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Εικόνα 1 

Εικόνα 2 

 

 

Χαρακτηριστική ηλεκτρικής πηγής με εικονικό πείραμα 
 
Διδακτικοί Στόχοι:    

1. Να πραγματοποιείς ένα απλό κύκλωμα. 
2. Να κατασκευάζεις πειραματικές γραφικές παραστάσεις και να τις χρησιμοποιείς. 

3. Να ελέγξεις την ισχύ της αρχής διατήρησης της ενέργειας στα κυκλώματα. 
 

Χρήσιμες πληροφορίες 

Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο 
πόλους (άκρα) και μπορεί να συνδεθεί σε ηλεκτρικό κύκλωμα. Ένα 
απλό σύρμα, ένα λαμπάκι, ένας κινητήρας, ένας αντιστάτης, μια 
ηλεκτρική πηγή είναι  ηλεκτρικά δίπολα.  
Όταν στους πόλους ενός ηλεκτρικού δίπολου υπάρχει ηλεκτρική τάση 
(V), τότε από αυτό διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα (Ι). Αν μεταβληθεί η τάση V, 
μεταβάλλεται και η ένταση του ρεύματος Ι.  
Η γραφική παράσταση της έντασης του ρεύματος Ι σε συνάρτηση με 
την τάση V, ονομάζεται χαρακτηριστική καμπύλη του δίπολου. Αν 
ξέρουμε τη χαρακτηριστική ενός δίπολου μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τη δομή  και τις ιδιότητές 
του.  
Στην εργαστηριακή άσκηση που ακολουθεί θα κατασκευάσουμε τη χαρακτηριστική καμπύλη μιας ηλεκτρικής 
στήλης 9V.  
 

Προετοιμασία 
 Να  κατεβάσεις την προσομοίωση από https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-

virtual-lab 

 Να ανοίξεις το εικονικό 
εργαστήριο 

 
 Να εξοικειωθείς με τη 

χρήση των εργαλείων που 
διαθέτει αξιοποιώντας και τις 
βοηθητικές σημειώσεις που 
σου δίνονται στην Εικόνα 2. 

 
Πειραματική διαδικασία 

1. Να χρησιμοποιήσεις τα κατάλληλα ηλεκτρικά στοιχεία και να κατασκευάσεις, στην επιφάνεια εργασίας της 
προσομοίωσης, ένα ηλεκτρικό κύκλωμα σύμφωνα με την Εικόνα 1. 

2. Να επιλέξεις μικρή εσωτερική αντίσταση της ηλεκτρικής πηγής. (εικόνα 2) 

3. Να μετρήσεις  με  το βολτόμετρο  την  τάση  στα  άκρα  της  πηγής με το διακόπτη ανοικτό.  Η μετρούμενη 
τάση είναι ως γνωστόν η ΗΕΔ της πηγής.      

                                                            Ε = …………..    και να την καταχωρήσεις στον Πίνακα που ακολουθεί.  

https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
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4. Να επιλέξεις  αντίσταση 10Ω, να κλείσεις το διακόπτη και να καταγράψεις τις ενδείξεις των οργάνων στον 
πίνακα. 

5. Να επαναλάβεις την διαδικασία 4 για άλλες πέντε τιμές αντίστασης της επιλογής σου καλύπτοντας όλο το 
εύρος της μπάρας (εικόνα 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων  
 

1) Σε σύστημα ορθογωνίων αξόνων πολικής τάσης (άξονας y) – έντασης ρεύματος που διαρρέει την πηγή 
(άξονας x) να βαθμονομήσεις τους άξονες, επιλέγοντας κατάλληλη κλίμακα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι πειραματικές τιμές  του πίνακα.  

2) Να τοποθετήσεις τα πειραματικά σημεία τάσης-ρεύματος, σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα του 
πίνακα . Να εξετάσεις αν τα πειραματικά σημεία βρίσκονται (περίπου) πάνω σε μια ευθεία. Αν ΝΑΙ, να 
σχεδιάσεις την καταλληλότερη ευθεία. 

 
3) Τι παριστάνουν τα σημεία τομής του γραφήματος με τους άξονες; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Να υπολογίσεις την κλίση (κ) της ευθείας και από αυτή την εσωτερική αντίσταση της πηγής: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

r = …….Ω 
 
5) Να υπολογίσεις την ισχύ που παρείχε η πηγή στο κύκλωμα όταν ήταν συνδεδεμένος ο πρώτος αντιστάτης. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Να υπολογίσεις την ισχύ που καταναλώνει η εσωτερική αντίσταση της πηγής της προηγούμενης 
περίπτωσης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Να υπολογίσεις την ισχύ που καταναλώνει ο πρώτος αντιστάτης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Τα αποτελέσματα σου συμφωνούν με την αρχή διατήρησης της ενέργειας; Να δικαιολογήσεις την απάντησή 
σου. 
...................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

α/α 
Αντίσταση 
αντιστάτη 

(Ω) 

Ένδειξη 
βολτομέτρου 

(Volt) 

Ένδειξη 
αμπερομέτρου 

(A) 

1 ∞  0 

2 10   

3    

4    

5    

6    

7    
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Προέκταση 

Στο ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης βιντεοσκοπήθηκε η πειραματική αυτή 
διαδικασία χρησιμοποιώντας πραγματικά εργαστηριακά όργανα και τ 
αναρτήθηκε στο: https://youtu.be/0f6hvRNGXBU 
 
α)  Να παρακολουθήσεις το βίντεο και να σημειώσεις τις μετρήσεις.  
β) Με τις πειραματικές αυτές τιμές και να κατασκευάσεις τη 
χαρακτηριστική καμπύλη της ηλεκτρικής πηγής που χρησιμοποίησε. 
γ) Να συγκρίνεις τις δυο διαδικασίες (εικονικό και πραγματικό 
πείραμα) και να καταγράψεις  τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της 
κάθε μιας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0f6hvRNGXBU

