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Περίληψη
Στην εργασία αυτή επιχειρώ να περιγράψω το ρόλο του πειράµατος και τον τρόπο
διεξαγωγής του στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών -ιδιαίτερα της φυσικής- στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Αναλύω τη σχέση του πειράµατος µε το αντίστοιχο
θεωρητικό πλαίσιο και εξετάζω πώς γίνεται ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή του
«κατάλληλου» πειράµατος, στο πλαίσιο της διδασκαλίας. Αναδεικνύω το ρόλο και τη
µορφή του φύλλου εργασίας που πρέπει να συνοδεύει µια πειραµατική διαδικασία.
Τέλος, αναπτύσσω τη σηµασία της ένταξης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο
φυσικών επιστηµών. Επισηµαίνω µερικά πλεονεκτήµατα της χρήσης συστηµάτων MBL
(Microcomputer Based Laboratory) για τη διεξαγωγή πειραµάτων κατά τη διδασκαλία
των φυσικών επιστηµών και παραθέτω παράδειγµα σχετικού φύλλου εργασίας.
■

Η γλώσσα των φυσικών επιστηµών και ένα γενικό πλαίσιο της διδασκαλίας
τους

Σύµφωνα µε τις αντιλήψεις που κυριαρχούν στη σύγχρονη επιστηµονική
κοινότητα(1,2,9,10), η περιγραφή και η ερµηνεία των φαινοµένων µε τα οποία ασχολείται
κάθε φυσική επιστήµη γίνεται στο πλαίσιο µιας ιδιαίτερης γλώσσας. Η γλώσσα κάθε
φυσικής επιστήµης οικοδοµείται και αναπτύσσεται έτσι ώστε να διασφαλίζονται τρεις
θεµελιώδεις απαιτήσεις:
1) Χαρακτηρίζεται από τη µέγιστη δυνατή οικονοµία εννοιών και όρων. Οι όροι, οι
έννοιες και οι σχέσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο της επιστηµονικής γλώσσας,,
αναδεικνύουν την ενότητα που υποκρύπτεται κάτω από την πολλαπλότητα και
ποικιλία των φυσικών φαινοµένων. Για παράδειγµα, η άπειρη ποικιλία των
κινήσεων των αντικειµένων του φυσικού κόσµου µπορεί να περιγραφεί µε ένα
µικρό σύνολο όρων της γλώσσας της µηχανικής, όπως θέση, χρόνος, ταχύτητα,
ορµή, ενέργεια κλπ. Η ενοποιητική περιγραφή των φυσικών φαινοµένων
προϋποθέτει βέβαια µια δοµηµένη συγκρότηση «γλωσσικών παιχνιδιών» και
δυνατότητα αξιολόγησής τους µε τη βοήθεια εµπειρικού ελέγχου. Έτσι, η ενότητα
της περιγραφής είναι συνυφασµένη µε τη διαδικασία συγκρότησης θεωριών και
θεωρητικών προτύπων (µοντέλων), αλλά και µε το σχεδιασµό πειραµατικών
διατάξεων και διαδικασιών, µε τις οποίες ελέγχεται η αξιοπιστία τους.
2) Κάθε θεωρία ή θεωρητικό µοντέλο έχει υποθετικο–παραγωγική δοµή(1,4).
Θεµελιώνεται πάνω σε ένα µικρό σύνολο, λίγο – πολύ αυθαίρετων υποθέσεων. Οι
υπόλοιπες προτάσεις, που αφορούν στην περιγραφή ή την ερµηνεία των φυσικών
φαινοµένων, προκύπτουν από τις υποθέσεις αυτές µε τη βοήθεια των νόµων της
Λογικής και των Μαθηµατικών.
3) Κάθε θεωρία (ή πρότυπο) είναι έτσι διατυπωµένη ώστε να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα εµπειρικού (πειραµατικού) ελέγχου των θεωρητικών προβλέψεών
της(1,4).
Η ενοποιητική και συνεκτική εικόνα, που οι επιστήµονες επιχειρούν να µορφοποιήσουν
