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Μ.Α.Θ.Η.ΜΑ 
 

Το λογισµικό Μ.Α.Θ.Η.ΜΑ(αρχικά των λέξεων Μηχανική, Ανάκλαση-∆ιάθλαση, Θερµότητα, 
Ηλεκτρισµός, Μοντέλα και Άτοµα) υλοποιήθηκε από το Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, την εταιρία 01 Πληροφορική Α.Ε. και την Ελληνογαλλική σχολή 
“Άγιος Παύλος” µε την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  
 Το λογισµικό έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε κάθε δραστηριότητα του να ανταποκρίνεται σε τρία 
διαφορετικά επίπεδα: α) πειράµατα προσοµοίωσης(εµπειρικό επίπεδο), συµβολικό επίπεδο(διαγράµµατα 
και γραφικές παραστάσεις) και στη µοντελοποίηση καταστάσεων(σωµατίδια, διανύσµατα και άλλα). 
 Είναι ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση του µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές να µπορούν 
να το χρησιµοποιήσουν σχεδόν άµεσα. Συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης, τετράδιο µαθητή και ένα 
εισαγωγικό σηµείωµα(για τον εκπαιδευτικό θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως βιβλίο του καθηγητή) µε 
θέµατα που αφορούν τη διδακτική προσέγγιση αλλά και µερικές οδηγίες χρήσης του λογισµικού.  Εκτός 
από τη χρήση του στη διδασκαλία στο σχολείο έχει σχεδιασθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να το 
χρησιµοποιήσει ο µαθητής και στο σπίτι του. Έχει ένα πλούσιο ευρετήριο όρων  µε τη βοήθεια του 
οποίου ο µαθητής µπορεί να ανατρέξει στην αντίστοιχη θεωρία. Σε αρκετές ενότητες υπάρχουν και 
ερωτηµατολόγια αξιολόγησης. Ιδιαίτερα στη συνδεσµολογία κυκλωµάτων το λογισµικό δίνει τη 
δυνατότητα ελέγχου της συνδεσµολογίας στο µαθητή ώστε αυτός µε νέα προσπάθεια να κάνει τη σωστή 
συνδεσµολογία.  
 Στην αρχή κάθε ενότητας υπάρχει µια φωνητική εισαγωγή για το συγκεκριµένο πείραµα και σε 
κάποιες περιπτώσεις η εισαγωγή αυτή επεκτείνεται και σε θέµατα θεωρίας. 
 Η θεµατολογία του λογισµικού είναι η παρακάτω: 
Φυσικής Β΄ Γυµνασίου.  
Α) ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 

1) ∆ιαστολή στερεών (θέρµανση µεταλλικής ράβδου και σφαίρας). 
2) ∆ιαστολή υγρών (Θέρµανση υγρού σε δοχείο). 
3) ∆ιαστολή αερίων (θέρµανση αερίου σε δοχείο). 
4) Αλλαγή φυσικής κατάστασης(λιώσιµο πάγου, εξάτµιση νερού). 
Τα θέµατα που αφορούν την αλλαγή της φυσικής κατάστασης των σωµάτων υπάρχουν και στο 

λογισµικό Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον Θερµότητας και Θερµοδυναµικής (ΣΕΠ) όπου όµως δεν 
υπάρχουν δραστηριότητες για τα θέµατα διαστολής των σωµάτων.  

 Β) ΟΠΤΙΚΗ 
1) Ευθύγραµµη διάδοση του φωτός. 
2) Σκιά-παρασκιά 
3) Βασικά και σύνθετα χρώµατα. 
4) Ανάκλαση σε επίπεδο κάτοπτρο. 
5) Ανάκλαση-∆ιάθλαση σε υγρό. 
6) Οπτικό παιχνίδι µε δέσµη Laser. 
Το εικονικό εργαστήριο Οπτικής είναι ιδιαίτερα καλό και καλύπτει αρκετά θέµατα του αναλυτικού 
προγράµµατος. Για τις ενότητες Ανάκλαση-∆ιάθλαση υπάρχουν προσοµοιώσεις που έγιναν µε το 
λογισµικό Modellus καθώς επίσης και αρκετά applets στο διαδίκτυο. Το λογισµικό αυτό όµως 
υπερέχει  λόγω του πλούσιου γραφικού περιβάλλοντος.  

