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Πολύμετρο 
Βασικές Μετρήσεις 

 

1. Σκοπός 
 

Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη 
χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, 
όπως μέτρηση της έντασης ρεύματος που διαρρέει ένα κύκλωμα (χρήση ως 
αμπερόμετρο), μέτρηση της διαφοράς δυναμικού ή τάσης σε κάποιο τμήμα ενός 
κυκλώματος (χρήση ως βολτόμετρο) και μέτρηση  της ωμικής αντίστασης ενός 
κυκλώματος (χρήση ως ωμόμετρο). Επίσης, θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις 
διαφόρων αντιστάσεων και θα γίνει σύγκριση των μετρούμενων τιμών με τις 
ονομαστικές τιμές των αντιστάσεων όπως αυτές προκύπτουν με τη χρήση του 
χρωματικού κώδικα αντιστάσεων. 

 

2. Γενικά 
 

Το πολύμετρο είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης που χρησιμοποιείται 
ευρέως για τη μέτρηση χαρακτηριστικών μεγεθών ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Στα 
πλαίσια του εργαστηρίου φυσικής ΙΙ θα χρησιμοποιηθούν αναλογικά πολύμετρα με 
κατάλληλη συνδεσμολογία που επιτρέπει τη μέτρηση: 
 
 της έντασης ρεύματος που διαρρέει ένα κύκλωμα. 
 της τάσης ή διαφοράς δυναμικού ανάμεσα σε δύο σημεία ενός κυκλώματος. 
 της ωμικής αντίστασης τμήματος κυκλώματος. 
 

Σημειώνεται ότι με τα σύγχρονα ψηφιακά πολύμετρα δίνεται η δυνατότητα 
ψηφιακής μέτρησης και άλλων χαρακτηριστικών μεγεθών ενός κυκλώματος, όπως 
για παράδειγμα η χωρητικότητα, η αυτεπαγωγή  και πιο πολύπλοκων ποσοτήτων 
όπως συντελεστές ενίσχυσης τρανζίστορ σε διάφορες συνδεσμολογίες, 
χαρακτηριστικά διαφόρων τύπων διόδων κοκ. 
 

 

3. Περιγραφή λειτουργίας  
 

Το αναλογικό πολύμετρο που θα χρησιμοποιηθεί  στο εργαστήριο απεικονίζεται 
στο Σχήμα 1. Όπως φαίνεται στο σχήμα, υπάρχει ένας μεγάλος περιστροφικός  
επιλογέας κάτω δεξιά, ένας μικρός περιστροφικός  επιλογέας κάτω αριστερά και 3 
υποδοχές στο πάνω μέρος του στις οποίες συνδέουμε τους δύο ακροδέκτες έτσι ώστε 
να πραγματοποιήσουμε την εκάστοτε μέτρηση που επιθυμούμε. 
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Σχήμα 1: Αναλογικό πολύμετρο 
 
 
 

3.1 Προετοιμασία μέτρησης με πολύμετρο 
 

Πριν ξεκινήσουμε την παρακάτω διαδικασία δε συνδέουμε το πολύμετρο στο 
κύκλωμα. 
 

Το πολύμετρο του εργαστηρίου έχει τρεις υποδοχές (βλ. σχήμα 1), η αριστερή 
είναι ο ουδέτερος ακροδέκτης, ο οποίος σε μετρήσεις συνεχούς αντιστοιχεί στο 
σύμβολο (-), όπου εκεί συνδέουμε πάντα το μαύρο ακροδέκτη. Στις άλλες υποδοχές, 
οι οποίες σε μετρήσεις συνεχούς αντιστοιχούν στο σύμβολο (+), συνδέεται ο 
κόκκινος ακροδέκτης ανάλογα με την θέση του επιλογέα και τη μέτρηση που θέλουμε 
να κάνουμε, για παράδειγμα στο πολύμετρο του σχήματος αν θέλουμε να μετρήσουμε 
τάση ή αντίσταση, συνδέουμε τον κόκκινο ακροδέκτη στη δεξιά υποδοχή (V Ω), ενώ 
αν  θέλουμε να μετρήσουμε ένταση ρεύματος συνδέουμε τον κόκκινο ακροδέκτη στη 
μεσαία υποδοχή (Α). 

