
  

Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα



  

Ηλεκτρικό κύκλωμα

Στόχοι

1. Κατασκευή – συναρμολόγηση ενός απλού 
ηλεκτρικού κυλώματος με χρήση 
διαγράμματος.

2. Εξοικείωση με τη χρήση του τροφοδοτικού 
και του πολυμέτρου

3. Να διαπιστωθεί πως μεταβάλεται η ένταση 
σε σχέση με την τάση στα άκρα μιας λάμπας



  

Ηλεκτρικό κύκλωμα

4. Να διαπιστωθεί ότι στην παράλληλη 
σύνδεση η διακοπή του ρεύματος σε ένα 
κλάδο δεν επηρεάζει τους άλλους κλάδους 
ενώ στη σύνδεση σε σειρά τους επηρεάζει

5. Να διαπιστωθεί ότι στο βραχυκύκλωμα ή 
ένταση του ρεύματος αυξάνεται 

Στόχοι



  

Ηλεκτρικό κύκλωμα

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΠΟΛΥΜΕΤΡA

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

ΛΥΧΝΙΟΣΤΑΤΗΣ



  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΑΣΗ
0....20V

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ  0...20V

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

Ηλεκτρικό κύκλωμα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΒΡΑΧΥΚ.



  

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ  0...20V

Στρέψτε τον 
ρυθμιστή

 τέρμα 
αριστερά

(αντίθετα 
από την 

κίνηση των 
δεικτών του 
ρολογιού)

Ηλεκτρικό κύκλωμα



  

Ηλεκτρικό κύκλωμα
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Αμπερόμετρο Βολτόμετρο

Ηλεκτρικό κύκλωμα
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Ηλεκτρικό κύκλωμα
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Μπαταρία

Διακόπτης ανοιχτός

Διακόπτης κλειστός

ή Λαμπάκι

ΑμπερόμετροA

V Βολτόμετρο

Ηλεκτρική τάση
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Ηλεκτρικό κύκλωμα
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Αμπερόμετρο
Ηλεκτρικό κύκλωμα

20Α



  

Ηλεκτρικό κύκλωμα
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Ηλεκτρικό κύκλωμα

Βολτόμετρο

20V



  

●Στρέψτε τον ρυθμιστή  της τάσης αργά έτσι 
ώστε το ενσωματωμένο βολτόμετρο να δείχνει 
5V

Ηλεκτρικό κύκλωμα

Καταγράψτε τις ενδείξεις του Αμπερόμετρου 
και του βολτόμετρου (ένταση και τάση) στο 
Φύλλο Εργασίας

Δραστηριότητα 1



  

●Στρέψτε αργά τον ρυθμιστή της τάσης 
προς τα αριστερά έτσι ώστε η τάση να 
μηδενιστεί και μετά πάλι προς τα δεξιά 
ώστε το βολτόμετρο να δείξει την τιμή που 
έχετε καταγράψει παρατηρώντας 
ταυτόχρονα και τα δύο όργανα.  

Ηλεκτρικό κύκλωμα

● Πως μεταβάλονταν η ένταση του 
ρεύματος(σε σχέση με την τάση) κατά την 
παραπάνω διαδικασία;
●Καταγράψτε την απάντησή σας στο φύλλο 
εργασίας.
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Λαμπάκια παράλληλα



  

●Ξεβιδώστε το ένα λαμπάκιμέχρι να σβήσει 
(1ο λαμπάκι) 

Λαμπάκια παράλληλα

● Τι παρατηρείτε σχετικά με τη φωτοβολία 
του άλλου; (2ο λαμπάκι)

●Καταγράψτε την απάντησή σας το φύλλο 
εργασίας.

Δραστηριότητα 2



  

Λαμπάκια σε σειρά

A

+-



  

●Ξεβιδώστε το ένα λαμπάκι μέχρι να σβήσει 
(1ο λαμπάκι) 

Λαμπάκια σε σειρά

● Τι παρατηρείτε σχετικά με τη φωτοβολία 
του άλλου; (2ο λαμπάκι) 

●Καταγράψτε την απάντησή σας το φύλλο 
εργασίας.  

Δραστηριότητα 3



  

Λαμπάκια σε σειρά - Βραχυκύκλωμα

Καταγράψτε την ένδειξη του Αμπερόμετρου 
(ένταση) στο Φύλλο Εργασίας

● Με ένα καλώδιο  ενώστε τους ακροδέκτες 
στο ένα λαμπάκι, χωρίς να το αποσυνδέσετε 
από το κύκλωμα. 

● Καταγράψτε την νέα ένδειξη του 
Αμπερόμετρου (ένταση) και τις παρατηρήσεις 
σας στο Φύλλο Εργασίας

Δραστηριότητα 4



  

● Με ένα καλώδιο  ενώστε τους ακροδέκτες 
στο ένα λαμπάκι, χωρίς να το αποσυνδέσετε 
από το κύκλωμα. 

Λαμπάκια σε σειρά - Βραχυκύκλωμα

● Τι παρατηρείτε σχετικά με τη φωτοβολία 
του άλλου; (2ο λαμπάκι) 

● Τι παρατηρείτε σχετικά με τη φωτοβολία του;
(1ο λαμπάκι) 

● Καταγράψτε την απάντησή σας στο φύλλο 
εργασίας.



  

Κατασκευή απλού ηλεκτρικού κυκλώματος



  

Κατασκευή απλού ηλεκτρικού κυκλώματος



  

Φύλλο εργασίας Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα

Ημ/νία ............................ Αρ. Ομάδας: …........ 

Δραστηριότητα 1

Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος : ......................................................Ampere

Ηλεκτρική τάση: ......................................................Volt

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Δραστηριότητα 2

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Δραστηριότητα 3

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Δραστηριότητα 4

Αρχική Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος : ......................................................Ampere

Ένταση του ρεύματος μετά το βραχυκύκλωμα: .......................................................Ampere

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................
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