημα 
προκύπτει εάν η επιλεγμένη κλίμακα στο ψηφιακό πολύμετρο [DMM] είναι υπερβολικά 
μικρή για την υπό μέτρηση τάση; Εάν είναι αχρείαστα μεγάλη; Συγκρίνετε την ένδειξη 
του ψηφιακού πολύμετρου [DMM] με αυτή που δίνει το βολτόμετρο του ίδιου του 
τροφοδοτικού (εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαιωθείτε ότι ερμηνεύετε σωστά τις 
μονάδες στα δύο όργανα (π.χ., η μονάδα mV ισοδυναμεί με 0.001 V). 

 
3. Ρυθμίστε την τάση του τροφοδοτικού σε μία συγκεκριμένη τιμή και καταγράψτε την 

ένδειξη που εμφανίζει το ψηφιακό πολύμετρο [DMM]. Στη συνέχεια, χωρίς να αλλάξετε 
οτιδήποτε στις ρυθμίσεις του τροφοδοτικού και του ψηφιακού πολύμετρου, εναλλάξτε τον 
τρόπο σύνδεσης των ακροδεκτών του ψηφιακού πολύμετρου στο τροφοδοτικό  και 
καταγράψτε τη νέα ένδειξη. Πώς σχετίζονται μεταξύ τους οι δύο ενδείξεις; Γιατί; 

 
4. Προετοιμάστε το κύκλωμα που απεικονίζεται με συνεχείς γραμμές στο Σχ. 1. Αν 
και σε επίπεδο αρχών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολλοί τύποι ηλεκτρονικών 
στοιχείων για το στοιχείο Χ στο κύκλωμα του σχήματος, για τους σκοπούς μας εδώ αυτό 
το στοιχείο θα είναι ένας αντιστάτης με τιμή αρκετών kΩ, ο οποίος θα πρέπει να σας 
δοθεί από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Ο διακόπτης που βλέπετε στο κύκλωμα δεν 
αποτελεί μέρος του τροφοδοτικού· θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν αυτόνομο 
διακόπτη, ο οποίος θα πρέπει να σας δοθεί από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Ρυθμίστε 
την τάση του τροφοδοτικού σε μία τιμή λίγων volt. Τώρα, συνδέστε το βολτόμετρο με 
τον τρόπο που υποδεικνύουν οι διακεκομμένες γραμμές και μετρήστε την τάση του 
σημείου Κ σε αναφορικά με το σημείο L, (α) με τον διακόπτη ανοιχτό και (β) με τον 
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διακόπτη κλειστό. Στη συνέχεια μετρήστε την τάση του σημείου L σε αναφορικά με το 
σημείο Κ. Συσχετίστε αυτή την ένδειξη με την προηγούμενη και αιτιολογήστε το 
συμπέρασμά σας. 

 
 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

 
5. Στο βήμα αυτό θα προετοιμαστείτε για τη μέτρηση του ρεύματος που διαρρέει το στοιχείο 

Χ, η οποία γίνεται στο βήμα 6. Κατ’ αρχάς, αποσυνδέστε το ψηφιακό πολύμετρο [DMM] 
από το προηγούμενο κύκλωμα, αλλά κρατήστε συνδεδεμένο το υπόλοιπο του 
κυκλώματος. Ρυθμίστε το ψηφιακό πολύμετρο [DMM] για λειτουργία ως αμπερόμετρο 
(όργανο μέτρησης ρεύματος). Για να γίνει αυτό θα πρέπει να πατήσετε το αντίστοιχο 
κουμπί και επιλέγοντας τις κατάλληλες υποδοχές του ψηφιακού πολύμετρου [DMM] για 
τη σύνδεση του κόκκινου και του μαύρου καλωδίου. Σε ορισμένα ψηφιακά πολύμετρα, οι 
υποδοχές αυτές μπορεί να είναι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις 
τάσης· σε άλλα, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο σε μία ξεχωριστή υποδοχή, η 
οποία μπορεί να ονομάζεται Α. 

 
Για τη μέτρηση ενός ρεύματος που περνάει από ένα δεδομένο σημείο σε ένα κύκλωμα, θα πρέπει να 
διακόψετε το κύκλωμα σε αυτό το σημείο και να «παρεμβάλλετε» το αμπερόμετρο εκεί. Για μέτρηση 
ρεύματος σε δεδομένη διεύθυνση αναφοράς, θα πρέπει να φροντίσετε ώστε το ρεύμα να εισέρχεται στο 
αμπερόμετρο από το κόκκινο καλώδιο, να διαρρέει το αμπερόμετρο και να εξέρχεται από το μαύρο 
καλώδιο. 
 

Όταν το ψηφιακό πολύμετρο [DMM] είναι σωστά ρυθμισμένο ως αμπερόμετρο, θα 
εμφανίζεται περίπου ως βραχυκύκλωμα μεταξύ των δύο καλωδίων. Αυτό σημαίνει ότι 
όταν το αμπερόμετρο «εισάγεται» σε ένα κύκλωμα, δεν διαταράσσει τη λειτουργία του· 
συμπεριφέρεται περίπου όπως ένα καλώδιο. Σε πολλά αμπερόμετρα, ο βαθμός κατά τον 
οποίο συμπεριφέρονται ως βραχυκύκλωμα εξαρτάται από την επιλεγμένη κλίμακα 
μέτρησης. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η επιλεγμένη κλίμακα, τόσο περισσότερο θα 
συμπεριφέρεται ως βραχυκύκλωμα το αμπερόμετρο (δηλ., τόσο μικρότερη θα είναι η 
αντίσταση ανάμεσα στους δύο ακροδέκτες του). Σε αμπερόμετρα με ένδειξη μόνο λίγων 
ψηφίων, είναι προτιμότερο να επιλέγετε μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα, η 
οποία ωστόσο επιτρέπει την εμφάνιση ενδείξεων με επαρκή αριθμό σημαντικών ψηφίων. 
Για τους σκοπούς μας εδώ, η εμφάνιση ενδείξεων με δύο ή τρία σημαντικά ψηφία είναι 
επαρκής. Παρακάτω, όταν θα διαβάσετε-ερμηνεύσετε την ένδειξη του αμπερόμετρου, 
δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πρόθεμα μονάδας, εάν εμφανίζεται (π.χ. , το mA 
ισοδυναμεί με 0.001 Α). 

 
6. Δίνεται και πάλι το κύκλωμα που απεικονίζεται με συνεχείς γραμμές στο Σχ. 1. 
Υποθέστε ότι σας ζητείτε να μετρήσετε το ρεύμα στο καλώδιο που συνδέει τον διακόπτη 
με τον επάνω ακροδέκτη του στοιχείου Χ, σε κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά. 
Για τον σκοπό αυτό, διακόψτε το κύκλωμα σε αυτό το σημείο και εισάγετε-συνδέστε το 
αμπερόμετρο (Α) εν σειρά με το στοιχείο, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 2 (σκεφτείτε πού θα 
πρέπει να συνδεθούν το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο). Στην ιδανική περίπτωση, εφόσον 
το αμπερόμετρο συμπεριφέρεται ως βραχυκύκλωμα, από τη σκοπιά του κυκλώματος δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από ένα κομμάτι καλωδίου, οπότε δεν επηρεάζει τη λειτουργία 
του κυκλώματος. Ωστόσο, αφού συνδεθεί, το ρεύμα του στοιχείου Χ διέρχεται πλέον από 
το αμπερόμετρο, οπότε μπορεί να μετρηθεί. Μετρήστε το ρεύμα i1 που υποδεικνύεται στο 
σχήμα. Κρατήστε τον διακόπτη του τροφοδοτικού και του κυκλώματος στη θέση off 
μέχρι να είστε έτοιμοι να κάνετε αυτή τη μέτρηση και μόνο τότε γυρίστε τους διακόπτες 
στη θέση on. Όταν τελειώσετε με αυτό το βήμα, επαναφέρετε τον διακόπτη στη θέση off. 
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Σχ. 3 
7. Χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο τροφοδοτικό  και στο ψηφιακό πολύμετρο [DMM], θα 

προετοιμαστείτε τώρα για να μετρήσετε το ρεύμα i2, που υποδεικνύεται στο Σχ. 3. Παρατηρήστε 
ότι το κύκλωμα είναι το ίδιο με πριν· το μόνο που έχει αλλάξει είναι η διεύθυνση αναφοράς για 
το ρεύμα. Τι θα πρέπει να αλλάξετε στον τρόπο με τον οποίο είναι συνδεδεμένο το 
αμπερόμετρο, προκειμένου να μετρήσετε το i2; Εάν δεν είστε σίγουροι, διαβάστε ξανά το βήμα 
5. Τώρα, μετρήστε το i2. Συγκρίνετε την ένδειξή σας με εκείνη που λάβατε για το i1 παραπάνω 
και εξηγήστε τα ευρήματά σας. Στη συνέχεια σβήστε τα πάντα και αποσυνδέστε το κύκλωμά 
σας. 

