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Φύλλο Εργασίας 1
Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιµή
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Ποια µεγέθη ονοµάζονται φυσικά µεγέθη;
Τα µεγέθη που χρησιµοποιούµε για την περιγραφή ενός φυσικού φαινοµένου
λέγονται φυσικά µεγέθη. Φυσικά µεγέθη είναι.
το µήκος, η µάζα, ο χρόνος, το εµβαδόν, ο όγκος, η ταχύτητα, η πυκνότητα.

2. Τι ονοµάζουµε µέτρηση ενός φυσικού µεγέθους;
Ονοµάζουµε τη σύγκρισή του µε ένα άλλο οµοειδές µέγεθος το οποίο
ονοµάζουµε µονάδα µέτρησης.
Ο αριθµός που προκύπτει από τη σύγκριση ονοµάζεται αριθµητική τιµή του
µεγέθους που µετρήθηκε.
Έτσι για να µετρήσουµε το µήκος ενός σώµατος, το συγκρίνουµε µε ορισµένο
µήκος, το οποίο έπειτα από συµφωνία, θεωρούµε ως µονάδα µέτρησης, όπως για
παράδειγµα είναι το 1 m. Αν προκύψει το µήκος του 15m τότε το 15 είναι η
αριθµητική τιµή που προέκυψε µετά τη σύγκριση αυτή.
Η διαδικασία της µέτρησης µπορεί να είναι εύκολη, όπως όταν µετράς το µήκος
του θρανίου, ή περίπλοκη, όπως η µέτρηση της απόστασης των πλανητών από τον
ήλιο.
3. Ποια φυσικά µεγέθη ονοµάζονται θεµελιώδη µεγέθη και ποιες µονάδες
µέτρησης ονοµάζονται θεµελιώδεις µονάδες; Να αναφέρετε παραδείγµατα.
Μερικά φυσικά µεγέθη προκύπτουν άµεσα από τη διαίσθησή µας. ∆εν ορίζονται µε
τη
βοήθεια
άλλων
µεγεθών.
Αυτά
τα
φυσικά
µεγέθη
ονοµάζονται θεµελιώδη. Τέτοια φυσικά µεγέθη είναι
το µήκος,
ο χρόνος και
η µάζα.
Οι µονάδες µέτρησης των θεµελιωδών
ονοµάζονται θεµελιώδεις µονάδες.

µεγεθών

ορίζονται

συµβατικά

και
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Το µέτρο (m),
το δευτερόλεπτο (s) και
το χιλιόγραµµο (kg)
είναι θεµελιώδεις µονάδες στη Μηχανική.
4. Ποια είναι θεµελιώδης µονάδα µέτρησης του µήκους και ποια είναι τα
υποπολλαπλάσια και πολλαπλάσια αυτής;
Η θεµελιώδης µονάδα µέτρησης του µήκους είναι το µέτρο (meter). Το όνοµά
του προέρχεται από την ελληνική λέξη µετρώ και παριστάνεται µε το γράµµα m.
Για τη µέτρηση µηκών µικρότερων του ενός µέτρου, χρησιµοποιούµε τα
υποπολλαπλάσιά του:
Το 1 δεκάµετρο (1dm)
το εκατοστό (1cm),
το χιλιοστό (1mm) κ.ά.
Ισχύει:
1dm=0,1 m ή 1dm=10-1 m. Αυτό βέβαια σηµαίνει ότι 1m=10dm.
Ακόµη:
1cm=0,01 m ή 1cm=10-2 m. Αυτό επίσης σηµαίνει 1m=100=102 cm.
Παρόµοια έχουµε και:
1mm=0,001 m ή 1cm=10-3 m. Ακόµη 1m=1.000=103 mm.
Επίσης:
1µm (µικρόµετρο) είναι 1µm=10-6m και
1nm (νανόµετρο) είναι 1nm=10-9m.
Τέλος:
το 1Å (Άγκστροµ)= 10-10m. 1Å είναι το τυπικό µέγεθος του ατόµου ενός χηµικού
στοιχείου.
Για τη µέτρηση µηκών πολύ µεγαλύτερων από το 1 m χρησιµοποιούµε τα
πολλαπλάσια του µέτρου, όπως:
το ένα χιλιόµετρο (1km) µε 1Km=1.000m=103m.
Αρχικά το ένα µέτρο ορίστηκε σαν το 1/10.000.000 της απόστασης από το Β. πόλο
µέχρι τον Ισηµερινό της Γης. Ή το 1/40.000.000 του µήκους της περιφέρειας ενός
µεσηµβρινού της Γης.
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Το 1960 ορίστηκε ξανά το µέτρο ως η απόσταση που καταλαµβάνουν
1.650.763,75 µήκη κύµατος ορισµένης ακτινοβολίας του αερίου κρυπτό
(86Kr) στο κενό. Ενώ το 1983 ξανά ορίστηκε ως η απόσταση που διανύει το
φως στο κενό, στη διάρκεια 1/299.792.458 του δευτερολέπτου.
Στη ναυτιλία σαν µονάδα µήκους χρησιµοποιείται το 1ναυτικό µίλι=1853 m.
Το υποδεκάµετρο, το πτυσσόµενο µέτρο, η µετροταινία κ.ά. είναι τα συνηθισµένα
όργανα µέτρησης του µήκους.
Για να εξασφαλίσουµε ότι το 1 m θα αντιστοιχεί στο ίδιο µήκος για όλους τους
ανθρώπους, κατασκευάσαµε ως πρότυπο µια ράβδο από ιριδιούχο λευκόχρυσο και
χαράξαµε πάνω σε αυτή δυο εγκοπές. Την απόσταση µεταξύ των δυο εγκοπών την
ονοµάσαµε 1 µέτρο. Αυτό το πρότυπο µέτρο φυλάσσεται στο Μουσείο Μέτρων και
Σταθµών που βρίσκεται στις Σέβρες κοντά στο Παρίσι.
Γενικά για να διευκολυνθούµε στις
πράξεις τους, χρησιµοποιούµε τα
πολλαπλάσια ή τα υποπολλαπλάσια
των µονάδων τα οποία συνήθως
εκφράζουν µε δυνάµεις του 10. Οι
εκθέτες των δυνάµεων αυτών είναι
πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια του
3 . Πολλές φορές επίσης αντί για τις
δυνάµεις του 10, χρησιµοποιούµε
σύµβολα
µε
γράµµατα.
Για
παράδειγµα,
το
χίλιες
φορές
µεγαλύτερο (103) το παριστάνουµε
µε το k (kilo). ∆ηλαδή, τα 1000 m
µπορούν να γραφούν 103 m ή 1 km.
Παρόµοια το ένα χιλιοστό του µέτρου
µπορεί να γραφεί ως 10-3 m ή 1 mm.

Στο διπλανό πίνακα φαίνονται τα
πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των µονάδων µαζί µε τα σύµβολά τους.
Στις αγγλοσαξονικές χώρες χρησιµοποιούνται

ως µονάδες µήκους:

1 ίντσα (1in)=2,54 cm
1πόδι (ft=foot)=12in=30,5cm
1γυάρδα (yd)=3πόδια=0,914m
1 αγγλικό µίλι (mile)=1609 m.
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5. Τι ονοµάζουµε υλικό σηµείο (σηµειακό αντικείµενο);

Ένα σώµα, ενώ έχει µάζα, µπορούµε να το θεωρήσουµε ως υλικό σηµείο αν οι
διαστάσεις του είναι πολύ
µικρότερες από τις άλλες
διαστάσεις
που
χρησιµοποιούµε
για
την
Β=F K
περιγραφή ενός φαινόµενου.

h
Για παράδειγµα, όταν
περιγράφουµε την κίνηση
ενός δορυφόρου γύρω από
τη Γη, τον αντιµετωπίζουµε
ως ένα κινούµενο υλικό
σηµείο που έχει µάζα (m),
ίση µε τη µάζα του δορυφόρου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το υποθετικό αντικείµενο που έχει µάζα
ονοµάζεται υλικό σηµείο.

αλλά

δεν

έχει

διαστάσεις

∆ηλαδή µπορούµε
να πούµε ότι σηµειακό αντικείµενο (σωµάτιο) είναι η
αναπαράσταση (µοντέλο) ενός αντικειµένου µε ένα σηµείο.
6. Πως καθορίζεται η θέση ενός κινητού πάνω σε ευθεία γραµµή;
Η θέση καθορίζεται µ' έναν αριθµό (x) θετικό ή αρνητικό που δείχνει συγχρόνως
δυο πράγµατα,

Σηµείο
αναφοράς

Α

Ο
x1

-10

0

Β

x2

10

15

α) την απόσταση και
β) την φορά σε σχέση µε την αρχή δηλαδή την κατεύθυνση της θέσης.
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Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα, που βρίσκεται το αυτοκίνητο που φαίνεται στην
εικόνα αρκεί να προσδιορίσουµε τη θέση του σηµείου Α. Γι' αυτό το λόγο στην
εικόνα έχει τοποθετηθεί µια κλίµακα, για παράδειγµα µια µετροταινία.
Την αρχή (O) που ονοµάζεται σηµείο αναφοράς την καθορίζουµε αυθαίρετα.
Ο αριθµός (x) που µας δείχνει τη θέση ονοµάζεται συντεταγµένη (τετµηµένη)
του σηµείου. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα το αυτοκίνητο βρίσκεται στο σηµείο Α
µε τετµηµένη x1=-10m. Άρα ξέρουµε ότι αρχικά το αυτοκίνητο απέχει 10m από
την αρχή (Ο) προς τα αριστερά.
Όταν το αυτοκίνητο φτάσει στο σηµείο Β τότε λέµε ότι η θέση του είναι x2=15m,
εννοώντας ότι απέχει από την αρχή (Ο) 15m προς τα δεξιά.
Η επιλογή του 0 ως σηµείου αναφοράς δεν είναι η µοναδική δυνατή.
Στο παράδειγµα της εικόνας, θα µπορούσαµε να είχαµε διαλέξει ως σηµείο
αναφοράς οποιοδήποτε άλλο σηµείο της κλίµακας. Αν διαλέξουµε άλλο σηµείο
αναφοράς, θα µεταβληθεί και ο αριθµός που καθορίζει τη θέση του αυτοκινήτου.

Έτσι η θέση ενός σώµατος καθορίζεται πάντα σε σχέση µε ένα σηµείο
αναφοράς.

Γενικά ένα πραγµατικό αντικείµενο (στερεό σώµα) µπορεί καθώς κινείται να περιστρέφεται ή
να ταλαντώνεται.
Η πιο απλή περίπτωση κίνησης είναι το σώµα να εκτελεί µόνο µεταφορική κίνηση
(σωµάτιο).
Βέβαια η κίνηση µπορεί να πραγµατοποιείται στο χώρο στο επίπεδο ή σε µια ευθεία.
Στη µονοδιάστατη κίνηση δηλαδή την κίνηση που γίνεται πάνω σε µια ευθεία γραµµή,
υπάρχουν όπως εύκολα µπορούµε να καταλάβουµε µόνο δυο δυνατές φορές για τη κίνηση
του σώµατος η προς τα δεξιά και η προς τα αριστερά.
Όµως το αριστερά και το δεξιά είναι ένας αυθαίρετος τρόπος για την περιγραφή της κίνησης
αφού εξαρτώνται από τη θέση του παρατηρητή.
Έτσι λοιπόν για την κίνηση στην ευθεία ορίζουµε ένα σηµείο (Ο), σαν αρχή και ονοµάζουµε
την ευθεία από τη µια µεριά της θετική και από την άλλη αρνητική.
Το σηµείο (Ο) ονοµάζεται σηµείο αναφοράς.
Τότε όµως η θέση x ενός κινητού θα καθορίζεται µ’ έναν αριθµό θετικό ή αρνητικό που
δείχνει συγχρόνως την απόσταση και τη φορά σε σχέση µε την αρχή. Ο αριθµός που µας
δείχνει τη θέση ονοµάζεται συντεταγµένη (τετµηµένη) του σηµείου.

Έτσι λοιπόν θέση ή αποµάκρυνση (x) σηµειακού αντικειµένου που βρίσκεται πάνω σε
καθορισµένο άξονα, ονοµάζεται η τετµηµένη της θέσης του.
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7. Πότε η θέση ενός αντικειµένου που κινείται στον άξονα των x είναι
θετική και πότε αρνητική;
Όταν το αντικείµενο βρίσκεται στο θετικό ηµιάξονα η θέση του είναι θετική ενώ
όταν βρίσκεται στον αρνητικό ηµιάξονα η θέση του είναι αρνητική.
8. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ απόστασης και θέσης ενός σώµατος που
κινείται απάνω σε ευθεία γραµµή;

Το αυτοκίνητο του
σχήµατος λέµε ότι
απέχει από την αρχή
(Ο)
διάστηµα
ή
απόσταση s=10m,
ενώ
λέµε
ότι
βρίσκεται στη θέση
x=-10m ως προς το
0.

Σηµείο
αναφοράς

Α

Ο

Β

x
-10

0

10

15

Ο προσδιορισµός της απόστασης προϋποθέτει µόνο τη µέτρηση κάποιου µήκους
και όχι την κατεύθυνση.

Έτσι λέµε ότι η απόσταση (s) είναι µονόµετρο µέγεθος ενώ η θέση (x) είναι
διανυσµατικό µέγεθος.
Η απόσταση είναι µήκος και εποµένως προσδιορίζεται πλήρως από ένα θετικό
αριθµό και µια µονάδα µέτρησης.
To µέτρο (της απόστασης) (π.χ 10m) είναι ένας αριθµός που δηλώνει το
αποτέλεσµα της σύγκρισης της συγκεκριµένης απόστασης µε τη µονάδα µέτρησης
(εδώ το 1m).

9. Ποια µεγέθη ονοµάζονται µονόµετρα και ποια διανυσµατικά;
Μονόµετρα ονοµάζονται τα φυσικά µεγέθη τα οποία προσδιορίζονται µόνο από
έναν αριθµό (το µέτρο τους), που συνοδεύεται από τη µονάδα µέτρησής τους.
Μονόµετρα µεγέθη είναι ο χρόνος (t), η µάζα (m), ο όγκος (V), η πυκνότητα (ρ)
και η θερµοκρασία (T).
∆ιανυσµατικά ονοµάζονται τα φυσικά µεγέθη που για να καθοριστούν πλήρως
εκτός από το µέτρο τους απαιτείται και η κατεύθυνσή τους (διεύθυνση και
φορά).
∆ιεύθυνση είναι η ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται το διανυσµατικό µέγεθος και
Φορά είναι ο προσανατολισµός του πάνω στην ευθεία.
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Ένα διανυσµατικό µέγεθος παριστάνεται µε ένα βέλος. Το µήκος του βέλους είναι
ανάλογο µε το µέτρο του µεγέθους. Όσο πιο µεγάλο είναι το µέτρο τόσο
µεγαλύτερο είναι και το µήκος του βέλους.







∆ιανυσµατικά µεγέθη είναι η θέση ( x ) η µετατόπιση (∆ x ), ταχύτητα ( υ ), η







επιτάχυνση ( α ) η δύναµη ( F ), η ορµή ( p ) κ.λπ.
10. Πόσους αριθµούς χρειαζόµαστε για να προσδιορίσουµε τη θέση ενός
σώµατος στο επίπεδο και πόσους στο χώρο;
Η θέση ενός σώµατος (υλικού σηµείου- αδιάστατου σώµατος) στο επίπεδο
καθορίζεται από δυο αριθµούς την τετµηµένη (x) και την τεταγµένη (y) ενώ η
θέση του στο χώρο καθορίζεται από τρεις αριθµούς την τετµηµένη (x) την
τεταγµένη (y) και την κατηγµένη (z).
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

α. Παρατηρώ, Πληροφορούµαι, Ενδιαφέροµαι
Όπως θα µάθεις αναλυτικότερα στη Β’ και Γ’ γυµνασίου:

Η µέτρηση είναι πρωταρχική και σηµαντική διαδικασία για τη
φυσική επιστήµη. Οι ποσότητες που µπορούν να µετρηθούν
ονοµάζονται "φυσικά µεγέθη". Η µέτρησή τους γίνεται µε
σύγκριση µε οµοειδή µεγέθη, που τα ονοµάζουµε µονάδες
µέτρησης.
1.
Με αφορµή τις πληροφορίες αυτές και τις παρακάτω εικόνες από την
καθηµερινή ζωή και τις δραστηριότητες των ανθρώπων στην αρχαία
Ελλάδα, γράψε τι παρατηρείς σε αυτές και τι είναι δυνατόν να µετρηθεί: το
µήκος, η µάζα και το βάρος, ο χρόνος, η χαρά, η λύπη, ο φόβος, … ;
Απάντηση:
1η εικόνα: Ένας άνθρωπος προσπαθεί να µετρήσει
χρησιµοποιώντας ως µονάδα µέτρηση το πέλµα του.

το

µήκος

2η εικόνα: Βλέπουµε πως από την αρχαιότητα οι άνθρωποι
χρησιµοποιούσαν το ζυγό (ζυγαριά) για να µετρήσουν το «βάρος» των
διαφόρων σωµάτων. Έµµεσα βέβαια υπολογίζουν τη µάζα των σωµάτων
είτε στερεών είτε υγρών.
3η εικόνα: Έχουµε ένα είδος κλεψύδρας που χρησιµοποιούσαν στην
αρχαιότητα για τη µέτρηση του χρόνου.
Στις επόµενες εικόνες έχουµε µάσκες που δείχνουν τα διάφορα ανθρώπινα
αισθήµατα όπως χαρά- λύπη – φόβο.
Τα µεγέθη µήκος, µάζα, χρόνος είναι φυσικά µεγέθη και µπορούν να
µετρηθούν µε ακρίβεια µε τη βοήθεια συγκεκριµένων οργάνων. Η µέτρησή
τους
γίνεται µε σύγκριση µε
οµοειδή µεγέθη, που τα ονοµάζουµε
µονάδες µέτρησης. Αντίθετα τα συναισθήµατα όπως χαρά, λύπη , φόβος
δεν είναι φυσικά µεγέθη και δεν µπορούν να µετρηθούν µε αντικειµενικό
τρόπο κοινό για όλους µε τη βοήθεια επιστηµονικών οργάνων.

β. Συζητώ, Αναρωτιέµαι, Υποθέτω
1.
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου, µε τη βοήθεια του/της
καθηγητή/τριάς σου, για τα φυσικά µεγέθη. Το µήκος είναι ένα από αυτά;
Πώς γίνεται η µέτρηση του µήκους; Γράψε τις υποθέσεις σου.
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Απάντηση:
Με βάση τα προηγούµενα τα φυσικά µεγέθη είναι τα µεγέθη που χρησιµοποιούµε
για την περιγραφή και µέτρηση των φυσικών φαινοµένων.
Ένα τέτοιο φυσικό µέγεθος είναι και το µήκος.
Η µέτρηση του µήκους γίνεται µε διάφορα όργανα όπως
το µέτρο ή µετροταινία (µεζούρα)

το υποδεκάµετρο (βαθµολογηµένο κανόνα ή χάρακα)

το διαστηµόµετρο ή µικρόµετρο.
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Ως µονάδα µέτρησης η Φυσική χρησιµοποιεί το ένα µέτρο. Γράφουµε 1 m
Αρχικά το ένα µέτρο ορίστηκε σαν το 1/10.000.000
της απόστασης από το Β. πόλο µέχρι τον Ισηµερινό
της Γης. Ή το 1/40.000.000 του µήκους της
περιφέρειας ενός µεσηµβρινού της Γης.
Από το 1983 το ένα µέτρο ορίζεται ως η απόσταση
την οποία διανύει το φως στο κενό σε χρονικό
διάστηµα ίσο µε 1/299.792.458 δευτερόλεπτα.

Η µέτρηση και το σφάλµα
2.
Νοµίζεις ότι µπορείς να κάνεις µετρήσεις µήκους µε ακρίβεια; Πώς
µπορείς να αποφύγεις λάθη κατά τη µέτρηση; Ίσως η παρατήρηση των
παρακάτω εικόνων να σου δώσει απαντήσεις: Στην πρώτη εικόνα φαίνεται
η προσπάθεια δύο µαθητών να µετρήσουν το µήκος ενός βιβλίου µε µια
µετροταινία. Στις επόµενες εικόνες φαίνονται λεπτοµέρειες από διάφορες
προσπάθειές τους να µετρήσουν το ίδιο βιβλίο. Νοµίζεις ότι όλες οι
προσπάθειές τους θα δώσουν την ίδια τιµή για το µήκος του βιβλίου;
Γιατί; Σχολίασε, βλέποντας προσεχτικά όλες τις εικόνες.
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Απάντηση:
Στην εικόνα 2: βλέπουµε ότι η αρχή της µετροταινίας δε βρίσκεται στην
άκρη του βιβλίου το πλάτος του οποίου θέλουµε να µετρήσουµε αυτό λέµε
ότι είναι ένα συστηµατικό σφάλµα που οφείλεται στη µη σωστή χρήση του
οργάνου. Έτσι η αρχή της µετροταινίας (το 0) πρέπει να συµπίπτει µε την
αρχή της µετρούµενης απόστασης.
Στην εικόνα 3: επίσης βλέπουµε µια λάθος µέτρηση αφού η µετροταινία
δεν είναι οριζόντια και άρα δε θα µετρήσει το σωστό µήκος (πάχος) του
µολυβιού
Η εικόνα 4 µας δείχνει µια σωστή µέτρηση
Στην εικόνα 5 έχουµε λάθος µέτρηση µια και βάλαµε τη µετροταινία
«λοξά». Η µετροταινία πρέπει να ακολουθεί ευθεία και παράλληλη προς τη
µετρούµενη απόσταση γραµµή.

Στην εικόνα 6 η µετροταινία θα µετρήσει µεγαλύτερο µήκος µια και η άκρη
της προεξέχει από το βιβλίο. Έτσι η ένδειξη της µετροταινίας που

εκλαµβάνεται ως τιµή της µέτρησης πρέπει να συµπίπτει µε το τέλος της
µετρούµενης απόστασης.

Τέλος στην εικόνα 7 η µετροταινία έχει «στρίψει» και άρα θα έχουµε µια
λανθασµένη µέτρηση. ∆ηλαδή η µετροταινία δεν πρέπει να συστρέφεται.
Με βάση τα παραπάνω οι µετρήσεις που θα πάρουµε δε θα µας δίνουν την
ίδια τιµή.
3.
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου, µε τη βοήθεια του/της
καθηγητή/τριάς σου, και γράψε τι πρέπει να προσέχεις για να µετράς
χωρίς λάθη το µήκος µε µια µετροταινία.

Απάντηση:
Πρέπει το µέτρο που χρησιµοποιούµε να το έχουµε παράλληλα προς το
µήκος που πρέπει να µετρήσουµε να προσέχουµε να µετράµε από την αρχή
το συγκεκριµένο µήκος, το µέτρο µας να είναι οριζόντια τοποθετηµένο και
να µη «στρίβει».
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4.
Αν προσπαθούν όλοι να αποφεύγουν αυτά τα λάθη, νοµίζεις ότι όλες
οι µετρήσεις του µήκους του ίδιου αντικειµένου θα είναι ίδιες; Γράψε τις
υποθέσεις σου.
Απάντηση:
Ακόµη και τότε µπορούν να υπάρξουν και τα λεγόµενα τυχαία σφάλµατα
που οφείλονται στην προσωπική εκτίµηση. ∆ηλαδή που ακριβώς είναι η
αρχή της µετροταινίας ποιο είναι το τελευταίο σηµείο (άκρο) του µήκους
που θέλουµε να µετρήσουµε κ.λπ.
Επίσης η µη σωστή επιλογή του κατάλληλου οργάνου. Έτσι το µέτρο δεν
είναι το κατάλληλο όργανο για να µετρήσουµε το πάχος ενός κέρµατος του
1 ευρώ αφού το πάχος του είναι πολύ µικρό. Σε αυτή την περίπτωση θα
µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε το διαστηµόµετρο.

Όταν πρόκειται να µετρήσουµε ένα µήκος, πρέπει να επιλέξουµε εκείνο το όργανο
µέτρησης το οποίο είναι κατάλληλο για να µετρήσει το µήκος αυτό και να δώσει την
απαιτούµενη ακρίβεια.
Ακόµη θα µπορούσαµε αντί να µετρήσουµε το πάχος ενός κέρµατος του
ευρώ να µετρήσουµε το πάχος για δέκα κέρµατα που τα έχουµε
τοποθετήσει το ένα πάνω στο άλλο και να διαιρέσουµε στη συνέχει τη τιµή
που θα βρούµε µε το πλήθος των κερµάτων (εδώ 10).
Άλλες φορές για να περιορίσουµε το σφάλµα στη µέτρησή µας
καταφεύγουµε στις πολλαπλές µετρήσεις και βρίσκουµε το µέσο όρο.

γ. Ενεργώ, Πειραµατίζοµαι
1.
Έλεγξε τις υποθέσεις σου, κάνοντας πειράµατα.
Υλικά / Όργανα / Αντικείµενα:
µετροταινία, διάφορα αντικείµενα (πχ. τετράδια, θρανίο, πίνακας, …)
Πείραµα
Μέτρησε µε τη βοήθεια ενός συµµαθητή σου
το µήκος ενός θρανίου χρησιµοποιώντας µια
µετροταινία, όπως στη διπλανή εικόνα.
Γράψε την τιµή της µέτρησής σου (σε
εκατοστά του µέτρου µε ακρίβεια ενός
δεκαδικού ψηφίου, πχ. 117,6 εκατοστά) στη
δεύτερη στήλη του
παρακάτω πίνακα. Ζήτησε από 9 άλλα
ζευγάρια συµµαθητών σου να
µετρήσουν και αυτοί το µήκος του ίδιου
θρανίου, χωρίς να ανακοινώνουν στους
άλλους την τιµή που µέτρησαν. Γράψε επίσης
στη δεύτερη στήλη (µε την ίδια ακρίβεια), τη
µία κάτω από την άλλη, τις τιµές που µέτρησαν οι συµµαθητές σου.
Απάντηση:
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117
118
117
116
117,5
118
116,5
117
115,5
118
1170,5

117,05

2.
Σύγκρινε τις 10 τιµές του µήκους που έχεις γράψει στη δεύτερη
στήλη του πίνακα. Τι παρατηρείς; Αν διαφέρουν µεταξύ τους, πού νοµίζεις
ότι οφείλονται οι διαφορές;
Απάντηση:
Οι διαφορές αποδίδονται σε λάθη (ή σφάλµατα) που γίνονται κατά τη
διαδικασία της µέτρησης, όπως αυτά που υποθέσαµε παραπάνω.
Οι αποκλίσεις των τιµών είναι τα σφάλµατα της µέτρησης που οφείλονται στη µη
σωστή χρήση του µέτρου ή στη µη σωστή εκτίµηση της αριθµητικής τιµής. Το
ερώτηµα είναι αν υπάρχει µια "πιθανότερη" τιµή. Η τιµή αυτή βρίσκεται µέσω του
υπολογισµού της µέσης τιµής.

3.
Άθροισε όλες τις τιµές του µήκους που έχεις γράψει στη δεύτερη
στήλη και γράψε το άθροισµα στο τελευταίο κελί της.
Υπολόγισε τη µέση τιµή του µήκους, διαιρώντας το άθροισµα µε το πλήθος
των τιµών (δηλαδή 10), και γράψε την στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα
µε προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου.
Απάντηση:
Η πολλαπλότητα των µετρήσεων είναι αναγκαία γιατί θέλουµε να περιορίσουµε τα
σφάλµατα των µετρήσεων (τυχαία/ στατιστικά και συστηµατικά).
Όλες αυτές οι τιµές που µετρήθηκαν είναι το ίδιο πιθανές. Μπορεί όµως να
υπολογιστεί η πιθανότερη τιµή, την οποία ονοµάζουµε µέση τιµή των µετρήσεων,
διαιρώντας το άθροισµά τους διά του αριθµού των µετρήσεων: 1170: 10 = 117
(εκατοστά του µέτρου). Επειδή όλες οι µετρήσεις έχουν γίνει µε ακρίβεια ενός
δεκαδικού ψηφίου, στρογγυλοποιούµε τη µέση τιµή και γράφουµε 117 (εκατοστά
του µέτρου). Αν η µέση τιµή είχε υπολογιστεί 117,97, η στρογγυλοποίηση θα έδινε
1198,0 (εκατοστά του µέτρου).
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Τα ψηφία του αριθµητικού αποτελέσµατος κάθε µέτρησης, για τα οποία είµαστε
σίγουροι θα τα ονοµάζουµε σηµαντικά ψηφία της µέτρησης. Ο αριθµός των
σηµαντικών ψηφίων προσδιορίζει και την ακρίβεια της µέτρησης.
Η ακρίβεια µιας µέτρησης εξαρτάται από το είδος των οργάνων µέτρησης που
χρησιµοποιούµε.
Με το χάρακα µπορούµε να κάνουµε τις µετρήσεις του πλάτους του θρανίου µας
το πολύ µε πέντε σηµαντικά ψηφία π.χ L=117,55 cm.
Είναι όµως πιθανό να θέλουµε να εκφράσουµε το αποτέλεσµα µε τέσσερα
σηµαντικά ψηφία. Στη περίπτωση αυτή στρογγυλοποιούµε κατάλληλα το
αριθµητικό αποτέλεσµα: έτσι, αν θέλουµε να εκφράσουµε το αποτέλεσµα της
µέτρησης του πλάτους του θρανίου µε τέσσερα σηµαντικά ψηφία, το αποτέλεσµα
θα είναι L=117,6cm και µε τρία σηµαντικά ψηφία L=117cm.