για τον κόσµο, αναπόφευκτα ασκεί σηµαντική επίδραση τόσο στο περιεχόµενο όσο και
στο χαρακτήρα της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήµες(4). Έτσι, είναι δυνατό να
περιγραφεί, σε αδρές γραµµές, ένα γενικό πλαίσιο αρχών διδασκαλίας των φυσικών
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επιστηµών, που εδράζεται στις σύγχρονες µεθόδους σύνθεσης της εικόνας του κόσµου,
όπως την αντιλαµβάνεται η επιστήµη:
1) Επιχειρώ να εισάγω σταδιακά τους µαθητές στην επιστηµονική γλώσσα και να
τους εξοικειώσω µε αυτήν, ξεκινώντας από την καθηµερινή γλώσσα.
a) Προτρέπω τους µαθητές να περιγράψουν στο πλαίσιο της γλώσσας που ήδη
κατέχουν και χρησιµοποιούν, φυσικά φαινόµενα που παρατηρούν στην
καθηµερινή ζωή ή, µέσω δραστηριοτήτων, στην τάξη.
b) Επιχειρώ να αναδείξω την ανεπάρκεια των εννοιών της καθηµερινής γλώσσας
όσον αφορά στην ακριβή και σαφή περιγραφή των φυσικών φαινοµένων.
Μέσω γνωστικών συγκρούσεων δείχνω ότι οι όροι της κοινής γλώσσας είναι
ανακριβείς και ασαφείς. Παράλληλα εισάγω τους όρους της νέας γλώσσας και
τους χρησιµοποιώ στην περιγραφή των ίδιων φυσικών φαινοµένων.
Αντιδιαστέλλω τις δύο περιγραφές, προσπαθώντας να ανιχνεύσω και να άρω
τις παρανοήσεις των µαθητών.
c) Σταδιακά εµπλουτίζω τη νέα γλώσσα και µέσω εφαρµογών και
δραστηριοτήτων, προσπαθώ να εξοικειώσω τους µαθητές µε αυτή. Επισηµαίνω
ότι µε τη χρήση ενός πικρού αριθµού όρων και εννοιών µπορούν να
περιγράψουν µια πολύ µεγάλη ποικιλία φαινοµένων.
2) Οι έννοιες και οι προτάσεις της επιστηµονικής γλώσσας σχηµατίζουν µια
λογικό-µαθηµατική δοµή, που στηρίζεται σε ένα µικρό αριθµό αρχικών
υποθέσεων.
Κατευθύνω τους µαθητές στο σχηµατισµό απλών και σταδιακά συνθετότερων
θεωρητικών µοντέλων. Τους προτρέπω να διατυπώνουν υποθέσεις, να κάνουν
παραγωγικούς συλλογισµούς και να συνθέτουν λογικές προτάσεις και νόµους, µε
σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας του φυσικού κόσµου.
3) Μερικές από τις προτάσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο του θεωρητικού
µοντέλου, είναι δυνατόν να ελεγχθούν πειραµατικά.
a) Αναδεικνύω τον εµπειρικό χαρακτήρα των φυσικών επιστηµών: Απαραίτητη
προϋπόθεση εγκυρότητας κάθε θεωρητικού προτύπου είναι η δυνατότητα
διατύπωσης προβλέψεων, που να µπορούν να ελεγχθούν πειραµατικά.
b) Κατευθύνω τους µαθητές στο σχεδιασµό και διεξαγωγή πειραµάτων µέσα στην
τάξη ή στο εργαστήριο, µε στόχο τον εµπειρικό έλεγχο ολόκληρου του
θεωρητικού πλαισίου. Εξοικειώνονται σταδιακά, µε τη µέτρηση µεγεθών και
την επεξεργασία πειραµατικών δεδοµένων.
c) Συστηµατοποιούν τα αποτελέσµατα του πειράµατος και προβαίνουν σε
αξιολόγηση τόσο των θεωρητικών προβλέψεων όσο και της πειραµατικής
διαδικασίας.
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■

Το πείραµα στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών – Φύλλα εργασίας
1. Τι είναι πείραµα – Πείραµα και Θεωρία – Σχεδιασµός του πειράµατος

