Εργαστήριο Φσσικής IΙ

Μέτρηση Εσωτερικής Αντίστασης Ηλεκτρικής Πηγής

Μέηρεζε Δζωηερηθής Αληίζηαζες
Ηιεθηρηθής Πεγής
1. θνπόο
θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ειεθηξηθέο πεγέο ζπλερνύο ξεύκαηνο – κπαηαξίεο.
Υξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειεο κεζόδνπο ζα κεηξεζνύλ ε Ηιεθηξεγεξηηθή Δύλακε
ΗΕΔ θαη ε εζσηεξηθή αληίζηαζε κπαηαξίαο.

2. Γεληθά
ε έλα ειεθηξηθό θύθισκα είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα δηάηαμε πνπ λα
πξνθαιεί, ζηα ζεκεία πνπ ζπλδέεηαη, δηαθνξά δπλακηθνύ. Οη δηαηάμεηο απηέο θάλνπλ
έλα θνξηίν λα θηλεζεί από ρακειό ζε ςειόηεξν δπλακηθό θαη νλνκάδνληαη πεγέο
Ηιεθηρεγερηηθής Γύλακες (ζσληοκογραθία ΗΔΓ). Πεγή ΗΕΔ είλαη θάζε ζπζθεπή
(ζπζζσξεπηήο (κπαηαξία), ειεθηξηθή γελλήηξηα θιπ) πνπ απμάλεη ηε δπλακηθή
ελέξγεηα ησλ θνξηίσλ ηα νπνία ηε δηαξξένπλ. ηε κπαηαξία απηό επηηπγράλεηαη
δηακέζνπ κηαο ειεθηξνρεκηθήο δηαδηθαζίαο (κεηαηξνπή ρεκηθήο ελέξγεηαο ζε
ειεθηξηθή).
ηελ νπζία ε ΗΕΔ δελ είλαη δύλακε (ν όξνο είλαη παξαπιαλεηηθόο ). Η ΗΕΔ
είλαη ην έξγν αλά κνλάδα θνξηίνπ πνπ παξάγεηαη από ηελ πεγή θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ
θνξηίνπ κέζα από απηήλ θαη έρεη κνλάδεο δπλακηθνύ (volt). Μηα κπαηαξία κε ΗΕΔ
Ε=1,5 V παξάγεη έξγν 1,5 J γηα θάζε θνξηίν ελόο Coulomb ην νπνίν δηέξρεηαη από
απηήλ.
Η κπαηαξία είλαη κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εθεπξέζεηο ηνπ 18 νπ αηώλα
(Volta 1800). Σα ηειεπηαία 30 ρξόληα ε ηερλνινγία ηεο κπαηαξίαο βξίζθεηαη ζηελ
πξώηε γξακκή ηεο έξεπλαο ιόγσ ηεο ηεξάζηηαο αύμεζεο θαη ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο
ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ.
Επηπιένλ, ε ζηξνθή από ηηο αλαινγηθέο ζηηο ςεθηαθέο ζπζθεπέο δεκηνύξγεζε ηελ
αλάγθε γηα κπαηαξίεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε παξνρή κεγάινπ ξεύκαηνο κηθξήο
δηάξθεηαο ζε αληίζεζε κε ηηο αλαινγηθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεηάδνληαη κηθξό θαη
ζηαζεξό ξεύκα. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό ην γεγνλόο όηη κπαηαξίεο νη νπνίεο
ιεηηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθά ζε αλαινγηθέο ζπζθεπέο εκθαλίδνπλ πεξίεξγε,
απξόβιεπηε ζπκπεξηθνξά όηαλ ηξνθνδνηνύλ ςεθηαθέο ζπζθεπέο (απνηπγράλνπλ
πξόσξα λα δώζνπλ ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα ζε ςεθηαθέο ζπζθεπέο) .
Η αμηνπηζηία θαη ε δηάξθεηα δσήο βειηηώλεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο θαη ην
δεηνύκελν είλαη κπαηαξίεο (θπξίσο επαλαθνξηηδόκελεο) ζε δηάθνξνπο ζρεδηαζκνύο,
δηαζηάζεηο θαη ρσξεηηθόηεηεο γηα λα θαιύςνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ ζπζθεπώλ.
Η πιένλ δεκνθηιήο θαηεγνξία επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θνξεηνύο ππνινγηζηέο θηλεηά ηειέθσλα θιπ είλαη νη κπαηαξίεο
ιηζίνπ (Lithium-ion). Πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη,
 ε κεγάιε πνζόηεηα ελέξγεηαο αλά κνλάδα βάξνπο κπαηαξίαο πνπ κπνξνύλ λα
παξέρνπλ
 ε αληνρή γηα πνιινύο θύθινπο θόξηηζεο/εθθόξηηζεο
 ην γεγνλόο όηη ΔΕΝ παξνπζηάδνπλ θαηλόκελν κλήκεο.
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Μηα ζεκαληηθή απαίηεζε γηα ηηο κπαηαξίεο είλαη ε ρακειή εζσηεξηθή αληίζηαζε.
Γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ κπαηαξηώλ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε κείσζε ηεο
εζσηεξηθήο αληίζηαζεο θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ειεθηξνρεκηθήο δηαδηθαζίαο. Η
εζσηεξηθή αληίζηαζε κεηξάηαη ζε mΩ ή Ω θαη γεληθά έρεη βξεζεί όηη ν ρξόλνο
απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κίαο κπαηαξίαο θάησ από δηαθόξνπο ξπζκνύο
άληιεζεο ξεύκαηνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εζσηεξηθή ηεο αληίζηαζε.

