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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η κεντρική ιδέα της παρούσας εργασίας είναι η εκτέλεση πραγματικών πειραμάτων απο απόσταση. 

Συγκεκριμένα ο  μαθητής ή ο φοιτητής εκτελεί εξ αποστάσεως εργαστηριακή άσκηση που σχετίζεται με τον 

υπολογισμό της σταθεράς του Planck με τη βοήθεια διόδων εκπομπής φωτός (LED). Πιο συγκεκριμένα 

περιγράφεται η πορεία εξέλιξης της άσκησης (σύνδεση στο διαδίκτυο, εκτέλεση του πειράματος λήψη δεδομένων, 

επεξεργασία αποτελεσμάτων) όπως αυτή διενεργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Διδακτική της Φυσικής Ι του 

τμήματος Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσαλλονίκης.  

Στη συνέχεια παρατίθενται και αναλύονται  στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν κατά την διεξαγωγή του 

πειράματος όπως για παράδειγμα τι ώρα συνδέθηκαν οι φοιτητές για να εκτελέσουν το πείραμα καθώς και οι 

προσωπικές τους απόψεις σχετικά με τα πειράματα εξ αποστάσεως.  

Σήμερα διατίθενται από την ερευνητική μας ομάδα τέσσερα πειράματα που ο ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να 

εκτελέσει από το χώρο του δηλαδή είτε τον προσωπικό του υπολογιστή είτε το tablet του ή ακόμα και το κινητό του 

τηλέφωνο, από τα οποία τα τρία είναι δυναμικά, ενώ το τέταρτο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εμπίπτει στα πραγματικά πειράματα από απόσταση χωρίς όμως να 

δίνει τη δυνατότητα διάδρασης. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πραγματικό πείραμα  εξ αποστάσεως,  e-learning, distance learning  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Είναι κοινά αποδεκτό ότι η εργαστηριακή άσκηση είναι θεμελιώδους σημασίας κατά την 

διαδικασία της εκπαίδευσης των φυσικών επιστημών (Nersessian, 1991). Διάφοροι στόχοι τίθενται 

όπως γνωστικοί, ψυχοκινητικοί, σύνδεση θεωρίας – πράξης (Shulman et al., 1973). Επίσης οι μαθητές  

με την εμπλοκή τους σε πειραματικά σενάρια αναπτύσσουν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και 

προσέγγισης θεμελιώνοντας τις ικανότητες – κλειδιά (Κουμαράς, Χαραλάμπους, 2010) που θα τους 

βοηθήσουν όχι μόνο στο γνωστικό – επιστημονικό επίπεδο αλλά και ως πολίτες της κοινωνίας. Οι 

παραπάνω στόχοι πρέπει να επιτευχθούν από τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους μέσα 

από την διδακτική πράξη της εργαστηριακής άσκησης.  

Ως εκ τούτου έχουν καθιερωθεί διάφορες εργαστηριακές ασκήσεις σε πολλά πεδία των φυσικών 

επιστημών, τις οποίες διεξάγουν μαθητές ή φοιτητές. Βέβαια στην προσπάθεια επίτευξης των 

παραπάνω στόχων είναι πολλά και σύνθετα τα προβλήματα που ανακύπτουν. Η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες και πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη του Internet αποτέλεσε το 

έναυσμα για να καθιερωθούν εργαστηριακές ασκήσεις μέσω του διαδικτύου.  

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην ανάπτυξη διαδικτυακών πραγματικών 

εργαστηριακών ασκήσεων και πως αυτές μπορούν να βοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

εκπαιδευτική προσέγγιση υλοποιήθηκε σε φοιτητές του τμήματος φυσικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και αφορά στον υπολογισμό της σταθεράς του Planck με τη 

βοήθεια φωτοδιόδων (LED). 

ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
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Τo πραγματικό πείραμα από απόσταση σήμερα ολοένα κερδίζει έδαφος στα αναλυτικά 

προγράμματα πανεπιστημίων. Ορίζεται  ως η απομακρυσμένη  εμπλοκή των εκπαιδευομένων με 

πραγματικές εργαστηριακές ασκήσεις. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να χειρίζονται συσκευές εξ 

αποστάσεως με τη βοήθεια ιστοσελίδων οι οποίες υποστηρίζουν την εργαστηριακή άσκηση, χωρίς να 

βρίσκονται (μαθητές – πειραματική διάταξη) στον ίδιο χώρο (σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1: Η βασική ιδέα στο πραγματικό πείραμα. Ο χρήστης από τον προσωπικό του υπολογιστή συνδέεται 

με έναν server και  διεξάγει ένα πραγματικό πείραμα. 

