
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Φόρτιση πσκνωτή 

Η δηδαζθαιία θόξηηζεο ππθλσηή ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ ζηα καζήκαηα 

Φπζηθή Γ’ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο (Κύθινο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηώλ), Ηιεθηξνινγία Γ’ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ Σερλνινγηθήο 

Καηεύζπλζεο (Κύθινο Σερλνινγίαο θαη Παξαγσγήο) θαη ζην κάζεκα “ηνηρεία Ηιεθηξνινγίαο” 

Β’ ηάμεο Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (Μεραλνινγηθόο ηνκέαο) 

 

 

 

 Η ώρα της πρόβλεψης 
 

 
 

Η εηθόλα δείρλεη έλαλ ππθλσηή ζπλδεδεκέλν ζε ζεηξά κε πεγή ζπλερνύο ηάζεο. Ση λνκίδεηο όηη 

ζπκβαίλεη; Πεξλάεη ξεύκα κέζα από ηνλ ππθλσηή; Γηαηί; 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 Η ώρα της πειραματικής εξάσκησης 
 

Καηαζθεύαζε ην παξαπάλσ θύθισκα. Γηα ην ζθνπό απηό αξρηθά άλνημε ην επάλσ ζπξηάξη ηνπ 

εξγαζηεξηαθνύ πάγθνπ θαη θάλε θιηθ ζην raster ησλ αλαινγηθώλ θπθισκάησλ γηα λα ηνπνζεηεζεί 

επάλσ ζηνλ εξγαζηεξηαθό πάγθν. Κάλε θιηθ ζην ηξνθνδνηηθό ζπλερνύο ηάζεο (πεγή ηάζεο DC) 

ζην ζπξηάξη ώζηε λα ηνπνζεηεζεί θαη απηό επάλσ ζηνλ πάγθν θαη δίπια από ην raster. Με δηπιό 

θιηθ επάλσ ηνπ αλνίγεη ην παξάζπξν ηδηνηήησλ ηνπ. Ρύζκηζε ηελ ηάζε ηνπ ζηα 5 V θαη ηελ 

εζσηεξηθή ηνπ αληίζηαζε ζην 1Ω. Δπίζεο, ζύξε από ην ζπξηάξη θαη ηνπνζέηεζε επάλσ ζην raster 

έλαλ αληηζηάηε. ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ επέιεμε ηελ ηηκή 1000 Ω. Με 



 

ηνλ ίδην ηξόπν ζύξε από ην ζπξηάξη θαη ηνπνζέηεζε ζε θαηάιιειε ζέζε ζην raster ζύκθσλα κε 

ηελ παξαπάλσ εηθόλα θαη έλαλ ππθλσηή κε ηηκή ρσξεηηθόηεηαο 100 pF. Με ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ 

πνπ ζέξλεηο από ην ζπξηάξη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ raster νινθιήξσζε ην θύθισκα όπσο 

θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα. Γηα λα ζπλδέζεηο ην ηξνθνδνηηθό ζύξε ην ζηε ζέζε πνπ ζέιεηο λα 

ηνπνζεηεζεί. Ακέζσο ζα εκθαληζηνύλ δύν θαιώδηα ζύλδεζεο κε ηηο επηζπκεηέο ζέζεηο. Με ηνλ ίδην 

ηξόπν ζύξε θαη ζύλδεζε έλα ακπεξόκεηξν θαη έλα βνιηόκεηξν ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο όπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθόλα.  

Πίεζε ην εηθνλίδην  γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην θύθισκα θαη παξαθνινύζεζε ηηο θακπύιεο έληαζεο 

θαη ηάζεο. Όηαλ ε κνξθή ησλ θακππιώλ απηώλ δε κεηαβάιιεηαη αηζζεηά πίεζε ην εηθνλίδην 

παύζεο ( ). ρεδίαζε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηάζεο ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή πνπ δεκηνπξγείηαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πκθσλεί απηή ε θακπύιε κε ηελ πξόβιεςή ζνπ; 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Με δηπιό θιηθ επάλσ ζηνλ ππθλσηή αλνίγεη ην παξάζπξν ηδηνηήησλ ηνπ. Γεθαπιαζίαζε ηελ ηηκή 

ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ππθλσηή θαη επαλέιαβε ην πείξακα. Δπεξεάδεηαη ε θακπύιε θόξηηζεο ηνπ 

