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Παρατηρούνται διαφορές στα γραφήµατα των δύο περιπτώσεων; Αν ναι, που µπορεί να 

οφείλονται;  

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

 

Αξιολόγηση του σεναρίου  

Εικονικό περιβάλλον  

1. Το εικονικό περιβάλλον του πειράµατος θεωρείται ότι αναπαριστά µε αξιοπιστία το 

πραγµατικό, χωρίς να δηµιουργεί παρανοήσεις; 

2. Τα χειριστήρια ελέγχου και οι µετρητές είναι τα κατάλληλα για τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα;  

3. Η αλληλεπίδραση που προσφέρει κρίνεται ικανοποιητική; 

4. Η προσοµοίωση του φυσικού φαινοµένου κρίνεται ικανοποιητική; 

5. Οι τρόποι αναπαράστασης της µεταβολής των µεγεθών είναι ικανοποιητική; 

∆ιδακτική - Παιδαγωγική 

1. Η διδακτική προσέγγιση κρίνεται ικανοποιητική; Επιτυγχάνονται οι επιδιωκόµενοι 

διδακτικοί στόχοι; 

2. Ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή και το ενδιαφέρον του µαθητή µέσα από 

διερευνητικές δραστηριότητες; 

3. ∆ίνεται έµφαση στις κεντρικές έννοιες Α∆Ε και Α∆ΜΕ;   

4. Εµπλέκονται οι µαθητές στη χρήση διαφορετικών µορφών παρουσίασης και περιγραφής 

των εννοιών που η συγκεκριµένη δραστηριότητα διαπραγµατεύεται; 

5. Ποια επέκταση / µεταβολή της δραστηριότητας (στην ίδια θεµατική περιοχή) κρίνετε ότι 

θα ήταν απαραίτητη για την βελτίωση της συγκεκριµένης διδακτικής πρότασης; 



Τριβή Ολίσθησης – Κίνηση σώµατος σε πλάγιο επίπεδο (MBL –Modellus) 

Κεντρική ιδέα: Όταν ένα σώµα αφήνεται να ολισθήσει πάνω σε πλάγιο επίπεδο, δέχεται τη 

δράση σταθερής δύναµης τριβής (η επίδραση του αέρα είναι αµελητέα). Σύµφωνα µε τους 

νόµους της κλασικής µηχανικής, η κίνηση του σώµατος θα είναι ευθύγραµµη οµαλά 

επιταχυνόµενη. Στο σενάριο επιδιώκεται η πειραµατική επικύρωση της πρόβλεψης αυτής του 

θεωρητικού πλαισίου και η µέτρηση του συντελεστή τριβής ολίσθησης (το πειραµατικό 

γράφηµα θέσης – χρόνου λαµβάνεται µε σύστηµα αισθητήρων). Επιπλέον, γίνεται σύγκριση 

του θεωρητικού γραφήµατος µε τα πειραµατικά σηµεία, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

λογισµικού Modellus και ελέγχεται η επίδραση της αντίσταση του αέρα στην εξίσωση της 

κίνησης του σώµατος.   

Το σενάριο είναι συµβατό µε τους στόχους του µαθήµατος της Φυσικής Α΄ Ε. Λυκείου. 

 

ΣΤΟΧΟΙ  

Πειραµατική διαδικασία µε χρήση συστήµατος MBL 

1. Συναρµολογώ πειραµατική διάταξη, για τη µελέτη της ολίσθησης σώµατος κατά µήκος 

πλαγίου επιπέδου. Για ορισµένη τιµή της γωνίας κλίσης του πλαγίου επιπέδου, 

µεγαλύτερη της οριακής, παράγω την πειραµατική καµπύλη θέσης – χρόνου (x-t) του 

σώµατος, χρησιµοποιώντας αισθητήρα θέσης συστήµατος MBL (DBLAB 3.2).  

2. Με τη βοήθεια του λογισµικού του συστήµατος MBL, υπολογίζω την επιτάχυνση a του 

σώµατος.  

3. Εφαρµόζω τις εξισώσεις κίνησης του σώµατος σε κεκλιµένο επίπεδο και υπολογίζω, µε 

βάση το πειραµατικό γράφηµα, το συντελεστή τριβής ολίσθησης µ. 

Κατασκευή θεωρητικού µοντέλου και σύγκριση θεωρητικών προβλέψεων – 

πειραµατικών δεδοµένων στο περιβάλλον του λογισµικού MODELLUS 

 

4. Στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού Modellus, εισάγω το θεωρητικό µοντέλο 

που περιγράφει την κίνηση αµαξιδίου σε πλάγιο επίπεδο µε τριβή ολίσθησης και 

αντίσταση του αέρα ανάλογη της ταχύτητας του σώµατος (-bu). Στις τιµές της γωνίας 

κλίσης και του συντελεστή τριβής ολίσθησης τοποθετώ τις πειραµατικές τιµές, που 

προέκυψαν από τη διεξαγωγή της πειραµατικής διαδικασίας.  
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5. Στο ίδιο µοντέλο του MODELLUS κατασκευάζω προσοµοίωση της κίνησης του σώµατος 

κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου.  

6. Μεταβάλλω διαδοχικά τις τιµές των σταθερών µ, b και µελετώ την επίδραση της 

µεταβολής κάθε σταθεράς στη µορφή της κίνησης του σώµατος. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πειραµατική διαδικασία 

Απαιτούµενα όργανα 

a. Αµαξίδιο εργαστηρίου από το οποίο αφαιρούµε το σύστηµα των τροχών, ή ορθογώνιο 

ξύλινο παραλληλεπίπεδο ανάλογων διαστάσεων. 

b. Επίπεδη, λεία σανίδα µήκους περίπου 1m, για παράδειγµα η επιφάνεια ενός θρανίου.  

c. Μεταλλική βάση στήριξης, σύνδεσµοι, µεταλλικές ράβδους 1m και 0,4m, σφιγκτήρες 

d. Μετροταινία. 

e. Αλφάδι εργαστηρίου µε µοιρογνωµόνιο (όχι απαραίτητο).  

f. Σύστηµα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης DBLab, µε αισθητήρα θέσης. 

g. Η/Υ µε το λογισµικό του DBLab 3.2.  

 

Πειραµατική διάταξη 

1. Συναρµολογώ πειραµατική διάταξη παρόµοια µε αυτή που εικονίζεται σχηµατικά στην 

εικόνα 1. Ως πλάγιο επίπεδο χρησιµοποιώ την επιφάνεια ενός θρανίου. Ως κινούµενο 

σώµα κατά µήκος του πλάγιου επιπέδου χρησιµοποιώ ένα σανίδι σχήµατος ορθογωνίου 

παραλληλεπιπέδου διαστάσεων (περίπου) 20cmx10cmx8cm µε οµοιογενείς επιφάνειες. 

Ακινητοποιώ το κάτω άκρο της σανίδας µε σφιγκτήρες πάνω στον πάγκο.  

 

 

Εικόνα 1 
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2. Μετρώ τη γωνία κλίσης του πλάγιου επιπέδου. Επιλέγω κλίση τέτοια ώστε όταν αφήνω 

το σώµα, αυτό να κάνει επιταχυνόµενη κίνηση. Για να µετρήσω τη γωνία κλίσης (θ), 

µετρώ µε τη µετροταινία την υψοµετρική διαφορά δύο σηµείων Α και Γ της πλευράς 

(πλάγια άκρη) της σανίδας και τη µεταξύ τους απόσταση. Για να βρω την υψοµετρική 

διαφορά των Α και Γ µετρώ τις αποστάσεις τους (ΑΒ) και (Γ∆) από τον οριζόντιο πάγκο. 

Ο λόγος της υψοµετρικής διαφοράς ((ΑΒ)-(Γ∆)) τους προς τη µεταξύ τους απόσταση 

(ΑΓ) ισούται µε το ηµίτονο της γωνίας κλίσης της σανίδας. Φροντίστε τα δύο σηµεία να 

βρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, στην περιοχή κίνησης του αµαξιδίου.   

3. Με τη βοήθεια του λογισµικού του συστήµατος MBL, προσαρµόζω στο σύνολο των 

πειραµατικών σηµείων την καλύτερη καµπύλη (fitting) της µορφής: 

2
0 0

1
( )

2
x x a t t= + ⋅ ⋅ −    (1) 

και από αυτήν υπολογίζω την επιτάχυνση a του σώµατος (εικόνες 3 και 4).  

Στο πλαίσιο του λογισµικού του DBLAB 3.2 σχεδιάζω και το πειραµατικό γράφηµα της 

ταχύτητας ως προς το χρόνο (εικόνα 5).  

 

Θεωρητικό µοντέλο – Σύγκριση µε τα πειραµατικά δεδοµένα σε περιβάλλον MODELLUS: 

Αρχείο: friction_1.mdl 

Το θεωρητικό µοντέλο της κίνησης του σώµατος στην πλάγια σανίδα µε τριβή ολίσθησης και 

µε αντίσταση του αέρα αµελητέα, προσδιορίζεται από τις εξισώσεις (βλ. εικόνα 2): 
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όπου g είναι η επιτάχυνση της 

βαρύτητας (g=9,8m/s2) και: 

Τ = µ⋅Ν  

Από τις σχέσεις αυτές προκύπτει ότι 

η επιτάχυνση του αµαξιδίου είναι 

σταθερή. Επιπλέον, µπορούµε να 

υπολογίσουµε το συντελεστή 

τριβής ολίσθησης σε συνάρτηση µε 

την επιτάχυνση του αµαξιδίου: 

g g aµ ⋅ ⋅συνθ = ⋅ηµθ −  

a

g
µ = εφθ −

⋅συνθ
  (1) 

Εφαρµόζω τη σχέση 1 και υπολογίζω το συντελεστή τριβής ολίσθησης µ, χρησιµοποιώντας 

τις πειραµατικές τιµές της επιτάχυνσης a και της γωνίας θ.  

Στο περιβάλλον του MODELLUS  κατασκευάζω µοντέλο της κίνησης του σώµατος, 

λαµβάνοντας υπόψη και την αντίσταση του αέρα. Η εξίσωση κίνησης του σώµατος θεωρώ 

ότι είναι η ακόλουθη: 

2

2

d x dx
b gcos gsin

dtdt
= − − µ θ + θ  (2) 

(για b=0, η 2 ταυτίζεται µε την 1) 

Στο µοντέλο εισάγω την πειραµατική καµπύλη x-t που προέκυψε από την πειραµατική 

διαδικασία. Στους ίδιους άξονες (και µε την ίδια κλίµακα), το µοντέλο σχεδιάζει τη 

θεωρητική καµπύλη, που προκύπτει από την εξίσωση 2. Ελέγχω κατά πόσον οι δύο καµπύλες 

ταυτίζονται, για τιµές των µ και θ ίσες µε τις πειραµατικές και για b=0. Με παρόµοια 

 

 

Εικόνα 2 
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διαδικασία ελέγχω τις αντίστοιχες καµπύλες της ταχύτητας ως προς το χρόνο και τις τιµές της 

επιτάχυνσης.  

Εξετάζω τη συµπεριφορά του µοντέλου σε σχέση µε τα πειραµατικά σηµεία, σε µεταβολές 

των παραµέτρων: γωνία κλίσης του πλάγιου επιπέδου (θ), συντελεστής τριβής ολίσθησης (µ) 

και αντίσταση του αέρα (b).  

 

 

Εικόνα 3 
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Εικόνα 4 
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Εικόνα 5 

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες που καλείται να διεκπεραιώσει ο µαθητής, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος friction_1.mdl που προτείνουµε, περιλαµβάνονται στο ακόλουθο φύλλο 

εργασίας.   

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τάξη και τµήµα: _________ 

Ηµεροµηνία: _________________ 

Όνοµα µαθητή: ________________________________ 

 

Πειραµατική δραστηριότητα 

1) Πόση είναι η τιµή της γωνίας κλίσης του πλάγιου επιπέδου; 

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________   

θ=____ µοίρες 

2) Τα πειραµατικά σηµεία – θέσης χρόνου, που ελήφθησαν µε το σύστηµα MBL, κείνται σε 

ικανοποιητικό βαθµό πάνω σε µια παραβολή; (ΝΑΙ - ΟΧΙ) 

Τι είδους κίνηση κάνει το σώµα;  

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________   

3) Ποια είναι η εξίσωση της κίνησης του σώµατος, που µελετήσαµε πειραµατικά; Πόση 

είναι η επιτάχυνση του σώµατος;  

___________________________________________________________________   
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___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________   

a=______m/s
2 

4) Ποια είναι η σχέση που συνδέει την επιτάχυνση του σώµατος µε τη γωνία κλίσης του 

πλάγιου επιπέδου και το συντελεστή τριβής ολίσθησης, σύµφωνα µε τη θεωρία;  

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________   

Με βάση τη σχέση αυτή κα τις πειραµατικές τιµές της γωνίας κλίσης της σανίδας και της 

επιτάχυνσης του σώµατος, υπολογίζω το συντελεστή τριβής ολίσθησης µ (µε προσέγγιση 

µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία). 

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________   

___________________________________________________________________   

µ=____ 
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Πρόγραµµα MODELLUS (friction_1.mdl) 

� Ανοίγω το πρόγραµµα Modellus και το αρχείο friction_1.mdl. Παρατηρώ τα παράθυρα: 

«Αρχικές συνθήκες», «Πίνακας τιµών 1, 2 ή 3», «Γράφηµα 1, 2 ή 3», «Παρουσίαση 1,2 ή 

3», «Έλεγχος», «Μοντέλο».  

Στο παράθυρο «Μοντέλο» έχει καταγραφεί το θεωρητικό µοντέλο της κλασικής 

µηχανικής που περιγράφει την ολίσθηση του αµαξιδίου σε πλάγιο επίπεδο, καθώς και ότι 

άλλο θέλουµε να µας παρουσιάσει το πρόγραµµα.  

Στο παράθυρο «Αρχικές συνθήκες» εισάγω τις τιµές του συντελεστή τριβής και της 

γωνίας κλίσης του πλάγιου επιπέδου, που έχω υπολογίσει πειραµατικά κατά την 

εργαστηριακή άσκηση.  

� Τρέχω το πρόγραµµα ενεργοποιώντας το παράθυρο «Έλεγχος». Τότε: 

Στο παράθυρο «Πίνακας τιµών 1» έχω την τιµή της επιτάχυνσης που προβλέπει το 

θεωρητικό µοντέλο για τη δεδοµένη γωνία κλίσης και το δεδοµένο συντελεστή τριβής 

ολίσθησης. 

Στα παράθυρα «Γράφηµα 1, 2, ή 3» µπορώ να δω πώς µεταβάλλεται η θέση, η ταχύτητα 

και η επιτάχυνση του αµαξιδίου σε συνάρτηση µε το χρόνο, σύµφωνα µε το θεωρητικό 

µοντέλο.  

Στο παράθυρο «Παρουσίαση 1» παρουσιάζεται η µεταβολή της θέσης σε συνάρτηση µε 

το χρόνο σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο, στους ίδιους άξονες µε τα πειραµατικά 

σηµεία που έχουν ληφθεί κατά την πειραµατική διαδικασία. 

Στο παράθυρο «Παρουσίαση 2» παρουσιάζεται η µεταβολή της ταχύτητας σε συνάρτηση 

µε το χρόνο σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο, στους ίδιους άξονες µε τα πειραµατικά 

σηµεία που έχουν ληφθεί κατά την πειραµατική διαδικασία. 

Στο παράθυρο «Παρουσίαση 3» παρουσιάζεται µια προσοµοίωση της κίνησης του 

αµαξιδίου, σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο και τις δεδοµένες τιµές του συντελεστή 

τριβής και της γωνίας κλίσης.  

� Από τις πληροφορίες που µου παρέχονται από το πρόγραµµα του Modellus, σε 

συνδυασµό µε τις µετρήσεις µου και τα πειραµατικά δεδοµένα του DBLab 3.2, υπολογίζω 

τη σχετική απόκλιση των δύο τιµών της επιτάχυνσης που έχω υπολογίσει  
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____ ___ %
a

a

∆
= =  

� Ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες ευθύνονται για την παρατηρούµενη διαφορά; 

(Τεκµηριώστε τις απόψεις σας).  

α) Το θεωρητικό µοντέλο είναι απλοϊκό και δεν λαµβάνει υπόψη παραµέτρους, που 

ενδεχοµένως επηρεάζουν σηµαντικά το πειραµατικό αποτέλεσµα, όπως η 

αντίσταση του αέρα. 

β) Η επιφάνεια της σανίδας δεν είναι τόσο οµοιογενής ώστε να ανταποκρίνεται 

στις προϋποθέσεις του θεωρητικού µοντέλου. 

γ)  Η επιφάνεια της σανίδας παρουσίαζε τοπικά µεταβλητή ακτίνα καµπυλότητας 

(δεν ήταν εντελώς επίπεδη), µε αποτέλεσµα να εισάγεται σηµαντικό συστηµατικό 

σφάλµα στη µέτρηση της γωνίας κλίσης. 

δ) Ο νόµος της τριβής ολίσθησης ή οι νόµοι του Νεύτωνα ή και τα δύο εκφράζουν 

σχέσεις µεγεθών που περιγράφουν κατά προσέγγιση τα φαινόµενα της Μηχανικής. 

Αποτέλεσµα αυτής της προσεγγιστικής περιγραφής είναι η παρατηρούµενη 

διαφορά στις µετρήσεις του συντελεστή τριβής ολίσθησης. 