Πείραµα ονοµάζεται η αναπαραγωγή ενός φαινοµένου κάτω από ελεγχόµενες
συνθήκες, µε στόχους:
a. την επικύρωση ή τη διάψευση των προβλέψεων µιας θεωρίας
b. τη µέτρηση φυσικών µεγεθών
Ένα πείραµα σχεδιάζεται στο πλαίσιο της θεωρίας ή του προτύπου, που επιδιώκω να
ελέγξω(1,4). Το πειραµατικό αποτέλεσµα επικυρώνει ή διαψεύδει το συνολικό
θεωρητικό σύστηµα µε βάση το οποίο σχεδιάστηκε, αλλά και εκείνο επί του οποίου
στηρίζεται η κατασκευή και λειτουργία των συσκευών που χρησιµοποιήθηκαν για τη
διεξαγωγή του(4). Συνεπώς η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µιας πειραµατικής
διαδικασίας, οφείλει να λαµβάνει υπόψη της, τόσο το θεωρητικό πλαίσιο, όσο και τις
συνθήκες λειτουργίας της πειραµατικής διάταξης και των συσκευών που την
απαρτίζουν.
2. Είδη πειραµάτων κατά τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών
Τα πειράµατα που εντάσσω στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών, µπορούν να
ταξινοµηθούν σε κατηγορίες. Η ταξινόµηση των πειραµάτων συναρτάται µε το ρόλο
που θέλω να παίξει το πείραµα στη διδακτική διαδικασία. Ο ρόλος αυτός
προσδιορίζεται από το σχέδιο του µαθήµατος, τους διδακτικούς στόχους που έχω θέσει,
αλλά και τις γενικότερες – µακροπρόθεσµες προοπτικές του µαθήµατος. Μπορώ να
διακρίνω τις ακόλουθες κατηγορίες πειραµάτων:
1) Πείραµα εντυπωσιασµού
Πρόκειται για πειραµατική δραστηριότητα που πραγµατοποιείται µέσα στην τάξη
στην αρχή µιας διδακτικής ενότητας. Στοχεύει στον εντυπωσιασµό των µαθητών,
ώστε να κινήσει το ενδιαφέρον τους για το µάθηµα. Η κίνηση του στρόµβου πάνω
σε ένα νήµα ή η πτώση ενός µαγνήτη µέσα σε κατακόρυφο χάλκινο σωλήνα,
εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία.
2) Σύντοµη πειραµατική δραστηριότητα
Πειράµατα-δραστηριότητες µικρής διάρκειας, που διεξάγουµε κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας για να υποστηρίξουµε έναν ισχυρισµό, να εισάγουµε µια έννοια, να
προκαλέσουµε µια γνωστική σύγκρουση κλπ. Τα παραδείγµατα εδώ είναι άπειρα:
Ο προσδιορισµός της θέσης µιας µικρής πέτρας στο δάπεδο της αίθουσας, η
εκτόξευση µιας κιµωλίας κατακόρυφα προς τα πάνω, η εκτίµηση και µέτρηση της
θερµοκρασίας νερού διαφορετικής θερµοκρασίας, η αλλαγή του χρώµατος ενός
δείκτη κατά την ανάµειξη ηλεκτρολυτικών διαλυµάτων κλπ.
3) Πείραµα επίδειξης µε φύλλο εργασίας
Στο πείραµα επίδειξης οι µαθητές παρακινούνται να σχεδιάσουν ένα πείραµα µε
στόχο να αναλύσουν ένα φαινόµενο, να ελέγξουν κάποιες υποθέσεις ή φυσικούς
νόµους, να µετρήσουν και να συσχετίσουν φυσικά µεγέθη. Μετά τη συζήτηση, ο
καθηγητής συνθέτει την πειραµατική διάταξη και οι µαθητές παρακολουθούν το
πείραµα που διεξάγεται από τον καθηγητή ή από οµάδα µαθητών. Στη συνέχεια, ή
ταυτόχρονα, συµπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας. Στο φύλλο εργασίας καλούνται
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να αναλύσουν το φαινόµενο που παρακολούθησαν κατά τη διεξαγωγή του
πειράµατος, να σχετίσουν τα µεγέθη που εµπλέκονται στην περιγραφή του, να
επεξεργαστούν πειραµατικά δεδοµένα, να σχεδιάσουν γραφικές παραστάσεις, να
συγκρίνουν τις θεωρητικές προβλέψεις µε τα αποτελέσµατα του πειράµατος, να
αξιολογήσουν τις συνθήκες διεξαγωγής του πειράµατος και τη λειτουργία των
συσκευών που χρησιµοποιήθηκαν.
Ένα πείραµα επίδειξης είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από το κατάλληλο φύλλο
εργασίας. Η οργάνωση των φύλλων εργασίας είναι το θέµα της επόµενης
παραγράφου. Ενδεικτικό φύλλο εργασίας παρατίθεται στο παράρτηµα.
Τα πειράµατα επίδειξης διεξάγονται κατά προτίµηση στο εργαστήριο, όπου µπορεί
να χρησιµοποιηθεί χωρίς να χαθεί χρόνος, ο αναγκαίος υποβοηθητικός εξοπλισµός.
4) Εργαστήριο ανά οµάδες στο εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών («µετωπικό»
εργαστήριο)
Είναι το πείραµα που εκτελείται στο εργαστήριο, από οµάδες µαθητών και έχει όλα
τα χαρακτηριστικά του πειράµατος επίδειξης. ∆ιακρίνεται από αυτό στον τρόπο
διεξαγωγής του: Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες πλήθους µικρότερο ή ίσο του 4.
Κάθε οµάδα έχει έναν οδηγό, όπου παρουσιάζονται: Οι στόχοι του πειράµατος, το
απαιτούµενο θεωρητικό υπόβαθρο, τα απαιτούµενα όργανα, απεικόνιση της
διάταξης, οδηγίες διεξαγωγής της πειραµατικής διαδικασίας. Μαζί µε τον οδηγό
υπάρχει και το σχετικό φύλλο εργασίας. Κάθε οµάδα µαθητών συνθέτει την
πειραµατική διάταξη, εκτελεί το πείραµα, καταγράφει τις παρατηρήσεις της ή τις
µετρήσεις των εµπλεκοµένων µεγεθών, επεξεργάζεται τα πειραµατικά δεδοµένα και
συµπληρώνει το φύλλο εργασίας.
Όπως στο πείραµα επίδειξης, το φύλλο εργασίας είναι απαραίτητο συστατικό και
στο πείραµα ανά οµάδες (σχήµα 1). Μέσω του φύλλου εργασίας οι µαθητές θα
µπορέσουν να αναλύσουν το φαινόµενο που παρατηρούν, µε τους όρους της
επιστηµονικής γλώσσας και να κατανοήσουν τη σχέση της θεωρίας µε τον κόσµο
της εµπειρίας και των αισθήσεων. Παραδείγµατα εργαστηριακών οδηγών και
φύλλων εργασίας, που αναφέρονται σε εργαστήριο ανά οµάδες µαθητών, υπάρχουν
στους εργαστηριακούς οδηγούς των διδακτικών πακέτων που αναφέρονται στη
βιβλιογραφία.