δ. Συµπεραίνω, Καταγράφω
1.
Γράψε τα συµπεράσµατά σου από τις παρατηρήσεις και τις µετρήσεις
σου.
Απάντηση:
1) η αρχή της µετροταινίας (το 0) πρέπει να συµπίπτει µε την αρχή της
µετρούµενης απόστασης. Αν δεν ταυτίζονται τότε δεν προκύπτει σωστή µέτρηση.
2) η µετροταινία δεν πρέπει να συστρέφεται ή να είναι διπλωµένη- τσαλακωµένη
3) η µετροταινία πρέπει να ακολουθεί ευθεία και παράλληλη προς τη µετρούµενη
απόσταση γραµµή,αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να µετρήσουµε διαφορετική
(µικρότερη ή µεγαλύτερη) απόσταση
4) η ένδειξη της µετροταινίας που εκλαµβάνεται ως τιµή της µέτρησης πρέπει να
συµπίπτει µε το τέλος της µετρούµενης απόστασης.
Όσον αφορά στον υπολογισµό της πιθανότερης τιµής, είναι χρήσιµη η διεξαγωγή
πολλών µετρήσεων και ο υπολογισµός της µέσης τιµής τους, αφού
εξοµαλύνονται πιθανά λάθη κατά τις µετρήσεις και υπολογίζουµε µια τιµή πιο
κοντά στην πραγµατική.
Όταν µετράµε ένα φυσικό µέγεθος όπως είναι το µήκος τότε υπάρχουν σφάλµατα
στις µετρήσεις µας έτσι θα πρέπει να προσέχουµε:
Τη σωστή εκλογή κατάλληλων οργάνων για να έχουµε όσο το δυνατόν
καλύτερη ακρίβεια (precision)στις µετρήσεις µας.
• Τη προσεκτική ανάγνωση των ενδείξεων
• Την επιµεληµένη καταγραφή των µετρήσεων. Αυτό σηµαίνει ότι µετρήσεις
µε πολύ µεγάλες αποκλίσεις θα πρέπει να προσέχονται πολύ καλά.
Αλλιώς εισάγονται σφάλµατα µέτρησης και έχουµε απόκλιση της µετρούµενης
τιµής από την πραγµατική.
•

Μπορούµε να πούµε πως τα σφάλµατα στις µετρήσεις µας οφείλονται:
•

Σε ατέλειες της κατασκευής του οργάνου που χρησιµοποιούµε ή

•

σε υποκειµενικές εκτιµήσεις που µπορεί να κάνουµε κατά τη µέτρηση (στην
τοποθέτηση των οργάνων µέτρησης, στην ανάγνωση της ένδειξης κλπ).

Η απόκλιση µετριέται µε:
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Το απόλυτο σφάλµα(absolute error) και
Το σχετικό σφάλµα (relative error)

2.
Γιατί νοµίζεις ότι είναι χρήσιµος ο υπολογισµός της µέσης τιµής των
τιµών πολλών µετρήσεων;
Απάντηση:
Για την αντιµετώπιση των σφαλµάτων χρησιµοποιούµε διάφορες τεχνικές ή όργανα
µέτρησης, όπως οι περισσότερες µετρήσεις (συλλογή περισσότερων δεδοµένων).
Για τη συλλογή περισσότερων δεδοµένων είτε:
Μετράµε πολλές φορές µε το ίδιο όργανο και παίρνουµε το µέσο όρο των
µετρήσεων είτε µετράµε µε διαφορετικά όργανα διαφορετικής ακρίβειας ή όπως
λέµε διαφορετικής διακριτικής ικανότητας (resolution).
∆ιακριτική ικανότητα ονοµάζουµε την ελάχιστη δυνατή µεταβολή του
µετρούµενου φυσικού µεγέθους που µπορεί να ανιχνευθεί από το όργανο
µέτρησης. Έτσι λέµε ότι το διαστηµόµετρο έχει µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα
από το µέτρο ή τη µετροταινία.
Άλλες τεχνικές που χρησιµοποιούµε είναι:
Η καλύτερη επιλογή οργάνου µέτρησης
Ο καλύτερος σχεδιασµός µέτρησης
Η καλύτερη επεξεργασία των µετρήσεων (απαιτούνται µαθηµατικά εργαλεία).

ε. Εφαρµόζω, Εξηγώ, Γενικεύω
1.
Πώς θα µετρήσεις τη µεγαλύτερη και τη µικρότερη διάσταση ενός
αβγού;
Απάντηση:
H χρήση µιας µετροταινίας είναι ένας καλός και
αποδεκτός τρόπος µέτρησης µιας κυρτής
περιφέρειας, όπως αυτής του αβγού.
∆ιαφορετικά θα µπορούσαµε να κυλίσουµε το
αβγό πάνω στη µετροταινία, έως ότου
συµπληρωθεί µια πλήρης περιστροφή του. Τότε
το συνολικό µήκος που µετράµε πάνω στη
µετροταινία αποτελεί και το µήκος της
περιφέρειας του αβγού.
Ακόµη µπορούµε να τοποθετήσουµε το αυγό πάνω στη µετροταινία και να
χρησιµοποιήσουµε δυο καλαµάκια ή δυο χάρακες όπως φαίνεται στο σχήµα.

16 Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός

Στη µέτρηση των διαστάσεων του αβγού µε αυτή τη µε αυτό τον τρόπο πρέπει το
βλέµµα µας ή τα καλαµάκια να κατευθύνονται κατακόρυφα προς τα κάτω, ώστε να
αποφευχθεί σφάλµα παράλλαξης, που οφείλεται στη µη σωστή ανάγνωση της
κλίµακας πάνω στη µετροταινία.

2.
Συγκέντρωσε εικόνες και πληροφορίες για τη µέτρηση του µήκους
µε άλλους τρόπους και όργανα.
Απάντηση:
Όταν πρόκειται να µετρήσουµε ένα µήκος, πρέπει να επιλέξουµε εκείνο το όργανο
µέτρησης το οποίο είναι κατάλληλο για να µετρήσει το µήκος αυτό και να δώσει
την απαιτούµενη ακρίβεια.
Έτσι, όταν θέλουµε να µετρήσουµε την απόσταση στην οποία έριξε ένας αθλητής
τη σφαίρα ή το ακόντιο χρησιµοποιούµε τη µετροταινία.

Όταν επιδιώκουµε να µετρήσουµε το µήκος ενός βιβλίου χρησιµοποιούµε
υποδεκάµετρο (βαθµολογηµένο κανόνα ή χάρακα).
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Όταν επιθυµούµε να µετρήσουµε τη διάµετρο ενός σύρµατος χρησιµοποιούµε
διαστηµόµετρο ή µικρόµετρο.

Ακόµη η µέτρηση του µήκους µπορεί να γίνει και µε τη χρήση ηχητικών κυµάτων
που εκπέµπονται και ανιχνεύονται από κατάλληλους µετρητές µήκους /
απόστασης.
Τα κύµατα αυτά είναι υπέρηχοι που εκπέµπονται από κατάλληλη συσκευή και,
όταν βρίσκουν ένα εµπόδιο, ανακλώνται και επιστρέφουν. Στην πραγµατικότητα ο
υπολογισµός του µήκους γίνεται έµεσα µε τη µέτρηση του χρόνου (t) που
απαιτείται από την εκποµπή των υπερήχων από το µετρητή µέχρι την επιστροφή
τους σε αυτόν, µετά την ανάκλαση τους πάνω στο εµπόδιο. ∆εδοµένου ότι είναι
γνωστή η ταχύτητα του ήχου στον αέρα, περίπου 340 µέτρα το δευτερόλεπτο
(υ=340m/s) είναι δυνατό να υπολογίσουµε την απόσταση από τη σχέση
s=υ∙t=340∙t.
Εξειδικευµένο όργανο µέτρησης µήκους - απόστασης µε χρήση υπερήχων, κυρίως
στη θάλασσα, είναι το sonar που λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο. Τον ίδιο τρόπο
χρησιµοποιούν στην πλοήγησή τους οι φάλαινες και οι νυχτερίδες.
Το radar µετρά µήκος - απόσταση εκπέµποντας ηλεκτροµαγνητικά κύµατα και στη
συνέχεια ανιχνεύοντας τα, αφού έχουν ανακλαστεί σε κάποιο εµπόδιο.
Ένας ακόµη σύγχρονος τρόπος µέτρησης του µήκους είναι το παγκόσµιο σύστηµα
θεσιθεσίας (gps) (Global Positioning System). Το gps είναι ένα παγκόσμιο

σύστημα εντοπισμού θέσης, το οποίο βασίζεται σε ένα "πλέγμα" εικοσιτεσσάρων
δορυφόρων της Γης, στους οποίους υπάρχουν ειδικές συσκευές, οι οποίες ονομάζονται
"δέκτες GPS". Οι δέκτες αυτοί παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τη θέση ενός σημείου,
το υψόμετρό του, την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης του. Επίσης, σε
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συνδυασμό με ειδικό λογισμικό χαρτογράφησης μπορούν να απεικονίσουν γραφικά τις
πληροφορίες αυτές.
Επίσης ένας ακριβέστερος τρόπος µέτρησης του µήκους είναι η χρήση ακτίνων
laser.

3.
Πώς νοµίζεις ότι λειτουργεί το όργανο
µέτρησης µήκους το οποίο φαίνεται στη
διπλανή εικόνα;
Απάντηση:
Στο διπλανό σχήµα φαίνεται ένα αποστασιόµετρο
Laser.
Τα
αποστασιόµετρα
Laser
µετρούν
υψόµετρο, οριζόντια και κάθετη απόσταση κλ.π
Εκπέµπεται µια ακτίνα laser η οποία στη συνέχεια
ανακλάται πάνω στο σηµείο µέχρι το οποίο
θέλουµε να µετρήσουµε την απόσταση και επιστρέφει. Το όργανο υπολογίζει το
µήκος της απόστασης µέχρι το εµπόδιο, µετρώντας το χρόνο που µεσολαβεί από
την εκποµπή της ακτίνας µέχρι την επιστροφή της σε αυτό.
Είναι πολύ χρήσιµο όργανο αφού µπορεί να µετρήσει αποστάσεις µε πολύ µεγάλη
ακρίβεια αλλά και να χρησιµοποιηθεί µόνο από ένα άτοµο.

4.

Πώς νοµίζεις ότι µετράµε την απόσταση γης – σελήνης;

Απάντηση:
Η γεωµετρικοτερη των µεθόδων είναι η µέθοδος του τριγωνισµού
Φωτογραφίζουµε ταυτόχρονα από δυο σηµεία της Γης (το ίδιο σηµείο της Σελήνης)
και προσδιορίζουµε τη γεωκεντρική παράλλαξη.
Με τη µέθοδο αύτη η απόσταση των κέντρων των δυο ουρανίων σωµάτων
προσδιορίστηκε σε: 384404± 0.5 Km
Mε radar : ένα ραδιοκύµα εκπέµπεται από ένα ποµπό στη Γη, ανακλάται και
επιστρέφει. Υποτίθεται φυσικά ότι το ραδιοκύµα κινείται µε τη ταχύτητα του
φωτός. Η πρώτη µέτρηση έλαβε χώρα το 1946.
Το ταξίδι του ραδιοκυµατος διήρκεσε 2.56 (s) δευτ/τα.
Έτσι η απόσταση υπολογίστηκε σε: 384404±1Km
H αποστολή "Απόλλων 11" τον Ιούλιο του 1969 εγκατέστησε έναν γωνιακό
ανακλαστήρα.
Με τη χρήση ακτίνας laser η απόσταση υπολογίστηκε σε: 384404,377 ± 0.001
Km.
Η ακρίβεια µέτρησης σήµερα είναι της τάξεως των µερικών εκατοστών!
Πλέον στις µέρες µας ειδικά όργανα εγκαταστηµένα στην επιφάνεια της γης
εκπέµπουν µια ακτίνα laser προς συγκεκριµένο σηµείο της σελήνης, όπου έχει
τοποθετηθεί από αστροναύτες ή τηλεκατευθυνόµενα διαστηµικά οχήµατα
ανακλαστήρας. Τα όργανα υπολογίζουν την απόσταση γης – σελήνης, µέσω του
χρονικού διαστήµατος που µεσολαβεί από την εκποµπή της ακτίνας, µέχρι την
επιστροφή της πίσω σε αυτά.
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ΣΤ. Περισσότερα…
1.
Πώς νοµίζεις ότι ξέρουµε το νούµερο των παπουτσιών που θα
φορούσε, αν ζούσε σήµερα, ο µυθικός ήρωας Ηρακλής; Ποιο θα ήταν;
(ο υπολογισµός προκύπτει από το µήκος του σταδίου της αρχαίας
Ολυµπίας, που έχουν αναπαραστήσει µε τη φαντασία τους οι Goscinny και
Uderzo στο επεισόδιο των ιστοριών του Αστερίξ "Ο Αστερίξ στους
Ολυµπιακούς Αγώνες" ή "Αστερίκιος εν Ολυµπία")

Απάντηση:
Από τη λεζάντα στην παραπάνω φωτογραφία µαθαίνουµε πως το µήκος του
σταδίου είναι 192m και ότι αυτό το µήκος είναι εξακοσαπλάσιο από το πόδι του
Ηρακλή. Έτσι όπως προκύπτει από την παραπάνω εικόνα, αν ζούσε σήµερα ο
Ηρακλής, θα φορούσε:
192 µέτρα : 600 πόδια = 32 εκατοστόµετρα = 487,5 νούµερο ή 15 στο σύστηµα
µέτρησης των Η.Π.Α.

2.
Η περισσότερο χρησιµοποιούµενη σε όλο τον κόσµο µονάδα
µέτρησης του µήκους είναι
το µέτρο (m). Πληροφορήσου ποιες είναι οι αντιστοιχίσεις σε µέτρα των
παρακάτω
µονάδων µέτρησης, που χρησιµοποιούνται σήµερα ή έχουν χρησιµοποιηθεί
στο παρελθόν.
νανόµετρο (nm) = ...................................... m
µικρόµετρο (µm) = ..................................... m
χιλιοστόµετρο (mm) = ................................. m
εκατοστόµετρο (cm) = ................................. m
χιλιόµετρο (km) = ....................................... m
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ίντσα (in) = .............................................. m
στάδιον = περίπου ........................................ m
(αρχαιοελληνική µονάδα µέτρησης µήκους, ισούται µε 600 πόδια του
Ηρακλή)
παρασάγγης = περίπου 30 στάδια = περίπου ........................ m
(περσική µονάδα µέτρησης µήκους στην αρχαιότητα, ισούται µε την
απόσταση που διατρέχει ένας πεζός βαδίζοντας κανονικά σε διάστηµα
περίπου µιας ώρας, σε αυτήν δε οφείλεται η έκφραση "απέχει
παρασάγγας", δηλαδή απέχει πολύ.)
έτος φωτός = ...................................................... m
(το έτος φωτός είναι µονάδα µήκους και ισούται µε την απόσταση που
διανύει το
φως σε ένα έτος)
Απάντηση:
νανόµετρο (nm) = 0,000 000 001 m=10-9m ,
µικρόµετρο (µm) = 0, 000 001 m=10-6m ,
Χιλιοστόµετρο (mm) = 0, 001 m=10-3m ,
εκατοστόµετρο (cm) = 0,01 m=10-2m ,
χιλιόµετρο (km) = 1000=103 m,
ίντσα (in)= 0,0254 m = 2,54 cm,
στάδιον = περίπου 192 m (αρχαιοελληνική µονάδα µέτρησης µήκους που
ισοδυναµεί µε 600 πόδια του Ηρακλή),
παρασάγγης = περίπου 30 στάδια =περίπου 5760 m (περσική µονάδα µέτρησης
µήκους στην αρχαιότητα, ισούται µε την απόσταση που διατρέχει ένας πεζός
βαδίζοντας κανονικά σε διάστηµα περίπου µιας ώρας, σε αυτήν δε οφείλεται η
έκφραση "απέχει παρασάγγας", δηλαδή απέχει πολύ.),
έτος φωτός = περίπου 9.460.000.000.000.000 m ή εννιάµισι τρισεκατοµµύρια
km
(το έτος φωτός είναι µονάδα µήκους και ισούται µε την απόσταση που διανύει το
φως σε ένα έτος)
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3.
Αν
διαθέτεις
διαστηµόµετρο, όπως αυτό
που φαίνεται στη διπλανή
εικόνα, πώς θα µετρήσεις
την εξωτερική και πώς την
εσωτερική διάµετρο ενός
δαχτυλιδιού;
Με
ποια
ακρίβεια
µετράει
το
διαστηµόµετρο; Ζήτησε τη
βοήθεια
του/της
καθηγητή/τριάς σου.
Απάντηση:
Ο τρόπος µέτρησης της εξωτερικής και εσωτερικής διαµέτρου του δαχτυλιδιού µε
διαστηµόµετρο φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
Η ακρίβεια ενός τέτοιου διαστηµοµέτρου είναι 0,01 mm (10 µm).

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος µέτρησης µε το διαστηµόµετρο παρατηρείστε το
σχήµα που ακολουθεί όπου φαίνεται το διαστηµόµετρο (βερνιέρος). Στο
συγκεκριµένο παράδειγµα η αναγραφόµενη ένδειξη είναι 24,7mm.

Όταν τα ¨0¨ των δυο κλιµάκων (βερνιέρου και κύριας κλίµακας) συµπίπτουν, τότε
η 10η υποδιαίρεση του βερνιέρου απέχει από την αντίστοιχη της κύριας κλίµακας
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κατά 1mm. Άρα η πρώτη υποδιαίρεση δηλαδή το ¨1¨ της κλίµακας του βερνιέρου
θα απέχει κατά 1/10 mm=0,1mm από την αντίστοιχη υποδιαίρεση της κύριας
κλίµακας.
Το C=0,1mm ονοµάζεται σταθερά του βερνιέρου.
Στο προηγούµενο παράδειγµα το ¨0¨ της κλίµακας του βερνιέρου βρίσκεται
ανάµεσα στο 24mm και 25mm της κύριας κλίµακας. Ακόµη παρατηρούµε ότι η
ένδειξη ¨7¨ του βερνιέρου ταυτίζεται µε γραµµή της κύριας κλίµακας. Άρα το ¨7¨
απέχει απόσταση µηδέν από την κύρια κλίµακα και άρα το ¨0¨ (αρχή) της
κλίµακας του βερνιέρου, απέχει απόσταση 7/10mm από τη γειτονική της χαραγή
της κύριας κλίµακας. ∆ηλαδή 0,7mm=7C.
Οπότε το συνολικό µετρούµενο µήκος είναι:

L=24+7C=24+0,7=24,7mm
4.
Αν διαθέτεις µόνο µια µετροταινία
του ενός µέτρου, ένα ποδήλατο και µια
κιµωλία, ποιος νοµίζεις ότι είναι ο πιο
εύκολος
αλλά
και
ακριβής
τρόπος
µέτρησης της απόστασης από τη µία άκρη
ως την άλλη άκρη του
προαυλίου του σχολείου σου;
Απάντηση:
Χαράσσουµε µια γραµµή µε τη λευκή κιµωλία
στην περιφέρεια του τροχού. Στη συνέχεια
φέρουµε το σηµαδεµένο µέρος του λάστιχου
του ποδηλάτου στην αρχή της απόστασης που θέλουµε να µετρήσουµε. Στη
συνέχεια κυλίουµε το ποδήλατο µέχρι το τέλος της απόστασης που θέλουµε να
µετρήσουµε. Μετράµε στη συνέχεια τον αριθµό των περιστροφών και αφού έχουµε
µετρήσει την περιφέρεια του τροχού, µπορούµε να υπολογίσουµε τη συνολική
απόσταση. Αυτό το όργανο µέτρησης ονοµάζεται οδόµετρο.

5.

Γνωρίζοντας πώς να µετράς µήκος:

Α) Μπορείς να προσδιορίσεις µε µία µόνο µέτρηση τη θέση ενός µικρού
σώµατος (πχ.µιας µικρής γοµολάστιχας) που βρίσκεται στην επιφάνεια µιας
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στενής, επίπεδης σανίδας;

Κόλλησε µια µετροταινία στην πλαϊνή πλευρά της σανίδας µε µια
αυτοκόλλητη διαφανή ταινία, φροντίζοντας το 0 της µετροταινίας να
συµπίπτει µε το ένα άκρο της σανίδας.
Τοποθέτησε τη µικρή γοµολάστιχα σε µια τυχαία θέση πάνω στη σανίδα.
Φρόντισε να φέρεις το µάτι σου κοντά στη γοµολάστιχα και κάθετα στη
µετροταινία.
Μέτρησε το µήκος από την αρχή της σανίδας µέχρι τη γοµολάστιχα:
.............. cm.
Αυτό το µήκος (.............. cm) είναι αρκετό για να προσδιορίσει τη θέση
της γοµολάστιχας επάνω στη σανίδα.
Τοποθέτησε τώρα τη γοµολάστιχα στη θέση 75,2 cm.
Σου χρειάζεται κανένα άλλο στοιχείο;
Β) Με πόσες µετρήσεις µήκους µπορείς να προσδιορίσεις τη θέση ενός
µικρού σώµατος (πχ.µιας µικρής γοµολάστιχας) πάνω σε µια µεγάλη,
επίπεδη επιφάνεια (πχ. στο θρανίο σου);
Κόλλησε δυο µετροταινίες στη µεγάλη και στη µικρή πλαϊνή επιφάνεια
του θρανίου µε αυτοκόλλητη διαφανή ταινία, φροντίζοντας το 0 και των
δύο µετροταινιών να συµπίπτει µε τη γωνία του θρανίου.
Τοποθέτησε τη γοµολάστιχα σε µια τυχαία θέση πάνω στο θρανίο.
Σύρε µε το µολύβι σου µια ευθεία γραµµή από τη γοµολάστιχα κάθετα στη
µία µετροταινία, διάβασε το αντίστοιχο µήκος και γράψτο: .............. cm.
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Σύρε µε το µολύβι σου µια ακόµη ευθεία γραµµή από τη γοµολάστιχα
κάθετα στην άλλη µετροταινία, διάβασε το αντίστοιχο µήκος και γράψτο:
............. cm.
Αυτές οι δύο τιµές µέτρησης µήκους (............ cm, ............ cm)
αντιστοιχούν στη θέση της γοµολάστιχας στο θρανίο.
Άρα, για τον προσδιορισµό της θέσης ενός µικρού αντικειµένου σε µια
επίπεδη επιφάνεια, απαιτούνται
................................................................................
.......................................................................................................
..........
Τοποθέτησε τη γοµολάστιχα στη θέση (38,5 cm, 18,4 cm) στο θρανίο.
Γ) Με πόσες µετρήσεις µήκους µπορείς να προσδιορίσεις τη θέση ενός
µικρού σώµατος (πχ. µιας µικρής γοµολάστιχας) στο χώρο, σε κάποιο
ύψος πάνω από µια επίπεδη επιφάνεια (πχ. το θρανίο σου);
Ζήτησε από έναν συµµαθητή σου να κρατήσει τη γοµολάστιχα ακίνητη σε
µια τυχαία θέση, σε µικρό ύψος πάνω από το θρανίο.
Άφησε µια τρίτη µετροταινία να πέσει τεντωµένη κατακόρυφα προς τα
κάτω, φροντίζοντας το 0 να αντιστοιχεί στη γοµολάστιχα, διάβασε το
µήκος που αντιστοιχεί στο σηµείο που η µετροταινία έρχεται σε επαφή µε
το θρανίο και γράψτο: ............. cm
Σηµείωσε στο θρανίο ένα Χ µε το µολύβι σου, σε αυτό το σηµείο του
θρανίου.
Σύρε µε το µολύβι σου µια ευθεία γραµµή από το Χ κάθετα στη
µετροταινία που είναι κολληµένη στη µία πλαϊνή επιφάνεια του θρανίου,
διάβασε το αντίστοιχο µήκος και γράψτο: ................. cm.

Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
25

Σύρε µε το µολύβι σου µια ακόµη ευθεία γραµµή από το Χ κάθετα στην
άλλη µετροταινία, διάβασε το αντίστοιχο µήκος και γράψτο: ...................
cm.
Αυτές οι τρεις τιµές µέτρησης µήκους (............ cm, ............ cm, ............
cm) αντιστοιχούν στη θέση της γοµολάστιχας στο χώρο πάνω από µια
επίπεδη επιφάνεια.
Άρα, για τον προσδιορισµό της θέσης ενός µικρού αντικειµένου στο χώρο
απαιτούνται
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................
Συνοψίζοντας, συµπλήρωσε τα συµπεράσµατα:
Α) Η θέση ενός σώµατος κατά µήκος µιας γραµµής προσδιορίζεται από
.......................................................................................................
.........................................
Β) Η θέση ενός σώµατος πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια προσδιορίζεται
από
.......................................................................................................
..................................
Γ) Η θέση ενός σώµατος στο χώρο προσδιορίζεται από
.......................................................................................................
....................................................
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Απάντηση:
Στην παραπάνω πειραµατική διαδικασία γίνεται σαφής πως ο τρόπος
προσδιορισµού της θέσης των σωµάτων (σε ευθεία γραµµή, σε επιφάνεια ή
καµπύλη γραµµή, στο χώρο).
Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι για τον προσδιορισµό της θέσης απαιτείται η χρήση ενός
καρτεσιανού συστήµατος συντεταγµένων (σύστηµα αναφοράς).
Το καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων είναι ένα ορθογώνιο σύστηµα
συντεταγµένων που χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει ένα σηµείο στο επίπεδο ή
στο χώρο. Οφείλει το όνοµά του στον Καρτέσιο. Αποτελείται από δύο
προσανατολισµένες ευθείες, κάθετες µεταξύ τους, οι οποίες καλούνται συµβατικά
άξονας τετµηµένων (οριζόντιος άξονας) και άξονας τεταγµένων (κατακόρυφος
άξονας) και συµβολίζονται αντίστοιχα µε x και y. Για τον προσδιορισµό της θέσης
ενός αντικειµένου στο χώρο απαιτείται και τρίτος άξονας κάθετος στους δυο δυο
προηγούµενους που συµβολίζεται µε z (άξονας των κατηγµένων).Το σηµείο όπου
τέµνονται οι άξονες ονοµάζεται αρχή του συστήµατος συντεταγµένων.
Α) Η θέση ενός σώµατος κατά µήκος µιας γραµµής προσδιορίζεται από έναν µόνο
αριθµό (την τετµηµένη) και κατά συνέπεια µόνο από µία µέτρηση µήκους.
Β) Η θέση ενός σώµατος πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια ή καµπύλη γραµµή
προσδιορίζεται από δύο αριθµούς (τετµηµένη και τεταγµένη) και κατά συνέπεια
από δυο µετρήσεις µήκους.
Γ) Τέλος η θέση ενός σώµατος στο χώρο προσδιορίζεται από τρεις (αριθµούς
(τετµηµένη, τεταγµένη, κατηγµένη) και κατά συνέπεια απαιτούνται τρεις µετρήσεις
µήκους.
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ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Για τις µετατροπές του µήκους µπορούµε να χρησιµοποιούµε και το παρακάτω
µνηµονικό σχήµα:

Μήκος:
1.000

1 Km

10

100

1m

1 cm
1.000

1. Να βρείτε πόσα µέτρα (m) είναι τα:
α) 20 cm
β) 4 mm
γ) 5 Å
δ) 0,04 Κm
ε) 15 dm
στ) 700 nm.
Λύση:
α) 20 cm=20⋅10-2 m=0,2 m.
β) 4 mm=4⋅10-3 m=0,004 m.
γ) 5 Å=5⋅10-10 m.
δ) 0,04 Κm=0,04⋅103 m=40 m.
ε) 15 dm=15⋅10-1 m=1,5 m.
στ) 700 nm=700⋅10-9 m=7⋅10-7 m.
2. Να βρείτε πόσα εκατοστά (cm) είναι τα:
α) 20 m

1 mm
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β) 4 µm
γ) 1,5 Å
δ) 0,002 Κm
ε) 5 dm
στ) 400 nm.
Λύση:
α) 20 m=20⋅102 cm=2.000 cm.
β) 4 µm=4⋅10-6 m=4⋅10-6⋅ 102 cm=4⋅10-4 cm.
γ) 1,5 Å=1,5⋅10-10 m=1,5⋅10-10 ⋅102 cm=1,5⋅10-8 cm.
δ) 0,002 Κm=2⋅10-3⋅103 m=2 m=2⋅102 cm=200 cm.
ε) 5 dm=5⋅10-1 m=5⋅10-1⋅102 cm =50 cm.
στ) 400 nm=400⋅10-9 m=4⋅10-7 m=4⋅10-7⋅102 cm=4⋅10-5 cm.
3. Να βρείτε πόσα νανόµετρα (nm) είναι τα:
α) 0,06 m
β) 2,5 cm
γ) 500 Å
δ) 0,002 mm
ε) 400 µm
Λύση:
α) 0,06 m=6⋅10-2 m=6⋅10-2 ⋅109 nm =6⋅107 nm.
β) 2,5 cm=2,5⋅10-2 m=2,5⋅10-2 ⋅109 nm =2,5⋅10-7 nm.
γ) 500 Å=500⋅10-10 m=5⋅10-8 ⋅109 cm=50 nm.
δ) 0,002 mm=2⋅10-3⋅10-3 m=2⋅10-6 m=2⋅10-6⋅109 nm=2⋅103 nm=2.000 nm.
ε) 400 µm=400⋅10-6 m=4⋅10-4 m=4⋅10-4⋅109 nm=4⋅105 nm.
4. Να συγκρίνετε τις αποστάσεις:
α) 0,08 m
β) 32,5 cm
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γ) 200 mm
Λύση:
Θα µετατρέψουµε όλα τα µήκη στην ίδια µονάδα µέτρησης ώστε να µπορέσουµε
να τα συγκρίνουµε. Αποφασίζουµε να τα µετατρέψουµε όλα σε cm. Τότε έχουµε:
α) 0,08 m=8⋅10-2 m=6⋅10-2 ⋅102 cm =6 cm.
β) 32,5 cm.
γ) 200 mm=2⋅102⋅10-1 cm=20 cm.
Άρα µεγαλύτερη απόσταση είναι τα 32,5 cm στη συνέχεια τα 200mm και τέλος τα
0,08m.
5. Μια σφαίρα έχει ακτίνα r=12 cm. Να βρείτε τότε σε µέτρα (m), το µήκος της
περιφέρειας ενός µέγιστου κύκλου πάνω στην επιφάνεια της σφαίρας. ∆ίνεται
π=3,14.
Λύση:
Ο µέγιστος κύκλος πάνω στη σφαίρα θα έχει ακτίνα όση είναι και η ακτίνα της
σφαίρας. Το µήκος της περιφέρειας του κύκλου (s) δίνεται τότε από τη σχέση:
s=2πr=2⋅3,14⋅12⋅10-2=0,7536 m. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορούµε τον αριθµό π
να µην τον αντικαθιστούµε, οπότε το µήκος της περιφέρειας του µέγιστου κύκλου
στην επιφάνεια της σφαίρας είναι τότε, s=2πr=2⋅π⋅12⋅10-2 ή
s=0,24π m.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1) Να βρείτε πόσα µέτρα (m) είναι τα:
α) 12 cm
β) 5 mm.
2) Να βρείτε πόσα εκατοστά (cm) είναι τα:
α) 2 m
β) 5 mm.
Γ) 5 Å
∆) 10-3 Κm.
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3) Να βρείτε πόσα χιλιοστά (mm) είναι τα:
α) 5 c m
β) 2 nm.
γ) 10-9 m
δ) 0,0002 Κm.
4) Να βρείτε πόσα µικρόµετρα (µm) είναι τα:
α) 2 cm
β) 2 mm.
γ) 2 nm.
δ) 2 Å
ε) 2 m
στ) 2 Κm.

