ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Εργαστηριακή άσκηση 3:
ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΚΑΙ ΩΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
(Βαγγέλης ∆ηµητριάδης, 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου)
ΣΤΟΧΟΙ
•
•
•

Πραγµατοποίηση των απαραίτητων κυκλωµάτων ώστε να µετρηθούν ζευγάρια τιµών
τάσης – έντασης
Χάραξη των χαρακτηριστικών καµπυλών πηγής και αντιστάτη.
Χρησιµοποίηση των χαρακτηριστικών καµπυλών για την εύρεση των χαρακτηριστικών
µεγεθών των διπόλων αυτών.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
• Για την ηλεκτρική πηγή
Από ένα κλειστό κύκλωµα µε ηλεκτρική πηγή, διακόπτη, διάφορους αντιστάτες και όργανα
µέτρησης (αµπερόµετρο και βολτόµετρο) µπορούµε να πάρουµε τη χαρακτηριστική της
καµπύλη. Αυτή προκύπτει από την απεικόνιση σε καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων,
ζευγών µε τιµές πολικής τάσης - έντασης που µετριούνται για τις διάφορες τιµές των
αντιστάσεων. Η καµπύλη αυτή θα πρέπει να επαληθεύει την εξίσωση: Vπ = E-Ι·r που είναι
της µορφής y = αx+β µε α = -r και β = Ε.
• Για τον ωµικό καταναλωτή (αντιστάτη)
Λόγω της κατασκευής του παρουσιάζει µια συγκεκριµένη αντίσταση στη διέλευση του
ρεύµατος. Και εδώ η χαρακτηριστική του καµπύλη θα προκύψει από ζεύγη τιµών τάσης στα
άκρα του και έντασης. Η καµπύλη αυτή θα πρέπει να επαληθεύει την εξίσωση: V = I·R.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συστοιχία ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων (µπαταρία) 4,5 V
Τροφοδοτικό CONEL. HLV 520.
∆ύο (2) ψηφιακά πολύµετρα.
Αντιστάτης 10 Ω/ 2 W.
Αντιστάτης 47 Ω/ 2 W.
Αντιστάτης 1 ΚΩ / 0,5 W.
∆ιακόπτης απλός.
∆ύο (2) αγωγοί σύνδεσης τύπου «µπανάνα-µπανάνα»
∆ύο (2) αγωγοί σύνδεσης τύπου «κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι»

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Χαρακτηριστική καµπύλη ηλεκτρικής πηγής
1. Ρυθµίζουµε τα δύο πολύµετρα έτσι ώστε το ένα να χρησιµοποιηθεί ως βολτόµετρο και
το άλλο ως αµπερόµετρο. Για το αµπερόµετρο: Συνδέουµε τον κόκκινο ακροδέκτη στην
υποδοχή Α (όχι στην 20Α) και το µαύρο στην υποδοχή COM. Στρέφουµε τον επιλογέα
µετρήσεων στην ένδειξη 200m της περιοχής Α
Ανάβουµε το πολύµετρο πιέζοντας
το διακόπτη ON/OFF. Πρέπει να δείχνει «0.0 mΑ». Για το βολτόµετρο: Συνδέουµε τον
κόκκινο ακροδέκτη στην υποδοχή V/Ω και το µαύρο στην υποδοχή COM. Στρέφουµε
τον επιλογέα µετρήσεων στην ένδειξη 20 της περιοχής V
Ανάβουµε το πολύµετρο
πιέζοντας το διακόπτη ON/OFF. Πρέπει να δείχνει «0.00V».
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2. Πραγµατοποιούµε το παρακάτω κύκλωµα. Ως πηγή θα χρησιµοποιηθεί η µπαταρία. Για