2.1 ύληνκν ζεσξεηηθό κέξνο
2.1.1 ΗΔΓ - Δζωηερηθή αληίζηαζε κπαηαρίας
Μηα ηδαληθή πεγή ΗΕΔ δηαηεξεί ζηαζεξή ηε δηαθνξά δπλακηθνύ κεηαμύ ησλ
αθξνδεθηώλ ηεο, αλεμάξηεηα από ην ξεύκα πνπ ηε δηαξξέεη. ηελ πξάμε όκσο απηό
δελ ζπκβαίλεη γηαηί ηα θνξηία θαηά ηε δηέιεπζε ηνπο κέζα από ηελ πεγή ζπλαληνύλ
αληίζηαζε. Η αληίζηαζε απηή ιέγεηαη εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο πεγήο θαη
ζπκβνιίδεηαη κε r. ε κηα κπαηαξία ε αληίζηαζε απηή νθείιεηαη:
α) ζε ειεθηξηθνύο παξάγνληεο όπσο ε αληίζηαζε ησλ πιηθώλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ,
(θάιπκκα, εζσηεξηθά πιηθά, πνηόηεηα επαθήο κεηαμύ ησλ πιηθώλ) θαη
β) ζε ειεθηξνρεκηθνύο παξάγνληεο (αγσγηκόηεηα ειεθηξνιύηε, θηλεηηθόηεηα ηόλησλ,
επηθάλεηα ειεθηξνδίσλ).
Γεληθά ε εζσηεξηθή αληίζηαζε κίαο κπαηαξίαο απμάλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο, ρσξίο
λα είλαη πξνβιέςηκνο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απμάλεηαη, θαζώο ππεηζέξρνληαη
δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε, όπσο ε ρεκεία ηεο
κπαηαξίαο, ε ειηθία ηεο, ην βάζνο εθθόξηηζεο θαζώο θαη ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν
αληιείηαη ελέξγεηα από ηε κπαηαξία. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πξνθαινύλ επίζεο
αύμεζε ηεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο γηαηί επηβξαδύλνπλ ηελ ρεκηθή αληίδξαζε ζην
εζσηεξηθό ηεο κπαηαξίαο (κείσζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ ηόλησλ).
2.1.2 Μέηρεζε ηες ΗΔΓ κηας κπαηαρίας
Η θαηεπζείαλ κέηξεζε ηεο ηάζε ζηα άθξα ηεο πεγήο (ρήκα:1) νλνκάδεηαη ηάζε
αλνηθηνύ θπθιώκαηνο θαη είλαη ίζε κε ηελ ηηκή ηεο ΗΕΔ Ε.1
V

E
r
ρήκα 1: Σάζε αλνηθηνύ θπθιώκαηνο

Η ηηκή απηή όηαλ ε κπαηαξία είλαη θαηλνύξγηα κπνξεί λα είλαη ιίγν κεγαιύηεξε
από ηελ νλνκαζηηθή ηεο ηηκή.
Η δηαθνξά δπλακηθνύ V κεηαμύ ησλ αθξνδεθηώλ ηεο ΗΕΔ γηα θιεηζηό θύθισκα
(δειαδή θύθισκα ζην νπνίν ε ΗΕΔ ηξνθνδνηεί κηα σκηθή αληίζηαζε R) νλνκάδεηαη
πνιηθή ηάζε.
Η πνιηθή ηάζε δίδεηαη από ηε ζρέζε:

1

Θεσξνύκε ηελ άπεηξε ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηνπ βνιηνκέηξνπ
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V = E – I*r1
V

E

r

A

R

ρήκα 2: Μέηξεζε πνιηθήο ηάζεο
Όπνπ Ι.r πηώζε ηάζεο πάλσ ζηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε r.
Σν ξεύκα πνπ δηαξξέεη ην θύθισκα πξνζδηνξίδεηαη από ηε ζρέζε:
E - Ir = IR

I=

E
R +r

(2)

Εάλ ε πεγή είλαη βξαρπθπθισκέλε (δειαδή είλαη.R=0) ηόηε ηε δηαξξέεη ην
κέγηζην ξεύκα πνπ νλνκάδεηαη ρεύκα βρατσθύθιωζες

E
I =
β r

(3)

Προζοτή! Σν ξεύκα βξαρπθύθισζεο εμαξηάηαη από ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο
πεγήο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα είλαη αξθεηά κεγάιν ώζηε λα
πξνθαιέζεη ππεξζέξκαλζε θαη θαηαζηξνθή ηεο κπαηαξίαο.

ρήκα 3: Γξαθηθή απεηθόληζε ζρέζεο Ι=f(V)
2.1.3 Μέηρεζε ηες εζωηερηθής αληίζηαζες κηας κπαηαρίας
Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο
εζσηεξηθήο αληίζηαζεο κηαο κπαηαξίαο. Μηα ζπλεζηζκέλε ηερληθή είλαη ε κέηξεζε
ηεο πηώζεο ηάζεο ηεο κπαηαξίαο όηαλ ηξνθνδνηεί κηα αληίζηαζε.
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Η εζσηεξηθή αληίζηαζε πξνθύπηεη από ηε ζρέζε E - Ir = IR ή από δύν κεηξήζεηο
ηάζεο γηα δηαθνξεηηθά ξεύκαηα ή από ηελ θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο Ι=f(V):
r=

E-V
I

ή

V -V
r= 2 1
I -I
2 1

(4)

εκεηώλεηαη όηη ε ζρέζε E - Ir = IR δελ απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά
κηαο πεγήο. Η ΗΕΔ κπνξεί λα κελ είλαη ζηαζεξή θαη ε εζσηεξηθή αληίζηαζε λα κελ
έρεη αθξηβώο σκηθή ζπκπεξηθνξά. Η έλλνηα όκσο ηεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο καο
βνεζά λα πεξηγξάςνπκε κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν ηε κπαηαξία, ή θάζε άιινπ ηύπνπ
πεγή ζπλερνύο ξεύκαηνο.
2.1.4 Θεώρεκα κέγηζηες Ιζτύος
Η ηζρύο εμόδνπ ζηα άθξα κηαο κπαηαξίαο δίδεηαη από ηε ζρέζε:



Pεμ = I2 R

(5)

Αληηθαζηζηώληαο ην ξεύκα από ηε ζρέζε (2) πξνθύπηεη:
2

E2R

P =Ι R=
εμ
(R + r)2

(6)

Παξαηεξνύκε όηη ε ηζρύο εμόδνπ παξνπζηάδεη κέγηζην γηα R = r.
«Μηα πεγή αποδίδεη κέγηζηε ηζτύ όηαλ ε αληίζηαζε ποσ ηροθοδοηεί είλαη ίζε
κε ηελ εζωηερηθή ηες αληίζηαζε».
ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλύεηαη όηη ε ηάζε ζηα άθξα ηεο πεγήο γίλεηαη ίζε
κε ην κηζό ηεο ΗΕΔ. Δειαδή V=E/2.
Aληηθαζηζηώληαο ην ξεύκα από ηε ζρέζε (2) ζηελ πνιηθή ηάζε V=IR, πξνθύπηεη:
V = I.R =

Ε
r
1+
R

(7)