Πείραµα επίδειξης

Οµαδικό εργαστήριο

Φύλλο εργασίας
Σχήµα 1

Πώς σχεδιάζω το φύλλο εργασίας µιας πειραµατικής δραστηριότητας;
Η συµπλήρωση φύλλου εργασίας από τους µαθητές είναι απαραίτητη, είτε η
πειραµατική δραστηριότητα έχει τη µορφή πειράµατος επίδειξης, είτε πειράµατος που
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διεξάγεται από οµάδες µαθητών (µετωπικό εργαστήριο). Στην περίπτωση του
πειράµατος ανά οµάδες µαθητών, µαζί µε το φύλλο εργασίας πρέπει να δοθούν και
οδηγίες που αφορούν στη συναρµολόγηση της πειραµατικής διάταξης και τη διεξαγωγή
του πειράµατος.
Ένας τυπικός, πλήρης εργαστηριακός οδηγός για τη διεξαγωγή µιας πειραµατικής
δραστηριότητας, µαζί µε το σχετικό φύλλο εργασίας, περιλαµβάνει:
1) Τις βασικές έννοιες και τα φυσικά µεγέθη που εµπλέκονται στην περιγραφή του
φαινοµένου που θέλουµε να αναπαράγουµε στο εργαστήριο.
2) Τους στόχους του πειράµατος.
3) Επισηµάνσεις, που αφορούν στο θεωρητικό υπόβαθρο της πειραµατικής
διαδικασίας ή στη λειτουργία της πειραµατικής διάταξης.
4) Τα όργανα που απαιτούνται για τη συναρµολόγηση και τη λειτουργία της
πειραµατικής διάταξης.
5) Οδηγίες για τη συναρµολόγηση της πειραµατικής διάταξης και την εκτέλεση του
πειράµατος.
6) Οδηγίες και ερωτήσεις, που αφορούν στην επεξεργασία των πειραµατικών
δεδοµένων και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα:
a) Πίνακες µετρήσεων, που συµπληρώνονται από το µαθητή κατά τη διεξαγωγή
της πειραµατικής διαδικασίας.
b) Συστήµατα ορθογωνίων αξόνων, για το σχεδιασµό πειραµατικών γραφικών
παραστάσεων.
c) Ερωτήσεις που αφορούν στην ανάλυση των παρατηρούµενων φαινοµένων, µε
τους όρους της επιστηµονικής γλώσσας που έχει διδαχθεί ο µαθητής.
d) Ερωτήσεις που αφορούν στη διατύπωση συµπερασµάτων που προκύπτουν από
την επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων.
e) Ερωτήσεις που αφορούν στη διατύπωση θεωρητικών προβλέψεων και
επικύρωσή τους ή όχι από τα αποτελέσµατα του πειράµατος.
f) Αιτιολόγηση των αποκλίσεων µεταξύ της θεωρητικής πρόβλεψης και των
πειραµατικών δεδοµένων. [Για παράδειγµα, ερωτήσεις όπως: «Η πειραµατική
διάταξη ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και συνθήκες για τη
διεξαγωγή του πειράµατος, ώστε τα πειραµατικά δεδοµένα να είναι αξιόπιστα;»
«Τα πειραµατικά αποτελέσµατα επηρεάζονται σηµαντικά από παράγοντες που
αγνοήσαµε στη θεωρητική ανάλυση του πειράµατος;» κλπ].
Το µέρος του φύλλου εργασίας που αφορά στην πειραµατική διαδικασία
συµπληρώνεται από τους µαθητές µέσα στο εργαστήριο (µετρήσεις, γραφικές
παραστάσεις, περιγραφές φαινοµένων). Το υπόλοιπο (συµπεράσµατα, ερωτήσεις
αξιολόγησης κλπ), εφόσον δεν επαρκεί ο χρόνος, συµπληρώνεται στο σπίτι.
3. Η χρήση συστηµάτων MBL στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών
Τα Συστήµατα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (ΣΣΛΑ, ή MBL-Microcomputer
Based Laboratory) αποτελούν εφαρµογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ ή ICT) στο εργαστήριο φυσικών επιστηµών. Πρόκειται για
συστήµατα λήψης µετρήσεων µε τη βοήθεια αισθητήρων, αυτόµατης επεξεργασίας των
πειραµατικών δεδοµένων και απεικόνισης των σχετικών γραφηµάτων στην οθόνη Η/Υ.
