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   ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ  ΚΑΙ 
ΩΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 
Α. Λίγη Θεωρία 

Ηλεκτρική πηγή: Η χαρακτηριστική της καμπύλη προκύπτει από την απεικόνιση σε καρτεσιανό 
σύστημα συντεταγμένων των ζευγών των τιμών της πολικής τάσης και της έντασης του ηλεκτρικού 
ρεύματος του κυκλώματος για τις διάφορες τιμές των αντιστάσεων των αντιστατών.  
Η καμπύλη αυτή πρέπει να αληθεύει την εξίσωση: 

Ε = Vπ + Ir        ή        Vπ = -Ir + Ε  

που είναι της μορφής  y = αχ + β, αν θέσουμε α = -r και β = Ε. 
 
Αντιστάτης: Η χαρακτηριστική του καμπύλη προκύπτει από την απεικόνιση σε καρτεσιανό 
σύστημα συντεταγμένων των ζευγών των τιμών της τάσης και της έντασης του ηλεκτρικού 
ρεύματος στα άκρα του αντιστάτη και πρέπει να επαληθεύει την εξίσωση: 

V = I·R 

 
Β. Εργαστηριακή δραστηριότητα  

Όργανα και διατάξεις: 

 Αμπερόμετρο ή πολύμετρο 
 Βολτόμετρο ή πολύμετρο 
 Ηλεκτρική πηγή (μπαταρία) 
 Τροφοδοτικό μεταβαλλόμενης συνεχούς τάσης 
 Ωμικοί καταναλωτές αντιστάσεων 10, 20 και 30Ω 
 Καλώδια 

 

Πειραματική διαδικασία 
Β1. Για τη μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής πραγματοποιείστε το 
παρακάτω κύκλωμα (Σχ. 1). Χρησιμοποιείστε αντιστάτες του εμπορίου. Για κάθε γνωστή τιμή 
αντίστασης  πάρτε το ζεύγος τιμών Vπ και I και συμπληρώστε τον Πίνακα 1.  Στον Πίνακα 1 που 
παραθέτουμε συμπληρωμένο παρακάτω, βλέπετε ενδεικτικές μετρήσεις που πήραμε με 
αντιστάσεις 0, 10, 30Ω και άπειρη αντίσταση.  
 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1 
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Σημεία προσοχής:  

 Για τη μέτρηση της πολικής τάσης με άπειρη αντίσταση χρησιμοποιείστε ως αντιστάτη ένα 
βολτόμετρο.  

 Η μέτρηση της πολικής τάσης για R=0 όπου θα βραχυκυκλώσετε τα άκρα της πηγής (ενώστε με 
καλώδιο), να γίνει γρήγορα διότι δημιουργείται ρεύμα μεγάλης έντασης που θερμαίνει τα 
καλώδια και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.  

 Να ανοίγετε το διακόπτη κάθε φορά που πρέπει να αλλάξετε τον αντιστάτη (Ι=0). 

Με τις τιμές από τον Πίνακα 1 κατασκευάστε τη γραφική παράσταση Vπ = f(I), που είναι η 
χαρακτηριστική καμπύλη της πηγής. Παρακάτω βλέπετε τη χαρακτηριστική για τις ενδεικτικές 
μετρήσεις που πήραμε. 

                         Πίνακας 1                                                                         Γράφημα 1 

R (Ω) Ι (Α) Vπ (V) 

0 1.90 0.96 

10.5 0.31 3.23 

30 0.13 3.53 

∞ 0 3.82 

   

Το σημείο τομής της καμπύλης με τον άξονα των πολικών τάσεων μας δίνει την ΗΕΔ της πηγής 
(στο παράδειγμα είναι Ε = 3.75V) και το σημείο τομής της καμπύλης με τον άξονα των ρευμάτων 
μας δίνει το ρεύμα βραχυκύκλωσης (στο παράδειγμα Ιβ = 2.54Α). Η κλίση της καμπύλης εφφ = Ε/Ιβ 
ισούται με την εσωτερική αντίσταση της πηγής  (στο παράδειγμα r = 1.47Ω). 

Πρόταση: Μπορείτε αντί να δώσετε τις παραπάνω πληροφορίες έτοιμες στους μαθητές σας να 
τους ρωτήσετε ως εξής: 

Αφού πάρετε τις μετρήσεις και χαράξετε την καμπύλη μετά θα πρέπει να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Τι παριστάνουν τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης με τους άξονες; 
2. Τι παριστάνει η κλίση της καμπύλης; 
3. Υπακούει η καμπύλη στην εξίσωση που εκφράζει το νόμο του Ohm για κλειστό κύκλωμα; 

 
Β2. Για τη μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης του ωμικού καταναλωτή πραγματοποιείστε το 
παρακάτω κύκλωμα (Σχ. 2). Χρησιμοποιείστε έναν αντιστάτη του προηγούμενου κυκλώματος 
(π.χ. R=30Ω).  
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2 
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Δίνοντας διάφορες τιμές τάσης μετρείστε την ένταση του ρεύματος κάθε φορά, καταγράψτε τις 
τιμές αυτές στον Πίνακα 2 και κατασκευάστε την καμπύλη της αντίστασης. Παρακάτω βλέπετε 
συμπληρωμένο τον Πίνακα 2 με τις ενδεικτικές μετρήσεις που πήραμε και τη χαρακτηριστική που 
προέκυψε. 

                         Πίνακας 2                                                                        Γράφημα 2 

R (Ω) Ι (Α) Vπ (V) 

0.00 0.00 

0.04 1.10 

0.08 2.20 
30 

0.10 2.90 

 0.12 3.50 

 0.20 5.80 

 
Η κλίση της καμπύλης εφφ = V/I  ισούται με την αντίσταση R του ωμικού καταναλωτή. Από το 
παραπάνω διάγραμμα υπολογίζουμε R = 29,202Ω.  
Αν η γραφική παράσταση ήταν η I = f(V), τότε η κλίση της καμπύλης θα μας έδινε την 
αγωγιμότητα του αντιστάτη. 

Πρόταση: Μπορείτε αντί να δώσετε τις παραπάνω πληροφορίες έτοιμες στους μαθητές σας να 
τους ρωτήσετε ως εξής: 

Αφού πάρετε τις μετρήσεις και χαράξετε την καμπύλη μετά θα πρέπει να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Τι παριστάνει η κλίση της καμπύλης που χαράξατε; 
2. Υπακούει η καμπύλη την εξίσωση V = I·R ; 
3. Αν η γραφική παράσταση ήταν:  I = f(V), ποια θα ήταν η φυσική σημασία της κλίσης της καμπύλης; 

 
Για να υπολογίσετε το σχετικό σφάλμα στη μέτρηση της αντίστασης:  

σ = [(Rπραγμ-Rπειρ) / Rπραγμ ] x100% = [(30-29.2)/30] x100% = 2.667% 
 