Φυσική Γ΄ Γυµνασίου.   
Α) Μηχανική 

1) Πτώση των σωµάτων στο κενό(χωρίς την επίδραση της Γήινης ατµόσφαιρας). 
2) Πτώση των σωµάτων υπό την επίδραση της Γήινης ατµόσφαιρας. 
3) Πτώση των σωµάτων στο περιβάλλον της Σελήνης. 
Η διδασκαλία των θεµάτων αυτών µπορεί να γίνει και µε τη χρήση των λογισµικών INTERACTIVE 
PHYSICS, MODELLUS, ΤΑ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ, καθώς 
και µε τη χρήση πολλών applets που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Πάντως λόγω των πλούσιων γραφικών 
του πιθανώς να υπερέχει από τη χρήση άλλων λογισµικών για τις µικρότερες ηλικίες µαθητών.  

Β) Ηλεκτρισµός 
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      Στον ηλεκτρισµό το λογισµικό προτείνει τη µελέτη σύνδεσης αντιστατών και το 
νόµο του Ohm. Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιµοποιήσει κανείς ως αντιστάτες και 
λάµπες, µια δυνατότητα ιδιαίτερη χρήσιµη για τη περίπτωση δηµιουργίας 
κυκλωµάτων όπου ο µαθητής έχει άµεση αντίληψη αν η συνδεσµολογία που 
υλοποίησε ήταν σωστή ή όχι(ανάβει ή δεν ανάβει η λάµπα). Το περιβάλλον εργασίας 
είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και η οµοιότητα µε ένα πραγµατικό εργαστήριο µεγάλη. 
Οι διαθέσιµες συνδεσµολογίες είναι του διπλανού σχήµατος. Οι µαθητές χειρίζονται 
καλώδια, αµπερόµετρα και βολτόµετρα όπως και σε ένα πραγµατικό εργαστήριο. Οι 
συνδεσµολογίες που διατίθενται είναι αρκετές για να εξοικειωθεί ο µαθητής στην 
πραγµατική συνδεσµολογία και την κατανόηση της συµβολικής συνδεσµολογίας που 
υπάρχει στα σχολικά βιβλία. Επιπλέον έχουν ανά πάσα στιγµή τη συµβολική µορφή του αντίστοιχου 
κυκλώµατος αλλά και την αντίστοιχη µοντελοποίηση.  Υπάρχουν επίσης και animations για την 
µικροσκοπική εξήγηση του φαινοµένου της ροής ηλεκτρικού φορτίου στο συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα αλλά 
και  των ιδιοτήτων της ηλεκτρικής αντίστασης.  Το εικονικό εργαστήριο του λογισµικού µοιάζει αρκετά 
µε τα ξένα λογισµικά Crocodile-Physics και Edison 4. Άλλο  λογισµικό εγκεκριµένο από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις αντίστοιχες ενότητες είναι το Modellus. Η χρήση όµως 
παρόµοιων προσοµοιώσεων µε τη βοήθεια του λογισµικού Modellus ή applets από το διαδίκτυο δεν 
έχουν την ίδια πληρότητα γραφικών.  
Φυσική Α΄ Λυκείου 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

1)   Πτώση των σωµάτων στο κενό(χωρίς την επίδραση της Γήινης ατµόσφαιρας) 
2) Πτώση των σωµάτων υπό την επίδραση της Γήινης ατµόσφαιρας. 
3) Πτώση των σωµάτων στο περιβάλλον της Σελήνης 

Φυσική B’ Λυκείου Γενικής παιδείας 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
       1) Σύνδεση αντιστάσεων  
       2) Νόµος του Ohm 
Φυσική Γ΄ Λυκείου (Γενικής παιδείας και Κατεύθυνσης) 
 ΟΠΤΙΚΗ 
Ανάκλαση-∆ιάθλαση του φωτός 
     Στη περίπτωση που χρησιµοποιηθεί το λογισµικό για το αντίστοιχο µάθηµα θα πρέπει να υπάρξει και 
συµπλήρωση του υλικού διδασκαλίας(ιδιαίτερα στα µαθήµατα κατεύθυνσης). Μια πρόταση είναι η 
προσθήκη applets για τα φαινόµενα της ανάκλασης και της διάθλασης  όπου λαµβάνεται υπ΄ όψιν η  
κυµατική µορφή του φωτός.  
       Η χρήση του λογισµικού σε διαφορετικές τάξεις αλλά µε το ίδιο διδακτικό αντικείµενο στη 
πραγµατικότητα συνδέεται από τη διατύπωση του φύλλου εργασίας που θα σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός.  
Το λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη διδασκαλία θεµάτων Φυσικής στο ∆ηµοτικό. 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

