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ΘΕΜΑ 
 
• Η μέτρηση της τάσης Vπ στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής για διάφορες τιμές της 

έντασης Ι του ρεύματος (μεταβάλλοντας την τιμή εξωτερικής αντίστασης R) και 
η χάραξη της χαρακτηριστικής καμπύλης Vπ – Ι της ηλεκτρικής πηγής. 

• Ο υπολογισμός της κλίσης κ της χαρακτηριστικής καμπύλης Vπ – Ι, ο προσδιορι-
σμός της ΗΕΔ Ε της πηγής, του ρεύματος βραχυκύκλωσης Ιβ και της εσωτερικής 
αντίστασης r της πηγής. 

• Ο υπολογισμός των σφαλμάτων στον προσδιορισμό της ΗΕΔ και του ρεύματος 
βραχυκύκλωσης. 

 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Γενικά 

Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα είναι απαραίτητο να υπάρχει μια διάταξη που να προκα-
λεί, στα σημεία που συνδέεται, διαφορά δυναμικού. Οι διατάξεις αυτές κάνουν ένα 
φορτίο να κινηθεί από χαμηλό σε ψηλότερο δυναμικό και ονομάζονται πηγές Ηλεκτρε-
γερτικής Δύναμης (συντομογραφία ΗΕΔ). Πηγή ΗΕΔ είναι κάθε συσκευή (συσσωρευτής 
(μπαταρία), ηλεκτρική γεννήτρια κ.λ.π.) που αυξάνει τη δυναμική ενέργεια των φορτί-
ων τα οποία τη διαρρέουν. Στη μπαταρία αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου μιας ηλεκτρο-
χημικής διαδικασίας (μετατροπή χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική). 

Στην ουσία η ΗΕΔ δεν είναι δύναμη (ο όρος είναι παραπλανητικός ). Η ΗΕΔ είναι το 
έργο ανά μονάδα φορτίου που παράγεται από την πηγή κατά τη διέλευση του φορτίου 
μέσα από αυτήν και έχει μονάδες δυναμικού (volt). Μια μπαταρία με ΗΕΔ Ε=1,5 V πα-
ράγει έργο 1,5 J για κάθε φορτίο ενός Coulomb το οποίο διέρχεται από αυτήν. 

Η μπαταρία είναι μία από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του 18ου αιώνα (Volta 
1800). Τα τελευταία 30 χρόνια η τεχνολογία της μπαταρίας βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της έρευνας λόγω της τεράστιας αύξησης και της μεγάλης ποικιλίας των φορη-
τών συσκευών. 

Επιπλέον, η στροφή από τις αναλογικές στις ψηφιακές συσκευές δημιούργησε την 
ανάγκη για μπαταρίες που να ανταποκρίνονται σε παροχή μεγάλου ρεύματος μικρής 
διάρκειας σε αντίθεση με τις αναλογικές συσκευές που χρειάζονται μικρό και σταθερό 
ρεύμα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μπαταρίες οι οποίες λειτουργούν ικανο-
ποιητικά σε αναλογικές συσκευές εμφανίζουν περίεργη, απρόβλεπτη συμπεριφορά ό-
ταν τροφοδοτούν ψηφιακές συσκευές (αποτυγχάνουν πρόωρα να δώσουν την απαραί-
τητη ενέργεια σε ψηφιακές συσκευές) . 

Η αξιοπιστία και η διάρκεια ζωής βελτιώνεται με γοργούς ρυθμούς και το ζητούμενο 
είναι μπαταρίες (κυρίως επαναφορτιζόμενες) σε διάφορους σχεδιασμούς, διαστάσεις 
και χωρητικότητες για να καλύψουν τις ιδιαιτερότητες των συσκευών. 

Η πλέον δημοφιλής κατηγορία επαναφορτιζόμενων μπαταριών που χρησιμοποιού-
νται σε φορητούς υπολογιστές κινητά τηλέφωνα κ.λ.π. είναι οι μπαταρίες λιθίου (Lithi-
um-ion). Πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας είναι, 

• η μεγάλη ποσότητα ενέργειας ανά μονάδα βάρους μπαταρίας που μπορούν να πα-
ρέχουν 

• η αντοχή για πολλούς κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης 

Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής 

~ 2 ~ 
 



Τοπικός διαγωνισμός EUSO 2014  Ε.Κ.Φ.Ε. Λέσβου 07 Δεκεμβρίου 2013 

• το γεγονός ότι ΔΕΝ παρουσιάζουν φαινόμενο μνήμης. 

