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ΕΚΦΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών 2009 
Προκαταρκτικός διαγωνισµός στη Φυσική 

 
Σχολείο: ____________________________________________   
 
Ονόµατα των µαθητών της οµάδας 

1) _______________________________   
2) _______________________________  
3) _______________________________  

 
 

Επισηµάνσεις από τη θεωρία 
 
Παθητικό ηλεκτρικό δίπολο ονοµάζουµε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει 
δύο πόλους και όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό κύκλωµα µετατρέπει την 
ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια άλλης µορφής. Έτσι, ένα απλό σύρµα και 
ένας κινητήρας είναι παθητικά ηλεκτρικά δίπολα, γιατί µετατρέπουν την 
ηλεκτρική ενέργεια σε θερµική και µηχανική. Μια µπαταρία όµως, αν και είναι 
ηλεκτρικό δίπολο, δεν είναι παθητικό ηλεκτρικό δίπολο γιατί µετατρέπει 
χηµική ενέργεια σε ηλεκτρική.  
 
Όταν στους πόλους ενός παθητικού ηλεκτρικού δίπολου εφαρµόσουµε 
ηλεκτρική τάση (V), τότε από αυτό διέρχεται ηλεκτρικό ρεύµα (i). Αν 
µεταβάλλουµε την τάση V, µεταβάλλεται και το ρεύµα i. Μεταξύ του ρεύµατος 
i και της εφαρµοζόµενης τάσης ισχύει µια µαθηµατική σχέση: 

i f(V)=  

Η µορφή της συνάρτησης f(V), εξαρτάται από το είδος και την κατασκευή του 
δίπολου. Η γραφική παράσταση του ρεύµατος i σε συνάρτηση µε την τάση V, 
ονοµάζεται χαρακτηριστική καµπύλη του δίπολου. Αν ξέρουµε τη 
χαρακτηριστική ενός δίπολου µπορούµε να βγάλουµε συµπεράσµατα για τη 
δοµή του και τις ιδιότητές του.   
Αν το ρεύµα i είναι ανάλογο της τάσης V, τότε το δίπολο λέγεται αντιστάτης. 
Ο σταθερός λόγος της εφαρµοζόµενης τάσης V προς το ρεύµα i που 
προκαλεί, ονοµάζεται αντίσταση (R) του αντιστάτη: 

V
R

i
=  

Η µονάδα αντίστασης στο ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων ονοµάζεται Ohm 
(συµβολίζεται 1Ω) 
 
Με τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης εργαστηριακής άσκησης, επιδιώκουµε: 

1) Να κατασκευάσουµε πειραµατικά τη χαρακτηριστική δύο ηλεκτρικών 
δίπολων: Ενός αντιστάτη και µιας ράβδου γραφίτη.  

2) Από την χαρακτηριστική του αντιστάτη να υπολογίσουµε την τιµή της 
αντίστασής του.  

3) Από τη χαρακτηριστική της ράβδου γραφίτη, να ελέγξουµε αν υπάρχει 
περιοχή τιµών της εφαρµοζόµενης τάσης, όπου το δίπολο 
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συµπεριφέρεται ως αντιστάτης και να υπολογίσουµε την αντίστασή του 
στην περιοχή αυτή.  

4) Αν µας δίνεται µια χαρακτηριστική και ένα σύνολο από δίπολα, να 
κάνουµε τις κατάλληλες µετρήσεις, ώστε να αντιστοιχήσουµε τη 
χαρακτηριστική µε το σωστό δίπολο.   

 
 
 
Όργανα και υλικά  
 

1. Τροφοδοτικό DC 0…20V, imax=6A 
2. ∆ύο πολύµετρα 
3. Αντιστάτης (3) 
4. Ράβδος γραφίτη (3) 
5. Καλώδια 
6. Χαρτί µιλιµετρέ  
7. Χαρακάκι 
8. Αριθµοµηχανή  

 
 

Πειραµατική διαδικασία 
 
Πείραµα 1: Πειραµατική κατασκευή της χαρακτηριστικής του αντιστάτη και 
µέτρηση της αντίστασής του  

 
1. Για να κατασκευάσουµε πειραµατικά τη χαρακτηριστική του αντιστάτη (ή 

οποιουδήποτε άλλου δίπολου), συναρµολογούµε το κύκλωµα που 
εικονίζεται σχηµατικά στο σχήµα 1. 

