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Σελίδα   1 Σωτήριος Ματακιάς,    Σενάριο Μαθήματος   

 

 

 

Σενάριο μαθήματος 
 

 

 

Τίτλος: Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Παραγρ. 2.5 

(Συνδεσμολογία αντιστατών)  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Φυσική Γ’ Γυμνασίου 

Γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών: Οι μαθητές έχουν διδαχθεί την έννοια του ηλεκτρικού 

ρεύματος, της ηλεκτρικής τάσης, της ηλεκτρικής αντίστασης και του νόμου του Ωμ. Πολύ συχνά 

οι μαθητές νομίζουν πως η τάση και το ρεύμα είναι το ίδιο πράγμα. Επίσης νομίζουν πως δύο 

αντιστάσεις συνδεμένες παράλληλα έχουν μεγαλύτερη αντίσταση από ότι η κάθε μία. 

Γνωστικοί τόχοι: Οι μαθητές να μπορούν: 

 Να σχεδιάζουν απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με πηγές και αντιστάσεις συνδεμένες είτε σε 
σειρά είτε παράλληλα 

 Να ορίζουν την έννοια της ισοδύναμης αντίστασης σε κύκλωμα.  

 Να υπολογίζουν την ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστατών συνδεμένων σε σειρά 

 Να υπολογίζουν την ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστατών συνδεμένων παράλληλα.  
 

Μερικοί επίσης σημαντικοί στόχοι που επιτυγχάνονται μέσα από τις ομάδες και την 
συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους, είναι 

 η απόκτηση της ικανότητας να επικοινωνεί ο μαθητής ως πολίτης, 

 η απόκτηση της ικανότητας να συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες και  

 η απόκτηση της ικανότητας να παρουσιάζει τις σκέψεις ή τα συμπεράσματα από τις 
μελέτες του.  

 

Λογισμικό:  Θα χρησιμοποιήσουμε applet σχετικά με τη συνδεσμολογία αντιστάσεων. Τα applets 

που περιέχονται στην σελίδα του phet.colorado.edu ενδείκνυνται διότι (α) είναι απλά και 

μικρά σε μέγεθος χωρίς πολλές απαιτήσεις και εκτελούνται στον browser ή σε παράθυρο χωρίς 

εγκατάσταση, (β) μπορούν να αποθηκευτούν στον Η/Υ του χρήστη και να χρησιμοποιηθούν από 

τους μαθητές χωρίς να είναι συνδεμένοι στο διαδίκτυο και (γ) μπορούν να ενσωματωθούν σε 

PowerPoint. Τα applet αυτά δίνουν την δυνατότητα στον μαθητή να επαληθεύσει γρήγορα και 

ακίνδυνα τις υποθέσεις του, χωρίς να χρειαστεί να κατασκευάσει ένα πραγματικό κύκλωμα. 
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Σελίδα   2 Σωτήριος Ματακιάς,    Σενάριο Μαθήματος   

 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες  

 

Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 3 

ατόμων στο εργαστήριο πληροφορικής. Σε κάθε ομάδα δίνετε ένα φύλλο εργασίας και με την 

καθοδήγηση του φύλου εργασίας πραγματοποιούνται τα κυκλώματα με τη βοήθεια του applet. 

Το  applet περιλαμβάνει εικονικό βολτόμετρο και αμπερόμετρο για τις μετρήσεις των 

ερωτημάτων. 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου: Στο συγκεκριμένο σενάριο επιλέχθηκε η 

επιστημονική μέθοδος διδασκαλίας. Συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες μέσω της προσομοίωσης 

και με τη καθοδήγηση στο φύλλο εργασίας ανακαλύπτουν την ισοδύναμη αντίσταση στην 

συνδεσμολογία σειράς και την παράλληλη συνδεσμολογία και επαληθεύουν την ορθότητα των  

υποθέσεών τους. Τέλος διατυπώνουν στο φύλλο εργασίας τα συμπεράσματά τους. Ο ρόλος του 

διδάσκοντα είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός.  

Πρόσθετες πληροφορίες: Μέρος της άσκησης μπορεί να διδαχθεί ή να χρησιμοποιηθεί στο 

μάθημα της Τεχνολογίας της Α’ Γυμνασίου 
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Φύλλο Εργασίας: 

Πραγματοποιήστε με τη βοήθεια του applet το κύκλωμα με δύο αντιστάσεις σε σειρά, όπως 

φαίνεται παρακάτω. Η πηγή έχει τάση 9V. Αυτό δείχνει και το βολτόμετρο που έχει συνδεμένους 

τους ακροδέκτες του στα άκρα της πηγής. 

 

Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στις 

αντιστάσεις να ορίσετε τις 

τιμές τους να είναι R1=50Ω   

R2=10Ω. Επίσης στο 

κύκλωμα υπάρχει ένα 

αμπερόμετρο που δείχνει 

ρεύμα I=0,15A και ένας 

διακόπτης.  

 

 

 

Μετρήστε με την βοήθεια 

του βολτομέτρου την τάση 

V1 στα άκρα της αντίστασης 

R1. Για το σκοπό αυτό 

μετακινήστε τους 

ακροδέκτες από τα άκρα της 

πηγής στα άκρα της R1. 