Μια σημαντική απαίτηση για τις μπαταρίες είναι η χαμηλή εσωτερική αντίσταση. Για 
όλους τους τύπους των μπαταριών γίνεται προσπάθεια για τη μείωση της εσωτερικής 
αντίστασης και τη βελτιστοποίηση της ηλεκτροχημικής διαδικασίας. Η εσωτερική α-
ντίσταση μετράται σε mΩ ή Ω και γενικά έχει βρεθεί ότι ο χρόνος αποτελεσματικής λει-
τουργίας μίας μπαταρίας κάτω από διαφόρους ρυθμούς άντλησης ρεύματος σχετίζεται 
άμεσα με την εσωτερική της αντίσταση. 
 

Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) ηλεκτρικής πηγής 

Μια ιδανική πηγή ΗΕΔ διατηρεί σταθερή τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των ακροδε-
κτών της, ανεξάρτητα από το ρεύμα που τη διαρρέει. Στην πράξη όμως αυτό δεν συμ-
βαίνει γιατί τα φορτία κατά τη διέλευση τους μέσα από την πηγή συναντούν αντίστα-
ση. Η αντίσταση αυτή λέγεται εσωτερική αντίσταση της πηγής και συμβολίζεται με r. 
Σε μια μπαταρία η αντίσταση αυτή οφείλεται: α) σε ηλεκτρικούς παράγοντες όπως η 
αντίσταση των υλικών που την απαρτίζουν, (κάλυμμα, εσωτερικά υλικά, ποιότητα ε-
παφής μεταξύ των υλικών) και β) σε ηλεκτροχημικούς παράγοντες (αγωγιμότητα ηλε-
κτρολύτη, κινητικότητα ιόντων, επιφάνεια ηλεκτροδίων). 

Γενικά η εσωτερική αντίσταση μίας μπαταρίας αυξάνεται με τη χρήση της, χωρίς να 
είναι προβλέψιμος ο τρόπος με τον οποίο αυξάνεται, καθώς υπεισέρχονται διάφοροι 
παράγοντες που επηρεάζουν την εσωτερική αντίσταση, όπως η χημεία της μπαταρίας, 
η ηλικία της, το βάθος εκφόρτισης καθώς και ο ρυθμός με τον οποίο αντλείται ενέργεια 
από τη μπαταρία. Οι χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούν επίσης αύξηση της εσωτερικής 
αντίστασης γιατί επιβραδύνουν την χημική αντίδραση στο εσωτερικό της μπαταρίας 
(μείωση της κινητικότητας των ιόντων). 

 
Μέτρηση της ΗΕΔ μιας μπαταρίας 

Η κατευθείαν μέτρηση της τάση στα άκρα της πηγής (Σχήμα:1) ονομάζεται τάση α-
νοικτού κυκλώματος και είναι ίση με την τιμή της 
ΗΕΔ Ε.1 

Η τιμή αυτή όταν η μπαταρία είναι καινούργια 
μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη από την ονομα-
στική της τιμή. 

Η διαφορά δυναμικού V μεταξύ των ακροδε-
κτών της ΗΕΔ για κλειστό κύκλωμα (δηλαδή κύ-
κλωμα στο οποίο η ΗΕΔ τροφοδοτεί μια ωμική αντίσταση R) ονομάζεται πολική τάση. 