α) _______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________    

β) _______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

γ) _______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

δ) _______________________________________________________________    
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_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

� Από το παράθυρο «αρχικές συνθήκες» µεταβάλλω λίγο (µεταβολή< 10%) και διαδοχικά 

τις τιµές του συντελεστή τριβής ολίσθησης και της γωνίας κλίσης του πλάγιου επιπέδου. 

Παρατηρώ πώς µεταβάλλεται το αντίστοιχο γράφηµα θέσης – χρόνου, ως προς τα 

πειραµατικά σηµεία.  

� Κρατώντας την τιµή της γωνίας κλίσης σταθερή, βρίσκω την τιµή του συντελεστή τριβής 

µ, για την οποία επιτυγχάνω βέλτιστη ταύτιση της θεωρητικής καµπύλης µε τα 

πειραµατικά σηµεία. Υπολογίζω την επί τοις εκατό απόκλιση της τιµής του µ από την 

πειραµατική τιµή του και σχολιάζω το αποτέλεσµα.  

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

� Στο µοντέλο περιλαµβάνεται και όρος που αφορά στην επίδραση της αντίστασης του 

αέρα στην κίνηση του αµαξιδίου. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται ανάλογη της 

ταχύτητας του αµαξιδίου (Fr=-bv). Στην «περίπτωση 1» των αρχικών συνθηκών 

θέτουµε b=0. Για να δούµε πώς επηρεάζεται η κίνηση του αµαξιδίου όταν λάβουµε 

υπόψη και την αντίσταση του αέρα, µπορούµε να ενεργοποιήσουµε την «περίπτωση 

2» των αρχικών συνθηκών και να εισάγουµε τιµές του b διαφορετικές από το µηδέν. 

Παρατηρώ πώς µεταβάλλεται το γράφηµα θέσης – χρόνου για διάφορες τιµές του b, 

ως προς τα πειραµατικά σηµεία. Κάνουµε σηµαντικό σφάλµα όταν αγνοούµε την 

αντίσταση του αέρα σε εφαρµογές ανάλογες µε αυτή που µελετάµε; ΝΑΙ – ΟΧΙ  

o Σχολίασε τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεων σου.  
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____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

 

Αξιολόγηση του σεναρίου 

1) Οι στόχοι είναι συµβατοί µε εκείνους του ΑΠΣ του Ε. Λυκείου; 

2) Από την πειραµατική διαδικασία και την επεξεργασία των δεδοµένων µέσω του 

εκπαιδευτικού λογισµικού, αναδεικνύεται ο επικυρωτικός ρόλος του πειράµατος και η 

λογική της µέτρησης φυσικών µεγεθών; 

3) Αναδεικνύεται η µέθοδος διερεύνησης του ρόλου διαφόρων παραγόντων (όπως η 

αντίσταση του αέρα, στο παρόν σενάριο) µε στόχο την ερµηνεία των πειραµατικών 

δεδοµένων και τη βέλτιστη συµφωνία τους µε τις θεωρητικές προβλέψεις;   

4) Η πειραµατική διάταξη παρουσιάζει κάποια λειτουργικά ή άλλα προβλήµατα; Αν ναι ποια 

είναι τα πιο σηµαντικά; 

5) Το µαθηµατικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη θεωρητική δόµηση του µοντέλου και για 

την επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων, είναι συµβατό µε εκείνο των µαθητών; Αν 

όχι, αναπτύξτε τις απόψεις σας.   

6) Το σύστηµα MBL παρουσιάζει κάποια λειτουργικά ή άλλα προβλήµατα; Αν ναι ποια 

είναι τα πιο σηµαντικά; 

7) Το εκτελέσιµο αρχείο Modellus είναι αρκετά φιλικό και επαρκές για την επιτυχία των 

στόχων για τους οποίους έχει σχεδιαστεί; Αν όχι, πώς θα µπορούσε να τροποποιηθεί και 

να εµπλουτιστεί, ώστε να γίνει αποτελεσµατικότερο;  

8) Προτείνετε τρόπους ανασυγκρότησης του σεναρίου (στόχων, πειραµατικής διάταξης, 

εκτελέσιµου αρχείου), ώστε να εµπλουτιστεί µε νέες δραστηριότητες και να βελτιωθεί ως 

εργαλείο διδασκαλίας στην ίδια θεµατική περιοχή και για το ίδιο γνωστικό επίπεδο 

µαθητών.  
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Κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου κάθετα στις δυναµικές γραµµές οµογενούς 

µαγνητικού πεδίου  

 

Εισαγωγή 

Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα προσοµοιώνεται η κίνηση τριών φορτισµένων σωµατιδίων, 

όταν εισέρχονται κάθετα στις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου. 

Η προτεινόµενη διδακτική πρόταση επιδιώκει να αναδείξει (α) τον τρόπο που τα µεγέθη: 

ένταση µαγνητικού πεδίου, φορτίο και ταχύτητα σωµατιδίου επηρεάζουν τη δύναµη Lorenz 

και (β) τις παραµέτρους που επηρεάζουν την περίοδο περιστροφής των φορτισµένων 

σωµατιδίων µέσα στο µαγνητικό πεδίο.  

Στοιχεία ταυτότητας δραστηριότητας 

Έννοιες Ένταση οµογενούς µαγνητικού πεδίου, 

∆ύναµη Lorenz, Κεντροµόλος δύναµη, 

Οµαλή κυκλική κίνηση, Περίοδος 

περιστροφής  

Αναπαραστάσεις Προσοµοίωση, Αριθµητική, ∆ιανυσµατική, 

Στροβοσκοπική  

Τεχνική Πειραµατισµός – ανακάλυψη σχέσεων 

µεταξύ εµπλεκοµένων παραµέτρων, 

Επίλυση – επαλήθευση προβληµάτων, 

Σύγκριση µετρηµένων – υπολογισµένων 

τιµών 

Εκπαιδευτικό λογισµικό Interactive Physics 

Απευθύνεται Σε µαθητές Λυκείου 

Αρχείο Lorenz.ip 

 

Παιδαγωγική αναζήτηση 
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Στην παραδοσιακή διδασκαλία οι µαθητές µελετούν την κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου – 

το οποίο εισέρχεται κάθετα στις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου - µε τη 

βοήθεια της µαθηµατικής σχέσης που περιγράφει τη δύναµη Lorenz F B q υηµφ= . Η 

παραπάνω σχέση, για φ = 90ο και την επισήµανση ότι λειτουργεί ως κεντροµόλος δύναµη, 

συνδυάζεται µε τις εξισώσεις 
2

F m
R

υ
= και 2 R

T
T

π
=  και τελικά προκύπτει η ακτίνα της κυκλικής 

τροχιάς m
R

B q

υ
=  και η περίοδος περιστροφής 2 m

T
B q

π
= . Η διδασκαλία περιορίζεται συνήθως 

στην επισήµανση των σχέσεων των φυσικών παραµέτρων που εµπλέκονται στις παραπάνω 

µαθηµατικές σχέσεις και σχεδιάζονται οι τροχιές κίνησης (θετικά και αρνητικά) φορτισµένων 

σωµατιδίων µε τη χρήση του κανόνα των “τριών δακτύλων του δεξιού χεριού”.  

Η προσοµοίωση της εισόδου θετικά και αρνητικά φορτισµένων – και διαφορετικής µάζας – 

σωµατιδίων, σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, παρέχει τη δυνατότητα στους µαθητές να 

παρατηρήσουν αρχικά τη µεταβολή της ευθύγραµµης τροχιάς σε καµπυλόγραµµη, να 

διαπιστώσουν τα αποτελέσµατα της δύναµης Lorenz – σε ετερώνυµα φορτισµένα σωµατίδια 

– και να καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη δύναµη δρα ως κεντροµόλος 

(∆ραστηριότητες 1 και 2). 

Οι ∆ραστηριότητες 3, 4 και 5 αφιερώνονται στην “πειραµατική ανακάλυψη” της σχέσης 

F B qυ= , ενώ η ∆ραστηριότητα 6 επισηµαίνει ότι η περίοδος περιστροφής δεν εξαρτάται από 

την ταχύτητα εισόδου του σωµατιδίου. Η ∆ραστηριότητα 7 θέτει ένα κλασσικό πρόβληµα το 

οποίο επιλύεται από τους µαθητές και επαληθεύεται από “µετρήσεις” στο εικονικό πείραµα. 

Οι µικρές αποκλίσεις που θα παρατηρηθούν (λόγω των διαφορετικών µεθόδων επίλυσης – 

αναλυτική από τους µαθητές και αριθµητική από τον Η/Υ - και του σφάλµατος µέτρησης 

στους χρόνους εισόδου και εξόδου του σωµατιδίου), καλό να είναι να επισηµανθούν από το 

διδάσκοντα και να τονιστεί ότι κάτι παρόµοιο – για διαφορετικούς όµως λόγους - συµβαίνει 

και στις µετρήσεις που παίρνονται από πραγµατικές πειραµατικές διατάξεις. 

Τέλος στη ∆ραστηριότητα 8 ο µαθητής καλείται να συνδυάσει έννοιες της οµαλής κυκλικής 

κίνησης, που ήδη έχουν αναφερθεί στις ∆ραστηριότητες 1 και 2 και να σχεδιάσει ποιοτικά 

την τροχιά του πρωτονίου. Στόχος της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι να αξιοποιήσει 

τη γνώση ότι η δύναµη Lorenz ως κεντροµόλος στην οµαλή κυκλική κίνηση περνάει πάντα 

από το κέντρο της τροχιάς και άρα ορίζει ηµιευθεία -  γεωµετρικό τόπο (κάθετη στο διάνυσµα 

της ταχύτητας τη στιγµή εισόδου του πρωτονίου στο µαγνητικό πεδίο), πάνω στην οποία 
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οφείλουν να εντοπίζονται  όλα τα κέντρα των κυκλικών τροχιών του πρωτονίου, εφ’ όσον 

βέβαια η διεύθυνση της ταχύτητας εισόδου δεν µεταβάλλεται. 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα επιδιώκεται ο µαθητής: 

� Να ανακαλύψει και να διαπιστώσει τον τρόπο που τα µεγέθη ένταση µαγνητικού 

πεδίου, φορτίο και ταχύτητα σωµατιδίου επηρεάζουν τη δύναµη Lorenz. 

� Να διαπιστώσει ότι η περίοδος περιστροφής δεν εξαρτάται από την ταχύτητα της 

κυκλικής τροχιάς. 

� Να µπορεί να σχεδιάζει ποιοτικά τις τροχιές φορτισµένων σωµατιδίων, όταν αυτά 

βάλλονται µε κατεύθυνση κάθετη στις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού 

πεδίου και µε οποιαδήποτε γωνία εισόδου, σε σχέση µε το όριο του µαγνητικού 

πεδίου. 

Φύλλο Εργασίας 

Κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο 

Περιγραφή του φαινοµένου – Παραδοχές: Η οθόνη του υπολογιστή χωρίζεται στα δύο από µία 

κατακόρυφη γραµµή η οποία αποτελεί το όριο του οµογενούς µαγνητικού πεδίου, το οποίο 

εντοπίζεται στο δεξί τµήµα της οθόνης.  

Μεταβολή µαγνητικού πεδίου: Από τον επιλογέα “φορά µαγνητικού πεδίου” παρέχεται η 

δυνατότητα επιλογής έντασης από 0 µέχρι 5.10-4 
Τ. Το αρνητικό πρόσηµο, που εµφανίζεται 

στο παράθυρο διαλόγου του µεταβολέα υποδηλώνει την προς τα έξω κατεύθυνση του 

µαγνητικού πεδίου, ενώ το θετικό πρόσηµο την προς τα µέσα κατεύθυνση, σε σχέση µε την 

επιφάνεια της οθόνης. 

Σωµατίδια: ∆ιαθέτετε τρία σωµατίδια: Σωµατίδιο α, δηλαδή πυρήνα ηλίου ( )4
2 He , πρωτόνιο 

(p+)και ιόν οξυγόνου ( )16 2
8O

− . Η µάζα και το φορτίο κάθε σωµατιδίου δίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 ( )4
2 He  p

+
 ( )16 2

8
−O  

Μάζα (Kg) 6,4 . 10-27 1,6 . 10-27 25,6 . 10-27 

Φορτίο (C) +3,2 . 10-19 +1,6 . 10-19 -3,2 . 10-19 
 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 
96 

Μεταβολή ταχύτητας εισόδου σωµατιδίου: Στην οθόνη υπάρχουν τρεις επιλογές ταχυτήτων, 

ένας για κάθε σωµατίδιο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ταχύτητας εισόδου στο 

οµογενές µαγνητικό πεδίο. 

∆ραστηριότητα 1 

Πιέστε το πλήκτρο της εκκίνησης και παρατηρήστε τις τροχιές και τα στροβοσκοπικά ίχνη και 

των τριών σωµατιδίων, από τη στιγµή που εισέρχονται στο – κάθετο στην επιφάνεια της 

οθόνης – µαγνητικό πεδίο. Τι είδους τροχιά εκτελούν και τα τρία φορτισµένα σωµατίδια; 

……………………………………………………………………….. 

Ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνση της δύναµης σε σχέση µε την ταχύτητα ώστε τα 

συγκεκριµένα σωµατίδια να εκτελούν την κίνηση που παρατηρήσατε; Στο παρακάτω σχήµα 

σχεδιάστε τα διανύσµατα ταχύτητας και δύναµης στην αρχική θέση 1 και στην ενδιάµεση 4 

και για τα τρία σωµάτια. 

 

Επιλέξτε και τα τρία σωµατίδια (µε “κλικ” και πατηµένο το πλήκτρο Shift) και από το 

κεντρικό µενού επιλέξτε Ορισµός � ∆ιανύσµατα � Πεδίο της δύναµης και πάλι Ορισµός � 

∆ιανύσµατα � Ταχύτητα. 

Τρέξτε την εφαρµογή και διαπιστώστε την ορθότητα της πρόβλεψής σας. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η δύναµη που ασκεί το µαγνητικό πεδίο στα κινούµενα 

φορτισµένα σωµατίδια, είναι ________________ στην κατεύθυνση κίνησης και άρα η 
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συγκεκριµένη – σταθερή - δύναµη λειτουργεί ως _____________________ δύναµη και 

αναγκάζει το σωµατίδιο να  εκτελέσει ___________  ________________ κίνηση. 

 

∆ραστηριότητα 2 

Με βάση το παραπάνω σχήµα και µε την αντίστοιχη παρατήρηση στην οθόνη του 

υπολογιστή, ποιος είναι ο λόγος που αναγκάζει τα σωµατίδια να κινηθούν προς αντίθετες 

κατευθύνσεις; 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

Επιλέξτε και πάλι τα τρία σωµατίδια και από το κεντρικό µενού Ορισµός � Χωρίς 

∆ιανύσµατα 

∆ραστηριότητα 3 

Επιλέξτε “Εµφάνιση µετρητών” και από τους επιλογείς ταχυτήτων µηδενίστε τις ταχύτητες 

του σωµατίου α και του ιόντος οξυγόνου, ενώ από τον επιλογέα της έντασης του µαγνητικού 

πεδίου, µειώστε διαδοχικά την τιµή της έντασης από 5 .10-4
Τ σε 3.10-4

Τ και 10-4
Τ αντίστοιχα 

και συµπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Β(T) F(N) 

5 . 10-4  

3 . 10-4  

10-4  

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι όταν υποδιπλασιάζεται η τιµή της έντασης του 

µαγνητικού πεδίου, η τιµή της δύναµης που ασκείται πάνω στο πρωτόνιο  

______________________ . Άρα η δύναµη είναι _____________ της έντασης του πεδίου. 
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∆ραστηριότητα 4 

Επιλέξτε κοινή ταχύτητα, 10-5 m/s και για τα τρία σωµατίδια και συµπληρώστε τον πίνακα 

που ακολουθεί. 

υ = 5 . 10-4 m/s 

Σωµατίδιο Φορτίο(C) F(N) 

( )4
2 He  +3,2 . 10-19  

p
+ +1,6 . 10-19  

( )16 2
8

−O  -3,2 . 10-19  

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το φορτίο και η τιµή της δύναµης που ασκείται 

πάνω στα σωµατίδια είναι ______________________ ποσά. 

 

∆ραστηριότητα 5 

Από τους επιλογείς ταχυτήτων µηδενίστε τις ταχύτητες του σωµατίου α και του ιόντος 

οξυγόνου, ενώ από τον επιλογέα της έντασης του µαγνητικού πεδίου επιλέξτε όποια τιµή 

έντασης θέλετε (µε εξαίρεση τη µηδενική τιµή). Για το πρωτόνιο επιλέξτε διαδοχικά τις τιµές 

ταχυτήτων του πίνακα και καταγράψτε τις αντίστοιχες τιµές της δύναµης.  

υ(m/s) F(N) 

5 . 10-4  

7,5 . 10-4  

10-4  
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Με βάση τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η ταχύτητα και η τιµή της δύναµης που 

ασκείται πάνω στα σωµατίδια είναι ______________________ ποσά. 

Με βάση τις παρατηρήσεις των ∆ραστηριοτήτων 3, 4 και 5 προκύπτει η σχέση που συνδέει 

τη δύναµη µε τις παραµέτρους Β, υ και q. 

