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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

1. 3 μπαταρίες ΑΑ (1,5 V) και μπαταριοθήκη 3x

2. Αντιστάτης 10Ω

3. Μικρός ηλεκτρικός κινητήρας AC 

4. 2 πολύμετρα

5. Διακόπτης Button

6. Καλώδια για τις συνδέσεις

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

α) Πραγματοποιήστε το παρακάτω κύκλωμα .

β) Τοποθετείστε τον περιστροφικό διακόπτη του αμπερομέτρου στην ένδειξη   2A   (AC)

δ) Θέτουμε σε λειτουργία τα πολύμετρα.
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Α) Με το πολύμετρο μετράμε την τιμή της αντίστασης και τη συμπληρώνουμε παρακάτω.

R  σε Ω
00,0

Β)  Τοποθετούμε  τον περιστροφικό διακόπτη του πολυμέτρου στην ένδειξη 200V (AC)

i) Με ανοικτό το κύκλωμα (χωρίς να πιέσουμε το διακόπτη Button) μετράμε την τάση στα άκρα της 
πηγής. Επειδή το κύκλωμα δεν διαρέεται από ρεύμα αυτή θα είναι ίση με την ηλεκτρεγερτική δύναμη της 
πηγής Ε. Καταγράψτε την τιμή στον πίνακα Ι.

ii)  Συνδέουμε το βολτόμετρο διαδοχικά στα άκρα της ηλ.  πηγής,  της αντίστασης και  του ηλ. 
κινητήρα  και  με  κλειστό  το  διακόπτη  (πιέζουμε  το  Button) παίρνουμε  τις  ενδείξεις  του  και  τις 
καταγράφουμε στον πίνακα Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Ε  σε V
0,00

Vπ σε V
0,00

VR σε V
0,00

Vκ σε V
0,00

Γ)  i) Πιέζουμε το διακόπτη, διαβάζουμε την ένδειξη του αμπερομέτρου. Αφήνουμε το  button και 
γράφουμε την τιμή στον πίνακα ΙΙ.

   ii) Πιέζουμε το διακόπτη, (κλειστό κύκλωμα), και με τα δακτυλά μας εμποδίζουμε την περιστροφή 
του κινητήρα   παρατηρώντας ταυτόχρονα την οθόνη του αμπερομέτρου. Καταγράφουμε τη μέγιστη τιμή 
του ρεύματος στον πίνακα ΙΙ. 

Προσοχή το σταμάτημα του κινητήρα πρέπει να διαρκέσει πολύ λίγο. Ίσα - ίσα για να δούμε τη 
μέγιστη τιμή του ρεύματος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  I  

Ι  σε  A
0,00

Imax σε  A
0,00
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ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΙ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α)  Υπολογίστε την εσωτερική αντίσταση της πηγής

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

r  σε Ω
0,0

β) Υπολογίστε την εσωτερική αντίσταση του κινητήρα.

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

r'  σε Ω
0,0

γ) Υπολογίστε την ισχύ  PE που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα. (σε W με 2 δεκαδικά ψηφία)

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

δ) Υπολογίστε την ισχύ Pr  που καταναλώνει η πηγή.

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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δ) Υπολογίστε την ισχύ PR  που καταναλώνει η αντίσταση R.

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ε) Υπολογίστε τη  θερμική ισχύ  Pr '   του κινητήρα λόγω της ωμικής του αντίστασης r'.

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ε) Υπολογίστε τη  μηχανική ισχύ  PM  του κινητήρα.

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

στ) Συμπληρώστε τον πίνακα:

PE  σε  W
  0,00

Pr  σε W
  0,00

PR  σε  W
  0,00

Pr '  W
  0,00

PM  σε W
  0,00
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