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ỡởỡỞểủỏỢỬởỨỞỡ: 
	  
1.ỏπư̆λέξτự ửπο το ửρư̆στựρό ράφư̆ του ựρữửστỷρίου ένử τροφοτư̆₫ό, ένửν 
ửντư̆στάτỷ ₫ư̆ ένửν λửμπτήρử. ểπο το Ựựξư̆ό ράφư̆ ựπư̆λέξτự ένửν Ỏư̆ử₫όπτỷ ửπλό.  
 
ởử σύρựτự στο πάữ₫ο ựρữửσίửς όλử τử πửρửπάνω υλư̆₫ά. 
 
2. ểπửρửίτỷτựς ρυƯ̆μίσựư̆ς: 

• Ờάνựτự Ựư̆πλό ₫λư̆₫ πάνω στον ửντư̆στάτỷ ₫ửư̆ συμπλỷρώστự τư̆μή 
ωμư̆₫ής ửντίστửσỷς 50Ử. 

• Ỏư̆πλό ₫λư̆₫ στο τροφοỰοτư̆₫ό ₫ửư̆ Ư̆έστự τάσỷ 10Volt ₫ửư̆ ửντίστửσỷ 5Ử. 
• Ỏư̆πλό ₫λư̆₫ πάνω στο λửμπτήρử ₫ửư̆ συμπλỷρώστự 5W & 5V. 

 
 
 
3. ởử σχựỰư̆άσựτự ₫ửư̆ νử συνửρμολοữήσựτự  
τώρử ένử ₫ύ₫λωμử συνỰέοντửς όλử τử  
πửρửπάνω σự σựư̆ρά. 
 
 
 
 
 
4. Ủτỷ συνέχựư̆ử ửπο το Ựựξư̆ό ράφư̆ ựπư̆λέξτự τρư̆ử πολύμựτρử /Ữολτόμựτρử, 
σύρửτέ τử στο πάữ₫ο ựρữửσίửς  ₫ửư̆ συνỰựστự τử πửράλλỷλử μự το τροφοỰοτư̆₫ό, 
τον ửντư̆στάτỷ ₫ửư̆ το λửμπτήρử ửντίστοư̆χử. 
 
5.Ờλựίστự το Ỏư̆ử₫όπτỷ ₫ửư̆ ₫ửτửữράψτự τư̆ς ựνỰựίξựư̆ς των Ữολτομέτρων.      
 
VR=       Vr=  Vờ= 
 
ỏρώτỷσỷ: ỏίνửư̆ ỷ ένỰựư̆ξỷ του Ữολτομέτρου στử ά₫ρử του τροφοỰοτư̆₫ού 
ίσỷ μự τỷν ổλự₫τρựữựρτư̆₫ή Ựύνửμỷ τỷς πỷữής (τροφοỰοτư̆₫ό); 
 
 
 
 
 
6.Ứπολοữίστự μự το νόμο του OHM τỷν έντửσỷ του ρựύμửτος που 
Ựư̆ửρρέựư̆ το ₫ύ₫λωμử: 

ớ=................. 
 
 
 
 
 
7. ỏπư̆λέξτự ửπο το Ựựξư̆ό ράφư̆ ένử ửμπựρόμựτρο, συνỰέστự το σự σựư̆ρά σự 
₫άποư̆ο σỷμựίο του ₫υ₫λώμửτος ₫ửư̆ ₫ửτửữράψτự τỷν ένỰựư̆ξỷ: 

ớể=…………. 
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8. ỏίνửư̆ ỷ ένỰựư̆ξỷ του ửμπựρομέτρου ίỰư̆ử μự ửυτή που υπολοữίστỷ₫ự ửπο 
το νόμο του ỡổỞ; 

ởểớ                ỡỪớ 
 
9. Ởự ỰựỰομένο ότư̆ ỷ ựσωτựρư̆₫ή ửντίστửσỷ τỷς πỷữής (τροφοỰοτư̆₫ό) 
ựίνửư̆ r=5Ử , νử ựπửλỷƯ̆ựύσựτự τỷ σχέσỷ: 

ớ=(ỏ-Vπ)/r  = VR/R 
 

 
 
 
10. ởử υπολοữίσựτự τỷν ư̆σχύ ợỏ που πửρέχựư̆ ỷ πỷữή στο ₫ύ₫λωμử 

ợỏ= 
 
11.ởử υπολοữίσựτự τỷν ư̆σχύ που ₫ửτửνửλώνựτửư̆ στον ửντư̆στάτỷ R 

PR= 
 
12.ởử υπολοữίσựτự τỷν ư̆σχύ που ₫ửτửνửλώνựτửư̆ στον λửμπτήρử 

ợờ= 
 
13.ởử υπολοữίσựτự τỷν ư̆σχύ που ₫ửτửνửλώνựτửư̆ στỷν ựσωτựρư̆₫ή 
ửντίστửσỷ r τỷς πỷữής 

Pr= 
 
14.ởử υπολοữίσựτự το άƯ̆ροư̆σμử:  Pr   + ợờ + PR  =  
  
 
15.ởử συữ₫ρίνựτự το πửρửπάνω άƯ̆ροư̆σμử συữ₫ρίνựτự μự τỷ τư̆μή τỷς 
ư̆σχύος ợỏ. Ủχολư̆άστự το ửποτέλựσμử. 
 
 
 
 
 
16.Ởπορựίτự νử ự₫τư̆μήσựτự ửν λửμπτήρửς λựư̆τουρữựί σửν ένửς ửπλός 
ửντư̆στάτỷς ή όχư̆. ởử προτựίνựτự ένử τρόπο (Ởπορựίτự νử 
χρỷσư̆μοποư̆ήσựτự όλựς τư̆ς Ựư̆ửτάξựư̆ς ₫ửư̆ τử ựρữửλựίử του λοữư̆σμư̆₫ού). 