 

F = _________________  (1) 

 

Από την πρώτη Λυκείου γνωρίζετε ότι η κεντροµόλος δύναµη δίνεται από τη σχέση :  

 

F = _________________  (2) 

 

Συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς  

 

R = _________________  (3) 

 

Με δεδοµένο επίσης ότι η ταχύτητα στην οµαλή κυκλική κίνηση δίνεται από τη σχέση  

 

υ = _________________  (4) 

και σε συνδυασµό µε την (3), προκύπτει η µαθηµατική σχέση της περιόδου περιστροφής ενός 

σωµατιδίου που κινείται κάθετα στις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου. 

Τ = _________________  (5) 

 

∆ραστηριότητα 6 

∆ιατηρήστε µηδενικές τις ταχύτητες του σωµατίου α και του ιόντος οξυγόνου, ενώ από τον 

επιλογέα της έντασης του µαγνητικού πεδίου επιλέξτε όποια τιµή έντασης θέλετε (µε 

εξαίρεση τη µηδενική τιµή). Για το πρωτόνιο επιλέξτε διαδοχικά τις τιµές ταχυτήτων του 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 
100 

πίνακα και καταγράψτε τους αντίστοιχους χρόνους που αυτό κινείται υπό την επίδραση του 

µαγνητικού πεδίου. 

υ(m/s) t(s) εισόδου t(s) εξόδου Τ(s) 

5 . 10-4    

7,5 . 10-4    

10-4    

 

Τι παρατηρείτε; 

……………………………………………………………………………………………….….. 

Χρησιµοποιείστε τη σχέση (5) για να υπολογίσετε την περίοδο. Συµφωνούν “µετρηµένη” και 

υπολογισµένη τιµή; 

 

∆ραστηριότητα 7 

Αρνητικά φορτισµένο ιόν οξυγόνου (q=-3,2 .10-19C) µάζας 25,6.10-27 Kg βάλλεται µε 

ταχύτητα 3 . 104 m/sec, κάθετα στις δυναµικές γραµµές οµογενούς πεδίου, έντασης 5 . 10-4 Τ 

και µε κατεύθυνση προς τα κάτω σε σχέση µε το επίπεδο του θρανίου σας. Σχεδιάστε την 

τροχιά του σωµατιδίου  και υπολογίστε την ακτίνα και την περίοδο περιστροφής του.  
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……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………….………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

Επιβεβαιώστε τις απαντήσεις σας µε χρήση της εφαρµογής. Παρατηρούνται αποκλίσεις 

ανάµεσα στις υπολογισµένες και “µετρηµένες” τιµές; Αν ναι, που οφείλονται κατά τη γνώµη 

σας αυτές οι αποκλίσεις; 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

 

∆ραστηριότητα 8 

Σχεδιάστε (ποιοτικά) την τροχιά του πρωτονίου µε δεδοµένο ότι η ταχύτητα του σχηµατίζει 

γωνία µε το όριο του µαγνητικού πεδίου 
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Κάντε “κλικ” πάνω στο “πρωτόνιο” και παρατηρήστε ότι εµφανίζεται το διάνυσµα της 

ταχύτητας. Με “κλικ και σύρσιµο” µετακινήστε το όπως στην οθόνη και τρέξτε την 

εφαρµογή. Συµφωνεί το σχήµα της τροχιάς που σχεδιάσατε µε αυτό της οθόνης του Η/Υ; 

Αν όχι που πιστεύετε ότι κάνατε λάθος; 

……………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….….. 

 

Αξιολόγηση του σεναρίου  

Εικονικό περιβάλλον  

� Η απεικόνιση (µε σφαίρες) και η προσοµοίωση της κίνησης των ηλεκτρικών φορτίων 

µπορεί να δηµιουργεί παρανοήσεις; 

� Τα χειριστήρια ελέγχου και οι µετρητές είναι τα κατάλληλα για τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα;  

� Η αλληλεπίδραση που προσφέρει κρίνεται ικανοποιητική; 

� Η προσοµοίωση εξέλιξης του φυσικού φαινοµένου κρίνεται ικανοποιητική; 
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� Οι τρόποι αναπαράστασης της µεταβολής των µεγεθών είναι ικανοποιητική; 

∆ιδακτική - Παιδαγωγική 

� Η διδακτική προσέγγιση κρίνεται ικανοποιητική; Επιτυγχάνονται οι επιδιωκόµενοι 

διδακτικοί στόχοι; 

� Ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή και το ενδιαφέρον του µαθητή µέσα από 

διερευνητικές δραστηριότητες; 

� ∆ίνεται έµφαση στις κεντρικές έννοιες δύναµη Lorenz, περίοδος και ακτίνα τροχιάς 

φορτισµένων σωµατιδίων;   

� Εµπλέκονται οι µαθητές στη χρήση διαφορετικών µορφών παρουσίασης και 

περιγραφής των εννοιών που η συγκεκριµένη δραστηριότητα διαπραγµατεύεται; 

� Ποια επέκταση / µεταβολή της δραστηριότητας (στην ίδια θεµατική περιοχή) κρίνετε 

ότι θα ήταν απαραίτητη για την βελτίωση της συγκεκριµένης διδακτικής πρότασης; 
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Συγκλίνοντες φακοί  

Εισαγωγή 

Στη συγκεκριµένη διδακτική πρόταση συνυπάρχουν πραγµατικό και εικονικό πειραµατικό 

περιβάλλον. Οι µαθητές – αφού παρακολουθήσουν πρώτα – πείραµα επίδειξης σχηµατισµού 

ειδώλου φωτεινού αντικειµένου µε τη χρήση συγκλίνοντα φακού και καταγραφεί η 

προϋπάρχουσα γνώση, καλούνται να “µεταφερθούν” από τον πραγµατικό κόσµο στον 

αφαιρετικό και αφηρηµένο κόσµο των συµβόλων, που υπάρχει στην οθόνη του υπολογιστή. 

Στο σενάριο επιδιώκεται αρχικά να επιτευχθεί η αντιστοίχιση αντικειµένων – συµβόλων και 

στη συνέχεια να κατανοηθεί η φυσική σηµασία εννοιών όπως εστία φακού και πραγµατικό 

και φανταστικό είδωλο.  

Στοιχεία ταυτότητας δραστηριότητας 

Έννοιες Συγκλίνοντες φακοί, εστία και κύριος 

άξονας του φακού, κύριες ακτίνες, 

πραγµατικό και φανταστικό είδωλο 

Μέσα - Λογισµικό  Οπτική τράπεζα, ασύµµετρο φωτεινό 

αντικείµενο (π.χ. διαφανής λάµπα 

πυράκτωσης ή κερί), συγκλίνων φακός, 

ηµιδιαφανής οθόνη, εργαστήριο Η/Υ µε 

εγκατεστηµένο το εκπαιδευτικό λογισµικό 

Modellus και το αρχείο convex.mdl 

Απευθύνεται Σε µαθητές Γυµνασίου 

Τεχνική Ανάδειξη και καταγραφή της 

προϋπάρχουσας γνώσης στους µαθητές, – 

πειραµατισµός – παρατήρηση – ερµηνεία - 

επαλήθευση ή απόρριψή της 

προϋπάρχουσας γνώσης – οικοδόµηση της 

επιστηµονικής γνώσης. 
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Παιδαγωγική αναζήτηση 

Σε µια παραδοσιακή διδασκαλία µελέτης των συγκλινόντων φακών, οι µαθητές του 

Γυµνασίου – συνήθως – παρακολουθούν το διδάσκοντα να ορίζει τις βασικές έννοιες και στη 

συνέχεια, να περιγράφει λεκτικά και µε τη βοήθεια σχηµάτων (διαγραµµάτων ακτινών), το 

σχηµατισµό ειδώλου. 

Η συγκεκριµένη διδακτική πρακτική, ενέχει τον κίνδυνο, πολλοί µαθητές, που δεν έχουν 

αφοµοιώσει τις έννοιες που υπεισέρχονται, να ακολουθούν απλώς, διαγράµµατα ή 

διαδικασίες που αποµνηµόνευσαν, χωρίς να τα συνδέουν άµεσα µε τους ορισµούς της εστίας 

και της κύριας ακτίνας. 

Το διδακτικό σενάριο που παρατίθεται στη συνέχεια, χρησιµοποιεί µια πολύ απλή 

πειραµατική διάταξη για την καταγραφή των απόψεων και αντιλήψεων που οι µαθητές έχουν 

και επιπλέον βοηθάει στο να κατανοηθούν βασικές έννοιες σχετικές µε τη λειτουργία των 

συγκλινόντων φακών και το µηχανισµό σχηµατισµού ειδώλου. 

Μετά την ολοκλήρωση των πειραµατικών παρατηρήσεων, οι µαθητές καλούνται – µε τη 

βοήθεια της δραστηριότητας στον Η/Υ – να κατανοήσουν αρχικά την αφαιρετική διαδικασία 

αναπαράστασης του πειράµατος που παρακολούθησαν, µε τη χρήση συµβόλων και στη 

συνέχεια, οι δραστηριότητες που ακολουθούν, έχουν σαν στόχο να οδηγήσουν το µαθητή να 

“ανακαλύψει” και να “διερευνήσει” το φαινόµενο της δηµιουργίας ειδώλου µε τη χρήση 

συγκλινόντων φακών.  

 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα επιδιώκεται ο µαθητής: 

1. Να διαπιστώσει το ρόλο που παίζουν οι φακοί στο σχηµατισµό ειδώλων.4  

2. Να διαπιστώσει τον τρόπο που µεταβάλλεται το είδωλο, όταν µεταβάλλεται η 

απόσταση του αντικειµένου από το φακό και η εστιακή απόσταση του φακού. 

                                          

4 Σε σχετική έρευνα, µεγάλο ποσοστό (περίπου 60%) αρχάριων µαθητών στο µάθηµα της Φυσικής, δεν είχε 

αντιληφθεί ότι ο φακός ήταν απολύτως απαραίτητος για το σχηµατισµό ειδώλου. Επίσης, περίπου 40% - 50% 

των προχωρηµένων µαθητών (που είχαν παρακολουθήσει ένα συµβατικό µάθηµα γεωµετρικής οπτικής) 

απάντησαν µε παρόµοιο τρόπο (A. Arons Οδηγός διδασκαλίας της Φυσικής, εκδόσεις Τροχαλία, 1992, pp. 354).  
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3. Να κατανοήσει τις αφηρηµένες έννοιες “πραγµατικό” και “φανταστικό” είδωλο. 

4. Να µπορεί – χρησιµοποιώντας διαγράµµατα ακτινών – να προσδιορίζει γραφικά το 

είδωλο κάθε σηµείου ενός αντικειµένου. 

 

Φύλλο Εργασίας 

Συγκλίνοντες φακοί 

Πειραµατική διάταξη - Παρατηρήσεις 

Περιγραφή πειραµατικής διάταξης: Η πειραµατική διάταξη αποτελείται από έναν 

συγκλίνοντα φακό, ένα κερί και ένα µικρό κοµµάτι ηµιδιαφανούς χαρτιού (ριζόχαρτου), το 

οποίο και παίζει το ρόλο της οθόνης και µπορείτε να παρατηρείτε το είδωλο στην ηµιδιαφανή 

οθόνη, από την πλευρά που βρίσκεστε, απέναντι από το φακό και το κερί. 

 

 

∆ραστηριότητα 1 

Το αναµµένο κερί βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από το φακό τον οποίο – ο καθηγητής σας 

µετακινεί λίγο -  ώστε να σχηµατιστεί ευκρινώς το είδωλο στην οθόνη. 

Παρατηρήσεις 

Το µέγεθος του ειδώλου είναι ……………………………... από το µέγεθος του αντικειµένου 

Το είδωλο είναι ……………………….. σε σχέση µε το όρθιο αντικείµενο 
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Υπόθεση 

Αν αφαιρεθεί ο φακός τότε στην οθόνη ………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Επιβεβαίωση υπόθεσης - Ερµηνεία 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

∆ραστηριότητα 2 

Το κερί πλησιάζει συνεχώς προς το φακό (µετακινώντας τον διαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται 

ευκρινές είδωλο). 

Παρατηρήσεις 

Το µέγεθος του ειδώλου ……………………… όταν το αντικείµενο πλησιάζει το φακό.  

Από ένα σηµείο και µετά και όταν το κερί έχει πλησιάσει αρκετά στο φακό δεν είναι δυνατόν 

να προβληθεί ……………………….. πάνω στην οθόνη. 

Υπόθεση 

Όταν το κερί βρίσκεται πολύ κοντά στο φακό, παρατηρήσατε ότι είναι αδύνατον να 

σχηµατιστεί ευκρινές είδωλο στην οθόνη. Αν αφαιρεθεί η οθόνη και στη θέση της βάλω το 

µάτι µου τότε θα µπορέσω να παρατηρήσω ευκρινή εικόνα; Αν πιστεύετε ότι η απάντηση 

είναι καταφατική, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εικόνας αυτής (µέγεθος και όρθια ή 

αντεστραµµένη σε σχέση µε το αντικείµενο;) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Επιβεβαίωση υπόθεσης - Ερµηνεία 

Παρατηρώ ότι το µέγεθος του ειδώλου που βλέπω είναι ……………………… από το 

µέγεθος του αντικειµένου και επιπλέον δεν είναι ………………………….. αλλά 
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……………………….. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και επειδή το είδωλο που βλέπουµε 

µέσα από το φακό είναι ………………………. από το αντικείµενο, ο φακός λειτουργεί ως 

……………………………... 

Εικονική πειραµατική διάταξη 

Περιγραφή εικονικής πειραµατικής διάταξης: ∆ιαθέτετε ένα “συγκλίνοντα φακό”, ένα 

“φωτεινό βέλος” (χρώµατος κόκκινου) και µια “οθόνη”. Το φωτεινό βέλος και την οθόνη 

µπορείτε - µε “κλικ και σύρσιµο” - να τα µετακινείτε και να τους αλλάζετε θέση ή µέγεθος. 

Ταυτόχρονα, η µεταβολή του “αντικειµένου” επηρεάζει τη θέση και το µέγεθος το ειδώλου 

του (µπλε βέλος). Με τον ίδιο τρόπο, µπορείτε να µεταβάλετε και την κύρια εστία του φακού. 

Κατά τη διάρκεια των µεταβολών, δύο από τις κύριες ακτίνες που η τοµή τους προσδιορίζει 

την άκρη του ειδώλου του βέλους, µεταβάλλονται δυναµικά και δείχνουν την πορεία που 

ακολουθεί η φωτεινή ακτίνα µετά τη διάθλασή της στο φακό. 

 

 

∆ραστηριότητα 1 

Με βάση τις παρατηρήσεις που καταγράψατε στο προηγούµενο πραγµατικό πείραµα, όταν 

πλησιάζετε το αντικείµενο στην εστία του φακού:  

(α) Πως µεταβάλλεται το είδωλό του;  
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……………………………………………. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ειδώλου – όταν τα συγκρίνετε µε τα αντίστοιχα του 

αντικειµένου – και σε σχέση µε τη (β) θέση του και (γ) τον προσανατολισµό του; 

(β)…………………………………………… 

(γ)…………………………………………… 

Τρέξτε την εφαρµογή και πλησιάστε σιγά – σιγά το αντικείµενο στην κύρια εστία του φακού. 

Συµφωνούν οι υποθέσεις σας µε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης; 

Το είδωλο που µπορεί να προβληθεί πάνω σε µια οθόνη ονοµάζεται …………………….. 

 

∆ραστηριότητα 2 

Μετακινήστε το αντικείµενο πάνω στη ροζ κουκίδα του κυρίου άξονα του φακού. Τι 

παρατηρείτε στο είδωλο; 

 ………………………………………………………………. 

Το σηµείο αυτό ονοµάζεται εστία του φακού και το χαρακτηριστικό του είναι ότι 

………………………………………………………….. 

∆ραστηριότητα 3 

Πλησιάστε σιγά – σιγά το αντικείµενο από την κύρια εστία που βρίσκεται, στο φακό. (α) Πως 

µεταβάλλεται το είδωλό του;  

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ειδώλου – όταν τα συγκρίνετε µε τα αντίστοιχα του 

αντικειµένου – και σε σχέση µε τη (β) θέση του και (γ) τον προσανατολισµό του; 

(α) ……………………………………………… 

(β) ……………………………………………… 

(γ) ……………………………………………… 

Το είδωλο αυτό δεν µπορεί να προβληθεί πάνω σε µια οθόνη και ονοµάζεται 

………………………... 

∆ραστηριότητα 4 
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Παρατηρείστε ότι η θέση και το µέγεθος του ειδώλου προσδιορίζονται από δύο ακτίνες, οι 

οποίες υπακούουν σε δύο απλούς κανόνες.(Σχολικό βιβλίο Φυσικής, Β΄ Γυµνασίου, σελ. 

105). 

1. Κάθε ακτίνα που είναι παράλληλη στο κύριο άξονα του φακού, µετά τη διάθλασή της 

διέρχεται πάντα από την κύρια εστία του φακού. 

2. Μια ακτίνα που περνά από το κέντρο του φακού δεν διαθλάται. 

Με βάση τους παραπάνω κανόνες προσδιορίστε γραφικά το είδωλο στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 

 

  

 

 

Επιβεβαιώστε τις εκτιµήσεις σας µε χρήση της εφαρµογής. 