Με το άνοιγµα του λογισµικού ανοίγει η εικόνα ενός σχολείου και µε κλικ στη πόρτα εισόδου 
εισέρχεστε στο εσωτερικό όπου υπάρχουν τέσσερις χώροι εικονικών εργαστηρίων όπου και µε νέο κλικ 
στην εικονική πόρτα τους είστε έτοιµοι πλέον να εργασθείτε µε τις δραστηριότητες που προσφέρει το 
λογισµικό. Τα εικονικά εργαστήρια είναι του Ηλεκτρισµού, της Οπτικής, της Θερµότητας και της 
Μηχανικής. Μόλις εισέρχεστε στο εικονικό εργαστήριο σε ένα πίνακα υπάρχουν γραµµένες οι επιλογές 
πειραµάτων που µπορείτε να κάνετε. ∆ιαλέγοντας µια δραστηριότητα ανοίγει και ο αντίστοιχος 
εργαστηριακός χώρος. Μπορείτε να υλοποιείστε µόνο τα συγκεκριµένα πειράµατα και δεν υπάρχει η 
δυνατότητα να σχεδιάστε ένα δικό σας πείραµα µε τα υλικά που υπάρχουν στα “ράφια” του εργαστηρίου. 
Το λογισµικό είναι εποµένως κλειστό και η µόνη σας δυνατότητα διαφοροποίησης εξαρτάται από τα 
φύλλα εργασίας σας. 

 Στη κεντρική οθόνη κάθε εργαστηρίου υπάρχει ένα κοινό µενού που έχει τη παρακάτω µορφή όπου 
µε κλικ στο κάθε εικονίδιο έχετε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
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Με κλικ  τη σκούπα 
επανέρχεστε στην 
αρχική κατάσταση 
του εργαστηρίου 

Στο σηµειωµατάριο 
µπορεί ο µαθητής να 
γράψει σηµειώσεις 

Με κλικ στον πίνακα 
µπορείτε να επιλέξτε 
µια  νέα πειραµατική 
διάταξη 

Με κλικ στη πόρτα 
µεταφέρεστε σε 
εργαστήριο άλλης 
θεµατολογίας 

 

 
 
Με κλικ στο 
ερωτηµατικό έχετε 
τη βοήθεια 

Το Χ είναι η 
έξοδος από το 
λογισµικό 

Με κλικ στο βιβλίο 
έχετε  την ορολογία  
η οποία όµως 
καλύπτει πλήρως τη 
θεωρία 

Εδώ έχετε οδηγίες 
για την υλοποίηση 
του πειράµατος.  

Ενεργοποιώντας 
τον ήχο έχετε 
φωνητικέ οδηγίες. 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  
 
