
ΕΚΦΕ Ηλιούπολης 
 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι: 

ΣΤΟΧΟΙ 

 Να δείξεις πειραματικά ότι από το βραχυκυκλωμένα τμήμα του κυκλώματος δεν διέρχεται ηλεκτρικό 
ρεύμα και ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από την πηγή αυξάνεται σημαντικά. 

 Να διακρίνεις αν η διακοπή ρεύματος σε τμήμα του κυκλώματος οφείλεται σε βραχυκύκλωμα ή σε 
άνοιγμα διακόπτη 

Διάβασε από το βιβλίο σου Φυσική Γ΄ τάξης Γυμνασίου όσα αναφέρονται στις σελ. 70-71 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 πλακέ μπαταρίες 4,5V ή τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 0-20V  

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

 τρία λαμπάκια 3,6V  
 τρία πολύμετρα ως αμπερόμετρα 
 καλώδια σύνδεσης 
 διακόπτης 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

1. Συναρμολόγησε το κύκλωμα που βλέπεις στην πρώτη εικόνα  

Διακοπή της ροής του ρεύματος σε κύκλωμα ή κλάδο του κυκλώματος 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1 
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2. Κλείσε το διακόπτη και ρύθμισε την τάση της πηγής ώστε να φωτοβολούν και τα τρία λαμπάκια .Κατάγραψε 
τις ενδείξεις των αμπερομέτρων και συμπλήρωσε την πρώτη στήλη στον πίνακα Α.  
 

 
 

3. Ξεβίδωσε το λαμπάκι Λ1 και σημείωσε ένα Χ στην κατάλληλη θέση του πίνακα Β του φύλλου εργασίας. 
Κατάγραψε τις ενδείξεις των αμπερομέτρων και συμπλήρωσε την δεύτερη στήλη στον πίνακα Α. Εξήγησε 
θεωρητικά τις μεταβολές που παρατήρησες στη φωτοβολία των λαμπτήρων. 
 

4. Ξεβίδωσε το λαμπάκι Λ3 και σημείωσε ένα Χ στην κατάλληλη θέση του πίνακα Γ του φύλλου εργασίας. 
Κατάγραψε τις ενδείξεις των αμπερομέτρων και συμπλήρωσε την τρίτη στήλη στον πίνακα Ε .Εξήγησε 
θεωρητικά τις μεταβολές που παρατήρησες στη φωτοβολία των λαμπτήρων. 

 

 
Βραχυκύκλωμα 

1. Στο αρχικό κύκλωμα ρύθμισε την τάση της πηγής ώστε να φωτοβολούν και τα τρία λαμπάκια. Σύνδεσε με 
αγωγό αμελητέας αντίστασης (πράσινο καλώδιο) τα άκρα του λαμπτήρα Λ2  (δεύτερη εικόνα)  και 
σημείωσε ένα Χ στην κατάλληλη θέση του πίνακα Δ του φύλλου εργασίας. Κατάγραψε τις ενδείξεις των 
αμπερομέτρων και συμπλήρωσε την τέταρτη στήλη στον πίνακα Α. Εξήγησε θεωρητικά τις μεταβολές 
που παρατήρησες στη φωτοβολία των λαμπτήρων.  
 



ΕΚΦΕ Ηλιούπολης 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2 

 
 

2. Ποιες είναι οι μεταβολές που παρατήρησες στις ενδείξεις των αμπερομέτρων; 
Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α1 παρέμεινε ίδια /αυξήθηκε / ελαττώθηκε. 
Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α2 παρέμεινε ίδια /αυξήθηκε / ελαττώθηκε. 
Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α3 παρέμεινε ίδια /αυξήθηκε / ελαττώθηκε. 
 

3. Σύνδεσε με αγωγό αμελητέας αντίστασης (πράσινο καλώδιο) τα άκρα του λαμπτήρα Λ3 και σημείωσε ένα 
Χ στην κατάλληλη θέση του πίνακα Ε του φύλλου εργασίας. Κατάγραψε τις ενδείξεις των αμπερομέτρων 
και συμπλήρωσε την πέμπτη στήλη στον πίνακα Α. Εξήγησε θεωρητικά τις μεταβολές που παρατήρησες 
στη φωτοβολία των λαμπτήρων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Αμπερό
μετρο 

Ενδείξεις των αμπερομέτρων σε Α   

Κύκλωμα εικόνας 
1 

Κύκλωμα εικόνας 
1 

Κύκλωμα εικόνας 
1 

Κύκλωμα εικόνας 2 
Κύκλωμα 
εικόνας 2 

όλα τα λαμπάκια 
φωτοβολούν 

το Λ1 
ξεβιδωμένο 

το Λ3 
ξεβιδωμένο 

βραχυκυκλωμένο 
το Λ2 

βραχυκυκλωμέ
νο το Λ3 

Α1           

Α2           

Α3           
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
 

Λαμπτήρες 

Φωτοβολία κάθε λαμπτήρα μετά την απομάκρυνση του λαμπτήρα Λ1 
 Μεγαλύτερη Ίδια Μικρότερη Μηδέν (σβήνει) 
 Λ1         
 Λ2         
 Λ3         
 

      ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
 

Λαμπτήρες 

Φωτοβολία κάθε λαμπτήρα μετά την απομάκρυνση του λαμπτήρα Λ3 
 Μεγαλύτερη Ίδια Μικρότερη Μηδέν (σβήνει) 
 Λ1         
 Λ2         
 Λ3         
 

      

      ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 
 

Λαμπτήρες 

Φωτοβολία κάθε λαμπτήρα μετά το βραχυκύκλωμα στα άκρα του Λ1 
 Μεγαλύτερη Ίδια Μικρότερη Μηδέν (σβήνει) 
 Λ1         
 Λ2         
 Λ3         
 

      ΠΙΝΑΚΑΣ Ε 
 

Λαμπτήρες 

Φωτοβολία κάθε λαμπτήρα μετά το βραχυκύκλωμα στα άκρα του Λ3 
 Μεγαλύτερη Ίδια Μικρότερη Μηδέν (σβήνει) 
 Λ1         
 Λ2         
 Λ3         
 

      

       