 

V1=…………  

 

 

Μετρήστε με την βοήθεια του βολτομέτρου την τάση V2 στα άκρα της αντίστασης R2 

V2= …………. 

Υπολογίστε το άθροισμα V=V1+V2 

V= …………. 
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Συγκρίνετε την τάση V που βρήκατε στην προηγούμενη μέτρηση με την τάση της πηγής. Τι 

παρατηρείτε; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

Μετρήστε με την βοήθεια του αμπερομέτρου το ρεύμα Ι. 

I=0,15A 

Υπολογίστε τον λόγο V/I 

V/I=………………………. 

Υπολογίστε το άθροισμα R1+R2 

R1+R2= 

Η ισοδύναμη αντίσταση είναι R=V/I  και R=R1+R2,   τι παρατηρείτε. 

Να διατυπώσετε λεκτικά και μαθηματικά την ισοδύναμη αντίσταση σε ένα κύκλωμα σειράς  με 

δύο αντιστάσεις R1 και R2 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Να σχεδιάσετε με συμβολικό τρόπο στο χαρτί σας ένα κύκλωμα συνδεσμολογίας σειράς με 

αντιστάσεις R1=25Ω R2=75Ω και πηγή V=200V. Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση, το 

ρεύμα και τις τάσεις των αντιστάσεων και να φωνάξετε να τις υπογράψει ο καθηγητής πριν να 

προχωρήσετε. 
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Να πραγματοποιήσετε με τη βοήθεια του applet το προηγούμενο κύκλωμα και να κάνετε 

επαλήθευση των απαντήσεών σας με τις τιμές που θα βρείτε από την προσομοίωση. 

 

 

Πραγματοποιήστε με τη βοήθεια του applet το κύκλωμα παράλληλης συνδεσμολογίας, που 

φαίνεται παρακάτω. Η πηγή έχει τάση 50V. Αυτό δείχνει και το βολτόμετρο που έχει 

συνδεμένους τους ακροδέκτες του στα άκρα της πηγής. 

 

Για τις επόμενες μετρήσεις θα χρειαστεί να προσθέσετε δύο επιπλέον αμπερόμετρα. Πρώτα 

διαγράψτε το 

καλώδιο (κ) στο πιο 

πάνω κύκλωμα και 

προσθέστε αρχικά ένα 

αμπερόμετρο σε 

σειρά με την R1, όπως 

φαίνεται στο διπλανό 

σχήμα: 

Προσθέστε δύο 

καλώδια για να 

ολοκληρώσετε τη 

σύνδεση του 

αμπερομέτρου και 

επαναλάβετε για την συνδεσμολογία του 2ου αμπερομέτρου 

κ 

R1=60Ω 

R2=30Ω 
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Μετρήστε με την βοήθεια του αμπερομέτρου το ρεύμα Ι1 της αντίστασης R1 

Ι1= ……………. 

Μετρήστε με την βοήθεια του αμπερομέτρου το ρεύμα Ι2 της αντίστασης R2 

Ι2= ………………. 

Υπολογίστε το άθροισμα Ι=Ι1+Ι2 

Ι= ………….. 

Συγκρίνετε το ρεύμα Ι που βρήκατε στην προηγούμενη μέτρηση με το ρεύμα της πηγής. Τι 

παρατηρείτε; 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Μετρήστε με την βοήθεια του βολτομέτρου την τάση V της πηγής. 

V=50 V 

Υπολογίστε τον λόγο V/I  

(V/I)= …………………………… 

Υπολογίστε το άθροισμα (1/R)= (1/R1)+(1/R2) 

1/R= ……………………………… 

Υπολογίστε το R 

R=  ………………………………. 

Η ισοδύναμη αντίσταση είναι R=V/I ,   τι παρατηρείτε. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Να διατυπώσετε λεκτικά και μαθηματικά την ισοδύναμη αντίσταση σε ένα κύκλωμα 

παράλληλης συνδεσμολογίας  με δύο αντιστάσεις R1 και R2 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Να σχεδιάσετε με συμβολικό τρόπο στο χαρτί σας ένα κύκλωμα παράλληλης συνδεσμολογίας  

με αντιστάσεις R1=18Ω R2=9Ω και πηγή V=60V. Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση, το 

ρεύμα και τις τάσεις των αντιστάσεων και να φωνάξετε να τις υπογράψει ο καθηγητής πριν να 

προχωρήσετε. 

 

 

 

 

Να πραγματοποιήσετε με τη βοήθεια του applet το προηγούμενο κύκλωμα και να κάνετε 

επαλήθευση των απαντήσεών σας με τις τιμές που θα βρείτε από την προσομοίωση. 

 

Να συζητήσετε μεταξύ σας και να προβλέψτε τι θα γίνει στην ισοδύναμη αντίσταση μιας 

παράλληλης συνδεσμολογίας δύο αντιστάσεων αν η τιμή της μίας αντίστασης αρχίζει και 

αυξάνει και γίνει τελικά πάρα πολύ μεγάλη. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Τι σχόλια θα μπορούσατε να πείτε για την συνδεσμολογία σειράς αν έχουμε πάρα πολλές όμοιες 

αντιστάσεις οι οποίες συνδέονται σε σειρά, όπως για παράδειγμα τα χριστουγεννιάτικα 

λαμπάκια; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  