ΥΛΙΚΑ 
Μπαταρία, λάµπες(στην επιλογή νόµος του Ohm υπάρχουν 
και αντιστάτες), διακόπτης, καλώδια συνδέσεις, ένας κόφτης 
για κατάργηση συνδέσεων, αµπερόµετρο και βολτόµετρο. Η 
εγκατάσταση των αντικείµένων γίνεται µε σύρσιµο ενώ µε 
δεξί κλικ επιτυγχάνεται η επαναφορά στο ράφι.   
ΜΠΑΤΑΡΙΑ     
Πριν χρησιµοποιηθεί η µπαταρία θα πρέπει να επιλεγεί η τάση λειτουργίας. Με δεξί κλικ επιλέγετε είτε 
6V ή 12V.            
ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ-ΛΑΜΠΕΣ            
Στο ράφι υπάρχουν διαφορετικοί αντιστάτες µε αντιστάσεις από 0 έως 10Ω. Πριν χρησιµοποιήσεις ένα 
αντιστάτη πρέπει πρώτα να επιλέξεις την τιµή του µε δεξί κλικ και κατόπιν σύροντας τον µεταβολέα. 
Μόνο στην επιλογή νόµος του Ohm υπάρχει η δυνατότητα χρήσης συνδυασµού αντιστατών µε λάµπες. 
ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
Για να κάνεις µια σύνδεση, κάνεις πρώτα κλικ στο καλώδιο και στη συνέχεια, δύο διαδοχικά κλικ στα 
άκρα που θέλετε να γίνει η σύνδεση. Για να καταργηθεί µια σύνδεση, κάνετε πρώτα κλικ στον κόφτη και 
στη συνέχεια, δύο διαδοχικά κλικ στα άκρα που θέλετε να γίνει αποσύνδέση Θα παρατηρείστε ότι ο ένας 
ακροδέκτης του κυκλώµατος δεν κλείνει. Για να κλείσει το κύκλωµα πρέπει να πατήστε το κουτί 
Ελέγχου. Επιβεβαιώνεται τότε η ορθότητα του κυκλώµατος σύµφωνα µε την αρχική σας επιλογή και τότε 
µόνο µπορείτε να κλείσετε το κύκλωµα. Μετά τον έλεγχο οι µόνες δυνατές συνδέσεις είναι των οργάνων 
µέτρησης ενώ δεν µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί ο κόφτης. 
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 
Το αµπερόµετρο το παρεµβάλλουµε κατά σειρά ώστε να περάσει µέσα από αυτό το ρεύµα που θέλουµε 
να µετρήσουµε. Μπορεί να  χρησιµοποιηθεί µετά τον έλεγχο του κυκλώµατος. Σύρετε το όργανο στον 
πάγκο και, µε δεξί κλικ επάνω του, επιλέγετε «Σύνδεση». Στη συνέχεια, κάνετε διαδοχικά δύο κλικ (για 
να συνδέσεις αντίστοιχα τον θετικό και τον αρνητικό ακροδέκτη του οργάνου). Το πρώτο κλικ στο ένα 
άκρο του καλωδίου στο οποίο θέλεις να µετρήσεις το ρεύµα που περνάει, και το δεύτερο κλικ στο άλλο 
άκρο του καλωδίου. Το αµπερόµετρο τότε παρεµβάλλεται στη θέση αυτού του καλωδίου. Όταν η ένδειξη 
του οργάνου είναι θετική, τότε το ρεύµα περνάει µέσα από αυτό µπαίνοντας από το θετικό του 
ακροδέκτη και βγαίνοντας από τον αρνητικό (συµβατική φορά ρεύµατος). 
Αν επιλέξετε «Αποσύνδεση», µε δεξί κλικ πάνω στο όργανο, τότε αποσυνδέεται το όργανο και στη θέση 
του ξαναµπαίνει το καλώδιο που υπήρχε αρχικά στο κύκλωµα. 
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 
Το βολτόµετρο το συνδέουµε παράλληλα στα σηµεία εκείνα που θέλουµε να µετρήσουµε την τάση (τη 
διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα δύο σηµεία). Μπορείτε να το χρησιµοποιήσετε µετά τον έλεγχο του 
κυκλώµατος. Σύρετε το όργανο στον πάγκο και, µε δεξί κλικ επάνω του, επιλέγετε «Σύνδεση». Στη 
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συνέχεια, κάνετε διαδοχικά δύο κλικ (για να συνδέσετε αντίστοιχα το θετικό και τον αρνητικό ακροδέκτη 
του οργάνου). Το πρώτο κλικ στο πρώτο από τα δύο σηµεία που θέλετε να µετρήσεις την τάση, και το 
δεύτερο κλικ στο άλλο σηµείο. Όταν η ένδειξη του οργάνου είναι θετική, τότε καταλαβαίνετε ότι το 
σηµείο, στο οποίο έχει συνδεθεί ο θετικός ακροδέκτης του οργάνου, έχει ψηλότερο δυναµικό από το 
άλλο σηµείο. 
Αν επιλέξεις «Αποσύνδεση», µε δεξί κλικ πάνω στο όργανο, τότε το όργανο αποσυνδέεται. 

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
 

 
Μοντέλο 

κυκλώµατος 
 
Κάνοντας κλικ στο 
αντίστοιχο µοντέλο 
που εργάζεσθε  οπότε 
έχετε το µοντέλο του 
κυκλώµατος.  
Υπάρχει ερωτηµατολόγιο, 
διακόπτης (άνοιγµα-κλείσιµο) 
µεγενθυντήρας(δείχνει τη κίνηση των 
ηλεκτρονίων σε ατοµικό επίπεδο).  

