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Σύνδεση αντιστατών και ηλεκτρικά κυκλώματα.
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Διατίθεται αποκλειστικά από το schooltime.gr



Τρόποι σύνδεσης μεταξύ αντιστατών

Δύο ή περισσότεροι αντιστάτες μπορούν να συνδεθούν με δύο τρόπους:
i))σε σειρά(εικόνα α)
ii)παράλληλα(εικόνα β)



Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση

Ένα κύκλωμα που αποτελείται από πολλούς αντιστάτες διαρρέεται από ρεύμα Ι αν
συνδέσουμε στα άκρα του κυκλώματος τάση V. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το
σύνολο των αντιστατών αυτών με έναν αντιστάτη R, τέτοιο ώστε αν εφαρμόσουμε
την ίδια τάση V στα άκρα, το κύκλωμα να διαρρέεται από ίδια ένταση ηλεκτρικού
ρεύματος Ι. Η αντίσταση αυτή ονομάζεται ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος.


Υπολογισμός ισοδύναμης αντίστασης

i) Σε σειρά:
Η ισοδύναμη αντίσταση δύο ή περισσότερων αντιστατών που συνδέονται σε σειρά
είναι ίση με το άθροισμα των αντιστάσεών τους.

Rισ=R1+R2

Όσο αυξάνεται ο αριθμός
των αντιστατών,
αυξάνεται η Rισ

Παρατηρούμε πως όσο περισσότερες αντιστάσεις συνδέσουμε, τόσο θα αυξηθεί η
ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος!

Διατίθεται αποκλειστικά από το schooltime.gr

ii) Παράλληλα:
Η ισοδύναμη αντίσταση δύο ή περισσότερων αντιστατών που συνδέονται
παράλληλα δίνεται από τη σχέση:
𝟏

𝟏

= +

𝟏

𝑹𝝄𝝀 𝑹𝟏 𝑹𝟐



Όσο αυξάνεται ο αριθμός
των αντιστατών, μειώνεται
η ισοδύναμη Rισ.

O νόμος του Ohm

Ο νόμος του Ohm εφαρμόζεται για δύο σημεία του κυκλώματος και συνδέει μεταξύ
τους την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Ι, την τάση V και την αντίσταση R.
Για την ισοδύναμη αντίσταση ως:
𝑽

Rισ= 𝑰
με V:τάση στα άκρα του συστήματος

I:ένταση ηλ. ρεύματος που διαρρέει το σύστημα

Ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιείται και για τον κάθε αντιστάτη ξεχωριστά ως:
𝑽

R1= 𝑰 𝟏
𝟏

με V1: τάση στα άκρα του αντιστάτη R1
I1: ένταση ηλ. ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1



Παρατηρήσεις

i) όσο αυξάνεται η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος, τόσο μειώνεται η ένταση
του ηλ. ρεύματος που το διαρρέει, εφόσον η τάση παραμένει σταθερή.
ii) όσο αυξάνεται η τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του συστήματος των
αντιστατών, τόσο αυξάνεται και η ένταση του ηλ. ρεύματος που το διαρρέει.
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H Θεωρία σε δύο απλά κυκλώματα

Σύνδεση
αντιστατών σε
σειρά



Ισοδύναμη αντίσταση: Rισ=R1+R2



Νόμος Ohm: I=



Οι αντιστάτες διαρρέονται από ηλ. ρεύμα έντασης Ι ,δηλαδή:
I=I1=I2
Η διαφορά δυναμικού της πηγής V ισούται με το άθροισμα της
διαφοράς δυναμικού στα άκρα κάθε αντιστάτη, δηλαδή:
V=V1+V2



𝑽
𝑹𝜾𝝈

Σύνδεση
αντιστατών
παράλληλα.



Ισοδύναμη αντίσταση:
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Νόμος Ohm: I=𝑹



Η ένταση του ρεύματος Ι είναι ίση με το άθροισμα των επιμέρους
ρευμάτων Ι1και Ι2στη κάθε αντίσταση, δηλαδή:
I=I1+I2
Η διαφορά δυναμικού της πηγής είναι ίση με τη διαφορά δυναμικού
στα άκρα κάθε αντιστάτη, δηλαδή:
V=V1=V2



𝜾𝝈