 Ποικίλες είναι οι ανάγκες που οδήγησαν στην εισαγωγή των πραγματικών ασκήσεων εξ 

αποστάσεως όπως για παράδειγμα ο χρονικός περιορισμός. Η διδακτικός χρόνος που αφιερώνεται για 

πειράματα είναι περιορισμένος (Kirschner et al., 1988). Ο χρόνος αυτός γίνεται ακόμη λιγότερος αν οι 

μαθητές πειραματιστούν ο καθένας μόνος του με μία πειραματική διάταξη από αν εργαστούν σε 

ομάδες (Καφετζόπουλος κ.α., http://www.pi-

schools.gr/lessons/chemistry/diafora/simperasmata_ekth.doc) ή από το αν εκτελεσθεί ένα πείραμα 

επίδειξης όπως συμβαίνει στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Επίσης σε πολλά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει αίθουσα εργαστηρίου, ενώ 

δεν είναι λίγα τα σχολεία στα οποία υπάρχει αίθουσα εργαστηριακών ασκήσεων και χρησιμοποιείται 

ως αίθουσα διδασκαλίας, κάνοντας δύσκολη την υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων. 

Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες σχολεία δεν διαθέτουν τον απαραίτητο 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Δεν διαθέτουν δηλαδή σειρά οργάνων για την εκτέλεση πειραμάτων 

φυσικής, αντιδραστήρια για την εκτέλεση πειραμάτων χημείας κ.α. 

Επιπρόσθετα ο υποχρεωτικός χωρισμός των μαθητών/φοιτητών σε ομάδες δεν δίνει την ευκαιρία 

σε όλους τους μετέχοντες να πειραματιστούν ισότιμα. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποιο από τα 

μέλη της ομάδας να συμμετέχει από λίγο έως καθόλου. Η συμμετοχή των μαθητών στο πείραμα δεν 

μπορεί να εκτιμηθεί επακριβώς έτσι ώστε να είναι δυνατή κάποια μορφή παρέμβασης. 

Στην προσπάθεια επίλυσης των παραπάνω προβλημάτων δημιουργήθηκαν διάφοροι ιστότοποι με 

βασικό αντικείμενο την προσομοίωση πολλών πειραμάτων κάνοντας χρήση java applets – ενδεικτικά 

αναφέρουμε τις ιστοσελίδες http://phet.colorado.edu και http://seilias.gr. Ο εκπαιδευτικός κάνοντας 

χρήση τέτοιων λογισμικών πακέτων έχει τη δυνατότητα να “πραγματοποιήσει” ένα εικονικό πείραμα, 

δίνοντας στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να κατανοήσουν σε πολλές περιπτώσεις τη θεωρία και 

να την συνδέσουν με την πράξη. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να 

πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι πειράματα, μεταβάλλοντας σε πολλές περιπτώσεις κάποιες από τις 

παραμέτρους τους. Η χρήση παρόμοιων ιστοσελίδων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

παραπάνω από βέβαιο πως μπορεί να βοηθήσει (Corter et al., 2007). Εντούτοις ελλοχεύει πάντα ο 

κίνδυνος ο μαθητής να μη συσχετίσει το πείραμα με τη θεωρία γνωρίζοντας πως το “πείραμα” δεν 

είναι πραγματικό. Δημιουργείται έτσι η αίσθηση στον εκπαιδευόμενο ότι η εργαστηριακή άσκηση δεν 

σχετίζεται με τη πραγματικότητα, μιας και υλοποιείται με τη βοήθεια ενός λογισμικού το οποίο θα 

εκτελέσει τη δεδομένη εφαρμογή  (Scanlon et al., 2004). 

Λύση στα παραπάνω προβλήματα μπορεί να προσφέρει η υλοποίηση πραγματικών πειραμάτων 

από απόσταση. Αναφορικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι: 

 δαπανηρός υλικοτεχνικός εξοπλισμός και η διατήρησή του 

 χρονικός περιορισμός κατά την διεξαγωγή πειραμάτων 

 έλλειψη εργαστηριακών εγκαταστάσεων 

 εξάλειψη κινδύνου καταστροφής πειραματικών διατάξεων 

 συνεισφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Gomes et al., 2009). 

