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1.Wprowadzenie
Źródła idealne napięcia i prądu to modele matematyczne źródeł energii
czyli elementów czynnych obwodów elektrycznych, które jak i inne idealizacje
w różnych dziedzinach pozwalają na uproszczenie analizy działania obwodów.
Idealne źródło napięcia, to źródło energii elektrycznej, które zawsze,
niezależnie od tego czy pobierany jest z niego mały prąd (duży opór
obciążenia), czy też prąd bardzo duży (bardzo mały opór obciążenia), utrzymuje
pomiędzy swymi zaciskami stałą wartość napięcia.
Na rys.1 przedstawiono symbol idealnego źródła napięcia, jego
charakterystykę obciążenia oraz schemat jego obciążenia.
b)

c)

przerwa

zwarcie

a)

– napięcie źródłowe
(siła elektromotoryczna)

– opór obciążenia

B

A
zwarcie
e

przerwa

Rys.1. Idealne źródło napięcia a) symbol, b) charakterystyka obciążenia,
c) układ zgodny z b.
O ile stan bezprądowy (B), zwany biegiem jałowym źródła jest spełniony
w praktyce, w przypadku źródeł rzeczywistych, to stan zwarcia (A), może
w praktyce oznaczać zniszczenie źródła napięcia, a zapobieganie skutkom
zwarcia wymaga stosowania zabezpieczeń. Powodują one zmniejszenie lub
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przerwanie przepływu prądu i niedopuszczenie do dłuższego przepływu prądu
zwarcia.
Idealne źródło prądu, to takie źródło energii elektrycznej, które zawsze,
niezależnie od tego czy napięcie na jego zaciskach jest bardzo duże (bardzo
duży opór obciążenia), czy bardzo małe (bardzo mały opór obciążenia),
dostarcza do obwodu zewnętrznego prąd stałej wartości natężenia.
Na rys.2 przedstawiono symbol idealnego źródła prądu, charakterystykę
jego obciążenia oraz schemat jego obciążenia.
a)

b)

c)
RL

A

B

Rys.2. Idealne źródło prądowe: a) symbol, b) charakterystyka obciążenia,
c) układ zgodny z b.
Obie skrajne sytuacje (zwarcie i przerwa) w przypadku idealnego źródła
prądu są nie do zrealizowania w praktyce. Jak zobaczymy oba te modele są
przypadkami granicznymi odpowiadających im modeli źródeł rzeczywistych.
Jak dotychczas nic nie powiedzieliśmy o strukturze wewnętrznej obu źródeł. Do
jej scharakteryzowania potrzebny jest co najmniej jeszcze jeden parametr: opór
wewnętrzny źródeł energii elektrycznej. Opór wewnętrzny idealnego źródła
napięcia jest bliski zeru. Jest to opór szeregowy.
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Opór wewnętrzny idealnego źródła prądu jest nieskończenie duży. Jest to
opór równoległy.
Korzyścią z przyjęcia obu tych idealizacji są następujące uproszczenia
w analizie obwodów elektrycznych: wszystko co jest przyłączone równolegle do
zacisków idealnego źródła napięcia pozostaje pod działaniem takiego samego
napięcia, natomiast przez wszystkie elementy podłączone szeregowo do
idealnego źródła prądu płynie taki sam prąd.
W

praktyce

w ograniczonym

można

zrealizować

sytuacje

zmienności

oporu

przedziale

w

których

obciążenia

jedynie
,

można

utrzymywać na nim ściśle ustalony spadek napięcia lub powodować przepływ
przez niego ściśle ustalonej wartości natężenia prądu. Układy które służą do
realizacji

takich

sytuacji

nazywamy

stabilizatorami

napięcia

oraz

stabilizatorami prądu. Układy takie realizowane są jako tzw. źródła zależne,
a ich działanie opiera się na zastosowaniu sprzężenia zwrotnego. Polega to na
tym, że odchyłka od stabilizowanej wartości napięcia lub prądu jest mierzona
i używana zwrotnie do spowodowania takiej reakcji układu, która szybko
skoryguje regulowaną wartość do wartości zadanej.

2. Źródła rzeczywiste.
W rzeczywistych źródłach energii elektrycznej zachodzą procesy konwersji
(przemiany) różnych rodzajów energii na energię elektryczną. Może to być
konwersja energii chemicznej na elektryczną prowadząca do gromadzenia
swobodnych ładunków na elektrodach jak to ma miejsce w bateriach (ogniwach)
i

akumulatorach.