5) Να βρείτε πόσα νανόµετρα (nm) είναι τα:
α) 2 Å
β) 1 µm.
γ) 106 mm.
δ) 10-5 Κm.
ε) 3 m

6) Να συγκρίνετε τις αποστάσεις
α) 5 m και 4⋅10-3 Km
β) 2 Km και 4⋅109 µm.
γ) 2⋅10-3 cm και 54 µm.
δ) 104 m και 10 Κm.
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7) Ένα κυλινδρικό σύρµα έχει διάµετρο 0,5 cm. Να υπολογίσετε την ακτίνα του
σύρµατος σε mm.
8) Αν η περιφέρεια ενός κύκλου έχει µήκος s=12 π cm, τότε να υπολογίσετε την
ακτίνα του r σε mm. ∆ίνεται ότι η περιφέρεια κύκλου ακτίνας r δίνεται από τη
σχέση s=2πr (π=3,14).
9) Η ακτίνα της Γης είναι RΓ=6.400 Κm. Να υπολογίσετε το µήκος αυτής σε m και
σε cm.
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Φύλλο Εργασίας 2
Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Ποια φαινόµενα χρησιµοποιούµε για τη µέτρηση του χρόνου; Ποια είναι
η θεµελιώδη µονάδα µέτρησης του χρόνου;
Για τη µέτρηση του χρόνου χρησιµοποιούµε τα περιοδικά φαινόµενα.
Περιοδικά ονοµάζονται τα φαινόµενα τα οποία επαναλαµβάνονται ακριβώς µε τον
ίδιο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήµατα.
Ο χρόνος για να επαναληφθεί µια φορά το περιοδικό φαινόµενο ονοµάζεται
περίοδος (T) του φαινοµένου.
Τέτοια φαινόµενα είναι:
η διαδοχή της ηµέρας µε τη νύχτα (ηµερονύκτιο),
οι φάσεις της σελήνης,
οι κτύποι της καρδιάς ενός ανθρώπου,
η κίνηση του εκκρεµούς,

η µεταβολή της ενέργειας ορισµένων ατόµων.
Η θεµελιώδης µονάδα µέτρησης του χρόνου είναι το δευτερόλεπτο (second ή
σύντοµα s).
Ορίζουµε το δευτερόλεπτο έτσι ώστε το ηµερόνυκτο να διαρκεί 86.400 s.
Άρα 1s=

1
1
=
µιας µέσης ηλιακής ηµέρας.
24 ⋅ 60 ⋅ 60 86.400

Ακόµη ισχύουν και:
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1 ηµερονύκτιο = 24 ώρες (h).
1 ώρα (h) = 60 λεπτά (min)=3.600 δευτερόλεπτα (s) ή 1s=

1 λεπτό (min) = 60 δευτερόλεπτα (s) ή 1s=

1
h.
3.600

1
min
60

Υποπολλαπλάσια του δευτερολέπτου είναι:
Το 1 µιλισεκόντ (1ms) όπου 1ms=

1
s=10-3 s, οπότε ισοδύναµα έχουµε
1.000

1s=1.000=103ms.
Το 1 µικροσεκόντ (1µs) όπου 1µs=

1
s=10-6 s, οπότε ισοδύναµα έχουµε
1.000.000

1s=1.000.000=106µs.

Το 1967 το δευτερόλεπτο ξαναορίστηκε µε βάση το ρολόι καισίου (ατοµικό ρολόι),
ως εξής:
1 δευτερόλεπτο είναι η χρονική διάρκεια µέσα στην οποία συµβαίνουν
9.192.631.770 καθορισµένες περιοδικές ενεργειακές µεταβολές στο άτοµο
του καισίου (133Cs).
Τα όργανα µέτρησης του χρόνου ονοµάζονται χρονόµετρα.

Η έννοια της ταχύτητας
2. Τι ονοµάζεται µέση ταχύτητα στην καθηµερινή γλώσσα;
Ορίζουµε ως µέση ταχύτητα ενός σώµατος, το πηλίκο του µήκους της διαδροµής
που διήνυσε ένα κινητό σε ορισµένο χρόνο (χρονικό διάστηµα) προς το χρόνο
αυτό. ∆ηλαδή ισχύει:

µέση ταχύτητα =

s
µήκος της διαδροµής
ή υµ =
. Για το ∆t ισχύει ότι ∆t=t-t0. Αν
χρονικ ό διάστηµα
Δt

ως αρχή µέτρησης των χρόνων θεωρήσουµε τη χρονική στιγµή t0=0 s τότε ισχύει
ότι ∆t=t. Για ∆t=t έχουµε υµ=

s
.
t

Η παραπάνω ταχύτητα ονοµάζεται µέση αριθµητική ταχύτητα είναι µονόµετρο
µέγεθος και είναι πάντα θετική.
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3. Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της ταχύτητας στο ∆ιεθνές Σύστηµα
µονάδων; Ποιες άλλες µονάδες µέτρησης της ταχύτητας γνωρίζετε;

Η ταχύτητα είναι παράγωγο µέγεθος και η µονάδα µέτρησής της στο S.I όπως
προκύπτει από τη σχέση υµ=

s
είναι το 1m/s, δηλαδή το ένα µέτρο ανά
t

δευτερόλεπτο.
Όµως και κάθε συνδυασµός µονάδων µήκους και χρόνου µπορεί να επιλεγεί ως
µονάδα µέτρησης της µέσης ταχύτητας. Έτσι:
το χιλιόµετρο ανά ώρα (km/h) ή
το µίλι ανά ώρα (mi/h) ή
και το εκατοστό ανά ώρα (ταχύτητα σαλιγκαριού) (cm/h) κτλ.
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µονάδες ταχύτητας.
Παρατήρηση:
Για το 1Km/h ισχύει ότι 1Km/h=

1
1000 m
=
m/s. ∆ηλαδή αν θέλουµε να
3600 s 3,6

µετατρέψουµε µια ταχύτητα που είναι εκφρασµένη σε Km/h σε m/s τότε θα πρέπει
να διαιρέσουµε την τιµή της ταχύτητας που µας δίνουν µε το 3,6. Έτσι τα 108
Km/h είναι

108
=30m/s.
3,6

1
Km
3600 Km
1000
Παρόµοια 1m/s =
=
=3,6 Km/h. Άρα το 1m/s είναι µεγαλύτερη
1
1000
h
h
3600
µονάδα ταχύτητας από ότι το 1 Km/h.

4. Τι σηµαίνει η έκφραση µέση ταχύτητα ίση µε 90Km/h; Πότε ένα
κινούµενο σώµα έχει µεγαλύτερη µέση ταχύτητα από ένα άλλο;
Αν διανύσουµε για παράδειγµα µ' ένα αυτοκίνητο 90 χιλιόµετρα σε µια ώρα, τότε
λέµε ότι η µέση ταχύτητα του οχήµατος είναι 90 χιλιόµετρα την (ανά) ώρα και
γράφουµε 90 km/h.
Ένα κινούµενο σώµα έχει µεγαλύτερη µέση ταχύτητα από ένα άλλο, όταν
διανύει την ίδια απόσταση σε µικρότερο χρόνο ή όταν
στον ίδιο χρόνο διανύει µεγαλύτερη απόσταση.
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5. Ένα σώµα που κινείται, έχει πάντοτε την ίδια ταχύτητα;

Ένα σώµα που κινείται δεν έχει πάντοτε την ίδια ταχύτητα. Για παράδειγµα, ένα
αυτοκίνητο κινείται σε µια λεωφόρο µε ταχύτητα 50 km/h. Όταν το αυτοκίνητο
σταµατά στο κόκκινο φανάρι, η ταχύτητά του µηδενίζεται. Στη συνέχεια όταν
αρχίζει να κινείται πάλι, εξαιτίας της έντονης κυκλοφορίας, φθάνει σταδιακά µόνο
τα 30 km/h.

6. Πως ορίζεται η στιγµιαία ταχύτητα ενός σώµατος;

Στιγµιαία ταχύτητα είναι η ταχύτητα
του κινητού µια ορισµένη χρονική
στιγµή.

Η ένδειξη του ταχύµετρου του
αυτοκινήτου είναι η στιγµιαία ταχύτητά
του.
Η µονάδα µέτρησης της στιγµιαίας ταχύτητας (όπως και της µέσης ταχύτητας)
στο SI είναι 1m/s.

7. Η στιγµιαία ταχύτητα και η µέση ταχύτητα σε µια κίνηση έχουν την ίδια
τιµή (ταυτίζονται);

Στις περισσότερες κινήσεις, η στιγµιαία ταχύτητα δε διατηρείται σταθερή, έτσι
γενικά είναι διαφορετική από τη µέση ταχύτητα η οποία έχει µια σταθερή τιµή.
Μόνο στην περίπτωση που το κινητό κινείται µε σταθερή ταχύτητα, τότε η µέση
και η στιγµιαία ταχύτητα του ταυτίζονται.
Όµως όταν ένας οδηγός σχεδιάζει ένα ταξίδι µε αυτοκίνητο, ενδιαφέρεται για το
συνολικό χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να διανύσει τη συνολική
διαδροµή που αντιστοιχεί στο ταξίδι. Ενδιαφέρεται, λοιπόν για τη µέση
ταχύτητα που µπορεί να αναπτύξει στη διάρκεια όλου του ταξιδιού. Η µέση
ταχύτητα, επειδή αναφέρεται στη συνολική διαδροµή, δε δίνει πληροφορίες για
τις µεταβολές της στιγµιαίας ταχύτητας, στη διάρκεια της διαδροµής.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

α. Παρατηρώ, Πληροφορούµαι, Ενδιαφέροµαι
1.
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου, µε τη βοήθεια του/της
καθηγητή/τριάς σου, τι εννοούµε όταν ζητάµε τη µέτρηση χρόνου. Μήπως
ζητάµε τη χρονική διάρκεια που µεσολαβεί µεταξύ δύο γεγονότων ή
µεταξύ της αρχής και του τέλους ενός γεγονότος; Πληροφορήσου και
γράψε µερικούς τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να µετρήσουµε το
χρόνο.
Απάντηση:
Όταν ζητάµε τη µέτρηση χρόνου συνήθως ζητάµε τη χρονική διάρκεια που
µεσολαβεί µεταξύ δύο γεγονότων ή µεταξύ της αρχής και του τέλους ενός
γεγονότος. ∆εν µετράµε δηλαδή τον απόλυτο χρόνο, αλλά το σχετικό χρόνο που
έχει "περάσει" από την αρχή έως το τέλος της µέτρησης.

2.
Παρατηρώντας διάφορες συσκευές µέτρησης του χρόνου στις
παρακάτω εικόνες, πληροφορήσου για την ακρίβειά τους στη µέτρηση του
χρόνου. Ποιες ονοµάζουµε "αναλογικές" και ποιες "ψηφιακές";

Απάντηση:
Παρατηρούµε ότι στην πρώτη εικόνα έχουµε ένα ψηφιακό ρολόι. Τα περισσότερα
ψηφιακά ρολόγια µετρούν το χρόνο µε ακρίβεια εκατοστού του δευτερολέπτου.
Στη δεύτερη εικόνα υπάρχει ένα ηλιακό ρολόι. Τα ηλιακά ρολόγια, µετρούν το
χρόνο µε µικρή ακρίβεια.
Τέλος στην τρίτη εικόνα υπάρχει ένα αναλογικό (µηχανικό ρολόι), όπου µετρά το
χρόνο µε ακρίβεια δευτερολέπτου.
Συµπεραίνουµε λοιπόν πως τα ψηφιακά ρολόγια µετρούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια
το χρόνο.
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β. Συζητώ, Αναρωτιέµαι, Υποθέτω
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου και γράψε τις υποθέσεις σου για την
απαιτούµενη ακρίβεια στη µέτρηση του χρόνου:
- µεταξύ δύο επισκέψεών σου στον οφθαλµίατρο:
…………………………………………………
- σε αγώνα δρόµου 100 µέτρων:
……………………………………………………………………………
- µιας διδακτικής "ώρας":
…………………………………………………………………………………………
- δηµιουργίας ενός γεωλογικού πετρώµατος:
…………………………………………………………
Με ποιον τρόπο πρέπει να γίνονται οι µετρήσεις µικρών χρόνων για να
έχουµε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια; Γράψε τις υποθέσεις σου.

Απάντηση:
Μεταξύ δύο επισκέψεών στον οφθαλµίατρο έχουµε ακρίβεια εβδοµάδων ή µηνών
(εκτός εκτάκτων προβληµάτων οπότε πρέπει να επισκεφτούµε το γιατρό σε
µικρότερο χρονικό διάστηµα π.χ µερικών ηµερών).
Στον αγώνα δρόµου των 100 µέτρων απαιτείται ακρίβεια εκατοστού του
δευτερολέπτου. Έτσι για παράδειγµα το ρεκόρ των 100m του Γιουσέιν Μπόλτ είναι
9.58 δηλαδή 9 δευτερόλεπτα και 58 εκατοστά του δευτερολέπτου.
Για µια διδακτική "ώρα" έχουµε ακρίβεια µερικών λεπτών περίπου 45 λεπτά
(45min).
Τέλος για τη δηµιουργία ενός γεωλογικού πετρώµατος απαιτείται χρόνος
εκατοµµυρίων ετών, οπότε η ακρίβεια του χρόνου µπορεί να είναι και της τάξης
κάποιων χιλιάδων ή εκατοµµυρίων χρόνων.
Η ακρίβεια των µετρήσεων του χρόνου, εξαρτάται τόσο από την επιλογή των
κατάλληλων οργάνων µέτρησης και την ακρίβεια που παρέχουν (αντικειµενικός
παράγοντας), όσο και από τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η µέτρηση από τον
καθένα µας (υποκειµενικός παράγοντας).

γ. Ενεργώ, Πειραµατίζοµαι
1. Έλεγξε τις υποθέσεις σου, κάνοντας πειράµατα.
Υλικά / Όργανα / Αντικείµενα:
µετροταινία, διάφορα αντικείµενα (πχ. τετράδια, θρανίο, πίνακας, …)
Πείραµα
Έλεγξε τις υποθέσεις σου µε το παρακάτω πείραµα 1 ή το εναλλακτικό
πείραµα 2.
Υλικά / Όργανα:
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λεπτό σχοινί, µικρό βαρύ αντικείµενο (πχ. µπάλα από πλαστελίνη, βαρίδι
µε γάντζο,…),ρολόγια ή χρονόµετρα (κάποια µε ακρίβεια δευτερολέπτου
και άλλα εκατοστού του δευτερολέπτου),ένα θρανίο, µπαλάκι.
Αντί του πειράµατος 1, µπορεί να γίνει το πείραµα 2 (µε την ίδια διαδικασία
που περιγράφεται για το πείραµα 1) ή µερικοί µαθητές µπορούν να κάνουν
πείραµα 1 και οι υπόλοιποι το πείραµα 2.

Απάντηση:

Στον παραπάνω πίνακα παρατίθενται µερικές ενδεικτικές τιµές µετρήσεων µε
αναλογικό ρολόι ακρίβειας ενός δευτερολέπτου, οι οποίες αθροίζονται:
13 + 13 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 13 + 14 + 13= 136 s. Με διαίρεση του
αθροίσµατος διά του αριθµού (10) των µετρήσεων προκύπτει:
136 : 10 = 13,6 s.
Στρογγυλοποιώντας αυτή την τιµή, υπολογίζουµε τη µέση τιµή του
χρόνου των 10 ταλαντώσεων µε ακρίβεια δευτερολέπτου (µε όση δηλαδή ακρίβεια
έγιναν οι µετρήσεις): 14 s
Βέβαια ο χρόνος που απαιτείται τότε για τη µια ταλάντωση (περίοδος) του
εκκρεµούς έχουµε 14/10=1,4 s.
Στην στήλη 4 έχουµε καταγράψει, µερικές ενδεικτικές τιµές µετρήσεων µε
ψηφιακό ρολόι ακρίβειας εκατοστού του δευτερολέπτου, οι οποίες αθροίζονται:
14,20 + 14,09 + 14,34 + 14,40 +14,51 + 14,28 + 14,23 + 14,21 + 14,24 +
14,17 = 142,67 s. Με διαίρεση του αθροίσµατος διά του αριθµού (10) πλήθος των
µετρήσεων προκύπτει: 142,67 : 10 = 14,267 s.
Στρογγυλοποιώντας αυτή την τιµή, υπολογίζουµε τη µέση τιµή του χρόνου των
ταλαντώσεων µε ακρίβεια εκατοστού του δευτερολέπτου (µε όση δηλαδή ακρίβεια
έγιναν οι µετρήσεις): 14,27 s .
Άρα ο χρόνος που απαιτείται τότε για τη µια ταλάντωση (περίοδος) του εκκρεµούς
έχουµε 14,27/10=1,427 s.
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Εναλλακτικά αντί να κάνουµε το πείραµα µε το εκκρεµές µπορούµε να αφήσουµε
µια µπίλια να κυλήσει πάνω στο θρανίο που το έχουµε µετατρέψει σε κεκλιµένο
επίπεδο.
Και σε αυτή την περίπτωση µετράµε το χρόνο που χρειάζεται η µπίλια για να
διανύσει το µήκος του κεκλιµένου επιπέδου. Παίρνουµε 10 µετρήσεις µε αναλογικό
και µε ψηφιακό ρολόι και τις καταγράφουµε στο παραπάνω πίνακα.
Βέβαια φροντίζουµε κατά τη διάρκεια των µετρήσεων η κλίση του θρανίου να
παραµένει σταθερή. Ακόµη όσο πιο απότοµη είναι η κλίση τόσο γρηγορότερα η
µπίλια διανύει την απόσταση άρα τόσο µικρότερους χρόνους θα έχουµε να
µετρήσουµε. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση απαιτείται µεγαλύτερη προσοχή ενώ
περιµένουµε να έχουµε µεγαλύτερο σφάλµα στη µέτρησή µας..

2.
Σύγκρινε µεταξύ τους τις τιµές του χρόνου που έχεις γράψει στη
δεύτερη στήλη.
Τι παρατηρείς; Υπάρχουν διαφορές µεταξύ τους;
Απάντηση:
Οι τιµές που έχουν µετρηθεί µε ακρίβεια δευτερολέπτου διαφέρουν µεταξύ τους
και η διαφορά χρόνου είναι της τάξης του δευτερολέπτου. Αν υποθέσουµε ότι όλα
τα ρολόγια λειτουργούν σωστά δηλαδή δεν είναι κάποιο από αυτά χαλασµένο, τότε
οι διαφορές χρόνου οφείλονται στο χρόνο αντίδρασης του κάθε µαθητή στο πότε
εκτιµά ότι τελειώνει η µέτρηση και πατά το κουµπί για να σταµατήσει το ρολόι.
Ακόµη σε αυτή την περίπτωση και η µέση τιµή των µετρήσεων υπολογίζεται
επίσης, µε ακρίβεια δευτερολέπτου.

3.
Σύγκρινε µεταξύ τους τις τιµές του χρόνου που έχεις γράψει στην
τέταρτη στήλη.
Τι παρατηρείς; Υπάρχουν διαφορές µεταξύ τους;
Απάντηση:
Παρατηρούµε πως οι µετρήσεις στην τέταρτη στήλη όπου έγιναν µε ψηφιακλί
ρολόι έχουν µεγαλύτερη ακρίβεια. Ακόµη και σε αυτή την περίπτωση έχουµε
καταγράψει διαφορετικές τιµές που οφείλονται στο διαφορετικό χρόνο αντίδρασης
των µαθητών που εκτελούν το πείραµα. Βέβαια οι αποκλίσει στις τιµές µπορεί να
οφείλονται και στη µη σωστή λειτουργία των ρολογιών (π.χ «πεσµένη» µπαταρία)
Ακόµη σε αυτή την περίπτωση και η µέση τιµή τους έχει υπολογιστεί µε ακρίβεια
εκατοστού του δευτερολέπτου, οπότε έχουµε µεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση µε
τις τιµές που πήραµε στη δεύτερη στήλη.

4.
Αν παρατηρείς διαφορές µεταξύ των τιµών της δεύτερης και
τέταρτης στήλης, πού νοµίζεις ότι οφείλονται;
Απάντηση:
Οι διαφορές των µέσων τιµών 14 s και 14,27 s οφείλονται στη διαφορετική
ακρίβεια µε την οποία µετράνε το χρόνο τα αναλογικά (µηχανικά) και τα ψηφιακά
ρολόγια. Έτσι στην περίπτωση των ψηφιακών ρολογιών ο χρόνος έχει µετρηθεί µε
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µεγαλύτερη ακρίβεια και πρέπει να προσεγγίζει περισσότερο την "πραγµατική" τιµή
(που ποτέ δε γνωρίζουµε).

∆. Συµπεραίνω, Καταγράφω
3.
Γράψε τα συµπεράσµατά σου από τις παρατηρήσεις, τις µετρήσεις
και τους υπολογισµούς σου, επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας τις
υποθέσεις σου:
Απάντηση:
Από το παραπάνω πείραµα παρατηρούµε πως οι πολλαπλές µετρήσεις του ίδιου
φαινοµένου δίνουν διαφορετικές τιµές.
Οι διαφορετικές τιµές µπορεί να οφείλονται
• στη διαφορετική ακρίβεια µε την οποία µετράει το χρόνο το κάθε ρολόι
• στον τρόπο µέτρησης- αντίδρασης του κάθε µαθητή που µετράει το χρόνο.
Ακόµη παρατηρούµε πως όσο µεγαλύτερη ακρίβεια έχει το ρολόι που µετράει το
χρόνο, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ακρίβεια της µέτρησης.
Συµπεραίνουµε επίσης πως η πολλαπλότητα των µετρήσεων και ο υπολογισµός της
µέση τιµής των µετρήσεων εξοµαλύνει τις διαφορές αποκλείοντας τις πολύ
µεγάλες αποκλίσεις.
Τέλος η µέση τιµή που υπολογίσαµε µε το ακριβέστερο όργανο πλησιάζει
περισσότερο στη ζητούµενη "πραγµατική" τιµή του χρόνου.

Ε. Εφαρµόζω, Εξηγώ, Γενικεύω
1.
Συγκέντρωσε εικόνες και πληροφορίες για τη µέτρηση του χρόνου
µε άλλους τρόπους και όργανα.

Απάντηση:
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι φαίνεται ότι πρώτοι κατασκεύασαν τα ηλιακά ρολόγια που
έδειχναν το χρόνο µέσω της σκιάς µιας στήλης. Ο γνώµονας που
χρησιµοποιούνταν για τη δηµιουργία της σκιάς µπορούσε να είναι και κάποιος
πέτρινος οβελίσκος.
Ακόµη η κλεψύδρα που σηµαίνει "κλέφτης του ύδατος", ήταν όργανο µέτρησης
του χρόνου. Στην αρχαιότητα χρησιµοποιήθηκαν Κλεψύδρες νερού ή άµµου.
Αναµµένα κεριά και καντήλια λαδιού, στα οποία µετρούσαν το µήκος του κεριού ή
την ποσότητα του λαδιού, κά.
Τα ηλιακά ρολόγια και οι κλεψύδρες χρησιµοποιήθηκαν ευρύτατα από την
αρχαιότητα µέχρι τον 9ο µ.Χ. αιώνα. Αργότερα, στη ∆υτική Ευρώπη, άρχισαν να
κατασκευάζονται τα πρώτα µηχανικά ρολόγια, πατέρας των οποίων φαίνεται ότι
είναι ο ελληνικός αστρολάβος των Αντικυθήρων.
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Τα µηχανικά ρολόγια αποτελούνται από γρανάζια, που κινούνται µε ελατήρια ή
βαρίδια και µερικές φορές έχουν εκκρεµές.
Τα πιο σύγχρονα βέβαια είναι τα ηλεκτρονικά
ηλεκτρονικά ή ψηφιακά ρολόγια που λειτουργούν
µε κρυστάλλους χαλαζία και ηλεκτρονικά κυκλώµατα.
Στην κατασκευή των πρώτων µη συµβατικών χρονοµέτρων χρησιµοποιήθηκαν
κρύσταλλοι χαλαζία (quatrz), που είναι η κρυσταλλική µορφή του ορυκτού
διοξειδίου του πυριτίου
υ (SiO2).
Το ακριβέστερο όργανο µέτρησης του χρόνου στην εποχή µας είναι το "ατοµικό
ρολόι".
Το 1967 , µετά από συνεχείς επιστηµονικές έρευνες ανακαλύφτηκε από τους
επιστήµονες ότι το καίσιο ακτινοβολούσε στη χαρακτηριστική για αυτό συχνότητα
των 9.192.631.770 (+/- 20) Hertz.
Η ακρίβεια µέτρησης του χρόνου που επιτυγχάνουµε µε αυτό είναι
0,0000000000000000001 δευτερόλεπτα. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην
"ταλάντωση" ατόµων
ων καισίου όταν σε αυτά προσπίπτει ακτινοβολία
µικροκυµάτων (µετρά το χρόνο που κάνουν τα ηλεκτρόνια των ατόµων καισίου για
να αλλάξουν στάθµες ενέργειας (ενεργειακές στάθµες) όταν προσπίπτει σε αυτά
ακτινοβολία µικροκυµάτων) και στη συνέχεια αποδιεγερθούν.
αποδιεγερθούν. Σε αυτή τη
διαδικασία βασίζεται και ο ορισµός του δευτερολέπτου.
Το απόλυτο ρολόι
Αν και η ακρίβεια του ατοµικού χρονοµέτρου καισίου-133
καισίου 133 είναι εκπληκτική, εν
τούτοις οι έρευνες δεν σταµάτησαν. Στα εργαστήρια του Πανεπιστηµίου του
Χάρβαρντ στις Ηνωµένες Πολιτείες σχεδιάζεται το ατοµικό ρολόι που θα
χρησιµοποιεί άτοµα υδρογόνου. Η ακρίβεια
ακρίβεια αυτού το ρολογιού είναι 100 περίπου
φορές ανώτερη από την αντίστοιχη του ατοµικού ρολογιού καισίου.

ΣΤ. Περισσότερα…
5.

Το δευτερόλεπτο (s) είναι η θεµελιώδης µονάδα µέτρησης του
χρόνου. Πληροφορήσου ποιες είναι οι αντιστοιχίσεις των παρακάτω
µονάδων µέτρησης χρόνου, που χρησιµοποιούνται σήµερα.

νανοδευτερόλεπτo (ns) = ...................................... s
µικροδευτερόλεπτo (µs) = ..................................... s
χιλιοστό του δευτερολέπτου (ms) = ................................. s
λεπτό (min) = ................................. s
ώρα (h) = ...................... min = ........................ s
ηµέρα (d) = ............... h
έτος (y) =.................... d
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τέρµινο: αόριστης διάρκειας "µονάδα" χρόνου, η οποία χρησιµοποιείται
ειρωνικά, όταν δεν προσδιορίζεται µε ακρίβεια ο χρόνος (πχ. σε τρία
τέρµινα, που µπορεί να σηµαίνει σε µερικούς µήνες, µερικά έτη ή ποτέ ...)
Απάντηση:
νανοδευτερόλεπτo (ns) = 0,000 000 001 s =10-9 s,
µικροδευτερόλεπτo (µs) = 0, 000 001 s=10-6s ,
χιλιοστό του δευτερολέπτου (ms) = 0, 001 s=10-3s ,
λεπτό (min) = 60 s,
ώρα (h) = 60 min =3600 s,
ηµέρα (d) = 24 h,
έτος (y) = 365 d.