Η απεικόνιση των πειραµατικών γραφηµάτων γίνεται (σχεδόν) ταυτόχρονα µε τη
διεξαγωγή του πειράµατος και τη λήψη των µετρήσεων (Real Time Experiment)(8), µε
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αποτέλεσµα ο µαθητής να µπορεί να συσχετίζει άµεσα το φαινόµενο που παρατηρεί µε
τη µεταβολή των µεγεθών που χρησιµοποιούµε για την περιγραφή του(5). Η ένταξη του
πειράµατος στη διδασκαλία µε τη βοήθεια συστηµάτων MBL, γίνεται, όπως και στις
πειραµατικές δραστηριότητες µε παραδοσιακό εξοπλισµό, µε τη συµπλήρωση σωστά
οργανωµένου φύλλου εργασίας.
Η αξία των συστηµάτων MBL στη διδακτική διαδικασία, πέραν της ταυτόχρονης
παρατήρησης του φαινοµένου και της µεταβολής των µεγεθών που το περιγράφουν,
έγκειται κυρίως στην ανάλυση φαινοµένων που εξελίσσονται γρήγορα, οπότε η
διεξαγωγή µετρήσεων µε συµβατικές διατάξεις σχολικού εργαστηρίου δεν είναι εφικτή.
Στις περιπτώσεις αυτές εντάσσονται, για παράδειγµα, τα φαινόµενα Η/Μ επαγωγής, η
µελέτη µηχανικών ταλαντώσεων και άλλων κινήσεων, η ταλάντωση κυκλωµάτων RLC,
η φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτών, η µελέτη χρονοκυκλωµάτων LC, κλπ.(3,6,7,8)
Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε συνδυασµό µε λογισµικό προσοµοίωσης,
όπως το Modellus(6). Στο πλαίσιο του λογισµικού κατασκευάζεται το θεωρητικό
µοντέλο, που απεικονίζει τη λειτουργία της πειραµατικής διάταξης, και γίνεται άµεση
σύγκριση της θεωρητικής πρόβλεψης µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Επιπλέον
δίνεται η δυνατότητα επιλογής των πλέον κατάλληλων τιµών των σταθερών της
πειραµατικής διάταξης (για παράδειγµα, αντίσταση, αυτεπαγωγή, χωρητικότητα, σε ένα
κύκλωµα RLC, ή συντελεστής τριβής, γωνία κλίσης σε διάταξη κίνησης σώµατος σε
κεκλιµένο επίπεδο), ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη συµφωνία θεωρητικών και
πειραµατικών γραφηµάτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται µέτρηση των σχετικών
φυσικών µεγεθών και σύγκριση των τιµών τους µε άλλες πειραµατικές µεθόδους.
Κάθε σύστηµα MBL, αποτελείται από ένα σύστηµα αισθητήρων, έναν καταγραφέα
(logger) και ένα λογισµικό. Η µέτρηση των φυσικών µεγεθών επιτυγχάνεται µέσω
αισθητήρων (αισθητήρες θερµοκρασίας, ηλεκτρικού ρεύµατος, τάσης, µαγνητικού
πεδίου, pH, πίεσης, δύναµης, απόστασης, φωτεινής έντασης κλπ). Οι µετρούµενες τιµές
καταγράφονται και αποθηκεύονται από τον καταγραφέα και η επεξεργασία τους γίνεται
από το λογισµικό του συστήµατος. Το λογισµικό επιτρέπει τον καθορισµό της
συχνότητας λήψης µετρήσεων, τη δηµιουργία και επεξεργασία πειραµατικών
γραφηµάτων και την εξαγωγή των µετρήσεων σε λογιστικό φύλλο. Τα πειραµατικά
δεδοµένα µπορούν να επεξεργαστούν µε το λογισµικό του συστήµατος, ή να
µεταφερθούν σε κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό, όπου γίνεται σύγκριση ανάµεσα
στα πειραµατικά γραφήµατα και τις αντίστοιχες θεωρητικές προβλέψεις και
υπολογίζεται η πειραµατική τιµή φυσικών µεγεθών.
Παράδειγµα φύλλου εργασίας πειραµάτων που διεξάγονται µε τη βοήθεια συστήµατος
MBL παρατίθεται στο παράρτηµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτικό φύλλο εργασίας πειραµατικής δραστηριότητας, µε εφαρµογή
συστηµάτων MBL, στο σχολικό εργαστήριο

