
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Γέυςπα Wheatstone 

Η κέηξεζε αληηζηάζεσλ κε ρξήζε ηεο γέθπξαο Wheatstone ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 

πνπδώλ ζηα καζήκαηα Ηιεθηξνινγία Γ’ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο 

(Κύθινο Σερλνινγίαο θαη Παξαγσγήο) θαη ζην κάζεκα “ηνηρεία Ηιεθηξνινγίαο” Β’ ηάμεο 

Επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (Μεραλνινγηθόο ηνκέαο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο) 

 

 Η ώπα τηρ ππόβλετηρ 
 

 
 

ηελ παξαπάλσ εηθόλα θαίλεηαη έλα θύθισκα κε ηέζζεξηο αληηζηάηεο ζπλδεδεκέλνπο κε δηάηαμε 

πνπ νλνκάδεηαη γέθπξα Wheatstone. Έλαο από ηνπο αληηζηάηεο έρεη άγλσζηε αληίζηαζε ελώ έλαο 

άιινο έρεη κεηαβιεηή αληίζηαζε (πνηελζηόκεηξν).  

Η δηάηαμε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε άγλσζησλ αληηζηάζεσλ. 

Αλ ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ είλαη κεδέλ, εθάξκνζε ηε ζεσξία θαη βξεο κε ηη ηζνύηαη ε 

άγλσζηε αληίζηαζε. 

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

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

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

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

 

Με απηή ηε δηάηαμε ζα κεηξήζνπκε ηελ αληίζηαζε ελόο κηθξνύ ιακπηήξα. Πνα από ηηο αθόινπζεο 

ηηκέο ζεσξείο πην πηζαλή ηηκή γηα ηελ αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα: 1Ω, 100Ω, 1000Ω, 10000Ω. Γηαηί; 

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

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

 

 Η ώπα τηρ πειπαματικήρ εξάσκησηρ και τυν αποτελεσμάτυν 

 

Άλνημε ην εηθνληθό εξγαζηήξην ειεθηξζκνύ θαη θαηαζθεύαζε ην παξαθάησ θύθισκα. Ωο άγλσζηε 

αληίζηαζε ρξεζηκνπνίεζε ηνλ αληηζηάηε πνπ δελ έρεη ζην ζώκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 



 

(ρξσκαηηθόο θώδηθαο). Μεηαβάιινληαο ην πνηελζηόκεηξν πξνζπάζεζε λα πεηύρεηο λα κε 

δηαξέεηαη από ξεύκα ην ακπεξόκεηξην. Σόηε ιέκε όηη ε γέθπξα ηζνξξνπεί. 

 Αλαιπηηθά ηα βήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ θπθιώκαηνο θαη εθηέιεζεο ηνπ πεηξάκαηνο έρνπλ σο αθνινύζσο: 

 Άλνημε ην επάλσ ζπξηάξη ηνπ πάγθνπ θάλνληαο θιηθ ζε απηό.  

 Σνπνζέηεζε από ην επάλσ ζπξηάξη ζηνλ πάγθν ην raster ησλ αλαινγηθώλ θπθισκάησλ θάλνληαο θιηθ 

επάλσ ηνπ θαη ζέξλνληάο ην κε ην πνληίθη επάλσ ζηνλ πάγθν. 

 Με ηνλ  ίδην ηξόπν ηνπνζέηεζε επάλσ ζηνλ πάγθν από ην αλνηρηό ζπξηάξη ηελ κηθξή θπιηλδξηθή 

κπαηαξία ησλ 1.5 V ζηε ζέζε πνπ δείρλεη ε εηθόλα ηνπ παξαθάησ θπθιώκαηνο. 

 Αθνινύζσο ζύξε από ην ζπξηάξη θαη ηνπνζέηεζε έλαλ αληηζηάηε κε αληίζηαζε 10 Ω (θάησ δεμηά) θαη 

έλαλ αθόκα κε αληίζηαζε 20 Ω (θάησ αξηζηξά), όπσο δείρλεη ην ζρέδην ηνπ παξαθάησ θπθιώκαηνο.  

 Επίζεο, ζύξε ην κεηαβιεηό αληηζηάηε θαη ηνπνζέηεζέ ηνλ όπσο δείρλεη ε εηθόλα επάλσ ζην raster. Με 

ηνλ ίδην ηξόπν ηνπνζέηεζε επάλσ ζην raster θαη έλα κεηαβιεηό αληηζηάηε (πνηελζηόκεηξν) ζηελ 

θαηάιιειε ζέζε. 

 

 
 

 

 ύξε από ην ζπξηάξη θαη ηνπνζέηεζε έλαλ ζύλδεζκν (ζύξκα) ζε κία από ηηο ζέζεηο πνπ θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Γηα λα ηνπνζεηήζεηο ηνπο ππόινηπνπο ζπλδέζκνπο, αθνύ έρεηο ηνπνζεηήζεη ηνλ πξώην 

ζύλδεζκν, πίεζε ην πιήθηξν Control θαη θάλε θιηθ ζηηο ππόινηπεο ζέζεηο πνπ επηζπκείο λα 

ηνπνζεηεζνύλ νη ππόινηπνη ζύλδεζκνη έσο όηνπ ηνπο ηνπνζεηήζεηο όινπο. 

