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Zadanie do wiadczalne 

Masz do dyspozycji: 

bateri  s oneczn ,

sze  ró nych oporników o oporach 100 , 500 , 1000 , 2200 ,  3000 , 4300

       okre lonych z dok adno ci  5%,  

woltomierz (o oporze wewn trznym wi kszym ni  1 M ),

arówk  o napi ciu znamionowym 12V i mocy znamionowej (5,0±0,2)W, 

zasilacz pr du sta ego umo liwiaj cy zasilanie arówki napi ciem znamionowym, 

linijk ,

przewody elektryczne, zaciski, ta m  klej c  itp. elementy umo liwiaj ce zestawienie uk adu

eksperymentalnego, 

statyw z poprzeczk  umo liwiaj cy zamocowanie arówki na odpowiedniej wysoko ci,

papier milimetrowy.  

Bateri  s oneczn  po ó  na stole aktywn  powierzchni  do góry (patrz rysunek) i o wietl j wiat em arówki 

zasilanej napi ciem znamionowym. arówka powinna by  umieszczona dok adnie nad centraln  cz ci

aktywnej powierzchni baterii s onecznej. Odleg o  pomi dzy aktywn  powierzchni  baterii i w óknem arówki 

powinna wynosi  12 cm.  

1) Wyznacz zale no  napi cia pomi dzy biegunami baterii s onecznej od nat enia pr du p yn cego przez 

bateri  pod wp ywem o wietlenia.  Czy o wietlon  bateri  s oneczn  mo na uwa a  za ród o napi cia o 

okre lonych warto ciach si y elektromotorycznej E i oporu wewn trznego Rw?

2) Wyznacz maksymaln  sprawno  baterii s onecznej zdefiniowan  jako stosunek mocy wydzielanej na 

oporniku pod czonym do biegunów baterii, do mocy promieniowania elektromagnetycznego padaj cego na 

powierzchni  aktywn  baterii s onecznej.  

Przyjmij, e:

- ca a energia elektryczna dostarczana do arówki zasilanej napi ciem znamionowym zamieniana jest na 

promieniowanie elektromagnetyczne; 

- arówka emituje promieniowanie elektromagnetyczne izotropowo;  

- moc promieniowania elektromagnetycznego docieraj cego do baterii s onecznej z otoczenia jest znikomo ma a

w porównaniu z moc  promieniowania docieraj cego z arówki. 

Uwagi: 

1) Powierzchni  aktywn  baterii s onecznej stanowi  cztery prostok tne paski o niebieskawym zabarwieniu, 

widoczne na tle czarnej obudowy. S  to z cza pó przewodnikowe stanowi ce aktywne elementy baterii 

s onecznej. 

aktywne elementy 

baterii s onecznej 

2) Elementy obwodu elektrycznego (oporniki, bateri  s oneczn  itp.) mo esz czy  skr caj c ich ko cówki. 