 Επιπλέον η χρήση τέτοιων πειραμάτων επιτρέπει την εμπλοκή των μαθητών/φοιτητών με 

ασκήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις εργαστηριακές ασκήσεις που προτείνει το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, ή το αντίστοιχο τμήμα του πανεπιστημίου, καθώς επίσης και με ασκήσεις οι οποίες θα 

ήταν επικίνδυνες για τους εκπαιδευόμενους να υλοποιηθούν στα πλαίσια της σχολικής τάξης (Gomes 

et al., 2009) όπως για παράδειγμα την ακτινοβολία μιας ραδιενεργούς πηγής και την μέτρηση της με 
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έναν ανιχνευτή Geiger – Müller. Κλείνοντας την αναφορά μας για τα θετικά αποτελέσματα της εξ 

αποστάσεως εργαστηριακής άσκησης θα πρέπει να τονιστεί η ένθερμη αποδοχή τους από ομάδες 

ατόμων με ειδικές ανάγκες, είτε κινησιολογικές, είτε με προβλήματα ακοής ή/και όρασης (Scanlon et 

al., 2004). 

Τέτοιου είδους πειράματα χρησιμοποιούνται σήμερα από διάφορα ιδρύματα καθώς και 

επιχειρήσεις και προσβλέπουν στην εκπαίδευση των χρηστών. Ενδεικτικά αναφέρουμε το 

πανεπιστήμιο MIT (https://wikis.mit.edu/confluence/display/ILAB2/Home) το πανεπιστήμιο του 

Cambridge (http://como.cheng.cam.ac.uk/index.php?Page=Research&Section=Weblabs), την 

“βιβλιοθήκη πειραμάτων” LiLa (http://www.lila-project.org/) μια ευρωπαϊκή προσπάθεια από οκτώ 

πανεπιστήμια και τρείς επιχειρήσεις και τις προσπάθειες παλαιοτέρων ετών (Harms et al., 1998), 

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

Ανατρέχοντας τη βιβλιογραφία παρατηρούμε ότι ενώ τα πραγματικά πειράματα από απόσταση 

τυγχάνουν μεγάλης διείσδυσης μεταξύ των πανεπιστημίων ωστόσο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

είναι περιορισμένα. Στη παρούσα εργασία εισάγουμε μια εργαστηριακή άσκηση από απόσταση την 

οποία προτείνουμε τόσο για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και για την τριτοβάθμια. Η άσκηση 

που προτείνουμε είναι ο υπολογισμός της σταθεράς του Planck με τη χρήση φωτοδιόδων, πείραμα που 

πολλά ιδρύματα έχουν συμπεριλάβει στις εργαστηριακές τους ασκήσεις. Το πείραμα αυτό οποίο θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην τάξη της Γ΄ λυκείου  στα πλαίσια του μαθήματος “Φυσική 

Γενικής Παιδείας”, παρόλο του ότι δεν περιλαμβάνεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, μιας και οι 

μαθητές διαθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται όπως για παράδειγμα ενέργεια 

ακτινοβολίας (φωτονίου) και συνδεσμολογία ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Επίσης θα μπορούσε να 

συμπεριληφθεί και στα εργαστηριακά μαθήματα που παρακολουθούν οι φοιτητές κατά τα πρώτα έτη 

στο πανεπιστήμιο. Στόχος του πειράματος είναι η ενασχόληση των μαθητών/φοιτητών με ένα 

επιστημονικό θέμα (προσδιορισμός της σταθεράς του Planck), η κατανόηση της αρχής λειτουργίας 

φωτοδιόδου, η επιστημονική προσέγγιση λήψης μετρήσεων και η κατανόηση της ύπαρξης σφαλμάτων 

κατά τις μετρήσεις. Επίσης η χρήση του διαδικτύου, η εργασία εξ αποστάσεως, ο χειρισμός διατάξεων 

μέσω υπολογιστή, η επικοινωνία με μέλη της ομάδας εξ αποστάσεως είναι εφόδια που χρειάζονται οι 

σημερινοί μαθητές/φοιτητές ως αυριανοί πολίτες. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Όπως προαναφέρθηκε η παρούσα εργασία αναφέρεται στο υπολογισμό της σταθεράς του Planck, 

πείραμα που υλοποιήθηκε πιλοτικά στα πλαίσια του μαθήματος Διδακτική της Φυσικής Ι στο τμήμα 

φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω πείραμα επιλέχθηκε διότι 

προσεγγίζει διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως η ακτινοβολία φωτός από φωτοδιόδους, η ενέργεια 

φωτονίων και η διαφορά δυναμικού σε ηλεκτρικό κύκλωμα.  

Η σταθερά του Planck έχει υπολογιστεί κατά καιρούς με διάφορους τρόπους. Αναφέρουμε 

ενδεικτικά την ακτινοβολία μέλανος σώματος και το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο που ιστορικά έχουν 

προηγηθεί, αλλά μπορεί να προσεγγιστεί και με χρήση φωτοδιόδων καθώς και με φωτοαντιστάσεις 

(CdS Cells). Ερευνώντας τη βιβλιογραφία παρατηρούμε πως υπάρχουν πολλές αναφορές στην 

εργαστηριακή άσκηση που ως στόχο έχει τον υπολογισμό της σταθεράς του Planck, με χρήση διόδων 

εκπομπής φωτός (Connor et.al., 1974), (Nieves et.al., 1997). Η χρήση φωτοδιόδων μπορεί να 

αξιοποιηθεί με τρεις τρόπους, είτε μετρώντας απ’ ευθείας τη τάση κατωφλίου, είτε βρίσκοντας τη 

χαρακτηριστική της φωτοδιόδου (γράφημα 1), είτε υπολογίζοντας την ένταση του ηλεκτρικού 

ρεύματος που διαρρέει μία δίοδο εκπομπής φωτός σε συνάρτηση με την θερμοκρασία. Όλοι οι 

παραπάνω τρόποι προσβλέπουν στον υπολογισμό του ενεργειακού χάσματος μεταξύ της ζώνης 

αγωγιμότητας και της ζώνης σθένους της διόδου.  

Πριν όμως αναλύσουμε τους τρόπους υπολογισμού του ενεργειακού χάσματος είναι αναγκαίο να 

ανατρέξουμε στην αρχή λειτουργίας της διόδου. Όπως είναι γνωστό μια δίοδος (συνεπώς και 

φωτοδίοδος) διαθέτει τρεις περιοχές μία (p-τύπου) η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη ηλεκτρονίων 

(κυριαρχούν οι οπές), μια (n-τύπου) στην οποία κυριαρχούν τα ηλεκτρόνια και την περιοχή 

απογύμνωσης. Πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε διαφοράς δυναμικού η εικόνα που συναντάμε στο 

εσωτερικό της διόδου είναι αυτή του σχήματος 2. Ηλεκτρόνια από την περιοχή n εισβάλλουν στην 

περιοχή p ενώ οπές από την p εισβάλλουν στην n, ενώνονται και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η 

περιοχή απογύμνωσης ή ουδέτερη ζώνη, στην οποία υπάρχουν μόνο τα ιόντα του κρυστάλλου, ενώ 

απουσιάζουν οι φορείς φορτίου. Μετά τη δημιουργία της ζώνης απογύμνωσης τα ηλεκτρόνια και οι 

οπές εκατέρωθεν αυτής δεν μπορούν να περάσουν στις περιοχές p και n αντίστοιχα διότι συναντούν 
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ένα φράγμα δυναμικού. Όταν η φωτοδίοδος συνδεθεί όπως φαίνεται στο σχήμα 3 (ο αρνητικός πόλος 

της πηγής με την περιοχή n) τότε τα ηλεκτρόνια, που βρίσκονται στη ζώνη αγωγιμότητας (της n 

περιοχής), και οι οπές, που βρίσκονται στη ζώνη σθένους (της p περιοχής), αποκτούν το απαιτούμενο 

ποσό ενέργειας για να υπερβούν το φράγμα δυναμικού και να βρεθούν στη ουδέτερη ζώνη. Η 

επανασύνδεση οπών ηλεκτρονίων έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή ακτινοβολίας.  

 

Διάγραμμα 1: Χαρακτηριστική καμπύλη διόδου (Wikipedia) 

Η ακτινοβολία που εκπέμπει κάθε φωτοδίοδος είναι δεδομένου μήκους κύματος, συχνότητας και 

συνεπώς χρώματος (αν η εκπομπή βρίσκεται στο ορατό φάσμα) τα οποία εξαρτώνται από το 

ενεργειακό χάσμα μεταξύ της ζώνης αγωγιμότητας και της ζώνης σθένους (σχήμα 3). 

 

 

Σχήμα 2: Η δίοδος αποτελείται από τρεις περιοχές. Την n-τύπου, την p-τύπου και την περιοχή απογύμνωσης  

Ας επανέλθουμε όμως στους τρόπους υπολογισμού της σταθεράς του Planck. Από την 

χαρακτηριστική I-V της φωτοδιόδου επιτυγχάνεται ακολουθώντας την εξής διαδικασία. Αρχικά 

θέτουμε τιμές τάσης στα άκρα της διόδου μετρώντας την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που την 

διαρρέει σχεδιάζοντας έτσι την χαρακτηριστική καμπύλη I-V της διόδου. Στη συνέχεια βρίσκουμε το 

σημείο στο οποίο η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης Ι(V) μηδενίζεται. Σχεδιάζουμε την 

εφαπτομένη σε εκείνο το σημείο 

(http://www.csulb.edu/~ttorres/lab_exp_demos/Planks_constant/plancksConstantReport.pdf). Η τομή 

της εφαπτομένης με τον άξονα των τάσεων αντιστοιχεί στην τιμή Vo. Το ενεργειακό χάσμα μπορεί 

εύκολα να βρεθεί μέσω της σχέσης Εχασ=e∙Vo, όπου e το φορτίο του ηλεκτρονίου. Συνεπώς αυτή η 

Ηλεκτρόνιο 

Οπή 

Αρνητικά Ιόντα 

 Θετικά Ιόντα 

http://www.csulb.edu/~ttorres/lab_exp_demos/Planks_constant/plancksConstantReport.pdf


ενέργεια μετατράπηκε σε ακτινοβολία δηλαδή σε φωτόνια ενέργειας Εφωτ = h∙f, όπου h η σταθερά του 

Planck και f η συχνότητα της ακτινοβολίας. Εξισώνοντας τις δύο ενέργειες υπολογίζουμε τον 

άγνωστο (h), έχοντας ως δεδομένο και το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, από όπου θα υπολογιστεί 

η συχνότητα μέσω της θεμελιώδους σχέσεως της κυματικής c=λ∙f. 

 
Σχήμα 3: Ένα ηλεκτρόνιο από την ζώνη σθένους αποκτά ενέργεια και καθίσταται ικανό να υπερπηδήσει το 

ενεργειακό χάσμα. Στη ζώνη αγωγιμότητας ενώνεται με μία οπή και έτσι εκπέμπεται ακτινοβολία. 

Η προσέγγιση της σταθεράς του Planck με φωτοδίοδο, είναι συνηθέστερη στη βιβλιογραφία των 

εργαστηριακών ασκήσεων, σε πανεπιστημιακές σχολές, από την οπτική της τάσης κατωφλίου. Η τάση 

κατωφλίου Vκατ αντιστοιχεί σε εκείνη την τιμή της τάσης για την οποία η φωτοδίοδος αρχίζει να 

ακτινοβολεί. Μπορούμε να θεωρήσουμε τη τάση κατωφλίου ίση με τη τάση που εφαρμόζουμε στη 

δίοδο. Η μαθηματική επεξεργασία είναι ακριβώς ίδια με την περίπτωση που περιγράψαμε παραπάνω 

θέτοντας όπου Vo την τάση κατωφλίου. Να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως η ταύτιση της Vκατ με την 

εφαρμοζόμενη τάση δεν είναι αληθής, διότι ένα μέρος της εφαρμοζόμενης τάσης καταναλώνεται από 

τους αγωγούς και τα στοιχεία του κυκλώματος. Συνεπώς η τάση κατωφλίου είναι κατάτι μικρότερη 

από την τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα της διόδου, γεγονός που εισάγει σφάλμα στους 

υπολογισμούς μας. 

Τέλος πρέπει να αναφερθούμε και στον υπολογισμό της σταθεράς του  Planck μελετώντας τη 

συνάρτηση Ι-Τ. Από την εξίσωση που χαρακτηρίζει τις διόδους Ι=Ιο∙exp[-e((Vo-V)/η∙k∙T)], 

παρατηρούμε πως στους υπολογισμούς μας υπεισέρχεται και η θερμοκρασία Τ (όπου k σταθερά 

Boltzmann, και η σταθερά που εξαρτάται από το είδος της διόδου και την θέση της περιοχής 

επανασύνδεσης). Διατηρώντας τη τάση (V) σταθερή μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία μετρώντας κάθε 

φορά την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιλύοντας τη παραπάνω εξίσωση  ως προς τον 

παράγοντα Vo-V υπολογίζουμε την τάση κατωφλίου. Η παραπάνω προσέγγιση σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία είναι ακριβέστερη και εισάγει μικρότερο σφάλμα κατά τον υπολογισμό της σταθεράς 

του Planck (http://www.hep.fsu.edu/~wahl/phy4822/expinfo/hled/LEDhSVS.pdf). Σαφώς και για την 

εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας απαιτούνται όχι μόνο πιο πολύπλοκες συσκευές, όπως διατάξεις 

θέρμανσης, αλλά και μια μαθηματική επεξεργασία η οποία ξεφεύγει από το αντικείμενο του 

μαθήματος. Για τους παραπάνω λόγους επιλέγουμε ο προσδιορισμός της σταθεράς του Planck να 

υλοποιηθεί με χρήση διόδων εκπομπής φωτός.   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
Την μέθοδο της μέτρησης της Vκατ ακολουθήσαμε και στη δική μας εκπαιδευτική προσέγγιση με 

τη διαφορά πως οι τιμές τάσης καθορίζονταν εξ αποστάσεως. Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω 

εκτός από μια σειρά ιστοσελίδων που πρέπει να σχεδιαστούν, απαιτείται και ένας πειραματικός 

  Επανασύνδεση 

Ζώνη Σθένους 

Ζώνη Αγωγιμότητας 

n – τύπου 

p – τύπου 

Ακτινοβολία 

Ηλεκτρόνιο 

Οπή 

Αρνητικά Ιόντα 

 Θετικά Ιόντα 

+   - 

http://www.hep.fsu.edu/~wahl/phy4822/expinfo/hled/LEDhSVS.pdf


εξοπλισμός με ηλεκτρονικά και ολοκληρωμένα κυκλώματα, ο οποίος θα επιτελεί μια σειρά εργασιών 

(Δίντσιος κ.α., 2010). 

Όσον αφορά στο λογισμικό η βασική σελίδα μέσω της οποίας γίνεται η επικοινωνία του χρήστη 

με την πειραματική διάταξη είναι αυτή του σχήματος 4. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει τις τιμές τάσης 

και να ενεργοποιεί την κάμερα ώστε να παρατηρεί τις φωτοδιόδους. Πρέπει στο σημείο αυτό να 

ειπωθεί πως κάθε χρήστης διαθέτει ένα μοναδικό κωδικό ώστε να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα. 

Για να επιτευχθεί αυτό έχει δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων 

MySQL. Εκεί έχουν καταχωρηθεί τα “username” και “password” για όλους τους χρήστες, ενώ 

σημειώνονται στατιστικά όπως για παράδειγμα η χρονική στιγμή κατά την οποία ο κάθε χρήστης 

συνδέθηκε με το πείραμα καθώς και πόσες φορές συνδέθηκε. Η ιστοσελίδα επιτρέπει στον χρήστη να 

μείνει συνδεδεμένος για χρονικό διάστημα τριών λεπτών. Με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζοντας τον 

αριθμό των συνδέσεων του χρήστη με την ιστοσελίδα επί τρία (κάθε σύνδεση) προκύπτει ο συνολικός 

χρόνος κατά τον οποίο ο εκπαιδευόμενος διεξήγαγε το πείραμα. 

 

Σχήμα 4: Ιστοσελίδα επικοινωνίας χρήστη – πειραματικής διάταξης. 

Η πειραματική διάταξη καταλήγει σε τέσσερεις φωτοδιόδους που τροφοδοτούνται με τάση Vεισ η 

οποία καθορίζεται από τον χρήστη (σχήμα 5).  

 

Σχήμα 5: Στην έξοδο του πειραματικού εξοπλισμού συνδέουμε τέσσερεις φωτοδιόδους (σχηματική 

αναπαράσταση). 

Μόλις η τάση που θέτει  ο χρήστης υπερβεί την τάση κατωφλίου τότε η αντίστοιχη δίοδος 

ακτινοβολεί. Σαφώς η τάση κατωφλίου κάθε διόδου εξαρτάται από τη συχνότητα της ακτινοβολίας 

που εκπέμπει. Στο πείραμά μας χρησιμοποιήσαμε τέσσερεις φωτοδιόδους οι οποίες εκπέμπουν στο 

κόκκινο, στο κίτρινο, στο πράσινο και στο μπλε. Αρχικά ζητήθηκε από τους φοιτητές να εντοπίσουν 

Vεισ ≥ Vκατ  



τα μήκη κύματος των φωτοδιόδων με τη βοήθεια του διαδικτύου (λαμβάνοντας τις μέσες τιμές των 

μηκών κύματος για κάθε χρώμα). Στη συνέχεια οι φοιτητές αφού υπολόγισαν τη συχνότητα 

ακτινοβολίας της κάθε διόδου πειραματίστηκαν λαμβάνοντας τιμές για την τάση κατωφλίου της. Μια 

WebCam είναι εστιασμένη πάνω στις φωτοδιόδους που έχουμε χρησιμοποιήσει και ο χρήστης μπορεί 

να αντιλαμβάνεται τις διαφορετικές καταστάσεις (ακτινοβολία ή όχι) στις οποίες βρίσκονται οι δίοδοι.  

Ο υπολογισμός της σταθεράς του Planck προκύπτει με απλές μαθηματικές πράξεις που έχουμε 

περιγράψει.  Στον πίνακα 1 παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες από τις μετρήσεις που διενήργησαν οι 

φοιτητές. Να σημειωθεί ότι η χρήση περισσοτέρων της μιας διόδου επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση 

του σφάλματος.  

Πίνακας 1: Οι μετρήσεις που έλαβε φοιτητής ο οποίος διεξήγαγε το πείραμα “Υπολογισμός της σταθεράς του 

Planck” εξ αποστάσεως 

Οι μετρήσεις των φοιτητών για τα τέσσερα διαφορετικά LED απεικονίζονται στο διάγραμμα 2. 

 

Διάγραμμα 2: Η βέλτιστη ευθεία που διέρχεται από τα σημεία. Η τιμή της σταθεράς του Planck προκύπτει 

h=6,048∙10
-34

J∙s
-1

. 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 2 η σταθερά του Planck προκύπτει ίση με h=6,048∙10
-34

J∙s
-1

 

ενώ με χρήση της θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων το σφάλμα στη μέτρηση είναι δh=0,038. Το 

σφάλμα μπορούμε να υποθέσουμε πως πηγάζει είτε από τη λαθεμένη παραδοχή ότι Vκατ=Vεισ, είτε από 

την εσφαλμένη τιμή της συχνότητας ακτινοβολίας κάθε διόδου αλλά και από την απόκλιση μεταξύ 

εφαρμοζόμενης τιμής μέσω υπολογιστή και της πραγματικά εφαρμοζόμενης τιμής στις διόδους.  

Αντίστοιχη εργαστηριακή άσκηση έχει πραγματοποιηθεί από διάφορα πανεπιστήμια ενδεικτικά 

αναφέρουμε το Lock Haven University of Pennsylvania 

(http://www.lhup.edu/krange/courses/chem321/labs/LED_h.pdf), όπου οι φοιτητές με τη 

βοήθεια ενός ροοστάτη μεταβάλλουν την τάση η οποία τροφοδοτεί μια φωτοδίοδο. Λαμβάνουν έτσι 

ζευγάρια τιμών τάσης κατωφλίου (τιμή τάσης για την οποία η φωτοδίοδος αρχίζει να ακτινοβολεί) με 

 Μήκος Κύματος  Συχνότητα Ακτινοβολίας  Τάση κατωφλίου  Σταθερά Planck  

Κόκκινο 685 nm 4,545 x10
14

Hz 1,5V 5,44∙10
-34

 J∙s
-1 

Κίτρινο 580 nm 5,085 x10
14

Hz 1,8V 5.66∙10
-34

 J∙s
-1 

Πράσινο 545 nm 6,316 x10
14

Hz 2.1V 6.1∙10
-34

 J∙s
-1

 

Μπλε 475 nm 5,505 x10
14

Hz 2,4V 6.21∙10
-34

 J∙s
-1 

http://www.lhup.edu/krange/courses/chem321/labs/LED_h.pdf


μήκος κύματος ακτινοβολίας. Η βασική διαφορά των δύο πειραμάτων είναι πως η τοποθεσία χρήστη – 

πειραματικής διάταξης, στη δική μας περίπτωση, διαφέρει. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ 

Οι φοιτητές ολοκλήρωσαν με επιτυχία την παραπάνω εργαστηριακή άσκηση επιτυγχάνοντας τους 

στόχους που είχαν τεθεί όπως η εξοικείωση με το περιβάλλον της ιστοσελίδας η διενέργεια του 

πειράματος εξ αποστάσεως και προσέγγιση της σταθεράς του Planck. Η αξιολόγηση της επίτευξης ή 

μη των στόχων βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο που απάντησαν οι εκπαιδευόμενοι (το οποίο βρίσκεται 

στην ιστοσελίδα του πειράματος) αλλά και σε ολιγόλεπτες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν 

στους φοιτητές.  

Επίσης από τη διεξαγωγή του πειράματος εξ αποστάσεως προέκυψαν ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής του πειράματος. Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι 

σχεδόν οι μισοί φοιτητές (43%) εκτέλεσαν το πείραμα από τις 20:00 το βράδυ έως τις 08:00 το πρωί 

ενώ μόλις το 7% πραγματοποίησε το πείραμα τις πρωινές ώρες (μεταξύ 08:00 και 14:00). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στο σχήμα 6. Όπως αποκαλύπτεται από την έρευνα η 

διαθεσιμότητα της εργαστηριακής άσκησης 24ώρες/ημέρα είναι επιβεβλημένη 

 

Σχήμα 6: Κατανομή φοιτητών ανάλογα με το πότε (ποιες ώρες κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου) 

εκτέλεσαν το πείραμα. 

