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Περίληψη: Παρουσιάζουµε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο τις εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής όπως αυτές διδάσκονται 
στο Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης. Ο χρήστης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, έχει τη δυνατότητα 
να µελετήσει τόσο τις εργαστηριακές ασκήσεις όσο και τα ηλεκτρονικά όργανα που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση 
τους. Κατάλληλες λέξεις κλειδιά καθώς επίσης ήχος και video παρέχουν περισσότερες πληροφορίες τόσο από θεωρητική 
όσο και από πρακτική άποψη. Τέλος, έχει τη δυνατότητα να µελετήσει κάθε άσκηση µε τη συµβατική µορφή ενός κειµένου 
MS-Word. Η διαδικτυακή έκδοση των εργαστηριακών ασκήσεων φυσικής είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση 
http://www.teiher.gr/physics/lab  
 
Λέξεις Κλειδιά : Εργαστήρια, φυσική, νέες τεχνολογίες 
 
Abstract: We present, for the first time, in the internet the laboratory physics exercises as these are presented in the 
Department of Αpplied Science of A.T.E.I of Crete. The user, independent of his or her physical location, is able to study the 
laboratory exercises as well as the electronic equipment used. Proper keywords as well as sound and videos offer more 
information on theoretical and practical grounds. Finally, the user is able to study all exercises in their conventional form 
through text in MS-Word format. The internet address where the physics laboratory exercises can be found is 
http://www.teiher.gr/physics/lab

 
A.-Εισαγωγή 
Σηµαντικός παράγοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση των Εργαστηρίων Φυσικής (Ε.Φ.) ΙΙ του Τ.Ε.Ι Κρήτης 
αποτελεί η σωστή προετοιµασία των εργαστηριακών ασκήσεων. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση της διδασκόµενης ύλης στα 
Ε.Φ. ΙΙ ως πολυµεσική εφαρµογή. Η χρήση ενός υπολογιστή και των τεχνολογιών που διαθέτουν τόσο σε 
επίπεδο software όσο και hardware, επιτρέπουν τη διαφορετική προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου σε 
σχέση µε ένα συµβατικό βιβλίο. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για να δοθούν πληροφορίες στο χρήστη 
περιλαµβάνουν κείµενα, ήχο και video ενώ επιλεγµένες λέξεις κλειδιά διασυνδέονται είτε µε κείµενο είτε µε 
εικόνα. Σκοπός αυτής της εφαρµογής είναι να δώσει το έναυσµα στο φοιτητή να αναζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε το εργαστηριακό µάθηµα είτε µέσα από µια συµβατική βιβλιοθήκη είτε µέσα από το 
διαδίκτυο και να βελτιώσει το θεωρητικό και τεχνικό του υπόβαθρο έτσι ώστε η πορεία του µέσα στα ΕΦ ΙΙ και 
πέρα από αυτά να είναι επιτυχής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της κεντρικής ιστοσελίδας των εργαστηριακών 
ασκήσεων είναι http://www.teiher.gr/physics/lab και βρίσκεται κάτω από την κεντρική ιστοσελίδα της οµάδας 
Φυσικής του Γενικού Τµήµατος Θετικών Επιστηµών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 

B.-Περιγραφή 
 
B1.-Ενότητες Εργαστηριακών Ασκήσεων  
Στις επιµέρους HTML σελίδες κάθε εργαστηριακής άσκησης δίνονται πληροφορίες τόσο σε θεωρητικό όσο και 
σε τεχνικό επίπεδο που βοηθούν στην επιτυχή διεξαγωγή της. Οι ασκήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα της 
πειραµατικής φυσικής για πρωτοετείς και περιλαµβάνουν 
 

• Μέτρηση Ωµικής Αντίστασης 
• Νόµος του Joule 
• Χαρακτηριστική καµπύλη αντίστασης 
• Ωµική αντίσταση αυτεπαγωγή πηνίου 
• Καθοδικός παλµογράφος 
• Μελέτη του κυκλώµατος R, L, C σε σειρά 
• ∆ίοδος ηλεκτρονική λυχνία 
• Μελέτη της ηλεκτρόλυσης 
• Μέτρηση της σταθεράς του Planck 
• Προσδιορισµός του ειδικού φορτίου e/m 
• Συγκλίνοντες, αποκλίνοντες φακοί 
• Το φασµατοσκόπιο 
• Περίθλαση µε laser 
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Τυπικές παρουσιάσεις των ιστοσελίδων µε τις εργαστηριακές ασκήσεις και όργανα φαίνονται στα Σχήµατα 1, 2, 
3. 

