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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Είναι κοινός τόπος η άποψη πως τα πειράματα κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης 

διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα κατά τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Πολλές 

φορές όμως ο χρόνος δεν επαρκεί για την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων με αποτέλεσμα η 

εκπαιδευτική διαδικασία να μην ολοκληρώνεται πλήρως. Στην προσπάθεια επίλυσης του παραπάνω 

προβλήματος δημιουργήθηκαν διάφοροι ιστότοποι με βασικό αντικείμενο την προσομοίωση πολλών 

πειραμάτων.  

Η εξέλιξη των παραπάνω προσπαθειών είναι η υλοποίηση πραγματικών πειραμάτων μέσω του 

διαδικτύου. Σ’αυτού του είδους τα πειράματα ο φοιτητής μπορεί να εκτελέσει πραγματικές 

εργαστηριακές ασκήσεις εξ αποστάσεως. Η συνεισφορά τέτοιων πειραμάτων είναι αυτονόητη. 

Πρώτον, ο χρονικός περιορισμός είναι υπαρκτός στα πλαίσια της διδακτικής διαδικασίας. Για το λόγο 

αυτό κάποιες εργαστηριακές ασκήσεις είτε δεν λαμβάνουν χώρα είτε δεν ολοκληρώνονται επαρκώς. 

Επίσης είναι συνηθισμένο φαινόμενο η δημιουργία ομάδων εκπαιδευομένων για την πραγματοποίηση 

κάποιου πειράματος στις οποίες δεν μετέχουν όλα τα μέλη ισάξια. Επιπλέον, ο μαθητής μπορεί να 

αφιερώσει περισσότερο χρόνο από αυτόν που του διαθέτουμε κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

ώρας και να πειραματιστεί πάνω σε περισσότερα σενάρια από τον προσωπικό του υπολογιστή. Τέλος, 

θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι το πραγματικό πείραμα μέσω του διαδικτύου μπορεί να 

συντελέσει και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μια διαδικασία που κερδίζει ολοένα και περισσότερο 

έδαφος. Αναφέρουμε ενδεικτικά ερευνητικές προσπάθειες παλαιοτέρων ετών (Harms et al., 1998), 

(Shen et al., 1999), (Tuttas, 2001), (Tuttas, 2002). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Όπως προαναφέρθηκε η παρούσα εργασία σκοπό έχει την υλοποίηση πραγματικών πειραμάτων 

μέσω του διαδικτύου.Για να αναπτύξουμε τη μεθοδολογία υλοποίησης ενός πραγματικού πειράματος 

από απόσταση θα αναλύσουμε ένα τέτοιο πείραμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την επιβεβαίωση του 

νόμου του Ohm σε ωμικό αντιστάτη πείραμα το οποίο συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές 

εργαστηριακές ασκήσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά έχει πραγματοποιηθεί και στα 

πλαίσια του γενικού εργαστηρίου του τμήματος Φυσικής.  

Η περιγραφή του πειράματος όπως αυτό πραγματοποιείται στο εργαστήριο θεωρείται περιτή. Θα 

θυμίσουμε μόνο πως λαμβάνονται ζευγάρια Τάσης – Έντασης και στη συνέχεια σχεδιάζουμε την 

ευθεία V – I.  

Η πραγματοποίηση του παραπάνω πειράματος εξ αποστάσεως διαφέρει ελάχιστα από το 

πραγματικό πείραμα. Πιο συγκεκριμένα την πηγή τάσης (κατά το πραγματικό πείραμα) την 

αντικαθιστά ο υπολογιστής. Ο χρήστης θέτει τις τιμές τάσης μέσα από μια ιστοσελίδα. Κάθε φορά η 

τάση εφαρμόζεται πραγματικά πάνω σε έναν άγνωστο αντιστάτη. Κατόπιν ο φοιτητής με τη βοήθεια 

μιας κάμερας “διαβάζει” την ένδειξη του αμπερομέτρου που αναφέρεται στην ένταση του ηλεκτρικού 

ρεύματος.  

Για να είναι πιο κατανοητή η όλη ανάλυση παραθέτουμε την εικόνα 1. 
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Εικόνα 1:  Πειραματική διάταξη για την εξ αποστάσεως εργαστηριακή άσκηση. 