Może

to

być

konwersja

energii

promieniowania

elektromagnetycznego (światła) na energię rozdzielanych i gromadzonych na
elektrodach ładunków jak to ma miejsce w fotoogniwach i bateriach
słonecznych. Procesy te są na ogół złożone lecz gdy chcemy ze źródła odbierać
energię elektryczną i użyć jej do zasilania obwodu – układu elektrycznego, to
istotne jest jakie napięcie panować będzie na zaciskach obciążonego źródła lub
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jaki prąd może dostarczać źródło do układu. Obie te wartości zależą (z takiego
punktu widzenia) od w przybliżeniu jednego parametru źródła – jego oporu
wewnętrznego.
Z doświadczenia wiadomo, że napięcie na zaciskach źródła jest mniejsze
gdy ze źródła pobierany jest prąd. Można to wyjaśnić przyjmując model
rzeczywistego źródła napięcia przedstawiony na rys.3.
A – B: wyprowadzenia zewnętrzne źródła
napięcia
– opór wewnętrzny
– napięcie źródłowe (siła
elektromotoryczna SEM)
– napięcie na obciążonym źródle
– natężenie prądu pobieranego ze
źródła rzeczywistego

B

Rys.3. Schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia obciążonego oporem

.

Model rzeczywistego źródła składa się z 2 elementów: czynnego
i biernego. Czynny to idealne źródło napięcia
szeregowo opór wewnętrzny. Gdy

, a bierny to połączony z nim

(przerwa pomiędzy A – B) to źródło

jest nieobciążone (bieg jałowy) i wtedy

, a

wewnętrznym nie występuje spadek napięcia
zewrzemy, wtedy

bo

i płynie prąd zwarcia

. Na oporze
. Gdy

A – B

(źródło wydziela

energię w swoim wnętrzu i może ulec zniszczeniu). Gdy do A – B podłączymy
o wartości z przedziału

, to ponieważ:
.

(1)

możemy obliczyć napięcie, prąd oraz opór wewnętrzny obciążonego źródła:
(2)
Zmieniając wartość

przy ustalonych

oraz

zmieniamy

.

Charakter tych zależności przedstawiono na rys.4. Oznacza to, że jeżeli
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wyznaczymy

lub

dla co najmniej 2 wartości

możemy obliczyć parametry źródła napięcia (

,

, to

) lub źródła prądu.

a)
Źródło idealne
)

Źródło rzeczywiste (

Praca
prądowa

)

Praca napięciowa

b)

c)

Źródło sygnału

dla

Odbiornik sygnału

Rys.4. a) charakterystyka obciążenia rzeczywistego źródła napięcia (prądu),
b) moc chwilowa dostarczana ze źródła zależy od oporu obciążenia ,
c) schemat przekazu mocy maksymalnej
ze źródła do obciążenia .
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Z analizy zależności (1) oraz (2) jak również z rys.4, wynika, że moc
chwilowa

dostarczana ze źródła jest maksymalna

jest równy oporowi wewnętrznemu źródła
Gdy

gdy opór obciążenia

.

to źródło napięcia staje się zbliżone do idealnego. Obliczając

prąd z (1) otrzymujemy:
(3)
oznaczając:

otrzymujemy:
(4)

Formuły (3) i (4) można odczytać następująco: prąd pobierany z zacisków
źródła rzeczywistego

, to prąd wytwarzany wewnątrz źródła

pomniejszony o prąd

. Odpowiada to schematowi zastępczemu

rzeczywistego źródła prądu przedstawionemu na rys.5. Gdy

to źródło

prądu staje się zbliżone do rzeczywistego.
A

B

Rys.5. Model rzeczywistego źródła prądu obciążonego oporem zewnętrznym

.

Oba modele są alternatywnymi opisami tego samego źródła rzeczywistego.
Z punktu widzenia wartości
i przy dużych napięciach
(duże prądy

oba modele, dla dużych wartości

(małe prądy

) opisują pracę napięciową, a dla małych obciążeń

przy małych napięciach ) opisują pracę prądową.
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W obu modelach prąd zwarcia wynosi
(otwarcia) wynosi

, a napięcie bez obciążenia

.

