
ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  Κ Παλαγνύιηαο Φπζηθόο  
 

Χαρακτηριστική καμπύλη ηλεκτρικής πηγής. 

Γνώσεις ποσ είναι απαραίτητες: 

Πξέπεη λα μέξνπκε πωο ε ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε V = f(I) ελόο ειεθηξηθνύ 
ζηνηρείνπ, καο δίλεη όιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ειεθηξηθή ηνπ 
ζπκπεξηθνξά ζε έλα θύθιωκα. 

Ηλεκτρική πηγή: Γηα ηελ πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δειαδή ηελ κπαηαξία, πξέπεη 
λα γλωξίδνπκε πωο θαζώο ην ξεύκα απμάλεηαη ε πνιηθή ηεο ηάζε κεηώλεηαη 
γξακκηθά, αθνινπζώληαο ηε ζρέζε VΠ = – rΙ + Ε   , όπνπ Ε ε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε 
ηεο κπαηαξίαο θαη r ε εζωηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο .  

Η Ηιεθηξεγεξηηθή δύλακε Ε εκθαλίδεηαη ζηνπο πόινπο όηαλ ε κπαηαξία είλαη 
αζύλδεηε θαη ην θύθιωκα δε δηαξξέεηαη από ξεύκα.  

Η Ηιεθηξεγεξηηθή δύλακε Ε θαη εζωηεξηθή αληίζηαζε r, απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά 
ζηνηρεία θάζε πεγήο.  

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο VΠΟΛ = – rΙ + Ε   ζε δηάγξακκα  V = f(I), είλαη επζεία 
γξακκή κε αξλεηηθή θιίζε θαη ίζε κε ηελ r.  

Αντιστάτης:    
Σ’ έλα θύθιωκα ην βαζηθό ζηνηρείν είλαη ν αληηζηάηεο.  
Είλαη ν «αξρεγόο» ηνπ θπθιώκαηνο  . «Υπαξρεγόο»  είλαη ηε ηάζε .  Η έληαζε ηνπ 
ξεύκαηνο είλαη ν «αθόινπζνο». 
Ο αληηζηάηεο είλαη ειεθηξηθό ζηνηρείν ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ 
ην δηαξξέεη αλάινγα κε ηελ ηάζε πνπ εθαξκόδνπκε ζηα άθξα ηνπ. Η ζρέζε πνπ 
ζπλδέεη ην ξεύκα πνπ ην δηαξξέεη κε ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηα άθξα ηνπ, είλαη 
I = V/R   , πνπ απνηειεί ην λόκν ηνπ Ohm. 
Τν πειίθν V / Ι είλαη ζηαζεξό θαη ίζν κε απηό πνπ νλνκάδνπκε αληίζηαζε ηνπ 
αληηζηάηε θαη ζπκβνιίδνπκε κε R. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζε δηάγξακκα I = f(V) 
είλαη επζεία γξακκή, πνπ δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ, κε θιίζε ίζε κε 
ηελ1/R.  
Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζα καο δείμεη αλ έλαο  αληηζηάηεο «ππαθνύεη» ζην λόκν ηνπ 
Ohm. 
 
 



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  Κ Παλαγνύιηαο Φπζηθόο  
 

Χαρακηηριζηική καμπύλη ηλεκηρικής πηγής 

Όργανα ποσ τρειάζονηαι : 

o Βνιηόκεηξν - ακπεξόκεηξν 

o Γύν ειεθηξηθέο ζηήιεο ησλ 4,5 V. 

o Έλαο δηαθόπηεο απιόο. 

o Αληηζηάηεο ησλ 50 100 200Ω. 