6.
Πληροφορήσου σχετικά µε µερικά καθοριστικά στοιχεία για την
κλίµακα του χρόνου και τη µέτρησή του:
Πριν πόσα έτη δηµιουργήθηκε το σύµπαν, σύµφωνα µε µια υπόθεση της
επιστήµης που βασίζεται στο νόµο E=mc2 ; (συζήτησε µε τον/την
καθηγητή/τριά σου).
........................................................ δισεκατοµµύρια έτη
Πριν πόσα έτη δηµιουργήθηκε ζωή στη γη, σύµφωνα µε τις υποθέσεις της
επιστήµης;
........................................................ έτη
Πριν πόσα έτη άρχισε η µέτρηση του χρόνου µε µηχανικά ρολόγια
ακριβείας και καθιερώθηκαν διεθνείς µονάδες χρόνου;
........................................................ έτη.
Απάντηση:
Ο Einstein, µε την Γενική θεωρία της Σχετικότητας και µε τις εξισώσεις πεδίου,
συνέδεσε την µετρική του χωροχρόνου µε το συνολικό ποσό ύλης-ενεργείας του
Σύµπαντος που βασίζεται στο νόµο E=mc2. Σήµερα γνωρίζουµε ότι το Σύµπαν
δηµιουργήθηκε πριν από 13,6 (περίπου 14) δισεκατοµµύρια γήινα έτη.
Οι πρώτοι ζωντανοί οργανισµοί στη Γη θεωρείται ότι ήταν µονοκύτταροι
προκαρυωτικοί
οργανισµοί.
Τα
παλαιότερα
απολιθώµατα
µικροβιοειδών
οργανισµών χρονολογούνται ως και 3,5 δισεκατοµµύρια ετών, µερικές δεκάδες
εκατοµµύρια χρόνια νεώτερα από την Γη.
Η µέτρηση του χρόνου µε µηχανικά ρολόγια ακριβείας άρχισε µετά το 1200, ενώ οι
διεθνείς µονάδες χρόνου καθιερώθηκαν το 1967.

Η Ταχύτητα
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7.
Με µετρήσεις µήκους µπόρεσες να προσδιορίσεις στο προηγούµενο
φύλλο εργασίας τη θέση ενός ακίνητου σώµατος. Γνωρίζοντας, όµως, πώς
να µετράς και µήκος και χρόνο, µπορείς να µελετήσεις και σώµατα που
αλλάζουν θέση, δηλαδή κινούνται. Ενδιαφέρον έχει ο ρυθµός ως προς το
χρόνο µε τον οποίο τα κινούµενα σώµατα αλλάζουν θέση.
Αυτός ο ρυθµός αλλαγής θέσης ως προς το χρόνο προσδιορίζει την
ταχύτητά τους.
Με το παρακάτω πείραµα µπορείς να µετρήσεις την ταχύτητα ενός σώµατος
(πχ. Μιας κυλινδρικής µπαταρίας) που κινείται σε ένα κεκλιµένο επίπεδο
(πχ. σε ένα θρανίο στο οποίο έχετε δώσει κλίση).

Άφησε µια κυλινδρική µπαταρία να κυλίσει από το ψηλότερο άκρο της
κεκλιµένης επίπεδης επιφάνειας του θρανίου έως το χαµηλότερο άκρο του.
Παρατήρησε την κίνηση της µπαταρίας. Κυλάει µε διαρκώς γρηγορότερο
ρυθµό.
Άρα δεν έχει σταθερή ταχύτητα. Η ταχύτητά της µεγαλώνει διαρκώς. Είναι
δύσκολο να µετρήσεις την ταχύτητά της σε κάθε σηµείο του θρανίου και σε
κάθε χρονική στιγµή.
Μπορείς, όµως, να µετρήσεις τη µέση ταχύτητά της.
Μέτρησε µε µετροταινία το µήκος του θρανίου, από το ένα άκρο του έως το
άλλο: .............. cm
Άφησε τη µπαταρία να κυλίσει στο θρανίο και µέτρησε το χρόνο από το
ψηλότερο έως το χαµηλότερο άκρο του: ............ s.
∆ιαίρεσε το µήκος διά του χρόνου: (........... cm) : (......... s) =
................. cm/s
Αυτός είναι ο µέσος ρυθµός ως προς το χρόνο της αλλαγής της απόστασης
της µπαταρίας από το ψηλότερο έως το χαµηλότερο σηµείο.
Αυτή είναι η µέση τιµή της ταχύτητάς της.
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Όπως έχεις παρατηρήσει, όµως, σε κάθε σηµείο του θρανίου η µπαταρία
έχει διαφορετική ταχύτητα. Μικρότερη καθώς ξεκινάει, µεγαλύτερη
στο κάτω µέρος της διαδροµής της. Η κίνησή αυτή ονοµάζεται
µεταβαλλόµενη κίνηση. Η διαφορετική ταχύτητα σε κάθε σηµείο της
διαδροµής και σε κάθε χρονική στιγµή ονοµάζεται στιγµιαία ταχύτητα του
κινητού. Θα µάθεις να µετράς τη στιγµιαία ταχύτητα ενός κινητού
αργότερα.
Έχεις όµως διαπιστώσει ότι αν κάνεις το ίδιο πείραµα πολλές φορές, θα
βρεις διαφορετικές τιµές της µέσης ταχύτητας.
Υπολόγισε λοιπόν τη µέση τιµή της µέσης ταχύτητας:
Ζήτησε από µερικούς συµµαθητές σου να κάνουν το παραπάνω πείραµα 10
φορές, µετρώντας κάθε φορά το µήκος του θρανίου και το χρόνο κύλισης.
Καταχώρισε τις µετρήσεις τους στις κατάλληλες γραµµές και στήλες του
παρακάτω πίνακα.
Υπολόγισε 10 τιµές της µέσης ταχύτητας.
Υπολόγισε τη µέση τιµή τους.
Απάντηση:

Από τον πειραµατισµό µε µέτρηση του µήκους (σε cm) ενός θρανίου από 10
µαθητές, διαδοχικά, οι οποίοι µετρούν κάθε φορά και το χρόνο κύλισης (σε s) µιας
µπαταρίας είναι δυνατό να ληφθούν οι εξής ενδεικτικές τιµές, από τις οποίες
υπολογίζονται 10 διαφορετικές τιµές της µέσης ταχύτητας (σε cm/s): 118,8 : 2,00
= 59,4 cm/s, 118,9 : 1,86 = 63,9 cm/s,
119,5 : 1,93 = 61,9 cm/s, 118,7 : 1,89 = 62,8 cm/s, 118,7 : 1,98 = 59,9 cm/s,
118,8 :2,04 =58,2 cm/s, 118,9 : 1,87 = 63,6 cm/s, 119,0 : 1,90 = 62,6 cm/s,
119,1 : 1,98 =60,2 cm/s, 118,7 : 2,01 = 59,1 cm/s. Από αυτές υπολογίζεται η
µέση τιµή της µέσης ταχύτητας 16 (σε cm/s): αθροίζονται οι 10 µέσες τιµές 59,4 +
63,9 + 61,9 + 62,8 + 59,9 + 58,2 + 63,6 +62,6 + 60,2 + 59,1 = 611,6 και το
άθροισµα διαιρείται διά του αριθµού των τιµών: 611,6 :10 = 61,2 cm/s (µε
στρογγυλοποίηση).
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8.
Η µεγαλύτερη ταχύτητα που έχει µετρηθεί στο σύµπαν είναι η
ταχύτητα του φωτός που είναι ίση µε: 300.000 km/s (ή 1.080.000.000
km/h)
Με τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σου, πληροφορήσου ή υπολόγισε
(σε km/h και σε km/s) την ταχύτητα:
µαραθωνοδρόµου: …………………………………… km/h = ………………… km/s
δροµέα 100 µέτρων: ………………………………… km/h = ………………… km/s
του ήχου στον αέρα: ………………………………… km/h = ………………… km/s
αγωνιστικού αυτοκινήτου: ………………………………… km/h = ………………… km/s
διαφυγής πυραύλου από τη γη: ………………………………… km/h = …………………
km/s
διαστηµοπλοίου Voyager 1: …………………………………………… km/h =
………………… km/s
Απάντηση:
Ταχύτητα φωτός: 1.080.000.000 km/h = 300.000 km/s
Ταχύτητα µαραθωνοδρόµου: 45 km : 2 h 08 min = 21,13 km/h = 0,006 km/s
Ταχύτητα δροµέα 100 µέτρων: 100 m : 9,58 s = 10,44 m/s = 37,58 km/h =
0,01 km/s
Ταχύτητα του ήχου στον αέρα: 340 m/s = 1224 km/h = 0,34 km/s
Ταχύτητα αγωνιστικού αυτοκινήτου: 370 km/h = 0,1 km/s
Ταχύτητα διαφυγής πυραύλου από τη γη: περίπου 40.000 km/h = 11,1 km/s
Tαχύτητα διαστηµοπλοίου Voyager 1: περίπου 60.000 km/h = 16,7 km/s

9.
Σύγκρινε την ταχύτητα του φωτός µε τις ταχύτητες του ήχου και του
πυραύλου ή του διαστηµοπλοίου Voyager 1 που έχεις γράψει παραπάνω µε
τις ίδιες µονάδες.
∆ιαπιστώνεις ότι η ταχύτητα του φωτός είναι πολύ µεγαλύτερη από όλες.
Όµως, δεν είναι άπειρη.
Σε πόσο χρόνο υπολογίζεις ότι το φως φθάνει από τον Ήλιο στη Γη, όταν η
απόστασή τους είναι 150.000.000 km.
Υπολόγισε
το
χρόνο:
...........................................................................................
Πόσος χρόνος νοµίζεις ότι µεσολαβεί από τη στιγµή που ένα
τηλεκατευθυνόµενο διαστηµικό όχηµα στέλνει µηνύµατα µε την ταχύτητα
του φωτός από την επιφάνεια του πλανήτη Άρη έως ότου λάβει οδηγίες
από τη Γη; Αν η απόσταση Άρη-Γης είναι 318.000.000 km,
υπολόγισε
το
χρόνο
που
µεσολαβεί:
...........................................................................
Προβληµατίσου από τις φήµες ότι εξωγήινα διαστηµόπλοια επισκέπτονται
τη Γη µας.
Αν, σύµφωνα µε την επιστήµη, το πλησιέστερο στη Γη µας ουράνιο σώµα,
στο οποίο µπορεί να υπάρχει ζωή, είναι µερικές εκατοντάδες έτη φωτός,
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για παράδειγµα 500, πόση θα ήταν η διάρκεια του ταξιδιού µε επιστροφή,
ενός διαστηµοπλοίου που θα είχε ταχύτητα ίση µε την ταχύτητα του
φωτός; Πόση θα ήταν συγκριτικά η διάρκεια του ταξιδιού του µε
επιστροφή, αν η ταχύτητά του θα ήταν ίση µε αυτή του διαστηµοπλοίου
Voyager 1; Κάνε υποθέσεις.
Απάντηση:
Ο χρόνος που απαιτείται για να φθάσει το φως του Ήλιου στη Γη, είναι t=
=150.000.000 km : 300.000 km/s = 500 s

s

υ

=

≈ 8,33 min.

Παρόµοια αν θεωρήσουµε πως η απόσταση Άρη-Γης είναι s=318.000.000 km, τότε
Η συνολική απόσταση που διανύει το φως (ηλεκτροµαγνητικό σήµα) που στέλνει
το όχηµα από την επιφάνεια του πλανήτη Άρη έως ότου λάβει οδηγίες από τη Γη,
είναι 2s=2 x 318.000.000km = 636.000.000 km ≈ 636.000.000 km. Τότε ο
χρόνος που µεσολαβεί από τη στιγµή που ένα τηλεκατευθυνόµενο διαστηµικό
όχηµα στέλνει µηνύµατα µε την ταχύτητα του φωτός από την επιφάνεια του
πλανήτη Άρη έως ότου λάβει οδηγίες από τη Γη, είναι t=
300.000 km/s = 2120 s

2s

υ

= 636.000.000 km :

≈35,33 min.

Αν, σύµφωνα µε την επιστήµη, το πλησιέστερο στη Γη µας ουράνιο σώµα, στο
οποίο µπορεί να υπάρχει ζωή, είναι µερικές εκατοντάδες έτη φωτός, για
παράδειγµα 500, η διάρκεια του ταξιδιού µε επιστροφή, ενός διαστηµοπλοίου που
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θα είχε ακόµη και ταχύτητα ίση µε την ταχύτητα του φωτός (!) θα ήταν
2x500=1000 έτη.
∆εδοµένου ότι 1 έτος φωτός είναι η απόσταση που διανύει το φως σε 1
χρόνο≈3∙107s, κινούµενο µε την ταχύτητά το c=3∙108m/s έχουµε ότι 1 έτος φωτός
=3∙108∙3∙107=9∙1015m=9∙1012 Km.
Άρα τα 1000 έτη φωτός είναι 1000∙9∙1012 Km=9∙1015 Km.
Αν η ταχύτητά του διαστηµοπλοίου θα ήταν ίση µε αυτή του διαστηµοπλοίου
Voyager 1, δηλαδή υ=16,7 km/s τότε η διάρκεια του ταξιδιού θα ήταν
t=9∙1015:16,7≈5∙1014s ή 5∙1014s: 3∙107s=1,6∙107 χρόνια δηλαδή περίπου 16
εκατοµµύρια χρόνια θα διαρκούσε το ταξίδι του διαστηµοπλοίου µε επιστροφή …
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ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Για τις βασικές
µετατροπές του χρόνου (όπου χρειάζεται) µπορούµε να
χρησιµοποιούµε και το παρακάτω µνηµονικό σχήµα:

Χρόνος:

1y

60

24

365

1d

1h

60

1 min
3.600

1. Να βρείτε πόσα δευτερόλεπτα (s) είναι:
α) τα 20 min
β) οι 0,04 h
γ) 5 ms
δ) 18⋅103 µs.
Λύση:
α) 20 min=20⋅60 s=1.200 s.
β) 0,04 h=4⋅10-2 ⋅3.600 s=4⋅36 s=144 s.
γ) 5 ms=5⋅10-3 s=0,005 s.
δ) 18⋅103 ⋅10-6 s=18⋅10-3 s=0,018 s.
2. Να βρείτε πόσες ώρες (h) είναι:
α) τα 90 min
β) τα 18 s
γ) τα 36 ns
δ) το

1
της ηµέρας (d).
8

1s
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Λύση:
α) 90 min=90⋅

β) 18 s=18⋅

1
h=1,5 h.
60

1
h=0,005 h=5⋅10-3 h.
3.600

10−9
1
γ) 36 ns=36⋅10 s=36⋅10 ⋅
h=
h=10-7 h.
2
3.600
10
1
1
δ) d= ⋅24 h=3 h.
8
8
-9

-9

3. Αν η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου είναι υ=108

Km
m
, να τη µετατρέψετε σε
.
h
s

Λύση:
Για την ταχύτητα του αυτοκινήτου ισχύει υ=108
=30

Km
1.000 m 108 m
=108
=
=
h
3.600 s
3,6 s

m
.
s

4) i)Πόσα m/sec είναι τα 108 Km/h;
ii) Πόσα Km/h είναι τα 20 m/sec;
Λύση:

km
1000 m
= 108
=
h
3600 sec
1
m
1000 km = 20
ii. 20
= 20
1
sec
h
3600
i.

108

108 m
= 30 m/s
3,6 sec
3600
1000

km
km
= 20 . 3,6
= 72 km/h.
h
h

∆ηλαδή για να µετατρέψουµε τα km/h σε m/s διαιρούµαι µε το 3,6 ενώ για να
µετατρέψουµε τα m/s σε km/h πολλαπλασιάζουµε µε το 3,6.
5)Η απόσταση του γαλαξία Ανδροµέδα από τη γη είναι s=2.1019 Km. Πόσο χρόνο
χρειάζεται το φώς για να φτάσει από τον γαλαξία στη γη; Θεωρείστε την ταχύτητα
του φωτός ίση µε υ=3.108m/s.
Λύση:
Επειδή η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή και για το κενό έχει τη µέγιστη τιµή
υ= c = 3.108 m/s θα έχουµε:
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υ=

2.10 19 .10 3
s
s
2
⇒t= ⇒t=
⇒t=
⋅1014 s.
8
t
υ
3
3.10

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1) Να βρείτε πόσα δευτερόλεπτα (s) είναι:
α) οι 2 h
β) τα 500 ms
γ) τα 106 µs
δ) τα 10-2 ns
ε) το

1
h (της ώρας)
8

στ) τα 12 min
ζ) το

1
d (της ηµέρας).
6

2) Να βρείτε πόσα λεπτά (min) είναι:
α) τα 5 s
β) τα 5 ms
γ) τα 5 µs
δ) τα 5 ns
ε) οι 5 h
στ) 5 d (ηµέρες).
3) Να βρείτε πόσες ώρες (h) είναι:
α) τα 12 min
β) τα 12 s
γ) τα 8 µs.
4) Αν ο χρόνος αντίδρασης ενός οδηγού όταν πατάει φρένο είναι t=0,5 s, τότε να
υπολογίσετε το χρόνο αυτό σε ms.
5) Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας για ένα σώµα που κάνει ελεύθερη πτώση είναι
g=10m/s2 τότε να µετατρέψετε την επιτάχυνση της βαρύτητας σε Km/h2.
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6)) Τη στιγµή που ξεκινά ένας Μαραθωνοδρόµος, το χρονόµετρο δείχνει 1h
1 10 min
40s, ενώ τη στιγµή του τερµατισµού το χρονόµετρο δείχνει 3h 56min 00s. Να βρείτε
την επίδοση του Μαραθωνοδρόµου.
7)) Τη στιγµή που ξεκινά ένας αθλητής να τρέχει το ρολόϊ του δείχνει 10h
10 10min
20sec ενώ τη στιγµή που τερµατίζει δείχνει 12h
12 15min 15sec.. Πόσο είναι το ρεκόρ
του αθλητή σε s;
8)) α) Ένα φυσικό φαινόµενο ξεκίνησε ακριβώς 3h
3 πριν
την ένδειξη του ρολογιού. Πόσα s και πόσα min πριν
ξεκίνησε αυτό
β) Αν το µήκος του λεπτοδείκτη του συγκεκριµένου
ρολογιού του σχήµατος είναι 12cm και το µήκος του
ωροδείκτη είναι 5cm. Να βρείτε το µήκος τους σε mm
και nm.
9)Η
)Η περίοδος περιστροφής ενός δορυφόρου της γης είναι T=12h.. Να εκφράσετε το
χρόνο αυτό σε ηµέρες (d)) και σε λεπτά (min).
(

10) Ένας αθλητής ξεκινάει να
καλύψει
την
απόσταση
(ΜΟ)=s=200m.. Αν το ρεκόρ του
αθλητή είναι 20s τότε ποια είναι η
µέση ταχύτητα του αθλητή;

υµ

O

M

11) Ο µοτοσικλετιστής του σχήµατος ξεκινάει να πάει από την πόλη Α στην πόλη
υµ
Β. Αν ο χρόνος που διήρκησε το
ταξίδι του είναι ∆t=30
=30min
και
αυτός κινήθηκε µε µέση ταχύτητα
υµ=72Κm/h,, τότε να υπολογίσετε
την απόσταση των
ων δυο πόλεων Α
και Β.
Β
s
rol
Oast

500R

Α

12) Ποια ταχύτητα είναι µεγαλύτερη;
Τα 1260 Km/h ή τα 350m
m/s;
13) Η τροχαία σταµατάει ένα αυτοκίνητο το οποίο έτρεχε µε ταχύτητα 20m/s,
20
ενώ
το όριο ταχύτητας είναι τα 50 Km/h.. Νοµίζετε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου
πρέπει να πληρώσει πρόστιµο ή όχι;
14)Η ταχύτητα του φωτός είναι c=3.108 m/s.. Αν ο χρόνος για να φτάσει ένα ΗΛΜ
σήµα από τη γη στη σελήνη, να ανακλαστεί σ' αυτή και να επιστέψει στη γη, είναι
t=2sec,, να υπολογιστεί η απόσταση της σελήνης από τη γη.
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15)Τη στιγµή που πέφτει ένας κεραυνός µηδενίζουµε το χρονόµετρό µας. Αν ο
χρόνος που περνάει µέχρι να ακούσουµε τον ήχο της βροντής είναι t=5sec, πόσο
µακριά από µας έπεσε ο κεραυνός, δεδοµένου ότι η ταχύτητα του ήχου είναι
υηχ=340 m/sec;
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Φύλλο Εργασίας 3
Μετρήσεις Μάζας – Τα ∆ιαγράµµατα
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
MAZA (m)
1. Τι ονοµάζουµε µάζα (m) των σωµάτων και ποια είναι η θεµελιώδης
µονάδα που χρησιµοποιούµε για τη µέτρηση της;
Η µάζα (m) είναι το µέτρο µιας ιδιότητας της ύλης που ονοµάζεται αδράνεια.

Αδράνεια είναι η ιδιότητα των σωµάτων να «αντιστέκονται» σε κάθε µεταβολής της
κινητικής τους κατάστασης (δηλαδή της ταχύτητάς τους).
Η εµπειρία µας δείχνει ότι όσο πιο δύσκολα ένα σώµα αρχίζει να κινείται ή
σταµατά, τόσο µεγαλύτερη είναι η αδράνειά του άρα και η µάζα του σώµατος.
Αυτό το µέτρο της αντίστασης, που παρουσιάζει κάθε σώµα στη µεταβολή της
κινητικής του κατάστασης, το ονοµάζουµε µάζα του σώµατος.
Η µάζα ενός σώµατος εκφράζει την ποσότητα της ύλης που περιέχεται στο σώµα
αυτό.
Η µάζα ενός σώµατος παραµένει σταθερή οπουδήποτε και να βρίσκεται το σώµα
(π.χ ένα σώµα θα έχει την ίδια µάζα και στη Γη αλλά και στη Σελήνη και ακόµα και
στο κενό διάστηµα).
Το βάρος (w) ενός σώµατος είναι δύναµη. Το βάρος και η µάζα του σώµατος
συνδέονται µε τη σχέση w=m⋅⋅g.
Προσέξτε ότι το βάρος ενός σώµατος µάζας m δεν παραµένει σταθερό από τόπο σε
τόπο γιατί µεταβάλλεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g.
Συνήθως χρειαζόµαστε και µετράµε τη µάζα των σωµάτων (σε χιλιόγραµµα ή
γραµµάρια). Αν θέλουµε να υπολογίσουµε και το βάρος τους, συνήθως
πολλαπλασιάζουµε τη µάζα (σε χιλιόγραµµα) επί έναν αριθµό g που είναι περίπου
ίσος µε 9,8 (g=9,8 m/s2) και προκύπτει το βάρος (σε Newton). Ο αριθµός g=9,8
m/s2 αντιπροσωπεύει τη γήινη βαρύτητα και εξαρτάται από το πόσο µακριά
βρίσκεται το σώµα από το κέντρο της γης.
Θεµελιώδης µονάδα µάζας είναι το χιλιόγραµµο (1 kg) .
Υποπολλαπλάσιο του 1 kg είναι:
το 1 g (γραµµάριο). Ισχύει,
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1 kg = 1.000 =103 g ή 1g=0,001=10-3Kg.
Ακόµη ως υποπολλαπλάσια χρησιµοποιούµε,
το 1µιλιγραµµάριο (µιλιγκράµ) (1mg) µε 1mg=10-3 g και
το 1 µικρογραµµάριο (1µg) µε 1µg=10-6 g.
Πολλαπλάσια του 1 Κg είναι:
ο 1 τόνος (1tn) µε 1tn=1.000=103Kg.

Τη µάζα ενός σώµατος τη µετράµε µε το ζυγό, όπως είναι αυτός που φαίνεται
στο σχήµα.
Έστω δύο σώµατα µε µάζες m1 και
m2, που έχουν βάρη w1 και w2, στον
ίδιο τόπο. Είναι:
w1 = m1⋅ g

και

w2 = m2⋅ g
∆ιαιρώντας τις σχέσεις αυτές κατά
µέλη παίρνουµε:
w1/w2 = m1/ m2
∆ηλαδή ο λόγος των βαρών δύο σωµάτων (στον ίδιο τόπο) ισούται µε το λόγο των
µαζών τους. Την ιδιότητα αυτή τη χρησιµοποιούµε για την εύρεση της µάζας ενός
σώµατος µε το ζυγό, συγκρίνοντας το βάρος του µε το βάρος των σταθµών.
Αυτό σηµαίνει πως όταν σε έναν τόπο δύο σώµατα έχουν ίδιο βάρος (w), ξέρουµε
ότι έχουν και ίδια µάζα (m). Ισχύει και το αντίστροφο, δυο σώµατα που έχουν
την ίδια µάζα ξέρουµε ότι στον ίδιο τόπο έχουν και ίδιο βάρος. Γι΄ αυτό και στην
καθηµερινή µας ζωή µπερδεύουµε συχνά τις έννοιες «βάρος» και «µάζα». Έτσι
όταν λανθασµένα λέµε ότι το βάρος ενός σώµατος είναι 80Kg εννοούµε πως η
µάζα του είναι 80 Kg ενώ το βάρος του είναι w=m∙g=80∙10=800N.
Θεωρήσαµε πως η επιτάχυνση της βαρύτητας στον συγκεκριµένο τόπο είναι
περίπου ίση µε g=10 m/s2.
Το βάρος w ενός σώµατος το µετράµε µε το δυναµόµετρο
ή ζυγό µε ελατήριο. H αρχή µέτρησης του βάρους σ’ αυτή την
περίπτωση στηρίζεται στην ελαστική παραµόρφωση που
αυτή προκαλεί. Όταν από το ελατήριο κρεµάσουµε ένα σώµα,
η επιµήκυνση εξαρτάται από το βάρος του σώµατος αυτού.
∆ιπλάσιο βάρος προκαλεί διπλάσια επιµήκυνση κ.λπ.
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1kg είναι η µάζα ενός κυλίνδρου από φιδιούχο λευκόχρυσο που φυλάσσεται
στο Μουσείο Μέτρων και Σταθµών που βρίσκεται στις Σέβρες κοντά στο Παρίσι.

ΒΑΡΟΣ (W)
1. Τι ονοµάζεται βάρος (w) ενός σώµατος;

w


Η ελκτική δύναµη που ασκεί η γη σε
οποιοδήποτε σώµα , που βρίσκεται πάνω σε αυτή ή
που ακόµα ανυψώνεται ή πέφτει ονοµάζεται βάρος w
(βαρυτική δύναµη). Οι βαρυτικές δυνάµεις είναι
πάντα ελκτικές.

RΓ

Η βαρυτική δύναμη ( βάρος) , είναι μεγαλύτερη όταν τα
σώματα είναι πλησιέστερα (μικρή απόσταση) ή όταν έχουν
μεγαλύτερη μάζα (βαρύτερα σώματα).


Σε κάθε τόπο το βάρος w, έχει τη διεύθυνση της
ακτίνας της γης και φορά προς το κέντρο της. Η
διεύθυνση της ακτίνας της γης στο συγκεκριµένο τόπο
ονοµάζεται κατακόρυφος του τόπου.


Το βάρος ενός σώµατος ελαττώνεται όσο
αυξάνεται το ύψος που βρίσκεται από την επιφάνεια
του εδάφους.

w1
w2
RΓ

h=R Γ

Ένας αστροναύτης που βρίσκεται σε ύψος h ίσο µε
την ακτίνα της γης RΓ, δηλαδή όταν h=RΓ=6.400Km,
έχει βάρος w2 ίσο µε το 1/4 του βάρους του w1 στην
επιφάνεια της γης. Ισχύει δηλαδή w2=

w1
.
4


Ένα σώµα στην επιφάνεια της σελήνης θα έχει «σεληνιακό» βάρος που θα
οφείλεται στην έλξη της σελήνης. Το βάρος ενός σώµατος στην επιφάνεια της
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σελήνης είναι περίπου το

1
του βάρους του στην επιφάνεια της γης. Αλλιώς λέµε
6

πως το ίδιο σώµα στην επιφάνεια της Γης έχει εξαπλάσιο βάρος από ότι στην
επιφάνεια της Σελήνης.

Το βάρος είναι δύναµη και η µονάδα µέτρησης του βάρους όπως και κάθε
δύναµης στο ∆ιεθνές σύστηµα µονάδων (S.I) είναι το 1Ν, ενώ όπως είπαµε η
µονάδα µέτρησης της µάζας στο ίδιο σύστηµα µονάδων είναι το 1Kg.

2. Μέχρι πού επεκτείνεται η δράση της βαρυτικής δύναµης της γης;
Ο Νεύτωνας (Newton), δέχτηκε ότι η
βαρυτική δύναµη που προκαλεί την πτώση
ενός µήλου, ασκείται και στη Σελήνη και
προκαλεί τη (σχεδόν) κυκλική κίνηση της
γύρω από τη γη. Έτσι, κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι οι βαρυτικές δυνάµεις
ασκούνται µεταξύ όλων των σωµάτων
στο σύµπαν.

Γη
Σελήνη
w

w

Γενικά το βάρος w ενός σώµατος στη γη,
εξαρτάται από την απόσταση r του
σηµείου από το κέντρο του πλανήτη. Έτσι
το βάρος ενός σώµατος µάζας m, ελαττώνεται καθώς αποµακρυνόµαστε από την
επιφάνεια της Γης.
Άρα το µέτρο του βάρους ενός σώµατος δηλαδή το µέτρο της βαρυτικής δύναµης
που ασκεί η γη στο σώµα εξαρτάται:
α) Από το ύψος που βρίσκεται το σώµα από την επιφάνεια της γης και µειώνεται
καθώς αποµακρυνόµαστε απ’ αυτή.
Στην κορυφή ενός πολύ ψηλού βουνού είναι µικρότερη από ότι στην επιφάνεια της
θάλασσας στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος.
β) Από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου στον οποίο βρίσκεται το σώµα.
Επειδή στους Πόλους η γη είναι πεπιεσµένη η ακτίνα της γης RΓ είναι µικρότερη
και άρα η απόσταση r ενός σώµατος που βρίσκεται στους πόλους της γης από το
κέντρο της Κ, είναι µικρότερη από την αντίστοιχη στον Ισηµερινό και άρα το βάρος
του σώµατος είναι µεγαλύτερο.
Έτσι καθώς µεταβαίνουµε από τον Ισηµερινό της γης στους Πόλους της, και καθώς
το γεωγραφικό πλάτος αυξάνεται, αυξάνεται και το βάρος του σώµατος.
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Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η µάζα m ενός σώµατος είναι
σταθερή, ενώ το βάρος του w, µεταβάλλεται από τόπο σε τόπο.
Στο S.I µονάδα µέτρησης της δύναµης είναι το 1Ν (1Νιούτον ή 1Newton)
Άλλες µονάδες είναι το 1κιλοπόντ (1Κp)=9,81N.
Στο C.G.S µονάδα µέτρησης της δύναµης 1δύνη (1dyn)=10-5N.