 
 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ V-I 

8. Η συμπεριφορά ωμικό κυκλωματικά στοιχεία μπορεί να αναπαρασταθεί μέσω μιας απεικόνισης 
(γραφικής παράστασης) στο επίπεδο τάσης-ρεύματος (ν–i). Αυτή η απεικόνιση αποκαλείται 
συνήθως χαρακτηριστική ν–i. Για τα περισσότερα ωμικά στοιχεία, υπάρχει μία μοναδική τιμή 
του ρεύματος i για κάθε τιμή της τάσης v και αντιστρόφως. Για να μετρήσετε το ρεύμα i έναντι 
της τάσης ν, συνδέστε το κύκλωμα του Σχ. 4, χρησιμοποιώντας ένα ωμικό στοιχείο Υ, το οποίο 
θα σας παρασχεθεί (εάν όχι, χρησιμοποιήστε έναν αντιστάτη με τιμή αρκετών kΩ). Το βέλος 
στο σύμβολο του τροφοδοτικού χρησιμοποιείται για να τονίσει το γεγονός ότι στο τροφοδοτικό 
η τάση είναι ρυθμιζόμενη (μεταβλητή). Χρησιμοποιούνται δύο ψηφιακά πολύμετρα, το ένα 
ρυθμισμένο ως βολτόμετρο και το άλλο ως αμπερόμετρο (εναλλακτικά, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ένα μόνο ψηφιακό πολύμετρο ως αμπερόμετρο, σε συνδυασμό με το 
βολτόμετρο του τροφοδοτικού). Παρατηρήστε ότι, όπως και πριν, το βολτόμετρο είναι 
συνδεδεμένο παράλληλα –δηλαδή στα άκρα του στοιχείου–, ενώ το αμπερόμετρο είναι 
συνδεδεμένο εν σειρά με το στοιχείο. Σκεφτείτε προσεκτικά πού θα πρέπει να συνδεθούν το 
κόκκινο και το μαύρο καλώδιο του ψηφιακού πολύμετρου, για μέτρηση της τάσης και του 
ρεύματος με την πολικότητα και την κατεύθυνση που υποδεικνύονται στο σχήμα. 

Μεταβάλλετε την τάση στο τροφοδοτικό και καταγράψτε την τάση v = νΚL και το 
ρεύμα i, για εύρος τάσεων  –1 V έως +1 V. Για αρνητικές τιμές τάσης, θα χρειαστεί να 
αντιστρέψετε τους ακροδέκτες + και – στο τροφοδοτικό, έτσι ώστε ο ακροδέκτης – του 
τροφοδοτικού να συνδέεται στο διακόπτη και ο ακροδέκτης + στη γείωση. Το 
βολτόμετρο του τροφοδοτικού θα εξακολουθεί να δείχνει θετική τάση, δεδομένου ότι 
είναι μόνιμα συνδεδεμένο (εσωτερικά) στην τάση τροφοδοσίας· ωστόσο, η τάση νΚL στα 
άκρα του στοιχείου Υ θα είναι τώρα αρνητική – εάν έχετε ξεχωριστό βολτόμετρο, 
συνδεδεμένο στα άκρα αυτού του στοιχείου, θα πρέπει να παρατηρήσετε μεταβολή στο 
πρόσημο της ένδειξής του. Απεικονίστε το ρεύμα i ως συνάρτηση της τάσης v. 
Χρησιμοποιήστε επαρκείς μετρήσεις ώστε να παράγετε μία ομαλή χαρακτηριστική 
καμπύλη. 



iv                                                                   Εισαγωγικό Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής 
 
Σχ. 4 
 
 
 
 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑ  
Αξίζει να επισημάνουμε εξαρχής ότι κανένα συνεχές μέγεθος (δηλαδή, ένα μέγεθος το οποίο μπορεί να λαμβάνει 
τιμές από ένα συνεχές φάσμα τέτοιων) δεν μπορεί να μετρηθεί με απόλυτη ακρίβεια. Και αυτό διότι κανένα 
όργανο μέτρησης δεν είναι τέλειο. Για παράδειγμα, ένα πραγματικό βολτόμετρο δεν είναι ποτέ ιδανικό 
ανοιχτοκύκλωμα και πιθανόν να διαρρέεται από ένα μικρό ρεύμα. Επίσης, ένα πραγματικό αμπερόμετρο δεν είναι 
ποτέ ιδανικό βραχυκύκλωμα και πιθανόν να υπάρχει μία μικρή τάση στα άκρα του. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου 
αυτά τα μικρά μεγέθη είναι δυνατόν να επηρεάζουν τα ρεύματα και τις τάσεις στο υπό μέτρηση κύκλωμα. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, τα όργανα μέτρησης θα επηρεάζουν τα μετρούμενα μεγέθη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 
ερμηνεύουμε σωστά τις ενδείξεις των οργάνων, με βάση τη γνώση μας για τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε 
οργάνου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τέτοιες περιπτώσεις σε επόμενα πειράματα (για παράδειγμα, στο 
Πείραμα 6 θα δούμε πώς η αντίσταση εισόδου ενός βολτόμετρου μπορεί να επηρεάσει μία μέτρηση και πώς 
μπορούμε να συνυπολογίσουμε αυτή την επίδραση και να κάνουμε τις κατάλληλες διορθώσεις). Ωστόσο, στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων που θα συναντήσουμε σε αυτό το εργαστήριο, τα κυκλώματα και οι τιμές 
στοιχείων που χρησιμοποιούμε είναι επιλεγμένα με τρόπο ώστε τα βολτόμετρα/αμπερόμετρα να μην επηρεάζουν 
σε παρατηρήσιμο βαθμό τα κυκλώματα· επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα βολτόμετρα/αμπερόμετρα 
είναι ιδανικά – δηλαδή, συμπεριφέρονται ως τέλεια ανοιχτοκυκλώματα και τέλεια βραχυκυκλώματα, αντίστοιχα. 
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Πείραμα 2  
ΑΠΛΑ DC ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: 
ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ 

ΩΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στόχος 
Σε αυτό το πείραμα θα έχετε την ευκαιρία να εξοικειωθείτε με DC κυκλώματα εν σειρά 
και εν παραλλήλω συνδεδεμένα, καθώς και να επαληθεύσετε βασικές ιδιότητες αυτών 
των κυκλωμάτων. Επιπλέον, θα αποκτήσετε περισσότερη πρακτική εμπειρία με τους 
αντιστάτες και τα ποτενσιόμετρα και θα μάθετε πώς να μετράτε μία αντίσταση. Τέλος, θα 
μετατρέψετε μη-ηλεκτρικά μεγέθη (ένταση φωτός και θερμοκρασία) σε ηλεκτρική 
αντίσταση, χρησιμοποιώντας απλούς αισθητήρες. 

 
Προετοιμασία  
 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιό σας και διαβάστε την ύλη για τους νόμους τάσης/ρεύματος του 
Kirchhoff, τα εν σειρά και παράλληλα κυκλώματα, τους αντιστάτες και τους 
συνδυασμούς αντιστάσεων σε διαιρέτες τάσης. 

 
Υπόδειξη 
Θα σας ζητηθεί να συναρμολογήσετε αρκετά κυκλώματα κατά την πορεία και να 
χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα όργανα για τη μέτρηση τάσεων και ρευμάτων. Για 
αποφυγή σύγχυσης, πριν από κάθε μέτρηση ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
Πρώτα, συναρμολογήστε το κύκλωμα αυτόνομα, χωρίς να συνδέσετε 
οποιαδήποτε όργανα μέτρησης (ψηφιακά πολύμετρα) σε αυτό. 
Έπειτα, ανάλογα με το είδος της μέτρησης που σας ζητείται να εκτελέσετε, 
σκεφτείτε πώς πρέπει να συνδέσετε το(α) κατάλληλο(α) όργανο(α) στο κύκλωμα· 
εάν χρειαστείτε βοήθεια, ανατρέξτε στο Πείραμα 1. Για μέτρηση τάσης, θα 
πρέπει απλώς να συνδέσετε το βολτόμετρο εν παραλλήλω με συγκεκριμένα μέρη 
του κυκλώματος, χωρίς να διακόψετε οποιεσδήποτε συνδέσεις στο κύκλωμα. Για 
μέτρηση ρεύματος, θα πρέπει να διακόψετε κάποια σύνδεση στο κύκλωμα και να 
συνδέσετε το αμπερόμετρο εν σειρά με αυτό. 
Τέλος, αφού βεβαιωθείτε ότι ξέρετε πώς πρέπει να γίνει η μέτρηση, προχωρήστε 
στη σύνδεση του κατάλληλου οργάνου. 
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ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑ  
1. Κατασκευάστε το εν σειρά κύκλωμα που απεικονίζεται στο Σχ. 1. Για αυτό το 
πείραμα, τα Χ και Υ είναι ωμικά στοιχεία τα οποία θα σας παρασχεθούν (για παράδειγμα, 
δύο γραμμικοί αντιστάτες, έκαστος με (διαφορετική) τιμή αρκετών kΩ· ανατρέξτε στο 
Παράρτημα Α για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των αντιστάσεων). Ρυθμίστε το 
τροφοδοτικό σε μία αυθαίρετη τιμή τάσης. Μετρήστε τις τάσεις νs, ν1 και ν2. (Για να 
μετρήσετε την τάση στα άκρα ενός στοιχείου, θα πρέπει να συνδέσετε το βολτόμετρο εν 
παραλλήλω με αυτό· δεν θα πρέπει να διακόπτετε οποιεσδήποτε συνδέσεις όταν μετράτε 
τάσεις. Σκεφτείτε πού θα πρέπει να συνδεθεί το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο του 
βολτόμετρου.) Επαληθεύστε ότι οι μετρούμενες τάσεις ικανοποιούν τον νόμο του 
Kirchhoff: 

################# (1) 
 
 
 
Σχ. 1 
 

Παράλληλο Κύκλωμα 

2. Κατασκευάστε το παράλληλο κύκλωμα που απεικονίζεται στο Σχ. 2, χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία που σας έχουν δοθεί για τα Χ και Υ. Ρυθμίστε το τροφοδοτικό μια αυθαίρετη 
τιμή τάσης. Μετρήστε τα ρεύματα i1, i2 και i3. (Μην αλλάξετε την τάση στο τροφοδοτικό  
κατά τη διάρκεια αυτών των μετρήσεων. Σκεφτείτε ποια σύνδεση θα πρέπει να διακόψετε 
σε κάθε περίπτωση προκειμένου να παρεμβάλλετε το αμπερόμετρο στο κύκλωμα και πού 
πρέπει να συνδεθούν το κόκκινο και το μαύρο καλώδιό του.) Χρησιμοποιήστε κατάλληλη 
κλίμακα τιμών ψηφιακό πολύμετρο, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται περισσότερα από δύο 
ή τρία σημαντικά ψηφία. Επαληθεύστε ότι τα μετρούμενα ρεύματα ικανοποιούν τον νόμο 
του Kirchhoff: 

########## (2) 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

3. Δημιουργήστε τη γραφική παράσταση του ρεύματος i συναρτήσει της τάσης ν για έναν 
(γραμμικό) αντιστάτη που θα σας δοθεί από τον εκπαιδευτή σας, χρησιμοποιώντας τη 
διαδικασία που δίνεται στο Πείραμα 1, βήμα 8. Χρησιμοποιήστε τόσο θετικές όσο και 
αρνητικές τιμές τάσης. Επαληθεύστε ότι η μορφή της γραφικής παράστασης ικανοποιεί 
τον νόμο του Ohm: 
#################### (3) 

και βρείτε την τιμή της αντίστασης R από την κλίση της καμπύλης. 
 

4. Σβήστε το τροφοδοτικό και αποσυνδέσετε το κύκλωμα που χρησιμοποιήσατε στο 
προηγούμενο βήμα. Διαμορφώστε το ψηφιακό πολύμετρο για λειτουργία ως ωμόμετρο. Σε 
αυτή τη συνδεσμολογία, το όργανο περνάει το δικό του ρεύμα στην υπό μέτρηση 
αντίσταση, μετράει την τάση στα άκρα της και υπολογίζει και εμφανίζει την τιμή της 
αντίστασης (R = ν / i).  

 
 
 



iv                                                                   Εισαγωγικό Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής 

 
Σχ. 2 
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Σχ. 3 
 
 
 

Μετρήστε την αντίσταση του αντιστάτη που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 3, 
χρησιμοποιώντας το ωμόμετρο όπως απεικονίζεται στο Σχ. 3. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι 
τίποτα άλλο δεν είναι συνδεδεμένο στον αντιστάτη που πρόκειται να μετρήσετε. 

 
Συγκρίνετε την ένδειξη του ωμόμετρου με την τιμή που βρήκατε στο βήμα 3 
παραπάνω. 

 
5. Ανατρέχοντας στον χρωματικό κώδικα τιμών αντιστάσεων, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα Α, διαβάστε την τιμή της αντίστασης. Πόσο διαφέρει (ποσοστιαία) αυτή η 
τιμή από την τιμή που μέτρησε το ωμόμετρο; Είναι αυτή η διαφορά μέσα στα όρια της 
προδιαγραφόμενης ανοχής για τον συγκεκριμένο αντιστάτη; 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιπρόσθετα με την αντίστασή του, μία σημαντική προδιαγραφή για έναν αντιστάτη 

είναι η μέγιστη ισχύς που μπορεί να χειριστεί. Οποτεδήποτε χρησιμοποιείτε έναν 
αντιστάτη σε ένα κύκλωμα, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι η κατανάλωση ισχύος σε 
αυτόν, η οποία υπολογίζεται ως Ρ = νi = ν2/ R = i2R, είναι μικρότερη από αυτή την τιμή. 
Για τα πειράματά μας, μπορείτε εκ του ασφαλούς να χρησιμοποιείτε αντιστάτες του ½ W, 
αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αρκούν ακόμα και αυτοί του ¼ W.  

 
ΩΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

6. Οι αισθητήρες είναι στοιχεία τα οποία μετατρέπουν μη-ηλεκτρικά, φυσικά μεγέθη σε 
ηλεκτρικά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση και ο χειρισμός τους μέσω 
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Σε αυτό το πείραμα θα δουλέψετε με δύο τύπους 
αισθητήρων, οι οποίοι θα σας παρασχεθούν από τον εκπαιδευτή σας. Ο πρώτος είναι ένας 
φωτοαντιστάτης (photoresistor): ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα του οποίου η αντίσταση 
εξαρτάται από την ένταση του φωτός. Επαληθεύεστε αυτή την ιδιότητα με το ωμόμετρο, 
χρησιμοποιώντας τον φωτοαντιστάτη που θα σας δοθεί από τον εκπαιδευτή σας. Ποιος 
θεωρείτε ότι είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να απεικονίσετε την χαρακτηριστική i–ν 
αυτού του στοιχείου για διάφορες εντάσεις φωτός, πάνω στο ίδιο ζεύγος αξόνων; (Μην 
επιχειρήσετε ποσοτική απεικόνιση· δημιουργήστε ένα διάγραμμα το οποίο θα δίνει μία 
«ποιοτική» εκτίμηση του πώς πρέπει να δείχνει μία σωστή γραφική παράσταση, 
χρησιμοποιώντας τον οριζόντιο άξονα για την τάση ν και τον κατακόρυφο άξονα για το 
ρεύμα i.) 

 
7. Ένας άλλος τύπος ωμικού αισθητήρα είναι το αποκαλούμενο θερμίστορ (thermistor): ένα 

εξάρτημα του οποίου η αντίσταση εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Επαναλάβετε το βήμα 
6, χρησιμοποιώντας το thermistor που θα σας δοθεί από τον εκπαιδευτή σας 
(οποιοσδήποτε τύπος με ονομαστική τιμή μερικών kΩ αρκεί). Για να αλλάξετε την 
θερμοκρασία που «ανιχνεύει» ο αντιστάτης, μπορείτε να φυσήξετε συμπυκνωμένο αέρα 
πάνω του με ένα καλαμάκι. 

 
 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ 

8. Μετρήστε τις τιμές των δύο αντιστάσεων χρησιμοποιώντας το ωμόμετρο. Υπολογίστε 
πόση θα ήταν η ισοδύναμη αντίσταση εάν συνδέατε αυτές τις αντιστάσεις εν σειρά. Στη 
συνέχεια συνδέστε τις εν σειρά και μετρήστε τη συνολική αντίσταση. Συγκρίνετε την 
ένδειξη του οργάνου με το αποτέλεσμα του υπολογισμού σας. 
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Σχ. 4   
 

9. Επαναλάβετε το βήμα 8 με τις δύο αντιστάσεις συνδεδεμένες εν παραλλήλω.  
 
 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ  

10. Γι’ αυτό το βήμα θα πρέπει να σας δοθεί ένας μεταγωγικός διακόπτης «ενός πόλου, δύο 
θέσεων» (single-pole, double–throw). Το σύμβολο για αυτό το στοιχείο απεικονίζεται στο 
Σχ. 4. Ανάλογα με τη θέση του, ο διακόπτης συνδέει το τερματικό σημείο Α είτε στο Β 
(όπως στο σχήμα) είτε στο C. Χρησιμοποιήστε το ωμόμετρο για να προσδιορίσετε τους μη-
χαρακτηρισμένους ακροδέκτες του διακόπτη σας σε αντιστοιχία με τα τερματικά σημεία Α, 
Β και C του Σχ. 4. (Σημείωση: Όταν γίνεται μία σύνδεση μεταξύ δύο τερματικών σημείων, 
δημιουργείται βραχυκύκλωμα ανάμεσά τους, με πρακτικά μηδενική αντίσταση. Όταν 
διακόπτεται η σύνδεση ανάμεσα σε δύο σημεία, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνδέεται 
κάποιο στοιχείο, λέμε ότι υφίσταται ανοιχτό κύκλωμα μεταξύ των δύο σημείων, με 
πρακτικά άπειρη αντίσταση.) Όταν χρησιμοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ, το 
ωμόμετρο εξυπηρετεί ως ελεγκτής συνέχειας κυκλωμάτων (continuity tester). 