                     Συνδεσµολογία κυκλώµατος.                       Συµβολική παρουσίαση κυκλώµατος 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ 
Ευθύγραµµη διάδοση του φωτός 
Οι συσκευές που διατίθενται για τη 
δραστηριότητα αυτή είναι ρυθµιζόµενο σε 
ύψος διάφραγµα µιας οπής, σταθερό 
διάφραγµα µε δύο οπές, ρυθµιζόµενος σε 
ύψος προβολέας δέσµης φωτός µε 
διακόπτη και διαµαντάκι για στόχο. Με 
κλικ οι συσκευές τοποθετούνται στην 
οπτική τράπεζα  Με κλικ και σύρσιµο το 
διαµαντάκι, ο προβολέας και το 
διάφραγµα µιας οπής µπορούν να 
αλλάξουν ύψος. Η δέσµη φωτός δηµιουργείται µε κλικ στο διακόπτη του προβολέα. Η πειραµατική 
διάταξη έχει τη µορφή του σχήµατος. Με κλικ στο κουµπί δραστηριοτήτων έχετε οδηγίες για το 
συγκεκριµένο  πείραµα.  
Σκιά – παρασκιά 
Οι συσκευές που διατίθενται είναι λάµπα µε 
διακόπτη η οποία µπορεί να µετακινηθεί και 
µε  ρυθµιζόµενο ύψος. Επίσης σφαιρικό σώµα 
(υδρόγειος σφαίρα) µε ρυθµιζόµενο ύψος. Οι 
συσκευές τοποθετούνται στον πάγκο του 
εργαστηρίου µε κλικ. Με κλικ στο πλαίσιο 
Γεωµετρικό µοντέλο έχετε τη µοντελοποίηση 
του φαινοµένου. Στη µοντελοποίηση είναι 
δυνατό µε κλικ και σύρσιµο να µεταβάλετε 
την απόσταση της φωτεινής πηγής ή και της 
µαύρης σφαίρας οπότε αλλάζει ο κύκλος της 
σκιάς και παρασκιάς. Με κλικ στο κουµπί 
δραστηριοτήτων έχετε οδηγίες για το 
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συγκεκριµένο  πείραµα  
Βασικά και σύνθετα χρώµατα 
Οι συσκευές που διατίθενται είναι Λευκό άγαλµα, και τρεις προβολείς κόκκινου, µπλε και πράσινου 
φωτός µε διακόπτη. Οι προβολείς δεν ανάβουν 
όταν το κεντρικό φως του δωµατίου είναι 
αναµµένο. Κλείνετε  τον διακόπτη 
κάνοντας και κάνοντας  κλικ στον 
προβολέα στο σηµείο του βέλους ο  
προβολέας  ανοίγει. 

 
 
 Με κλικ στο κουµπί Μοντέλο  
έχετε τη δυνατότητα ανάµειξης των χρωµάτων RGB όπως φαίνεται στο 
αριστερό διπλανό σχήµα. Μετακινώντας τους µεταβολείς κάθε 
χρώµατος έχετε το δείγµα ανάµειξης των χρωµάτων σε µια οθόνη. Με 
κλικ στο κουµπί των δραστηριοτήτων υπάρχουν οδηγίες για την 
υλοποίηση του συγκεκριµένου πειράµατος. 
      
 

Ανάκλαση σε κάτοπτρο                          ύψος προβολέα          διακόπτης 
∆ιατίθενται ένα περιστρεφόµενο κάτοπτρο το 
οποίο σχηµατίζει γωνίες, 90, 45 και 0 µοιρών ως 
προς το οριζόντιο επίπεδο, ρυθµιζόµενο σε ύψος 
και σε κλίση προβολέα και διαµαντάκι για στόχο. 
Τα υλικά µε κλικ τοποθετούνται πάνω στον 
εργαστηριακό πάγκο. Το διαµάντι στόχος 
µετακινείται µε σύρσιµο πάνω στον τοίχο ενώ το 
κάτοπτρο παίρνει αλλάζει γωνία αν κάνετε κλικ στο επάνω του άκρο. Με αριστερό κλικ από τη κάθετη 
προς το πάγκο εργασίας θέση αρχίζει να σχηµατίζει γωνία 45ο και 0ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο ενώ 
µε δεξί κλικ επανέρχεται προς τη κάθετη αρχική του κατεύθυνση. Μόλις κάνετε κλικ στον διακόπτη 
δηµιουργείται η δέσµη φωτός ενώ µε σύρσιµο στην άκρη του προβολέα αυτός µπορεί να αλλάξει ύψος. 

Τοποθετώντας το ποντίκι πάνω στο λευκό τµήµα της λάµπας µε αριστερό  
συνεχόµενο κλικ η φωτεινή δέσµη κινείται προς τον πάγκο ενώ µε δεξί 
συνεχόµενο κλικ η δέσµη κινείται προς τα πάνω. Μόλις σταµατήστε το 
πάτηµα του ποντικιού η κατεύθυνση 
της φωτεινή δέσµης σταθεροποιείται.  
Με κλικ στο κουµπί Γεωµετρικό 
µοντέλο αναδύεται το αντίστοιχο 
µοντέλο του πειράµατος όπου 
µπορούν να γίνουν  µετρήσεις ώστε 
να αποδειχθεί και ο νόµος της 
ανάκλασης. Με κλικ  στο εικονίδιο 
του ερωτηµατολογίου ανοίγει το 
πλαίσιο αξιολόγησης.  
 