Η πνιηθή ηάζε όηαλ R=r γίλεηαη ίζε κε V=E/2.
Επνκέλσο, ζπλδένληαο κηα πεγή (κε ΗΕΔ Ε θαη εζσηεξηθή αληίζηαζε r) κε κηα
κεηαβαιιόκελε αληίζηαζε R, κπνξεί λα βξεζεί εζσηεξηθή ηεο αληίζηαζε,
πξνζδηνξίδνληαο ηελ ηηκή R γηα ηελ νπνία ε πνιηθή ηάζε γίλεηαη V=E/2.
2.1.5 Χωρεηηθόηεηα
Υσξεηηθόηεηα είλαη ην ζπλνιηθό θνξηίν πνπ κπνξεί λα δώζεη κηα κπαηαξία θαηά
ηελ εθθόξηηζή ηεο θαη κεηξηέηαη ζε ακπεξώξηα Ah, ή γηα ηηο κηθξέο κπαηαξίεο ζε
mAh. (Αh = 3600 Cb)
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C Rate νλνκάδεηαη ν ξπζκόο θόξηηζεο / εθθόξηηζεο κηαο κπαηαξίαο κε βάζε ηε
ζπλνιηθή ηεο ρσξεηηθόηεηα (αληινύκελν ξεύκα / ρσξεηηθόηεηα). Ρπζκόο 1C
αληηζηνηρεί ζεωρεηηθά ζε απόδνζε όιεο ηεο ελέξγεηαο κηαο κπαηαξίαο ζε κηα ώξα.
Γηα κηα κπαηαξία κε νλνκαζηηθή ρσξεηηθόηεηα 500 mAh 1C ζα αληηζηνηρνύζε ζε
ξεύκα 500 mA γηα κία ώξα , 2C γηα ηελ ίδηα κπαηαξία αληηζηνηρεί ζε 1000 mA γηα
κηζή ώξα θιπ. Σηε πραγκαηηθόηεηα ο τρόλος εθθόρηηζες γηα κεγάια ρεύκαηα
είλαη ποιύ κηθρόηερος από ασηόλ ποσ σποιογίδοσκε ζεωρεηηθά.
Επίζεο, κηα κπαηαξία κπνξεί λα παξάγεη κέρξη έλα κέγηζην ξεύκα ην νπνίν
πεξηνξίδεηαη από ηελ εζσηεξηθή ηεο αληίζηαζε. Μηα κπαηαξία 500mAh δελ κπνξεί
γηα παξάδεηγκα λα παξάγεη ξεύκα 30Α ζε έλα ιεπηό. Επηπιένλ έλαο ξπζκόο 3C
κπνξεί λα είλαη ηθαλνπνηεηηθόο γηα κηα κπαηαξία κε κηθξή εζσηεξηθή αληίζηαζε όηαλ
όκσο ε κπαηαξία «παιηώλεη» ε εζσηεξηθή αληίζηαζε απμάλεη νπόηε δελ κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζε ηέηνηα απαίηεζε.
2.1.6 Πρόζζεηα ζηοητεία
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη κπαηαξηώλ κε δηαθνξεηηθνύο ζρεδηαζκνύο, δηαζηάζεηο,
ρσξεηηθόηεηεο. Η επηινγή κπαηαξίαο εμαξηάηαη από ηε ζπζθεπή ηελ νπνία ζέινπκε
λα ηξνθνδνηήζνπκε θαη πξέπεη πάληα λα αθνινπζνύκε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή
γηα λα εμαζθαιίζνπκε κεγαιύηεξε απόδνζε θαη δηάξθεηα δσήο γηα ηε κπαηαξία καο.
Όηαλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξηζζόηεξεο από κηα κπαηαξίεο (ζε ζεηξά)
ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ ηύπνπ γηα λα έρνπλ θαιύηεξε ζπκβαηόηεηα θαη επίζεο
λα κελ ζπλδπάδνπκε ρξεζηκνπνηεκέλεο κε θαηλνύξγηεο (δηόηη πεξηνξηδόκαζηε ζηε
ρσξεηηθόηεηα ηεο παιαηόηεξεο-αζζελέζηεξεο).
Η εμάληιεζε κηαο κπαηαξίαο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη έρεη απμεζεί ε εζσηεξηθή
ηεο αληίζηαζε. Η κέηξεζε ηεο ΗΕΔ κηαο ζρεηηθά εμαληιεκέλεο κπαηαξίαο, κπνξεί λα
δώζεη ηηκή πνιύ θνληά ζηελ ΗΕΔ ηεο θαηλνύξηαο. Εάλ ζπλδέζνπκε ηελ κπαηαξία κε
έλα εμσηεξηθό θνξηίν ε ηεξκαηηθή ηάζε ηεο κπαηαξίαο κεηώλεηαη ζεκαληηθά.
Η ηζρύο εμόδνπ ζηα άθξα κηαο κπαηαξίαο είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηνπ ξπζκνύ
κεηαβνιήο ηεο ρεκηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή (Ε.Ι) θαη ηνπ ξπζκνύ θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο (Ι2 r) ζηελ εζσηεξηθή ηεο αληίζηαζε:

I2 R = I(E - Ir) = E.I - I2r

(8)

Επνκέλσο έλα κεγάιν κέξνο ηεο πηώζε ηάζεο πξνέξρεηαη από ηελ πηώζε ηάζεο
πάλσ ζηελ εζσηεξηθή ηεο αληίζηαζε κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη
ηθαλνπνηεηηθά κηα ζπζθεπή.
Γηα ην ιόγν απηό ε κέηρεζε ηες ηάζες αλοηθηού θσθιώκαηος δελ είλαη ο
θαηάιιειος ηρόπος γηα λα αποθαλζούκε γηα ηο πόζε «δωή» έτεη αποκείλεη ζηε
κπαηαρία (δει. λα δηαρσξίζνπκε παιηέο από θαηλνύξγηεο κπαηαξίεο).
2.1.6.1 Φαηλόκελν κλήκεο
ε κεξηθνύο ηύπνπο επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ (Ni-Cd, NiMH), όηαλ ε
κπαηαξία επαλαθνξηίδεηαη πξηλ εθθνξηηζηεί θάησ από θάπνην όξην, κπνξεί λα
εκθαλίζεη κείσζε ηεο ηάζεο ηεο. Απηό ιέγεηαη θαηλόκελν κλήκεο. Η ηππηθή ηηκή
ηάζεο ελόο ζηνηρείνπ είλαη 1.2 V. Εάλ ε εθθόξηηζε γίλεηαη κέρξη ηάζε 1.10 V έσο
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1.16 V ηόηε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κλήκε. Γηα εθθόξηηζε θάησ από 1.0 V δελ
έρνπκε ην θαηλόκελν απηό. Τπνβάιινληαο ηελ κπαηαξία ζε κεξηθνύο θύθινπο
πιήξνπο θόξηηζεο θαη εθθόξηηζεο κπνξεί ε κπαηαξία λα αλαθηήζεη ηελ «πιήξε»
ρσξεηηθόηεηα ηεο δηαγξάθνληαο δειαδή ηε "κλήκε".
2.1.6.2 Πξνζσξηλό «δσληάλεκα» κπαηαξίαο
ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ηύπνπο κπαηαξηώλ (αιθαιηθέο, απηνθηλήηνπ θιπ) ηα
πξντόληα ηεο αληίδξαζεο ζπζζσξεύνληαη γύξσ από ηνπο πόινπο κε απνηέιεζκα λα
επηβξαδύλνπλ ηελ αληίδξαζε θαη λα έρνπκε κείσζε δπλακηθνύ. Αλ ε ζρεηηθά
εμαληιεκέλε κπαηαξία αθεζεί λα «εξεκήζεη» γηα θάπνην ρξόλν, ηα πξντόληα
δηαρένληαη κε απνηέιεζκα ε κπαηαξία λα εκθαλίδεη κεγαιύηεξε ηάζε θαη λα καο
δώζεη πξνζσξηλά, κεγαιύηεξν ξεύκα. Όζν πην εμαληιεκέλε είλαη ε κπαηαξία ηόζν
πην έληνλν είλαη απηό ην θαηλόκελν.

4. Πεηξακαηηθή Δηάηαμε

Η πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξηιακβάλεη ζαζί κε αληηζηάζεηο ή ξννζηάηε κπαηαξία,
ακπεξόκεηξν θαη ςεθηαθό βνιηόκεηξν.

5. Λήςε θαη επεμεξγαζία κεηξήζεσλ
5.1 Μέηρεζε ηες εζωηερηθής αληίζηαζες κηας κπαηαρίας κε ροοζηάηε
1. πλδένπκε ηε κπαηαξία (ρήκα 4) κε ην ξννζηάηε (ή κε κεκνλσκέλεο
αληηζηάζεηο) θαη ην ακπεξόκεηξν θαη ηελ αθήλνπκε γηα 1-2 ιεπηά λα δηαξξέεηαη
από έλα κηθξό ξεύκα (ζηαζεξνπνίεζε ιεηηνπξγίαο)
V