 
Σχήµα 1 
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Προσοχή: Όταν συναρµολογήσουµε το κύκλωµα, ∆ΕΝ ανοίγουµε το 
τροφοδοτικό. Καλούµε τον επιβλέποντα καθηγητή να ελέγξει την 
πειραµατική διάταξη. 
 

2. Με το τροφοδοτικό εφαρµόζουµε διάφορες τιµές τάσης στους πόλους του 
δίπολου, ξεκινώντας από το µηδέν. Με το βολτόµετρο µετράµε κάθε τιµή 
της ηλεκτρικής τάσης στους πόλους του δίπολου και µε το αµπερόµετρο, 
µετράµε την τιµή του αντίστοιχου ρεύµατος που διέρχεται από αυτό.  
Προσοχή: 
Λαµβάνουµε µετρήσεις για τάσεις από 0 
έως 7Volt. Κάθε τιµή της τάσης να 
διαφέρει από την προηγούµενή της κατά 
1Volt, περίπου. Καταχωρούµε τις τιµές 
τάσης και ρεύµατος στον πίνακα 1 µε 
προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.  
Με το τέλος των µετρήσεων, 
επαναφέρουµε την τάση στο µηδέν και 
κλείνουµε το τροφοδοτικό. 

 
Πείραµα 2: Πειραµατική κατασκευή της 
χαρακτηριστικής της ράβδου γραφίτη   
 
3. Στο κύκλωµα του σχήµατος 1, στη θέση 

του αντιστάτη τοποθετούµε τη ράβδο από 
γραφίτη. Η σύνδεση της ράβδου γίνεται 
στα άκρα της, µε καλώδια που φέρουν 
δαγκάνες (κροκοδειλάκια). 

 
4. Επαναλαµβάνουµε τις µετρήσεις τάσης-

ρεύµατος για τη ράβδο από γραφίτη, 
όπως στο πείραµα 1.   
Εφαρµόζουµε τάσεις από 0 έως 7Volt, ανά 
1Volt, περίπου. Καταχωρούµε τις τιµές 
τάσης και ρεύµατος στον πίνακα 2 µε 
προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.  
Με το τέλος των µετρήσεων, 
επαναφέρουµε την τάση στο µηδέν και 
κλείνουµε το τροφοδοτικό. 

 
 
 

Επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων 
 
1) Στο χαρτί millimeter, σχεδιάζουµε σύστηµα ορθογωνίων αξόνων τάσης 

(οριζόντιος)-ρεύµατος (κατακόρυφος). Βαθµονοµούµε τους άξονες, 
επιλέγοντας κατάλληλη κλίµακα, ώστε να συµπεριλαµβάνονται όλες οι 
πειραµατικές τιµές που έχουµε καταχωρήσει στους πίνακες 1 και 2.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Τάση V 

Volt 
Ρεύµα i 

A 
0 0 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Τάση V 

Volt 
Ρεύµα i 

A 
0 0 
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2) Τοποθετούµε στο σύστηµα αξόνων τα πειραµατικά σηµεία τάσης-
ρεύµατος, σύµφωνα µε τα πειραµατικά δεδοµένα του πίνακα 1. 
Εξετάζουµε αν τα πειραµατικά σηµεία βρίσκονται (περίπου) πάνω σε µια 
ευθεία που διέρχεται από το µηδέν. Αν ΝΑΙ, σχεδιάζουµε την ευθεία που 
διέρχεται πλησιέστερα από το σύνολο των σηµείων.  

