
ΕΚΦΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΗ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Εργαστηριακή Άσκηση 2 

Ενεργειακή µελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος µε πηγή, 

αντιστάτη και κινητήρα. 

 

Στόχοι 

Ο µαθητής θα πρέπει: 

1. Να µπορεί να συναρµολογεί ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα µε ηλεκτρική 

πηγή, αντιστάτη και κινητήρα σε σειρά. 

2. Να µπορεί να µετρά ηλεκτρικά ρεύµατα και τάσεις, συνδέοντας και 

χρησιµοποιώντας σωστά αµπερόµετρα και βολτόµετρα. 

3. Με βάση τις µετρήσεις να υπολογίζει διάφορα φυσικά µεγέθη µε τα 

οποία µελετάµε ένα τέτοιο κύκλωµα (ΗΕ∆, εσωτερική αντίσταση, µηχανική 

ισχύ κινητήρα, απόδοση κινητήρα κλπ). 

4. Να κατανοήσει το πώς κατανέµεται η ηλεκτρική ισχύς της πηγής στα 

επιµέρους στοιχεία του κυκλώµατος και να επαληθεύσει την αρχή διατήρησης 

της ενέργειας στο κύκλωµα. 

 

Απαραίτητες γνώσεις από το σχολικό βιβλίο 

� Αµπερόµετρο σελ. 66 

� Βολτόµετρο σελ. 68 

� Αντίσταση αγωγού, Νόµος του Ohm σελ. 70 – 72 

� Σύνδεση αντιστατών σε σειρά σελ. 78 

� Ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύµατος σελ. 86 – 87 

� & 3.2.8  ΗΕ∆, εσωτερική αντίσταση πηγής σελ. 94 – 96 

� & 3.2.9  Νόµος κλειστού κυκλώµατος, Πολική τάση σελ. 96 – 98 

� & 3.2.10  Αποδέκτες σελ. 99 – 100 

 

Όργανα µέτρησης 

� Αµπερόµετρο 

� Βολτόµετρο 

 



Χρησιµοποιούµενα υλικά 

� Ηλεκτρική πηγή (µπαταρία) 

� Καλώδια σύνδεσης 

� Αντιστάτης 

� Μικρός ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύµατος 

 

Πειραµατική διαδικασία 

Θα ακολουθήσεις τα παρακάτω βήµατα: 

1. Πριν από τη συναρµολόγηση του κυκλώµατος, θα µετρήσεις µε το 

βολτόµετρο την τάση στα άκρα της πηγής, προσέχοντας να συνδέσεις το 

θετικό πόλο της πηγής µε το θετικό ακροδέκτη του  βολτοµέτρου. Η 

µετρούµενη τάση είναι ως γνωστόν η ΗΕ∆ της πηγής. 

2. Θα πραγµατοποιήσεις το 

κύκλωµα του σχήµατος, 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι κάθε 

ακροδέκτης του αµπεροµέτρου και 

του βολτοµέτρου έχει συγκεκριµένη 

πολικότητα και εποµένως τα όργανα 

πρέπει να συνδεθούν όπως φαίνεται 

στο σχήµα. 

 Γενικά το (+) του βολτοµέτρου συνδέεται στο σηµείο µε το υψηλότερο 

δυναµικό και το (+) του αµπεροµέτρου συνδέεται στο σηµείο απ’ όπου 

εισέρχεται το ρεύµα. 

3. Θα καταγράψεις τις ενδείξεις του βολτοµέτρου (πολική τάση της πηγής 

VΠ) και του αµπεροµέτρου (ένταση του ρεύµατος I). 

4. Θα σταµατήσεις µε τα δάχτυλά σου την περιστροφή του κινητήρα για 

πολύ λίγο χρόνο, όσο χρειάζεται για να καταγράψεις τη νέα ένδειξη του 

αµπεροµέτρου (µέγιστη ένταση του ρεύµατος IMAX). 

 Στην περίπτωση αυτή, ο κινητήρας συµπεριφέρεται σαν καθαρή ωµική 

αντίσταση και εποµένως µπορείς να υπολογίσεις την εσωτερική του 

αντίσταση, εφαρµόζοντας το νόµο του κλειστού κυκλώµατος. 

 Προσοχή: ∆εν πρέπει να εµποδίσεις την περιστροφή του κινητήρα για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, διότι υπερθερµαίνεται και υπάρχει κίνδυνος να 

καταστραφεί.             Επιµέλεια 

             ∆ηµ. Ανεστόπουλος
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………. 

Τάξη – Τµήµα: …………….                                         ΒΑΘΜΟΣ: 

Ηµεροµηνία: ………………. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Γράψε την τιµή της αντίστασης του αντιστάτη. 

 R = ……………. 

2. Μέτρησε την ΗΕ∆ της πηγής. 

 Ε = ……………. 

3. Πραγµατοποίησε το κύκλωµα και κλείσε το διακόπτη ∆. 

4. Μέτρησε το ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα. 

 Ι = …………….. 

5. Μέτρησε την πολική τάση της πηγής. 

 VΠ = …………… 

6. Σταµάτησε για λίγο την περιστροφή του κινητήρα και µέτρησε τη µέγιστη 

ένταση του ρεύµατος. 

 ΙMAX = ………….. 

7. Υπολόγισε την εσωτερική αντίσταση της πηγής. 

 VΠ = Ε – Ιr ………………………………………………………………………. 

 r = ……………. 

8. Υπολόγισε την εσωτερική αντίσταση r΄ του κινητήρα. 

 Ε = IMAX Rολ …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 r΄ = ……………. 

9. Υπολόγισε την ισχύ που παρέχει η πηγή στο κύκλωµα. 

 Ρ = Ε Ι ………………………………………………………………………….. 

 Ρ = …………….. 

10. Υπολόγισε την ισχύ που καταναλώνεται στο εσωτερικό της πηγής. 

 Pr = I2 r ………………………………………………………………………….. 

 Pr = ……………. 



11. Υπολόγισε την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη. 

 PR = I2 R ………………………………………………………………………. 

 PR = …………….. 

12. Υπολόγισε τη θερµική ισχύ που παράγεται στο εσωτερικό του κινητήρα. 

 Pr΄ = Ι2 r΄ ……………………………………………………………………….. 

 Pr΄ = …………….. 

13. Υπολόγισε τη µηχανική ισχύ (ωφέλιµη ισχύ) του κινητήρα. 

 Ρωφ = ΡΜΗΧ = Ρ – Ρθερµ = Ρ – (Ρr + ΡR + Ρr΄) ……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 ΡΜΗΧ = ……………. 

14. Υπολόγισε την ισχύ που προσφέρει η πηγή στον κινητήρα (δαπανώµενη 

ισχύ). 

 Ρ∆ΑΠ(Κ) = ΡΜΗΧ + Ρr΄ ……………………………………………………………. 

 Ρ∆ΑΠ(Κ) = …………….. 

15. Υπολόγισε το συντελεστή απόδοσης του κινητήρα  

  

 α = …………….. 

16. Εξέτασε αν τα αποτελέσµατα που βρήκες, συµφωνούν µε την αρχή 

διατήρησης της ενέργειας. Θα πρέπει να ισχύει: 

 ………………….…………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

17. Μέτρησε την τάση VR στα άκρα της αντίστασης R και επαλήθευσε την 

τιµή της R (Προσοχή στη σύνδεση του βολτοµέτρου). 

 VR = ……………… 

  

18. Μέτρησε την πολική τάση του κινητήρα και επαλήθευσε την τιµή της 

Ρ∆ΑΠ(Κ) (Προσοχή στη σύνδεση του βολτοµέτρου). 

 VΠ(Κ) = ……………… 

 Ρ∆ΑΠ(Κ) = VΠ(Κ) Ι ………………………………………………………………… 

                                                                                Επιµέλεια 

                                                                                               ∆ηµ. Ανεστόπουλος                                                                                
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