Για τη μέτρηση ακολουθούμε τα εξής βήματα: 
 

1. Επιλέγουμε με το μεγάλο περιστροφικό επιλογέα το μέγεθος που πρόκειται να 
μετρήσουμε (τάση V, ένταση A ή mA ή μΑ, αντίσταση Ω). 
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2. Για να μετρήσουμε τάση ή ένταση θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε αν το 
συγκεκριμένο μέγεθος είναι συνεχές ή εναλλασσόμενο οπότε και τοποθετούμε το 
μικρό περιστροφικό επιλογέα στη  θέση + ή ~ αντίστοιχα (βλέπε σχήμα). 
 
3. Κάνουμε μία εκτίμηση της τιμής του μεγέθους και τοποθετούμε τον επιλογέα σε 
μία ένδειξη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη τιμή, δηλαδή αν πρόκειται να 
μετρήσουμε εναλλασσόμενη τάση και η αναμενόμενη τιμή είναι περίπου 80V τότε 
στο συγκεκριμένο πολύμετρο πρέπει να τοποθετήσουμε το μικρό επιλογέα στην 
ένδειξη (~) και το μεγάλο στην ένδειξη 100V ή 300V ή 1000V. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δε γνωρίζουμε την τιμή του μετρούμενου μεγέθους τοποθετούμε τον 
επιλογέα στην μέγιστη δυνατή τιμή. Στη συνέχεια, αν είναι εφικτό, ανάλογα με την 
τιμή που διαβάζουμε στην οθόνη, τοποθετούμε τον επιλογέα σε μικρότερες ενδείξεις 
για να πάρουμε ακριβέστερες μετρήσεις. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να 
μετρήσουμε μία άγνωστη εναλλασσόμενη τάση, τοποθετούμε το μεγάλο επιλογέα στο 
1000V και το μικρό επιλογέα στο εναλλασσόμενο (~). Αν η τιμή που θα διαβάσουμε 
στην οθόνη είναι πάνω από 300V τη δεχόμαστε, αν είναι από 100V έως 300V 
μπορούμε να τοποθετήσουμε τον επιλογέα στα 300V για να πάρουμε πιο ακριβή 
μέτρηση, αν η τιμή είναι από 30V έως 100V μπορούμε να τοποθετήσουμε τον 
επιλογέα στα 100V κ.ο.κ. 
 
4. Στα αναλογικά πολύμετρα πρέπει να προσέχουμε την πολικότητα της σύνδεσης 
όταν πρόκειται να μετρήσουμε κάποιο συνεχές μέγεθος (τάση ή ένταση). Συνδέουμε 
πάντα τον κόκκινο ακροδέκτη σε θετικότερο σημείο από τον μαύρο ακροδέκτη. Σε 
αντίθετη περίπτωση (ανάστροφη πολικότητα) η βελόνα κινείται αντίθετα κάτω του 
μηδενός της κλίμακας και υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταστροφής του οργάνου. 
 
3.2 Μέτρηση τάσης με πολύμετρο 

Στη μέτρηση τάσης, το πολύμετρο χρησιμοποιείται ως βολτόμετρο. Επομένως, 
το συνδέουμε παράλληλα στο εξάρτημα (όπως αντίσταση, πυκνωτής, πηνίο) του 
οποίου θέλουμε να μετρήσουμε την τάση, και ακολουθούμε τα βήματα της 
παραγράφου 3.1. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέουμε τον κόκκινο ακροδέκτη στη 
δεξιά υποδοχή (V Ω). 
 
3.3 Μέτρηση έντασης με πολύμετρο 

Για να μετρήσουμε ένταση ρεύματος το πολύμετρο χρησιμοποιείται ως 
αμπερόμετρο. Επομένως, το συνδέουμε σε σειρά στον κλάδο του κυκλώματος του 
οποίου θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση και ακολουθούμε τα βήματα της 
παραγράφου 3.1. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέουμε τον κόκκινο ακροδέκτη στη 
μεσαία υποδοχή (Α). 
 