Ανάκλαση - διάθλαση 
∆ιατίθενται µια συσκευή διάθλασης µε ρυθµιζόµενο προβολέα, τρία διαφορετικά υγρά και  διαµαντάκια 
για στόχους. Τα υγρά είναι τα παρακάτω: 
       
  
            Βενζόλιο       γλυκερίνη            νερό 
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Η αλλαγή των υγρών γίνεται µε κλικ πάνω στο δοχείο του υγρού ενώ µε κλικ τοποθετούνται τα δύο 
διαµάντια στόχοι στη συσκευή διάθλασης. Το οπτικό µέσο πάνω από το υγρό είναι αέρας ή κενό µε 
δείκτη διάθλασης 1. Υπάρχουν δύο συσκευές:  
α) από αραιότερο σε πυκνότερο οπτικό µέσο.  
Κάνοντας κλικ στο διακόπτη ο προβολέας 
εκπέµπει δέσµη φωτός η οποία και υφίσταται 
διάθλαση και ανάκλαση στη διαχωριστική 
επιφάνεια των δύο διαφορετικών οπτικών µέσων. 
Με πατηµένο το ποντίκι και σύρσιµο ο προβολέας 
µετακινείται µέσα στο ηµικύκλιο στήριξης. Με 
κλικ το πρώτο διαµάντι τοποθετείται πάνω στο 
ηµικύκλιο ενώ µε κλικ το δεύτερο διαµάντι 
τοποθετείται στο εσωτερικό του υγρού. Με κλικ 
πάνω στα διαµάντια και σύρσιµο αυτά µπορούν 
να µετακινηθούν σε διαφορετικές θέσεις. 
                                                ∆ιακόπτης 
Αν κάνετε κλικ στο πλαίσιο Γεωµετρικό 
Μοντέλο τότε έχετε τη µοντελοποίηση του 
φαινοµένου όπως παρουσιάζεται στη  

Παρακάτω εικόνα. 
Κάνοντας µετρήσεις  
είναι δυνατή η 
επαλήθευση του νόµου 
του Snell αλλά και του 
νόµου της ανάκλασης. 
Τέλος µε κλικ µε στο 
εικονίδιο αναδύεται  
κείµενο αξιολόγησης. 
 
 
 
 

 
β) από πυκνότερο σε αραιότερο οπτικό µέσο. 
Η συσκευή είναι παρόµοια στο χειρισµό µε 
τη διαφορά ότι χρειάζεται προσοχή στο 
χειρισµό της οπτικής δέσµης. Αρχικά µε 
συνεχές αριστερό κλικ η δέσµη αρχίζει να 
σχηµατίζει γωνία από την αρχική της 
κάθετη κατεύθυνση. Με συνεχές δεξί κλικ 
η δέσµη αρχίζει να επανέρχεται προς τη 
κάθετη αρχική της κατεύθυνση. Η αλλαγή 
των υγρών γίνεται µε απλό κλικ στα δοχεία 
τους ενώ τα διαµάντια στόχοι µε κλικ 
τοποθετούνται στα δύο διαφορετικά οπτικά 
µέσα. Είναι προφανές για να σχηµατισθεί η 
δέσµη θα πρέπει να ανοίξετε το διακόπτη 
Με κλικ στο Γεωµετρικό µοντέλο έχετε 
δυνατότητες µετρήσεων. Στο γεωµετρικό 
µοντέλο όµως δεν υπάρχει ερωτηµατολόγιο 
αξιολόγησης µια και το θέµα καλύπτεται από το ερωτηµατολόγιο της προηγούµενης ενότητας. Στη 
δραστηριότητα αυτή η φωτεινή πηγή είναι σταθερή και δεν υπάρχει δυνατότητα µετακίνησης της. Με 
κλικ πάνω στα διαµάντια και σύρσιµο αυτά µπορούν να µετακινηθούν σε διαφορετικές θέσεις. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
α) ∆ιαστολή στερεών-µεταλλική σφαίρα. 
Τα υλικά που διατίθενται είναι δύο 
συσκευές θέρµανσης σιδήρου(γκρι)  
ή χαλκού(καφέ) µε διαφορετικό 
αρχικό µήκος, ράβδος στήριξης µε 
δακτύλιο, και σιδερένια σφαίρα  µε 
τρίποδα θέρµανσης. Στη συγκεκριµένη ενότητα µπορούν να γίνουν τρία πειράµατα. Για το πείραµα µε τη 
µεταλλική σφαίρα κάνουµε κλικ στη βάση στήριξης, στο τρίποδα θέρµανσης και στη µεταλλική σφαίρα. 
Τότε στο πάγκο του εργαστηρίου έχουµε τη διπλανή 
πειραµατική διάταξη. Ο λύχνος θέρµανσης έχει τρεις σκάλες. 
Μόλις τοποθετείστε το ποντίκι στη λυχνία θέρµανσης τότε 
παίρνει τη µορφή χεριού και σας δείχνει ότι µε αριστερό κλικ 
έχετε µείωση θερµότητας ενώ µε δεξί κλικ αύξηση. Αρχικά ο 
λύχνος βρίσκεται στο µηδέν και εποµένως µε δεξί κλικ 
βρίσκεσθε στη σκάλα 1. Χρησιµοποιείται το χειριστήριο της παρακάτω εικόνας για την εξέλιξη του 

πειράµατος . Κάνοντας κλικ στη φλόγα αρχίζει η θέρµανση της µεταλλικής σφαίρας 
ενώ τίθεται σε λειτουργία το θερµόµετρο. Η λειτουργία των άλλων κουµπιών είναι: 
   Επαναφορά του πειράµατος στις αρχικές συνθήκες. 