 
 

ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΤΑΣΗΣ 

11. Κατασκευάστε τον διαιρέτη τάσης που απεικονίζεται στο Σχ. 5, χρησιμοποιώντας δύο 
αντιστάτες, έκαστος με (διαφορετική) τιμή αρκετών kΩ. Ρυθμίστε την τάση τροφοδοσίας 
νs σε οποιαδήποτε βολική τιμή, μετρήστε την τάση v και επαληθεύστε ότι ικανοποιεί τη 
σχέση που διέπει τους διαιρέτες τάσης: 

########## (4) 

 
 

12. Σχεδιάστε έναν διαιρέτη τάσης με τρόπο ώστε να διαιρεί μία τάση κατά παράγοντα 3 και, 
όταν οδηγείται από τροφοδοτικό 10 V, η κατανάλωση ισχύος του να μην ξεπερνά τα 100 
mW. Στη συνέχεια συνδέστε το κύκλωμα και επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία του. 

 
 
 
Σχ. 5 
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ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ  
 

13. Ένα ποτενσιόμετρο είναι ένας διαιρέτης τάσης με μεταβλητό λόγο διαίρεσης. Το 
σύμβολο για αυτό το στοιχείο απεικονίζεται στο Σχ. 6. Η συνολική αντίσταση μεταξύ των σημείων D και Ε είναι 
σταθερή. The αντίσταση μεταξύ των σημείων F και D είναι R1 και η αντίσταση μεταξύ των F και Ε είναι R2. Το 
βέλος αντιπροσωπεύει έναν μηχανισμό κύλισης, ο οποίος μπορεί να κινείται κατά μήκος του ποτενσιόμετρου. 
(Υπάρχουν επίσης ποτενσιόμετρα κυκλικής διαδρομής, στα οποία η αντίσταση είναι διαμορφωμένη ως τμήμα 
κύκλου και ο μηχανισμός κύλισης πρέπει να περιστρέφεται αντί να κινείται ευθύγραμμα.) Μέσω του μηχανισμού 
κύλισης οι τιμές των R1 και R2 μπορούν να μεταβάλλονται, ενώ η συνολική αντίσταση, R1 + R2 , παραμένει 
σταθερή.1 Κατ' αυτό τον τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί ένας μεταβλητός διαιρέτης τάσης, γεγονός το οποίο 
συνάγεται άμεσα από την εξίσωση 4. Χρησιμοποιήστε το ωμόμετρο για να μελετήσετε τη λειτουργία του 
ποτενσιόμετρου που θα σας δοθεί. Σε αυτό το βήμα, μην συνδέσετε οτιδήποτε άλλο στο ποτενσιόμετρο. 
Προσδιορίστε τους ακροδέκτες D, Ε και F και βρείτε την ελάχιστη και μέγιστη τιμή των R1, R2 και R1 + R2. 

 
Σχ. 6 

     

 

14. Αντικαταστήστε τους δύο αντιστάτες του Σχ. 5 με το ποτενσιόμετρο, όπως βλέπετε στο 
Σχ. 7. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε βολική τιμή για την νs. Παρατηρήστε την επίδραση 
που έχει η ρύθμιση του ποτενσιόμετρου στην τιμή της v. Ποια είναι η ελάχιστη και η 
μέγιστη επιτεύξιμη τιμή για την v, σε σύγκριση με την νs; 

 
 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΤΑΣΕΙΣ  

15. Προτείνετε ένα κύκλωμα το οποίο θα παράγει μία τάση μεταβαλλόμενη ανάλογα με την 
ένταση φωτός στον χώρο σας. Συνδέστε το κύκλωμα και δοκιμάστε το. Σκεφτείτε τρόπους 
για να κάνετε το κύκλωμα πιο «ευαίσθητο» στο υπό μέτρηση φυσικό μέγεθος. 
Παρουσιάστε το κύκλωμα στον εκπαιδευτή σας. 

 
16. Επαναλάβετε το βήμα 15, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά ως φυσικό μέγεθος 

τη θερμοκρασία αντί της έντασης φωτός. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ. 7 
 
 
 
 
 

1 Τα ποτενσιόμετρα στα οποία η R2 μεταβάλλεται σε αναλογία με τη μετατόπιση του 
μηχανισμού κύλισης από την κάτω θέση στο Σχ. 6 χαρακτηρίζονται ως γραμμικά. Μία άλλη 
κατηγορία είναι τα λογαριθμικά ποτενσιόμετρα, στα οποία η μετατόπιση του μηχανισμού από το 
επάνω σημείο είναι ανάλογη του log R2. Αυτά είναι κατάλληλα για χρήση σε κυκλώματα 
ελέγχου έντασης ήχου, επειδή η αντίληψη της ηχηρότητας από το ανθρώπινο αφτί ακολουθεί 
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τον λογαριθμικό νόμο. 
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Στόχος
Αυτό το πείραμα έχει ως στόχο να σας εξοικειώσει με τη μέτρηση τάσεων (v) και ρευμάτων (i), καθώς και 
με τις χαρακτηριστικές v–i· θα σας δώσει επίσης μία καλύτερη αίσθηση για τη φύση αυτών των μεγεθών, 
καθώς και για τη σημαντική έννοια της διεύθυνσης αναφοράς.

Προετοιμασία
Διαβάστε τους ορισμούς και βασικές περιγραφές για την τάση και το ρεύμα στο εγχειρίδιό σας. Δώστε 
ιδιαίτερη προσοχή στις διευθύνσεις αναφοράς γι’ αυτά τα μεγέθη. Μελετήστε τα κεφάλαια με τίτλο "Καλές 
Πρακτικές Εργαστηρίου και Άλλες Χρήσιμες Υποδείξεις" (δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα 
Ασφάλεια) και "Συνδέσεις γείωσης" σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα δύο όργανα που θα χρησιμοποιήσετε σε αυτό το πείραμα είναι το τροφοδοτικό (power supply, εν 
συντομία PS) και το ψηφιακό πολύμετρο (digital multimeter, εν συντομία DMM). Το τροφοδοτικό θα 
χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρική τροφοδοσία των κυκλωμάτων που πρόκειται να κατασκευάσετε. Το 
ψηφιακό πολύμετρο [DMM] είναι ένα από τα πλέον σημαντικά όργανα σε ένα εργαστήριο ηλεκτρονικής 
και, ταυτόχρονα, ένα από τα πιο απλά όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του. Θα βρείτε ένα τροφοδο-
τικό  και ένα ψηφιακό πολύμετρο [DMM] στον πάγκο εργασίας σας. Απλά εγχειρίδια χρήσης για αμφό-
τερα όργανα ενδεχομένως να είναι διαθέσιμα από τον εκπαιδευτή σας. Σε αυτό το πείραμα θα χρησιμο-
ποιήσουμε το ψηφιακό πολύμετρο [DMM] για τη μέτρηση DC τάσεων και ρευμάτων. Μελετήστε την 
πρόσοψη τόσο του τροφοδοτικού όσο και του ψηφιακού πολύμετρου [DMM] και προσπαθήστε να συγκρο-
τήσετε στο μυαλό σας μία πρώτη εικόνα σχετικά με τη λειτουργία κάθε χειριστηρίου τους, πριν προχω-
ρήσετε.

Οι ακόλουθες οδηγίες έχουν γραφτεί θεωρώντας ότι θα χρησιμοποιήσετε ένα ψηφιακό πολύμετρο γενι-
κής χρήσης. Ο συγκεκριμένος τύπος που θα χρησιμοποιήσετε ενδεχομένως να απαιτεί ελαφρώς διαφορε-
τικό χειρισμό για τη λειτουργία του. Ο εκπαιδευτής σας θα πρέπει να σας ενημερώσει σχετικά με οποιεσ-
δήποτε επιπλέον ρυθμίσεις, χειρισμούς και προφυλάξεις αφορούν στον συγκεκριμένο τύπο ψηφιακού 
πολύμετρου που θα χρησιμοποιήσετε.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ 
1. Ρυθμίστε το ψηφιακό πολύμετρο [DMM] σε λειτουργία βολτόμετρου. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει 

αφενός να πατήσετε τα κατάλληλα κουμπιά και αφετέρου να συνδέσετε τα καλώδια του ψηφιακού 
πολύμετρου [DMM] (το ένα εκ των οποίων είναι κόκκινο και το άλλο μαύρο) στις κατάλληλες υπο-
δοχές του πολύμετρου. Σε ορισμένα ψηφιακά πολύμετρα, η υποδοχή στην οποία θα πρέπει να συνδε-

ΠΕΙΡΑΜΑ  1
ΜΕΤΡΗΣΗ DC ΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
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θεί το κόκκινο καλώδιο είναι επίσης κόκκινη, ή αναγράφεται ως HI ή V· η υποδοχή στην οποία θα 
πρέπει να συνδεθεί το μαύρο καλώδιο είναι επίσης μαύρη, ή αναγράφεται ως LO ή COM.Εάν δεν 
βλέπετε αυτούς τους συμβολισμούς στην πρόσοψη του πολύμετρου, ζητήστε βοήθεια από τον εκπαι-
δευτή σας. Εάν υπάρχει ένα κουμπί DC/AC στο όργανο, ρυθμίστε το στο DC, δεδομένου ότι σε αυτό 
το πείραμα θα μετρήσετε μόνο DC (σταθερά σε σχέση με τον χρόνο) τάσεις και ρεύματα.