Παρατηρούμε το μικροεπεξεργαστή Arduino ο οποίος παρέχει στο κύκλωμα συνεχή τάση +5V και 

γείωση. Επίσης τροφοδοτεί τον DAC0808. στα pins 2 έως 9. Η λειτουργία του DAC0808 εστιάζεται 

στη μετατροπή της ψηφιακής τάσης που λαμβάνει από το Arduino σε αναλογική. Με τον τρόπο αυτό 

λαμβάνουμε τις διάφορες επιθυμητές τιμές τάσης (που επιλέγει ο χρήστης) οι οποίες στο πείραμά μας 

κυμαίνονται απο 0V έως 4,1V. Στη συνέχεια η έξοδος του DAC0808 οδηγείται σε έναν τελεστικό 

ενισχυτή (741) από τον οποίο λαμβάνουμε την τελική έξοδο του κυκλώματός μας. Τέλος τα δύο 

ολοκληρώμενα (7660) μας εξασφαλίζουν τις τάσεις λειτουργίας του DAC0808 και του ενισχυτή 741. 

Η πραγματοποίηση του πειράματος ακολουθεί την εξής διαδικασία: Από μια ιστοσελίδα (εικόνα 

2) που έχουμε δημιουργήσει ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εισάγει μια τιμή τάσης που αυτός επιθυμεί. 

Η τιμή τάσης που θέτει ο φοιτητής αντιστοιχίζεται με μοναδικό τρόπο σε έναν αριθμό μεταξύ 0 και 

255. Η αντιστοίχηση αυτή πραγματοποιείται από ένα εξωτερικό αρχείο γραμμένο σε γλώσσα 

προγραμματισμού C++. Το αρχείο αυτό καλείται από την PHP  και αφενός αντιστοιχεί την τάση σε 

έναν αριθμό ενώ αφετέρου στέλνει τον αριθμό αυτό στο Arduino. Το Arduino έχει προγραμματιστεί 

εκ των προτἐρων ώστε όταν δέχεται έναν αριθμό μεταξύ 0 και 255 να τους αναλύει προβαίνοντας 

στην αντίστροφη διαδικασία. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση του αριθμού το Arduino τροφοδοτεί με 

+5V τις εξόδους που αντιστοιχούν στον παραπάνω αριθμό (0→255). Όλες οι άλλες έξοδοι θα 

παραμέινουν συνδεδεμένες με τη γείωση. Με τον τρόπο αυτό το Arduino θα τροφοδοτήσει με τη 

σειρά του το DAC0808 στις αντίστοιχες εισόδους του, λαμβάνοντας την αρχική τάση που εισήγαγε ο 

χρήστης με τη βοήθεια ενός τελεστικού ενισχυτή (741). 

 

 

Εικόνα 2:  Ιστοσελίδα επικοινωνίας χρήστη – πειραματική διάταξη. 
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Στην έξοδο του 741 συνδέουμε έναν αντιστάτη Rx άγνωστης αντίστασης για τον φοιτητή. Ο 

φοιτητής λαμβάνει στην οθόνη του ζευγάρια τιμών τάσης - έντασης ηλεκτρικού ρεύματος και είναι σε 

θέση να εκτελέσει μια σειρά υπολογισμών υπό την καθοδήγηση φύλλων εργασίας. Να σημειωθεί πως 

στα πλαίσια του μαθήματος Διδακτική της Φυσικής πραγματοποίηθηκε ακόμα ένα εξ αποστάσεως 

πείραμα με τον τίτλο “Προσδιορίσμος της Σταθεράς του Planck”. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Όπως γίνεται αντιληπτό απο τα παραπάνω το πεδίο της έρευνας και υλοποίησης πραγματικών 

πειραμάτων εξ αποστάσεως είναι ένα πολλά υποσχόμενα αντικείμενο, που ως στόχο έχει να βοηθήσει 

την εκπαίδευση στην καλύτερη επίτευξη των σκοπών της. Πρέπει επίσης να τονιστεί το χαμηλό 

κόστος της πειραματικής διάταξης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά άλλων παρόμοιων 

εργαστηριακών ασκήσεων. Πιστεύουμε πως η εργασία αυτή αποτελεί μια πρωτότυπη μελέτη της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Ευελπιστούμε πως η εργαστηριακή άσκηση μέσω του διαδικτύου θα τύχει 

μεγάλης ανταπόκρισης από τους μαθητές μιας και το τελευταίο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητάς τους. 
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