
Lekcja 31. Sprawność źródła napięcia. 

Wykres zależności mocy i sprawności rzeczywistego źródła napięcia od prądu 

obciążenia 







• Odbiornik pobierający największą moc z 
danego źródła napięcia nazywa się 
odbiornikiem dopasowanym do źródła, a jego 
rezystancja jest równa rezystancji 
wewnętrznej źródła. 

 



Sprawnośd źródła napięcia 



Sprawność energetyczna obwodów elektrycznych może być 
zdefiniowana jako stosunek mocy w obwodzie zewnętrznym do mocy 
wytwarzanej w źródle. 
Sprawność obwodu zależy od stosunku rezystancji zewnętrznej do 
rezystancji wewnętrznej źródła. 
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Moc ma wartość maksymalną gdy Rw=Ro (dopasowanie obwodów). 
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Zależność mocy od obciążenia 



Zadanie: 

 

W obwodzie przedstawionym na rysunku dane są: E=40 V, 

Rw=20 Ω. Wyznaczyć moc wytwarzaną P1, oddawaną P2 

oraz sprawność η w zależności od prądu I.  





Lekcja 32. Przemiany energii w 

odbiornikach. 

Istnieją odbiorniki, w których energia elektryczna przemienia się w inne rodzaje 

energii. 

Dwa niejednakowe źródła połączone przeciwsobnie, w których E1>E2, a prąd 

płynie zgodnie z kierunkiem siły elektromotorycznej E1. Prąd płynący w obwodzie: 







Zadanie 

W obwodzie przedstawionym na rysunku dane: 

E1=60V, Rw2 =2, R= 5 . Obliczyć moc 

pobieraną przez źródło napięcia 2, moc traconą 

w nim na ciepło i moc decydującą o przemianie 

energii elektrycznej w inny rodzaj energii niż 

ciepło. 



Lekcja 33. Spadek napięcia i straty mocy w 

przewodach 







Zadanie 

Linia zasilająca napięciem U2 =220V odbiornik 

o poborze mocy 2200 W długość l= 15m. Jaki 

powinien być przekrój przewodów 

aluminiowych o konduktywności = 34 Sm/mm2 

jeżeli dopuszczalny spadek napięcia wynosi 1%. 



Sprawdzian 
1. Narysuj schemat zastępczy linii dwuprzewodowej 

obciążonej na końcu odbiornikiem o mocy P i objaśnij na 

nim pojęcie spadku napięcia. 

2. Jaka jest sprawność źródła napięcia o danych E, Rw przy 

obciążeniu prądem I. Kiedy odbiornik rezystancyjny jest 

dopasowany do źródła? 

3. Zapisz bilans mocy źródła napięcia. 

4. Oblicz straty mocy w uzwojeniu prądnicy, jeżeli prąd 

prądnicy I = 50A, siła elektromotoryczna E = 22V, a 

napięcie na zaciskach U = 20V.  

5. Opisz budowę i zasadę działania ogniwa 

termoelektrycznego. 

 