  Εάν το ψηφιακό πολύμετρο [DMM] είναι σωστά ρυθμισμένο για λειτουργία ως βολτόμετρο, θα 
συμπεριφέρεται περίπου ως ανοιχτό κύκλωμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν το έχετε ρυθμίσει ως αμπερόμετρο 
(το όργανο μέτρησης ρεύματος), περίπτωση στην οποία θα λειτουργεί ως βραχυκύκλωμα και, εάν δεν 
χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

	 	 Για	τη	μέτρηση	μιας	τάσης	(διαφοράς	δυναμικού)	μεταξύ	δύο	σημείων,	ένα	βολτόμετρο	πρέ-
πει	να	συνδεθεί	παράλληλα στα	δύο	σημεία,	έτσι	ώστε	να	μπορεί	να	«ανιχνεύσει»	την	διαφορά	
δυναμικού	μεταξύ	τους.	Εάν	θέλετε	να	μετρήσετε	το	δυναμικό	του σημείου	Κ	σε σχέση με το 
σημείο	L,	θα	πρέπει	να	συνδέσετε	τον	κόκκινο ακροδέκτη	του	βολτόμετρο	στο	Κ	και	τον	μαύρο 
ακροδέκτη	στο	L.	Επιπλέον,	δεν	θα	πρέπει	να	αποσυνδέσετε	οτιδήποτε	στο	υπό	μέτρηση	κύκλω-
μα	προκειμένου	να	μετρήσετε	σωστά	μία	τάση	σε	αυτό.

2. Στο τροφοδοτικό, συνδέστε τον ακροδέκτη – στην υποδοχή γείωσης. Ανάψτε το τροφοδοτικό. Συνδέ-
στε το μαύρο καλώδιο του ψηφιακού πολύμετρου [DMM] στον ακροδέκτη – του τροφοδοτικού και 
το κόκκινο ΄καλώδιο στον ακροδέκτη  +. Μετρήστε την τάση του τροφοδοτικού, ρυθμίζοντας σε διά-
φορες θέσεις τον επιλογέα τάσης που διαθέτει. Προκειμένου να λάβετε μία αξιόπιστη μέτρηση, θα 
πρέπει να ρυθμίσετε το βολτόμετρο σε μία κατάλληλη κλίμακα μέτρησης. Κατάλληλη κλίμακα μέτρη-
σης είναι μία για την οποία η μέγιστη μετρήσιμη τάση είναι υψηλότερη από την τάση που προσπα-
θείτε να μετρήσετε. Επίσης, η κλίμακα μέτρησης θα πρέπει να επιλεχθεί με τρόπο ώστε να δίνει 
μετρήσεις με επαρκή αριθμό δεκαδικών ψηφίων στην οθόνη του βολτόμετρο· για τους σκοπούς μας 
εδώ, τα δύο δεκαδικά ψηφία είναι απολύτως επαρκή. Πειραματιστείτε με διάφορες ρυθμίσεις κλίμα-
κας του βολτόμετρο και προσπαθήστε να κατανοήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα τον σκοπό και τη 
λειτουργία του. Ποιο πρόβλημα προκύπτει εάν η επιλεγμένη κλίμακα στο ψηφιακό πολύμετρο [DMM] 
είναι υπερβολικά μικρή για την υπό μέτρηση τάση; Εάν είναι αχρείαστα μεγάλη; Συγκρίνετε την 
ένδειξη του ψηφιακού πολύμετρου [DMM] με αυτή που δίνει το βολτόμετρο του ίδιου του τροφοδο-
τικού (εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαιωθείτε ότι ερμηνεύετε σωστά τις μονάδες στα δύο όργα-
να (π.χ., η μονάδα mV ισοδυναμεί με 0.001 V).

3. Ρυθμίστε την τάση του τροφοδοτικού σε μία συγκεκριμένη τιμή και καταγράψτε την ένδειξη που 
εμφανίζει το ψηφιακό πολύμετρο [DMM]. Στη συνέχεια, χωρίς να αλλάξετε οτιδήποτε στις ρυθμίσεις 
του τροφοδοτικού και του ψηφιακού πολύμετρου, εναλλάξτε τον τρόπο σύνδεσης των ακροδεκτών του 
ψηφιακού πολύμετρου στο τροφοδοτικό  και καταγράψτε τη νέα ένδειξη. Πώς σχετίζονται μεταξύ 
τους οι δύο ενδείξεις; Γιατί;

4. Προετοιμάστε το κύκλωμα που απεικονίζεται με συνεχείς γραμμές στο Σχ. 1. Αν και σε επίπεδο αρχών 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολλοί τύποι ηλεκτρονικών στοιχείων για το στοιχείο Χ στο 
κύκλωμα του σχήματος, για τους σκοπούς μας εδώ αυτό το στοιχείο θα είναι ένας αντιστάτης με τιμή 
αρκετών kΩ, ο οποίος θα πρέπει να σας δοθεί από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Ο διακόπτης που 

 

Σχ. 1

Διακόπτης

Βολτόμετρο
Τροφοδοτικό
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βλέπετε στο κύκλωμα δεν αποτελεί μέρος του τροφοδοτικού· θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν 
αυτόνομο διακόπτη, ο οποίος θα πρέπει να σας δοθεί από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Ρυθμίστε 
την τάση του τροφοδοτικού σε μία τιμή λίγων volt. Τώρα, συνδέστε το βολτόμετρο με τον τρόπο που 
υποδεικνύουν οι διακεκομμένες γραμμές και μετρήστε την τάση του σημείου Κ σε αναφορικά με το 
σημείο L, (α) με τον διακόπτη ανοιχτό και (β) με τον διακόπτη κλειστό. Στη συνέχεια μετρήστε την 
τάση του σημείου L σε αναφορικά με το σημείο Κ. Συσχετίστε αυτή την ένδειξη με την προηγούμενη 
και αιτιολογήστε το συμπέρασμά σας.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
5. Στο βήμα αυτό θα προετοιμαστείτε για τη μέτρηση του ρεύματος που διαρρέει το στοιχείο Χ, η οποία 

γίνεται στο βήμα 6. Κατ’ αρχάς, αποσυνδέστε το ψηφιακό πολύμετρο [DMM] από το προηγούμενο 
κύκλωμα, αλλά κρατήστε συνδεδεμένο το υπόλοιπο του κυκλώματος. Ρυθμίστε το ψηφιακό πολύμε-
τρο [DMM] για λειτουργία ως αμπερόμετρο (όργανο μέτρησης ρεύματος). Για να γίνει αυτό θα πρέ-
πει να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί και επιλέγοντας τις κατάλληλες υποδοχές του ψηφιακού πολύ-
μετρου [DMM] για τη σύνδεση του κόκκινου και του μαύρου καλωδίου. Σε ορισμένα ψηφιακά πολύ-
μετρα, οι υποδοχές αυτές μπορεί να είναι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις τάσης· 
σε άλλα, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο σε μία ξεχωριστή υποδοχή, η οποία μπορεί να 
ονομάζεται Α.

  Για	τη	μέτρηση	ενός	ρεύματος	που	περνάει	από	ένα	δεδομένο	σημείο	σε	ένα	κύκλωμα,	θα	
πρέπει	να	διακόψετε	το	κύκλωμα	σε	αυτό	το	σημείο	και	να	«παρεμβάλλετε»	το	αμπερόμετρο	
εκεί.	Για	μέτρηση	ρεύματος	σε	δεδομένη	διεύθυνση	αναφοράς,	θα	πρέπει	να	φροντίσετε	ώστε	
το	ρεύμα	να	εισέρχεται στο	αμπερόμετρο	από	το	κόκκινο καλώδιο,	να	διαρρέει το	αμπερόμετρο	
και	να	εξέρχεται από	το	μαύρο καλώδιο.

