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Καλιόζη Όλγα - Φυζικός 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ             
Μάθημα : Ηλεκτρεγερτική Δύναμη Πηγής (Η.Ε.Δ) 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………    ΤΜΗΜΑ…..…  

 

Ηλεκτρεγερτική Δφναμη (Η.Ε.Δ) Πηγήσ 

Η θλεκτρεγερτικι δφναμθ Ε μιασ πθγισ εκφράηει τθν ενζργεια ανά μονάδα φορτίου 
που προςφζρει θ πθγι ςτο κφκλωμα. 
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Δθλαδι θ θλεκτρεγερτικι δφναμθ Ε μιασ πθγισ ιςοφται και με το πθλίκο τθσ ιςχφοσ 
που παρζχει θ πθγι ςτο κφκλωμα προσ τθν ζνταςθ του ρεφματοσ που διαρρζει το 
κφκλωμα. 
Η Η.Ε.Δ. ζχει μονάδα μζτρθςθσ το 1V, ίδια με τθ διαφορά δυναμικοφ. 
Η θλεκτρικι πθγι ουςιαςτικά είναι ζνασ μετατροπζασ ενζργειασ. Μετατρζπει τθν 
θλεκτρικι ενζργεια ςε άλλθσ μορφισ ενζργεια, π.χ. χθμικι, κερμικι, κ.α 
 
Εςωτερική αντίςταςη πηγήσ (r) 
Η εςωτερικι αντίςταςθ τθσ πθγισ (r) εκφράηει τθ 
δυςκολία που ςυναντά το θλεκτρικό ρεφμα κακώσ 
διζρχεται μζςα από τθν πθγι. 
Είναι χαρακτθριςτικό μζγεκοσ τθσ πθγισ.  
Σε ζνα κφκλωμα κα τθ ςυμβολίηουμε δίπλα ςτθν πθγι, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα: 
 
Νόμοσ του Οhm για κλειςτό κφκλωμα 

εξωτ. ολ

E E
I=

R +r R
  

όπου: Ε θ θλεκτρεγερτικι δφναμθ τθσ πθγισ 

          Rεξωτ. θ ςυνολικι αντίςταςθ του εξωτερικοφ κυκλώματοσ 

          r  θ εςωτερικι αντίςταςθ τθσ πθγισ 
 
Πολική τάςη: είναι θ τάςθ ςτα άκρα τθσ θλεκτρικισ πθγισ  

Vπ = Ε - Ιr 
Δθλαδι είναι θ διαφορά δυναμικοφ που δίνει τελικά θ πθγι ςτο κφκλωμα, αφοφ 

αθαηξέζνπκε ηελ πηώζε ηάζεο ζην εζωηεξηθό ηεο. 

 

Αλ ζπλδέζνπκε ηνπο πόινπο ηεο πεγήο κε αγωγό ακειεηέαο αληίζηαζεο, δει. R=0, 

ηόηε ιέκε όηη η πηγή είναι βρατσκσκλωμένη. 

Από ην λόκν ηνπ Ohm γηα θιεηζηό θύθιωκα έρνπκε: 
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Τν ξεύκα απηό είλαη ην κέγηζην πνπ κπνξεί λα δηαξξέεη ηελ πεγή θαη ιέγεηαη ρεύμα 

βρατσκύκλωσης. 
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Ασκήσεις 

 

1. Δύν αληηζηάζεηο R1=60Ω θαη R2=120Ω ζπλδένληαη παξάιιεια. Σε ζεηξά κε απηέο 

ζπλδέεηαη αληίζηαζε R3=37Ω. Τν ζύζηεκα ηξνθνδνηεηαη από πεγή κε Η.Ε.Δ. Ε 

θαη r=3Ω. Αλ ε ηζρύο πνπ θαηαλαιώλεη ε R3 είλαη 925W λα βξείηε:  

α) ηελ Η.Ε.Δ. ηεο πεγήο,  

β) ηελ πνιηθή ηάζε πεγήο,  

γ) ηελ ηζρύ πνπ παξέρεη ε πεγή ζην εμωηεξηθό θύθιωκα,  

δ) ηελ ηζρύ ζηελ R1. 

 

2. Ηιεθηξηθή πεγή Η.Ε.Δ. Ԑ θαη εζωηεξηθήο αληίζηαζεο r=2Ω ζπλδέεηαη κε 

αληηζηάηε R=4Ω. Να βξείηε:  

α) ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηελ πεγή,  

β) ηελ πνιηθή ηάζε ηεο πεγήο,  

γ) ηελ νιηθή ειεθηξηθή ηζρύ ηνπ θπθιώκαηνο,  

δ) ηελ ηζρύ πνπ πξνζθέξεηαη ζην εμωηεξηθό θύθιωκα,  

ε) ηε κεηαβηβαδόκελε ελέξγεηα ζηνλ αληηζηάηε R ζε ρξόλν t=1,5min. 

3. Ηιεθηξηθή πεγή κε Η.Ε.Δ ε=24V θαη εζωηεξηθήο αληίζηαζεο r=2Ω, ζπλδέεηαη κε 

εμωηεξηθό θύθιωκα πνπ απνηειείηαη από δύν αληηζηάηεο R1=6Ω θαη 

R2=4Ω,ζπλδεδεκέλνπο ζε ζεηξά. Να ππνινγίζεηο: 

α) ην ξεύκα πνπ δηαξξέεη ην θύθιωκα. 

β) ηελ πνιηθή ηάζε ηεο πεγήο. 

γ) ηελ ηζρύ πνπ παξέρεη ε πεγή. 

δ) ηελ ηζρύ πνπ απνξξνθά ε αληίζηαζε r θαη ην εμωηεξηθό θύθιωκα. 

 

4. Σε έλα απιό θύθιωκα πνπ απνηειείηαη από πεγή (Ε, r) θαη έλαλ αληηζηάηε , ε 

έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αληηζηάηε είλαη 5Α. Όηαλ ζην θύθιωκα 

ζπλδένπκε ζε ζεηξά κε ηνλ αληηζηάηε έλαλ δεύηεξν αληηζηάηε πνπ εκθαλίδεη 

αληίζηαζε 2Ω, ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο κεηαβάιιεηαη θαηά 20%. Να ππνινγίζεηε: 

α) ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζην ηειηθό θύθιωκα. 

β) ηελ νιηθή αληίζηαζε ηνπ αξρηθνύ θπθιώκαηνο. 

γ) ηελ Η.Ε.Δ. ηεο πεγήο 

 

5. Πεγή κε Η.Ε.Δ.  Ε=20V θαη εζωηεξηθή αληίζηαζε r=5Ω, ηξνθνδνηεί ζπζθεπή κε 

ζηνηρεία θπθιώκαηνο 20W, 20V. 

α) ιεηηνπξγεί θαλνληθά ε ζπζθεπή; 

β) πνηα είλαη ε πνιηθή ηάζε ηεο πεγήο; 

γ) πόζν ζα καο ζηνηρίζεη αλ ιεηηνπξγεί επί 5ώξεο ηελ εκέξα γηα κία εβδνκάδα; 

αλ ε κία KWh θνζηίδεη 0,1επξώ; 

  

 

 