 

 
Σχ. 1 

 

 
Σχ. 2 

B2.-Εργαστηριακά Όργανα  
Επίσης στα εργαστήρια γίνεται συνεχής χρήση των εργαστηριακών οργάνων όπως αναλογικού πολυµέτρου, 
ψηφιακού πολυµέτρου, παλµογράφου διπλού ίχνους, τροφοδοτικό συνεχούς τάσης, τροφοδοτικό 
εναλλασσόµενης τάσης κ.ά. Η περιγραφή και η επεξήγηση λειτουργίας των εργαστηριακών οργάνων αποτελεί 
µια ξεχωριστή ενότητα. Τα όργανα που περιγράφονται είναι : 
  

• Τροφοδοτικό Topward 
• Ψηφιακό πολύµετρο Escort 
• Αναλογικό πολύµετρο Pantec 
• Γεννήτρια συχνοτήτων Leader 27A 
• Παλµογράφος Leader 1021 
• Τροφοδοτικό Τelevolt RPS114Α 
• Τροφοδοτικό Philip Harris 5KV 

B3.-Επιλογές Πλοήγησης 
Οι δυνατές επιλογές στο χώρο πλοήγησης των εργαστηριακών ασκήσεων είναι  
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• η κεντρική σελίδα του Τ.Ε.Ι Κρήτης 
• η κεντρική σελίδα της οµάδας Φυσικής 
• κείµενο σε µορφή ΜS word της συγκεκριµένης άσκησης 
• Περιεχόµενα 
• Ήχος (ανοιχτός ή κλειστός) 
• Κίνηση προς την επόµενη ή την προηγούµενη HTML σελίδα της συγκεκριµένης άσκησης 

Γ.-Πλεονεκτήµατα Εφαρµογής 
Άµεση πρόσβαση από οποιονδήποτε διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Ένας φοιτητής από οποιοδήποτε 
εκπαιδευτικό Ίδρυµα οποιαδήποτε χρονική στιγµή οπουδήποτε και αν βρίσκεται µπορεί να µελετήσει κάποια 
από τις ασκήσεις και να βρει τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν. Ένας καθηγητής, π.χ. ∆/βάθµιας εκπαίδευσης, µε 
εργαστηριακά ενδιαφέροντα µπορεί να βρει χρήσιµες πληροφορίες τόσο για την υλοποίηση ενός πειράµατος 
(απαραίτητος εξοπλισµός) όσο και για το σωστό τρόπο διεξαγωγής του. 
Η ανανέωση, προσθήκη νέων πληροφοριών που βελτιώνουν µια εργαστηριακή άσκηση ή βοηθούν στην 
καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και χρήσης ενός εργαστηριακού οργάνου είναι µια εύκολη 
διαδικασία. ∆εν είναι πλέον απαραίτητη η εκτύπωση νέων σηµειώσεων ή η προσθήκη τους σε ήδη υπάρχοντα 
βιβλία. Ακόµα, οι σπουδαστές µπορούν να µελετούν τις ασκήσεις και τα εργαστηριακά όργανα χωρίς να 
χρειάζεται να έχουν εγγραφεί στα εργαστήρια και να έχουν παραλάβει έντυπες σηµειώσεις αφού η πρόσβαση 
είναι ελεύθερη 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή. 
 

 
Σχ. 3 

∆.-Εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν 
Η κατασκευή των ιστοσελίδων έγινε µε τον HTML editor AceHTML 5 Pro ενώ η επεξεργασία των εικόνων 
έγινε µε το πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας Adobe Photoshop. Η ενσωµάτωση των απαραίτητων javascripts 
στις επιµέρους ιστοσελίδες έγινε µε τη βοήθεια του HTML editor. Τέλος, η επεξεργασία του ήχου έγινε µε 
τυπικά προγράµµατα των MS Windows, ενώ τα video-clip επεξεργάστηκαν µε το πρόγραµµα Adobe Premiere.  
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