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   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΤΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΠΛΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΠΗΓΗ KAI ΩΜΙΚΟ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ   

 
Α. Λίγη Θεωρία 

Ηλεκτρική πηγή: Κάθε πηγή ηλεκτρικής τάσης όταν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, 
παρουσιάζει στο εσωτερικό της μια αντίσταση στη διέλευσή του μέσα από αυτή που ονομάζεται 

εσωτερική αντίσταση της πηγής. Εξ αιτίας αυτής της αντίστασης ένα μέρος της ισχύος που παρέχει 
η πηγή μετατρέπεται σε θερμότητα στο εσωτερικό της.   

Pr = I2·r 

Η τάση που παρέχει στην περίπτωση αυτή η πηγή στο κύκλωμα ονομάζεται πολική τάση πηγής. 
Στην περίπτωση που η ηλεκτρική πηγή δεν διαρρέεται από ρεύμα, τότε η μετρούμενη τάση στους 
πόλους της έχει μέγιστη τιμή, χαρακτηριστική για κάθε πηγή και ονομάζεται ηλεκτρεγερτική 
δύναμη της πηγής (ΗΕΔ). Η εξίσωση που συνδέει τα παραπάνω μεγέθη είναι: 

Ε = Vπ + Ir 

Ωμικός καταναλωτής: Κάθε ωμικός καταναλωτής παρουσιάζει αντίσταση στη διέλευση του 
ηλεκτρικού ρεύματος και γι' αυτό αποκαλείται και αντιστάτης. Πάνω στον αντιστάτη  και εξ αιτίας 

της αντίστασης που αυτός εισάγει στο κύκλωμα, κατά τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται 
μετατροπή της ηλεκτρικής ισχύος που του παρέχεται από την πηγή, σε θερμότητα σύμφωνα με τον 
τύπο: 

PR = I2·R 

όπου R είναι η αντίσταση του αντιστάτη. Χαρακτηριστικό μέγεθος ενός αντιστάτη είναι επίσης και 
η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς που μπορεί να αντέξει χωρίς να καταστραφεί. 

 
Β. Εργαστηριακή δραστηριότητα  

Όργανα και διατάξεις: 

 Αμπερόμετρο ή πολύμετρο  

 Βολτόμετρο ή πολύμετρο  

 Ηλεκτρική πηγή (μπαταρία 4,5V) 

 Αντιστάτες 2, 2x10, 47, 100, 120, 220Ω 

 Καλώδια 

 Διακόπτης 
 

Πειραματική διαδικασία: 

1. Με τα όργανα που διαθέτετε πραγματοποιήστε το 
κύκλωμα του διπλανού σχήματος.   

2. Συνδέστε αρχικά ως αντίσταση με τιμή 5Ω τους δύο 
αντιστάτες των 10Ω παράλληλα.     

3. Στο πολύμετρο που χρησιμοποιείτε ως αμπερόμετρο, 

επιλέξτε την κλίμακα 2Α (συνεχές) με τους 
ακροδέκτες στις θέσεις COM και A.      

4. Στο πολύμετρο που χρησιμοποιείτε ως βολτόμετρο, 
επιλέξτε την κλίμακα 20V (συνεχές) με τους ακροδέκτες στις θέσεις COM και V.     
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5. Καταγράψτε τις τιμές αντίστασης, τάσης και ρεύματος στον Πίνακα 1       

6. Να επαναλάβετε τη διαδικασία με τους υπόλοιπους αντιστάτες και συμπληρώστε πλήρως τον 
Πίνακα 1.                                  
Σημείο προσοχής: Για κάποιες τιμές αντίστασης πρέπει να συνδυάσετε τους αντιστάτες που 
έχετε σε σύνδεση σε σειρά ή παράλληλη, κατά περίπτωση.  

Πίνακας 1 

A/A Rν (Ω)   V(V) Ι (Α) Ιx102(Α) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

7. Σημειώστε τη διαφορά δυναμικού των πόλων της πηγής με ανοιχτό διακόπτη: 

Ε= ….....V 

 

Πρόταση για επεξεργασία μετρήσεων: 

1. Με τις τιμές από τον Πίνακα 1 κατασκευάστε τη γραφική παράσταση Vπ = f(I). 

2. Βρείτε την κλίση της καμπύλης και εξηγείστε τη φυσική της σημασία. 

3. Υπολογείστε για εξωτερική αντίσταση R=10Ω τα παρακάτω μεγέθη:  
i. Τη ισχύ PE που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα:  PE = ….….. W 

ii. Την ισχύ PR  που καταναλώνει η αντίσταση R:  PR = ….….. W 

iii. Την ισχύ Pr  που καταναλώνει η πηγή:  Pr = ….….. W 

4. Συγκρίνετε την προσφερόμενη από την πηγή ισχύ με αυτή που καταναλώνεται συνολικά στις 
αντιστάσεις R και r και σχολιάστε.  
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