 

∆ραστηριότητα 5 

Βρίσκεστε σε ένα σκοτεινό δωµάτιο και διαθέτετε µια µεγάλη ποικιλία συγκλινόντων φακών 

(µε διαφορετικές εστιακές αποστάσεις). Στη µια άκρη του δωµατίου υπάρχει µια τηλεόραση 

που παίζει. Στην άλλη άκρη βρίσκεστε εσείς και θέλετε να σχηµατίσετε το µεγαλύτερο 

δυνατόν είδωλο της τηλεόρασης στον απέναντι τοίχο. 

α) Το είδωλο που σχηµατίζεται θα είναι πραγµατικό ή φανταστικό; Όρθιο ή αντεστραµµένο;   

……………………………………………………………………………………………….….. 

β) Τι είδους φακό θα χρησιµοποιήσετε (µε µεγάλη ή µικρή εστιακή απόσταση);   

……………………………………………………………………………………………….….. 
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Μπορείτε να στηρίξετε τα επιχειρήµατά σας χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες που η 

εφαρµογή σας προσφέρει;  



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 
113 

Αξιολόγηση του σεναρίου  

Πραγµατικό πειραµατικό περιβάλλον  

� Η πειραµατική διάταξη παρουσιάζει κάποια λειτουργικά ή άλλα προβλήµατα; Αν ναι 

ποια είναι αυτά; 

Εικονικό πειραµατικό περιβάλλον  

1. Η απεικόνιση των αντικειµένων (φωτεινό αντικείµενο, φακός και οθόνη) µπορεί να 

δηµιουργεί παρανοήσεις; 

2. Η απεικόνιση (µόνο) δύο ακτινών µπορεί να δηµιουργήσει παρανοήσεις ή δυσκολίες;  

3. Η αλληλεπίδραση που προσφέρει κρίνεται ικανοποιητική; 

4. Η δυναµική µεταβολή ακτινών και ειδώλου κρίνεται ικανοποιητική; 

∆ιδακτική - Παιδαγωγική 

1. Η διδακτική προσέγγιση κρίνεται ικανοποιητική; Επιτυγχάνονται οι επιδιωκόµενοι 

διδακτικοί στόχοι; 

2. Ενθαρρύνεται η ενεργός συµµετοχή και το ενδιαφέρον του µαθητή µέσα από 

διερευνητικές δραστηριότητες; 

3. ∆ίνεται έµφαση στις κεντρικές έννοιες εστία, πραγµατικό και φανταστικό είδωλο;   

4. Ποια επέκταση / µεταβολή της δραστηριότητας (στην ίδια θεµατική περιοχή) κρίνετε ότι 

θα ήταν απαραίτητη για την βελτίωση της συγκεκριµένης διδακτικής πρότασης; 
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Ελεύθερη ταλάντωση κυκλώµατος RLC (MBL- Modellus) 

 

Κεντρική ιδέα: Στο σενάριο µελετάται πειραµατικά η φθίνουσα ταλάντωση κυκλώµατος 

RLC, όπως το εικονιζόµενο στο σχήµα 1. ∆εδοµένου ότι ο χρόνος εξέλιξης του φαινοµένου 

δεν υπερβαίνει τα 200ms, οι πειραµατικές καµπύλες λαµβάνονται µε σύστηµα αισθητήρων 

MBL. Το σενάριο επιδιώκει να αναδείξει: α) τον επικυρωτικό ρόλο του πειράµατος, β) τη 

διαδικασία µέτρησης µεγεθών µέσω µιας µη τετριµµένης πειραµατικής διαδικασίας και γ) την 

επιστηµονική µέθοδο διαπραγµάτευσης των πειραµατικών δεδοµένων, όταν αυτά αποκλίνουν 

από τις προβλέψεις της θεωρίας. Η σύγκριση των θεωρητικών γραφηµάτων µε τα 

πειραµατικά σηµεία και ο υπολογισµός των σταθερών του κυκλώµατος, γίνεται στο 

περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού Modellus.   

Το σενάριο είναι συµβατό µε τους στόχους του µαθήµατος της Φυσικής Γ΄ Ε. Λυκείου. 

 

ΣΤΟΧΟΙ  

Πειραµατική διαδικασία µε χρήση συστήµατος MBL 

� Συναρµολογώ πειραµατική διάταξη, για τη µελέτη της ταλάντωσης κυκλώµατος RLC  

(σε σειρά). Με τη χρήση αισθητήρων ηλεκτρικού ρεύµατος και τάσης, συστήµατος 

MBL, παράγω τις πειραµατικές καµπύλες ρεύµατος – χρόνου (i-t) και τάσης – χρόνου 

(V-t).  

� Από τα πειραµατικά γραφήµατα και µε χρήση του λογισµικού του συστήµατος MBL 

υπολογίζω τις σταθερές R, L, C του κυκλώµατος.  

Κατασκευή θεωρητικού µοντέλου και σύγκριση θεωρητικών προβλέψεων – 

πειραµατικών δεδοµένων στο περιβάλλον του λογισµικού MODELLUS 

� Κατασκευάζω το θεωρητικό µοντέλο της ταλάντωσης του κυκλώµατος RLC στο 

περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού MODELLUS. Εισάγω την πειραµατική 

καµπύλη i-t ή/και V-t, που έχει προκύψει από την πειραµατική διαδικασία µε το MBL. 

Στους ίδιους άξονες λαµβάνω και την αντίστοιχη θεωρητική καµπύλη, προσδίδοντας 

στις σταθερές R, L και C τις πειραµατικές τους τιµές. Συγκρίνω τη θεωρητική µε την 

πειραµατική καµπύλη.  
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� Μεταβάλλω διαδοχικά τις τιµές των σταθερών R, L, C και µελετώ την επίδραση της 

µεταβολής κάθε σταθεράς στη µορφή των καµπύλων του ρεύµατος και της τάσης, σε 

σχέση µε τα αντίστοιχα πειραµατικά γραφήµατα.     

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πειραµατική διαδικασία 

Απαιτούµενα όργανα: Συστοιχία πυκνωτών 500 µF (ή περισσότερο – έως 1000 µF). Πηνίο 

300 σπειρών µε πυρήνα σχήµατος Π. ∆ιακόπτη δύο θέσεων. Καλώδια. Μπαταρία 4,5 V ή 9 

V. Σύστηµα MBL µε αισθητήρες ηλεκτρικού ρεύµατος και τάσης.  

1) Πειραµατική διάταξη: Συναρµολογώ την πειραµατική διάταξη που εικονίζεται στην 

εικόνα 1. Ο πυκνωτής φορτίζεται όταν τοποθετούµε το διακόπτη στη θέση 1. Όταν 

τοποθετούµε το διακόπτη στη θέση 2, το κύκλωµα περιλαµβάνει µόνο τον πυκνωτή και 

το πηνίο. Η αντίσταση του κυκλώµατος είναι ίση µε αυτήν του πηνίου. Η παράλληλη 

αντίσταση του αισθητήρα τάσης είναι πολλή µεγαλύτερη και η σε σειρά αντίσταση του 

αισθητήρα ρεύµατος πολύ µικρότερη της αντίστασης του πηνίου και δεν επηρεάζουν 

σηµαντικά την εξέλιξη του φαινοµένου.  

 

 

Εικόνα 1: Πειραµατική διάταξη 

 

2) Ρυθµίσεις του συστήµατος DBLAB 3.2:  

a) Συνδέω τον καταγραφέα (σε κατάσταση OFF) µε σειριακή θύρα του Η/Υ. 
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b) Συνδέω τους αισθητήρες ηλεκτρικού ρεύµατος και τάσης στις δύο πρώτες θύρες του 

καταγραφέα.  

c) Θέτω τον καταγραφέα στη θέση ΟΝ. Αφού αυτορυθµιστεί, ενεργοποιώ το λογισµικό 

του συστήµατος MBL (DBLAB 3.2). Στο µενού εντολών «καταγραφέας» του 

συστήµατος επιλέγω την εντολή «πίνακας ελέγχου». Στον πίνακα ελέγχου 

ενεργοποιώ τους αισθητήρες ηλεκτρικού ρεύµατος και τάσης στις αντίστοιχες θύρες. 

Ρυθµίζω τον καταγραφέα ώστε να λαµβάνει 2000 µετρήσεις µε ρυθµό 500 µετρήσεις 

ανά δευτερόλεπτο (συνολικός χρόνος µελέτης του φαινοµένου 4s).  

d) Θέτω το διακόπτη στη θέση 1. Επιλέγω στον πίνακα ελέγχου την εντολή «λήψη 

µετρήσεων» και αµέσως (µέσα σε 1 – 2 s) µεταφέρω το διακόπτη στη θέση 2.  

e) Μεγεθύνω την περιοχή του γραφήµατος που  τα γραφήµατα θέσης – χρόνου και 

δύναµης – χρόνου. Προς τούτο κάνω διπλό κλικ στα δύο σηµεία µεταξύ των οποίων 

ορίζεται το τµήµα του γραφήµατος που θέλω να µεγεθύνω και χρησιµοποιώ την 

εντολή «προβολή» - «µεγέθυνση». Από το µενού εντολών «προβολή», επιλέγω 

διαδοχικά τις εντολές «κλίµακα» και «οθόνη». Στα παράθυρα που προκύπτουν κάνω 

τις κατάλληλες ρυθµίσεις, ώστε τα γραφήµατα να εµφανίζονται περίπου όπως στην 

εικόνα 2. 

 

Θεωρητικό µοντέλο – Σύγκριση µε τα πειραµατικά δεδοµένα σε περιβάλλον MODELLUS: 

Αρχείο: RLC2.mdl 

Στο περιβάλλον του MODELLUS κατασκευάζω µοντέλο που περιγράφει τις µεταβολές των 

µεγεθών i και V συναρτήσει του χρόνου σύµφωνα µε την εξίσωση: 

0q
C

1

dt

dq
R

dt

qd
L

2

2

=++   (1) 

όπου q συµβολίζει το φορτίο του πυκνωτή τη στιγµή t.  

Υπολογίζω τις σταθερές R, L, C του κυκλώµατος µε βάση τα πειραµατικά γραφήµατα, 

θεωρώντας ότι το κύκλωµα ικανοποιεί το θεωρητικό µοντέλο που προσδιορίζεται από την 

εξίσωση 1: 

Από την (1) προκύπτουν οι σχέσεις:  
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V0 η αρχική τάση του πυκνωτή, V0=V(0)=q0/C. 

 

Αντίστροφα: Από τα πειραµατικά γραφήµατα της εικόνας 2, οι τιµές των R, L, C, µπορούν να 

υπολογιστούν µε βάση τις σχέσεις 2, 3 και 4. Κάνοντας µερικές πράξεις, µπορεί εύκολα 

κανείς να διαπιστώσει ότι ικανοποιούνται οι σχέσεις:  
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  (5) 

Ώστε από τα πειραµατικά διαγράµµατα i-t και V-t, του κυκλώµατος και τις σχέσεις (5), 

µπορώ να υπολογίσω τα R, L, C. Με βάση τις τιµές αυτές, το µοντέλο έχει τη δυνατότητα να 

σχεδιάζει τα θεωρητικά διαγράµµατα i-t, V-t, στους ίδιους άξονες και µε την ίδια κλίµακα µε 

τα αντίστοιχα πειραµατικά γραφήµατα. Η αυτοσυνέπεια όλης αυτής της διαδικασίας, καθώς 
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και τα όρια της αξιοπιστίας του θεωρητικού µοντέλου, γίνεται µε τη σύγκριση θεωρητικών 

και πειραµατικών διαγραµµάτων στο πλαίσιο του µοντέλου. Επιπλέον µπορώ να ελέγχω πώς 

επηρεάζεται το µοντέλο, όταν αλλάζω τις τιµές των σταθερών R, L, C.  

 

 

Εικόνα 2 

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες που καλείται να διεκπεραιώσει ο µαθητής, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος RLC.mdl που προτείνουµε, περιλαµβάνονται στο ακόλουθο φύλλο 

εργασίας.   

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τάξη και τµήµα: _________ 

Ηµεροµηνία: _________________ 

Όνοµα µαθητή: ________________________________ 
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Πειραµατική δραστηριότητα 

1. Με βάση τα πειραµατικά γραφήµατα V-t και i-t, απάντησε στις ερωτήσεις: 

α) Πόση είναι η «περίοδος» της ταλάντωσης; [Η «ηµιπερίοδος» της φθίνουσας 

ταλάντωσης του κυκλώµατος ισούται µε το χρόνο µεταξύ δύο διαδοχικών µηδενισµών 

του ρεύµατος (ή της τάσης)]  

____________________________________________   

____________________________________________   

β) Υπολόγισε τις τιµές των σταθερών του κυκλώµατος (R, L, C, ω0, λ, θ), µε βάση τις 

σχέσεις (5) και τα πειραµατικά γραφήµατα. [Για τους υπολογισµούς σου, χρησιµοποίησε 

φύλλο EXCEL] 

_________________________________________________________________    

_________________________________________________________________    

 _________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

_________________________________________________________________    

_________________________________________________________________    

Πρόγραµµα MODELLUS (RLC2.mdl και RLC3.mdl) 

2. Άνοιξε το πρόγραµµα Modellus και το αρχείο RLC2.mdl. Παρατήρησε τα παράθυρα: 

«Μοντέλο», «Αρχικές συνθήκες», «Γράφηµα 1, 2», «Παρουσίαση 1», «Πίνακας τιµών», 

«Έλεγχος».  

Στο παράθυρο «Μοντέλο» έχει καταγραφεί το θεωρητικό µοντέλο της ελεύθερης 

ταλάντωσης κυκλώµατος RLC, καθώς και ότι άλλο θέλουµε να µας παρουσιάσει το 

πρόγραµµα. Στο ίδιο παράθυρο έχουν οριστεί οι κλίµακες χρόνου, τάσης και ρεύµατος, 

ώστε στο παράθυρο «Παρουσίαση 1», οι θεωρητικές και πειραµατικές καµπύλες να 

εµφανίζονται στο ίδιο σύστηµα συντεταγµένων. Επίσης έχουν υπολογιστεί οι 

πειραµατικές τιµές των σταθερών (R, L, C) του κυκλώµατος, σύµφωνα µε την 
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πειραµατική διαδικασία. Οι απαραίτητες προς τούτο πειραµατικές τιµές εισάγονται στο 

παράθυρο «Αρχικές συνθήκες».  

3.  «Τρέξε» το πρόγραµµα ενεργοποιώντας το παράθυρο «Έλεγχος». Τότε: 

Στα παράθυρα «Γράφηµα 1, 2» µπορείς να δεις πώς µεταβάλλεται η τάση στα άκρα του 

πυκνωτή και το ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα σε συνάρτηση µε το χρόνο, σύµφωνα µε 

το θεωρητικό µοντέλο.  

Στο παράθυρο «Παρουσίαση 1» εµφανίζεται η µεταβολή της τάσης στα άκρα του 

πυκνωτή και του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα σε συνάρτηση µε το χρόνο, 

σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο, στους ίδιους άξονες µε τα αντίστοιχα γραφήµατα 

που έχουν ληφθεί κατά την πειραµατική διαδικασία. 

Υπάρχει ικανοποιητική ταύτιση µεταξύ θεωρητικών και πειραµατικών γραφηµάτων; 

(ΝΑΙ - ΟΧΙ).  

Σε ποιες περιοχές των γραφηµάτων παρατηρείται µεγαλύτερη απόκλιση µεταξύ θεωρίας 

και πειράµατος; 

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

4. Ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες ευθύνονται για την παρατηρούµενη απόκλιση 

µεταξύ των θεωρητικών προβλέψεων του µοντέλου και των πειραµατικών δεδοµένων; 

(Τεκµηρίωσε τις απόψεις σου).  

α) Το θεωρητικό µοντέλο δεν λαµβάνει υπόψη παραµέτρους, που ενδεχοµένως 

επηρεάζουν σηµαντικά το πειραµατικό αποτέλεσµα, όπως η ηλεκτροµαγνητική 

ακτινοβολία που εκπέµπει το κύκλωµα, οι απώλειες ενέργειας που οφείλονται στα 

επαγωγικά ρεύµατα στον πυρήνα του πηνίου και στην περιοδική µεταβολή της 

µαγνήτισης του πυρήνα του πηνίου.  

β) Οι νόµοι του Ηλεκτροµαγνητισµού, µε βάση τους οποίους διαµορφώθηκε το θεωρητικό 

µοντέλο του κυκλώµατος είναι προσεγγιστικοί. Αποτέλεσµα αυτής της προσεγγιστικής 
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περιγραφής είναι η παρατηρούµενη απόκλιση θεωρητικών προβλέψεων – πειραµατικών 

δεδοµένων. 

γ) Οι παρατηρούµενες αποκλίσεις είναι µέσα στο πλαίσιο των τυχαίων σφαλµάτων που 

συνυφαίνονται σε κάθε διαδικασία µέτρησης.  

δ) Οι παρατηρούµενες αποκλίσεις οφείλονται σε συστηµατικά σφάλµατα που προκύπτουν 

κατά τη λειτουργία του συστήµατος MBL, είτε λόγω του µεγάλου αριθµού µετρήσεων 

που πραγµατοποιεί το σύστηµα, είτε λόγω της µεγάλης ταχύτητας επεξεργασίας τους από 

το λογισµικό του συστήµατος.  

ε) Οι παρατηρούµενες αποκλίσεις οφείλονται σε σφάλµατα που εισάγει το λογισµικό 

MODELLUS κατά τη διαδικασία επίλυσης των εξισώσεων που περιγράφουν την 

ταλάντωση του κυκλώµατος.  