3. Pomiar oporu wewnętrznego baterii NiMH.
Bateria NiMH jest dobrym źródłem napięciowym o niewielkim oporze
wewnętrznym, zależnym od stopnia naładowania. Dlatego wyznaczymy
napięcie źródłowe (siłę elektromotoryczną) i zastępczy opór wewnętrzny
układu 4 takich samych baterii połączonych szeregowo.
Zadania do wykonania:
1. Podłączyć woltomierz do zacisków baterii (czarny „–”,

czerwony „+”)

i zmierzyć napięcie stanu jałowego (bez obciążenia

), czyli siłę

elektromotoryczną

.

2. Na oporniku kołkowym KR4-27 ustawić jego wartość maksymalną 1111
(wszystkie kołki w nieopisanych otworach).
3. Do zacisków baterii (rys.6), dołączyć miliamperomierz połączony szeregowo
z opornikiem kołkowym.

Rys.6. Schemat ideowy
układu do pomiaru oporu
wewnętrznego baterii NiMH.

NiMH 4

mA

szeregowo

V

Opornik
kołkowy

Rys.7. Schemat montażowy
układu do pomiaru oporu
wewnętrznego baterii NiMH.
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4. Zmniejszając stopniowo opór obciążenia (czyli zwiększając obciążenie
źródła) od 1111 do 231, poprzez wkładanie kołków do opisanych
otworów, zmierzyć charakterystykę obciążenia baterii tj. zależności
oraz

. Wyniki pomiarów zapisać w tabeli pomiarów –

wzór tabeli zamieszczony w załączniku.
Uwaga: jeżeli włożymy do otworu 400 kołek to opór obciążenia wyniesie
1111–400 = 711 itd., czyli sumę zakołkowanych otworów opisanych,
odejmujemy od 1111 i otrzymujemy aktualną wartość oporu.
5. Odłączyć baterię od układu, kołki przełożyć do nieopisanych otworów.
6. Sporządzić wykresy zmierzonych
4 wartości opornika

oraz

dla minimum

. Obliczyć opór wewnętrzny badanego źródła napięcia

korzystając ze wzorów (2). Oszacować czy i w jakim stopniu opór
wewnętrzny baterii zmienia się z obciążeniem. Obliczyć napięcie źródłowe
(siłę elektromotoryczną
wewnętrzny

) dla pojedynczej baterii NiMH oraz jej opór

.

4.Pomiar oporu wewnętrznego fotoogniwa (FO)
1. Podłączyć woltomierz do zacisków fotoogniwa. Zaobserwować zależność
napięcia źródłowego FO (stan jałowy) od intensywności jego oświetlenia:
FO

zasłonięte,

oświetlone

światłem

naturalnym,

sztucznym

o regulowanym natężeniu.
b)

a)

FO

Z

Ż

Rys.8. Schemat ideowy układu do pomiaru oporu wewnętrznego fotoogniwa:
a) schemat układu oświetlacza, b) schemat układu pomiarowego
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mA

ŚIEĆ

V

FO
S

Oświetlacz
P
Opornik dekadowy
100k do 10k

Rys.9. Schemat montażowy układu do pomiaru oporu wewnętrznego
fotoogniwa.
2. Oświetlić FO światłem naturalnym i tego nie zmieniać do końca tej serii
pomiarów. Nie przesuwać FO.
3. Zmierzyć napięcie na zaciskach nieobciążonego FO. Zapisać je jako

.

4. Na oporniku dekadowym DF1f-16 ustawić opór 100k.
5. Do zacisków FO dołączyć szeregowo połączone: miliamperomierz i opornik
dekadowy z nastawą 100k. Wyznaczyć

oraz

stopniowo, zmniejszać opór obciążenia od 100k do 10k. Korzystamy
z tabel załączonych do instrukcji.
6. Włączyć oświetlacz FO i ustawić suwak regulatora zasilania żarówki
w połowie zakresu. Światło skierować na FO. Do końca tej serii pomiarów
oświetlenia FO nie zmieniać.
7. Odłączyć kabel z zacisku S opornika dekadowego. Zmierzyć napięcie
źródłowe

fotoogniwa w nowych warunkach oświetlenia. Zapisać je jako

.
8. Na oporniku dekadowym ustawić 100k.
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9. Podłączyć kabel do zacisku S i zmierzyć charakterystykę obciążenia FO
w nowych, ustalonych warunkach oświetlania zmieniając opór obciążenia
od 100k do 10k (Jak poprzednio).
10. Odłączyć kabel od zacisku S opornika dekadowego. Zwiększyć natężenie
oświetlenia do maksimum i nie zmieniać go do końca pomiarów.
11. Zmierzyć siłę elektromotoryczną FO nieobciążonego. Zapisać ją jako

.