3.4 Μέτρηση αντίστασης με πολύμετρο 

Αν πρόκειται να μετρήσουμε αντίσταση τότε το πολύμετρο χρησιμοποιείται ως 
ωμόμετρο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η αντίσταση να μην είναι συνδεδεμένη 
με άλλα εξαρτήματα του κυκλώματος και να μη βρίσκεται υπό τάση. Στη συνέχεια 
ακολουθούμε τα βήματα της παραγράφου 3.1. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέουμε τον 
κόκκινο ακροδέκτη στη δεξιά υποδοχή (V Ω). 
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4.Λήψη και επεξεργασία μετρήσεων 
 

Αφού χωρισθείτε σε ομάδες 4 ατόμων αναγνωρίστε στο κύκλωμα τις 5 
αντιστάσεις που πρέπει να μετρήσετε στο σχήμα 2 (RX1, RX3, RX5, RX7, RX8). 

 

 
 

Σχήμα 2: Κύκλωμα αντιστάσεων 
 

 
4.1 Μετρήσεις αντιστάσεων 

 
Πριν τη μέτρηση θα πρέπει να ρυθμίσετε το πολύμετρο έτσι ώστε με 

βραχυκυκλωμένους τους ακροδέκτες να διαβάζετε στην κλίμακα του τιμή 0. 
Εκτελείτε τα παρακάτω βήματα: 
1. Βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες. 
2. Προσαρμόζετε το ρυθμιστή έτσι ώστε να διαβάσετε ένδειξη 0 στην κλίμακα των 

αντιστάσεων (η τρίτη από πάνω κλίμακα). 
Θα καταλήξετε στην εικόνα του σχήματος 3. 
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Ρυθμιστής

Ένδειξη 0

Ρυθμιστής

Ένδειξη 0

 
 

Σχήμα 3: Μηδενισμός ωμόμετρου 
 

Στη συνέχεια, τοποθετείτε τους ακροδέκτες στα άκρα της κάθε αντίστασης, 
ταιριάζοντας τα χρώματα, και ακολουθώντας τα βήματα της παραγράφου 3 
συμπληρώνετε κατάλληλα τον παρακάτω πίνακα μετρήσεων: 

 
Πίνακας 1 

 
Αντίσταση Τιμή 

RX1  
RX3  
RX5  
RX7  
RX8  

 
Στη συνέχεια, αφού μελετήσετε την παράγραφο 5, θα συγκρίνετε τις τιμές που 

πήρατε με τις ονομαστικές τιμές των αντιστάσεων που θα υπολογίσετε με βάση το 
χρωματικό τους κώδικα. 
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5. Χρωματικός  κώδικας αντιστάσεων 
 
Η πιο συνηθισμένη μορφή χρωματικού κώδικα είναι αυτή των τεσσάρων 

λωρίδων, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
 

 
 

Σχήμα 4: Χρωματικός κώδικας 4 λωρίδων 
 
 
Κάθε λωρίδα αντιπροσωπεύει και ένα ψηφίο όπως βλέπετε αναλυτικά στον 

επόμενο πίνακα: 
 

Χρώμα 1η λωρίδα 2η λωρίδα
3η λωρίδα 

(πολλαπλασιαστής)
4η λωρίδα (ανοχή)

Μαύρο 0 0 ×100  

καφέ 1 1 ×101 ±1% (F) 

Κόκκινο 2 2 ×102 ±2% (G) 

Πορτοκαλί 3 3 ×103  

Κίτρινο 4 4 ×104  
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Πράσινο 5 5 ×105 ±0.5% (D) 

Μπλε 6 6 ×106 ±0.25% ΤΙΣ 

Μοβ 7 7 ×107 ±0.1% (B) 

Γκρι 8 8 ×108 ±0.05% (A) 

Λευκό 9 9 ×109  

Χρυσαφί   ×0.1 ±5% (J) 

Ασημί   ×0.01 ±10% (K) 

Κανένα    ±20% (M) 

 
Δείτε το παρακάτω παράδειγμα για τον προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας 