α) _____________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________   

β) _____________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

γ) _____________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

δ) _____________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

ε) _____________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    
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4. Άνοιξε το αρχείο RLC3.mdl. Από το παράθυρο «Αρχικές συνθήκες», µετάβαλλε 

διαδοχικά τις τιµές των σταθερών R, L, C και παρατήρησε τις µεταβολές που 

συνεπάγονται στα θεωρητικά γραφήµατα i-t, Vc-t. Κάνε µια έκθεση µε τις παρατηρήσεις 

σου.  

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

Αξιολόγηση του σεναρίου 

1. Οι στόχοι είναι συµβατοί µε εκείνους του ΑΠΣ του Ε. Λυκείου; 

2. Από την πειραµατική διαδικασία και την επεξεργασία των δεδοµένων µέσω του 

εκπαιδευτικού λογισµικού, αναδεικνύεται ο επικυρωτικός ρόλος του πειράµατος και η 

λογική της µέτρησης φυσικών µεγεθών; 

3. Αναδεικνύεται η µέθοδος διερεύνησης του ρόλου διαφόρων παραγόντων (όπως, για 

παράδειγµα, τα επαγωγικά ρεύµατα στον πυρήνα του πηνίου) µε στόχο την ερµηνεία των 

πειραµατικών δεδοµένων και τη βέλτιστη συµφωνία τους µε τις θεωρητικές προβλέψεις;   

4. Η πειραµατική διάταξη παρουσιάζει κάποια λειτουργικά ή άλλα προβλήµατα; Αν ναι ποια 

είναι τα πιο σηµαντικά; 

5. Το µαθηµατικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη θεωρητική δόµηση του µοντέλου και για 

την επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων, είναι συµβατό µε εκείνο των µαθητών; 

Αν όχι, αναπτύξτε τις απόψεις σας.   

6. Το σύστηµα MBL παρουσιάζει κάποια λειτουργικά ή άλλα προβλήµατα; Αν ναι ποια 

είναι τα πιο σηµαντικά; 

7. Το εκτελέσιµο αρχείο Modellus είναι αρκετά φιλικό και επαρκές για την επιτυχία των 

στόχων για τους οποίους έχει σχεδιαστεί; Αν όχι, πώς θα µπορούσε να τροποποιηθεί και 

να εµπλουτιστεί, ώστε να γίνει αποτελεσµατικότερο;  

8. Προτείνετε τρόπους ανασυγκρότησης του σεναρίου (στόχων, πειραµατικής διάταξης, 

εκτελέσιµου αρχείου), ώστε να εµπλουτιστεί µε νέες δραστηριότητες και να βελτιωθεί ως 

εργαλείο διδασκαλίας στην ίδια θεµατική περιοχή και για το ίδιο γνωστικό επίπεδο 

µαθητών.  
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Ταλάντωση σώµατος - ελατηρίου (MBL- Modellus) 

 

Κεντρική ιδέα: Στο σενάριο µελετάται πειραµατικά η ταλάντωση σώµατος στερεωµένου στο 

ένα άκρο κατακόρυφου ελατηρίου (εικόνα 1). Χρησιµοποιούµε σύστηµα αισθητήρων MBL 

και λαµβάνουµε ταυτόχρονα τις πειραµατικές καµπύλες θέσης – χρόνου και της δύναµης του 

ελατηρίου – χρόνου, δυνατότητα που δεν είναι πραγµατοποιήσιµη µε συµβατικές συσκευές 

σχολικού εργαστηρίου. Το σενάριο επιδιώκει να αναδείξει: α) τον επικυρωτικό ρόλο του 

πειράµατος, β) τη διαδικασία µέτρησης µεγεθών µέσω µιας µη τετριµµένης πειραµατικής 

διαδικασίας κα γ) την επίδραση στην κίνηση του σώµατος, πρόσθετων παραγόντων που δεν 

έχουν αρχικά ληφθεί υπόψη. Η σύγκριση των θεωρητικών γραφηµάτων µε τα πειραµατικά 

σηµεία και ο υπολογισµός των σταθερών του κυκλώµατος, γίνεται στο περιβάλλον του 

εκπαιδευτικού λογισµικού Modellus.   

Το σενάριο είναι συµβατό µε τους στόχους του µαθήµατος της Φυσικής Β’ Ε. Λυκείου. 

 

ΣΤΟΧΟΙ  

Πειραµατική διαδικασία µε χρήση συστήµατος MBL 

1. Συναρµολογώ πειραµατική διάταξη, για τη µελέτη της ταλάντωσης σώµατος 

προσδεµένου στην ελεύθερη άκρη ελαστικού ελατηρίου. Με τη χρήση αισθητήρων θέσης 

και δύναµης, συστήµατος MBL, παράγω τις πειραµατικές καµπύλες θέσης – χρόνου (x-t) 

και δύναµης – χρόνου (F-t).  

2. Χρησιµοποιώ το λογισµικό του συστήµατος MBL και µε βάση τα πειραµατικά δεδοµένα, 

υπολογίζω την περίοδο, τη συχνότητα και τη διαφορά φάσης δύναµης επαναφοράς – 

µετατόπισης του σώµατος. Σχεδιάζω το πειραµατικό γράφηµα F-x και υπολογίζω την 

πειραµατική τιµή της σταθεράς (k) του ελατηρίου.  

 

Κατασκευή θεωρητικού µοντέλου και σύγκριση θεωρητικών προβλέψεων – 

πειραµατικών δεδοµένων στο περιβάλλον του λογισµικού MODELLUS 

3. Κατασκευάζω το θεωρητικό µοντέλο της ταλάντωσης (µε απόσβεση) σώµατος – 

ελατηρίου στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού MODELLUS. Εισάγω την 

πειραµατική καµπύλη x-t ή F-t, που έχει προκύψει από την πειραµατική διαδικασία µε το 
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MBL. Στους ίδιους άξονες λαµβάνω και την αντίστοιχη θεωρητική καµπύλη, 

προσδίδοντας στις σταθερές k και m τις πειραµατικές τους τιµές. Συγκρίνω τη θεωρητική 

µε την πειραµατική καµπύλη, για σταθερά απόσβεσης b=0.  

4. Στο ίδιο µοντέλο του MODELLUS κατασκευάζω προσοµοίωση της ταλάντωσης του 

συστήµατος σώµατος – ελατηρίου, έτσι ώστε να φαίνεται κάθε στιγµή η θέση του 

σώµατος και οι δυνάµεις που ενεργούν πάνω του.  

5. Μεταβάλλω διαδοχικά τις τιµές των σταθερών k, m, b και µελετώ την επίδραση της 

µεταβολής κάθε σταθεράς στη µορφή της κίνησης του σώµατος.     

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πειραµατική διαδικασία 

Απαιτούµενα όργανα: Ορθοστάτης. Ελατήριο. Βαρίδια. Ζυγός. Σύστηµα MBL µε 

αισθητήρες δύναµης και θέσης.  

 

 

� Πειραµατική διάταξη: Συναρµολογώ την 

πειραµατική διάταξη που εικονίζεται στην 

εικόνα 1. Κρεµάω στο ελεύθερο άκρο του 

ελατηρίου βαρίδι µάζας 1Kg. Το εκτρέπω 

από τη θέση της ισορροπίας του και το 

αφήνω να ταλαντωθεί πάνω στην 

κατακόρυφο που περνάει από το σηµείο 

στήριξης του ελατηρίου.  

 

� Ρυθµίσεις του συστήµατος DBLAB 3.2 

της FOURIER:  

o Συνδέω τον καταγραφέα (σε 

κατάσταση OFF) µε σειριακή θύρα του Η/Υ. 

o Συνδέω τους αισθητήρες θέσης και δύναµης (max 50N) στις δύο πρώτες θύρες 

του καταγραφέα. Η ελάχιστη απόσταση του ταλαντούµενου σώµατος από τον 

Η/Υ

αισθητήρας θέσης

αισθητήρας 
δύναµης

 

 

Εικόνα 1: Πειραµατική διάταξη 
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αισθητήρα θέσης πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 0,4m. Η µέγιστη δύναµη 

που ασκείται στον αισθητήρα δύναµης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50Ν.  

o Θέτω τον καταγραφέα στη θέση ΟΝ. Αφού αυτορυθµιστεί, ενεργοποιώ το 

λογισµικό του συστήµατος MBL (DBLAB 3.2). Στο µενού εντολών 

«καταγραφέας» του συστήµατος επιλέγω την εντολή «πίνακας ελέγχου». Στον 

πίνακα ελέγχου ενεργοποιώ τους αισθητήρες θέσης και δύναµης στις 

αντίστοιχες θύρες. Ρυθµίζω τον καταγραφέα ώστε να λαµβάνει 500 µετρήσεις 

µε ρυθµό 50 µετρήσεις ανά δευτερόλεπτο (συνολικός χρόνος µελέτης του 

φαινοµένου 10s).  

o Θέτω το σώµα σε ταλάντωση πλάτους 5-7cm. [Για πολύ µικρό πλάτος ο 

αισθητήρας θέσης δεν θα διακρίνει ως διαφορετικές, θέσεις του σώµατος, 

κοντά στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης, που απέχουν µεταξύ τους λιγότερο 

από το όριο της ευαισθησίας του (περίπου 1mm)]. Επιλέγω στον πίνακα 

ελέγχου την εντολή «λήψη µετρήσεων». 

� Λαµβάνω τα γραφήµατα θέσης – χρόνου και δύναµης – χρόνου. Από το µενού 

εντολών «προβολή», επιλέγω διαδοχικά τις εντολές «κλίµακα» και «οθόνη». Στα 

παράθυρα που προκύπτουν κάνω τις κατάλληλες ρυθµίσεις, ώστε τα γραφήµατα να 

εµφανίζονται περίπου όπως στην εικόνα 2. 

� Μεγεθύνω ένα τµήµα του γραφήµατος, που περιλαµβάνεται σε δύο ή τρεις περιόδους. 

Προς τούτο κάνω διπλό κλικ στα δύο σηµεία µεταξύ των οποίων ορίζεται το τµήµα 

του γραφήµατος που θέλω να µεγεθύνω και χρησιµοποιώ την εντολή «προβολή» - 

«µεγέθυνση». Από το µενού «προβολή» επιλέγω «απεικόνιση Υ(Χ)» και στη 

συνέχεια «ανάλυση» - «γραµµική παλινδρόµηση». Εµφανίζεται ένα γράφηµα 

παρόµοιο µε αυτό της εικόνας 3. Από το γράφηµα αυτό υπολογίζω τη σταθερά k του 

ελατηρίου (στο παράδειγµα της εικόνας 3, k=36 N/m). 
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Εικόνα 2 
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Εικόνα 3 

 

Θεωρητικό µοντέλο – Σύγκριση µε τα πειραµατικά δεδοµένα σε περιβάλλον MODELLUS: 

Αρχείο: Oscillation_1.mdl 

Το µοντέλο σε περιβάλλον MODELLUS προσδιορίζεται από την εξίσωση κίνησης του 

σώµατος: 

2

2

d x dx
m b kx 0

dtdt
+ + =  

όπου x η αποµάκρυνση του σώµατος από τη θέση της ισορροπίας του.  

Στο πλαίσιο του µοντέλου εισάγω τις πειραµατικές καµπύλες που ελήφθησαν µε το σύστηµα 

MBL και σχεδιάζω οι θεωρητικές στους ίδιους άξονες και µε την ίδια κλίµακα µέτρησης. Οι 

θεωρητικές προβλέψεις ελέγχονται για b=0 και για τιµές των m, k ίσες µε τις πειραµατικές 

(βλ. Oscillation_1.mdl, παρουσίαση 2). Μεταβάλλω την τιµή του b και παρατηρώ τις 

αντίστοιχες µεταβολές της κίνησης που προβλέπονται από το θεωρητικό µοντέλο.   

Στο ίδιο µοντέλο σχεδιάζω προσοµοίωση της κίνησης του ταλαντούµενου σώµατος, στην 

οποία να φαίνονται οι δυνάµεις που ενεργούν πάνω του κάθε χρονική στιγµή, κατά τη 

διάρκεια της ταλάντωσης, παράλληλα µε γράφηµα που απεικονίζει τη θέση του σώµατος 
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συναρτήσει του χρόνου (βλ. Oscillation_1.mdl, παρουσίαση 1). Επίσης περιλαµβάνονται 

γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας του σώµατος και της δύναµης επαναφοράς του 

ελατηρίου, σε συνάρτηση µε το χρόνο.  

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες που καλείται να διεκπεραιώσει ο µαθητής, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος Oscillation_1.mdl που προτείνουµε, περιλαµβάνονται στο ακόλουθο 

φύλλο εργασίας.   

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τάξη και τµήµα: _________ 

Ηµεροµηνία: _________________ 

Όνοµα µαθητή: ________________________________ 

 

Πειραµατική δραστηριότητα 

1. Με βάση τα πειραµατικά γραφήµατα x-t και F-t, απάντησε στις ερωτήσεις: 

α) Πόση είναι η διαφορά φάσης µεταξύ της συνολικής δύναµης που ασκεί το ελατήριο 

στο σώµα και της θέσης του σώµατος; Πόση είναι η περίοδος της ταλάντωσης; 

____________________________________________   

____________________________________________   

β) Πόση είναι η µέγιστη και πόση η ελάχιστη τιµή του µέτρου της δύναµης που ασκεί το 

ελατήριο στο σώµα;  

_________________________________________________________________    

γ) Πόση είναι η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή του µέτρου της δύναµης επαναφοράς που 

ασκείται στο σώµα; Σηµείωσε τις θέσεις του σώµατος (µε βάση το γράφηµα) στις οποίες 

η δύναµη επαναφοράς είναι µηδέν. Ποια είναι η θέση ισορροπίας (xισορ) του σώµατος; 

____________________________________________   

____________________________________________   
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____________________________________________   

____________________________________________   

δ) ∆είξε ότι αν κ είναι η σταθερά του ελατηρίου, σε κάθε θέση x του σώµατος, η δύναµη 

που ασκεί το ελατήριο στο σώµα δίνεται από τη σχέση:  

)xx(kmgF ισορελ −−=      (1) 

_______________________________________________________   

_______________________________________________________   

_______________________________________________________   

2. Σύµφωνα µε τη σχέση (1), για να υπολογίσω την πειραµατική τιµή της σταθεράς κ του 

ελατηρίου, αρκεί να κάνω το γράφηµα δύναµης (F) - θέσης (x). Τότε το κ είναι ίσο µε την 

κλίση της αντίστοιχης ευθείας. Για να σχεδιάσω το πειραµατικό γράφηµα F-x, µεταφέρω 

τα πειραµατικά δεδοµένα από το λογισµικό του ΣΛΑ σε φύλλο EXCEL. Προς τούτο 

επιλέγω από το µενού «αρχείο» την εντολή «εξαγωγή». Αποθηκεύω τα δεδοµένα σε 

αρχείο της µορφής *.cvs, που είναι αναγνωρίσιµο από το EXCEL. Το ανοίγω µε το 

EXCEL και το µετατρέπω σε *.xls.  

3. Επιλέγω τις τιµές της δύναµης του ελατηρίου και της θέσης που αντιστοιχούν σε χρόνο 

µιας περιόδου της ταλάντωσης και περιλαµβάνονται από το xmin έως xmax. Σχεδιάζω το 

σχετικό γράφηµα σε µορφή διασποράς σηµείων. Εισάγω στο γράφηµα γραµµική γραµµή 

τάσης και επιλέγω εµφάνιση της αναλυτικής της έκφρασης στην περιοχή σχεδίασης. Το 

αποτέλεσµα είναι όπως εκείνο της εικόνας 4. 

Χρησιµοποίησε το γράφηµα F-x για να απαντήσεις στις ερωτήσεις: 

α) Πόση είναι η τιµή της σταθεράς κ του ελατηρίου; 

_________________________________________________ 

_________________________________________________   

β) Ποια είναι η θέση ισορροπίας του σώµατος (σύµφωνα µε το γράφηµα 1 και τη σχέση 

1); Συµφωνεί η τιµή αυτή µε εκείνη της ερώτησης 1; Που αποδίδεις ενδεχόµενη διαφορά; 

__________________________________________________   

__________________________________________________   
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__________________________________________________   

__________________________________________________   

__________________________________________________   

__________________________________________________   

γ) Με βάση τις πειραµατικές τιµές της µάζας του σώµατος και της σταθεράς του 

ελατηρίου, υπολόγισε την περίοδο της ταλάντωσης από τη σχέση:  

m
κ

π4
T

2
2 ⋅⋅⋅⋅====  

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________   

F-x

y = 36,132x - 26,812

-11

-10

-9

-8

-7

-6

0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54

x  m

F  

N

 

Εικόνα 4 
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Πρόγραµµα MODELLUS (Oscillation_1.mdl) 

� Άνοιξε το πρόγραµµα Modellus και το αρχείο Oscillation_1.mdl. Παρατήρησε τα 

παράθυρα: «Αρχικές συνθήκες», «Γράφηµα 1, 2, 3», «Παρουσίαση 1, 2», «Έλεγχος», 

«Μοντέλο».  

Στο παράθυρο «Μοντέλο» έχει καταγραφεί το θεωρητικό µοντέλο της κλασικής 

µηχανικής που περιγράφει την ταλάντωση σώµατος στερεωµένου στο άκρο ελατηρίου, 

καθώς και ότι άλλο θέλουµε να µας παρουσιάσει το πρόγραµµα.  