Οι µονάδες 1Kp και 1dyn δεν χρησιµοποιούνται πλέον.
Στις αγγλοσαξονικές χώρες χρησιµοποιούνται
ως µονάδες δύναµης:
1pound force= 453,6 p
ως µονάδες µάζας:
1ουγγιά (oz)=28,35 g
1 λίµπρα (lb=pound)=16 oz=453,6g.

3.
Ποια µεγέθη ονοµάζονται παράγωγα µεγέθη; Αναφέρετε µερικά
παραδείγµατα.
Τα µεγέθη που ορίζονται µε απλές µαθηµατικές σχέσεις από τα θεµελιώδη
ονοµάζονται παράγωγα.
Οι µονάδες τους µπορούν να εκφραστούν, µε τις ίδιες απλές µαθηµατικές σχέσεις,
µέσω των µονάδων των θεµελιωδών µεγεθών και ονοµάζονται παράγωγες
µονάδες.
Παράγωγα µεγέθη είναι,
το εµβαδόν,
ο όγκος,
η πυκνότητα,
η ταχύτητα κτλ,.
Γενικά η µονάδα µέτρησης κάθε παράγωγου µεγέθους µπορεί πάντοτε να
εκφραστεί ως συνάρτηση των µονάδων των θεµελιωδών µεγεθών από τα οποία
ορίζονται.
4. Ποιες µονάδες µέτρησης του εµβαδού (Α) γνωρίζετε;
Μονάδα µέτρησης εµβαδού (συµβολικά Α) είναι το εµβαδόν της επιφάνειας ενός
τετραγώνου µε πλευρά 1 m. Η µονάδα µέτρησης του εµβαδού προκύπτει από τον
ορισµό του.
Εµβαδόν τετραγώνου = µήκος πλευράς x µήκος πλευράς.
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Αν τα µήκη των πλευρών µετρώνται σε m,
τότε: µονάδα εµβαδού = 1 m·1 m = 1 m2.
Αυτή τη µονάδα την ονοµάζουµε τετραγωνικό µέτρο (m2). Βλέπουµε ότι η
µονάδα µέτρησης του εµβαδού εκφράζεται µέσω της θεµελιώδους
µονάδας του µήκους.
Ακόµη έχουµε ότι:
1m2=100cm⋅100cm=104 cm2.
1m2=1.000mm⋅1000mm=106 mm2.
Τα υποπολλαπλάσια των µονάδων εµβαδού προκύπτουν από τα αντίστοιχα
υποπολλαπλάσια της µονάδας µήκους ως εξής:
1dm2 = (10-1m)2 = 10-2m2,
1cm2 = (10-2m)2 = 10-4m2,
1mm2 = (10-3m)2 = 10-6m2
5. Τι ονοµάζεται όγκος ενός σώµατος; Ποιες µονάδες µέτρησης του όγκου
(V) γνωρίζετε;
Όγκος ενός σώµατος ονοµάζεται ο χώρος που καταλαµβάνει ένα σώµα.
Βασική µονάδα µέτρησης όγκου ενός σώµατος είναι το 1m3 (κυβικό µέτρο).
1m3 είναι ο όγκος ενός κύβου που έχει ακµή ίση µε 1m.
Υποπολλαπλάσια του όγκου είναι:
1dm3 = (10-1m)3 = 10-3m3,
1cm3 = (10-2m)3 = 10-6m3,
1mm3 = (10-3m)3 = 10-9m3
Στο διεθνές εµπόριο έχει ορισθεί ως µονάδα µέτρησης του όγκου υγρών
προϊόντων, π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο, αναψυκτικά κ.α., το ένα λίτρο (1L).
Ισχύει 1L=1dm3.
To 1L είναι υποπολλαπλάσιο του 1m3.
Συγκεκριµένα:
1L = 10-3m3
ή

γιατί 1m3 = 1.000L=103L.

1L = 103cm3, και 1m3 = 106 cm3.
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Υποπολλαπλάσιο του 1L είναι το 1mL = 10-3L

ή

1mL = 1cm3.

Τα στερεά και τα υγρά θεωρούνται ασυµπίεστα. ∆ηλαδή ο όγκος τους
παραµένει σταθερός ακόµη και αν µεταβληθεί το σχήµα τους. Αντίθετα τα αέρια
είναι συµπιεστά.
Ο όγκος στερεών σωµάτων απλού γεωµετρικού σχήµατος, βρίσκεται µε
υπολογισµό.
Ο όγκος κυλίνδρου ακτίνας r και ύψους h, ισούται µε το γινόµενο του εµβαδού
της βάσης (κύκλος) επί του ύψους του h. ∆ηλαδή: V=π⋅r2⋅h.
Ο όγκος σφαίρας ακτίνας rυπολογίζεται µε τον τύπο: V=
Ο όγκος σωµάτων ακανόνιστου σχήµατος
υπολογίζεται
µε
την
εξής
µέθοδο:
Σε
ογκοµετρικό κύλινδρο, ρίχνουµε νερό και
µετράµε τον όγκο του έστω V1. Κατόπιν βάζουµε
στο κύλινδρο το σώµα και µετράµε τη νέα
στην
κλίµακα
του
ένδειξη
έστω
V2,
ογκοµετρικού κυλίνδρου. Τότε ο ζητούµενος
όγκος του στερεού είναι V=V2-V1.

και

V1

4 3
π⋅r .
3

άγνωστης

πυκνότητας

V2

6. Τι ονοµάζουµε πυκνότητα ενός σώµατος και τι εκφράζει αυτή; Πως
ορίζεται αυτή; Πως υπολογίζεται και ποια είναι η µονάδα µέτρησής της;
Η πυκνότητα (ρ) είναι ένα παράγωγο φυσικό µέγεθος που χαρακτηρίζει το υλικό
κάθε σώµατος.
∆εν χαρακτηρίζει, για παράδειγµα, µια σιδηροδοκό αλλά γενικά το σίδηρο. Έτσι, η
πυκνότητα µιας σιδηροδοκού είναι ίδια µε την πυκνότητα ενός πολύ µικρού
κοµµατιού (ρινίσµατος) σιδήρου.
Η πυκνότητα εκφράζει τη µάζα του υλικού που περιέχεται σε µια µονάδα όγκου.
Η πυκνότητα ενός υλικού ορίζεται ως το πηλίκο που έχει ως αριθµητή τη µάζα
σώµατος από αυτό το υλικό και παρονοµαστή τον όγκο του. ∆ηλαδή
πυκνότητα =

µ άζα
όγκο

, ή µε σύµβολα: ρ =

m
V

Για να υπολογίσουµε την πυκνότητα ενός υλικού, για παράδειγµα του αλουµινίου,
αρκεί να διαιρέσουµε τη µάζα ενός σώµατος από αλουµίνιο µε τον όγκο του. Ένα
κοµµάτι αλουµινίου µάζας m=270 gr έχει όγκο V=100 cm3. Εποµένως, η
πυκνότητα ρ του αλουµινίου είναι:

Επειδή πυκνότητα εκφράζεται µέσω της µάζας και του όγκου, άρα είναι ένα
παράγωγο µέγεθος τότε και η µονάδα της πυκνότητας µπορεί να εκφραστεί
µέσω των θεµελιωδών µονάδων της µάζας (kg) και του µήκους (m),
δηλαδή:
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Φυσικά χρησιµοποιώντας διαφορετικές µονάδες µέτρησης της µάζας και του
όγκου ενός σώµατος µπορούν να προκύψουν διαφορετικές µονάδες µέτρησης της
πυκνότητας του σώµατος.

Μάζα (m)

Όγκος (V)

Πυκνότητα (ρ)

1Kg

1m3

1Kg/m3

1g

1cm3

1g/cm3=103 Kg/m3

1g

1mL

1g/mL=1g/cm3

1g

1L

1g/L=1Kg/m3

Για να θυµάστε ευκολότερα: Όταν
ξέρουµε δυο από τα µεγέθη ρ, m, V,
µπορούµε να υπολογίσουµε το τρίτο µε
βάση το διπλανό σχήµα.

Φαινόµενη πυκνότητα ενός σώµατος είναι ο λόγος της µάζας του σώµατος,
προς το φαινόµενο όγκο του, δηλαδή τον όηκο που περιλαµβάνει και τα κενά, που
υπάρχουν στη µάζα του σώµατος, όπως οι πόροι οι κοιλότητες κ.ά.

Αντίστοιχα πραγµατική πυκνότητα είναι ο λόγος της µάζας του σώµατος
προς τον πραγµατικό του όγκο, δηλαδή χωρίς τα κενά.

Στα συµπαγή σώµατα οι διαφορές ανάµεσα στην πραγµατική και στη φαινόµενη
πυκνότητα είναι πολύ µικρές. Στα πορώδη όµως υλικά για να υπολογίσουµε την
πραγµατική πυκνότητα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τον πραγµατικό όγκο του
σώµατος χωρίς τα κενά των πόρων.
Η εξίσωση της πυκνότητας ρ =

m
δηλώνει την ισότητα µεταξύ των φυσικών
V

µεγεθών των δυο µελών της εξίσωσης. Επειδή τα διάφορα φυσικά µεγέθη όπως
εδώ η πυκνότητα (ρ) η µάζα (m) και ο όγκος (V), έχουν διαστάσεις,
συµπεραίνουµε ότι θα πρέπει οι διαστάσεις του αριστερού µέρους της εξίσωσης να
είναι οι ίδιες µε τις διαστάσεις του δεξιού µέλους. Αν δε συµβαίνει αυτό τότε η
εξίσωση δε µπορεί να είναι σωστή.
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Αυτό είναι κάτι που ισχύει σε όλες τις εξισώσεις που περιγράφουν τους νόµους της
φυσικής.
Έτσι οι διαστάσεις των φυσικών µεγεθών µας βοηθούν να ελέγξουµε αν µια
εξίσωση της Φυσικής µπορεί να είναι σωστή.
Άρα η σηµασία των διαστάσεων στη Φυσική είναι πολύ σηµαντική.
7. Τι ονοµάζουµε ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (System Internationale)
Το σύνολο των θεµελιωδών και των παραγώγων µονάδων αποτελεί ένα σύστηµα
µονάδων.
Ανάλογα µε την εκλογή των θεµελιωδών µανάδων, δηµιουργούνται τα διάφορα
συστήµατα µονάδων.
Σήµερα από όλες τις χώρες χρησιµοποιείται το ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (System
Internationale) S.I. Τα θεµελιώδη και ορισµένα παράγωγα µεγέθη στο SI
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

To S.I σύστηµα µονάδων ονοµάζεται διαφορετικά και M.K.S ή Μ.K.S.A από τα
αρχικά των µονάδων µέτρησης 1m, 1Κg, 1s και 1A (για την ένταση του
ηλεκτρικού ρεύµατος).
Άλλo συστήµατα µονάδων είναι το C.G.S όπου µονάδα µέτρησης του µήκους
είναι το 1cm, της µάζας είναι το 1g και του χρόνου το 1s.
Η ταχύτητα υ, είναι ένα παράγωγο µέγεθος και για σταθερή τιµή ορίζεται από
τη σχέση υ=

x
, όπου x είναι η απόσταση που διανύει το κινούµενο σώµα και t
t

είναι ο χρόνος που κινήθηκε αυτό. Η ταχύτητα λοιπόν είναι ένα παράγωγο φυσικό
µέγεθος. Η µονάδα µέτρησής της στο S.I προκύπτει αν αντικαταστήσουµε όπου x
το (1m) και όπου t το (1sec), που είναι οι αντίστοιχες µονάδες µέτρησής τους στο
S.I. Άρα η µονάδα µέτρησης της ταχύτητας στο S.I είναι το

1m
ή 1m/s.
1s
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

α. Παρατηρώ,
ενδιαφέροντος.

Πληροφορούµαι,

Ενδιαφέροµαι

/

έναυσµα

3.
Ο άνθρωπος πάντοτε αισθανόταν εγκλωβισµένος στη γη από µια
δύναµη που τον κρατά κοντά της, ακόµη και τώρα που κάποιοι έχουν
ταξιδέψει µε διαστηµόπλοια. Την προσπάθεια του ανθρώπου να ξεφύγει
από αυτήν έχει περιγράψει (και) ο Νίκος Καζαντζάκης στο βιβλίο του
«Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά» (1946). Η δύναµη αυτή είναι το
βάρος. Πιστεύετε ότι το βάρος (w) και η µάζα (m) ενός σώµατος είναι το
ίδιο φυσικό µέγεθος;
Απάντηση:

"Άλλο µάζα κι άλλο βάρος!"
Η µάζα ενός σώµατος εκφράζει την ποσότητα της ύλης που περιέχεται στο σώµα
αυτό.
Η µάζα (m), ενός σώµατος δηλαδή η ποσότητα της ύλης παραµένει σταθερή
οπουδήποτε και να βρίσκεται το σώµα (π.χ ένα σώµα θα έχει την ίδια µάζα και στη
Γη αλλά και στη Σελήνη και ακόµα και στο κενό διάστηµα).
Το βάρος (w), ενός σώµατος είναι δύναµη. Το βάρος και η µάζα του σώµατος
συνδέονται µε τη σχέση w=m⋅⋅g.
Προσέξτε ότι το βάρος ενός σώµατος µάζας m δεν παραµένει σταθερό από τόπο σε
τόπο γιατί µεταβάλλεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g.

Απάντηση:
4.
Στην αρχαιότητα
πίστευαν ότι οι θεοί ήταν
δυνατό να µετρήσουν και
την ανδρεία ή άλλα
χαρακτηριστικά των
ανθρώπων, ακόµη και την
ψυχή, όπως φαίνεται να
κάνει ο Ερµής µε ζυγό
στην παρακάτω εικόνα από
αρχαιοελληνικό αγγείο.
Αυτή τη διαδικασία
ονόµαζαν "ψυχοστασία".
Σχολίασε.
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Απάντηση:
Τη µάζα ενός σώµατος τη µετράµε πράγµατι µε το ζυγό σύγκρισης µε ίσους
βραχίονες, όπως είναι αυτός που φαίνεται στο σχήµα.
Έστω δύο σώµατα µε µάζες m1 και m2,
που έχουν βάρη w1 και w2, στον ίδιο τόπο.
Είναι:
w1 = m1⋅ g

και

w2 = m2⋅ g
∆ιαιρώντας τις σχέσεις αυτές κατά µέλη
παίρνουµε:
w1/w2 = m1/ m2.
Αυτός ο τρόπος µέτρησης της µάζας στην αρχαία Ελλάδα ήταν σωστός. Όµως
είναι λανθασµένη η αντίληψη που υπήρχε τότε για τη δυνατότητα µέτρησης
των "ψυχών". Αν δεχτούµε πως η ψυχή δεν έχει µάζα τότε είναι ανέφικτη η
µέτρησή της µε τον παραπάνω ζυγό (ζυγαριά).

5.
Σε ποιον Παγκόσµιο Νόµο νοµίζετε ότι αναφέρετε το παρακάτω
απόσπασµα από το βιβλίο «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά» (1946)
του Νίκου Καζαντζάκη; «Χύθηκε στο χορό, χτυπούσε τα παλαµάκια,
πηδούσε, στρουφογύριζε στον αγέρα, έπεφτε κάτω µε λυγισµένα γόνατα
κι αντιπηδούσε ανάερα καθιστός, σα λάστιχο. Άξαφνα τινάζουνταν πάλι
αψηλά στον αγέρα, σα να το΄χε βάλει πείσµα να νικήσει τους µεγάλους
νόµους, (…) Τίναζε η ψυχή το κορµί, µα αυτό έπεφτε, δε βαστούσε πολλή
ώρα στον αγέρα, το ξανατίναζε, ανήλεη, λίγο τώρα πιο αψηλά, µα πάλι το
έρµο ξανάπεφτε αγοµαχώντας.»
Ποιους άλλους Νόµους της Φυσικής γνωρίζετε;

Απάντηση:
Αναφέρεται στο Νόµο της παγκόσµιας έλξης του Newton (Νεύτωνα).
Σύµφωνα µε το Νόµο αυτό:
∆υο οποιαδήποτε (σηµειακά) αντικείµενα του σύµπαντος έλκονται από απόσταση
µε δύναµη ανάλογη προς το γινόµενο των µαζών τους και αντιστρόφως ανάλογη
προς το τετράγωνο της µεταξύ τους απόστασης.
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Ο Νόµος της παγκόσµιας έλξης που πρότεινε ο Newton διατυπώνεται µε τη σχέση:

w=F=G⋅

m1 ⋅ m 2
r2

Το σύµβολο F είναι το σύµβολο
µε το οποίο συµβολίζουµε τη
δύναµη (Force) που ασκείται
µεταξύ δυο σωµάτων. Εδώ η δύναµη µεταξύ των δυο µαζών m1 και m2 είναι το
βάρος.
Το σύµβολο G παριστάνει µια φυσική ποσότητα µε τιµή ανεξάρτητη από το υλικό
που παρεµβάλλεται, ενώ εξαρτάται από το σύστηµα µονάδων. Είναι µια ποσότητα,
-11
που έχει την
ην ίδια τιµή (G=6,67.10
(
N.m2/kg2 στο S.I),
), για οποιεσδήποτε δυο
µάζες σε οποιαδήποτε δυο σηµεία του σύµπαντος και αν βρεθούν. Η ποσότητα
αυτή λέγεται σταθερά της παγκόσµιας έλξης.
Η σταθερά της παγκόσµιας έλξης εκφράζει ότι, όταν δυο σώµατα µε µάζες
1Kg απέχουν µεταξύ τους απόσταση 1m,
1 , τότε η δύναµη που εξασκείται
-11
µεταξύ τους είναι 6,67.10 Ν.
Το σύµβολο r παριστάνει την απόσταση (συνήθως σε m) µεταξύ των δυο
σηµειακών µαζών.
Η διεύθυνση της δύναµης είναι η διεύθυνση της ευθείας που συνδέει τα δυο
σηµειακά αντικείµενα, ενώ η φορά της είναι από τη m1 προς τη m2 και
αντίστροφα.
Στο συγκεκριµένο απόσπασµα του βιβλίου καθώς ο χορευτής προσπαθεί να
αναπηδήσει επειδή η µάζα του έλκεται από τη µάζα της γης σύµφωνα µε το νόµο
της παγκόσµιας έλξης του Newton,, αυτός επιστρέφει πάντοτε προς αυτή χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα να αποµακρυνθεί από αυτή.
Μήπως όµως υπάρχει µια µικρότερη ταχύτητα µε την οποία µπορεί ο χορευτής να
εκτιναχτεί προς τα πάνω και να εγκαταλείψει για πάντα τη γη χωρίς να επιστρέψει
σ’ αυτή; Η απάντηση είναι πως υπάρχει τέτοια ταχύτητα. Η ταχύτητα αυτή
ονοµάζεται ταχύτητα διαφυγής και είναι ανεξάρτητη από τη µάζα του σώµατος.
Έτσι αποδεικνύεται πως όλα τα σώµατα που τα ρίχνουµε κατακόρυφα προς τα
πάνω από την επιφάνεια της γης µε ταχύτητα ίση µε 11,2 Km/s εγκαταλείπουν για
πάντα τη γη. Λέµε τότε πως η ταχύτητα διαφυγής για όλα τα σώµατα από την
επιφάνεια της γης είναι 11,2 Km/s.
Υπάρχουν και άλλοι νόµοι που περιγράφουν τα διάφορα φυσικά φαινόµενα όπως:
Ο Νόµος του Αµπέρ, η Αρχή του Αρχιµήδη, η Απαγορευτική αρχή του Πάουλι, η
αρχή του Πασκάλ, η Αρχή της απροσδιοριστίας, η Αρχή του ελαχίστου χρόνου, η
αρχή της ισοδυναµίας, οι Κανόνες του Κίρχοφ, ο Κανόνας του Λεντς, ο Πρώτος
θερµοδυναµικός νόµος, ο ∆εύτερος θερµοδυναµικός νόµος,
ο Τρίτος
θερµοδυναµικός νόµος, ο Νόµος του Γκάους,
ο Νόµος του Κουλόµπ, ο Νόµος
του Μπερνούλι, ο Νόµος των Μπιο-Σαβάρ,
Μπιο
οι τρεις Νόµοι κίνησης του Νεύτωνα, ο
Νόµος του Σνελ, ο Νόµος Στέφαν-Μπόλτζµαν,
Στέφαν
ο Νόµος του Χουκ, ο Νόµος του Ωµ
κ.λπ.
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β. Συζητώ, Αναρωτιέµαι, Υποθέτω
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου για τον τρόπο µέτρησης ή υπολογισµού
της µάζας και του βάρους. Γράψε τις υποθέσεις σου.

Απάντηση:
Τη µάζα ενός σώµατος τη µετράµε µε το ζυγό ενώ το βάρος που είναι δύναµη το
µετράµε µε το δυναµόµετρο (ή κανταράκι).
Γνωρίζουµε όµως πως στην καθηµερινή γλώσσα γίνεται σύγχυση µεταξύ µάζας και
βάρους, καθώς και των µονάδων τους. Αναφερόµαστε στο βάρος των σωµάτων
ενώ εννοούµε τη µάζα τους, δεδοµένου ότι χρησιµοποιούµε µονάδες µάζας
(συνήθως, γραµµάρια ή χιλιόγραµµα).
Πειραµατικά µπορούµε να µετρήσουµε τη µάζα ενός σώµατος µετρώντας την
επιµήκυνση που προκαλεί αυτή σε ένα δυναµόµετρο.
Πειραµατικά διαπιστώνουµε πως αν
διπλασιάσουµε ή τριπλασιάσουµε τη µάζα
που αναρτούµε σ’ ένα ελατήριο τότε και η
δύναµη του βάρους που ασκείται στο
ελατήριο γίνεται διπλάσια και τριπλάσια.
Παρατηρούµε τότε πως και η επιµήκυνση
του ελατηρίου διπλασιάζεται και
τριπλασιάζεται, αντίστοιχα, όπως φαίνεται
στο διπλανό σχήµα. Αυτό σηµαίνει ότι:
Η επιµήκυνση ενός ελατηρίου είναι
ανάλογη µε τη δύναµη που ασκείται σε
αυτό. Μαθηµατικά η παραπάνω πρόταση διατυπώνεται µε τη σχέση:

F=K⋅⋅x (Νόµος του Hook)
Και διατυπώνεται µε την παρακάτω πρόταση:
«Οι ελαστικές παραµορφώσεις είναι ανάλογες προς τις αιτίες (δυνάµεις) που τις
προκαλούν».
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Το σύµβολο Κ παριστάνει ένα
µέγεθος χαρακτηριστικό της
σκληρότητας του ελατηρίου που
ονοµάζεται
«σταθερά
του
ελατηρίου».
Έτσι
όσο
πιο
σκληρό είναι ένα ελατήριο
τόσο µεγαλύτερη είναι η
σταθερά Κ, ενώ όσο πιο
µαλακό
είναι
αυτό
τόσο
µικρότερη είναι η σταθερά του
Κ.

Θ.Φ.Μ
K,

x

0



F

Η σταθερά Κ εξαρτάται από τη φύση (υλικό) και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά
του ελατηρίου (µήκος, πάχος κ.λπ.).
To x είναι η µεταβολή του µήκους (επιµήκυνση ή συσπείρωση του ελατηρίου).
Τη µεταβολή του µήκους x του ελατηρίου την υπολογίζουµε σε σχέση µε το
φυσικό µήκος ℓ0 του ελατηρίου. Φυσικό µήκος ℓ0 του ελατηρίου, εννοούµε το
µήκος που έχει το ελατήριο όταν δεν είναι παραµορφωµένο (ούτε επιµηκυµένο
ούτε συσπειρωµένο).
Ισχύει x=ℓ-ℓ0, όπου ℓ είναι το τελικό µήκος του ελατηρίου.
Η µονάδα µέτρησης της σταθεράς Κ του ελατηρίου στο S.I είναι το 1N/m.
Την παραπάνω ιδιότητα των ελατηρίων την εκµεταλλευόµαστε για την κατασκευή
και βαθµονόµηση των οργάνων µέτρησης δυνάµεων δηλαδή των δυναµόµετρων.
Έστω λοιπόν πως χρησιµοποιώντας µια γνωστή µάζα των 100g (m=100g)
παρατηρούµε πως η επιµήκυνση ενός ελατηρίου – δυναµοµέτρου είναι x=4cm.
Μπορούµε στη συνέχεια να πάρουµε υποδιαιρέσεις της απόστασης x και να
βαθµονοµήσουµε όπως λέµε το δυναµόµετρο.
Τότε γνωρίζουµε πως αν µια άγνωστη µάζα προκαλέσει επιµήκυνση x=6cm θα
είναι m=150g κ.ο.κ.
Έτσι µε το δυναµόµετρο που κατασκευάσαµε µπορούµε να υπολογίζουµε το µέτρο
µιας άγνωστης δύναµης (βάρους).
παραπάνω ιδιότητα των ελατηρίων την εκµεταλλευόµαστε για την κατασκευή και
βαθµονόµηση των οργάνων µέτρησης δυνάµεων δηλαδή των δυναµόµετρων.
Πολλά από τα δυναµόµετρα είναι βαθµολογηµένα σε µονάδες βάρους και µετράνε
κατευθείαν το βάρος.
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γ. Ενεργώ, Πειραµατίζοµαι
1.
Με τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σας, οργανώστε πειράµατα
για την επιβεβαίωση ή διάψευση των υποθέσεων.

Πείραµα 1
Υλικά / Όργανα:
Ένας απλός ζυγό σύγκρισης (µε δύο
βραχίονες και δύο δίσκους, όπως αυτός
στη
διπλανή
εικόνα),
ή
µια
ιδιοκατασκευή, µε µια ξύλινη κρεµάστρα.
Τοποθέτησε σε ένα από τα πιατάκια ένα
µικρό αντικείµενο (πχ. τη µπάλα από
πλαστελίνη) του οποίου θέλεις να
µετρήσεις τη µάζα.
Ισορρόπησε τον αυτοσχέδιο ζυγό σε
οριζόντια θέση προσθέτοντας διάφορα
σταθµά (γνωστά βάρη) στο άλλο
πιατάκι.
Όταν βεβαιωθείς ότι ο ζυγός έχει
ισορροπήσει σε οριζόντια θέση,
διάβασε τους αριθµούς που είναι
σηµειωµένοι
στα
σταθµά
που
χρησιµοποίησες και αντιπροσωπεύουν τη µάζα καθενός από αυτά.
Γράψε στον παρακάτω πίνακα τις µάζες όλων των σταθµών και άθροισέ τες.

Απάντηση:

Οι τιµές των σταθµών σε γραµµάρια (g) αναγράφονται ανάγλυφα πάνω στα
σταθµά. Όταν ο ζυγός ισορροπεί στην οριζόντια θέση τότε το συνολικό άθροισµα
των σταθµών είναι η µάζα του σώµατος. Ο υπολογισµός του βάρους του (σε
Newton) γίνεται µε τον πολλαπλασιασµό της τιµής της µάζας (σε χιλιόγραµµα) επί
9,8≈10 σύµφωνα µε τη σχέση w=m∙g. Εδώ θεωρούµε ότι η επιτάχυνση της
βαρύτητας είναι g=10 m/s2.

68 Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
Άρα στο συγκεκριµένο παράδειγµα για το βάρος του σώµατος που ζυγίστηκε
έχουµε: w=m∙g=0,27∙10=2,7 N. Μπορούµε να θυµόµαστε πως τα 100g έχουν
βάρος 1Ν.
Αυτό προκύπτει ως εξής:
100 γραµµάρια = 100 : 1000 χιλιόγραµµα = 0,1 χιλιόγραµµα 
 0,1 χιλιόγραµµα x 10 = 1 Newton.
Μπορούµε όµως να καταλήξουµε στο ίδιο αποτέλεσµα αν υπολογιστεί το άθροισµα
των βαρών των σταθµών ζύγισης που χρησιµοποιήθηκαν.
Έτσι το βάρος για το πρώτο από τα σταθµά ζύγισης είναι w1=m1∙g=0,1∙10=1Ν,
Παρόµοια και το δεύτερο από τα σταθµά ζύγισης έχει βάρος w2=m2∙g=0,1∙10=1Ν,
για το τρίτο έχουµε:
50 γραµµάρια = 50 : 1000 χιλιόγραµµα = 0,05 χιλιόγραµµα και
w3=m3∙g=0,05∙10=0,5Ν και για τέταρτο και πέµπτο είναι:
10 γραµµάρια = 10 : 1000 χιλιόγραµµα = 0,01 χιλιόγραµµα και
w4=m4∙g=0,01∙10=0,1Ν= w4.
Τότε το συνολικό βάρος του προς ζύγιση σώµατος είναι:
W=w1+w2+w3+w4+w5=1+1+0,5+0,1+0,1=2,7N (Newton).

Πείραµα 2
∆ιαθέτουµε ένα απλό δυναµόµετρο, όπως αυτό
στη διπλανή εικόνα.
Με το δυναµόµετρο µπορούµε να µετρήσουµε και
πάλι
τη
µάζα
ενός
σώµατος,
αν
χρησιµοποιήσουµε την παρακάτω διαδικασία.

Στερέωσε το ένα άκρο του ελατηρίου σε ένα καρφί,
δέσε στο άλλο άκρο του ελατηρίου ένα από τα
πιατάκια που χρησιµοποίησες στο πείραµα 1 και
στερέωσε στον τοίχο πίσω από το ελατήριο τη
µετροταινία που χρησιµοποίησες στο πείραµα 1,
όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα, προσέχοντας η
αρχή της µετροταινίας (τιµή 0) να βρίσκεται στο
ίδιο ύψος µε το σηµείο στο οποίο δένεται το πιατάκι
µε το ελατήριο.
Τοποθέτησε στο πιατάκι ένα από τα σταθµά, αυτό
του οποίου η µάζα είναι 5 γραµµάρια.
Γράψε στον παρακάτω πίνακα την επιµήκυνση του
ελατηρίου διαβάζοντας στη µετροταινία τη θέση
στην οποία αντιστοιχεί τώρα το σηµείο που δένεται
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το πιατάκι στο ελατήριο.

