
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΙΚΗ  Α ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΤΝΔΕΗ ΑΝΣΙΣΑΕΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΑ: 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΤΝΔΕΗ ΑΝΣΙΣΑΕΩΝ. 

υνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα:  http://phet.colorado.edu/el/simulation/circuit-construction-

kit-dc  

1. Καταςκευάςτε τα παρακάτω κφκλωμα και ςυμπλθρώςτε τον πίνακα. 

      
Σάςθ ςτα άκρα τθσ αντίςταςθσ Ζνταςθ που διαρρζει τθν αντίςταςθ 

  

2. Καταςκευάςτε προςκζτοντασ μια ίδια αντίςταςθ 10 Ω το παρακάτω κφκλωμα και 

απαντιςτε ςτα παρακάτω ερωτιματα. 

 
Α) θ ταχφτθτα κίνθςθσ  των θλεκτρονίων  …………………… και αυτό εκφράηεται με τθν 

………………….. του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

Β) θ αφξθςθ ταχφτθτασ ςτθν κίνθςθ των θλεκτρονίων οφείλεται ςτθν μείωςθ τθσ 

………………… 

Γ) ενώ θ τάςθ τθσ πθγισ παρζμεινε ςτακερι,  θ τάςθ ςτα άκρα των αντιςτάςεων 

ζμεινε ………………. και θ ζνταςθ του ρεφματοσ που διαρρζει τθν κάκε αντίςταςθ 

ζγινε …………………… 

Δ) ςυμπλθρώςτε τον πίνακα. ( R1 πάνω αντίςταςθ , R2  κάτω αντίςταςθ) 

Σάςθ ςτα άκρα 
τθσ αντίςταςθσ 
R1 

Ζνταςθ που 
διαρρζει τθν 
αντίςταςθ R1 

Σάςθ ςτα 
άκρα τθσ 
αντίςταςθσ R2 

Ζνταςθ που 
διαρρζει τθν 
αντίςταςθ R2 

Ζνταςθ που 
διαρρζει τθν 
πθγι  

     

Ποια ςχζςθ ιςχφει για τισ τάςεισ των αντιςτάςεων και τθσ πθγισ;  …………………………. 

Για τισ εντάςεισ του ρεφματοσ που διαρρζουν το κφκλωμα ςτον κόμβο  τι ιςχφει;  

Ποιοσ κανόνασ επιβεβαιώνεται; ………………………………………………………………………….. 

 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/circuit-construction-kit-dc
http://phet.colorado.edu/el/simulation/circuit-construction-kit-dc


Τπολογίςτε το πθλίκο τθσ τάςθσ προσ τθν ζνταςθ του ρεφματοσ (R = ΔV / I )  ςτα: 

a) άκρα τθσ R1  

b) άκρα τθσ R2  

c) άκρα τθσ R1 kai τθσ R2 

επιβεβαιώνεται ο τφποσ  1/R12 = 1/R1 + 1/R2   ; 

3. Αν προςκζςουμε παράλλθλα και μια τρίτθ αντίςταςθ 10 Ω ςτθν προθγοφμενθ 

ςφνδεςθ , τι πιςτεφεται ότι κα ςυμβεί: ( πρώτα απαντιςτε και μετά επιβεβαιώςτε ) 

Α) θ ταχφτθτα  κίνθςθσ των θλεκτρονίων κα …………………. 

Β) θ ζνταςθ του ρεφματοσ που διαρρζει κάκε αντίςταςθ κα είναι ………………. 

και κα είναι το ………………. τθσ ζνταςθσ που διαρρζει τθν πθγι. 

Γ) θ τάςθ ςτα άκρα τθσ κάκε αντίςταςθσ κα είναι ……………. και ςτα άκρα των τριών 

αντιςτάςεων κα είναι ιςθ με τθν τάςθ τθσ ……………. 

Δ) θ ςυνολικι αντίςταςθ των τριών αντιςτάςεων κα είναι ιςθ με ……………………………   

 

4. Πραγματοποιιςτε τθν παρακάτω ςφνδεςθ 

 
Μποροφμε να αντικαταςτιςουμε τισ δυο αντιςτάςεισ με μια άλλθ ώςτε θ κίνθςθ 

των θλεκτρονίων να είναι ιςοταχισ;(όςο τθσ πθγισ) …….. τι τιμι κα ζχει;   …………. 

Η ζνταςθ που διαρρζει τισ δυο αντιςτάςεισ είναι ίδια;…………………………………………. ε 

ποια αντίςταςθ θ κίνθςθ των θλεκτρονίων είναι μεγαλφτερθ ….. Γιατί πιςτεφεται ότι 

ςυμβαίνει αυτό; ……………………………………………………………………………………… 

ε ποια αντίςταςθ θ τάςθ ςτα άκρα τθσ είναι μεγαλφτερθ; ………………………………… 

Αν αντικαταςτιςουμε τθν πθγι με μια άλλθ μεγαλφτερθσ τιμισ τι κα ςυμβεί ςτθν: 

Κίνθςθ των θλεκτρονίων; 

τθν τιμι των αντιςτάςεων; 

τθν ζνταςθ του ρεφματοσ που διαρρζει τουσ αγωγοφσ; 

ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

ΠΗΓΗ ΑΝΣΙΣΑΗ 
10Ω 

ΑΝΣΙΣΑΗ 5Ω υνολικι 
ΑΝΣΙΣΑΗ 
(10Ω , 5Ω) 

ΣΙ 
ΠΑΡΑΣΗΡΕΙΣΑΙ; 

9 V ΕΝΣΑΗ: …….. ΕΝΣΑΗ: ……… ΕΝΣΑΗ:……  

ΣΑΗ: ………. ΣΑΗ:………… ΣΑΗ:……..  

18 V ΕΝΣΑΗ: …….. ΕΝΣΑΗ: …….. ΕΝΣΑΗ: ……..  

ΣΑΗ: ………. ΣΑΗ: ………. ΣΑΗ: ……….  

……….. {ΣΤΧΑΙΑ 

ΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α} 
ΕΝΣΑΗ: …….. ΕΝΣΑΗ: …….. ΕΝΣΑΗ: ……..  

ΣΑΗ: ………. ΣΑΗ: ………. ΣΑΗ: ……….  

ΤΜΠΕΡΑΜΑ: τθν παράλλθλθ ςφνδεςθ αντιςτάςεων ιςχφει: 

ΑΝΣΙΣΑΗ: ………………………………………………………………………… 

ΕΝΣΑΗ:   ……………………………………………………………………………. 

ΣΑΗ:      ……………………………………………………………………………… 