 Σέινο ζύλδεζε ην ακπεξόκεηξν θάλνληαο θιηθ επάλσ ηνπ θαη ζέξλνληάο ην αλάκεζα ζηηο δύν ζέζεηο 

πνπ επηζπκείο λα ην ζπλδέζεηο, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα ηνπ θπθιώκαηνο.  

 Ρύζκηζε ην πνηελζηόκεηξν ζηελ ηηκή 10 Ω θάλνληαο δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ θαη ξπζκίδνληαο θαηάιιεια 

ηελ ηηκή ηνπ, ή ζέξλνληαο ηνλ θόθθηλν δξνκέα ηνπ. 



 

 Αθνύ νινθιήξσζεο ηελ θαηαζθεπή ηνπ θπθιώκαηνο πίεζε ζηνλ πίλαθα ειέρρνπ ην πιήθηξν έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιώκαηνο. 

 Κάλε δηπιό θιηθ ζην ακπεξόκεηξν θαη παξαηήξεζε ηελ έλδεημή ηνπ. 

 Κάλε θιηθ ζην πιήθηξν δηαθνπήο εθηέιεζεο θαη θαηέγξαςε ηελ έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 

Αντίσταση R3 (Ω) Ένταση αμπεπομέτπος (Α) 

10  

20  

50  

100  

200  

500  

1000  

3000  

6000  

10000  

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξόζεμε πόηε αιιάδεη έλδεημε ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο πνπ δείρλεη 

ην ακπεξόκεηξν. Μπνξείο λα εθηηκήζεηο αλάκεζα ζε πνηεο ηηκέο βξίζθεηαη ε ηηκή ηεο άγλσζηεο 

αληίζηαζεο; 

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

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

 

 Σώξα πξνζπάζεζε λα θέξεηο ηε γέθπξα ζε ηζνξξνπία. Αλ ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ είλαη ζεηηθή 

αύμεζε ηελ αληίζηαζε R3 ηνπ πνηελζηόκεηξνπ. 

 Αλ ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ γίλεη αξλεηηθή ηόηε πξέπεη λα κεηώζεηο ηελ ηηκή ηεο αληίζηαζεο R3. 

 Όηαλ ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ γίλεη κεδεληθή ηόηε εθάξκνζε ηε ζρέζε ηεο ζεσξίαο 

Rx = R3 R1 / R2 

όπνπ R3 ε αληίζηαζε ηνπ ακπεξνκέηξνπ, R1 ε αληίζηαζε ησλ 20Ω θαη R2 ε αληίζηαζε ησλ 10Ω θαη 

ππνιόγηζε ηελ αληίζηαζε Rx. 

 Πνηα είλαη ε ηηκή ηεο άγλσζηεο αληίζηαζεο; 

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

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

 

 Αληηθαηέζηεζε ηελ Rx κε έλαλ ιακπηήξα θαη επαλέιαβε ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία: 

- Πίεζε ην πιήθηξν εθηέιεζεο. 



 

- Κάλε δηπιό θιηθ ζην ακπεξόκεηξν θαη παξαηήξεζε ηελ έλδεημή ηνπ. 

- Κάλε θιηθ ζην πιήθηξν δηαθνπήο εθηέιεζεο. 

- Αλ ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ είλαη ζεηηθή αύμεζε ηελ αληίζηαζε R3.  

- Αλ ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ γίλεη αξλεηηθή ηόηε πξέπεη λα κεηώζεηο ηελ ηηκή ηεο αληίζηαζεο R3. 

- Όηαλ ε έλδεημε ηνπ ακπεξνκέηξνπ γίλεη κεδεληθή ηόηε εθάξκνζε ηε ζρέζε  

Rx = R3 R1 / R2 

θαη ππνιόγηζε ηελ αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα, Rx. 

 Πόζε είλαη ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο ηνπ ιακπηήξα; 

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

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

 

 Η ώπα τος αναστοσασμού 
 

πκθσλεί ε ηηκή πνπ βξήθεο κε απηή πνπ είρεο πξνβιέςεη; Αλ όρη, γηαηί; 

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

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

Γηαηί λνκίδεηο όηη από ηηο αξρηθέο πηζαλέο ηηκέο γηα ηελ αληίζηαζε ηνπ ιακπηήξα ν ιακπηήξαο έρεη 

ηόζν κηθξή/κεγάιε αληίζηαζε; Πώο βνεζάεη απηό ζηε ιεηηνπξγία ηνπ όηαλ βξίζθεηαη ππό ζηαζεξή 

ηάζε; 

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

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

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

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


