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Διδασκαλία των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων μέσω εικονικού πειράματος 

Διδακτικοί στόχοι 

 Να εξοικειωθούν με τις έννοιες: ηλεκτρικό ρεύμα, διαφορά δυναμικού, αντίσταση, … 

 Να συνδέσουν μέσω του ρυθμού κίνησης των ηλεκτρονίων τις παραπάνω έννοιες. 

 Να κατασκευάζουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και να συνδέουν σωστά τα όργανα μέτρησης (βολτόμετρο, 
αμπερόμετρο). 

 Να παίρνουν μετρήσεις, να τις επεξεργάζονται και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. 

Το προτεινόμενο εικονικό περιβάλλον 

Η προσομοίωση  https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-

construction-kit-dc-virtual-lab 

Μπορεί να κατέβει στον Η/Υ και να χρησιμοποιείται εκτός σύνδεσης. 

Οδηγίες χρήσης 

Επιλέγεις εργαστήριο Lab 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
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Εφαρμογές 

Αγωγιμότητα υλικών 

Επιλέγεις υλικά όπως συνδετήρα, γόμα, γραφίτη μολυβιού,…. 

Αντί για αμπερόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί λαμπάκι για πιο εμφανή 

συμπεράσματα (σε μικρότερες τάξεις) 

 

 

 

 

Βραχυκύκλωμα – ασφάλειες 

   

Είναι ξεκάθαρα τα αποτελέσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από τους μαθητές και κυρίως να 

επαναληφτεί όσες φορές χρειάζεται. 

 

Νόμος του Ohm 

 Μπορείς να αλλάζεις τις τιμές της τάσης της πηγής. 
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Σύνθετα κυκλώματα - Κανόνες του Kirchhoff (Κίρχοφ) 

 

Μπορεί να ζητηθεί η λήψη μετρήσεων Τάσης, Ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορα σημεία του ηλεκτρικού 

κυκλώματος, να συγκριθούν και νε εξαχθούν εύκολα, κατανοητά και γρήγορα συμπεράσματα. 

Ερωτήσεις κατανόησης - Ασκήσεις 

  ή      

 

Πλεονεκτήματα 

Μπορεί ο μαθητής να επαναλάβει το εικονικό πείραμα όσες φορές θέλει και να επιμείνει σε πράγματα που τον 

δυσκολεύουν. 

Είναι ορατή η πραγματική φορά κίνησης των ηλεκτρονίων και η συμβατική φορά ρεύματος. 

Είναι εμφανής ο διαφορετικός ρυθμός κίνησης των ηλεκτρονίων και επόμενα η διαφορετική ένταση ρεύματος  

ανάλογα με την τάση της πηγής και την τιμή της αντίστασης. 

Μπορείς να έχεις μια σχετικά πραγματική εικόνα ενός ηλεκτρικού κυκλώματος  αλλά και μια σχηματική 

αναπαράσταση. 

Η χρήση των κλασικών οργάνων μέτρησης είναι εύκολη και πολύ κοντά στην πραγματικότητα ( ακροδέκτες του 

βολτομέτρου). 
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Το αμπερόμετρο με τον ένα ακροδέκτη έχει τη δυνατότητα να μετρά την ένταση του ρεύματος χωρίς να 

διακόπτει το κύκλωμα, οπτικοποιώντας  την έννοια «κάθετη διατομή» στον ορισμό της έντασης του ρεύματος 

και μπορεί να μετακινείται εύκολα από το ένα σημείο στο άλλο. 

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη παρουσία κυκλωμάτων με συνδεσμολογία αντιστατών σε σειρά και παράλληλη ώστε 

να γίνεται σύγκριση. 

Δίνει επίσης τη δυνατότητα σύνθεσης πολύπλοκων διατάξεων ώστε να διευκολύνονται σε ερωτήσεις  

κατανόησης. 

 

 