Μια ιδανική πηγή θεωρητικά παρουσιάζει σταθερή διαφορά δυναμικού στους πό-
λους της σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας. Στην πραγματικότητα όμως η τάση 
στους πόλους μιας μπαταρίας μειώνεται γραμμικά καθώς το ρεύμα στο κύκλωμα αυ-
ξάνεται, σύμφωνα με τη σχέση : 

(1) 
όπου Vπ η πολική τάση, r η εσωτερική αντίσταση της πηγής και Ι·r η πτώση τάσης 
πάνω στην εσωτερική αντίσταση. Η αντίσταση αυτή εξαρτάται από το υλικό της πηγής 

1 Θεωρούμε άπειρη την εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου 
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και δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί όσο κι αν αυτό είναι επιθυμητό. Από την σχέση (1) 
είναι φανερό ότι η ΗΕΔ μιας πηγής είναι η πολική τάση στα άκρα της όταν αυτή δεν 
διαρρέεται από ρεύμα (Ι=0). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα προσδιορίζεται από τη σχέση:  (2) 

Εάν η πηγή είναι βραχυκυκλωμένη (δηλαδή είναι R=0) τότε τη διαρρέει το μέγιστο 
ρεύμα που ονομάζεται ρεύμα βραχυκύκλωσης (Ιβ).  

Προσοχή! Το ρεύμα βραχυκύκλωσης εξαρτάται από την εσωτερική αντίσταση της 
πηγής και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να προκαλέσει 
υπερθέρμανση και καταστροφή της μπαταρίας. 

Μέτρηση της εσωτερικής αντίστασης μιας μπαταρίας 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εσωτερικής 
αντίστασης μιας μπαταρίας. Μια συνηθισμένη τεχνική είναι η μέτρηση της πτώσης τά-
σης της μπαταρίας όταν τροφοδοτεί μια αντίσταση. 

Η εσωτερική αντίσταση προκύπτει από τη σχέση E - I·r = I·R ή από δύο μετρήσεις τά-
σης για διαφορετικά ρεύματα ή από την κλίση της γραφικής παράστασης Vπ=f(I): 

  ή   

• Η γραφική παράσταση Vπ – I : 
 
 είναι ευθεία γραμμή με αρνητική κλίση 
 δεν περνάει από την αρχή των αξόνων 
 τέμνει τον άξονα των Vπ    στο σημείο Vπ = E 
 τέμνει τον άξονα των Ι στο σημείο Ι = Iβ = Ε / r (ρεύμα 

βραχυκύκλωσης) 
 έχει κλίση κ ίση με την εσωτερική αντίσταση της πηγής     

(κ ≡ εφθ = r) 
• Η ΗΕΔ E και η εσωτερική αντίσταση r είναι χαρακτηριστι-

κά στοιχεία κάθε πηγής, δηλαδή αποτελούν την «ταυτότητά» της. 
• Η πηγή είναι ενεργητικό δίπολο του ηλεκτρικού κυκλώματος, όταν δίνει σ’ αυτό ε-

νέργεια. 
Σημειώνεται ότι η σχέση E - I·r = I·R δεν αποδίδει ικανοποιητικά τη συμπεριφορά 

μιας πηγής. Η ΗΕΔ μπορεί να μην είναι σταθερή και η εσωτερική αντίσταση να μην έχει 
ακριβώς ωμική συμπεριφορά. Η έννοια όμως της εσωτερικής αντίστασης μας βοηθά να 
περιγράψουμε με ικανοποιητικό τρόπο τη μπαταρία, ή κάθε άλλου τύπου πηγή συνε-
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χούς ρεύματος. 

Θεώρημα μεγίστης Ισχύος 

Η ισχύς εξόδου στα άκρα μιας μπαταρίας δίδεται από τη σχέση: , και α-

ντικαθιστώντας το ρεύμα από τη σχέση (2) προκύπτει:  

Παρατηρούμε ότι η ισχύς εξόδου παρουσιάζει μέγιστο για R = r. 
«Μία πηγή αποδίδει μέγιστη ισχύ όταν η αντίσταση που τροφοδοτεί είναι ίση 

με την εσωτερική της αντίσταση». 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύεται ότι η τάση στα άκρα της πηγής γίνεται ίση με 

το μισό της ΗΕΔ. Δηλαδή V=E/2. 
Αντικαθιστώντας το ρεύμα από τη σχέση (2) στην πολική τάση V=I·R, προκύπτει: 

 
Η πολική τάση όταν R=r γίνεται ίση με V=E/2. 
Επομένως, συνδέοντας μια πηγή (με ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r) με μια μετα-

βαλλόμενη αντίσταση R, μπορεί να βρεθεί η εσωτερική της αντίσταση, προσδιορίζο-
ντας την τιμή R για την οποία η πολική τάση γίνεται V=E/2. 