Η/Μ ΕΠΑΓΩΓΗ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ
FARADAY
Στόχοι
Κατά τη διεξαγωγή της άσκησης θα µάθεις:
1) Να σχεδιάζεις τα γραφήµατα:
a) του µαγνητικού πεδίου που προκαλεί µαγνήτης στο εσωτερικό του πηνίου, όταν
κινείται ως προς αυτό,
b) της ΗΕ∆ από επαγωγή που παράγεται στο πηνίο λόγω της µεταβολής της
µαγνητικής ροής στο εσωτερικό του.
2) Να επεξεργάζεσαι τα πειραµατικά γραφήµατα (a) και (b), ώστε:
a) Να υπολογίζεις τις πειραµατικές τιµές της ΗΕ∆, σε ορισµένες χρονικές στιγµές.
b) Στις ίδιες χρονικές στιγµές να υπολογίζεις το ρυθµό µεταβολής του µαγνητικού
πεδίου στο εσωτερικό του πηνίου.
c) Να ελέγχεις αν η ΗΕ∆ είναι ανάλογη του ρυθµού µεταβολής του µαγνητικού
πεδίου, όπως προβλέπεται από το νόµο της ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής του
Faraday.
Τι προβλέπει η θεωρία
Σύµφωνα µε το νόµο του Faraday, όταν από ένα πηνίο διέρχεται µαγνητική ροή Φ που
µεταβάλλεται µε το χρόνο, στους ακροδέκτες του αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική
δύναµη (ΗΕ∆) από επαγωγή που είναι ανάλογη του ρυθµού µεταβολής της ροής:
E=−

