
Sяwa   Soleyman✫ ★  skriver:
6 maj 2011 11:55 

Hej igen! 

Har en uppgift kring elektricitet, där man ska bestämma batteriets inre resistans och spänningen. 
Batteriet är 1,5 V. Utifrån dessa mätvärden nedan så ritar man ett diagram över polspänningen som 
funktion av strömmen och hitta funktionssambandet. 

Jag är inte så vidare bra med diagram och grafer så om du kunde förklara och visa lite, vore tacksam.

mvh

I [mA] U [V]
67,6 1,384
32,8 1,426
27,4 1,430
21,8 1,43
17,7 1,45
14,8 1,45
12,8 1,45
11,4 1,454

Lundaricardo svarar: 

Det är svårt att veta hur försöket gjordes och vilka störningar uppstod eventuellt under arbetet. 
Tabellen visar att noggrannheten i voltmetern var inte samma hela tiden. Det ser ut så i alla fall. 
Polspänningen varierar beroende av den belastning batteriet utsätts för. 

I [mA] U [V] ri[Ohm]   u [V]

 

67,6 1,384 1,72 0,116
32,8 1,426 2,26 0,074
27,4 1,430 2,55 0,07
21,8 1,43 3,21 0,07
17,7 1,45 2,82 0,05
14,8 1,45 3,38 0,05
12,8 1,45 3,91 0,05
11,4 1,454 4,04 0,046
Här bredvid till höger kan vi 

se hur anslutningen av 
batteriet till en krets kan se 

ut. 

Medelvärdet för 
ri = 2,99 Ohm  



Räkningarna ovan utfördes med följande samband: 

I
Uri

−= ε
 Uu −= ε

Där: ε  Batteriets inre elektromotoriska kraft.
u  Spänningen på den inre resistansen. 
ir  Batteriets inre resistans. 
U  Polspänningen. 
I  Strömmen. 

Vi ritar diagram över polspänningen U(V) som funktion av strömmen I(mA). 

Funktionssambandet ser ut av att vara linjärt med en linje som lutar nedåt. Man ritar en linje som går 
genom mätpunkterna på ett ungefär medelväg. Om vi räknar lutningen på den ritade gröna linjen får vi 
då: 

-1,13Ohm
I
V =

∆
∆

Sambandet är då:  VIOhmU 461,113,1 +⋅−=

Observera minustecknet. Jo, linjen som sagt, lutar nedåt. Värdet 1,461V är värdet av U när I = 0 efter 
att ha extrapolerat (kolla noga i figuren ovan). Observera också att mätningar på polspänningen U 
innehåller alltid fel. Det är därför den absoluta värdet på lutningen är annorlunda av medelvärdet på 
den inre resistansen. Den gröna linjen är dessutom inte ritad så noga. Den skulle träffa den vertikala 
axeln vid U = 1,5 V liksom där I = 0. 