                                  Σβήσιµο φλόγας. 
                                  Προσωρινή διακοπή του πειράµατος. Το εικονίδιο  εµφανίζει ανάλογα µε το 
πείραµα συσκευή µέτρησης διαστολής ράβδου, θερµόµετρο ή µέτρηση όγκου. Εποµένως για το 
συγκεκριµένο πείραµα είναι ανενεργό. Αφού θερµανθεί η σφαίρα µε σύρσιµο τοποθετείται πάνω στο 
δακτύλιο όπου σε λίγο λόγω συστολής  πέφτει στο πάγκο. 
β) ∆ιαστολή στερεών-µεταλλική ράβδος 
Υπάρχουν δύο συσκευές διαστολής µια 
µικρή και µια µεγάλη µε τη δυνατότητα 
πειραµατισµού µε ράβδο από σίδηρο και 
ράβδο από χαλκό. ∆εν υπάρχουν 
ενδείξεις για το αρχικό µήκος των ράβδων. Με κλικ στο κάτω άκρο της συσκευής αυτή αυτόµατα 
εγκαθίσταται στο πάγκο εργασίας. Με νέο κλικ στο εικονίδιο της φλόγας αρχίζει η θέρµανση της ράβδου, 
το θερµόµετρο γράφει τη τρέχουσα θερµοκρασία της ράβδου και αρχίζει η χρονοµέτρηση. Η θέρµανση 
είναι σταθερή εποµένως δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της έντασης. Με κλικ στο εικονίδιο  

αναδύεται ο µετρητής µεταβολής 
µήκους της ράβδου. Αν κάνετε κλικ 
στο πλαίσιο γραφική παράσταση 
αναδύεται το γράφηµα των 
µετρήσεων ενώ µε κλικ στο πλαίσιο 
Μοντέλο έχετε τη δυνατότητα να 
δείτε την εικονική κίνηση των µορίων 