Στο παράθυρο «Αρχικές συνθήκες» εισήγαγε τις τιµές της σταθεράς του ελατηρίου (που 

έχεις υπολογίσει κατά την πειραµατική διαδικασία), της µάζας του σώµατος, του 

πλάτους της ταλάντωσης. Αρχικά υπόθεσε ότι η αντίσταση του αέρα είναι αµελητέα 

(b=0).  

�  «Τρέξε» το πρόγραµµα ενεργοποιώντας το παράθυρο «Έλεγχος». Τότε: 

Στα παράθυρα «Γράφηµα 1, 2, 3» µπορείς να δεις πώς µεταβάλλεται η θέση και η 

ταχύτητα του σώµατος, καθώς και η δύναµη επαναφοράς του ελατηρίου σε συνάρτηση 

µε το χρόνο, σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο.  

Στο παράθυρο «Παρουσίαση 1» παρουσιάζεται προσοµοίωση της ταλάντωσης και οι 

δυνάµεις που ενεργούν πάνω στο σώµα κάθε χρονική στιγµή. Στο παράθυρο 

«Παρουσίαση 2» εµφανίζεται η µεταβολή της θέσης του σώµατος σε συνάρτηση µε το 

χρόνο σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο, στους ίδιους άξονες µε τα πειραµατικά 

σηµεία που έχουν ληφθεί κατά την πειραµατική διαδικασία. 

Βρίσκονται τα πειραµατικά σηµεία πάνω στη θεωρητική καµπύλη θέσης χρόνου, σε 

ικανοποιητικό βαθµό; (ΝΑΙ - ΟΧΙ).  

Ρύθµισε τις αρχικές συνθήκες του µοντέλου, ώστε να επιτύχεις τη µέγιστη δυνατή 

συµφωνία θεωρίας και πειραµατικών δεδοµένων.  

� Ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες ευθύνονται για την όποια παρατηρούµενη 

απόκλιση µεταξύ των θεωρητικών προβλέψεων του µοντέλου και των πειραµατικών 

δεδοµένων; (Τεκµηρίωσε τις απόψεις σου).  

α) Το θεωρητικό µοντέλο είναι απλοϊκό και δεν λαµβάνει υπόψη παραµέτρους, που 

ενδεχοµένως επηρεάζουν σηµαντικά το πειραµατικό αποτέλεσµα, όπως η µάζα του 
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ελατηρίου, οι τριβές που αναπτύσσονται στο σηµείο στερέωσης του ελατηρίου 

κλπ. 

β) Ο νόµος του Hook ή οι νόµοι του Νεύτωνα ή και τα δύο εκφράζουν σχέσεις 

µεγεθών που περιγράφουν κατά προσέγγιση τα φαινόµενα της Μηχανικής. 

Αποτέλεσµα αυτής της προσεγγιστικής περιγραφής είναι η παρατηρούµενη 

απόκλιση θεωρητικών προβλέψεων – πειραµατικών δεδοµένων. 

γ) Οι παρατηρούµενες αποκλίσεις είναι µέσα στο πλαίσιο των τυχαίων σφαλµάτων 

που συνυφαίνονται σε κάθε διαδικασία µέτρησης.  

δ) Οι παρατηρούµενες αποκλίσεις οφείλονται σε συστηµατικά σφάλµατα που 

προκύπτουν κατά τη λειτουργία του συστήµατος MBL, είτε λόγω του µεγάλου 

αριθµού µετρήσεων που πραγµατοποιεί το σύστηµα, είτε λόγω της µεγάλης 

ταχύτητας επεξεργασίας τους από το λογισµικό του συστήµατος.  

ε) Οι παρατηρούµενες αποκλίσεις οφείλονται σε σφάλµατα που εισάγει το 

λογισµικό MODELLUS κατά τη διαδικασία επίλυσης των εξισώσεων που 

περιγράφουν την κίνηση του σώµατος.  

α) _______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________    

β) _______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

γ) _______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

δ) _______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    
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_______________________________________________________________    

ε) _______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

� Από το παράθυρο «Αρχικές συνθήκες», αύξησε διαδοχικά τις τιµές του συντελεστή b και 

παρατήρησε τις µεταβολές που συνεπάγονται στο γράφηµα θέσης – χρόνου. Για τιµές του 

b, για τις οποίες η κίνηση του σώµατος είναι ταλάντωση µε απόσβεση, ορίζουµε ως 

«περίοδο» το χρόνο δύο διαδοχικών διελεύσεων του σώµατος από τη θέση ισορροπίας 

του. Πώς µεταβάλλεται η «περίοδος» όταν αυξάνει η τιµή του συντελεστή απόσβεσης (b); 

Ποια είναι η µορφή της κίνησης για µεγάλες τιµές του b; 

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________    

 

Αξιολόγηση του σεναρίου 

1. Οι στόχοι είναι συµβατοί µε εκείνους του ΑΠΣ του Ε. Λυκείου; 

2. Από την πειραµατική διαδικασία και την επεξεργασία των δεδοµένων µέσω του 

εκπαιδευτικού λογισµικού, αναδεικνύεται ο επικυρωτικός ρόλος του πειράµατος και η 

λογική της µέτρησης φυσικών µεγεθών; 

3. Αναδεικνύεται η µέθοδος διερεύνησης του ρόλου διαφόρων παραγόντων (όπως, για 

παράδειγµα, η αντίσταση του αέρα) µε στόχο την ερµηνεία των πειραµατικών δεδοµένων 

και τη βέλτιστη συµφωνία τους µε τις θεωρητικές προβλέψεις;   

4. Η πειραµατική διάταξη παρουσιάζει κάποια λειτουργικά ή άλλα προβλήµατα; Αν ναι ποια 

είναι τα πιο σηµαντικά; 

5. Το µαθηµατικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη θεωρητική δόµηση του µοντέλου και για 

την επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων, είναι συµβατό µε εκείνο των µαθητών; 

Αν όχι, αναπτύξτε τις απόψεις σας.   
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6. Το σύστηµα MBL παρουσιάζει κάποια λειτουργικά ή άλλα προβλήµατα; Αν ναι ποια 

είναι τα πιο σηµαντικά; 

7. Το εκτελέσιµο αρχείο Modellus είναι αρκετά φιλικό και επαρκές για την επιτυχία των 

στόχων για τους οποίους έχει σχεδιαστεί; Αν όχι, πώς θα µπορούσε να τροποποιηθεί και 

να εµπλουτιστεί, ώστε να γίνει αποτελεσµατικότερο;  

8. Προτείνετε τρόπους ανασυγκρότησης του σεναρίου (στόχων, πειραµατικής διάταξης, 

εκτελέσιµου αρχείου), ώστε να εµπλουτιστεί µε νέες δραστηριότητες και να βελτιωθεί ως 

εργαλείο διδασκαλίας στην ίδια θεµατική περιοχή και για το ίδιο γνωστικό επίπεδο 

µαθητών.  
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Κρούση – Τριβή  

Βασική ιδέα του σεναρίου: 

Η πολυπλοκότητα της εργαστηριακής µελέτης του συνδυασµού των φαινοµένων της κρούσης 

και της τριβής αποτέλεσε τη βασική ιδέα της δηµιουργίας του σεναρίου αυτού. 

 

Περιγραφή του υπό µελέτη αντικειµένου: 

Με τη βοήθεια του Interactive Physics θα προσοµοιώσουµε την πλαστική κρούση ενός 

βλήµατος µε σώµα-στόχο που αρχικά ηρεµεί πάνω σε οριζόντια επιφάνεια. Η οριζόντια 

επιφάνεια αρχικά ηρεµεί αλλά είναι σε θέση να ολισθαίνει και η ίδια πάνω σε λείο οριζόντιο 

επίπεδο (το οποίο δεν φαίνεται στην προσοµοίωση). Ο συντελεστής τριβής µεταξύ στόχου 

και επιφάνειας µπορεί να µεταβάλλεται µε τη βοήθεια µεταβολέα καθώς και η αρχική 

ταχύτητα του βλήµατος. Μια σειρά από µετρητές, που υπάρχουν στην προσοµοίωση, µας 

δίνουν τιµές για την ταχύτητα, την ορµή, την ενέργεια κλπ των σωµάτων που µετέχουν στο 

φαινόµενο. Λόγω της τριβής που αναπτύσσεται, παρατηρούµε ότι η επιφάνεια επιταχύνει και 

τελικά αποκτά κοινή ταχύτητα µε το συσσωµάτωµα βλήµα-στόχος. 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Μαθητές Ενιαίου Λυκείου. 

Χρησιµοποιούµενο Εκπαιδευτικό Λογισµικό: 

Για την υλοποίηση του σεναρίου έχει χρησιµοποιηθεί το Εκπαιδευτικό λογισµικό Interactive 

Physics 2000 (IP). Το IP είναι Λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα, µε βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων φυσικών 

φαινοµένων και τον άµεσο χειρισµό των αντικειµένων που εµπλέκονται στην προσοµοίωση 

ενός φαινοµένου. 

∆ιδακτικοί στόχοι: 

Με τη βοήθεια της αντίστοιχης προσοµοίωσης (KrousiTrivi.ip) ο µαθητής θα κληθεί να: 

1. ∆ιαπιστώσει τη διατήρηση της ορµής του συστήµατος δύο σωµάτων τα οποία 

συγκρούονται. 
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2. Περιγράψει και αιτιολογήσει το είδος κίνησης δύο σωµάτων τα οποία αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους µέσω της τριβής που το ένα ασκεί στο άλλο. 

3. Αντιληφθεί ότι δε διατηρείται η κινητική ενέργεια του συστήµατος δύο σωµάτων που 

συγκρούονται πλαστικά. 

4. Κατανοήσει ότι η στατική τριβή και η τριβή ολίσθησης είναι διαφορετικά µεγέθη. 

5. Επιβεβαιώσει ότι η στατική τριβή δεν παράγει έργο. 

6. Συγκρίνει το έργο της τριβής ολίσθησης µε τη µείωση της κινητική ενέργειας του 

συστήµατος. 

7. Αποσαφηνίσει ότι το έργο της τριβής ολίσθησης υπολογίζεται µέσω της σχετικής 

µετατόπισης του σώµατος ως προς την επιφάνεια πάνω στην οποία ολισθαίνει. 

 

Προαπαιτούµενα-βασικές γνώσεις για την υλοποίηση του σεναρίου: 

Πριν την υλοποίηση του σεναρίου οι µαθητές θα πρέπει: 

� Να έχουν διδαχθεί την έννοια της πλαστικής κρούσης. 

� Να είναι σε θέση να υπολογίζουν την ορµή ενός συστήµατος σωµάτων. 

� Να γνωρίζουν την έννοια της τριβής ολίσθησης και της στατικής τριβής 

 

Συνεισφορά του σεναρίου στη διδασκαλία και τη µάθηση. 

Ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αυτού είναι η προσοµοίωση της πλαστικής κρούσης 

βλήµατος-στόχου. Η µελέτη της συµπεριφοράς αυτής είναι εφικτή και στο σχολικό 

εργαστήριο Φυσικής, αλλά το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της προσοµοίωσης µε το 

Interactive Physics είναι η δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων σε πραγµατικό χρόνο 

(δηµιουργία διαγραµµάτων, παροχή των τιµών διαφόρων µεγεθών µέσω µετρητών κλπ) 

καθώς και η δυνατότητα άµεσου χειρισµού των αντικειµένων που συµµετέχουν στην 

προσοµοίωση. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές, απαιτώντας σηµαντικά 

λιγότερο χρόνο σε σχέση µε το εργαστήριο Φυσικής, να επαναλάβουν όσες φορές είναι 

αναγκαίο την προσοµοίωση, να παγώσουν την εξέλιξή της, να την εκτελέσουν βηµατικά κλπ, 

κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό στο εργαστήριο. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το 
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σενάριο αυτό, δε στοχεύει στην αντικατάσταση του πειράµατος που µπορεί να γίνει στο 

εργαστήριο για τη µελέτη του σχετικού φαινοµένου, αλλά να το εµπλουτίσει µε τις 

δυνατότητες που παρέχονται από την αντίστοιχη προσοµοίωση. 

Με τη βοήθεια των δραστηριοτήτων του σεναρίου αυτού, οι µαθητές καλούµενοι να 

µελετήσουν την πλαστική κρούση και την τριβή, ενθαρρύνονται να µεταβάλλουν κάποια 

µεγέθη-παραµέτρους αυτών. Με τη βοήθεια της οπτικοποίησης αλλά και των µετρητών που 

παρέχει η εφαρµογή, οι µαθητές βλέπουν άµεσα την επίδραση που επιφέρει η µεταβολή ενός 

φυσικού µεγέθους, σ’ ένα άλλο συσχετιζόµενο µέγεθος και έτσι µπορούν να εξάγουν 

συµπεράσµατα για τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των διαφόρων µεγεθών. 

Επιπλέον θεωρούµε ότι αυτό το σενάριο µε την κατάλληλη υποστήριξη από τον 

Εκπαιδευτικό, µπορεί εύκολα να τροποποιηθεί-επεκταθεί ώστε να µελετηθούν και άλλες 

θεµατικές ενότητες της Φυσικής όπως η ελαστική κρούση, η οµαλά µεταβαλλόµενη 

ευθύγραµµη κίνηση, ο 3ος νόµος του Νεύτωνα κτλ. 

Υλοποίηση 

Η προσοµοίωση που συνοδεύει το σενάριο ακολουθείται και από το αντίστοιχο φύλλο 

εργασίας µαθητή, το οποίο δίνει ορισµένες ενδεικτικές κατευθύνσεις πάνω στις οποίες 

µπορούν να εργαστούν οι µαθητές. Εκτιµώµενος χρόνος υλοποίησης του παρόντος σεναρίου 

δύο διδακτικές ώρες. Προτείνεται σαν χώρος εργασίας να χρησιµοποιηθεί η αίθουσα 

υπολογιστών και οι µαθητές να εργάζονται σε µικρές οµάδες δύο έως τριών ατόµων. Ο ρόλος 

κάθε µαθητή µέσα στην οµάδα θα πρέπει να είναι διακριτός ανάλογα µε τη συµφωνία που θα 

έχει τεθεί από την αρχή (ένας διαχειρίζεται την εφαρµογή, κάποιος άλλος κρατάει σηµειώσεις 

στο τετράδιο, σχεδιάζει τα απαραίτητα διαγράµµατα κλπ). 
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Η διεπαφή της προσοµοίωσης KrousiTrivi.ip 

 

Άλλη, επίσης βασική προϋπόθεση για την ‘επιτυχή’ υλοποίηση του εν λόγω σεναρίου, είναι ο 

Εκπαιδευτικός να έχει ολοκληρωµένη άποψη για τη συνολική διδακτική πορεία του 

σεναρίου. Αυτό σηµαίνει ότι, πριν να το εφαρµόσει στην τάξη του, θα πρέπει να το 

υλοποιήσει ο ίδιος βήµα προς βήµα, παίρνοντας το ρόλο του µαθητή. Από τη διαδικασία 

αυτή, και γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των µαθητών του, θα προκύψουν περισσότερα 

µαθησιακά οφέλη, αφού θα είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων τους κύριους άξονες 

πάνω στους οποίους θα οικοδοµήσει τη διδακτική του πρακτική. 

 

Εκτέλεση της προσοµοίωσης: KrousiTrivi.ip 

Στο φύλλο εργασίας του µαθητή: 

� Στα βήµατα 4 και 4.1 ζητείται από το µαθητή, να περιγράψει την κίνηση του σώµατος-

στόχου και της επιφάνειας πάνω στην  οποία κινείται, κατά το χρονικό διάστηµα που 

ασκείται µεταξύ τους η τριβή ολίσθησης. 
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�  Στο βήµα 4.2 ζητείται να εκτελεστεί η προσοµοίωση µε συγκεκριµένες αρχικές συνθήκες 

και να καταγραφεί η µείωση της κινητικής ενέργειας του συσσωµατώµατος βλήµα-

στόχος από αµέσως µετά την κρούση, ως τη στιγµή που αποκτά αυτό κοινή ταχύτητα µε 

την επιφάνεια. 

� Στο βήµα 4.3 ζητείται η αύξηση στην κινητική ενέργεια της επιφάνειας στο ίδιο χρονικό 

διάστηµα µε αυτό του βήµατος 4.2. 

� Στο βήµα 4.4 ζητείται η ερµηνεία της ύπαρξης διαφοράς στα αποτελέσµατα των δύο 

προηγούµενων βηµάτων, ως συνέπεια του έργου της τριβής ολίσθησης.  

� Στο βήµα 4.5 ζητείται ο υπολογισµός των ίδιων µεγεθών µε τα βήµατα 4.2, 4.3 και 4.4 µε 

µεγαλύτερο όµως συντελεστή τριβής, ώστε να γίνει κατανοητό ότι το έργο της τριβής 

ευθύνεται για τη µείωση της κινητικής ενέργεια του συστήµατος. 

� Στα βήµατα 5.1 και 5.2 ζητείται ο θεωρητικός υπολογισµός της τριβής ολίσθησης του 

έργου τριβής: KT F (m m )gβληµ στοχου= µ = µ +  όπου µ ο συντελεστής τριβής που έχει τεθεί 

µε τη βοήθεια του µεταβολέα, mβ(βληµ)=0,050 Kg, m(στοχ).=0,950 Kg, g=9,807 m/s2 και 

έργο τριβής: TW Td=  όπου d η σχετική µετατόπιση του συσσωµατώµατος «στόχος-

βλήµα» ως προς την επιφάνεια. 