12. Podłączyć kabel do zacisku S i jak poprzednio zmierzyć charakterystykę
obciążenia FO w zmienionych warunkach oświetlenia, poczynając od
100k . Wyniki można zapisać w identycznej tabeli.
13. Zmniejszyć oświetlenie do minimum i odłączyć kabel od zacisku S.
14. Sporządzić wykresy (trzy) zmierzonych

oraz

dla

trzech intensywności oświetlenia. Obliczyć opory wewnętrzne fotoogniwa.
Ocenić jak zależy opór wewnętrzny FO od oporu obciążenia

i natężenia

oświetlenia.

5.Pomiar oporu wewnętrznego stabilizowanego zasilacza prądu i napięcia.

Zasilacz
laboratoryjny

+
Opornik dekadowy
10k do 1k

–
Rys.10. Schemat ideowy układu do pomiaru oporu wewnętrznego
zasilacza ze stabilizacją napięcia i prądu .
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mA

V

S

P

Rys.11. Schemat montażowy układu do pomiaru oporu wewnętrznego
zasilacza ze stabilizacją napięcia i prądu .
Zadania do wykonania:
1. Ograniczenie prądowe zasilacza ustawić na 10mA. Napięcie wyjściowe
nastawić na ok. 30V.
2. Do zacisków zasilacza podłączyć woltomierz i zmierzyć napięcie źródłowe
zasilacza przy nastawach z p.1. Zapisać je jako

.

3. Na oporniku dekadowym DR1e-16/Idop = 20mA, ustawić 10k.
4. Do zacisków zasilacza dołączyć połączone w szereg miliamperomierz
i opornik dekadowy (rys.10). Stopniowo zmniejszając opór obciążenia od
10k do 1k zdjąć charakterystykę obciążenia wyjścia zasilacza:
oraz

. Zaobserwować przejście od stabilizacji napięcia

do stabilizacji prądu po dojściu natężenia prądu do ok.10mA (stan pracy
zasilacza – źródło prądu).
5. Przestawić opór na 10k. Odłączyć kabel od zacisku S opornika
dekadowego. Napięcie wyjściowe zasilacza ustawić na 90 do 100V.
Zmierzyć napięcie źródłowe wyjścia zasilacza woltomierzem i zapisać je
jako

.
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6. Podłączyć kabel do zacisku S opornika i wyznaczyć (jak poprzednio)
charakterystykę obciążenia wyjścia zasilacza, zmieniając opór obciążenia od
10k do 1k.
7. Odłączyć kabel od zacisku S opornika dekadowego, zmniejszyć napięcie
wyjściowe zasilacza do zera i wyłączyć go z sieci.
8. Sporządzić wykresy

oraz

. Obliczyć opór wewnętrzny

dla minimum 4 par wartości napięcia i prądu obciążenia. Ocenić czy
wyjścia zasilacza zależy od oporu obciążenia

, a jeżeli tak to jak?

Dla wszystkich przebadanych źródeł narysować ich schematy zastępcze
z naniesionymi wartościami napięć źródłowych

i oporów wewnętrznych

(dotyczy punktów 3, 4, 5).
Załącznik: tabela pomiarów
TABELA:
Pomiar zależności napięcia na zaciskach wyjściowych badanego źródła oraz
zależności natężenia prądu pobieranego z tego źródła od wartości oporu
obciążenia.
STAŁE: rodzaj badanego źródła napięcia: bateria 4 ogniw NiMH połączonych
szeregowo (bateria 4 fotoogniw krzemowych o powierzchni 1cm2 każde
,połączonych szeregowo,….)
Rodzaj/typ opornika obciążającego: ….
Inne: np. odległość źródła światła od fotoogniwa ,….
Rodzaj źródła światła: np. oświetlenie żarowe, jarzeniowe,
dzienne rozproszone itd.
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Lp. Opór obciążenia Napięcie na Natężenie prądu OBLICZYĆ:
badanego źródła zaciskach pobieranego z
Opór wewnętrzny
RL [Ω]
badanego
badanego
badanego źródła
źródła
źródła
Rw [Ω]
U [V]
I [mA]
1
∞
Ubj……*)
0
2
1111**)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
231
*) napięcie biegu jałowego (bezprądowego) źródła
**)wartości przykładowe dla oporu obciążenia baterii 4 ogniw NiMH
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