του υλικού. Υπάρχει επίσης και το ερωτηµατολόγιο 
αξιολόγησης του µαθητή.  Με κλικ στα πλαίσια Μοντέλο 
Γραφική παράσταση και µετρητή τα βοηθήµατα αυτά 
διαφράφονται  
γ) ∆ιαστολή υγρών  
Στο εργαστηριακό ράφι υπάρχουν δύο 
υγρά, το υγρό Α και το υγρό Β σε 
ποσότητες των 500 ml και 1000 ml µαζί 
µε δύο συσκευές θέρµανσης. Κάνοντας 
κλικ στα υλικά αυτά αυτόµατα 
τοποθετούνται στο πάγκο εργασίας. Με δεξί κλικ πάνω στο υλικό αυτό διαγράφεται.. Με κλικ στη βάση 
της λυχνίας αρχίζει η θέρµανση του υγρού όπου υπάρχουν τρεις δυνατότητες για την ένταση της φλόγας. 
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Μόλις τοποθετείστε το ποντίκι στη λυχνία θέρµανσης τότε παίρνει τη µορφή χεριού και σας δείχνει ότι 
µε αριστερό κλικ έχετε µείωση θερµότητας ενώ µε δεξί 
κλικ αύξηση. Αρχικά ο λύχνος βρίσκεται στο µηδέν και 
εποµένως µε δεξί κλικ βρίσκεσθε στη σκάλα 1. Μπορείτε 
να έχετε ένα ή και οποιοδήποτε συνδυασµό από δύο υγρά. 
Με την έναρξη της θέρµανσης το χρονόµετρο µετρά τον 
χρόνο. Κάνοντας κλικ στο κουµπί   µετρήσεων  
εµφανίζονται τα δύο θερµόµετρα. Αν κάνετε κλικ στο 
πλαίσιο Μοντέλο µπορείτε να δείτε την εικονική κίνηση 
των µορίων του υγρού ενώ µε κλικ στο πλαίσιο γραφική 
παράσταση έχετε το γράφηµα των µετρήσεων. 
γ) ∆ιαστολή αερίων 
Στο εργαστηριακό ράφι υπάρχει µόνο µια απλή συσκευή διαστολής υγρών. Το 
πείραµα είναι ιδιαίτερα απλό και όταν θερµαίνεται το δοχείο του αερίου οι 
µαθητές παρατηρούν την µετακίνηση της γαλάζιας µπίλιας.  
Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα σταµατά η θέρµανση και λόγω της συστολής 
η µπίλια επανέρχεται προς την αρχική της θέση. ∆εν υπάρχει γράφηµα για τη 
διαστολή των αερίων αλλά υπάρχει στο Μοντέλο η εικονική κίνηση των µορίων 
του αερίου. Η ένταση της φλόγας µπορεί να ρυθµισθεί σε τρεις διαφορετικές 
σκάλες όπως ακριβώς αναφέρεται και προηγούµενα. Με την έναρξη της 
θέρµανσης το χρονόµετρο τίθεται σε λειτουργία. 
δ) Αλλαγή φυσικής κατάστασης των σωµάτων 
Στο εργαστηριακό ράφι υπάρχει συσκευή θέρµανσης και νερό σε µορφή πάγου  θερµοκρασίας -10ο 
Κελσίου αλλά αυτό θα φανεί µόλις τοποθετηθεί το άδειο δοχείο µε κλικ στο πάγκο του εργαστηρίου. Η 
συσκευή θέρµανσης έχει τρεις σκάλες έντασης. Με κλικ τοποθετείται τα σώµατα στον πάγκο εργασίας   
και κάνοντας κλικ στη φλόγα αρχίζει το πείραµα. Με κλικ στο πλαίσιο Γραφική παράσταση έχετε τη 
γραφική παράσταση του φαινοµένου ενώ µε κλικ στο πλαίσιο Μοντέλο έχετε την εικονική κίνηση των 
µορίων στις διάφορες φάσεις του νερού. Επιπλέον υπάρχει και ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης. 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ   
Στο εργαστήριο µηχανικής µελετάται το φαινόµενο πτώσεις των σωµάτων σε τρεις περιπτώσεις: Πτώση 
των σωµάτων στην επιφάνεια της γης µε ατµόσφαιρα, πτώση των σωµάτων στην επιφάνεια της γης χωρίς 
ατµόσφαιρα και πτώση των σωµάτων στη σελήνη, Ανάλογα µε την επιλογή σας εµφανίζονται οι 
παρακάτω προσοµοιώσεις: 
      Γη µε ατµόσφαιρα                     Γη χωρίς ατµόσφαιρα                                        Σελήνη 

                               
                          
 
 
∆ιακόπτης  
  Αλλαγής  
 
 

Για να εργασθείτε στη µελέτη της πτώσης των σωµάτων θα ενεργοποιήστε το χειριστήριο κάνοντας κλικ 
στο εικονιζόµενο κουµπί. Αναδύεται τότε το διπλανό χειριστήριο.   
Τα σώµατα που µπορείτε να επιλέξτε είναι σιδερένια σφαίρα, µπάλα βόλεϋ 
και µπάλα ποδοσφαίρου. Στο χειριστήριο υπάρχει και µεταβολέας ύψους 
µε τη διαφορά ενώ στη γη το ύψος µεταβάλεται από 21m ως 75m  στη 
σελήνη η διαθέσιµη υψοµετρική διαφορά είναι από 10m ως 25 m. Με κλικ 
στο κουµπί έναρξη εξελίσσεται το φαινόµενο της πτώσης και το ρολόι 
καταγράφει το χρόνο. Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο Γραφική παράσταση 
έχετε τα γραφήµατα s-t, v-t και a-t. Αν χρησιµοποιήστε το πλαίσιο Ίχνη 
0,2 τότε έχετε και τα σηµεία της τροχιάς των σωµάτων στη πτώση τους. 
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Η σιδερένια µπάλα έχει µάζα 5Kg, η µπάλα ποδοσφαίρου µάζα 1Kg και η µπάλα του βόλεϋ µάζα 0,8Kg.  
Αν κάνετε κλικ στο πλαίσιο Μοντέλο Κίνησης τότε αναδύεται η 
συµβολική αναπαράσταση της κίνησης. Ανάλογα µε το κουτί 
επιλογής εµφανίζονται τα αντίστοιχα διανύσµατα ενώ οι µετρήσεις 
είναι σύγχρονες µε την εξέλιξη του φαινοµένου. Αν κάνετε κλικ στο 
πλαίσιο του ερωτηµατολογίου αναδύονται ερωτήσεις αξιολόγησης 
του µαθητή. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Γραφήµατα της ελεύθερης 
πτώσης 