� Στο βήµα 6 ζητείται ξανά ο υπολογισµός του έργου της τριβής όχι θεωρητικά αλλά από 

τις τιµές που δίνουν οι µετρητές της προσοµοίωσης. Η διαφορά που προκύπτει 

αιτιολογείται ως σφάλµα που προκύπτει από τη µη αναλυτική µέθοδο υπολογισµού που 

χρησιµοποιεί το Interactive Physics. 

 

Αξιολόγηση του σεναρίου από τον διδάσκοντα: 

1. Ποια σηµεία του φύλλου εργασίας παρουσίασαν δυσκολίες και ποιες; Ποιες 

τροποποιήσεις θα προτείνατε στα αντίστοιχα σηµεία του φύλλου εργασίας ώστε να 

αρθούν οι δυσκολίες και να προσεγγίζονται πιο αποτελεσµατικά οι στόχοι που αυτά 

θέτουν; 
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2. Ποιες τροποποιήσεις θα προτείνατε, στην προσοµοίωση που συνοδεύει το σενάριο, ώστε 

να επιτυγχάνονται καλύτερα οι µαθησιακοί στόχοι; 

 

 

 

 

 

3. Ποιοι επιπλέον µαθησιακοί/παιδαγωγικοί στόχοι (πέρα από αυτούς που έχουν διατυπωθεί 

αρχικά) θεωρείται ότι µπορούν να εξυπηρετηθούν από το παρόν σενάριο και σε ποια 

σηµεία πρέπει αυτό να αναθεωρηθεί-τροποποιηθεί για το σκοπό αυτό; 

 

 

 

 

 

4. Καταγράψτε γενικότερες παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν): 
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Φύλλο εργασίας 

 

ΚΡΟΥΣΗ ΤΡΙΒΗ 

 

Μαθητής – Μαθήτρια: 

Τµήµα: 

Ηµεροµηνία: 

 

Χρησιµοποιούµενη προσοµοίωση: krousiTrivi.ip 

Με τη βοήθεια του Interactive Physics θα προσοµοιώσουµε την πλαστική κρούση βλήµατος 

στόχου και εν συνεχεία την ολίσθηση του συσσωµατώµατος πάνω σε οριζόντια επιφάνεια. 

Βλήµα συγκρούεται πλαστικά µε σώµα-στόχο που αρχικά ηρεµεί πάνω σε ακίνητη επιφάνεια. 

Η επιφάνεια θεωρείστε ότι µπορεί να ολισθαίνει, πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο (δεν 

φαίνεται στην προσοµοίωση). Ο συντελεστής τριβής µεταξύ σώµατος-στόχου και επιφάνειας 

µπορεί να µεταβάλλεται καθώς και η αρχική ταχύτητα του βλήµατος. 

 

Βασικές έννοιες και µεγέθη: 

Ορµή, διατήρηση της ορµής, κρούση πλαστική, τριβή, έργο δύναµης, θερµότητα, κινητική 

ενέργεια, µετατόπιση, σχετική µετατόπιση. 

 

Προαπαιτούµενες γνώσεις: 

Στο εικονικό πείραµα που ακολουθεί θα γίνει εφαρµογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν από 

τη µελέτη της πλαστικής κρούσης και της τριβής ολίσθησης που αναπτύσσεται µεταξύ δύο 

σωµάτων όταν το ένα ολισθαίνει πάνω στο άλλο. 

� Η τριβή ολίσθησης δίνεται από τη σχέση: T FΚ= µ , όπου µ ο συντελεστής τριβής 

ολίσθησης και FΚ  η κάθετη δύναµη (ως προς την επιφάνεια), που ασκείται από την 

επιφάνεια, στο σώµα που ολισθαίνει. 
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� Το έργο της τριβής ολίσθησης υπολογίζεται από τη σχέση: W Td=  όπου d η σχετική 

µετατόπιση του σώµατος ως προς την επιφάνεια πάνω στην οποία ολισθαίνει. 

� Σε οποιαδήποτε κρούση η ορµή του συστήµατος των σωµάτων που συγκρούονται 

παραµένει η ίδια (ως διανυσµατικό µέγεθος) πριν και µετά την κρούση. 

 

Η διεπαφή της προσοµοίωσης KrousiTrivi.ip 

 

Βήµατα για την πραγµατοποίηση της προσοµοίωσης: 

1. Ξεκινάµε την προσοµοίωση κάνοντας διπλό «κλικ» στο αρχείο “krousiTrivi.ip” 

2. ∆ίνουµε εκτέλεση και παρατηρούµε την κίνηση των σωµάτων. Στο διάγραµµα 

απεικονίζονται οι ταχύτητες του στόχου και της επιφάνειας. 

3. Εκτελώντας καρέ-καρέ την προσοµοίωση, ελέγξτε εάν συµφωνούν οι τις τιµές που 

δίνουν οι µετρητές, µε την αρχή διατήρησης της ορµής;   

4.  Περιγράψτε το είδος κίνησης που εκτελεί το σώµα “στόχος” από την κρούση και µετά. 
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4.1. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 

 

 

 

 

 

5. Θέτοντας συντελεστή τριβής διάφορο του µηδενός απαντήστε στα παρακάτω 

ερωτήµατα: 

5.1. Πόσο µειώνεται η κινητική ενέργεια του συσσωµατώµατος βλήµα-στόχος από 

αµέσως µετά την κρούση, ως τη στιγµή που αποκτά αυτό κοινή ταχύτητα µε την 

επιφάνεια; 

 

 

 

 

5.2. Πόσο αυξάνεται η κινητική ενέργεια της επιφάνειας στο ίδιο χρονικό διάστηµα 

µε αυτό του βήµατος 4.2; 
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5.3. Υπάρχει διαφορά στα δύο ποσά που υπολογίσατε στα βήµατα 4.2 και 4.3; Αν 

ναι, εξηγήστε γιατί δεν παραβιάζεται η αρχή διατήρησης της ενέργειας. 

 

 

 

 

 

 

5.4. Απαντήστε και πάλι στα ερωτήµατα 5.1, 5.2 και 5.3 έχοντας θέσει (µε τη 

βοήθεια του αντίστοιχου µεταβολέα) συντελεστή τριβής µεγαλύτερο από αυτόν του 

βήµατος 5. Σχολιάστε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Κάνουµε «Επαναρρύθµιση» και δίνουµε τιµές στην αρχική ταχύτητα του βλήµατος και 

το συντελεστή τριβής. Με δεδοµένο ότι οι µάζες των σωµάτων είναι: mβ(βληµ)=0,050 Kg, 

m(στοχ) =0.950 Kg, m(επιφ) =2.000 Kg και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=9.807 m/s2 

να υπολογίσετε θεωρητικά τα παρακάτω µεγέθη: 
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6.1. Την τριβή ολίσθησης Τ που ασκείται από την επιφάνεια στο συσσωµάτωµα 

«βλήµα-στόχος». 

 

 

6.2. Το έργο της τριβής ολίσθησης Τ που ασκείται στο συσσωµάτωµα, από αµέσως 

µετά την κρούση, ως τη στιγµή που αποκτά αυτό κοινή ταχύτητα µε την επιφάνεια; 

(Σηµείωση: Για τον υπολογισµό, χρησιµοποιείστε τις µετατοπίσεις των σωµάτων που 

δίνονται από τους µετρητές της προσοµοίωσης). 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Μετά την απόκτηση κοινής ταχύτητας στόχου-επιφάνειας, πόσο είναι το µέτρο 

της τριβής που ασκείται από την επιφάνεια στο στόχο; Αιτιολογείστε την απάντησή 

σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ  =   _ _ _ _ _ _ _ 
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7.  Υπολογίστε ξανά το έργο το ίδιο έργο (βήµα 6.2), όχι όµως θεωρητικά, αλλά από τις 

τιµές της ενέργειας που δίνουν οι µετρητές της προσοµοίωσης. Πόσο είναι η % διαφορά 

των δύο τιµών έργου που προκύπτουν; Πως αιτιολογείτε την ύπαρξη αυτής της 

διαφοράς; 
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Κύκλοτρο  

Βασική ιδέα του σεναρίου: 

Οι επιταχυντές φορτισµένων σωµατιδίων είναι γνωστό ότι αποτελούν την αιχµή του δόρατος 

στη σύγχρονη έρευνα στο χώρο της Φυσικής. Η γνώση της συµπεριφοράς ενός φορτισµένου 

σωµατιδίου σε ηλεκτρικό και σε µαγνητικό πεδίο, οδηγεί στη βασική ιδέα της λειτουργίας 

ενός επιταχυντή. Τα παραπάνω αποτέλεσαν την αφορµή για τη δηµιουργία του παρόντος 

σεναρίου, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα που παρέχει το Interactive Physics, µε στόχο να 

βάλει τους µαθητές στο ρόλο του επιστήµονα-ερευνητή. Έτσι µπορούν να αντιληφθούν την 

αλληλεξάρτηση που συνήθως υπάρχει µεταξύ της προόδου της Επιστήµης και της ανάπτυξης 

της Τεχνολογίας. Ένας επιπλέον στόχος του σεναρίου είναι η συνειδητοποίηση της σταδιακής 

ανάπτυξης τόσο της Επιστήµης όσο και της Τεχνολογίας, ώστε να αποµυθοποιούνται τα 

σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγµατα και να γίνεται κατανοητό ότι αυτά στηρίζονται σε 

βασικές αρχές της Επιστήµης. 

Περιγραφή του υπό µελέτη αντικειµένου: 

Με τη βοήθεια του Interactive Physics θα µελετήσουµε τη λειτουργία του κυκλότρου. Το 

παρόν σενάριο αποτελείται από τρεις συνδεδεµένες µεταξύ τους προσοµοιώσεις: Την 

ElectricField_a.ip που προσοµοιώνει την κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου σε οµογενές 

ηλεκτρικό πεδίο, την MagneticField_b.ip που προσοµοιώνει την κίνηση φορτισµένου 

σωµατιδίου σε οµογενές µαγνητικό πεδίο και την cyclotro_c.ip που προσοµοιώνει τη 

λειτουργία του κυκλότρου. 

Πιο αναλυτικά για τις τρεις αυτές περιοχές-ενότητες: 

1. Κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο µε ταχύτητα παράλληλη 

στις δυναµικές γραµµές: Εστιάζουµε την προσοχή µας στην αύξηση (ή µείωση) της 

κινητικής ενέργειας του σωµατιδίου και τις παραµέτρους από τις οποίες αυτό εξαρτάται. 

(Σχόλιο: ∆εν είναι στόχος µας η µελέτη βολής φορτισµένου σωµατιδίου σε οµογενές 

ηλεκτρικό πεδίο). 

2. Κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µε ταχύτητα κάθετη στις 

δυναµικές γραµµές του πεδίου: Εστιάζουµε την προσοχή µας σε δύο σηµεία: 
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o Η κινητική ενέργεια του σωµατιδίου δε µεταβάλλεται κατά την κίνησή του 

µέσα στο µαγνητικό πεδίο. 

o Η κίνηση του σωµατιδίου είναι οµαλή κυκλική (επί όσο χρόνο αυτό κινείται 

µέσα στο µαγνητικό πεδίο) 

3. Η λειτουργία του κυκλότρου: Παρουσιάζεται ως εφαρµογή των βηµάτων 1 και 2. 

 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Μαθητές Ενιαίου Λυκείου. 

Χρησιµοποιούµενο Εκπαιδευτικό Λογισµικό: 

Για την υλοποίηση του σεναρίου έχει χρησιµοποιηθεί το Εκπαιδευτικό λογισµικό Interactive 

Physics 2000 (IP). Το IP είναι Λογισµικό διερευνητικού χαρακτήρα, µε βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων φυσικών 

φαινοµένων και τον άµεσο χειρισµό των αντικειµένων που εµπλέκονται στην προσοµοίωση 

ενός φαινοµένου. 

∆ιδακτικοί στόχοι: 

1. Ενότητα 1 «Κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο». 

Το πρόβληµα: Πόσο µεταβάλλεται η ενέργεια ενός φορτισµένου σωµατιδίου όταν αυτό 

διαπερνά (εισέρχεται από κάποιο σηµείο και στη συνέχεια εξέρχεται από κάποιο άλλο) ένα 

ηλεκτροστατικό πεδίο; Από ποιους παράγοντες (φυσικά µεγέθη) εξαρτάται αυτή η µεταβολή; 

Με τη βοήθεια της αντίστοιχης προσοµοίωσης (ElectricField_a.ip) ο µαθητής θα κληθεί να 

διερευνήσει και στη συνέχεια να εξηγήσει την επίδραση στη µεταβολή της ενέργειας του 

σωµατιδίου: 

o Της αρχικής ταχύτητας του σωµατιδίου. 

o Της διαφοράς δυναµικού (τάσης) µεταξύ των σηµείων εισόδου-εξόδου. 

o Του ηλεκτρικού φορτίου του σωµατιδίου. 

2. Ενότητα 2 «Κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου σε οµογενές µαγνητικό πεδίο». 

Το πρόβληµα: Μεταβάλλεται ή όχι, η ενέργεια ενός φορτισµένου σωµατιδίου, όταν αυτό 

κινείται ή διαπερνά (εισέρχεται από κάποιο σηµείο και στη συνέχεια εξέρχεται από κάποιο 
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άλλο) ένα µαγνητικό πεδίο µε ταχύτητα κάθετη στις δυναµικές γραµµές του πεδίου; Ποιο το 

είδος της κίνησης του σωµατιδίου µέσα στο µαγνητικό πεδίο; Ποια σχέση συνδέει την ακτίνα 

της τροχιάς µε το µέτρο της ταχύτητας του σωµατιδίου; Εξαρτάται ή όχι η συχνότητα της 

κίνησης από την ταχύτητα του σωµατιδίου; 

Με τη βοήθεια της αντίστοιχης προσοµοίωσης (MagneticField_b.ip) ο µαθητής καλείται να: 

o Περιγράψει την κίνηση που εκτελεί το σωµατίδιο µέσα στο µαγνητικό πεδίο. 

o Αναγνωρίσει ότι κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας κίνησης η δύναµη που 

ασκείται από το µαγνητικό πεδίο στο φορτισµένο σωµατίδιο (δύναµη Lorentz) 

δρα ως κεντροµόλος αφού είναι συνεχώς κάθετη στην ταχύτητα του 

σωµατιδίου. 

o Συµπεράνει ότι η ακτίνα της τροχιάς του φορτισµένου σωµατιδίου είναι 

ανάλογη της ταχύτητας του σωµατιδίου. 

o ∆ιαπιστώσει ότι η περίοδος της κίνησης είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα 

του σωµατιδίου (άρα και από την ακτίνα της τροχιάς). 

o Κατανοήσει ότι τελικά, η κίνηση του σωµατιδίου µέσα στο µαγνητικό πεδίο 

δεν επιφέρει καµία ενεργειακή µεταβολή στο σωµατίδιο. 

3. Ενότητα 3 «Η λειτουργία του κυκλότρου» 

Πριν από την εργασία µε την αντίστοιχη προσοµοίωση ζητείται από τους µαθητές: 

Το πρόβληµα 1: Να επινοήσουν και να περιγράψουν µια πειραµατική διάταξη από ηλεκτρικό 

ή/και µαγνητικό πεδίο. Με τη διάταξη αυτή θα πρέπει, προσδίνοντας ενέργεια, να επιτυγχάνεται 

η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη επιτάχυνση ενός δεδοµένου φορτισµένου σωµατιδίου. 

Εδώ οι µαθητές κινητοποιούνται, επικοινωνούν µεταξύ τους και µε τον διδάσκοντα µε στόχο 

να επινοήσουν την κατάλληλη διάταξη. Στο σηµείο αυτό πιθανόν (εξαρτάται και από τις 

προτάσεις-λύσεις που θα υποδείξουν οι µαθητές) να δοθεί η ευκαιρία στο διδάσκοντα να 

εξηγήσει ότι π.χ. δεν είναι δυνατό να αυξάνουµε απεριόριστα µια τάση που δηµιουργεί 

ηλεκτρικό πεδίο. Υπάρχει ένα όριο, το οποίο αν υπερβούµε, συµβαίνει διάρρηξη του 

διηλεκτρικού και δηµιουργία σπινθήρα µε συνέπεια την καταστροφή της διάταξης. 

Με τη βοήθεια της προσοµοίωσης (cyclotro_c.ip) και αφού πρώτα γίνει µια σύντοµη 

περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του κυκλότρου τίθεται: 
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Το πρόβληµα 2: Ποια είναι η κατάλληλη τιµή της συχνότητας µε την οποία πρέπει να 

εναλλάσσεται η φορά του ηλεκτρικού πεδίου για επιτυχή επιτάχυνση του σωµατιδίου; Σχετίζεται 

αυτή µε τη συχνότητα περιστροφής του σωµατιδίου στο µαγνητικό πεδίο και την ανεξαρτησία 

της από την ταχύτητα του σωµατιδίου; Από τι εξαρτάται η τελική ενέργεια που θα αποκτήσει ένα 

δεδοµένο σωµατίδιο που επιταχύνεται µε τη βοήθεια του κυκλότρου;  

Με τη βοήθεια της αντίστοιχης προσοµοίωσης (cyclotro_c.ip) ο µαθητής καλείται να: 

o Υπολογίσει (εκτελώντας καρέ-καρέ την προσοµοίωση) την περίοδο Τπερ, µε 

την οποία περιστρέφεται το σωµατίδιο στο µαγνητικό πεδίο. 

o Υπολογίσει (εκτελώντας καρέ-καρέ την προσοµοίωση) την περίοδο µε την 

οποία εναλλάσσεται η φορά του ηλεκτρικού πεδίου Τεναλ. 

o ∆ιαπιστώσει ότι η τελική (max) ενέργεια µε την οποία εξέρχεται το σωµατίδιο 

από το κύκλοτρο εξαρτάται από την ακτίνα των µαγνητικών πόλων. 