2.
Τοποθέτησε στο πιατάκι διαδοχικά τα σταθµά των οποίων οι µάζες
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και τις αντίστοιχες επιµηκύνσεις του
ελατηρίου.
Έστω πως έχουµε τις ακόλουθες ενδεικτικές πειραµατικές τιµές µάζας m (σε
γραµµάρια) και επιµήκυνσης x (σε εκατοστά του µέτρου):

Επισήµανση: Θα πρέπει όταν αφαιρέσουµε όλα τα σταθµά που έχουν τοποθετηθεί
στο πιατάκι του αυτοσχέδιου δυναµόµετρου το σηµείο που δένεται το πιατάκι µε το
ελατήριο να επανέλθει στην αρχή (τιµή 0) της µετροταινίας. Αν δε γίνει αυτό τότε
λέµε ότι το ελατήριο ξεπέρασε το "όριο ελαστικότητας" και παραµορφώθηκε
µόνιµα. Οι µετρήσεις σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να επαναληφθούν, µε
λιγότερα ή µικρότερα σταθµά, ώστε το βάρος τους να µην παραµορφώσει ξανά
µόνιµα το ελατήριο.

3.
Τι παρατηρείς σχετικά µε τις µάζες των σταθµών και τις αντίστοιχες
επιµηκύνσεις του ελατηρίου;

Απάντηση:
Παρατηρούµε πως η επιµήκυνση του ελατηρίου είναι ανάλογη µε τη µάζα (και άρα
και το βάρος) που τοποθετούµε πάνω στο πιατάκι.
∆ηλαδή οι επιµηκύνσεις είναι ανάλογες µε τις δυνάµεις. Ουσιαστικά πιβεβαιώνουµε
πειραµατικά το νόµο του Χούκ (Hooke).
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4.
Σηµείωσε, µε τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σου, τις τιµές των
µαζών των σταθµών και των επιµηκύνσεων του ελατηρίου στο διάγραµµα
"επιµήκυνσης –µάζας" χρησιµοποιώντας το σύµβολο x για κάθε ζευγάρι
τιµών. Σχεδίασε µια ευθεία η οποία να περνάει όσο το δυνατόν πιο κοντά
από όλα τα σηµεία στα οποία υπάρχει το σύµβολο x.

Απάντηση:

Επιµήκυνση x(cm)
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Μάζα m(g)
Στο διάγραµµα περιλαµβάνεται και το σηµείο ισορροπίας
αναφέρεται στην περίπτωση που δεν έχουµε κάποιο βάρος
λέµε ότι το ελατήριο βρίσκεται στη θέση φυσικού του
δηλαδή δεν έχουµε κάποια παραµόρφωση του ελατηρίου,
ούτε επιµήκυνση.

(0 και 0) που
(w=0) και άρα
µήκους (x=0)
ούτε συµπίεση

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι σπάνια µια γραµµή που προκύπτει από πειραµατικές
µετρήσεις «περνάει» από όλα τα σηµεία. Πρέπει όµως να περνάει «ανάµεσά» τους
κατά το δυνατό (θεωρία ελαχίστων τετραγώνων).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.Από την παρατήρηση των µετρήσεων και του διαγράµµατος διαπιστώνεται ότι η
επιµήκυνση του ελατηρίου είναι ανάλογη µε τη δύναµη (βάρος) που ασκείται στο
ελεύθερο άκρο του. Έτσι όσα περισσότερα σταθµά βάζουµε στο πιατάκι, τόσο
περισσότερο επιµηκύνεται το ελατήριο. Για διπλάσια σταθµά η επιµήκυνση είναι
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περίπου διπλάσια, ενώ για τα µισά σταθµά η επιµήκυνση του ελατηρίου
υποδιπλασιάζεται κ.ο.κ.
2.Η ευθεία γραµµή που σχεδιάστηκε εκφράζει γραφικά το νόµο του Hooke.
Πράγµατι η γραφική παράσταση υποδηλώνει ότι η εξάρτηση της επιµήκυνσης µε το
βάρος των σταθµών είναι γραµµική, και άρα τα ποσά, βάρος (δύναµη) –
επιµήκυνση, είναι ανάλογα. Βέβαια αν χρησιµοποιήσουµε κάποιο άλλο ελατήριο
(περισσότερο σκληρό ή λιγότερο) θα προκύψει µια ευθεία λιγότερο ή περισσότερο
«απότοµη». Πράγµατι επιβεβαιώνεται πειραµατικά ότι η κλίση της ευθείας που
σχεδιάστηκε
εξαρτάται
από το
ελατήριο που χρησιµοποιήθηκε. Όσο
"σκληρότερο" είναι το ελατήριο τόσο µικρότερη είναι η κλίση, άρα και η γωνία
που σχηµατίζει η ευθεία µε τον οριζόντιο άξονα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Θα µπορούσαµε να έχουµε τις τιµές των µαζών (και κατά συνέπεια
τα βάρη) στον κατακόρυφο άξονα, ενώ στον οριζόντιο άξονα να έχουµε
σχεδι’ασδει την επιµήκυνση του ελατηρίου. Σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται
ότι όσο πιο σκληρό είναι το ελατήριο τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η κλίση άρα και
η σταθερά Κ του ελατηρίου.
Στην πραγµατικότητα η σταθερά Κ στο νόµο του Hooke (F=K∙x) θα είναι σε αυτήν
την περίπτωση αριθµητικά ίση µε την κλίση (γωνία θ) της ευθείας. Μαθηµατικά το
συµβολίζουµε ως Κ=εφθ.

5.
Με αυτή τη διαδικασία και το διάγραµµα που συµπλήρωσες έχεις
κάνει τη βαθµονόµηση του αυτοσχέδιου δυναµόµετρού σου. Σκέψου πώς
θα µπορούσες να µετρήσεις τη µάζα ενός σώµατος µε τη βοήθεια του
παραπάνω διαγράµµατος.

Απάντηση:
Η απάντηση δίνεται µε το παρακάτω πείραµα 3.

Πείραµα 3
Βεβαιώσου ότι το σηµείο που δένεται το άδειο πιατάκι του αυτοσχέδιου
δυναµόµετρου µε το ελατήριο βρίσκεται στην αρχή (τιµή 0) της µετροταινίας.
Τοποθέτησε στο πιατάκι ένα αντικείµενο του οποίου θέλεις να µετρήσεις τη µάζα.
Βεβαιώσου ότι η επιµήκυνση του ελατηρίου είναι µέσα στα όρια των τιµών της
µετροταινίας.
Γράψε την επιµήκυνση του ελατηρίου: …………… εκατοστά του µέτρου.
Αφαίρεσε το αντικείµενο από το δυναµόµετρο. Βρες τη µάζα του αντικειµένου
χρησιµοποιώντας το διάγραµµα "επιµήκυνσης - µάζας" που έχεις σχεδιάσει στο
προηγούµενο πείραµα και ακολουθώντας τις οδηγίες:
Σηµείωσε µε ένα µικρό βελάκι την τιµή της επιµήκυνσης του ελατηρίου στην
κατάλληλη θέση του κατακόρυφου άξονα.
Σύρε µία οριζόντια γραµµή από το βελάκι αυτό έως ότου συναντήσεις την ευθεία
του διαγράµµατος που έχεις σχεδιάσει στο προηγούµενο πείραµα.
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Σύρε µια κατακόρυφη γραµµή από το σηµείο συνάντησης της οριζόντιας γραµµής
µε την ευθεία του διαγράµµατος έως ότου συναντήσεις τον οριζόντιο άξονα.
Σηµείωσε µε ένα µικρό βελάκι το σηµείο συνάντησης το οποίο αντιστοιχεί στην
τιµή της µάζας του αντικειµένου.
Γράψε την τιµή που υπολόγισες σε γραµµάρια.
Υπολόγισε την τιµή του βάρους του αντικειµένου από την τιµή της µάζας του.

Απάντηση:

Επιµήκυνση x(cm)
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Από το παραπάνω ενδεικτικό διάγραµµα (σύροντας κόκκινες, οριζόντιες και
κάθετες στους άξονες, γραµµές, σύµφωνα µε τις οδηγίες) από την ενδεικτική τιµή
της επιµήκυνσης του ελατηρίου 7 εκατοστά προκύπτει η αντίστοιχη τιµή 17,5
γραµµάρια της µάζας. ∆ηλαδή m=17,5 g.
Το βάρος (w) υπολογίζεται: 17,5 γραµµάρια = 0,0175 χιλιόγραµµα (Kg)
Άρα w=m∙g=0,0175 ∙ 10 = 0,175 Newton.
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δ. Συµπεραίνω, Καταγράφω
4.
Γράψε τα συµπεράσµατά σου από τις παρατηρήσεις, των παραπάνω
πειραµάτων:
Απάντηση:
Από τα πειράµατα προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα:
1) Για να µετρήσουµε τη µάζα ενός σώµατος χρησιµοποιούµε το ζυγό. Τότε
µόλις ο ζυγός ισορροπήσει οριζόντια, γνωρίζουµε πως η µάζα του σώµατος
είναι ίση µε τη συνολική µάζα των σταθµών. Ακόµη
2) Τα δυναµόµετρα µετρούν έµµεσα τη µάζα ενός σώµατος. Γνωρίζουµε πως η
επιµήκυνση του ελατηρίου του δυναµοµέτρου είναι ανάλογη µε τη µάζα του
προς ζύγιση σώµατος. Σε ένα βαθµονοµηµένο δυναµόµετρο µπορούµε
αµέσως να διαβάσουµε την τιµή της µάζας. Η βαθµονόµηση του
δυναµοµέτρου γίνεται βάση της επιµήκυνσης που προκαλούν σε αυτό
γνωστά βάρη. Στην πραγµατικότητα όταν ζυγίζουµε ένα σώµα συγκρίνουµε
την επιµήκυνση που προκαλεί αυτό µε την επιµήκυνση που προκαλούν
γνωστές µάζες – βάρη.
3) Ένα τελευταίο συµπέρασµα είναι πως αν γνωρίζουµε τη µάζα ενός σώµατος
σε κιλά (Κg) τότε µπορούµε να υπολογίσουµε το βάρος του
πολλαπλασιάζοντας µε το 10 (για την ακρίβεια 9,8). Αυτό ισχύει γιατί η
σχέση που συνδέει τα δυο µεγέθη µάζα (m) και βάρος (w) είναι η w=m∙g
είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας πάνω στην
όπου το g=10 m/s2
επιφάνεια της γης.

5.

Γιατί είναι χρήσιµη η σχεδίαση διαγραµµάτων;

Μέσα από τα διαγράµµατα µπορούµε να συµπεράνουµε αν δυο µεγέθη είναι
ανάλογα ή όχι. Οπότε µπορούµε µέσω αυτής της αναπαράστασης να περιγράψουµε
µε εποπτικό τρόπο τη µαθηµατική σχέση που συνδέει τα δυο φυσικά µεγέθη που
αναπαριστούνται στο διάγραµµα.
Ακόµη αν γνωρίζουµε την τιµή ενός από τα φυσικά µεγέθη που παριστάνονται στο
διάγραµµα τότε είναι δυνατό να υπολογιστεί η αντίστοιχη τιµή του άλλου.

Ε. Εφαρµόζω, Εξηγώ, Γενικεύω
2.
Μέτρησε τη µάζα και υπολόγισε το βάρος και άλλων αντικειµένων.
Συγκέντρωσε πληροφορίες για τη µέτρηση της µάζας µε άλλους τρόπους
και όργανα.
Απάντηση:

74 Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
Εκτός από τις µηχανικές ζυγαριές όπως είναι αυτές που χρησιµοποιήσαµε στα
πειράµατά µας η µάζα ενός αντικειµένου µπορεί να µετρηθεί µε ηλεκτρονικές
ζυγαριές (ηλεκτρονικός ζυγός).
Ο ηλεκτρονικός ζυγός αποτελείται από έναν αισθητήρα βάρους και συνήθως από
έναν µικροεπεξεργαστή ο οποίος επιτρέπει την µετατροπή του βάρους σε διάφορες
µονάδες.
Ο αισθητήρας βάρους των ηλεκτρονικών ζυγών µπορεί να αποτελείται (δεν είναι ο
µοναδικός τρόπος) από έναν µεταλλικό κύλινδρο που έχει τυλιγµένο ένα πηνίο,
προσαρµοσµένο στο εσωτερικό ενός µαγνήτη, στο οποίο στηρίζετε ο δίσκος
ζύγισης. Το πόσο θα ανυψώνεται το ελατήριο ώστε να ισορροπήσει το προς
µέτρηση βάρος εξαρτάται από το ρεύµα που το διαρρέει. Από την µέτρηση του
ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο ο µικροεπεξεργαστής υπολογίζει το βάρος. Ακόµη
η ζύγιση στις ηλεκτρονικές ζυγαριές µπορεί να γίνει µέσω της παραµόρφωσης ενός
κρυστάλλου.
Στην περίπτωση που έχουµε ένα σώµα δεµένο σε ελατήριο και πραγµατοποιεί απλή
αρµονική ταλάντωση είναι δυνατό να µετρήσουµε την περίοδο (T) της ταλάντωσης
και µέσα από αυτόν το χρόνο να υπολογίσουµε και τη µάζα του σώµατος.

IΙσχύει η µαθηµατική σχέση T=2π

m
, όπου m είναι η µάζα του σώµατος και Κ
K

είναι η σταθερά του ελατηρίου.
Η µέτρηση της µάζας των άστρων γίνεται από τη µέτρηση του µήκους και της
περιόδου της τροχιάς τους. Ακόµη µια νέα τεχνική µέτρησης της µάζας των
πλανητών εκτός Ηλιακού Συστήµατος είναι αυτή σύµφωνα µε την οποία, ένας
µακρινός πλανήτης µπορεί να «ζυγιστεί» εάν αναλυθεί το φως που έχει διασχίσει
την ατµόσφαιρά του, το πάχος και η πυκνότητα της οποίας εξαρτάται από τη µάζα
του πλανήτη.

Πολλές φορές η µάζα των σωµατιδίων του µικρόκοσµου υπολογίζεται µε τη
µέτρηση της ενέργειας τους και µε βάση την αρχή της ισοδυναµίας µάζας –
ενέργειας (Ε=m∙c2). Σύµφωνα µε την Ειδική θεωρία της Σχετικότητας ( 1905)
ανάµεσα στις δύο εννοιακές οντότητες µάζα και ενέργεια
υπάρχει
µια
2
ισοδυναµία εκφραζόµενη µε την εξίσωση Ε= mc , στην οποία το σύµβολο c
παριστάνει την ταχύτητα του φωτός στο κενό. Αυτό σηµαίνει ότι µια ποσότητα
ακτινοβόλου ενέργειας µπορεί να πάψει να υφίσταται ως ακτινοβόλος ενέργεια
και στη θέση της να «γεννηθεί» σωµατίδιο µε µάζα ίση ακριβώς µε Ε/c2 . Αυτό
επίσης σηµαίνει ότι ένα σωµατίδιο µάζας m µπορεί να πάψει να υφίσταται ως
σωµατίδιο µάζας και στη θέση του να γεννηθεί ακτινοβόλος ενέργεια ίση
ακριβώς µε mc2.
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ΣΤ. Περισσότερα…
10. Κατασκεύασε έναν αυτοσχέδιο ζυγό, όπως αυτόν που φαίνεται στις
παρακάτω εικόνες, και πειραµατίσου µε σταθµά ή νοµίσµατα για να βρεις
την ισορροπία του. Με πόσους τρόπους ισορροπεί; Τι συµπεραίνεις;
Συζήτησε µε τον/την καθηγητή/τριά σου.

Απάντηση:
Μέσα από τον αυτοσχέδιο ζυγό και µε βάση τον αριθµό και τις θέσεις των
νοµισµάτων που ισορροπούν στις δύο πρώτες περιπτώσεις έχουµε τα εξής
συµπεράσµατα:
4 νοµίσµατα x 2 υποδιαιρέσεις = 2 νοµίσµατα x 4 υποδιαιρέσεις=8
3 νοµίσµατα x 2 υποδιαιρέσεις = 2 νοµίσµατα x 3 υποδιαιρέσεις=6
Παρατηρούµε πως τα παραπάνω γινόµενα αριστερά και δεξιά είναι ίσα.
Το γινόµενο της δύναµης επί την απόσταση είναι ένα φυσικό µέγεθος που
ονοµάζεται ροπή δύναµης ως προς σηµείο και είναι υπεύθυνο για την
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περιστροφή των σωµάτων. Ίσα γινόµενα αριστερά και δεξιά σηµαίνει πως η
ράβδος ισορροπεί οριζόντια και δεν περιστρέφεται.
Με βάση την επισήµανση αυτή µπορούµε να προβλέψουµε µε πόσους
διαφορετικούς τρόπους ο ζυγός ισορροπεί στην τρίτη περίπτωση. Έτσι έχουµε:
6 νοµίσµατα x 1 υποδιαίρεση = 2 νοµίσµατα x 3 υποδιαιρέσεις
= 3 νοµίσµατα x 2 υποδιαιρέσεις
= 1 νόµισµα x 6 υποδιαιρέσεις

11. Νοµίζεις ότι µπορείς να κάνεις µέτρηση µάζας µε έναν τέτοιο ζυγό;
Πώς;
Απάντηση:
Αν χρησιµοποιήσουµε γνωστά σταθµά ζύγισης τότε όταν ο ζυγός ισορροπεί
οριζόντια και µέσα από την ισότητα των γινοµένων µπορούµε να υπολογίσουµε µια
άγνωστη µάζα. Π.χ αν έχουµε µια άγνωστη µάζα m που βρίσκεται στην 2η
υποδιαίρεση και ένα βάρος των 100g που ισορροπεί την παραπάνω µάζα όταν
βρίσκεται στην 4η υποδιαίρεση τότε επειδή 100x4=400 θα πρέπει και mx2=400
άρα η άγνωστη µάζα είναι 200g.

12. Οι περισσότερο χρησιµοποιούµενες µονάδες µάζας είναι :
γραµµάριο (g)
χιλιόγραµµο (kg) = ……………………………………… g
Έως το 1959 (και) στη χώρα µας η συνήθης µονάδα µέτρησης της µάζας
ήταν η: οκά = ……………………………………… g, µε υποδιαίρεση τα δράµια (400)
Απάντηση:
1 χιλιόγραµµο (kg) = 1.000 g=103 g
1 οκά = 1.282,9 g, µε υποδιαίρεση τα δράµια (400), δηλαδή 1 οκά=400 δράµια.

13. Εκτός από την τιµή της µάζας ενός σώµατος που µπορεί να µετρηθεί
µε κάποιον από τους αυτοσχέδιους ζυγούς που έχεις κατασκευάσει ή το
αυτοσχέδιο δυναµόµετρο που επίσης έχεις κατασκευάσει και βαθµονοµήσει,
πολλές φορές είναι χρήσιµη και η γνώση του βάρους του.
Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για τη µετατροπή των τιµών της µάζας
ενός σώµατος σε τιµές του βάρους του σώµατος είναι η σχεδίαση και
αξιοποίηση ενός διαγράµµατος βάρους – µάζας.
Υπολόγισε τις τιµές του βάρους (σε Newton) που αντιστοιχούν στις τιµές
της µάζας (σε χιλιόγραµµα, kg) που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του
παρακάτω πίνακα, πολλαπλασιάζοντας τις τιµές της µάζας επί 9,8.
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Σηµείωσε, µε τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σου, τις τιµές των
µαζών και των βαρών στο διάγραµµα "βάρους – µάζας" χρησιµοποιώντας
το σύµβολο x για κάθε ζευγάρι τιµών.
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Σχεδίασε µια ευθεία η οποία να περνάει όσο το δυνατόν πιο κοντά από
όλα τα σηµεία στα οποία υπάρχει το σύµβολο x.
Χρησιµοποίησε το διάγραµµα για να υπολογίσεις το βάρος ενός
σώµατος το οποίο έχει µάζα m=35 kg.
Απάντηση:

Για τη σχεδίαση του διαγράµµατος επιλέγουµε µόνο µερικά από τα ζευγάρια τιµών,
αφού διαπιστώσουµε ότι θα σύρουµε µία ευθεία γραµµή. Στην πραγµατικότητα δυο
ζευγάρια τιµών αρκούν για να κατασκευάσουµε µια ευθεία.

Από το διάγραµµα, προκύπτει πως το βάρος του σώµατος µε µάζα 35 kg είναι 340
Ν.
Η θεωρητική όµως τιµή του βάρους είναι w=m∙g= 35 kg x 9,8 = 343 Ν.
Συγκρίνοντας λοιπόν την πειραµατική µε τη θεωρητική τιµή προκύπτει ότι τα
διαγράµµατα συνήθως δίνουν τιµές προσεγγιστικές, ανάλογα µε τη σχεδίασή τους.

Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
79
14. Με έναν από τους αυτοσχέδιους ζυγούς που έχεις κατασκευάσει
(όπως αυτόν µε µία κρεµάστρα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα),
µπορείς να µετρήσεις (σε γραµµάρια, g) τη µάζα ενός σώµατος µε τη
βοήθεια κατάλληλων σταθµών, αλλά και να συγκρίνεις τη µάζα του µε τη
µάζα άλλων σωµάτων του ίδιου ή διαφορετικού όγκου και σχήµατος.
Για παράδειγµα:
1η ∆ραστηριότητα:
Τοποθέτησε στο αριστερό πιατάκι του
αυτοσχέδιου ζυγού σου µια µπάλα από
φελλό ή φελιζόλ. Τοποθέτησε στο δεξί
πιατάκι διάφορα κατάλληλα σταθµά
και προσπάθησε να ισορροπήσεις σε
οριζόντια θέση το ζυγό σου.
Όταν
ισορροπήσει
ο
ζυγός,
αθροίζοντας
τις
µάζες
των
σταθµών έχεις µετρήσει τη µάζα της
µπάλας από φελιζόλ.
2η ∆ραστηριότητα:
Αφαιρώντας τα σταθµά, τοποθέτησε
στο δεξί πιατάκι του ζυγού µια µπάλα
από πλαστελίνη.
Αν ο ζυγός δεν ισορροπεί σε οριζόντια
θέση, πρόσθεσε ή αφαίρεσε ποσότητα
πλαστελίνης, δώσε της ξανά σφαιρικό
σχήµα και τοποθέτησέ τη στο δεξί
πιατάκι.

Όταν ισορροπήσει σε οριζόντια θέση ο ζυγός, τότε έχεις δύο σώµατα µε
διαφορετικό όγκο αλλά την ίδια µάζα.
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3η ∆ραστηριότητα:
Πάρε τη µπάλα από πλαστελίνη και,
χωρίς να αφαιρέσεις ή να προσθέσεις
πλαστελίνη, δώσε της σχήµα κύβου.
Τοποθέτησε την πλαστελίνη ξανά στο
δεξί πιατάκι του ζυγού.
Εάν ο ζυγός ισορροπεί και πάλι,
συµπεραίνεις ότι αν και άλλαξε το
σχήµα της πλαστελίνης, δεν άλλαξε η
µάζα της.

4η ∆ραστηριότητα:
Αφαίρεσε τη µπάλα από φελιζόλ από το αριστερό πιατάκι του ζυγού.
Τοποθέτησε σε αυτό ένα σώµα µε το
ίδιο κυβικό σχήµα και τον ίδιο όγκο
που έχει και η πλαστελίνη. Για
παράδειγµα, µπορείς να σχηµατίσεις
έναν κύβο µε τις ίδιες διαστάσεις από
ξύλο, κερί, σαπούνι ή κόβοντας ένα
µήλο ή µία πατάτα.
Σύγκρινε τη µάζα καθενός από αυτά
τα σώµατα από διαφορετικό υλικό µε
τη µάζα της πλαστελίνης. Σύγκρινε,
επίσης, τις µάζες τους µεταξύ τους.
Γράψε τα συµπεράσµατά σου.

Απάντηση:
Από τα πειράµατα µε τον αυτοσχέδιο ζυγό / κρεµάστρα προκύπτουν ως
συµπεράσµατα ότι:
1. ∆ύο σώµατα µε διαφορετικό όγκο, µπορεί να έχουν την ίδια µάζα.
2. Η µάζα ενός σώµατος είναι σταθερή και δεν µεταβάλλεται όταν αλλάζει
το σχήµα του σώµατος.
3. ∆ύο σώµατα που έχουν ίδιο όγκο και το ίδιο σχήµα, µπορούν να έχουν
διαφορετική µάζα γιατί είναι κατασκευασµένα από διαφορετικό υλικό.
Έχουν τότε όπως λέµε διαφορετική πυκνότητα.
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Η πυκνότητα ρ ενός σώµατος δίνεται από τη σχέση ρ=

m
και εξαρτάται µόνο από
V

το υλικό του σώµατος.

15. Η Μάζα,
από τα σωµατίδια στα σώµατα,
από το µικρόκοσµο στο µακρόκοσµο
Έχεις αποδείξει µετρώντας τις µάζες σωµάτων ότι η µάζα είναι φυσικό
µέγεθος. Έχεις επίσης διαπιστώσει ότι διάφορα σώµατα έχουν την ίδια µάζα
(και βάρος), αν και έχουν διαφορετικό όγκο, ή έχουν διαφορετική µάζα, αν
και έχουν τον ίδιο όγκο και σχήµα.
Πώς µπορούµε να το ερµηνεύσουµε αυτό; Από τι εξαρτάται τελικά η µάζα
των σωµάτων; Πώς την ερµηνεύουµε;
Για να κατανοήσουµε και να ερµηνεύσουµε τη µάζα των σωµάτων, πρέπει
να ερευνήσουµε το µικρόκοσµο, δηλαδή τα µικροσκοπικά σωµατίδια από τα
οποία αποτελούνται τα υλικά σώµατα και τον τρόπο µε τον οποίο τα
σωµατίδια αυτά συγκροτούν τα διάφορα σώµατα. Από αυτά τα υλικά
σώµατα αποτελείται ο µακρόκοσµος.
Τα σωµατίδια του µικρόκοσµου δεν είναι δυνατόν να τα δούµε παρά
µόνο (τα µεγαλύτερα από αυτά) σε πολύ µεγάλη µεγέθυνση. Απλώς τα
ανιχνεύουµε σε επιστηµονικά εργαστήρια. Όµως, όλα έχουν µάζα και
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε δυνάµεις.
Ας παρακολουθήσουµε πώς από τα µικρότερα σωµατίδια συγκροτούνται τα
µεγαλύτερα σωµατίδια του µικρόκοσµου και από αυτά τα σώµατα του
µακρόκοσµου, σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρίες της επιστήµης:
Τα πιο µικρά (ή, όπως ονοµάζονται, στοιχειώδη) σωµατίδια είναι τα quarks
και τα ηλεκτρόνια.
Από quarks συγκροτούνται τα πρωτόνια και νετρόνια και από αυτά οι
πυρήνες.
Οι πυρήνες αλληλεπιδρώντας µε ηλεκτρόνια τα οποία παγιδεύουν
γύρω τους συγκροτούν τα άτοµα. Άτοµα συγκροτούν τα µόρια. Αυτά
συγκροτούν τα στερεά, υγρά και αέρια σώµατα.
(βλ. και http://micro-kosmos.uoa.gr → το Υλικό / Λογισµικό →
Προσοµοιώσεις µικροΚόσµου → ∆υναµικές Προσοµοιώσεις ή → Επεισόδια
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης).
Εκτός από τα επιστηµονικά πειράµατα που αποδεικνύουν ότι τα υλικά
σώµατα του µακρόκοσµου συγκροτούνται από µικροσκοπικά σωµατίδια,
µπορείς να πειραµατιστείς και εσύ:
• Πλησίασε αρκετά υλικά σώµατα (αέρια, υγρά και στερεά) στη µύτη σου
και µύρισέ τα προσεχτικά. Θα διαπιστώσεις ότι, εκτός από αυτά που είναι
γνωστό ότι έχουν οσµή, ακόµη και πολύ σκληρά υλικά µυρίζουν
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χαρακτηριστικά και προδίδουν το υλικό κατασκευής τους. Μερικά
επιφανειακά µόρια που συγκροτούν αυτά τα υλικά σώµατα
αποδεσµεύονται σταδιακά από τα σώµατα, κινούνται ελεύθερα στον
αέρα και κάποια από αυτά ανιχνεύονται από τη µύτη µας (βλ. και
http://microkosmos. uoa.gr → το Υλικό/Λογισµικό → Προσοµοιώσεις
µικροΚόσµου → Στατικά Στιγµιότυπα → µικρο-Αναγνώσµατα).

Η Πυκνότητα
Ο αριθµός των πρωτονίων και νετρονίων των ατόµων και ο αριθµός
των ατόµων που συγκροτούν κάθε µόριο ενός σώµατος καθορίζει τη
µάζα του σώµατος.
Η µάζα των µορίων και οι αποστάσεις µεταξύ των µορίων ενός
σώµατος καθορίζουν την πυκνότητα του σώµατος.
Η πυκνότητα ενός σώµατος υπολογίζεται αν διαιρέσουµε τη µάζα ενός
σώµατος διά του όγκου του, έχει δε µονάδα g/cm3 .
Πειραµατίσου, ως εξής:
- Σχηµάτισε µια µικρή µπάλα από πλαστελίνη.
- Μέτρησε µε ζυγό τη µάζα της µπάλας: ………………………………… g
- Μέτρησε µε έναν ογκοµετρικό σωλήνα, όπου έχεις βάλει νερό, τον όγκο
της µπάλας: (τελική στάθµη νερού ………………………… cm3) – (αρχική στάθµη
νερού ………………………… cm3) = ……………………………… cm3
- ∆ιαίρεσε τη µάζα διά του όγκου: ………………………………… g/ cm3

Στον παρακάτω πίνακα, από το ίδιο βιβλίο, αναγράφονται οι πυκνότητες
διαφόρων υλικών σωµάτων:
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Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου και µε τη βοήθεια του/της
καθηγητή/τριάς σου διατύπωσε τα συµπεράσµατά σου για τα υλικά σώµατα
τα οποία επιπλέουν στο νερό:
Απάντηση:
Συµπεραίνουµε πως τα σώµατα µε µικρότερη πυκνότητα από την πυκνότητα του
νερού (1g/cm3) επιπλέουν στο νερό.

