
 

Σελ 1 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΥΚΝΩΤΗ ΚΑΙ LED ΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 
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Έντισον         Τέσλα 

 

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες. 

Στις αρχές του 20ου
 αιώνα στη Νέα Υόρκη είχε ξεσπάσει ένας «πόλεμος» ανάμεσα στον πολύ μεγάλο  

και αυτοδίδακτο Αμερικάνο εφευρέτη Θωμά Έντισον και τον θεμελιωτή ουσιαστικά της τεχνολογίας 
του ηλεκτρομαγνητισμού τον Σέρβο φυσικό Νίκολα Τέσλα. Η μεταξύ τους διαφωνία που κατέληξε και 
σε διακοπή της συνεργασίας μεταξύ τους ήταν για το ποιο ρεύμα ήταν πρακτικά πιο εύχρηστο. Το 
σταθερό (DC)  που υποστήριζε ο Έντισον ή το εναλλασσόμενο (AC)  που υποστήριζε ο Τέστλα; Η μάχη 
έληξε με νίκη του Τέσλα. Αποδείχτηκε και πρακτικά και θεωρητικά ότι για να μεταφερθεί η ηλεκτρική 
ενέργεια από το εργοστάσιο στο σπίτι μας, το ρεύμα πρέπει να είναι εναλλασσόμενο. Έτσι όλες οι 
πρίζες του κόσμου παρέχουν εναλλασσόμενο ρεύμα. Αντίθετα όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές όπως 
υπολογιστές, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, κινητά κλπ αλλά και οι λάμπες λεντ λειτουργούν με σταθερό 
ρεύμα, όπως αυτό που παρέχουν οι μπαταρίες.  
 

Το εναλλασσόμενο ρεύμα μεταβάλλεται με το χρόνο όπως το ημίτονο κάποιας γωνίας. Έχει δηλαδή τη 
μορφή:  
 

 

 

Ένα τέτοιο ρεύμα και αντίστοιχα μία τέτοια τάση έχει δύο χαρακτηριστικά.  
1. Την περίοδο που είναι ο χρόνος  από κορυφή σε κορυφή στον οριζόντιο άξονα του χρόνου  t 
2. Το ρεύμα ή την τάση pic-to-pic. Δηλαδή την τάση από κορυφή σε κορυφή στον κατακόρυφο 

άξονα της τάσης V 

3. Το αντίστροφο της  περιόδου λέγεται συχνότητα και μας δείχνει πόσες φορές το δευτερόλεπτο 
εναλλάσσεται η τάση. Η τάση του σπιτιού μας έχει συχνότητα 50Hz 

Τ 
Vp-p 



 

Σελ 2 

Αν ένα σύρμα διαρρέεται από σταθερό ρεύμα, τα φορτία κινούνται προς μία κατεύθυνση με σταθερή 
ταχύτητα. Αντίθετα αν διαρρέεται από εναλλασσόμενο, τα φορτία ταλαντώνονται, δηλαδή 
πηγαινοέρχονται πέρα δώθε.  
Στις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν θα βρούμε τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο 
ρευμάτων.  
 

Σκοπός της άσκησης: 

 

Είναι να εξοικειωθείτε με το τροφοδοτικό και τον παλμογράφο παίρνοντας διάφορες μετρήσεις για το 
σταθερό και το εναλλασσόμενο ρεύμα και μελετώντας τις ιδιότητες διαφόρων εξαρτημάτων όπως ενός 
πυκνωτή και ενός led.  

 

Συσκευές και Υλικά που διατίθενται στον πάγκο σας 

 

1. Παλμογράφος 

2. Τροφοδοτικό  
3. Λαμπάκι και Φωτοδίοδος ( led) 

4. Αντιστάτης 1000Ω 

5. Πυκνωτής 450μF 

6. Καλώδια με κροκοδειλάκια 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ( Σταθερή και εναλλασσόμενη τάση ) 

 

Ανοίξτε τον παλμογράφο και με τη βοήθεια του καθηγητή σας, ρυθμίστε τον ώστε να βλέπετε μία 
οριζόντια γραμμή. Βάλτε τα βύσματα στην έξοδο του τροφοδοτικού που δίνει εναλλασσόμενη τάση 
~6,3V ( κίτρινη έξοδος ) και συνδέστε τον παλμογράφο με τα βύσματα αυτά. Ρυθμίστε κατάλληλα τον 
παλμογράφο ώστε να βλέπετε καθαρά την κυματομορφή της εναλλασσόμενης τάσης. Μετρήστε την 
περίοδο της τάσης καθώς και την τάση από κορυφή σε κορυφή. ( pic-to-pic ) 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΑΣΗΣ    T =………………..                ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΑΣΗΣ f = ……………… 

 

ΤΑΣΗ pic to pic    Vp-p = …………...   

 

Η τάση p-p που μετρήσατε  ταιριάζει με την τιμή που αναφέρεται πάνω στο τροφοδοτικό; 
 

…………………………… 

 

Τι είναι η ενεργός τιμή 

Τροφοδοτείστε το λαμπάκι στην αρχή με εναλλασσόμενη τάση 6,3V. Στη συνέχεια τροφοδοτείστε το με 
σταθερή τάση από την έξοδο 0-20V αρχίζοντας από τα 3V. Αυξήστε σιγά- σιγά την τάση ώστε να 
φωτίζει περίπου το ίδιο που φώτιζε όταν το τροφοδοτούσατε με την εναλλασσόμενη τάση των 6,3V.  