 

Πρόσθετα στοιχεία 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μπαταριών με διαφορετικούς σχεδιασμούς, διαστάσεις, 
χωρητικότητες. Η επιλογή μπαταρίας εξαρτάται από τη συσκευή την οποία θέλουμε να 
τροφοδοτήσουμε και πρέπει πάντα να ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή για 
να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής για τη μπαταρία μας. 

Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες από μια μπαταρίες (σε σειρά) θα 
πρέπει να είναι του ιδίου τύπου για να έχουν καλύτερη συμβατότητα και επίσης να μην 
συνδυάζουμε χρησιμοποιημένες με καινούργιες (διότι περιοριζόμαστε στη χωρητικό-
τητα της παλαιότερης-ασθενέστερης). 

Η εξάντληση μιας μπαταρίας οφείλεται στο γεγονός ότι έχει αυξηθεί η εσωτερική 
της αντίσταση. Η μέτρηση της ΗΕΔ μιας σχετικά εξαντλημένης μπαταρίας, μπορεί να 
δώσει τιμή πολύ κοντά στην ΗΕΔ της καινούριας. Εάν συνδέσουμε την μπαταρία με ένα 
εξωτερικό φορτίο η τερματική τάση της μπαταρίας μειώνεται σημαντικά. 

Η ισχύς εξόδου στα άκρα μιας μπαταρίας είναι ίση με το άθροισμα του ρυθμού με-
ταβολής της χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική (Ε·Ι) και του ρυθμού κατανάλωσης ενέρ-
γειας (Ι2·r) στην εσωτερική της αντίσταση: 

 
Επομένως ένα μεγάλο μέρος της πτώση τάσης προέρχεται από την πτώση τάσης 

πάνω στην εσωτερική της αντίσταση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τροφοδοτήσει 
ικανοποιητικά μια συσκευή. 

Για το λόγο αυτό η μέτρηση της τάσης ανοικτού κυκλώματος δεν είναι ο κατάλληλος 
τρόπος για να αποφανθούμε για το πόση «ζωή» έχει απομείνει στη μπαταρία (δηλ. να 
διαχωρίσουμε παλιές από καινούργιες μπαταρίες). 
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Β. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συναρμολογούμε το κύκλωμα του σχήματος χρησιμοποιώντας πηγή (μπαταρία 4,5 
V), αντιστάτη μεταβλητής αντίστασης R = 20Ω / 8W (ροοστάτης), διακόπτη, αμπερό-
μετρο στις υποδοχές 20A DC – COM και βολτόμετρο στα 20V DC.  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
• Το κύκλωμα πρέπει να το κλείνουμε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να 

παίρνουμε τις ενδείξεις (Vπ, I) των οργάνων όσο πιο γρήγορα μπορούμε. 
• Τα όργανα πρέπει να συνδέονται σωστά στο κύκλωμα, γιατί με λάθος σύνδεση 

μπορεί να καταστραφούν ! 
• Για τη σύνδεση των πολυμέτρων θα χρησιμοποιήσουμε απλά καλώδια με μπα-

νάνες και όχι τα δικά τους, γιατί δεν στερεώνονται εύκολα στο κύκλωμα. 
• Στα πολύμετρα, που θα χρησιμοποιηθούν σαν βολτόμετρο και αμπερόμετρο, 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κατάλληλη κλίμακα και να τα συνδέσουμε με 
το κύκλωμα στις κατάλληλες υποδοχές. 

 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
Λήψη μετρήσεων 
 
1. Συνδέουμε τη μπαταρία με το μεταβλητό αντιστάτη και το αμπερόμετρο και την 

αφήνουμε για 1-2 λεπτά να διαρρέεται από ένα μικρό ρεύμα (σταθεροποίηση 
λειτουργίας). 

