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Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια
Περίοδος 2006 – 2007
Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου
Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας :

Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με
πηγή , ωμικό καταναλωτή και κινητήρα
Από τον Πέτρο Γ. Ιακώβου Χημικό Μηχανικό (ΠΕ12.08 )
Στόχος : Να μάθουν οι μαθητές να πραγματοποιούν συνδέσεις σε ηλεκτρικό κύκλωμα με
ηλεκτρική πηγή , ωμικό καταναλωτή και μικρό κινητήρα σε σειρά και να ερευνήσει πώς
αποδίδεται η ισχύς της πηγής στα επιμέρους στοιχεία του κυκλώματος αυτού.
Προκαταρκτικά :
Ενημερώνουμε τα παιδία να έχουν μαζί τους το τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων .
Αν χρειαστεί τους ετοιμάζουμε σε φωτοτυπία τiς σελίδες , που ακολουθούν .

2

3

Όταν μπουν στο εργαστήριο χωρίζουμε τα παιδία σε ομάδες των 5 – 6 ατόμων . Η κάθε
ομάδα κάθεται γύρω από τον εργαστηριακό πάγκο που έχουμε στήσει το ηλεκτρικό κύκλωμα.
.
Στον πάγκο έχουμε τοποθετήσει :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
8)

Δύο ηλεκτρικές πηγές συνεχούς τάσης .Μια μπαταρία και ένα τροφοδοτικό
Έναν διακόπτη
Έναν ωμικό καταναλωτή γνωστής αντίστασης .
Έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύματος (π.χ έναν μικρό ανεμιστήρα)
Δύο πολύμετρα
Καλώδια
Το σχεδιάγραμμα της συνδεσμολογίας

Σύντομη αναφορά στην θεωρία
Ανακεφαλαιώνουμε την θεωρία για τον ρόλο της πηγής της ΗΕΔ και της πολικής τάσης της,
του αντιστάτη , αμπερομέτρου , βολτομέτρου και κινητήρα. Γράφουμε στον πίνακα τις σχέσεις
του νόμου του Ohm , και τις σχέσεις υπολογισμού ισχύος πηγής, ωμικού αντιστάτη, κινητήρα
Η πειραματική διαδικασία θα γίνει σε στάδια – βήματα :
1ο βήμα : Μετράμε την τιμή της ωμικής αντίστασης με
την βοήθεια του πολυμέτρου (βάζοντας τον διακόπτη
του στην κατάλληλη θέση , ``για μέτρηση αντίστασης``).
Αυτό το κάνουμε πάντα ,ασχέτως αν η τιμή της
αντίστασης του εμπορίου αναγράφεται πάνω της, επειδή
συνήθως η πραγματική τιμή είναι διαφορετική από αυτή
που αναγράφεται.
Ενδεικτικό παράδειγμα :
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2ο βήμα :
Συνδέουμε (με τις σωστές πολικότητες) ένα
πολύμετρο στους ακροδέκτες της πηγής πριν αυτή
συνδεθεί στο κύκλωμα. Μετράμε με το πολύμετρο
την τάση στα άκρα της πηγής.
Η τιμή που θα βρούμε είναι η ΗΕΔ της πηγής Ε .
Ενδεικτικό παράδειγμα :

3ο βήμα : Συνδέουμε όλα τα στοιχεία του κυκλώματος ,(το αμπερόμετρο σε σειρά και το
βολτόμετρο τελευταίο μπαίνει παράλληλα). Διαβάζουμε τις ενδείξεις του βολτομέτρου ( είναι η
πολική τάση της πηγής Vπ) και του αμπερομέτρου (είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει
το κύκλωμα) .
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Ενδεικτικό παράδειγμα:

4ο βήμα : Σταματάμε με το χέρι μας την περιστροφή του άξονα του κινητήρα , για μικρό
χρονικό διάστημα (όσο χρειάζεται να διαβάσουμε την ένδειξη του αμπερομέτρου στην
περίπτωση αυτή). Η ένδειξη θα είναι το Ιmax .
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Ενδεικτικό παράδειγμα:

5ο βήμα : Υπολογίζουμε την εσωτερική αντίσταση της πηγής από την σχέση :
Ε = Vπ + Ιr
Ενδεικτικό παράδειγμα:

6ο βήμα : Υπολογίζουμε την εσωτερική αντίσταση του κινητήρα από την σχέση :
Ε = Ιmax(R + r + r’)
Ενδεικτικό παράδειγμα:

7ο βήμα : Υπολογίζουμε την ισχύ που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα , από την σχέση
PE = EΙ , την ισχύ που καταναλώνεται στο εσωτερικό της πηγής από την σχέση Pr = I2r
, την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη από την σχέση PR = I2R ,την θερμική ισχύ που
παράγεται στο εσωτερικό του κινητήρα από την σχέση Pr’ = I2r’ , ωφέλιμη (μηχανική) ισχύ του
κινητήρα από τίς σχέσεις Pμηχ = PδαπΚ - Pr’ και PδαπΚ = P – PR – Pr .
Συμπληρώνουμε τον πίνακα του τετραδίου του εργαστηρίου . Βρίσκουμε τον συντελεστή
PμηχΚ
.Κάνουμε τις παρατηρήσεις μας σε σχέση
απόδοσης του κινητήρα από την σχέση n =
PδαπΚ
με τον συντελεστή απόδοση του κινητήρα .
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Ενδεικτικό παράδειγμα:

