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Φύλλα Εργασίας Σεναρίου

1η Φάση:

2η Φάση:

3η Φάση:

4η Φάση:

5η Φάση:
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Γενική Περιγραφή Σεναρίου
Γνωστικό αντικείμενο:

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.)
Θεματική ταξινομία:

•

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.)

Εκπαιδευτικό πρόβλημα:

Το παρόν σενάριο αποτελεί μια πρώτη επαφή των μαθητών με το "Εικονικό Εργαστήριο".
Οι ασκήσεις έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παροτρύνουν τους μαθητές, να
πειραματιστούν και μέσω της διερεύνησης, να ανακαλύψουν έννοιες και σχέσεις που δεν γνώριζαν
μέχρι τη στιγμή αυτή ή έννοιες που έχουν αναφερθεί σε θεωρητικό επίπεδο στην Ηλεκτροτεχνία.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανακάλυψη της γνώσης και όχι στην αβασάνιστη προσφορά της από
τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές εμπλέκονται στην κατασκευή κυκλωμάτων, στην λήψη μετρήσεων
και στη διεξαγωγή συμπερασμάτων.
Γενική περιγραφή περιεχομένου:

Το σενάριο "ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ", απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ, του
Ηλεκτρολογικού Τομέα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διδασκαλίας θεωρίας ή εργαστηρίου
στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας. Μέσω του σεναρίου αυτού οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το
ηλεκτρικό κύκλωμα, ώστε η κατανόησή του να αποτελέσει βάση για πιο σύνθετα κυκλώματα με τα
οποία θα έρθουν σε επαφή, στη διάρκεια της χρονιάς.
Διδακτικοί Στόχοι:

➢ Να εξοικειωθούν με τη μελέτη των κυκλωμάτων που προσομοιώνονται στο λογισμικό (π.χ απλό
κύκλωμα) Να προσδιορίζουν βασικές έννοιες του Ηλεκτρισμού (Ηλεκτρεγερτική Δύναμη, ωμική
αντίσταση κ.τ.λ)
➢ Να παρατηρούν και να εξάγουν συμπεράσματα από την μεταβολή των ηλεκτρικών μεγεθών
➢ Να αναφέρουν τα στοιχεία που αποτελούν ένα ηλ. Κύκλωμα και να σχεδιάζουν τη σχηματική
παράσταση του
➢ Να συνδέουν με σωστό τρόπο, τα κατάλληλα όργανα μέτρησης στο κύκλωμα, αιτιολογώντας το
γιατί.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου:

•
•
•
•

ηλεκτρικό κύκλωμα
ηλεκτρική τάση
ηλεκτρικό ρεύμα
καταναλωτής
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Υλικοτεχνική υποδομή:

Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ, smartphone ή tablet.
Τυπικός χρόνος αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό σενάριο σε διδακτικές ώρες για
δουλειά εντός του σχολείου: 3 ώρες

Πνευματικά δικαιώματα ή άλλοι αντίστοιχοι περιορισμοί:

1. Το Διαδραστικό Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο με το πλήρες ψηφιακό περιεχόμενό του
βρίσκεται στον σύνδεσμο: http://aesop.iep.edu.gr/node/5623.
2. TINA PRO for Windows v6 http://www.designsoftware.com/home/demos/demo_tina.php

Εκτιμώμενο Επίπεδο Δυσκολίας:

Μέτριας δυσκολίας

Τύπος διαδραστικότητας :

Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο διαδραστικότητας :

Υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα του τελικού χρήστη:

15-18
Εκπαιδευτική βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο:

Επαγγελματικό Λύκειο
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Σύνοψη φάσεων σεναρίου:
1η Φάση: Γνωριμία με το Λογισμικό
Σχεδίασης-Προσομοίωσης “Tina Pro”
Χρονική Διάρκεια: 10 λεπτά της ώρας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser και το
Λογισμικό Σχεδίασης-Προσομοίωσης “Tina Pro”
Αριθμός φύλλων εργασίας: 1
Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία:
1. Κατασκευή κυκλωμάτων με τη βοήθεια Η/Υ

2η Φάση: Κατασκευή απλού κυκλώματος Συνεχούς Ρεύματος
Χρονική Διάρκεια: 15 λεπτά της ώρας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Αριθμός φύλλων εργασίας: 2
Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία:
1. Το συνεχές ρεύμα
2. Γραφική παράσταση Συνεχούς Ρεύματος
3. Παράσταση απλού ηλεκτρικού κυκλώματος
4. Πηγή Σ.Ρ
5. Διακόπτης
6. Καταναλωτής
7. Αγωγός
8. Ακραίες τιμές αντίστασης
9. Κύκλωμα χωρίς πηγή τάσης
10. Μηδενισμός αντίστασης
11. Κύκλωμα χωρίς αντίσταση
12. Το Βραχυκύκλωμα
13. Πραγματικές συνθήκες λειτουργίας
14. Διακοπή λειτουργίας καταναλωτή
15. Το Ανοιχτό κύκλωμα
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3η Φάση: Χρήση των οργάνων μέτρησης

Χρονική Διάρκεια: 20 λεπτά της ώρας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Αριθμός φύλλων εργασίας: 1
Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία:
1. Λίγα λόγια για τα Βολτόμετρα....
2. Βολτόμετρο πίνακα ελέγχου
3. Είδη Βολτομέτρων ανάλογα με την ένδειξη τους:
4. Αναλογικό Βολτόμετρο
5. Ψηφιακό Βολτόμετρο
6. Σύνδεση Βολτομέτρου στο κύκλωμα
7. Κύκλωμα μέτρησης τάσης στα άκρα ωμικής αντίστασης
8. Εσωτερική αντίσταση βολτομέτρου
9. Προσοχή στην πολικότητα
10. Λίγα λόγια για τα Αμπερόμετρα....
11. Αναλογικό Αμπερόμετρο
12. Ψηφιακό Αμπερόμετρο
13. Σύνδεση Αμπερομέτρου στο κύκλωμα
14. Τρόπος σύνδεσης του Αμπερομέτρου στο κύκλωμα
15. Εσωτερική Αντίσταση Αμπερομέτρου
16. Προσοχή στην πολικότητα...

4η Φάση: Καταγραφή μετρήσεων
Χρονική Διάρκεια: 20 λεπτά της ώρας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Αριθμός φύλλων εργασίας: 1
Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία:
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5η Φάση: Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση
Χρονική Διάρκεια: 25 λεπτά της ώρας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Αριθμός φύλλων εργασίας: 1
Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία:

1. Το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα
2. Συμβολική παράσταση Ηλεκτρικού Κυκλώματος
3. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
4. Ερωτήσεις κατανόησης Σ/Λ
5. Ερωτήσεις κατανόησης Σ/Λ
6. Ερώτηση αντιστοίχισης
7. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
8. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
9. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
10. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
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1η Φάση: Γνωριμία με το λογισμικό
Σχεδίασης-Προσομοίωσης “Tina Pro”
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1η Φάση: Γνωριμία με το λογισμικό
Σχεδίασης-Προσομοίωσης “Tina Pro”
Χρονική Διάρκεια: 15 λεπτά της ώρας
Χώρος Διεξαγωγής: : Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser και το
Λογισμικό Σχεδίασης-Προσομοίωσης “Tina Pro”
Φύλλα εργασίας: Τα φύλλα εργασίας είναι συνημμένα στην 3η σελίδα του εγγράφου. Εναλλακτικά
μπορείτε να τα μεταφορτώσετε εκ νέου από τις παρακάτω διαδικτυακές θέσεις.
•

Φύλλο Εργασίας 1

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1_senario hlektrotexnias _dkavalieros
Ζητάμε από τους μαθητές να αναζητήσουν, να εγκαταστήσουν το προτεινόμενο λογισμικό
και να ¨παίξουν¨ σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του λογισμικού, ανακαλύπτοντας τις
δυνατότητες του.

1. Κατασκευή κυκλωμάτων με τη βοήθεια του λογισμικού «Tina Pro»
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Διαδραστικό Βίντεο
Υπερσύνδεσμος:

https://www.youtube.com/watch?v=uIB9Onzhn1w

Διευκρίνιση: Παρουσιάζονται οι βασικές δυνατότητες του λογισμικού

Αυτό το διαδραστικό εργαλείο περιέχει βίντεο και είναι διαθέσιμο στον παραπάνω υπερσύνδεσμο.
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2η Φάση: Κατασκευή απλού κυκλώματος
Συνεχούς Ρεύματος
Χρονική Διάρκεια: 20 λεπτά της ώρας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής εφοδιασμένο με οποιοσδήποτε browser
Φύλλα εργασίας:
Τα φύλλα εργασίας είναι συνημμένα στην 3η σελίδα του εγγράφου. Εναλλακτικά μπορείτε να τα
μεταφορτώσετε εκ νέου από τις παρακάτω διαδικτυακές θέσεις.
•

•

Φύλλο Εργασίας 1
http://www.jimkava.com/wp-content/uploads/2018/04/ΦΥΛΛΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-1_ΦΑΣΗ2_senario-hlektrotexnias-_dkavalieros.pdf
Φύλλο Εργασίας 2
http://www.jimkava.com/wp-content/uploads/2018/04/ΦΥΛΛΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-2_ΦΑΣΗ2_senario-hlektrotexnias-_dkavalieros.pdf

Κατά τη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται να απεικονίσουν ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα,
χρησιμοποιώντας τα προσφερόμενα στοιχεία του λογισμικού.
Η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού είναι διακριτική σε αυτή τη φάση. Σκοπός είναι η ανακάλυψη της
ορθής συνδεσμολογία από τον μαθητή και όχι η αβασάνιστη εκτέλεση οδηγιών.

1. Το συνεχές ρεύμα :
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Κείμενο
Υπερσύνδεσμος: https://el.wikipedia.org/wiki/Συνεχές_ρεύμα
Ως συνεχές ρεύμα (αγγλ. direct current, συντμ. DC) θεωρείται η σταθερή ροή των ηλεκτρονίων σε μία
ενιαία κατεύθυνση, π.χ. σε ένα καλώδιο, αλλά μπορεί επίσης να είναι μέσω ημιαγωγών και μέσω
κενού όπως το ηλεκτρόνιο ή οι ιονικές ακτίνες. Στο συνεχές ρεύμα, τα ηλεκτρόνια ρέουν προς την ίδια
κατεύθυνση. Η διαφορά αυτή διακρίνει το συνεχές από το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Ένας όρος που
χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για το συνεχές ρεύμα ήταν το γαλβανικό ρεύμα. Ένα ρεύμα του
οποίου η τιμή αλλά όχι η πολικότητα μεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου θεωρείται συνεχές (DC)
και όχι εναλλασσόμενο (AC).
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2. Γραφική παράσταση Συνεχούς Ρεύματος:
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Εικόνα
Υπερσύνδεσμος: https://en.wikipedia.org/wiki/Direct current
Διευκρίνιση: Η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων, η οποία διατηρεί σταθερή
διεύθυνση, ονομάζεται Συνεχές Ρεύμα.

Συνεχές ρεύμα (κόκκινη γραμμή). Ο κάθετος άξονας δείχνει ρεύμα ή τάση και ο οριζόντιος
άξονας «t» μετράει τον χρόνο και δείχνει την τιμή μηδέν.

3. Παράσταση απλού ηλεκτρικού κυκλώματος:
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Εικόνα
Υπερσύνδεσμος: http://www.jimkava.com/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-011.png
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4. Πηγή Σ.Ρ :
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Εικόνα
Υπερσύνδεσμος: http://www.jimkava.com/wp-content/uploads/2018/04/ΠΗΓΗ-Σ.Ρ.png

5. Διακόπτης :
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Εικόνα
Υπερσύνδεσμος: http://www.jimkava.com/wp-content/uploads/2018/04/ΑΠΛΟΣΔΙΑΚΟΠΤΗΣ.png
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6. Καταναλωτής:

Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Εικόνα
Υπερσύνδεσμος: http://www.jimkava.com/wpcontent/uploads/2018/04/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.png

7. Αγωγός:
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Εικόνα

8. Ακραίες τιμές αντίστασης:
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Κείμενο
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/5623/1356/#question8941

Πέρα από την κανονική λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, μπορεί τα στοιχεία
που αποτελούν το κύκλωμα να πάρουν ακραίες τιμές, επηρεάζοντας τη λειτουργία
του κυκλώματος.
Για παράδειγμα όταν η πηγή σταματήσει να τροφοδοτεί το κύκλωμα με
τάση, το κύκλωμα δεν λειτουργεί. Η τάση είναι η αιτία και το ρεύμα που
κυκλοφορεί στο κύκλωμα το αποτέλεσμα.
Χωρίς αιτία δεν μπορώ να έχω αποτέλεσμα, άρα οι λαμπτήρες μου δεν ανάβουν .
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9. Κύκλωμα χωρίς πηγή τάσης :
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Εικόνα
Υπερσύνδεσμος: http://www.jimkava.com/wpcontent/uploads/2018/04/ΚΥΚΛΩΜΑΧΩΡΙΣ-ΠΗΓΗ.png

I=0

U=0

10. Μηδενισμός αντίστασης:
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Κείμενο
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/5623/1356/#question8944

Στην περίπτωση που η πηγή του κυκλώματος τροφοδοτεί κανονικά το κύκλωμα, αλλά
για κάποιο λόγο μηδενίζεται η τιμή της αντίστασης στο κύκλωμα, το ρεύμα παίρνει
μέγιστες τιμές, επικίνδυνες για το κύκλωμα και τον χειριστή του.

11. Κύκλωμα χωρίς αντίσταση :

Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Κείμενο
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/5623/1356/#question8946

Στην περίπτωση μηδενισμού της αντίστασης του καταναλωτή και μιλώντας για ένα
ιδανικό κύκλωμα όπου οι αγωγοί σύνδεσης και όλα τα άλλα στοιχεία του κυκλώματος
έχουν μηδενική αντίσταση, ο καταναλωτής συμπεριφέρεται ως ιδανικός αγωγός.
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13

Το κύκλωμα μετατρέπεται σε βραχυκύκλωμα.

12. Το Βραχυκύκλωμα :
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Εικόνα
Υπερσύνδεσμος: http://www.jimkava.com/wpcontent/uploads/2018/04/ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ.png

13. Πραγματικές συνθήκες λειτουργίας:
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Κείμενο
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/5623/1356/#question8947
Μιλώντας σε πραγματικές συνθήκες, ο μηδενισμός της αντίστασης του κυκλώματος,
δεν είναι δυνατός, μια και το κύκλωμα απαρτίζεται και από άλλα στοιχεία που
παρουσιάζουν αντίσταση στο ρεύμα, όπως οι αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος.

14. Διακοπή λειτουργίας καταναλωτή:
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Κείμενο
Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/5623/1356/#question8949
Όταν ο καταναλωτής που έχουμε συνδεδεμένο στο κύκλωμα σταματήσει να
λειτουργεί λόγω βλάβης (π.χ καεί η λάμπα), τότε η αντίσταση του γίνεται αμέσως
άπειρη. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτή μας, συμπεριφέρεται ως ανοικτός
διακόπτης.

ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

14

Το κύκλωμα μετατρέπεται σε ανοιχτοκύκλωμα . Συνεπώς, το κύκλωμα παύει να
διαρρέεται από ρεύμα.

15. Το Ανοιχτοκύκλωμα:
Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Εικόνα
Υπερσύνδεσμος: http://www.jimkava.com/wpcontent/uploads/2018/04/ΑΝΟΙΧΤΟΚΥΚΛΩΜΑ.png

SW-SPST1

R→00
I=0
V1 5
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3η Φάση: Χρήση των οργάνων μέτρησης
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