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Χαρακτηριστική καμπύλη ηλεκτρικής πηγής 
Υπολογισμός της εσωτερικής αντίστασης και της ηλεκτρεγερτικής δύ-

ναμης ηλεκτρικής πηγής 
Στόχοι: 

 Να μπορεί ο μαθητής:  
• να σχεδιάζει την χαρακτηριστική μπαταρίας από τα πειραματικά δεδομένα. 
• να υπολογίζει πειραματικά την εσωτερική αντίσταση και την ηλεκτρεγερτική δύναμη μπαταρί-
ας. 

 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
Πάρτε από το ντουλάπι της θέσης εργασίας σας, 

 Τα 2 πολύμετρα εργαστηρίου. 
 Το κουτί της άσκησης που περιλαμβάνει: 

• Μια μπαταρία πλακέ 4,5V 
• Καλώδια σύνδεσης με μπανάνες και κροκοδειλάκια. 
• Την πλακέτα με τον λαμπτήρα και την αντίσταση των 470Ω/1W. 
• Την πλακέτα με δύο αντιστάτες 220Ω/2W, έναν αντιστάτη 47Ω/2W και έναν αντιστάτη 

22Ω/2W. 
• Έναν μαχαιρωτό διακόπτη. 

και τοποθετήστε τα στον πάγκο εργασίας της ομάδας σας. 
 

Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Σχεδιάζουμε το σκίτσο ενός κυκλώματος που περιλαμβάνει σε σειρά πηγή, αντιστάτη, δια-

κόπτη, αμπερόμετρο και παράλληλα στην πηγή ένα βολτόμετρο, για να μετρά την πολική τάση, 
στον ειδικό χώρο του πίνακα Α.  

2. Υλοποιούμε το κύκλωμα με τα υλικά και τα όργανα που μεταφέραμε στον πάγκο μας. 
• Ως αντιστάτη χρησιμοποιούμε τον αντιστάτη των 470Ω. 
• Ως πηγή χρησιμοποιούμε την μπαταρία των 4,5V. 
• Ως βολτόμετρο και αμπερόμετρο χρησιμοποιούμε τα πολύμετρα του εργαστηρίου ρυθμισμένα 

κατάλληλα. Πριν ελέγξει ο καθηγητής το κύκλωμα θα είναι και τα δύο στη θέση OFF(κλειστά). 
Προσοχή οι ρυθμίσεις και οι συνδέσεις των πολυμέτρων να είναι σύμφωνα με το περιληπτικό 

εγχειρίδιο των οργάνων αυτών που σας έχει δοθεί. 
3.Ειδοποιούμε τον καθηγητή να ελέγξει το κύκλωμά μας. Ανοίγουμε τα όργανα και μετράμε την 

τάση στα άκρα της μπαταρίας εν κενώ ( δηλαδή χωρίς να είναι συνδεσμολογημένος αντιστάτης) και 
συμπληρώνουμε τις ενδείξεις στον Πίνακα Α. 

4. Κλείνουμε τον διακόπτη, μετράμε γρήγορα την τάση και το ρεύμα, μεταφέρουμε τις πειραμα-
τικές μας τιμές στις αντίστοιχες στήλες του Πίνακα Α και αμέσως ανοίγουμε τον διακόπτη. 

5. Αποσυνδέουμε τον αντιστάτη των 470Ω και συνδεσμολογούμε την αντίσταση των 220Ω που 
βρίσκεται στο άλλο πλακίδιο. Επαναλαμβάνουμε τις ενέργειες 3 και 4. 

6. Συνδεσμολογούμε παράλληλα προς την αντίσταση των 220Ω την άλλη αντίσταση των 220Ω 
που βρίσκεται στο ίδιο πλακίδιο. Επαναλαμβάνουμε τις ενέργειες 3 και 4. 

7. Αποσυνδέουμε το σύστημα των αντιστατών και συνδεσμολογούμε στο κύκλωμα τον αντιστά-
τη των 47Ω που βρίσκεται στο ίδιο πλακίδιο. Επαναλαμβάνουμε τις ενέργειες 3 και 4. 

7. Αποσυνδέουμε τον αντιστάτη των 47Ω και συνδεσμολογούμε στο κύκλωμα τον αντιστάτη 
των 22Ω που βρίσκεται στο ίδιο πλακίδιο. Επαναλαμβάνουμε τις ενέργειες 3 και 4. 

8. Τέλος ανοίγουμε τον διακόπτη. 
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9. Όταν ολοκληρώσουμε τις μετρήσεις, διαλύουμε το κύκλωμα βάζουμε τα εξαρτήματα τακτο-
ποιημένα στο κουτί της άσκησης και τοποθετούμε τα όργανα και το κουτί στο ντουλάπι της θέσης 
εργασίας σας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος 

 
α/α Ένδειξη 

Βολτομέτρου 
(V) Volt 

Ένδειξη 
Αμπερομέτρου

(I) Ampere 
  1.   

  2.   

  3.   

  4.   

  5.   

 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ή αν προλάβουμε στο Εργαστήριο μετά τις μετρήσεις) 

1. Με βάση τις τιμές της 2ης και 3ης στήλης του πίνακα Α., 
σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της έντασης του ρεύμα-
τος που διαρρέει την μπαταρία σε συνάρτηση με την τάση στα 
άκρα της. 

2. Φέρουμε μία ευθεία γραμμή που να περνά ανάμεσα 
από τα πειραματικά σημεία. 

3. Από τον νόμο του ΟΗΜ για κλειστό κύκλωμα V=Ε-i⋅r, 
φαίνεται ότι η κλίση της (πειραματικής) ευθείας I = f(V) ισούται 
με το αντίστροφο της εσωτερικής αντίστασης της πηγής. Ε-
πομένως η εσωτερική αντίσταση της πηγής ισούται: 
 
1/r =                 ⇒ r =                 ⇒ r = …………..  (αφού προη- 
 
γουμένως μετατρέψουμε τα mA σε Α). 

4. Ποιο μέγεθος παριστάνει το σημείο τομής της ευθείας 
με τον άξονα των τάσεων; ..……………………………………. 
Ποια είναι η τιμή του μεγέθους αυτού; ………………………. 
Συμφωνεί με την τάση της πηγής εν κενώ που μετρήσαμε; ….. 
Διατυπώστε τα συμπεράσματά σας: ……………………………. 
………………………………………………………………………. 

5. Ποιο μέγεθος παριστάνει το σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα των εντάσεων; …………. 
.……………………………………. Ποια είναι η τιμή του μεγέθους αυτού; ……………………. 
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Πηγές: 

 Εργαστηριακός οδηγός και Φυλλάδια εργασίας που συνοδεύουν το σχολικό βιβλίο Φυ-
σικής γενικής παιδείας Β΄ Λυκείου. 

 "Ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρικό κύκλωμα" ΕΚΦΕ ΝΙΚΑΙΑΣ 