 
3) Υπολογίζουµε την κλίση (κ) της ευθείας και από αυτή την αντίσταση (R) 

του αντιστάτη: 
1

κ
R

=  

Υπολογισµοί: 
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   

R=_____Ω 
 
4) Τοποθετούµε στο ίδιο σύστηµα αξόνων τα πειραµατικά σηµεία τάσης-

ρεύµατος, σύµφωνα µε τα πειραµατικά δεδοµένα του πίνακα 2. 
Σχεδιάζουµε συνεχή και λεία (όχι τεθλασµένη) καµπύλη γραµµή, που 
περνάει πλησιέστερα από το σύνολο των σηµείων.  

 
5) Για µικρές τιµές της τάσης (0 έως 4Volt περίπου), η καµπύλη που 

σχεδιάσαµε προσεγγίζεται από µια ευθεία που διέρχεται από το µηδέν 
και είναι εφαπτόµενη της καµπύλης. Αυτό σηµαίνει ότι για µικρές τιµές 
της τάσης ο γραφίτης συµπεριφέρεται ως αντιστάτης. Σχεδιάζουµε την 
ευθεία αυτή και από την κλίση της υπολογίζουµε την αντίσταση (Rγραφ) 
του γραφίτη, όταν η τάση είναι σχετικά µικρή.   

 
Υπολογισµοί: 
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   

Rγραφ =_____ Ω 
 
6) Επιλέγουµε τις σωστές απαντήσεις: 

Σύµφωνα µε τη χαρακτηριστική της ράβδου από γραφίτη, που έχουµε 
κατασκευάσει: 

a. Όταν αυξάνουµε την τάση, η αντίσταση της ράβδου διατηρείται 
σταθερή  

b. Όταν αυξάνουµε την τάση, η αντίσταση της ράβδου µειώνεται 
c. Όταν αυξάνουµε την τάση, η αντίσταση της ράβδου αυξάνεται 
d. Η ράβδος από γραφίτη συµπεριφέρεται ως αντιστάτης 
e. Η ράβδος από γραφίτη δεν συµπεριφέρεται ως αντιστάτης 

 
Αιτιολόγηση των απαντήσεων µας  
_________________________________________________________   
_________________________________________________________   
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_________________________________________________________   
_________________________________________________________   
_________________________________________________________   
_________________________________________________________   

 
 
7) ∆ίνεται η χαρακτηριστική που εικονίζεται στο σχήµα 2. ∆ίνονται επίσης 

δύο ράβδοι από γραφίτη και δύο αντιστάτες. Κάνουµε τις κατάλληλες 
µετρήσεις για να βρούµε σε ποιο από τα τέσσερα ηλεκτρικά στοιχεία 
αντιστοιχεί η δεδοµένη χαρακτηριστική. Περιγράφουµε αναλυτικά τους 
συλλογισµούς µας και τις ενέργειας που κάναµε.  

 
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   
____________________________________________________________   

Χαρακτηριστική αντιστάτη
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A

 
Σχήµα 2 
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Αξιολόγηση της άσκησης 
 

Σύνθεση κυκλωµάτων 15 

Λήψη και καταγραφή µετρήσεων 08 

Κλίµακες και βαθµονόµηση αξόνων γραφήµατος 10 

Τοποθέτηση πειραµατικών σηµείων στο σύστηµα αξόνων 05 

Σχεδίαση πειραµατικής ευθείας 02 

Σχεδίαση πειραµατικής καµπύλης 05 

Σχεδίαση της εφαπτόµενης της καµπύλης στην περιοχή του µηδενός 05 

Υπολογισµός της κλίσης της πειραµατικής ευθείας 05 

Πειραµατικός υπολογισµός της αντίστασης του αντιστάτη 05 

Πειραµατικός υπολογισµός της αντίστασης του γραφίτη για µικρές 
τιµές της τάσης 

05 

Απάντηση στην ερώτηση πολλαπλής επιλογής 04 

Τεκµηρίωση της απάντησης 06 

Σωστή επιλογή αντιστάτη 10 

Τεκµηρίωση της επιλογής 15 

Σύνολο 100 

 