  Όταν το ψηφιακό πολύμετρο [DMM] είναι σωστά ρυθμισμένο ως αμπερόμετρο, θα εμφανίζεται 
περίπου ως βραχυκύκλωμα μεταξύ των δύο καλωδίων. Αυτό σημαίνει ότι όταν το αμπερόμετρο «εισά-
γεται» σε ένα κύκλωμα, δεν διαταράσσει τη λειτουργία του· συμπεριφέρεται περίπου όπως ένα καλώ-
διο. Σε πολλά αμπερόμετρα, ο βαθμός κατά τον οποίο συμπεριφέρονται ως βραχυκύκλωμα εξαρτάται 
από την επιλεγμένη κλίμακα μέτρησης. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η επιλεγμένη κλίμακα, τόσο 
περισσότερο θα συμπεριφέρεται ως βραχυκύκλωμα το αμπερόμετρο (δηλ., τόσο μικρότερη θα είναι 
η αντίσταση ανάμεσα στους δύο ακροδέκτες του). Σε αμπερόμετρα με ένδειξη μόνο λίγων ψηφίων, 
είναι προτιμότερο να επιλέγετε μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα, η οποία ωστόσο επιτρέπει 
την εμφάνιση ενδείξεων με επαρκή αριθμό σημαντικών ψηφίων. Για τους σκοπούς μας εδώ, η εμφά-
νιση ενδείξεων με δύο ή τρία σημαντικά ψηφία είναι επαρκής. Παρακάτω, όταν θα διαβάσετε-ερμη-
νεύσετε την ένδειξη του αμπερόμετρου, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πρόθεμα μονάδας, εάν εμφα-
νίζεται (π.χ., το mA ισοδυναμεί με 0.001 Α).

6. Δίνεται και πάλι το κύκλωμα που απεικονίζεται με συνεχείς γραμμές στο Σχ. 1. Υποθέστε ότι σας 
ζητείτε να μετρήσετε το ρεύμα στο καλώδιο που συνδέει τον διακόπτη με τον επάνω ακροδέκτη του 
στοιχείου Χ, σε κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά. Για τον σκοπό αυτό, διακόψτε το κύκλω-
μα σε αυτό το σημείο και εισάγετε-συνδέστε το αμπερόμετρο (Α) εν σειρά με το στοιχείο, όπως απει-
κονίζεται στο Σχ. 2 (σκεφτείτε πού θα πρέπει να συνδεθούν το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο). Στην 
ιδανική περίπτωση, εφόσον το αμπερόμετρο συμπεριφέρεται ως βραχυκύκλωμα, από τη σκοπιά του 
κυκλώματος δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κομμάτι καλωδίου, οπότε δεν επηρεάζει τη λει-
τουργία του κυκλώματος. Ωστόσο, αφού συνδεθεί, το ρεύμα του στοιχείου Χ διέρχεται πλέον από το 
αμπερόμετρο, οπότε μπορεί να μετρηθεί. Μετρήστε το ρεύμα i1 που υποδεικνύεται στο σχήμα. Κρα-
τήστε τον διακόπτη του τροφοδοτικού και του κυκλώματος στη θέση off μέχρι να είστε έτοιμοι να 
κάνετε αυτή τη μέτρηση και μόνο τότε γυρίστε τους διακόπτες στη θέση on. Όταν τελειώσετε με αυτό 
το βήμα, επαναφέρετε τον διακόπτη στη θέση off.
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7. Χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο τροφοδοτικό  και στο ψηφιακό πολύμετρο [DMM],	θα προετοι-
μαστείτε τώρα για να μετρήσετε το ρεύμα i2, που υποδεικνύεται στο Σχ. 3. Παρατηρήστε ότι το 
κύκλωμα είναι το ίδιο με πριν· το μόνο που έχει αλλάξει είναι η διεύθυνση αναφοράς για το ρεύμα. 
Τι θα πρέπει να αλλάξετε στον τρόπο με τον οποίο είναι συνδεδεμένο το αμπερόμετρο, προκειμένου 
να μετρήσετε το i2; Εάν δεν είστε σίγουροι, διαβάστε ξανά το βήμα 5. Τώρα, μετρήστε το i2. Συγκρί-
νετε την ένδειξή σας με εκείνη που λάβατε για το i1 παραπάνω και εξηγήστε τα ευρήματά σας. Στη 
συνέχεια σβήστε τα πάντα και αποσυνδέστε το κύκλωμά σας.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ V-I
8. Η συμπεριφορά ωμικό κυκλωματικά στοιχεία μπορεί να αναπαρασταθεί μέσω μιας απεικόνισης (γρα-

φικής παράστασης) στο επίπεδο τάσης-ρεύματος (ν–i). Αυτή η απεικόνιση αποκαλείται συνήθως 
χαρακτηριστική ν–i. Για τα περισσότερα ωμικά στοιχεία, υπάρχει μία μοναδική τιμή του ρεύματος i 
για κάθε τιμή της τάσης v και αντιστρόφως. Για να μετρήσετε το ρεύμα i έναντι της τάσης ν, συνδέστε 
το κύκλωμα του Σχ. 4, χρησιμοποιώντας ένα ωμικό στοιχείο Υ, το οποίο θα σας παρασχεθεί (εάν όχι, 
χρησιμοποιήστε έναν αντιστάτη με τιμή αρκετών kΩ). Το βέλος στο σύμβολο του τροφοδοτικού χρη-
σιμοποιείται για να τονίσει το γεγονός ότι στο τροφοδοτικό η τάση είναι ρυθμιζόμενη (μεταβλητή). 
Χρησιμοποιούνται δύο ψηφιακά πολύμετρα, το ένα ρυθμισμένο ως βολτόμετρο και το άλλο ως αμπε-
ρόμετρο (εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο ψηφιακό πολύμετρο ως αμπερόμετρο, 
σε συνδυασμό με το βολτόμετρο του τροφοδοτικού). Παρατηρήστε ότι, όπως και πριν, το βολτόμετρο 
είναι συνδεδεμένο παράλληλα –δηλαδή στα άκρα του στοιχείου–, ενώ το αμπερόμετρο είναι συνδε-
δεμένο εν σειρά με το στοιχείο. Σκεφτείτε προσεκτικά πού θα πρέπει να συνδεθούν το κόκκινο και το 
μαύρο καλώδιο του ψηφιακού πολύμετρου, για μέτρηση της τάσης και του ρεύματος με την πολικό-
τητα και την κατεύθυνση που υποδεικνύονται στο σχήμα.

  Μεταβάλλετε την τάση στο τροφοδοτικό και καταγράψτε την τάση v = νΚL και το ρεύμα i, για εύρος 
τάσεων  –1 V έως +1 V. Για αρνητικές τιμές τάσης, θα χρειαστεί να αντιστρέψετε τους ακροδέκτες + 
και – στο τροφοδοτικό, έτσι ώστε ο ακροδέκτης – του τροφοδοτικού να συνδέεται στο διακόπτη και 
ο ακροδέκτης + στη γείωση. Το βολτόμετρο του τροφοδοτικού θα εξακολουθεί να δείχνει θετική τάση, 
δεδομένου ότι είναι μόνιμα συνδεδεμένο (εσωτερικά) στην τάση τροφοδοσίας· ωστόσο, η τάση νΚL 
στα άκρα του στοιχείου Υ θα είναι τώρα αρνητική – εάν έχετε ξεχωριστό βολτόμετρο, συνδεδεμένο 
στα άκρα αυτού του στοιχείου, θα πρέπει να παρατηρήσετε μεταβολή στο πρόσημο της ένδειξής του. 
Απεικονίστε το ρεύμα i ως συνάρτηση της τάσης v. Χρησιμοποιήστε επαρκείς μετρήσεις ώστε να 
παράγετε μία ομαλή χαρακτηριστική καμπύλη.

 

Σχ. 2 Σχ. 3

 

Διακόπτης

Αμπερόμετρο



Ηλεκτρονικά κάι κυκλώμάτά – οδΗγος εργάςτΗριου18

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΚΥΚΛΩΜΑ
Αξίζει να επισημάνουμε εξαρχής ότι κανένα συνεχές μέγεθος (δηλαδή, ένα μέγεθος το οποίο μπορεί να 
λαμβάνει τιμές από ένα συνεχές φάσμα τέτοιων) δεν μπορεί να μετρηθεί με απόλυτη ακρίβεια. Και αυτό 
διότι κανένα όργανο μέτρησης δεν είναι τέλειο. Για παράδειγμα, ένα πραγματικό βολτόμετρο δεν είναι 
ποτέ ιδανικό ανοιχτοκύκλωμα και πιθανόν να διαρρέεται από ένα μικρό ρεύμα. Επίσης, ένα πραγματικό 
αμπερόμετρο δεν είναι ποτέ ιδανικό βραχυκύκλωμα και πιθανόν να υπάρχει μία μικρή τάση στα άκρα του. 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτά τα μικρά μεγέθη είναι δυνατόν να επηρεάζουν τα ρεύματα και τις τάσεις 
στο υπό μέτρηση κύκλωμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα όργανα μέτρησης θα επηρεάζουν τα μετρούμενα 
μεγέθη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ερμηνεύουμε σωστά τις ενδείξεις των οργάνων, με βάση τη γνώ-
ση μας για τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε οργάνου. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τέτοιες περιπτώ-
σεις σε επόμενα πειράματα (για παράδειγμα, στο Πείραμα 6 θα δούμε πώς η αντίσταση εισόδου ενός 
βολτόμετρου μπορεί να επηρεάσει μία μέτρηση και πώς μπορούμε να συνυπολογίσουμε αυτή την επίδρα-
ση και να κάνουμε τις κατάλληλες διορθώσεις). Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων που θα 
συναντήσουμε σε αυτό το εργαστήριο, τα κυκλώματα και οι τιμές στοιχείων που χρησιμοποιούμε είναι 
επιλεγμένα με τρόπο ώστε τα βολτόμετρα/αμπερόμετρα να μην επηρεάζουν σε παρατηρήσιμο βαθμό τα 
κυκλώματα· επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα βολτόμετρα/αμπερόμετρα είναι ιδανικά – δηλα-
δή, συμπεριφέρονται ως τέλεια ανοιχτοκυκλώματα και τέλεια βραχυκυκλώματα, αντίστοιχα.