Πόση είναι η τιμή αυτής της τάσης; Δηλαδή της σταθερής τάσης που κάνει να φωτίζει το λαμπάκι το ίδιο 
με την εναλλασσόμενη τάση; Η τιμή αυτή λέγεται ενεργός τιμή εναλλασσόμενης τάσης. ( Η τάση του 
σπιτιού μας έχει ενεργό τιμή 220V. ) 

 

Μετρήστε αυτή τη τάση με τη βοήθεια του παλμογράφου. 
 

Vεν = …………. 
 

Βρείτε το λόγο  Vp-p/Vεν = …………. 
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Σελ 3 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΥΚΝΩΤΗ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ 

Συνδέστε σε σειρά έναν πυκνωτή 100μF και ένα λαμπάκι. Τροφοδοτείστε πρώτα με σταθερή τάση και 
μετά με εναλλασσόμενη τάση. Τι παρατηρείτε σχετικά με τη φωτοβολία του λαμπτήρα; Πως 
συμπεριφέρεται ο πυκνωτής στη σταθερή και πως στην εναλλασσόμενη τάση; 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΟΣ LED ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ 

Συνδέστε σε σειρά ένα λεντ με έναν αντιστάτη 1ΚΩ. Τροφοδοτείστε με εναλλασσόμενη τάση. Αλλάξτε 
την πολικότητα της τάσης. Τροφοδοτείστε τώρα με σταθερή τάση περίπου 6,3V. Αλλάξτε την 
πολικότητα της τάσης. Τι παρατηρείτε; Πως συμπεριφέρεται ένα λαμπάκι led στην σταθερή και πως στην 
εναλλασσόμενη τάση;  
Τι σχέση έχει η λειτουργία από  ένα λαμπάκι led με τη λειτουργία μίας βαλβίδας ρόδας ποδηλάτου; 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΩΣ ΚΕΡΑΙΑ 

Ακουμπήστε με το χέρι σας το προμπ του παλμογράφου ( η γείωση στον αέρα). Μετρήστε τη συχνότητα 
του σήματος. Τι παρατηρείτε; Μπορείτε να δώσετε μία ερμηνεία; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιατί πιστεύετε ότι η συχνότητα της πρίζας του σπιτιού μας, όπως και σε κάθε σπίτι σε όλο τον πλανήτη 
επιλέχτηκε να είναι περίπου 50Hz; 
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Σελ 4 

Οδηγίες για τους καθηγητές 

1. Κολλήστε με καλάι τo κάθε led με τον ωμικό αντιστάτη των 1000Ω. Είναι πολύ βολικό να 
συνδέσετε τα λαμπάκια από χριστουγεννιάτικο δέντρο, τους πυκνωτές καθώς και τα λεντ με τις 
ωμικές αντιστάσεις με κροκοδειλάκια 

2. Στόχος είναι να καταλάβουν οι μαθητές ότι ενεργό τιμή εναλλασσόμενης τάσης είναι η τιμή της 
σταθερής τάσης που κάνει το λαμπάκι να φωτίζει το ίδιο όταν αυτό τροφοδοτείται με 
εναλλασσόμενη τάση. Είναι δηλαδή η σταθερή τάση που έχει τα ίδια θερμικά αποτελέσματα με 
την εναλλασσόμενη. Η τάση αυτή είναι αρκετά μικρότερη από την τάση p-p αφού παραμένει 
συνεχώς σταθερή ενώ η εναλλασσόμενη μεταβάλλεται από –Vo έως Vo. Θα πρέπει πειραματικά 
να βρουν Vp-p/Vεν  ≈ 2,83 

3. Στόχος είναι να καταλάβουν οι μαθητές ότι ο πυκνωτής στη σταθερή τάση συμπεριφέρεται σα 
διακόπτης, ενώ στην εναλλασσόμενη σαν βραχυκύκλωμα. Έτσι με τη βοήθειά του μπορούμε να 
βρούμε αν μια τάση είναι σταθερή ή εναλλασσόμενη 

4. Στόχος είναι να καταλάβουν οι μαθητές ότι το  λεντ λειτουργεί σαν ηλεκτρονική βαλβίδα, 
αφήνοντας να περνάει το ρεύμα προς μία μόνο κατεύθυνση. Στην εναλλασσόμενη τάση το λεντ 
αναβοσβήνει, αλλά με τη συχνότητα των 50Hz αυτό γίνεται τόσο γρήγορα που το μάτι μας δεν το 
αντιλαμβάνεται αφού το μάτι μας δεν μπορεί να ξεχωρίσει δύο διαφορετικά ερεθίσματα που 
απέχουν χρονικά λιγότερο από χρόνο 0,03s που αντιστοιχεί σε συχνότητα περίπου 33Ηz. Άρα για 
να μην βλέπουμε το λαμπάκι να αναβοσβήνει θα πρέπει η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης 
να είναι πάνω από 33Ηz 

5. Στόχος είναι να καταλάβουν οι μαθητές ότι το σώμα μας είναι πηγή εναλλασσόμενης τάσης των 
50Hz γιατί λειτουργεί σαν κεραία επάγοντας την εναλλασσόμενη τάση των ηλεκτροφόρων 
καλωδίων. Γενικά όταν ένα καλώδιο διαρρέεται από εναλλασσόμενη τάση, μέρος της ηλεκτρικής 
ενέργειας δραπετεύει από τα καλώδια και φεύγει στο περιβάλλον άρα και στο σώμα μας. Όσο 
μεγαλύτερη η συχνότητα της εναλλασσόμενης τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό της ενέργειας που 
δραπετεύει. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όσο δυνατό μικρότερη συχνότητα, όχι όμως τόσο 
μικρή που να βλέπουμε το φως να αναβοσβήνει όπως προαναφέραμε. Γι αυτό παγκοσμίως 
επιλέξαμε μία συχνότητα γύρω στα 50Hz.  