∆Φ ολ
∆t

(1)

Γνωρίζουµε ότι µαγνητική ροή Φολ που διέρχεται από το πηνίο είναι ανάλογη του
µαγνητικού πεδίου Β, µέσα στο οποίο βρίσκεται το πηνίο. Έτσι από τη σχέση 1
προκύπτει ότι, αν η µεταβολή της ροής οφείλεται στη µεταβολή του µαγνητικού πεδίου,
η ΗΕ∆ από επαγωγή είναι ανάλογη του ρυθµού µεταβολής του µαγνητικού πεδίου:
Eεπ = −K ⋅

∆Β
∆t

(2)

όπου η σταθερά Κ εξαρτάται από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (εµβαδόν των
σπειρών, µήκος του πηνίου) και τον αριθµό των σπειρών του πηνίου.
Σύµφωνα µε τη (θεωρητική) σχέση 2, αν τοποθετήσουµε ένα πηνίο µέσα σε ένα
µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο και µετράµε σε συνάρτηση µε το χρόνο το Ε και το Β,
τότε σε κάθε χρονική στιγµή το Ε και η κλίση της καµπύλης Β-t είναι µεγέθη ανάλογα.
Με το σύστηµα ΣΛΑ µπορούµε να κατασκευάσουµε τα πειραµατικά γραφήµατα της
ΗΕ∆ και του µαγνητικού πεδίου σε συνάρτηση µε το χρόνο (Εεπ-t και Β-t). Να
υπολογίσουµε τις πειραµατικές τιµές των Ε και ∆Β/∆t σε ορισµένες χρονικές στιγµές
και να ελέγξουµε αν ο λόγος τους ( Εεπ /(
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∆Β
) ) διατηρεί την τιµή του σταθερή.
∆t

Απαιτούµενα όργανα και υλικά
Σύστηµα ΣΛΑ µε αισθητήρες τάσης και µαγνητικού πεδίου (DBLab Fourier). Πηνίο
24000 σπειρών.
Ισχυρό ευθύγραµµο µαγνήτη. Χάρακα. Ορθοστάτη.

Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση της πειραµατικής διάταξης
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τάξη και τµήµα: _________
Ηµεροµηνία: _________________
Όνοµα µαθητή: ________________________________
Επεξεργασία πειραµατικών δεδοµένων
1. Παρατήρησε τα πειραµατικά γραφήµατα Ε-t και Β-t και συµπλήρωσε το κείµενο
που ακολουθεί:
Όταν η κλίση της καµπύλης Β-t αυξάνεται, τότε το Ε __________ µε το χρόνο.
Όταν η κλίση της Β-t ελαττώνεται, τότε το Ε ___________. Τα ακρότατα της
καµπύλης Ε-t παρατηρούνται στις χρονικές στιγµές που αντιστοιχούν σε
___________ _________ της καµπύλης Β-t. Σε αυτές τις χρονικές στιγµές το µέτρο
της ταχύτητας του µαγνήτη και ο ρυθµός µεταβολής της µαγνητικής ροής που
διέρχεται από το πηνίο (σε απόλυτη τιµή) έχουν __________ τιµές.
2. Από τα πειραµατικά γραφήµατα Ε-t, Β-t:
2.1. Υπολόγισε τις ακρότατες τιµές (µέγιστες ή ελάχιστες) της ΗΕ∆ και καταχώρισέ
τις στον πίνακα Α.
2.2. Για κάθε ακρότατη τιµή του Ε υπολόγισε την αντίστοιχη µέγιστη κλίση (a) του
διαγράµµατος Β-t και καταχώρισέ τη στον πίνακα Α. [Ο υπολογισµός της
κλίσης µπορεί να γίνει είτε από το εκτυπωµένο γράφηµα µε χάρακα, είτε µε τη
βοήθεια του λογισµικού του συστήµατος DBLAB]
2.3. Υπολόγισε τους λόγους (Ε/a), και συµπλήρωσε την τελευταία στήλη του
πίνακα Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Ακρότατη τιµή της ΗΕ∆
από επαγωγή: Ε mV

∆Β mT

∆t ms

a=∆Β/∆t
mT/s

K=E/a
V.s/T

3. Στο σύστηµα αξόνων Ε-a του σχήµατος 1 τοποθέτησε τα πειραµατικά σηµεία (Ε,a),
που προκύπτουν από τον πίνακα Α. Έλεγξε αν τα σηµεία αυτά βρίσκονται (περίπου)
πάνω σε µια ευθεία που διέρχεται από το µηδέν (0,0) των αξόνων. Αν ναι, σχεδίασε
την ευθεία που διέρχεται πλησιέστερα στο σύνολο των πειραµατικών σηµείων και
από το σηµείο (0,0) των αξόνων.
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4. Με βάση τα πειραµατικά δεδοµένα του πίνακα Α και το γράφηµα που προέκυψε
στο βήµα 3, επικυρώνονται οι προβλέψεις του νόµου του Faraday σε ικανοποιητικό
βαθµό; ΝΑΙ - ΟΧΙ
5. Ποιοι είναι κατά τη γνώµη σου οι πιο σηµαντικοί λόγοι της (όποιας)
παρατηρούµενης απόκλισης µεταξύ της θεωρητικής πρόβλεψης και των
πειραµατικών αποτελεσµάτων; ∆ιάλεξε µέχρι δύο απαντήσεις από τις ακόλουθες:
a) Οι αισθητήρες πραγµατοποιούν µεγάλο πλήθος µετρήσεων σε πολύ µικρό
χρόνο, µε συνέπεια τα πειραµατικά αποτελέσµατα να µην είναι αξιόπιστα.
b) Ο νόµος του Faraday δεν περιγράφει µε ακρίβεια τα φαινόµενα της
ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής.
c) Το λογισµικό του συστήµατος εισάγει συστηµατικά σφάλµατα στην
επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων.
d) Η µαγνητική ροή που διέρχεται από το πηνίο δεν είναι ανάλογη του µαγνητικού
πεδίου που µετράει ο µαγνητικός αισθητήρας.
e) Το πεδίο του µαγνήτη είναι ανοµοιογενές, µε συνέπεια η σχέση 2 πάνω στην
οποία στηρίχτηκε η πειραµατική διαδικασία να είναι προσεγγιστική.
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Πειραµατικά αποτελέσµατα, που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος
µε χρήση του συστήµατος DBLab Fourier.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Ακρότατη τιµή της
ΗΕ∆ από επαγωγή: Ε
mV
-978
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∆Β mT

∆t ms

a=-∆Β/∆t
mT/s

K=E/a
V.s/T

0,430

90

-5,0

196

1026

-0,254

50

5,1

205

-1124

0,235

40

-5,9

191

1124

-0,235

40

5,9

191

928

-0,254

50

5,1

181

-733

0,274

70

-3,9

189
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