16. Τι βρήκε ο Αρχιµήδης; Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου, µε τη
βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σου.
Απάντηση:
Ο Αρχιµήδης (τον 3ο αι. π.Χ.) βρήκε ότι ένα στερεό σώµα που βυθίζεται στο νερό
δέχεται από αυτό µια κατακόρυφη δύναµη προς τα πάνω που ονοµάζεται Άνωση
και διατύπωσε µια πρόταση που είναι γνωστή ως αρχή του Αρχιµήδη:
Τα υγρά ασκούν δύναµη σε κάθε σώµα που βυθίζεται µέσα σε αυτά. Η δύναµη
αυτή ονοµάζεται άνωση, είναι κατακόρυφη, µε φορά προς τα πάνω και το µέτρο
της ισούται µε το βάρος του υγρού που εκτοπίζεται από το σώµα.
σώµα
Η αρχή του Αρχιµήδη ισχύει και για σώµατα που βρίσκονται σε αέρια και
διατυπώνεται στη γλώσσα των µαθηµατικών ως εξής:

Όπου:
Α: η άνωση (δύναµη) που ασκείται σε σώµα βυθισµένο σε υγρό (ή αέριο)
πυκνότητας ρ και

84 Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
V βυθισµένο: ο όγκος (ή το µέρος του όγκου) του σώµατος που είναι βυθισµένο στο
υγρό (ή το αέριο).
Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η άνωση;
Παίρνουµε δύο κοµµάτια πλαστελίνης ίδιου βάρους.
Στο ένα δίνουµε το σχήµα κύβου και στο άλλο σφαίρας
και τα βυθίζουµε πλήρως στο ίδιο υγρό στο ίδιο βάθος.
Μετράµε την άνωση στα δυο σώµατα. Παρατηρούµε ότι
είναι ίδια. Αντικαθιστούµε τη σφαίρα από πλαστελίνη µε
µεταλλική ίδιας ακτίνας και µετράµε τις δύο ανώσεις.
Παρατηρούµε ότι είναι ίδιες.



Συµπεραίνουµε ότι η άνωση δεν εξαρτάται από
το σχήµα και το βάρος του σώµατος που βυθίζεται.

Βυθίζουµε το ένα από τα δύο σώµατα σε µεγαλύτερο βάθος και παρατηρούµε ότι η
άνωση δε µεταβάλλεται.



Συµπεραίνουµε ότι, εφόσον το σώµα είναι ολόκληρο βυθισµένο στο
υγρό, η άνωση είναι ανεξάρτητη του βάθους στο οποίο βρίσκεται.
Αν βυθίσουµε πλήρως τα δυο κοµµάτια πλαστελίνης σε δύο υγρά µε διαφορετικές
πυκνότητες,



∆ιαπιστώνουµε ότι το υγρό µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα ασκεί στην
πλαστελίνη µεγαλύτερη άνωση.
Έχεις αναρωτηθεί γιατί επιπλέουµε πιο εύκολα στη θάλασσα απ' ό,τι σε µια λίµνη ή
πισίνα (µε «γλυκό» νερό); Μπορείς να απαντήσεις στο παραπάνω ερώτηµα, αν
γνωρίζεις ότι το αλατόνερο (νερό της θάλασσας) έχει µεγαλύτερη πυκνότητα από
το καθαρό νερό (νερό της λίµνης).

Βυθίζουµε πλήρως στο ίδιο υγρό δύο κύβους, έναν αλουµινένιο και ένα σιδερένιο
ίδιου βάρους. Ο κύβος από αλουµίνιο έχει µεγαλύτερο όγκο. ∆ιαπιστώνουµε ότι η
άνωση που ασκείται στο σιδερένιο κύβο είναι µικρότερη, από αυτή που ασκείται
στον αλουµινένιο. Βυθίζουµε σταδιακά τον έναν από τους κύβους στο υγρό.



Συµπεραίνουµε ότι η άνωση αυξάνεται, όταν αυξάνεται ο όγκος του
υγρού που εκτοπίζεται από το σώµα, που βυθίζουµε σ' αυτό.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
Άνωση δέχεται κάθε σώµα που βρίσκεται µέσα σε ένα υγρό, είτε είναι µερικά
βυθισµένο σ’ αυτό, είτε είναι βυθισµένο εντελώς.
Πότε ένα σώµα βυθίζεται και πότε επιπλέει;
Η σπουδαιότερη από τις εφαρµογές της ανώσεως είναι η πλεύση των σωµάτων.
Ας θεωρήσουµε ένα σώµα το οποίο είναι ολόκληρο βυθισµένο σ' ένα υγρό. Στο
σώµα ασκούνται δύο δυνάµεις. Το βάρος του και η µέγιστη άνωση. Το βάρος τείνει
να κινήσει το σώµα προς τον πυθµένα, ενώ η άνωση προς την επιφάνεια.
Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:
1. Το βάρος (w) του σώµατος να είναι µεγαλύτερο από την άνωση (Α).
Τότε η φορά της συνισταµένης δύναµης είναι προς τον πυθµένα. Το σώµα
βυθίζεται. Αυτό συµβαίνει, όταν η πυκνότητα του σώµατος είναι µεγαλύτερη από
την πυκνότητα του υγρού:
W>A, ή m·g > ρυγρούV·g, ή ρσώµατος·V·g > ρυγρούV·g ή

ρσώµατος > ρυγρού
2. Η άνωση (Α) είναι ακριβώς ίση µε το βάρος του σώµατος. Τότε το σώµα
διατηρείται σε σταθερό βάθος και αιωρείται, δηλαδή ούτε βυθίζεται, ούτε
αναδύεται. Αυτό συµβαίνει όταν:
W=A, ή m·g=ρυγρούV·g, ή ρσώµατος·V·g=ρυγρούV·g ή

ρσώµατος = ρυγρού
3. Η µέγιστη άνωση (Α) είναι µεγαλύτερη από το βάρος (w) του σώµατος. Τότε η
φορά της συνισταµένης δύναµης είναι προς την επιφάνεια. Το σώµα κινείται
προς την επιφάνεια και ένα µέρος του αναδύεται. Αυτό συµβαίνει όταν:
W<A, ή m·g<ρυγρούV·g, ή ρσώµατος·V·g<ρυγρούV·g ή

ρσώµατος < ρυγρού
Καθώς µειώνεται όγκος του σώµατος που είναι βυθισµένο στο υγρό, η άνωση που
δέχεται ελαττώνεται. Σε κάποια θέση του σώµατος η άνωση (Α') εξισώνεται µε το
βάρος του σώµατος. Τότε, το σώµα επιπλέει:

Α'= W, Συνθήκη πλεύσης
Για να προβλέψουµε αν ένα σώµα επιπλέει ή βυθίζεται σ' ένα υγρό, συγκρίνουµε:
α) τη µέγιστη άνωση µε το βάρος ή
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β) τις πυκνότητες του σώµατος και του υγρού.
Ένα σώµα επιπλέει όταν:

ρσώµατος ≤ ρυγρού
∆ηλαδή τα σώµατα που έχουν µικρότερη πυκνότητα από το νερό επιπλέουν σε
αυτό ενώ βυθίζονται τα σώµατα που έχουν µεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό.
Σύµφωνα µε τη συνθήκη πλεύσης, αν αυξηθεί το βάρος ενός σώµατος που
επιπλέει σε υγρό, θα πρέπει να αυξηθεί και η άνωση. Εποµένως, το σώµα θα
πρέπει να βυθιστεί περισσότερο στο υγρό.
Αν θέλετε να επιπλέετε πιο εύκολα στο νερό, πρέπει να µειώσετε την πυκνότητά
σας. Πώς; Αυξάνοντας τον όγκο ή µειώνοντας τη µάζα του σώµατος σας. Επειδή
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να µειώσετε τη µάζα, χρησιµοποιείτε τα σωσίβια για να
αυξήσετε τον όγκο σας. Τα σωσίβια έχουν µικρή µάζα και µεγάλο όγκο. Έτσι, όταν
τα φοράµε, η «µέση» πυκνότητα του σώµατος µας µειώνεται και επιπλέουµε
ευκολότερα.
Ο σίδηρος έχει µεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό. Έτσι, µια συµπαγής σιδερένια
σφαίρα βυθίζεται στο νερό. Ωστόσο, µια κοίλη (κούφια) σιδερένια σφαίρα ίδιας
µάζας µπορεί να επιπλέει. Η κοίλη σφαίρα µε την ίδια µάζα έχει µεγαλύτερο όγκο
κι εποµένως µικρότερη «µέση» πυκνότητα. Για τον ίδιο λόγο τα πλοία που είναι
κατασκευασµένα από λαµαρίνες επιπλέουν στη θάλασσα.
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ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Για τις βασικές
µετατροπές της µάζας (όπου
χρησιµοποιούµε και το παρακάτω µνηµονικό σχήµα:

χρειάζεται)

µπορούµε

να

Μάζα:
10
3

3

1.000=10

1 tn

1.000=10

6

1.000=10

1g

1 Kg

3

1 mg

6

10

10

9

1. Να βρείτε πόσα χιλιόγραµµα ή κιλά (Κg) είναι:
α) οι 0,02 tn
β) τα 800 g
γ) τα 5⋅104 mg
δ) τα 0,04 µg.
Λύση:
α) 0,02 tn=2⋅10-2 ⋅103 Kg=20 Kg.
β) 800 g=800⋅10-3 Kg=0,8 Kg.
γ) 5 ⋅104 mg=5⋅104 ⋅10-3 g=50 g=50⋅10-3 Kg=5⋅10-2 Kg=0,05 Kg.
δ) 0,04 µg=4⋅10-2 ⋅10-6 g=4⋅10-8⋅10-3 Kg=4⋅10-11 Kg.
2. ∆υο σώµατα Α και Β ζυγίζουν αντίστοιχα mA=0,4 tn και mB=8⋅104 g. Να
συγκρίνετε τις µάζες των δυο σωµάτων.
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Λύση:
Για τη µάζα του σώµατος Α έχουµε mA=0,4 tn =4⋅10-1 ⋅103 Kg=400 Kg.
Παρόµοια για τη µάζα του δεύτερου σώµατος Β έχουµε
mB=8⋅104 g =8⋅104⋅10-3 Kg=80 Kg. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι mA>mB.
3. ∆ίνεται ότι η µάζα της Γης είναι ΜΓ=6⋅1024 Κg και ότι η ακτίνα της είναι
RΓ=64⋅105 m. Αν είναι γνωστό ότι η µάζα της Σελήνης είναι ΜΣ=
ακτίνα της Σελήνης είναι RΣ=

MΓ
και ότι η
81

RΓ
, τότε να υπολογίσετε τη µάζα της Σελήνης σε tn
3,6

και την ακτίνα της Σελήνης σε Km.

Λύση:

Για τη µάζα της Σελήνης ισχύει ΜΣ=

6 ⋅1024
MΓ
ή ΜΣ=
Κg ή 0,074⋅1024 Κg ή
81
81

ΜΣ=74⋅10-3⋅1024⋅10-3 tn ή ΜΣ=74⋅1018 tn.

64 ⋅105
RΓ
Ακόµη για την ακτίνα της Σελήνης ισχύει RΣ=
ή RΣ=
mή
3,6
3,6
RΣ= 17,8 ⋅105 m ή RΣ= 17,8 ⋅105 ⋅10-3 Κm ή RΣ= 17,8 ⋅102 Κm =1.780 Κm.
4. Να µετατραπεί σε m2 το εµβαδό:
α) Α=0,08 Km2
β) Α=300 cm2
γ) Α=12⋅104 mm2
Λύση:
α) Γνωρίζουµε ότι 1 Km=103 m, οπότε
1Κm2=1Km⋅1Km=103 m⋅103 m=106 m2.
Τότε το εµβαδό Α θα είναι σε m2:
Α=0,08 Km2=8⋅10-2 106 m2=8⋅104 m2=80.000 m2.
β) Γνωρίζουµε ότι 1 cm=10-2 m, οπότε
1cm2=1cm⋅1cm=10-2 m⋅10-2 m=10-4 m2.
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Τότε το εµβαδό Α θα είναι σε m2:
Α=300 cm2=3⋅102 10-4 m2=3⋅10-2 m2=0,03 m2.
γ) Γνωρίζουµε ότι 1 mm=10-3 m, οπότε
1mm2=1mm⋅1mm=10-3 m⋅10-3 m=10-6 m2.
Τότε το εµβαδό Α θα είναι σε m2:
Α=12⋅104 mm2=12⋅104 10-6 m2=12⋅10-2 m2=0,12 m2.
5. Ένα κυλινδρικό σύρµα έχει εµβαδό εγκάρσιας διατοµής Α=4π mm2. Να βρεθεί η
ακτίνα του σύρµατος σε m.

Λύση:
Γνωρίζουµε ότι το εµβαδό Α της εγκάρσιας διατοµής του σύρµατος (εµβαδό
κύκλου) δίνεται από τη σχέση Α=π⋅r2 όπου r είναι η ακτίνα.
Ακόµη γνωρίζουµε ότι 1 mm=10-3 m, οπότε
1mm2=1mm⋅1mm=10-3 m⋅10-3 m=10-6 m2.
Τότε το εµβαδό Α θα είναι σε m2:
Α=4π mm2=4π⋅10-6 m2.
Τότε έχουµε Α=π⋅r2 ή 4π⋅10-6=π⋅r2 ή r2=4⋅10-6 m2 ή r=
r=2⋅10-3 m.

4 ⋅10−6 m 2 ή

6. Μια ορθογώνια ξύλινη πλάκα έχει µήκος α=1,4 m και πλάτος β=80 cm. Να
βρείτε το εµβαδό της πλάκας α) σε m2, β) σε dm2 και γ) σε mm2.

Λύση:
Γνωρίζουµε ότι το εµβαδό Α της πλάκας δίνεται από τον τύπο που δίνει το εµβαδό
του ορθογωνίου παραλληλογράµµου Α=α ⋅β.
α) Έτσι για α=1,4 m και β=80 cm =0,8 m έχουµε Α=α ⋅β ή Α=1,4 ⋅0,8=1,12 m2.
β) Γνωρίζουµε ότι 1 m=10 dm, οπότε
1 m2=1m⋅1m=10 dm⋅10 dm=102 dm2. Οπότε το εµβαδό Α σε dm2 θα είναι
Α=1,12 m2 ή Α=1,12⋅102 dm2 ή Α=112 dm2.
γ) Ακόµη γνωρίζουµε ότι 1 m=103 mm, οπότε
1m2=1m⋅1m=103 mm⋅103 mm=106 mm2. Οπότε το εµβαδό Α σε mm2 θα είναι
Α=1,12 m2 ή Α=1,12⋅106 mm2 ή Α=1.120.000 mm2.
7. Να µετατραπεί σε L, ο όγκος:
α) V=8 m3
β) V=4,48 mL
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γ) V=2⋅104 dm3
δ) V=8.000 mm3.
Λύση:
α) Γνωρίζουµε ότι 1m3=103 L, οπότε o όγκος V θα είναι σε L:
V=8 m3=8⋅103 L=8.000 L.
β) Γνωρίζουµε ότι 1 L=103 mL ή 1mL=10-3 L, οπότε o όγκος V θα είναι σε L:
V=4,48 mL=4,48⋅10-3 L=0,00448 L.
γ) Γνωρίζουµε ότι 1 L=1 dm3. Τότε o όγκος V θα είναι σε L:
V=2⋅104 dm3=2⋅104 L.
δ) Γνωρίζουµε ότι 1 mm=10-3 m, οπότε
1mm3=1mm⋅1mm⋅1mm=10-3 m⋅10-3 m⋅10-3 m =10-9 m3. Ακόµη γνωρίζουµε ότι
1m3=103 L. Οπότε o όγκος V θα είναι σε L:
V=8.000 mm3 =8⋅103⋅10-9 m3=8⋅103⋅10-9 ⋅103 L=8⋅10-3 L=0,008 L.
8. Ένα στερεό σώµα έχει όγκο V=100 cm3. Να υπολογίσετε τον όγκο του στερεού
α) σε m3 , β) σε L.
Λύση:
α) Γνωρίζουµε ότι 1 cm=10-2 m, οπότε
1cm3=1cm⋅1cm⋅1cm=10-2 m⋅10-2 m⋅10-2 m =10-6 m3. Οπότε o όγκος V του
σώµατος σε m3 θα είναι:
V=100 cm3 =102⋅10-6 m3=10-4 m3.
Ακόµη γνωρίζουµε ότι 1m3=103 L. Οπότε o όγκος V θα είναι σε L:
V=10-4 m3=10-4⋅103 L=10-1 L=0,1 L.
9. Η πυκνότητα του λαδιού είναι ρλ=0,6 g/cm3. Να µετατρέψετε την πυκνότητα
αυτή σε
α) Kg/m3.
β) g/L
γ) Kg/L.
δ) g/mL.
Λύση:

g
οπότε έχουµε:
cm3
10−3 Kg
g
Κg
Κg
α) 0,6
=0,6
=0,6⋅103 3 =600 3 .
−6 3
3
cm
10 m
m
m

Η πυκνότητα του λαδιού είναι ρλ=0,6
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β) 0,6

g
g
g
=0,6 −3 =600 .
3
cm
10 L
L

γ) 0,6

10−3 Kg
g
Kg
=0,6
=0,6
.
−3
3
cm
10 L
L

Γνωρίζουµε πως 1cm3=1mL οπότε η πυκνότητα του λαδιού είναι:
δ) ρλ=0,6

g
g
=0,6
.
3
cm
mL

10. Η πυκνότητα του πάγου είναι ρπ=900 Κg/m3. Ένα παγάκι µάζας
mπ=4,95g επιπλέει µέσα σ’ ένα ποτήρι µε νερό.
α) Να υπολογιστεί ο όγκος που έχει το παγάκι.
β) Το παγάκι λιώνει. Ποια θα είναι η µάζα και ποιος ο όγκος του
νερού που θα σχηµατιστεί; ∆ίνεται η πυκνότητα του νερού
ρν=1.000 Κg/m3.
Λύση:

Κg
1000g
g
g
=900 6 3 =900⋅10-3
=0,9 3 .
3
3
m
10 cm
cm
cm
4,95
mπ
m
Για την πυκνότητα του πάγου ισχύει ρπ =
ή V π= π =
=5,5cm3.
0,9
Vπ
ρπ

α) Η πυκνότητα του πάγου είναι 900

β) Όταν το παγάκι θα λιώσει τότε η µάζα του νερού που θα σχηµατιστεί θα είναι
ίση µε τη µάζα που είχε αρχικά το παγάκι. Άρα ισχύει mπ=mν ή mν=4,95 g.
Από τον τύπο της πυκνότητας έχουµε m=ρ⋅V. Οπότε ισχύει ρπ⋅Vπ=ρν⋅Vν. (1)
Η πυκνότητα του νερού είναι 1.000

=1.000⋅10-3

Κg
1000g
=1.000 6 3 =
3
m
10 cm

g
g
=1 3 .
3
cm
cm

Τότε από τη σχέση (1) παίρνουµε:
Έχουµε 0,9⋅5,5=1⋅Vν ή Vν=4,95 cm3.
11. Σ’ ένα δυναµόµετρο εξασκούµε διαδοχικά κατακόρυφες δυνάµεις (F) όπως
φαίνεται στο σχήµα και αυτό επιµηκύνεται. Έτσι προκύπτει ο παρακάτω
ηµισυµπληρωµένος πίνακας.

Επιµήκυνση x: (cm)

2

9

12

20
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∆ύναµη F: (N)

α) Να υπολογίσετε
δυναµόµετρου.

25

τη

σταθερά

Κ

του

ελατηρίου

100

του

β) Να συµπληρώσετε τον πίνακα.
γ) Να κάνετε το διάγραµµα της δύναµης F που επιµηκύνει το
δυναµόµετρο σε συνάρτηση µε την επιµήκυνση x.
δ) Να υπολογίσετε την κλίση της γραφικής παράστασης. Τι
παρατηρείτε;

Λύση:

F

α) Σύµφωνα µε το Νόµο του Hook η επιµήκυνση ενός
ελατηρίου είναι ανάλογη µε τη δύναµη που ασκείται σε αυτό δηλαδή ισχύει η
σχέση: F=K⋅x .
Από τις τιµές του πίνακα παρατηρούµε πως όταν στο δυναµόµετρο (ελατήριο)
εξασκήσουµε δύναµη F=100Ν, τότε η επιµήκυνση του ελατηρίου είναι x=20cm.
Τότε έχουµε:
F=K⋅x ή K=

F 100
=
=5N/cm ή 500Ν/m.
x
20

β) Από το νόµο του Hook και για Κ=5Ν/cm έχουµε:
Για επιµήκυνση x=2 cm, δύναµη F=K⋅x=5⋅2=10Ν.
Παρόµοια για επιµήκυνση x=9 cm, δύναµη F=K⋅x=5⋅9=45Ν και
για x=12 cm, δύναµη F=K⋅x=5⋅12=60Ν.
Ακόµη για δύναµη F=25N είναι x=

F 25
=
=5cm.
K 5

Τελικά προκύπτει ο παρακάτω συµπληρωµένος πίνακας.
Επιµήκυνση (cm)

2

∆ύναµη F (N)

10

5
25

9
45

12
60

20
100

F(N)
100

γ) Από τη σχέση που
περιγράφει το νόµο
του
Hook,
F=K⋅x
συµπεραίνουµε ότι η

60
45
25

φ

10
0

2

5

x(cm)
9

12

20
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δύναµη και η επιµήκυνση του ελατηρίου είναι ποσά ανάλογα, οπότε η γραφική
παράσταση είναι µια ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων.
Έτσι προκύπτει το διάγραµµα F(x) που φαίνεται στο διπλανό σχήµα.
δ) Επιλέγοντας ένα οποιοδήποτε ζευγάρι τιµών από τη γραφική παράσταση π.χ το

60
=5. Παρατηρούµε ότι ακριβώς αυτή
12
F
είναι και η τιµή της σταθεράς Κ του ελατηρίου. Άρα συµπεραίνουµε ότι εφφ=
x

x=12cm και F=60N προκύπτει ότι εφφ=

=Κ=5N/cm ή 500Ν/m.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1) Να βρείτε πόσα χιλιόγραµµα ή κιλά (Κg) είναι:
α) οι 2,8 tn
β) τα 2.000 mg
γ) τα 1.250 g
δ) τα 106 µg.
ε) οι 0,0056 tn.
2) Τέσσερα σώµατα έχουν αντίστοιχα µάζες m1=0,3 Kg, m2=600g, m3=0,4⋅106mg
και m4=0,0002 tn. Να συγκρίνετε τις µάζες των τεσσάρων σωµάτων.
3) ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 έχουν µάζες m1=0,025 Kg και m2=140 g. Να συγκρίνετε
τις αδράνειες των δυο σωµάτων.
4) Η µάζα της Γης είναι MΓ=6⋅1024 Kg. Να υπολογίσετε τη µάζα αυτή σε g.
5) Αν η µάζα του πλανήτη Ερµή (ΜΕ) του ηλιακού µας συστήµατος, είναι ME=4%
MΓ, όπου ΜΓ είναι η µάζα της Γης, τότε να υπολογίσετε τη µάζα του Ερµή σε tn.
∆ίνεται η µάζα της Γης MΓ=6⋅1027 g.

Εµβαδό
6)
α)
β)
γ)

Να µετατραπούν σε m2 τα:
0,02Κm2
2.000 cm2
4⋅103 mm2.
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7)
α)
β)
γ)

Να µετατραπούν σε cm2 τα:
2,5 m2
10.000 mm2
0,001 Km2.

8) Ένα κυλινδρικό σχήµα έχει εµβαδό εγκάρσιας διατοµής Α=π mm2 . Να
υπολογιστεί η ακτίνα του σε cm.
9) Μια ορθογώνια µαρµάρινη πλάκα έχει µήκος α=0,8m και πλάτος β=0,6 m. Να
υπολογίσετε το εµβαδό της πλάκας σε cm2.
10) Πόσο % είναι µεγαλύτερο το εµβαδό µιας ορθογώνιας πλάκας µε διαστάσεις
0,2m X 120 cm από το εµβαδό µιας τετράγωνης πλάκας πλευράς α=1.500 cm.

Όγκος

11) Να µετατραπούν σε L τα:
α) 5 m3
β) 224 mL
γ) 100 dm3
δ) 10.000 cm3.
12) Αν µια µπάλα ποδοσφαίρου έχει διάµετρο δ=22 cm, τότε να υπολογιστεί ο
όγκος της σε L.
13) Ένας κύλινδρος έχει διάµετρο 20 mm και ύψος 50 cm. Να υπολογιστεί ο
όγκος του σε cm3.
14) Κύβος έχει ακµή α=250 mm. Να υπολογιστεί ο όγκος του σε m3 και σε L.
15) Να συγκρίνετε τους όγκους: V1=2⋅10-3 m3, V2= 4 L και V3=8⋅103 mL.

Πυκνότητα
16) Η πυκνότητα του οινοπνεύµατος είναι ρ=0,8 g/cm3. Να µετατρέψετε την
πυκνότητα αυτή σε:
α) Κg/m3
β) g/L
γ) Kg/L
δ) g/mL.
17) Η πυκνότητα του νερού είναι ρ=1.000 Kg/m3. Να µετατρέψετε την πυκνότητα
του νερού σε g/cm3.
18) Σφαίρα έχει όγκο V=400 cm3 και µάζα m=80 g. Να βρείτε την πυκνότητά της
σε Kg/L.
19) Η ακτίνα της γης είναι R=64⋅105 m και η µάζα της M=6⋅1024 Kg. Να
υπολογίσετε τη µέση πυκνότητα της Γης.
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20) Αν η µάζα του Ερµή είναι ΜΕ=0,04 ΜΓ όπου ΜΓ είναι η µάζα της Γης, και η
πυκνότητά του είναι ρΕ=0,69 ρΓ, όπου ρΓ είναι η πυκνότητα της Γης, τότε να
συγκρίνετε τους όγκους των δυο πλανητών,
21) Αν ΜΓ είναι η µάζα της Γης και ΜΣ είναι η µάζα της Σελήνης µε ΜΓ=81 ΜΣ, ενώ
ακόµη RΓ είναι η ακτίνα της Γης και RΣ είναι η ακτίνα της Σελήνης, µε RΓ=3,6 RΣ,
τότε να συγκρίνετε τη µέση πυκνότητα της Γης µε τη µέση πυκνότητα της
Σελήνης. Ποια είναι µεγαλύτερη;
22) Από µια σφαίρα ακτίνας R και όγκου V=4L, αφαιρούµε ένα σφαιρικό κοµµάτι
ακτίνας r=

R
. Αν η κούφια σφαίρα που σχηµατίζεται έχει µάζα m=1,4 Kg, να
2

υπολογίσετε την πυκνότητα του υλικού της σφαίρας.
23) ∆υο σφαίρες Α και Β, από το ίδιο υλικό έχουν αντίστοιχα όγκους VA και VB µε
VA>VB. Τότε:
α) ποια σφαίρα έχει µεγαλύτερη πυκνότητα;
β) ποια σφαίρα έχει µεγαλύτερη µάζα;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως
Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ).
1) Ο χρόνος και η ταχύτητα είναι φυσικά µεγέθη. ( )
2) Η µάζα είναι το µέτρο της αδράνειας ενός σώµατος. Όσο µεγαλύτερη µάζα έχει
ένα σώµα τόσο µικρότερη είναι η αδράνειά του. ( )
3) 1 kg είναι η µάζα ενός κυλίνδρου από ιριδιούχο
λευκόχρυσο που φυλάσσεται
στο Μουσείο Μέτρων και Σταθµών που βρίσκεται στις Σέβρες κοντά στο Παρίσι. ( )
4) Tο εµβαδόν, ο όγκος, η πυκνότητα, η ταχύτητα κτλ, είναι παράγωγα µεγέθη.
()
5) Για τη µέτρηση της µάζας ενός σώµατος χρησιµοποιούµε το ζυγό ενώ για τη
µέτρησης του βάρους του χρησιµοποιούµε το δυναµόµετρο. ( )

Να επιλέξετε τη σωστή
απάντηση
1) Η διπλανή γραφική παράσταση
δείχνει:
α) ότι η µάζα m ενός σώµατος
µεταβάλλεται ανάλογα µε τον όγκο
του V.
β) ότι η µάζα m ενός σώµατος
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µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα µε τον όγκο του V.
γ) ότι τη µάζα του σώµατος τη µετράµε σε Kg και τον όγκο του σε mL.
δ) ότι η µάζα και ο όγκος δε συνδέονται µε κάποια µαθηµατική σχέση.
2) Η θεµελιώδης µονάδα µέτρησης του µήκους είναι,
α) το 1cm
β) το 1dm
γ) το 1m
δ) το 1Å.