Προαπαιτούµενα-βασικές γνώσεις για την υλοποίηση του σεναρίου: 

Πριν την υλοποίηση του σεναρίου οι µαθητές θα πρέπει: 

� Να έχουν διδαχθεί την έννοια του οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου. 

� Να γνωρίζουν την έννοια της διαφοράς δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων ηλεκτρικού 

πεδίου και να είναι σε θέση να υπολογίζουν το έργο της δύναµης του πεδίου κατά την 

µετατόπιση του ηλεκτρικού φορτίου από ένα σηµείο σ’ ένα άλλο. 

� Να αναγνωρίζουν ότι η δύναµη Lorentz που ασκεί το µαγνητικό πεδίο στο κινούµενο 

φορτισµένο σωµατίδιο δρα ως κεντροµόλος. 

� Να περιγράφουν την κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου, µέσα σε οµογενές µαγνητικό 

πεδίο, µε την ταχύτητά του κάθετη στις δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου. 

� Να επιλύουν προβλήµατα κίνησης φορτισµένου σωµατιδίου σε οµογενές ηλεκτρικό 

καθώς και µαγνητικό πεδίο. 

Συνεισφορά του σεναρίου στη διδασκαλία και τη µάθηση. 

Ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αυτού είναι η προσοµοίωση της συµπεριφοράς ενός 

φορτισµένου σωµατιδίου όταν αυτό κινείται µέσα σε ηλεκτρικό καθώς και σε µαγνητικό 

πεδίο. Η µελέτη της συµπεριφοράς αυτής δεν είναι εφικτή στο σχολικό εργαστήριο Φυσικής, 
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µε συνέπεια οι µαθητές να βλέπουν έναν επιταχυντή µόνο επί χάρτου και να καλούνται να 

κατανοήσουν, εντελώς θεωρητικά, τη δοµή και τη βασική ιδέα που διέπει τη λειτουργία του. 

Με τη βοήθεια των δραστηριοτήτων του σεναρίου αυτού, οι µαθητές καλούµενοι να 

µελετήσουν την κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου, αρχικά µέσα σε ηλεκτρικό και στη 

συνέχεια µέσα σε µαγνητικό πεδίο, ενθαρρύνονται στην επινόηση και δηµιουργία διάταξης, η 

οποία να στοχεύει στην όσο το δυνατό µεγαλύτερη επιτάχυνση του σωµατιδίου, δηλαδή στη 

δηµιουργία ενός απλού επιταχυντή. Στη συνέχεια, µε την τρίτη προσοµοίωση µπορούν να 

παρατηρήσουν τη λειτουργία του κυκλότρου αλλά και να µεταβάλλουν κάποια µεγέθη-

παραµέτρους αυτού, ώστε να κατανοήσουν τόσο τη δοµή του όσο και τη λειτουργία του. Με 

τη βοήθεια της οπτικοποίησης αλλά και των µετρητών που παρέχει η εφαρµογή, οι µαθητές 

βλέπουν άµεσα την επίδραση που επιφέρει η µεταβολή ενός φυσικού µεγέθους (πχ της 

ταχύτητας εισόδου στο µαγνητικό πεδίο), σ’ ένα άλλο συσχετιζόµενο µέγεθος (πχ την ακτίνα 

της τροχιάς που διαγράφει το σωµατίδιο µέσα στο µαγνητικό πεδίο) και έτσι µπορούν να 

εξάγουν συµπεράσµατα για τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των διαφόρων µεγεθών. 

Επιπλέον θεωρούµε ότι µε αυτό το σενάριο και την κατάλληλη υποστήριξη από τον 

Εκπαιδευτικό, µπορεί να δοθεί η αφορµή για την αποκάλυψη στους µαθητές της σχέσης 

αλληλεξάρτησης, που υπάρχει συνήθως µεταξύ της εξέλιξης της Επιστήµης και της 

ανάπτυξης της Τεχνολογίας. Έτσι οι µαθητές, υιοθετώντας το ρόλο του επιστήµονα-ερευνητή 

(χρησιµοποιώντας απλές αρχές της Φυσικής, βλέπε: ενότητα 3, Το πρόβληµα 1, στους 

διδακτικούς στόχους), επιδιώκουν την κατασκευή ενός απλού επιταχυντή. Από τα παραπάνω 

γίνεται σαφής η βηµατική ανάπτυξη της Επιστήµης και της Τεχνολογίας, καθώς και η 

αλληλεξάρτησή τους και οι µαθητές µπορούν να αντιληφθούν, για παράδειγµα, ότι οι 

τεράστιοι υπερεπιταχυντές που χρησιµοποιούνται σήµερα από την επιστηµονική κοινότητα 

είναι προϊόν µιας σταδιακής εξέλιξης απόλυτα κατανοητής. 

Υλοποίηση 

Καθεµιά από τις τρεις προσοµοιώσεις που συνοδεύουν το σενάριο ακολουθείται και από το 

αντίστοιχο φύλλο εργασίας µαθητή, το οποίο δίνει ορισµένες ενδεικτικές κατευθύνσεις πάνω 

στις οποίες µπορούν να εργαστούν οι µαθητές. Για την υλοποίηση του παρόντος σεναρίου θα 

πρέπει να διατεθούν τρεις διδακτικές ώρες (µία ανά ενότητα). Προτείνεται σαν χώρος 

εργασίας να χρησιµοποιηθεί η αίθουσα υπολογιστών και οι µαθητές να εργάζονται σε µικρές 

οµάδες δύο έως τριών ατόµων. Ο ρόλος κάθε µαθητή µέσα στην οµάδα θα πρέπει να είναι 
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διακριτός ανάλογα µε τη συµφωνία που θα έχει τεθεί από την αρχή (ένας διαχειρίζεται την 

εφαρµογή, κάποιος άλλος κρατάει σηµειώσεις στο τετράδιο, σχεδιάζει τα απαραίτητα 

διαγράµµατα κλπ). 

Άλλη, επίσης βασική προϋπόθεση για την ‘επιτυχή’ υλοποίηση του εν λόγω σεναρίου, είναι ο 

Εκπαιδευτικός να έχει ολοκληρωµένη άποψη για τη συνολική διδακτική πορεία του 

σεναρίου. Αυτό σηµαίνει ότι, πριν να το εφαρµόσει στην τάξη του, θα πρέπει να το 

υλοποιήσει ο ίδιος βήµα προς βήµα, παίρνοντας το ρόλο του µαθητή. Από τη διαδικασία 

αυτή, και γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των µαθητών του, θα προκύψουν περισσότερα 

µαθησιακά οφέλη, αφού θα είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων τους κύριους άξονες 

πάνω στους οποίους θα οικοδοµήσει τη διδακτική του πρακτική. 

Εκτέλεση της 1ης προσοµοίωσης: ElectricField_a.ip 

Μελετάται η κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου µέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο µε 

ταχύτητα παράλληλη στις δυναµικές γραµµές του πεδίου. 

 

Εικόνα 1: Η διεπαφή της προσοµοίωσης ElectricField_a.ip 
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Στο φύλλο εργασίας του µαθητή: 

� Στα βήµατα 3 ως 5 ζητείται από το µαθητή, να διερευνήσει και στη συνέχεια να 

αιτιολογήσει τα όποια συµπεράσµατα προκύψουν, αν υπάρχει σχέση µεταξύ  της 

µεταβολής της Κινητικής ενέργειας του σωµατιδίου κατά τη διέλευσή του από το πεδίο 

και της αρχικής ταχύτητάς του. Στο βήµα 5.3. ζητείται να ερµηνεύσει την ανεξαρτησία 

του έργου της δύναµης του πεδίου από το χρόνο. 

� Στα βήµατα 7 και 8 ζητείται η συσχέτιση µεταξύ των µεγεθών ∆Κ και q και στα βήµατα 

9 ως 11 η συσχέτιση των ∆Κ και V. (Σχόλιο: Στο βήµα 9 παρέχεται στους µαθητές η 

δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα όποιες τιµές θέλουν για τα µεγέθη φορτίο και αρχική 

ταχύτητα του σωµατιδίου. Θα πρέπει να αντιληφθούν όµως, ότι για να ελέγξουν πως επιδρά 

η µεταβολή ενός µεγέθους σ’ ένα άλλο, πρέπει, να «παγώσουν» όλες τις άλλες µεταβλητές 

οι οποίες συσχετίζονται µε το µέγεθος που µελετούν και κατά συνέπεια, όποιες τιµές 

επιλέξουν από την αρχή για τα µεγέθη αυτά, θα πρέπει να τις διατηρήσουν σε όλη τη 

διάρκεια σταθερές.) 

� Στο βήµα 10 ζητείται από τους µαθητές να σχεδιάσουν το διάγραµµα ∆Κ=f(V) µε βάση 

τις τιµές του πίνακα στο βήµα 9. Εδώ να επισηµανθεί ότι θα πρέπει ο µαθητής να επιλέξει 

την κατάλληλη κλίµακα για τη σωστή σχεδίαση του διαγράµµατος και στη συνέχεια από 

τη µορφή της καµπύλης να εξαγάγει συµπεράσµατα για τη µαθηµατική σχέση µεταξύ των 

µεγεθών που απεικονίζονται. 
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Εκτέλεση της 2ης προσοµοίωσης: MagneticField_b.ip 

Μελετάται η κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µε 

ταχύτητα κάθετη στις δυναµικές γραµµές του πεδίου. Εστιάζεται η προσοχή, στο είδος 

κίνησης, στη σχέση µεταξύ της ακτίνας της τροχιάς και της ταχύτητας του σωµατιδίου καθώς 

και στη µέτρηση της συχνότητας περιστροφής. 

Στο φύλλο εργασίας του µαθητή: 

� Στο βήµα 3 ζητείται από τους µαθητές το είδος της κίνησης που εκτελεί το σωµατίδιο και 

η αντίστοιχη αιτιολόγηση. 

� Στο βήµα 4 πρέπει να συµπληρωθεί ο πίνακας. Η ακτίνα της τροχιάς για κάθε τιµή 

ταχύτητας µπορεί να υπολογιστεί από την αντίστοιχη διάµετρο, η οποία είναι ίση µε την 

απόσταση µεταξύ των σηµείων εισόδου και εξόδου από το µαγνητικό πεδίο. Το σηµείο 

εισόδου, στη συγκεκριµένη προσοµοίωση, έχει τεταγµένη y=0 και συνεπώς η τεταγµένη 

του σηµείου εξόδου ισούται µε τη διάµετρο της τροχιάς. Οι τεταγµένες της θέσης του 

σωµατιδίου κάθε χρονική στιγµή δίνονται από τον µετρητή «θέση Υ του σωµατιδίου». 

 

Εικόνα 2: Η διεπαφή της προσοµοίωσης MagneticField_b.ip 
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� Στο βήµα 5 θα σχεδιαστεί το διάγραµµα R=f(V) από τις τιµές του πίνακα στο βήµα 4. Η 

επιλογή κατάλληλης κλίµακας για το διάγραµµα είναι θέµα το οποίο πρέπει να 

απασχολήσει τους µαθητές. 

� Στο βήµα 6, από τη µορφή της καµπύλης του βήµατος 5, ζητείται ο προσδιορισµός της 

σχέσης που συνδέει τα δύο µεγέθη και στη συνέχεια η σχετική αιτιολόγηση. 

� Στο βήµα 7 για διάφορες τιµές ταχύτητας πρέπει να υπολογιστεί η περίοδος της κίνησης. 

Αυτό µπορεί να γίνει εκτελώντας βηµατικά την προσοµοίωση και µετρώντας το χρόνο 

παραµονής του σωµατιδίου στο µαγνητικό πεδίο. Ο χρόνος αυτός προφανώς ισούται µε 

την ηµιπερίοδο Τ/2 της κίνησης. Οι µετρήσεις είναι αναγκαίο να γίνουν για τουλάχιστον 

τρεις διαφορετικές τιµές ταχύτητας, ώστε να µη θεωρηθεί συµπτωµατικό το γεγονός ότι η 

περίοδος προκύπτει πάντοτε η ίδια (ανεξαρτησία της περιόδου από την ταχύτητα). 

� Στα βήµατα 8 και 9 καταγράφονται οι τιµές περιόδου και συχνότητας που προκύπτουν 

από τις µετρήσεις που έγιναν στο βήµα 7. 

� Στο βήµα 10 πρέπει να υπολογιστεί η θεωρητική τιµή της περιόδου 
2 m

T
qB

π
=  και να 

συγκριθεί µε την µετρούµενη στο βήµα 8. 

Εκτέλεση της 3ης προσοµοίωσης: cyclotro_c.ip 

Παρουσιάζεται η λειτουργία του κυκλότρου ως εφαρµογή των δύο προηγουµένων 

φαινοµένων και εστιάζεται το ενδιαφέρον στην τελική κινητική ενέργεια του σωµατιδίου. 

∆ίνεται έµφαση στην αύξηση που παρατηρείται στην ενέργεια του σωµατιδίου κάθε φορά 

που αυτό διέρχεται από το ηλεκτρικό πεδίο και στο γεγονός ότι η τελική του ενέργεια 

εξαρτάται από την ακτίνα των µαγνητικών πόλων του κυκλότρου. Ακόµη διαπιστώνεται η 

αναγκαιότητα  της εναλλαγής της φοράς του ηλεκτρικού πεδίου, µε συχνότητα, ίση, µε τη 

συχνότητα περιστροφής του σωµατιδίου στο µαγνητικό πεδίο. 
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Εικόνα 3: Η διεπαφή της προσοµοίωσης cyclotro_c.ip 

Στο φύλλο εργασίας του µαθητή: 

� Στα βήµατα 2.1 και 2.2 ζητείται από τους µαθητές να αποφανθούν για το είδος κίνησης 

στο ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο. 

� Στο βήµα 2.3 ζητείται το ποσό κατά το οποίο µεταβάλλεται η κινητική ενέργεια του 

σωµατιδίου σε κάθε διέλευση του σωµατιδίου από το ηλεκτρικό πεδίο. Αυτό µπορεί να 

γίνει εκτελώντας καρέ-καρέ την προσοµοίωση και καταγράφοντας τις τιµές της κινητικής 

του ενέργειας τη στιγµή εισόδου και τη στιγµή εξόδου από το ηλεκτρικό πεδίο. 

� Στα βήµατα 2.4 και 2.5 ζητείται ο υπολογισµός της περιόδου εναλλαγής του ηλεκτρικού 

πεδίου. Αυτό γίνεται µετρώντας το χρονικό διάστηµα, για µια πλήρη εναλλαγή της φοράς 

του πεδίου, η οποία (φορά) φαίνεται στην προσοµοίωση. 

� Στο βήµα 2.7 ζητείται ο συσχετισµός των τιµών περιόδου Τεναλ. και Τκυκλ. 

� Στα βήµατα 3 και 4 προσεγγίζουν σταδιακά τη σχέση µεταξύ της µέγιστης κινητικής 

ενέργειας του σωµατιδίου και της ακτίνας του κυκλότρου. 
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Αξιολόγηση του σεναρίου από τον διδάσκοντα: 

1. Ποια σηµεία των φύλλων εργασίας παρουσίασαν δυσκολίες και ποιες; Ποιες 

τροποποιήσεις θα προτείνατε στα αντίστοιχα σηµεία των φύλλων εργασίας ώστε να 

αρθούν οι δυσκολίες και να προσεγγίζονται πιο αποτελεσµατικά οι στόχοι που αυτά 

θέτουν; 

 

 

 

 

 

 

2. Ποιες τροποποιήσεις θα προτείνατε, σε καθεµιά από τις τρεις προσοµοιώσεις σεναρίου, 

ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα οι µαθησιακοί στόχοι; 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ποιοι επιπλέον µαθησιακοί/παιδαγωγικοί στόχοι (πέρα από αυτούς που έχουν διατυπωθεί 

αρχικά) θεωρείται ότι µπορούν να εξυπηρετηθούν από το παρόν σενάριο και σε ποια 

σηµεία πρέπει αυτό να αναθεωρηθεί-τροποποιηθεί για το σκοπό αυτό; 
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4. Καταγράψτε γενικότερες παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλο εργασίας 1 

 

Κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο. 

 

Μαθητής – Μαθήτρια: 

Τµήµα: 

Ηµεροµηνία: 

 

Χρησιµοποιούµενη προσοµοίωση: ElectricField_a.ip 

Μελετάται η κίνηση φορτισµένου σωµατιδίου µέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο (µε 

ταχύτητα παράλληλη στις δυναµικές γραµµές του πεδίου) και εστιάζεται η προσοχή, στη 

µεταβολή της Κινητικής ενέργειας του σωµατιδίου, καθώς και στα φυσικά µεγέθη από τα 

οποία εξαρτάται ή όχι αυτή η µεταβολή (φορτίο του σωµατιδίου, τάση του ηλεκτρικού 