E

r

A

ρήκα 4: Κύθισκα πξώηνπ κέξνπο
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2. Παίξλνπκε 6 κεηξήζεηο ηεο ηάζεο κεηαβάιινληαο ην ξεύκα θαηά ~30 mA (κε ην
ξννζηάηε) θαη ηηο θαηαρσξνύκε ζηνλ πίλαθα.
3. Μεηξάκε ηελ ΗΕΔ ηεο κπαηαξίαο (ρήκα 1) ζην ηέινο ησλ κεηξήζεσλ θαη
πεξίπνπ ζε 20 sec από ηε ζηηγκή πνπ ε κπαηαξία ζηακαηά λα δηαξξέεηαη από
ξεύκα. Ε=
4. Τπνινγίδνπκε ηε ηηκή ηεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο από ηε ζρέζε

r
V
(V)

I
(mA)

E V
I

r
(Ω)

r
(Ω)

r  ri
(Ω)

(r  ri )2
(Ω2)

5. Τπνινγίδνπκε ηε κέζε ηηκή ηεο r θαη ην ζθάικα δr.

δr =

n
2
 (r - ri )
i=1
n(n -1)

r r 

6. Υαξάδνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε Ι= f (V). Από απηήλ πξνζδηνξίδνπκε ηηο
ηηκέο ηεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο r, ηεο ΗΕΔ Ε θαη ηνπ ξεύκαηνο
βξαρπθύθισζεο Ιβ.
7. πγθξίλνπκε ηελ ηηκή ηεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο πνπ βξέζεθε από ηνλ
πίλαθα 1 κε απηή πνπ πξνέθπςε από ηελ γξαθηθή παξάζηαζε. ρνιηάδνπκε ηα
απνηειέζκαηά καο.
5.2 Μέηρεζε ηες εζωηερηθής αληίζηαζες κηας κπαηαρίας κε ηο ζεώρεκα
κέγηζηες ηζτύος
Πξαγκαηνπνηνύκε ην παξαθάησ θύθισκα.

ρήκα 5: Κύθισκα δεύηεξνπ κέξνπο
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Η κεηαβαιιόκελε αληίζηαζε ζην θύθισκα πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε εξγαζίαο ζαο,
αληηθαζίζηαηαη κε ζεηξά αληηζηάζεσλ θαηάιιειεο ηηκήο. ε ζεηξά κε ηελ κπαηαξία
είλαη ζπλδεδεκέλε αληίζηαζε Rζ (γηα κείσζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ ζα δηαξξέεη ην
θύθισκά καο). Έηζη ζηε νπζία είλαη ζαλ λα ζεσξνύκε όηη ε πεγή έρεη “εζσηεξηθή
αληίζηαζε” Rt =Rζ+r.
ηελ πεξίπησζε απηή ε ηάζε ζα δίδεηαη από ηε ζρέζε:
V = E – IRt
1. Καηαγξάθνπκε ηελ ηηκή ηεο Rζ=
2. Παηάκε ηνλ πηεζηηθό δηαθόπηε Δ θαη κεηξάκε ηελ ΗΕΔ ηεο πεγήο
3. Μεηαβάιινπκε ηελ αληίζηαζε (από ηελ ζεηξά αληηζηάζεσλ) θαη βξίζθνπκε ηηο
δύν πην θνληηλέο αληηζηάζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε ηηκή ηεο πνιηθήο ηάζεο
γίλεηαη από V<E/2 ζε V>E/2.
4. Η ηηκή ηεο Rt πξνθύπηεη από ηελ κέζε ηηκή ησλ δύν απηώλ αληηζηάζεσλ (νη
ηηκέο ησλ αληηζηάζεσλ βξίζθνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο).
5. Τπνινγίδνπκε ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηεο κπαηαξίαο από ηε ζρέζε:
r= Rt - Rζ

6. Εξσηήζεηο
1.
2.
3.
4.
5.

Πνηά ε δηαθνξά ηάζεο κεηαμύ ΗΕΔ θαη πνιηθήο ηάζεο ηεο πεγήο.
Ση είλαη ην ξεύκα βξαρπθύθισζεο θαη πσο κπνξνύκε λα ην κεηξήζνπκε
Από ηη εμαξηάηαη ε εζσηεξηθή αληίζηαζε κηαο κπαηαξίαο
Ση νλνκάδνπκε ρσξεηηθόηεηα κηαο κπαηαξίαο θαη ηη κνλάδεο έρεη;
Ση καο ιέεη ην ζεώξεκα ηεο κέγηζηεο ηζρύνο.
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