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Το ηλεκτρικό βραχύ–κύκλωμα  
με εικονικό πείραμα 

 
Διδακτικοί Στόχοι:    

 Να πραγματοποιείς ένα απλό κύκλωμα 
 Να μετρήσεις μια μπαταρία με βολτόμετρο 
 Να αναγνωρίσεις περιπτώσεις βραχυ-κυκλωμάτων και να προσδιορίσεις την θέση τους 
 Να κατανοήσεις τον τρόπο λειτουργίας και τη χρησιμότητα της «ασφάλειας» στα ηλεκτρικά κυκλώματα 

 

Χρήσιμες πληροφορίες 

Εάν οι δύο πόλοι μίας πηγής συνδεθούν απευθείας με αγωγό (χωρίς την παρεμβολή λάμπας), περνάει πολύ 
ρεύμα και το κύκλωμα υπερθερμαίνεται. Τότε λέμε ότι έχουμε βραχυκύκλωμα. Για να αποφευχθεί το 
βραχυκύκλωμα, βάζουμε στο κύκλωμα μία ασφάλεια ώστε εάν περάσει πολύ ρεύμα, με τη θέρμανση να λιώσει 
πρώτα αυτή και να ανοίξει (διακοπεί) το κύκλωμα. 

Προετοιμασία 
 Να  κατεβάσεις την προσομοίωση από https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-

virtual-lab 

 Να ανοίξεις το εικονικό εργαστήριο 
και να επιλέξεις Εισαγωγή (intro). 
 

 

 Να εξοικειωθείς με τη χρήση των 
εργαλείων που διαθέτει αξιοποιώντας 
και τις βοηθητικές σημειώσεις που 
σου δίνονται στην Εικόνα 1. 
 

Πειραματική διαδικασία 

Πείραμα 1 

1. Να σύρεις στην επιφάνεια εργασίας μια μπαταρία και το βολτόμετρο. Με κλικ στους ακροδέκτες του 
βολτόμετρου μπορείς να τους φέρεις στους πόλους της μπαταρίας και να την μετρήσεις.  

2. Να καταγράψεις τη μέτρηση 
3. Να αποσυνδέσεις το βολτόμετρο και με διπλό κλικ να το διαγράψεις. 

 
 

Στα επόμενα πειράματα θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις: 

 ένα συνδετήρα, το δεύτερο μπορείς να τον αντικαταστήσεις με απλό καλώδιο.  
 μια ηλεκτρική ασφάλεια αντί για σύρμα κουζίνας 
Στο τέλος κάθε πειράματος «καθαρίζεις» την επιφάνεια εργασίας κάνοντας κλικ στο 

 

……………. V 

Εικόνα 1 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
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Πείραμα 2 

Να χρησιμοποιήσεις τα κατάλληλα ηλεκτρικά στοιχεία και να κατασκευάσεις, στην 
επιφάνεια εργασίας της προσομοίωσης, ένα ηλεκτρικό κύκλωμα σύμφωνα με την διπλανή 
εικόνα.  

 
Τι παρατηρείς όταν ακουμπήσεις τον συνδετήρα στον πόλο της μπαταρίας και κλείσει το κύκλωμα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πείραμα 3 

Να χρησιμοποιήσεις τα κατάλληλα ηλεκτρικά στοιχεία και να κατασκευάσεις, στην 
επιφάνεια εργασίας της προσομοίωσης, ένα ηλεκτρικό κύκλωμα σύμφωνα με την 
διπλανή εικόνα.  

Τι παρατηρείς όταν ακουμπήσεις τον συνδετήρα με το μαύρο καλώδιο; Παρατηρείς κάποιο "βραχυ-κύκλωμα"; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πείραμα 4 

 Στο ηλεκτρικό κύκλωμα που έφτιαξες στο πείραμα 3 να παρεμβάλλεις στην θέση Α μια ασφάλεια 
σύμφωνα με την διπλανή εικόνα.  

Τι παρατηρείς όταν ακουμπήσεις τον συνδετήρα με το μαύρο καλώδιο;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

σχεδίασε το εικονικό σου κύκλωμα 

σχεδίασε το εικονικό σου κύκλωμα 

σχεδίασε το εικονικό σου κύκλωμα 
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Πείραμα 5 

Πραγματοποίησε ένα άλλο κύκλωμα, αυτό της διπλανής εικόνας, παρεμβάλλοντας 
μια ασφάλεια στο καλώδιο που συνδέεται με τον συνδετήρα.  

 
Τι παρατηρείς όταν ακουμπήσεις τον συνδετήρα με το μαύρο καλώδιο;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Προέκταση 

Η πειραματική αυτή διαδικασία βιντεοσκοπήθηκε χρησιμοποιώντας 
πραγματικά εργαστηριακά όργανα και αναρτήθηκε στο   
https://www.youtube.com/watch?v=MpHqfbPkErA.  
 

 

 
Να παρακολουθήσεις το βίντεο και να περιγράψεις τις στιγμές που παρατήρησες να δημιουργείται βραχυ-
κύκλωμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σχεδίασε το εικονικό σου κύκλωμα 

Παρατηρήσεις 

https://www.youtube.com/watch?v=MpHqfbPkErA