της αντίστασης από το χρωματικό κώδικα: 
 

 
Σχήμα 5: Παράδειγμα αναγνώρισης αντίστασης με χρωματικό κώδικα 
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Παρατηρώντας την αντίσταση βλέπουμε μία ομάδα από χρώματα, όπου κάθε 

χρώμα αντιστοιχεί σε μία τιμή. 
Αναλυτικότερα είναι το κίτρινο, το μοβ, το κόκκινο και το καφέ. Πάνω δεξιά 

στον πίνακα υπάρχει η αντιστοιχία χρώματος-αριθμού. Η πρώτη χρωματική ζώνη έχει 
χρώμα κίτρινο οπότε αντιστοιχεί στον αριθμό 4. Η δεύτερη είναι μοβ οπότε 
αντιστοιχεί στο 7. Η τρίτη χρωματική ζώνη πάνω στην αντίσταση υποδηλώνει τον 
πολλαπλασιαστή. Ο πολλαπλασιαστής, χοντρικά, σου «λέει» πόσα μηδενικά να 
προσθέσεις μετά τα δύο πρώτα ψηφία. Στην περίπτωσή μας, έχουμε κόκκινο χρώμα 
οπότε αντιστοιχεί στο 2. Δηλαδή δύο μηδενικά. Συνολικά από αυτή την αντίσταση 
έχουμε 4+7+00. Ενώνοντας αυτά τα νούμερα έχουμε 4700, αυτή η τιμή είναι πάντα σε 
Οhm. Οπότε έχουμε 4700Ω ή 4.7ΚΩ (γνωρίζοντας ότι 1000Ω=1ΚΩ). 

Τέλος, ας αναφέρουμε και κάποια στοιχεία για την ανοχή. Δεν είναι τίποτα 
σπουδαίο, απλά εκφράζει την πιστότητα της αντίστασης απέναντι στην τιμή που 
εκφράζει. Αυτό το θέμα είναι καθαρά θέμα του κατασκευαστή. Αν μία αντίσταση έχει 
ανοχή 5% σημαίνει πως η τιμή της «παίζει» ± 5% από την τιμή που αναγράφεται. Για 
παράδειγμα, αν έχουμε μία αντίσταση 100Ω με ανοχή ± 5% σημαίνει πως αν 
μετρήσουμε την αντίσταση με ένα πολύμετρο θα μας την εμφανίσει μεταξύ 95Ω και 
105Ω. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα μας, 4700Ω x 5% = 235Ω. Αυτό σημαίνει πως 
μετρώντας τη συγκεκριμένη αντίσταση με ένα πολύμετρο θα βρούμε ότι η πραγματική 
τιμή της κυμαίνεται με μεγάλη πιθανότητα μεταξύ 4465Ω και 4935Ω. Όπως 
παρατηρείτε, όσο μεγαλώνει η αντίσταση τόσο η πιστότητα της λιγοστεύει. 

Με βάση τα προηγούμενα υπολογίστε τις ονομαστικές τιμές των αντιστάσεων 
που μετρήσατε πειραματικά με το πολύμετρο, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα 
2: 

 
Πίνακας 2 

 
Αντίσταση Λωρίδα 1 Λωρίδα 2 Λωρίδα 3 Λωρίδα 4 Ονομαστική 

Τιμή 
RX1      
RX3      
RX5      
RX7      
RX8      

 
 
Συγκρίνατε τις τιμές των πινάκων 1 και 2 και σχολιάστε αν οι παρατηρούμενες 

διαφορές ερμηνεύονται με τις αναγραφόμενες τιμές ανοχής των αντιστάσεων. Σε 
αντίθετη περίπτωση δώστε την εκτίμησή σας για το σφάλμα που προέκυψε. 
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Τέλος, υπολογίστε από το χρωματικό κώδικα τις ονομαστικές τιμές των παρακάτω 
αντιστάσεων και δώστε το εύρος τιμών τους με βάση την ανοχή τους. 
 

Βιβλιογραφία 
 
1. http://www.hlektronika.gr/ 
 
2. http://el.wikipedia.org/wiki 
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