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Χρήσιµα όργανα και υλικά 
 

ηλεκτρικές πηγές συνεχούς 

ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς 

αµπερόµετρο συνεχούς 

βολτόµετρο συνεχούς 

ωµικός καταναλωτής  (ή µικρός 

ηλεκτρικός λαµπτήρας) 
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καλώδια σύνδεσης 
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Χρήσιµες γνώσεις 
 

αντίσταση αγωγού, πολική τάση πηγής, ισχύς ηλεκτρικής συσκευής,  

συντελεστής απόδοσης  

 

V 

Vπ=E-Ir       Pκ= VκΙ    Pµ= Pκ- Pr΄    ηκ= Pµ/Pκ    ηολ= Pµ/PΕ 
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Εκτέλεση του πειράµατος 
 

1. πραγµατοποιούµε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήµα και µε τη 

βοήθεια του βολτοµέτρου µετράµε την ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της 

πηγής 

2. κλείνουµε το κύκλωµα και, αφήνοντας τον κινητήρα να περιστρέφεται, 

µετράµε: 

• την πολική τάση Vπ της πηγής 

•  την τάση Vκ στα άκρα του κινητήρα 

• την τάση VR στα άκρα του λαµπτήρα και 

• την ένταση Ι του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα 

3. εµποδίζουµε, για λίγο, τον κινητήρα να περιστρέφεται και µετράµε: 

• την τάση Vκ΄ στα άκρα του κινητήρα και 

• την ένταση Ιmax του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα 

4.  και υπολογίζουµε: 

• την εσωτερική αντίσταση r της πηγής, την αντίσταση R του 

λαµπτήρα και την εσωτερική αντίσταση r΄ του κινητήρα 

• την ισχύ PΕ που παρέχει η πηγή στο κύκλωµα, την ισχύ Pr που 

δαπανάται στην πηγή, PR στον λαµπτήρα και Pκ στον κινητήρα 

• την ισχύ Pr΄ που µετατρέπεται σε θερµική και Pµ σε µηχανική ισχύ 

στον κινητήρα και  

• το συντελεστή απόδοσης nκ του κινητήρα και nολ όλης της διάταξης  

 

Ενδεικτικές τιµές µετρήσεων (S.I.) . . . 

 

Ε Vπ Vκ VR  I Vκ΄ Imax 

8.4 7.8 6.1 1.6 0.33 1.7 0.65 

 

… και υπολογισµών  

 

r R r΄ 

1.8 4.8 2.6 

 

P Pr PR Pκ 

2.77 0.20 0.53 2.01 
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Pr΄ Pµ 

0.28 1.73 

 

ηκ nολ 

0.86 0.62 

 

Παρατηρήσεις 
 

• επειδή ο ηλεκτρικός κινητήρας που συνήθως υπάρχει στα σχολικά 

εργαστήρια απαιτεί για τη λειτουργία του σχετικά µεγάλη ισχύ, αλλά  

και δεν περιστρέφεται οµαλά, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιήσουµε 

τον κινητήρα του ηλεκτρικού χρονοµετρητή 
 

• επειδή οι ωµικοί καταναλωτές που συνήθως υπάρχουν στα σχολικά 

εργαστήρια έχουν γνωστή, αλλά µεγάλη αντίσταση, είναι προτιµότερο 

να χρησιµοποιήσουµε έναν µικρό λαµπτήρα, που η φωτοβολία του είναι 

και µέτρο της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα 
 

• τα όργανα µέτρησης κινδυνεύουν να καταστραφούν αν συνδεθούν µε 

ανάποδη πολικότητα 
 

• το αµπερόµετρο κινδυνεύει να καταστραφεί αν συνδεθεί παράλληλα 
 

• σε κάθε ηλεκτρικό κύκλωµα πρέπει να υπάρχει διακόπτης για λόγους 

οικονοµίας και για λόγους ασφαλείας του πειραµατιστή και των 

συσκευών 
 

•  επειδή τα καλώδια σύνδεσης, ο διακόπτης και τα όργανα µέτρησης 

δεν είναι ιδανικά, ένα µικρό τµήµα της ισχύος που παρέχει η πηγή στο 

κύκλωµα δαπανάται σ’ αυτά 
 

• στον εργαστηριακό οδηγό ο τύπος του συντελεστή απόδοσης του 

κινητήρα είναι λανθασµένος! 
 

• στον εργαστηριακό οδηγό δεν έπρεπε να σηµειώνεται η 

αντιηλεκτρεγερτική δύναµη Ε΄ του κινητήρα διότι δεν γίνεται καµµία 

αναφορά σ’ αυτήν στο σχολικό βιβλίο! 
 