τις συνδέσεις θα χρησιµοποιηθούν οι αγωγοί µε τα κροκοδειλάκια. Κατά τη σύνδεση του
αµπεροµέτρου και του βολτοµέτρου προσέχουµε τις πολικότητες (κόκκινο + και µαύρο ). Στη θέση του αντιστάτη τοποθετούµε διαδοχικά τους αντιστάτες των 10 Ω, 47 Ω, 1
ΚΩ και ∞ (δηλαδή ανοιχτό κύκλωµα). Προσοχή, κάθε φορά που αλλάζουµε αντιστάτη
διακόπτουµε πρώτα την τροφοδοσία από το διακόπτη. Καταγράφουµε τις µετρήσεις
στον πίνακα Ι και κατασκευάζουµε το διάγραµµα V= f(I). Στη συνέχεια απαντάµε τις
ερωτήσεις.
Χαρακτηριστική καµπύλη αντιστάτη
3. Πραγµατοποιούµε το παρακάτω κύκλωµα. Ως πηγή θα χρησιµοποιηθεί το τροφοδοτικό
CONEL και ως αντίσταση R ο αντιστάτης του 1ΚΩ. Πρώτα βεβαιωνόµαστε ότι το

τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεµένο στην πρίζα και ότι δεν ανάβει η ενδεικτική λυχνία.
Στρέφουµε τους επιλογείς τόσο της περιοχής 0…500 V, όσο και της περιοχής 0…20 V
τέρµα αριστερά, για τη αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Θα χρησιµοποιηθεί µόνο η περιοχή
της συσκευής µε την επιγραφή 0…20V. Εκεί συνδέουµε τους αγωγούς µπανάνα –
µπανάνα για την πραγµατοποίηση του κυκλώµατος. Κατά τη σύνδεση του
αµπεροµέτρου και του βολτοµέτρου προσέχουµε τις πολικότητες (κόκκινο + και µαύρο ). ∆ΕΝ ΣΥΝ∆ΕΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΛΕΧΘΕΙ
ΠΡΩΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.

4. Γυρίζουµε τον επιλογέα της περιοχής 0…20 V αργά προς τα δεξιά παρακολουθώντας
την ένδειξη του βολτοµέτρου. Καταγράφουµε 6 ζεύγη τιµών τάσης και έντασης στον
πίνακα ΙΙ και κατασκευάζουµε το διάγραµµα V= f(I). Στη συνέχεια απαντάµε τις
ερωτήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ΕΝ ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΤΗΝ ΤΑΣΗ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 10 V.
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Εργαστηριακή άσκηση 2:
ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΚΑΙ ΩΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ……………….
ΟΜΑ∆Α ……………….

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………...

2. Συµπλήρωσε µε τις µετρήσεις σου τον πίνακα Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
R(Ω)
I(mA)
10
47
1000
∞

Vπ(V)

Γραφική παράσταση V=f(I)

Υπακούει η καµπύλη στην εξίσωση που εκφράζει το νόµο του Ohm για κλειστό κύκλωµα;
__________________________________________________________________________
Ποια είναι η φυσική σηµασία του σηµείου τοµής της καµπύλης µε τον άξονα των πολικών
τάσεων;
__________________________________________________________________________
Ποια είναι η φυσική σηµασία του σηµείου τοµής της καµπύλης µε τον άξονα των ρευµάτων;
__________________________________________________________________________
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Ποια είναι η φυσική σηµασία της κλίσης της καµπύλης; (Εξηγείστε αναλυτικά).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Συµπλήρωσε µε τις µετρήσεις σου τον πίνακα ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
α/α
I(mA)
1
2
3
4΄
5
6

VR(V)

Γραφική παράσταση V=f(I)

Υπακούει η καµπύλη στην εξίσωση V = IR;
__________________________________________________________________________
Ποια είναι η φυσική σηµασία της κλίσης της καµπύλης;
__________________________________________________________________________
Αν η γραφική παράσταση ήταν η I=f(V) ποια θα ήταν η φυσική σηµασία της κλίσης της καµπύλης;
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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