Εκηέλεζη πειράμαηος: 

1. Πξαγκαηνπνηείζηε ηε δηάηαμε ηνπ ζρήκαηνο ηεο εηθόλαο  ηε ζέζε ηνπ αληηζηάηε, 

ζπλδένπκε αληίζηαζε 50Ω θαη ζηε ζέζε ηεο πεγήο κπαηαξία ησλ 4,5V. ( ζύλδεζε ησλ 

δπν αληηζηαηώλ ησλ 100Ω παξάιιεια) 

2. Μεηξήζηε γξήγνξα ηελ ηάζε ζηνπο πόινπο ηεο πεγήο θαη ηελ έληαζε πνπ δηαξξέεη ην 

θύθισκα . εκεηώζηε ηηο ηηκέο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  

3. Δπαλαιάβαηε ηηο κεηξήζεηο  κε ηνλ αληηζηάηε ησλ 100Ω. εκεηώζηε ηηο ηηκέο ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Δπαλαιάβαηε ηηο κεηξήζεηο  κε ηνλ αληηζηάηε ησλ 200Ω ( ζύλδεζε ησλ δπν 

αληηζηαηώλ ησλ 100Ω ζε ζεηξά) .εκεηώζηε ηηο ηηκέο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

5. Μεηξήζηε γξήγνξα ηελ ηάζε ζηνπο πόινπο ηεο πεγήο όηαλ είλαη αζύλδεηε ώζηε λα 

βξείηε ηε ΗΔΓ 

6. Καηαζθεπάζηε δηάγξακκα V=f(I) ζε κηιηκεηξέ ραξηί. 

7. Από ην δηάγξακκα βξείηε ην ξεύκα βξαρπθύθισζεο 

8. Τπνινγίζηε ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο . 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΩΝ  

ΗΔΓ 

Δ= ΑΝΣΙΣΑΣΗ 

ΔΝΣΑΗ 

ΡΔΤΜΑΣΟ 

Ι 

ΠΟΛΙΚΗ ΣΑΗ 

ΠΗΓΗ 

VΠΟΛ 

 50 Ω    

 100 Ω   

 200 Ω   



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  Κ Παλαγνύιηαο Φπζηθόο  
 

Μέηρηζη απόδοζης κινηηήρα 

 
1.πλδέζηε ηνλ θηλεηήξα ηελ πεγή θαη ηα όξγαλα κέηξεζεο ζην θύθισκα ηεο εηθόλαο . 

Μην  κλείζεηε ακόμα ηο κύκλωμα. 

2.Κξαηήζηε ηνλ θηλεηήξα κε ην ρέξη ζαο ώζηε λα κε κπνξεί λα ζηξαθεί 

3.Κιείζηε ην θύθισκα θαη γξήγνξα πάξηε κεηξήζεηο Vπνιηθήο θαη Ι ελώ ν θηλεηήξαο 

δελ γπξίδεη . εκεηώζηε ηηο ηηκέο . 

4.Αθήζηε ηνλ θηλεηήξα λα γπξίδεη θαη πάξηε πάιη  κεηξήζεηο Vπνιηθήο θαη Ι . 

εκεηώζηε ηηο ηηκέο . 

5. Απνζπλδέζηε ηνλ θηλεηήξα 

6. Μεηξείζηε ηελ ΗΔΓ ηεο πεγήο . 

7. Απνζπλδέζηε  ην θύθισκα.  

8. εκεηώζηε ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο πνπ βξήθαηε από ην πξνεγνύκελν 

πείξακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάζε ηηο κεηξήζεηο πνπ θαηαγξάςαηε βξείηε Από ηνπο ζρεηηθνύο ηύπνπο  

 

Α) Σελ παξερόκελε ηζρύ ηεο πεγήο   

Pγεν=……….. 

Β) Σελ δαπαλώκελε ηζρύ ζηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο 

 

Pr=……….. 
 

Γ) Σελ δαπαλώκελε ηζρύ ζηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηνπ θηλεηήξα 

 

Pr’ =……….. 
 

Γ) Με ηε βνήζεηα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο βξείηε ηελ κεραληθή ηζρύ ηνπ 

θηλεηήξα 

 

Pμητ =……….. 
 

Δ) Πνηα είλαη ε % απόδνζε ηνπ θηλεηήξα;   