2. Με το κύκλωμα ανοικτό (Ι = 0) μετράμε την πολική τάση Vπ της μπαταρίας με 
βολτόμετρο. Καταχωρούμε την τιμή της στον ΠΙΝΑΚΑ 1. 

3. Επιλέγουμε αρχικά αντίσταση R = 0 (βραχυκύκλωμα αντιστάτη R, τοποθετώντας 
τον περιστρεφόμενο διακόπτη του αντιστάτη τέρμα αριστερά) και κλείνοντας το 
κύκλωμα παίρνουμε γρήγορα τις δύο ενδείξεις των οργάνων (πολική τάση Vπ και 
ένταση Ι), που τις καταγράφουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 1. Ανοίγουμε το κύκλωμα και 
αφαιρούμε το βραχυκύκλωμα (στρέφοντας τον διακόπτη ελαφρά προς τα δεξιά). 

4. Μεταβάλλουμε τη ρυθμιστική αντίσταση και καταγράφουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 1 τα 
ζεύγη τιμών (Vπ , Ι) της πολικής τάσης και έντασης. 

 

Ι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 1 2 3 4 5 6 7 
Πολική τάση μπαταρίας 
με βολτόμετρο (με Ι=0) 

Vπ 
(
V
 

       

Πολική τάση πηγής Vπ (V)        

Ένταση ρεύματος Ι (Α)        

 
Επεξεργασία μετρήσεων 
 
1. Υπολογίζουμε την ΗΕΔ Εβ της μπαταρίας (Εβ = Vπ μετρημένη με βολτόμετρο) και 

καταχωρούμε την τιμή της στον ΠΙΝΑΚΑ 2. 
2. Σχεδιάζουμε τη χαρακτηριστική καμπύλη  Vπ – Ι χρησιμοποιώντας τις τιμές του 

ΠΙΝΑΚΑ 1 και προεκτείνουμε τη γραφική παράσταση ώστε να τέμνει τους άξονες 
Vπ   και Ι. 

3. Προσδιορίζουμε την ΗΕΔ  Εx της πηγής από το σημείο τομής της χαρακτηριστι-
κής καμπύλης με τον άξονα Vπ   και την καταχωρούμε στον ΠΙΝΑΚΑ 2. 

4. Προσδιορίζουμε το ρεύμα βραχυκύκλωσης  Iβx    της μπαταρίας από το σημείο 
τομής της χαρακτηριστικής καμπύλης με τον άξονα Ι και την καταχωρούμε στον 
ΠΙΝΑΚΑ 2. 

5. Υπολογίζουμε την κλίση  κ  της χαρακτηριστικής  Vπ  – Ι και την καταχωρούμε 
στον ΠΙΝΑΚΑ 2. 

6. Προσδιορίζουμε την τιμή της εσωτερικής αντίστασης  r  της μπαταρίας από την 
κλίση της χαρακτηριστικής καμπύλης της πηγής (r = κ) και την καταχωρούμε 
στον ΠΙΝΑΚΑ 2. 

7. Υπολογίζουμε το ρεύμα βραχυκύκλωσης  Iβ της μπαταρίας  και κατα-
χωρούμε την τιμή του στον ΠΙΝΑΚΑ 2. 

8. Υπολογίζουμε το σχετικό σφάλμα  σΕ  % της ΗΕΔ μεταξύ της τιμής  Εβ  που με-
τρήσαμε με το βολτόμετρο και της τιμής Εx   από τη χαρακτηριστική. 

. 
9. Υπολογίζουμε το σφάλμα  μεταξύ των δύο τιμών του ρεύματος βραχυκύ-

κλωσης που υπολογίσαμε. . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΗΕΔ μπαταρίας με βολτόμετρο : Εβ = Vπ Εβ  V 
ΗΕΔ μπαταρίας από τη χαρακτηριστική καμπύλη Εx  V 
Ρεύμα βραχυκύκλωσης από τη χαρακτηριστική καμπύλη Ιβχ  Α 
Κλίση της χαρακτηριστικής Vπ – Ι : κ = ΔVπ /ΔΙ κ  V/A 
Εσωτερική αντίσταση μπαταρίας από χαρακτηριστική :  r = κ r  Ω 
Ρεύμα βραχυκύκλωσης : Ιβ = Ε β / r Ιβ  Α 
Σχετικό σφάλμα στον προσδιορισμό της ΗΕΔ σΕ %  % 
Σχετικό σφάλμα στον προσδιορισμό του ρεύματος βραχυκύκλωσης σΙβ  %  % 
 