 

Σχ. 4



ΠΕΙΡΑΜΑ  2
ΑΠΛΑ DC ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: 
ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΩΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Στόχος
Σε αυτό το πείραμα θα έχετε την ευκαιρία να εξοικειωθείτε με DC κυκλώματα εν σειρά και εν παραλλή-
λω συνδεδεμένα, καθώς και να επαληθεύσετε βασικές ιδιότητες αυτών των κυκλωμάτων. Επιπλέον, θα 
αποκτήσετε περισσότερη πρακτική εμπειρία με τους αντιστάτες και τα ποτενσιόμετρα και θα μάθετε πώς 
να μετράτε μία αντίσταση. Τέλος, θα μετατρέψετε μη-ηλεκτρικά μεγέθη (ένταση φωτός και θερμοκρασία) 
σε ηλεκτρική αντίσταση, χρησιμοποιώντας απλούς αισθητήρες.

Προετοιμασία 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιό σας και διαβάστε την ύλη για τους νόμους τάσης/ρεύματος του Kirchhoff, τα εν 
σειρά και παράλληλα κυκλώματα, τους αντιστάτες και τους συνδυασμούς αντιστάσεων σε διαιρέτες τάσης.

Υπόδειξη
Θα σας ζητηθεί να συναρμολογήσετε αρκετά κυκλώματα κατά την πορεία και να χρησιμοποιήσετε τα 
κατάλληλα όργανα για τη μέτρηση τάσεων και ρευμάτων. Για αποφυγή σύγχυσης, πριν από κάθε μέτρηση 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 ■ Πρώτα,	συναρμολογήστε το κύκλωμα αυτόνομα, χωρίς να συνδέσετε οποιαδήποτε όργανα μέτρησης 
(ψηφιακά πολύμετρα) σε αυτό.

 ■ Έπειτα,	ανάλογα με το είδος της μέτρησης που σας ζητείται να εκτελέσετε, σκεφτείτε πώς πρέπει να 
συνδέσετε το(α) κατάλληλο(α) όργανο(α) στο κύκλωμα· εάν χρειαστείτε βοήθεια, ανατρέξτε στο 
Πείραμα 1. Για μέτρηση τάσης, θα πρέπει απλώς να συνδέσετε το βολτόμετρο εν παραλλήλω με συγκε-
κριμένα μέρη του κυκλώματος, χωρίς να διακόψετε οποιεσδήποτε συνδέσεις στο κύκλωμα. Για μέτρη-
ση ρεύματος, θα πρέπει να διακόψετε κάποια σύνδεση στο κύκλωμα και να συνδέσετε το αμπερόμετρο 
εν σειρά με αυτό.

 ■ Τέλος,	αφού βεβαιωθείτε ότι ξέρετε πώς πρέπει να γίνει η μέτρηση, προχωρήστε στη σύνδεση του 
κατάλληλου οργάνου.

ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑ 
1. Κατασκευάστε το εν σειρά κύκλωμα που απεικονίζεται στο Σχ. 1. Για αυτό το πείραμα, τα Χ και Υ 

είναι ωμικά στοιχεία τα οποία θα σας παρασχεθούν (για παράδειγμα, δύο γραμμικοί αντιστάτες, έκα-
στος με (διαφορετική) τιμή αρκετών kΩ· ανατρέξτε στο Παράρτημα Α για πληροφορίες σχετικά με 
τις τιμές των αντιστάσεων). Ρυθμίστε το τροφοδοτικό σε μία αυθαίρετη τιμή τάσης. Μετρήστε τις 
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τάσεις νs, ν1 και ν2 . (Για να μετρήσετε την τάση στα άκρα ενός στοιχείου, θα πρέπει 
να συνδέσετε το βολτόμετρο εν παραλλήλω με αυτό· δεν θα πρέπει να διακόπτετε 
οποιεσδήποτε συνδέσεις όταν μετράτε τάσεις. Σκεφτείτε πού θα πρέπει να συνδεθεί 
το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο του βολτόμετρου.) Επαληθεύστε ότι οι μετρούμε-
νες τάσεις ικανοποιούν τον νόμο του Kirchhoff:

 νs = ν1 + ν2  (1)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
2. Κατασκευάστε το παράλληλο κύκλωμα που απεικονίζεται στο Σχ. 2, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 

που σας έχουν δοθεί για τα Χ και Υ. Ρυθμίστε το τροφοδοτικό μια αυθαίρετη τιμή τάσης. Μετρήστε 
τα ρεύματα i1, i2 και i3. (Μην αλλάξετε την τάση στο τροφοδοτικό  κατά τη διάρκεια αυτών των μετρή-
σεων. Σκεφτείτε ποια σύνδεση θα πρέπει να διακόψετε σε κάθε περίπτωση προκειμένου να παρεμ-
βάλλετε το αμπερόμετρο στο κύκλωμα και πού πρέπει να συνδεθούν το κόκκινο και το μαύρο καλώ-
διό του.) Χρησιμοποιήστε κατάλληλη κλίμακα τιμών ψηφιακό πολύμετρο,	έτσι ώστε να μην εμφανίζονται 
περισσότερα από δύο ή τρία σημαντικά ψηφία. Επαληθεύστε ότι τα μετρούμενα ρεύματα ικανοποιούν 
τον νόμο του Kirchhoff:

 i3 = i1 + i2  (2)

ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
3. Δημιουργήστε τη γραφική παράσταση του ρεύματος i συναρτήσει της τάσης ν για έναν (γραμμικό) 

αντιστάτη που θα σας δοθεί από τον εκπαιδευτή σας, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που δίνεται στο 
Πείραμα 1, βήμα 8. Χρησιμοποιήστε τόσο θετικές όσο και αρνητικές τιμές τάσης. Επαληθεύστε ότι 
η μορφή της γραφικής παράστασης ικανοποιεί τον νόμο του Ohm:

   (3)

 και βρείτε την τιμή της αντίστασης R από την κλίση της καμπύλης.

4. Σβήστε το τροφοδοτικό και αποσυνδέσετε το κύκλωμα που χρησιμοποιήσατε στο προηγούμενο βήμα. 
Διαμορφώστε το ψηφιακό πολύμετρο για λειτουργία ως ωμόμετρο. Σε αυτή τη συνδεσμολογία, το όργα-
νο περνάει το δικό του ρεύμα στην υπό μέτρηση αντίσταση, μετράει την τάση στα άκρα της και υπο-
λογίζει και εμφανίζει την τιμή της αντίστασης (R = ν / i). Μετρήστε την αντίσταση του αντιστάτη που 

 

Σχ. 2

Σχ. 1
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χρησιμοποιήσατε στο βήμα 3, χρησιμοποιώντας το ωμόμετρο όπως απεικονίζεται στο Σχ. 3. Σημείωση: 
Βεβαιωθείτε ότι τίποτα άλλο δεν είναι συνδεδεμένο στον αντιστάτη που πρόκειται να μετρήσετε.

 Συγκρίνετε την ένδειξη του ωμόμετρου με την τιμή που βρήκατε στο βήμα 3 παραπάνω.

5. Ανατρέχοντας στον χρωματικό κώδικα τιμών αντιστάσεων, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α, 
διαβάστε την τιμή της αντίστασης. Πόσο διαφέρει (ποσοστιαία) αυτή η τιμή από την τιμή που μέτρη-
σε το ωμόμετρο; Είναι αυτή η διαφορά μέσα στα όρια της προδιαγραφόμενης ανοχής για τον συγκε-
κριμένο αντιστάτη;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιπρόσθετα με την αντίστασή του, μία σημαντική προδιαγραφή για έναν αντιστάτη είναι 
η μέγιστη ισχύς που μπορεί να χειριστεί. Οποτεδήποτε χρησιμοποιείτε έναν αντιστάτη σε ένα κύκλω-
μα, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι η κατανάλωση ισχύος σε αυτόν, η οποία υπολογίζεται ως Ρ = νi = 
ν2/ R = i2R, είναι μικρότερη από αυτή την τιμή. Για τα πειράματά μας, μπορείτε εκ του ασφαλούς να 
χρησιμοποιείτε αντιστάτες του ½ W, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αρκούν ακόμα και αυτοί 
του ¼ W. 

ΩΜΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
6. Οι αισθητήρες είναι στοιχεία τα οποία μετατρέπουν μη-ηλεκτρικά, φυσικά μεγέθη σε ηλεκτρικά, έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση και ο χειρισμός τους μέσω ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Σε αυτό το 
πείραμα θα δουλέψετε με δύο τύπους αισθητήρων, οι οποίοι θα σας παρασχεθούν από τον εκπαιδευ-
τή σας. Ο πρώτος είναι ένας φωτοαντιστάτης (photoresistor): ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα του οποίου 
η αντίσταση εξαρτάται από την ένταση του φωτός. Επαληθεύεστε αυτή την ιδιότητα με το ωμόμετρο, 
χρησιμοποιώντας τον φωτοαντιστάτη που θα σας δοθεί από τον εκπαιδευτή σας. Ποιος θεωρείτε ότι 
είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να απεικονίσετε την χαρακτηριστική i–ν αυτού του στοιχείου για 
διάφορες εντάσεις φωτός, πάνω στο ίδιο ζεύγος αξόνων; (Μην επιχειρήσετε ποσοτική απεικόνιση· 
δημιουργήστε ένα διάγραμμα το οποίο θα δίνει μία «ποιοτική» εκτίμηση του πώς πρέπει να δείχνει 
μία σωστή γραφική παράσταση, χρησιμοποιώντας τον οριζόντιο άξονα για την τάση ν και τον κατα-
κόρυφο άξονα για το ρεύμα i.)

7. Ένας άλλος τύπος ωμικού αισθητήρα είναι το αποκαλούμενο θερμίστορ (thermistor): ένα εξάρτημα 
του οποίου η αντίσταση εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Επαναλάβετε το βήμα 6, χρησιμοποιώντας 
το thermistor που θα σας δοθεί από τον εκπαιδευτή σας (οποιοσδήποτε τύπος με ονομαστική τιμή 
μερικών kΩ αρκεί). Για να αλλάξετε την θερμοκρασία που «ανιχνεύει» ο αντιστάτης, μπορείτε να 
φυσήξετε συμπυκνωμένο αέρα πάνω του με ένα καλαμάκι.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ
8. Μετρήστε τις τιμές των δύο αντιστάσεων χρησιμοποιώντας το ωμόμετρο. Υπολογίστε πόση θα ήταν 

η ισοδύναμη αντίσταση εάν συνδέατε αυτές τις αντιστάσεις εν σειρά. Στη συνέχεια συνδέστε τις εν 
σειρά και μετρήστε τη συνολική αντίσταση. Συγκρίνετε την ένδειξη του οργάνου με το αποτέλεσμα 
του υπολογισμού σας.

 

Σχ. 3

Ωμόμετρο
Εδώ δεν συνδέεται 

τίποτα άλλο
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9. Επαναλάβετε το βήμα 8 με τις δύο αντιστάσεις συνδεδεμένες εν παραλλήλω. 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 
10. Γι’ αυτό το βήμα θα πρέπει να σας δοθεί ένας μεταγωγικός διακόπτης «ενός πόλου, δύο θέσεων» 

(single-pole, double–throw). Το σύμβολο για αυτό το στοιχείο απεικονίζεται στο Σχ. 4. Ανάλογα με 
τη θέση του, ο διακόπτης συνδέει το τερματικό σημείο Α είτε στο Β (όπως στο σχήμα) είτε στο C. 
Χρησιμοποιήστε το ωμόμετρο για να προσδιορίσετε τους μη-χαρακτηρισμένους ακροδέκτες του δια-
κόπτη σας σε αντιστοιχία με τα τερματικά σημεία Α, Β και C του Σχ. 4. (Σημείωση: Όταν γίνεται μία 
σύνδεση μεταξύ δύο τερματικών σημείων, δημιουργείται βραχυκύκλωμα ανάμεσά τους, με πρακτικά 
μηδενική αντίσταση. Όταν διακόπτεται η σύνδεση ανάμεσα σε δύο σημεία, και υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν συνδέεται κάποιο στοιχείο, λέμε ότι υφίσταται ανοιχτό κύκλωμα μεταξύ των δύο σημείων, με 
πρακτικά άπειρη αντίσταση.) Όταν χρησιμοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ, το ωμόμετρο 
εξυπηρετεί ως ελεγκτής συνέχειας κυκλωμάτων (continuity tester).

ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΤΑΣΗΣ
11. Κατασκευάστε τον διαιρέτη τάσης που απεικονίζεται στο Σχ. 5, χρησιμοποιώντας δύο αντιστάτες, 

έκαστος με (διαφορετική) τιμή αρκετών kΩ. Ρυθμίστε την τάση τροφοδοσίας νs σε οποιαδήποτε βολι-
κή τιμή, μετρήστε την τάση v και επαληθεύστε ότι ικανοποιεί τη σχέση που διέπει τους διαιρέτες 
τάσης:

   (4)

12. Σχεδιάστε έναν διαιρέτη τάσης με τρόπο ώστε να διαιρεί μία τάση κατά παράγοντα 3 και, όταν οδη-
γείται από τροφοδοτικό 10 V, η κατανάλωση ισχύος του να μην ξεπερνά τα 100 mW. Στη συνέχεια 
συνδέστε το κύκλωμα και επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία του.

 

Σχ. 4

 

Σχ. 5
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ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ 
13. Ένα ποτενσιόμετρο είναι ένας διαιρέτης τάσης με μεταβλητό λόγο διαίρεσης. Το σύμβολο για αυτό 

το στοιχείο απεικονίζεται στο Σχ. 6. Η συνολική αντίσταση μεταξύ των σημείων D και Ε είναι στα-
θερή. The αντίσταση μεταξύ των σημείων F και D είναι R1 και η αντίσταση μεταξύ των F και Ε είναι 

R2. Το βέλος αντιπροσωπεύει έναν μηχανισμό κύλισης, ο οποίος μπορεί να κινείται 
κατά μήκος του ποτενσιόμετρου. (Υπάρχουν επίσης ποτενσιόμετρα κυκλικής διαδρο-
μής, στα οποία η αντίσταση είναι διαμορφωμένη ως τμήμα κύκλου και ο μηχανισμός 
κύλισης πρέπει να περιστρέφεται αντί να κινείται ευθύγραμμα.) Μέσω του μηχανισμού 
κύλισης οι τιμές των R1 και R2 μπορούν να μεταβάλλονται, ενώ η συνολική αντίσταση, 
R1 + R2 , παραμένει σταθερή.1 Κατ' αυτό τον τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί ένας μετα-
βλητός διαιρέτης τάσης, γεγονός το οποίο συνάγεται άμεσα από την εξίσωση 4. Χρη-
σιμοποιήστε το ωμόμετρο για να μελετήσετε τη λειτουργία του ποτενσιόμετρου που 
θα σας δοθεί. Σε αυτό το βήμα, μην συνδέσετε οτιδήποτε άλλο στο ποτενσιόμετρο. 
Προσδιορίστε τους ακροδέκτες D, Ε και F και βρείτε την ελάχιστη και μέγιστη τιμή 
των R1, R2 και R1 + R2.

14. Αντικαταστήστε τους δύο αντιστάτες του Σχ. 5 με το ποτενσιόμετρο, όπως βλέπετε στο Σχ. 7. Χρη-
σιμοποιήστε οποιαδήποτε βολική τιμή για την νs. Παρατηρήστε την επίδραση που έχει η ρύθμιση του 
ποτενσιόμετρου στην τιμή της v. Ποια είναι η ελάχιστη και η μέγιστη επιτεύξιμη τιμή για την v, σε 
σύγκριση με την νs;

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΤΑΣΕΙΣ
15. Προτείνετε ένα κύκλωμα το οποίο θα παράγει μία τάση μεταβαλλόμενη ανάλογα με την ένταση φωτός 

στον χώρο σας. Συνδέστε το κύκλωμα και δοκιμάστε το. Σκεφτείτε τρόπους για να κάνετε το κύκλω-
μα πιο «ευαίσθητο» στο υπό μέτρηση φυσικό μέγεθος. Παρουσιάστε το κύκλωμα στον εκπαιδευτή 
σας.

16. Επαναλάβετε το βήμα 15, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά ως φυσικό μέγεθος τη θερμοκρασία αντί 
της έντασης φωτός.

1 Τα ποτενσιόμετρα στα οποία η R2 μεταβάλλεται σε αναλογία με τη μετατόπιση του μηχανισμού κύλισης από την κάτω θέση στο 
Σχ. 6 χαρακτηρίζονται ως γραμμικά. Μία άλλη κατηγορία είναι τα λογαριθμικά ποτενσιόμετρα, στα οποία η μετατόπιση του 
μηχανισμού από το επάνω σημείο είναι ανάλογη του log R2. Αυτά είναι κατάλληλα για χρήση σε κυκλώματα ελέγχου έντασης 
ήχου, επειδή η αντίληψη της ηχηρότητας από το ανθρώπινο αφτί ακολουθεί τον λογαριθμικό νόμο.

 

Σχ. 7

Σχ. 6
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