Από το ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν οι φοιτητές και συγκεντρώνοντας τις απαντήσεις 

τους προκύπτει ότι το 67% συντάσσεται με την άποψη πως τα πραγματικά πειράματα από απόσταση 

μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν τη διδασκαλία της φυσικής, ενώ το 37% δηλώνει πως μάλλον 

μπορούν να βοηθήσουν. Επιπλέον το 77% δηλώνει πως η εργαστηριακή άσκηση “Υπολογισμός της 

σταθεράς του Planck” είναι μια ενδιαφέρουσα άσκηση, ενώ το 33% απάντησε πως μάλλον δεν είναι 

ενδιαφέρουσα. Τέλος το 89% των ερωτηθέντων στην ερώτηση αν θα πρότεινε την δεδομένη εξ 

αποστάσεως εργαστηριακή άσκηση απαντά καταφατικά. Όλα τα παραπάνω ευρήματα συνοψίζονται 

στα σχήματα 7, 8 και 9 αντίστοιχα. Τα στατιστικά που προκύπτουν από την έρευνα που διεξήγαμε 

συμφωνούν με αντίστοιχες μελέτες από άλλες ερευνητικές ομάδες (Dziabenko et al., 2012). 

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

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

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρέπει να τονιστεί το χαμηλό κόστος της πειραματικής διάταξης, η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά άλλων παρόμοιων εργαστηριακών ασκήσεων εν 

αντιθέσει με το υψηλότατο κόστος του πραγματικού πειράματος το οποίο εστιάζεται στην αγορά και 

συντήρηση του εξοπλισμού. Θα πρέπει να εστιάσουμε στα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία 

αποκαλύπτουν αφενός πως οι φοιτητές έχουν την τάση να διενεργούν  εργαστηριακές ασκήσεις καθ’ 

όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου κάνοντας επιβεβλημένη τη χρήση πραγματικών πειραμάτων εξ 

αποστάσεως τα οποία είναι διαθέσιμα 24ώρες/ημέρα. Επίσης οι απόψεις των φοιτητών 

ευθυγραμμίζονται με την άποψη ότι τα πραγματικά πειράματα εξ αποστάσεως μπορούν να βοηθήσουν 

στην διδασκαλία της φυσικής.   

21% 

29% 

43% 

7% 



  

 

Σχήμα 7: Κατανομή φοιτητών ανάλογα με αν πιστεύουν πως η διενέργεια πραγματικών πειραμάτων εξ 

αποστάσεως μπορεί να βοηθήσει 

 

Σχήμα 8:  Κατανομή φοιτητών ανάλογα με το πώς τους φάνηκε η εργαστηριακή άσκηση “Υπολογισμός της 

σταθεράς του Planck” που πραγματοποίησαν εξ αποστάσεως. 

 

Σχήμα 9:  Κατανομή φοιτητών ανάλογα με αν θα πρότειναν ή όχι το συγκεκριμένο πείραμα εξ αποστάσεως 

Επιπλέον να σημειωθεί πως η παραπάνω πειραματική διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 

μια σειρά άλλων εργαστηριακών ασκήσεων με χρήση φωτοδιόδου. Για παράδειγμα θα μπορούσε να 

εξαχθεί η σχέση τάσης κατωφλίου – θερμοκρασία διόδου καθώς και η χαρακτηριστική της διόδου.  

Κλείνοντας θα θέλαμε να σημειώσουμε και την εργασία σε ομάδες εξ αποστάσεως, μια ικανότητα 

την οποία οι σημερινοί φοιτητές και αυριανά στελέχη επιχειρήσεων θα πρέπει να δομήσουν. Θα 

μπορούσαμε λοιπόν, σε επόμενη εργασία εκτός από τα άλλα πειράματα που μπορούν να υλοποιηθούν  

να αναπτύξουμε μια εκπαιδευτική πρόταση βασιζόμενη στην μέτρηση της σταθεράς του Planck, κατά 

την οποία οι φοιτητές θα χωριστούν σε τετραμελής ομάδες και κάθε μέλος της ομάδας θα αναλάβει να 

67% 

33% 

44% 

33% 

22% 

78% 

11% 11% 



μελετήσει μία δίοδο. Τελικά θα “ενοποιήσουν” τα αποτελέσματά τους εξ αποστάσεως καταλήγοντας 

στην βέλτιστη τιμή της σταθεράς. 
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