 
10. Υπολογίζουμε τις τιμές της αντίστασης  R του αντιστάτη από το νόμο του Ohm 

(R = Vπ  / Ι) για ωμικό καταναλωτή για κάθε ζεύγος (Vπ, Ι) και τις καταχωρούμε 
στον ΠΙΝΑΚΑ 3. 

11. Υπολογίζουμε τις τιμές της ισχύος  PR   που καταναλίσκει o εξωτερικός αντιστά-
της R (PR  = Vπ · I) για κάθε ζεύγος (Vπ , Ι) και τις καταχωρούμε στον ΠΙΝΑΚΑ 3. 

12. Εντοπίζουμε τη μέγιστη PR (max) ισχύ και την καταχωρούμε στον ΠΙΝΑΚΑ 3. 
13. Εντοπίζουμε την αντίσταση στην οποία καταναλίσκεται η μέγιστη ισχύς και κα-

ταχωρούμε την τιμή της στον ΠΙΝΑΚΑ 3. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 1 2 3 4 5 6 7  

Αντίσταση: R = Vπ /Ι        Ω 

Ισχύς στη  R: P R = Vπ I        W 
Μέγιστη ισχύς στη R : PR (max)  W 
Αντίσταση στην οποία καταναλώ-
νεται η μέγιστη ισχύς : R  Ω 
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Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Διατυπώνουμε τα παρακάτω συμπεράσματα κυκλώνοντας την κατάλληλη 
υπογραμμισμένη λέξη. 
1. Το αμπερόμετρο συνδέεται στο κύκλωμα σε σειρά / παράλληλα. 
2. Το βολτόμετρο συνδέεται στο κύκλωμα σε σειρά / παράλληλα. 
3. Όταν το αμπερόμετρο δεν δείχνει ρεύμα στο κύκλωμα που χρησιμοποιήσαμε, τό-

τε το κύκλωμα είναι κλειστό / ανοικτό. 
4. Σε μία μπαταρία που αρχίζει να «πέφτει»  μειώνεται η ΗΕΔ της  /  αυξάνεται η 

εσωτερική της αντίσταση. 
5. Η χαρακτηριστική καμπύλη της μπαταρίας  υπακούει  /  δεν υπακούει  στο νόμο 

του Ohm για κλειστό κύκλωμα. 
6. Η μορφή της χαρακτηριστικής καμπύλης Vπ – Ι είναι ευθεία με θετική / αρνητι-

κή κλίση. 
7. Η χαρακτηριστική καμπύλη Vπ – Ι περνάει / δεν περνάει από την αρχή των αξό-

νων. 
8. Η χαρακτηριστική καμπύλη Vπ – Ι τέμνει τον άξονα Vπ σε σημείο που αντιστοιχεί 

στην ελάχιστη / μέγιστη τιμή της πολικής τάσης της μπαταρίας. 
9. Η χαρακτηριστική καμπύλη Vπ – Ι τέμνει τον άξονα των Ι σε σημείο όπου ισχύει:  

  ή  
 
10. Η πηγή  μπορεί  /  δεν μπορεί  να δώσει ρεύμα με τιμή μεγαλύτερη από το ρεύμα 

βραχυκύκλωσης. 
11. Η κλίση της χαρακτηριστικής καμπύλης  Vπ  – Ι  παριστάνει την  εσωτερική αντί-

σταση της πηγής /  ολική αντίσταση του κυκλώματος. 
12. Η μπαταρία, όταν δίνει ενέργεια στο κύκλωμα, είναι  παθητικό / ενεργητικό  δί-

πολο. 
13. Για να δίνει η μπαταρία τη μέγιστη ισχύ στο κύκλωμα πρέπει η εξωτερική αντί-

σταση R να έχει τιμή  R < r / R = r / R > r. 
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