ππθλσηή; Πώο; 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Άιιαμε ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη ν ππθλσηήο γηα λα θηάζεη ε ηάζε ηνπ ζηελ ηειηθή ηηκή (ρξόλνο 

θόξηηζεο ηνπ ππθλσηή); Γηα λα παξαηεξήζεηο θαιύηεξα ην θαηλόκελν κπνξείο λα ξπζκίζεηο 

θαηάιιεια ην ρξνληθό βήκα ζην παξάζπξν ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Με δηπιό θιηθ ζηνλ ππθλσηή δεθαπιαζίαζε μαλά ηελ ηηκή ηεο ρσξεηηθόηεηάο ηνπ θαη παξαηήξεζε 

πσο απηή επηξξεάδεη ηελ θακπύιε θόξηηζήο ηνπ. Ση παξαηεξείο σο πξνο ην ρξόλν θόξηηζεο ηνπ 

ππθλσηή; 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 



 

 Η ώρα της ερμηνείας 
 

Ο ππθλσηήο δελ αθήλεη ηα ειεθηξόληα λα δηέιζνπλ από κέζα ηνπ θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία 

ηνπο ζην θύθισκα ιεηηνπξγώληαο θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν σο αλνηθηόο δηαθόπηεο. Όκσο, ζηηο 

πξώηεο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ θαζόινπ θνξηία ζην εζσηεξηθό ηνπ ππθλσηή 

(αθόξηηζηνο ππθλσηήο) ηα πξώηα θνξηία πνπ θζάλνπλ ζε απηόλ απνζεθεύνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ 

θαη παξακέλνπλ εθεί.  

 

Όζν πην κεγάιε ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή ηόζν πην πνιιά θνξηία από απηά πνπ έξρνληαη 

κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ ζην εζσηεξηθό ηνπ θαη επνκέλσο γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα 

δηαηεξείηαη κία ξνή θνξηίσλ πξνο ηνλ ππθλσηή, έσο όηνπ απηόο πιεξσζεί (θνξηηζηεί πιήξσο). Σν 

δηάζηεκα απηό ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή απμάλεηαη θαζώο απμάλεηαη ε δηαθνξά ησλ 

ζπγθεληξώζεσλ ησλ θνξηίσλ ζηα δύν άθξα ηνπ ππθλσηή.  

 

Σν ίδην δηάζηεκα ππάξρεη θαη ειεθηξηθό ξεύκα ζην θύθισκα ην νπνίν όκσο ζπλερώο κεηώλεηαη 

θαζώο όιν θαη πην δύζθνια γίλεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ πξνο ηνλ ππθλσηή αθνύ ηα θνξηία 

πνπ έρνπλ ήδε απνζεθεπηεί ζην εζσηεξηθό ηνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνζήθεπζε λέσλ θνξηίσλ (ιόγσ 

ειεθηξηθνζηαηηθώλ απώζεσλ). ην ηέινο, νη ειεθηξνζηαηηθέο απώζεηο γίλνληαη ηόζν κεγάιεο όζν 

είλαη θαη ε δύλακε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηεο πεγήο DC πνπ ζπξώρλεη ηα θνξηία πξνο ηνλ 

ππθλσηή κε απνηέιεζκα ε ξνή λα ζηακαηήζεη εληειώο.  

 

Δπνκέλσο, θαηά ηε θόξηηζε ελόο ππθλσηή ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κεηώλεηαη ελώ ε 

ηάζε ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή απμάλεηαη. 

 

 Η ώρα της επέκτασης 

 

Ση λνκίδεηο όηη ζα ζπκβεί αλ, κεηά ηε θόξηηζε ηνπ ππθλσηή, απνζπλδέζνπκε ηελ πεγή θαη ζηε 

ζέζε ηεο ηνπνζεηήζνπκε έλαλ απιό ζύλδεζκν; 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Αθνύ παηήζεηο ην πιήθηξν παύζεο, ηξνπνπνίεζε ην θύθισκα αθαηξώληαο ηελ πεγή από απηό θαη 

ηνπνζεηώληαο ζηε ζέζε ηεο έλαλ ζύλδεζκν. ηε ζπλέρεηα πάηεζε ην πιήθηξν εθθίλεζεο θαη 

παξαηήξεζε ην θαηλόκελν. πκθσλεί ε εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ πξόβιεςή ζνπ; 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Γηαηί λνκίδεηο όηη ε έληαζε θαη ε ηάζε κεηαβάιινληαη κε απηό ηνλ ηξόπν; 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 