3) Η κίνηση του εκκρεµούς,
α) είναι φυσικό φαινόµενο που πραγµατοποιείται µε τυχαίο τρόπο.
β) είναι χηµικό φαινόµενο.
γ) είναι αδύνατο να περιγραφεί µε µαθηµατικές σχέσεις.
δ) είναι ένα φυσικό και περιοδικό φαινόµενο.
4) To 1ns ισούται µε:
α) 10-9 s
β) 10-6 s
γ) 10-12 s
δ) 103 s.
5) Μονάδα µέτρησης της αδράνειας ενός σώµατος στο S.I είναι:
α) ο 1tn.
β) το 1Kg.
γ) το 1g.
δ) το 1µg.
6) To βάρος ενός σώµατος συνδέεται µε τη µάζα του µε τη σχέση
Α)w=m⋅g
Β)w=m
Γ) w=m/g
∆) w=g/m
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7) Ένα σώµα έχει µάζα m και βάρος w στην επιφάνεια της Γης. Τότε στην επιφάνεια
της Σελήνης θα έχει µάζα mΣ και βάρος wΣ για τα οποία ισχύει,
α) mΣ=m και wΣ=w.
β) mΣ>m και wΣ>w.
γ) mΣ=m και wΣ<w.
δ) mΣ<m και wΣ<w.
8) Ένα κοµµάτι σιδήρου κόβεται σε τρία ίσα κοµµάτια. Η πυκνότητα του κάθε
κοµµατιού είναι:
α) το 1/3 εκείνης του αρχικού κοµµατιού.
β) τριπλάσια εκείνης του αρχικού κοµµατιού.
γ) διαφορετική για κάθε κοµµάτι σιδήρου.
δ) η ίδια µε εκείνη του αρχικού κοµµατιού.
9) Η πυκνότητα
σχήµατος είναι:

του

σώµατος

του

α) ρ=300.
β) ρ=14,4 Kg.
γ) ρ=48⋅10-3 g/L.
δ) ρ=300 Kg/m3.

10) Ένα κοµµάτι πλαστελίνης ακανόνιστου σχήµατος βυθίζεται σε ογκοµετρικό
κύλινδρο και υπολογίζουµε τον όγκο του. Στη συνέχεια αλλάζουµε το σχήµα του
κοµµατιού και επαναϋπολογίζουµε τον όγκο του. Ο καινούργιος όγκος της
πλαστελίνης είναι:
α) Μεγαλύτερος.
β) Μικρότερος.
γ) Ο ίδιος γιατί τα στερεά είναι ασυµπίεστα.
δ) Τα στοιχεία δεν επαρκούν για να απαντήσουµε.

Να συµπληρώσετε τα κενά
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1) Tα µεγέθη που χρησιµοποιούµε για την περιγραφή ενός φυσικού φαινοµένου
λέγονται …………………… µεγέθη.
2) Ονοµάζουµε µέτρηση ενός µεγέθους τη ………………….του µε
…………………..µέγεθος το οποίο ονοµάζουµε …………………….. µέτρησης.

ένα

άλλο

Ο αριθµός που προκύπτει από τη σύγκριση ονοµάζεται ……………………..τιµή του
µεγέθους.
3) Το 1Å ισούται µε ………….cm.
4) Περιοδικά ονοµάζονται τα φαινόµενα που επαναλαµβάνονται ακριβώς το ίδιο σε
………………… χρονικά διαστήµατα. Ο χρόνος για να επαναληφθεί µια φορά το
περιοδικό φαινόµενο ονοµάζεται ……………………. του φαινοµένου.
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Φύλλο Εργασίας 4
Μετρήσεις Θερµοκρασίας – Η Βαθµονόµηση
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Ποιο φυσικό µέγεθος ονοµάζουµε θερµοκρασία; Με ποια όργανα τη
µετράµε;

Θερµοκρασία είναι το φυσικό µέγεθος µε το
οποίο περιγράφουµε πόσο ζεστό ή κρύο είναι
ένα σώµα.
Τη θερµοκρασία µπορούµε να τη µετρήσουµε
υποκειµενικά µε την αίσθηση της αφής.
Ακόµη όµως τη θερµοκρασία µπορούµε να τη
µετρήσουµε αντικειµενικά µε τα θερµόµετρα.

Τα θερµόµετρα είναι όργανα, που η λειτουργία
τους στηρίζεται στη µεταβολή ορισµένων
χαρακτηριστικών – ιδιοτήτων κάποιων υλικών,
όταν µεταβάλλεται η θερµοκρασία τους.

Για να µετρήσουµε σωστά τη θερµοκρασία
πρέπει το θερµόµετρο να είναι σε επαφή, µόνο
µε το σώµα που θερµοµετρούµε µέχρι να
σταθεροποιηθεί η ένδειξή του.

2. Ποιες κλίµακες µέτρησης της θερµοκρασίας γνωρίζετε;

Υπάρχουν διάφορες κλίµακες µέτρησης της θερµοκρασίας.

Η πιο συνηθισµένη κλίµακα είναι η κλίµακα Κελσίου (Celsius),

Σε κάποιες χώρες χρησιµοποιείται και η κλίµακα Φαρενάιτ (Fahrenheit)
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Οι επιστήµονες χρησιµοποιούν και την κλίµακα Κέλβιν (Kelvin).

Αυτή που έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη και χρησιµοποιείται τόσο στη επιστήµη όσο
και στην καθηµερινή ζωή και τη βιοµηχανία είναι η εκατονταβάθµια ή κλίµακα
Κελσίου.

Το θερµοσκόπιο του Γαλιλαίου.
Το θερµοσκόπιο, ήταν το πρώτο όργανο µε το
οποίο
µπορούσαµε
να
εκτιµήσουµε
τη
θερµοκρασία ενός σώµατος. ∆εν ονοµάζεται
θερµόµετρο, γιατί η κλίµακα που χρησιµοποιούσε
είναι αυθαίρετη.
Η σφαίρα που υπάρχει στην κορυφή είναι ο
αισθητήρας. Καθώς θερµαίνεται ή ψύχεται, ο
αέρας που περιέχεται σε αυτήν και το σωλήνα
διαστέλλεται ή συστέλλεται και η επιφάνεια του
υγρού κατεβαίνει ή ανεβαίνει αντίστοιχα.

3. Τι γνωρίζετε για την κλίµακα Κελσίου;

Για τη δηµιουργία της κλίµακας ο Σουηδός Κέλσιος χρησιµοποίησε δυο
σταθερές θερµοκρασίες. Βύθισε το υδραργυρικό θερµοσκόπιο του σε πάγο που
λιώνει. Αντιστοίχισε αυτή τη θερµοκρασία στο µηδέν της κλίµακας Κελσίου.
∆ηλαδή αυτή η θερµοκρασία αντιστοιχεί στους µηδέν βαθµούς Κελσίου (00 C).

Στη συνέχεια βύθισε το θερµοσκόπιο σε καθαρό νερό που βράζει σε πίεση µιας
ατµόσφαιρας. Αντιστοίχισε αυτή τη θερµοκρασία στο 100. ∆ηλαδή αυτή η
θερµοκρασία αντιστοιχεί στους εκατό βαθµούς Κελσίου (1000 C).

Χωρίζοντας το διάστηµα µεταξύ των δύο αυτών αριθµών σε 100 ίσα τµήµατα
προέκυψε η κλίµακα. Σ' αυτή την κλίµακα καθένα από τα τµήµατα αντιστοιχεί σε
µεταβολή θερµοκρασίας κατά ένα βαθµό Κελσίου (1°C).
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Ο Κέλσιος επέκτεινε την κλίµακά του για θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 100 °C
και για µικρότερες από 0°C. Οι τελευταίες εκφράζονται µε αρνητικούς αριθµούς.
4. Τι γνωρίζετε για την κλίµακα Φαρενάιτ;
Το 1717 ο Γερµανός φυσικός και κατασκευαστής οργάνων Φαρενάιτ, επειδή δεν
ήθελε να χρησιµοποιεί αρνητικές θερµοκρασίες, όρισε ως 0 τη χαµηλότερη
θερµοκρασία που είχε πετύχει στο εργαστήριο του: τη θερµοκρασία ενός µείγµατος
ίσων ποσοτήτων από πάγο, νερό και θαλασσινό αλάτι. Τη θερµοκρασία του υγιούς
ανθρώπινου σώµατος την όρισε ως το 96 της κλίµακας και χώρισε το διάστηµα
µεταξύ των δυο αυτών αριθµών σε 96 ίσα τµήµατα. Με βάση αυτές τις
υποδιαιρέσεις, η κλίµακα µπορεί να επεκταθεί σε υψηλότερες ή χαµηλότερες
θερµοκρασίες.

Έτσι, η θερµοκρασία στην οποία λιώνει ο πάγος ή που πήζει το καθαρό νερό
αντιστοιχεί στους 32 βαθµούς Φαρενάιτ (320 F) και αυτή στην οποία βράζει το
καθαρό νερό αντιστοιχεί στους 2120 F.
Παρατηρούµε πως οι 100
αντιστοιχεί σε 1,8 0 F.

0

C αντιστοιχούν σε 212-32=180

0

F. Οπότε ο 1

0

C

Για να µετατρέψουµε τους βαθµούς της κλίµακας Κελσίου σε βαθµούς κλίµακας
Φαρενάιτ, χρησιµοποιούµε τη σχέση:

TF = 32° + 1,8·TC
όπου TF η θερµοκρασία σε βαθµούς Φαρενάιτ και TC η θερµοκρασία σε βαθµούς
Κελσίου.
5. Τι γνωρίζετε για την απόλυτη κλίµακα θερµοκρασιών ή κλίµακα Κέλβιν;
Στην κλίµακα Κέλσιου όπως και στη Φαρενάιτ οι θερµοκρασίες αναφοράς 0 και
100 ορίζονται αυθαίρετα. Υπάρχει άραγε κλίµακα που να µη βασίζεται σε κάποιο
αυθαίρετο σηµείο αναφοράς; Τα πειράµατα έδειξαν ότι κανένα υλικό δεν µπορεί να
ψυχθεί σε θερµοκρασία µικρότερη από -273 °C. Έτσι, οι επιστήµονες αντιστοίχισαν
το µηδέν µιας νέας κλίµακας θερµοκρασιών στους -273 °C η οποία είναι και η
χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία που µπορεί να υπάρξει στη φύση. Έτσι,
Οι επιστήµονες µετρούν τη θερµοκρασία χρησιµοποιώντας την κλίµακα Κέλβιν.
Ο "βαθµός" της είναι το Κέλβιν και συµβολίζεται µε Κ.
Μεταβολή θερµοκρασίας κατά ένα Κέλβιν είναι ίση µε µεταβολή θερµοκρασίας
κατά ένα βαθµό Κελσίου. Άρα 1 0C αντιστοιχεί σε 1 Κ.
Η θερµοκρασία σε Κέλβιν δεν είναι όσο η θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου.
Όµως η µεταβολή της θερµοκρασίας σε Κέλβιν είναι όσο η µεταβολή της
θερµοκρασίας σε βαθµούς Κελσίου.
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Το µηδέν αυτής της κλίµακας ονοµάζεται απόλυτο µηδέν και η κλίµακα αυτή
ονοµάζεται απόλυτη κλίµακα ή κλίµακα Κέλβιν.
Η κλίµακα Κέλβιν έχει µόνο θετικές τιµές.
Η θερµοκρασία είναι µονόµετρο µέγεθος και η µονάδα της στο SI είναι το 1 Κ.
Για να µετατρέψουµε τους βαθµούς Κελσίου (TC) σε βαθµούς Κέλβιν (TK),
χρησιµοποιούµε την αριθµητική σχέση:

TK = TC + 273
∆ηλαδή για να µετατρέψουµε µια τιµή θερµοκρασίας της κλίµακας Κελσίου (ΤC),
στην αντίστοιχη τιµή θερµοκρασίας της κλίµακας Κέλβιν (TK), προσθέτουµε στην
ΤC το 273.
Έτσι, η θερµοκρασία που λιώνει ο πάγος είναι 273 Κ και η θερµοκρασία που βράζει
το νερό 373 Κ. Στη γη η µικρότερη θερµοκρασία αέρα που έχει παρατηρηθεί είναι
184 Κ (-89 °C) και η µεγαλύτερη 332 Κ (59 °C). Θερµοκρασίες που αγγίζουν το
απόλυτο µηδέν, υπάρχουν στα πέρατα του διαστήµατος και επιτυγχάνονται µε
τεχνητά µέσα στα γήινα επιστηµονικά εργαστήρια. Θερµοκρασίες 20.000.000 Κ
υπάρχουν στο εσωτερικό των αστέρων, όπως στον Ήλιο.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

α. Παρατηρώ, Πληροφορούµαι, Ενδιαφέροµαι
6.
Οι άνθρωποι προσπαθούν να εκτιµήσουν κατά προσέγγιση ή να
µετρήσουν µε ακρίβεια τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, των διαφόρων
σωµάτων ή και τη θερµοκρασία του σώµατός τους.
Πολλές φορές η µέτρηση της θερµοκρασίας είναι πολύ σηµαντική για την
υγεία µας, την κατάσταση των τροφίµων ή τη λειτουργία συσκευών και
µηχανών.
Σχολίασε σε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται κατά προσέγγιση
εκτίµηση της θερµοκρασίας και σε ποια γίνεται ακριβής µέτρηση;

Απάντηση:

Γνωρίζουµε ότι τη θερµοκρασία µπορούµε να τη µετρήσουµε υποκειµενικά µε
την αίσθηση της αφής. Ακόµη όµως τη θερµοκρασία µπορούµε να τη µετρήσουµε
αντικειµενικά µε τα θερµόµετρα.
Στην περίπτωση της εικόνας αριστερά γίνεται µέτρηση –µε ακρίβεια– της
θερµοκρασίας µε χρήση θερµοµέτρου, ενώ στην περίπτωση της εικόνας δεξιά
έχουµε εκτίµηση –κατά προσέγγιση– της θερµοκρασίας µε επαφή του χεριού
(συγκρίνοντας τη θερµοκρασία του ανθρωπίνου σώµατος µε την εκτιµώµενη και
βασιζόµενοι στην εµπειρία µας). H κατά προσέγγιση εκτίµηση της θερµοκρασίας µε
το σώµα µας, είναι µια υποκειµενική εκτίµηση της θερµοκρασίας.
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β. Συζητώ, Αναρωτιέµαι, Υποθέτω
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου για το αν οι µετρήσεις της
θερµοκρασίας είναι πάντα ακριβείς. Μια λανθασµένη µέτρηση της
θερµοκρασίας είναι δυνατόν να οφείλεται στο θερµόµετρο που
χρησιµοποιούµε ή στον τρόπο µε τον οποίο µετράµε. Γράψε τις υποθέσεις.
Απάντηση:
Όµως, και οι µετρήσεις της θερµοκρασίας µε θερµόµετρο δεν είναι πάντα ακριβείς.
Μια λανθασµένη µέτρηση της θερµοκρασίας είναι δυνατόν να οφείλεται στο
θερµόµετρο που χρησιµοποιούµε ή στον τρόπο µε τον οποίο µετράµε.
Το θερµόµετρο µπορεί να δυσλειτουργεί λόγω:
• κακής κατασκευής του π.χ το υγρό (οινόπνευµα) που περιέχει να µη
διατέλλεται ελεύθερα ή
• λόγω κακής βαθµονόµησής του, δηλαδή οι ενδείξεις του µπορεί να µην
είναι στις σωστές θέσεις ή η χάραξη της κλίµακάς του να είναι λανθασµένη
(πχ. οι γραµµές να µην ισαπέχουν κτλ.). Γνωρίζουµε για παράδειγµα ότι το
0 της κλίµακας Κελσίου (Celsius) αντιστοιχεί στη θερµοκρασία πήξης του
νερού, ενώ το 100 της κλίµακας αντιστοιχεί στη θερµοκρασία βρασµού του
νερού. Αν αυτές οι θερµοκρασίες δεν υπολογίστηκαν µε απόλυτη ακρίβεια
τότε είναι δυνατόν και η βαθµονόµηση του θερµοµέτρου µας να απέτυχε.

γ. Ενεργώ, Πειραµατίζοµαι
6.
Με τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σας, οργανώστε πειράµατα
για την επιβεβαίωση ή διάψευση των υποθέσεων και συγκεντρώστε τα
απαραίτητα υλικά.

Υλικά / Όργανα:
•
•
•
•
•
•
•

θερµόµετρο οινοπνεύµατος (µε περιοχή τιµών από -10 0C έως 120 0C),
πυρίµαχο δοχείο (πυρέξ),
χαρτί,
διαφανής αυτοκόλλητη πλαστική ταινία,
νερό,
παγάκια,
ηλεκτρικό µάτι θέρµανσης.

Πείραµα 1
Βαθµονόµησε µόνος σου το θερµόµετρο το οποίο θα χρησιµοποιήσεις στη
συνέχεια:
Κάλυψε τις ενδείξεις του θερµοµέτρου µε ένα λευκό χαρτί.
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Κόλλησε επάνω του µια διαφανή, αυτοκόλλητη πλαστική ταινία.
Ρίξε αρκετά παγάκια στο πυρίµαχο δοχείο το οποίο περιέχει νερό.
Βύθισε το θερµόµετρο στο νερό µε τα παγάκια, όπως φαίνεται στη διπλανή
εικόνα, κοντά στην επιφάνεια του νερού.
Μετά από µερικά λεπτά, παρατήρησε σε ποιο σηµείο έχει σταθεροποιηθεί η στάθµη
της στήλης του οινοπνεύµατος.
Γράψε στο αντίστοιχο σηµείο τους χαρτιού την ένδειξη 0 0C.
Τοποθέτησε το πυρίµαχο δοχείο το οποίο περιέχει µικρή ποσότητα νερού επάνω
στο ηλεκτρικό µάτι.
Άναψε το µάτι, ώστε να αρχίσει να θερµαίνεται το νερό. Όταν διαπιστώσεις ότι στο
νερό δηµιουργούνται σε όλη τη µάζα του φυσαλίδες και από την επιφάνειά του
βγαίνουν υδρατµοί, τότε το νερό βράζει.
Κρατώντας το θερµόµετρο µέσα στο νερό, παρατήρησε σε ποιο σηµείο
σταθεροποιείται η στάθµη της στήλης του οινοπνεύµατος. Γράψε στο αντίστοιχο
σηµείο τους χαρτιού την ένδειξη 100 0C.
Αποµάκρυνε το θερµόµετρο από το νερό και σβήσε το µάτι.
Σηµείωσε στο χαρτί µε το οποίο έχεις καλύψει το θερµόµετρο 100 µικρές
γραµµές, που απέχουν ίση απόσταση µεταξύ τους, από την τιµή 0 0C έως την τιµή
100 0C που έχεις γράψει.
Τώρα έχεις ένα "βαθµονοµηµένο" από εσένα θερµόµετρο. Βαθµονόµηση γίνεται
και σε άλλα όργανα µέτρησης. Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου και µε τον/την
καθηγητή/τριά σου.

Απάντηση:
Πείραµα 1 (για τον έλεγχο του θερµοµέτρου)
Οι µαθητές θα πρέπει να προσέξουν ώστε να τοποθετήσουν το θερµόµετρο µέσα
στο νερό που βράζει µε κλίση για να αποφεύγεται –κατά το δυνατό– η υγροποίηση
των ατµών επάνω στο πλαστικό κάλυµµα του θερµοµέτρου.
Στο τέλος της βαθµονόµησης καλό είναι οι µαθητές να συγκρίνουν τη
βαθµονόµησή τους µε αυτή του κατασκευαστή του θερµοµέτρου, ώστε να
αναρωτηθούν για τα πιθανά σφάλµα στη βαθµονόµησή τους.
Για την µέτρηση της θερµοκρασίας της πήξης και του βρασµού του νερού είναι πιο
σωστό να χρησιµοποιήσουµε απεσταγµένο (χωρίς άλατα) νερό.
Στο συγκεκριµένο πείραµα πρέπει να επιµείνουµε όχι στην ακριβή βαθµονόµηση
και διόρθωση του θερµοµέτρου, αλλά στη διερεύνηση του τρόπου και της
διαδικασίας της βαθµονόµησης.

Πείραµα 2
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Κρέµασε το θερµόµετρο σε έναν τοίχο της τάξης σου.
Ζήτησε από τέσσερις συµµαθητές σου να µετρήσουν τη θερµοκρασία, ο ένας µετά
τον άλλο, µε τον τρόπο που φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

ο πρώτος, πλησιάζοντας πάρα πολύ το πρόσωπό του στο θερµόµετρο και
αγγίζοντάς το
ο δεύτερος, χωρίς να πλησιάζει πολύ, κοιτώντας οριζόντια
ο τρίτος, χωρίς να πλησιάζει πολύ, κοιτώντας από ψηλά
ο τέταρτος, χωρίς να πλησιάζει πολύ, κοιτώντας από χαµηλά, και χωρίς να λέει την
τιµή που διάβασε ο καθένας στους άλλους:
Τι παρατηρείς συγκρίνοντας τις τέσσερις τιµές; Συµπίπτουν ή διαφέρουν µεταξύ
τους; Αν διαφέρουν, ποια θεωρείς ότι είναι η πιο ακριβής και γιατί;

Απάντηση:
Ο 1ος µαθητής δε διαβάζει σωστά την ένδειξη του θερµοµέτρου επειδή βρίσκεται
πολύ κοντά στο θερµόµετρο και επηρεάζει τις ενδείξεις του µε την αναπνοή του
αλλά και µε το χέρι του που απρόσεκτα ακουµπά σε αυτό.
Στην 3η και 4η εικόνα έχουµε σφάλµα παράλλαξης, λόγω της µη σωστής οπτικής
γωνίας (γωνία µέτρησης) οπότε ο 3ος και ο 4ος µαθητής δεν διαβάζουν σωστά τις
ενδείξεις του θερµοµέτρου.
Στην 2η εικόνα ο µαθητής - παρατηρητής κοιτάζει το θερµόµετρο κάθετα προς
αυτό. Τότε η γωνία µέτρησης είναι 90 µοιρών (900) και είναι η περίπτωση που
διαβάζουµε τη σωστή ένδειξη του θερµοµέτρου.

δ. Συµπεραίνω, Καταγράφω
6.
Με βάση τις ενέργειές σου στο πείραµα 1 και τις συζητήσεις που
ακολούθησαν, γράψε τα συµπεράσµατά σου για τη σκοπιµότητα, µερικές
φορές, και τον τρόπο βαθµονόµησης των οργάνων µέτρησης.
Απάντηση:
Από το Πείραµα 1
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Στο 10 πείραµα οι λανθασµένες τιµές οφείλονται στο θερµόµετρο. Έτσι οι
µετρήσεις µας είναι δυνατό να είναι λανθασµένες, λόγω:
• κακής κατασκευής ή κακής βαθµονόµησης του θερµοµέτρου που
χρησιµοποιείται. Η κακή βαθµονόµηση µπορεί να οφείλεται στο µη σωστό
υπολογισµό των τιµών αναφοράς (φυσικές σταθερές), όπως η θερµοκρασία
πήξης και βρασµού του νερού.
• Επίσης µπορεί να µην έχει γίνει σωστός έλεγχος των θερµοµέτρων και να
µην έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις.

7.
Με βάση παρατηρήσεις σου στο πείραµα 2, γράψε τα συµπεράσµατά
σου µε µορφή οδηγιών για το πώς πρέπει να γίνεται µια µέτρηση
θερµοκρασίας.
Από το Πείραµα 2
Φαίνεται όµως πως οι µετρήσεις θερµοκρασίας είναι δυνατό να δίνουν
λανθασµένες τιµές της και λόγω κακής µέτρησης από εµάς.
Θα πρέπι λοιπόν όταν διαβάζουµε την ένδειξη ενός θερµοµέτρου να προσέξουµε:
•
•

Την απόσταση από το θερµόµετρο και
τη γωνία ανάγνωσης της ένδειξης του θερµοµέτρου.

Συγκεκριµένα θα πρέπει:
- η απόσταση παρατήρησης να είναι τέτοια ώστε η τιµή του θερµοµέτρου να µην
επηρεάζεται από την αναπνοή µας ή από το άγγιγµά µας,
- η παρατήρηση να γίνεται κάθετα προς το θερµόµετρο (η γωνία παρατήρησης σε
σχέση µε το θερµόµετρο να είναι 900).

Ε. Εφαρµόζω, Εξηγώ, Γενικεύω
3.
Συγκέντρωσε εικόνες και πληροφορίες για
θερµοκρασίας µε άλλα όργανα και άλλους τρόπους.

τη

µέτρηση

της

Απάντηση:
Υδραργυρικό θερµόµετρο: Χρησιµοποιείται ως µέσο ένδειξης η διαστολή συστολή του υδραργύρου. Πρέπει να χρησιµοποιείται µε µεγάλη προσοχή, γιατί ο
υδράργυρος είναι επικίνδυνος για την υγεία µας, αν σπάσει το θερµόµετρο.
• Οινοπνευµατικό θερµόµετρο ή Θερµόµετρο υγρού: Είναι του ίδιου τύπου µε το
υδραργυρικό θερµόµετρο. Απλά αντικαθίσταται ο υδράργυρος µε άλλο υγρό
(αιθυλική αλκοόλη ή πεντάνιο µε κάποια χρωστική ουσία, επειδή αυτά είναι
διαφανή), αν προορίζονται για µετρήσεις χαµηλών θερµοκρασιών.
Και τα δυο παραπάνω είδη θερµοµέτρων λειτουργούν µε βάση τη διαστολή ή
συστολή των υλικών, όταν θερµαίνονται ή ψύχονται, όπως διαπιστώθηκε µε το
πείραµα 1.

•

Άλλα θερµόµετρα λειτουργούν µετρώντας την ηλεκτρική αγωγιµότητα- αντίσταση
ενός µετάλλου (κοινά ψηφιακά θερµόµετρα) ή την πυκνότητα ενός υγρού
(θερµόµετρο Γαλιλαίου).
Τα ψηφιακά θερµόµετρα έχουν έναν αισθητήρα thermoresistor (θερµίστορ). Η
αντίσταση του θερµίστορ αλλάζει ανάλογα µε τη θερµοκρασία. Ένας
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µικροϋπολογιστής µετρά την αντίσταση(ρεύµα) και τη µετατρέπει σε µια
θερµοκρασία, που εµφανίζεται ως ένδειξη πάνω στην οθόνη του θερµοµέτρου.
Το θερµόµετρο του Γαλιλαίου αποτελείται από ένα κλειστό γυάλινο σωλήνα µε
χρωµατιστό νερό µέσα στο οποίο βρίσκονται µικρές γυάλινες µπαλίτσες µε καθεµιά
τους να φέρει ένα µεταλλικό δίσκο. Το υγρό του σωλήνα έχει πυκνότητα ρ(T) που
µειώνεται όταν η θερµοκρασία αυξάνει. Οι µπαλίτσες έχουν ίσους όγκους αλλά
διαφορετικές µάζες που ρυθµίζονται µε συγκεκριµένο τρόπο (για παράδειγµα από
την ποσότητα του υγρού που περιέχουν). Οι γυάλινες µπαλίτσες µέσα στο υγρό
του σωλήνα ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν ανάλογα µε τη θερµοκρασία και έτσι
έχουµε την αντίστοιχη ένδειξη.
Κάτω από κάθε µπαλίτσα κρέµεται ένας δίσκος στον οποίο αναγράφεται µια
θερµοκρασία. Για ένα συνηθισµένο µοντέλο βρίσκουµε έντεκα µπαλίτσες που
δείχνουν θερµοκρασίες µεταξύ 17 °C και 27 °C.
Η µέτρηση της θερµοκρασίας µπορεί να γίνει και µε τη µέτρηση της ακτινοβολίας
που εκπέµπουν τα σώµατα λόγω της θερµοκρασίας τους, µε τη χρήση υπέρυθρων
αισθητήρων (πυρόµετρα, θερµοκάµερες κ.α.).

4.
Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα
για την οποία έχει χρησιµοποιηθεί µια
"θερµοκάµερα", η οποία είναι µια από τις
πλέον σύγχρονες τεχνολογίες µέτρησης
της θερµοκρασίας. Συγκέντρωσε εικόνες
και πληροφορίες για τη λειτουργία της,
τις δυνατότητές της και τις εφαρµογές
της. Πρότεινε εξειδικευµένες εφαρµογές
της στα πειράµατα φυσικών επιστηµών.
Απάντηση:

Είναι γνωστό ότι τα σώµατα που χρίσκονται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από αυτή
του απόλυτου µηδενός εκπέµπουν ακτινοβολία. Η ακτινοβολία που εκπέµπεται από
τα σώµατα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι υπέρυθρη. Τα σώµατα αρχίζουν να
εκπέµπουν ορατή ακτινοβολία σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 800 Κ.
Αυτή η ακτινοβολία δεν µπορεί να ανιχνευτεί µε γυµνό µάτι αλλά απαιτούνται οι
λεγόµενες θερµογραφικές ή υπέρυθρες κάµερες.
Μια θερµογραφική ή υπέρυθρη κάµερα ή κάµερα θερµικής απεικόνισης είναι µια
συσκευή που σχηµατίζει µια εικόνα χρησιµοποιώντας την υπέρυθρη ακτινοβολία,
παρόµοια µε µια κοινή φωτογραφική µηχανή που σχηµατίζει µια εικόνα
χρησιµοποιώντας το ορατό φως. Αντί για µήκη κύµατος 450-750 νανοµέτρα (nm)
της κάµερας που λειτουργεί µε ορατό φως, οι θερµογραφικές κάµερες λειτουργούν
σε µήκη κύµατος 14.000 νανοµέτρα (nm) δηλαδή στην περιοχή της υπέρυθρης
ακτινοβολίας.
Με τη θερµοκάµερα µπορούµε να µετρήσουµε µε µεγάλη ακρίβεια τη θερµοκρασία
από απόσταση, καθώς και τη θερµοκρασία διαφόρων περιοχών ενός αντικειµένου.
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Το εύρος των θερµοκρασιών που µπορεί να ανιχνεύσει µια υπέρυθρη κάµερα είναι
από -20 0 C έως 1500 0C. Έχει επίσης την ικανότητα να διακρίνει θερµοκρασιακές
διαφορές µικρότερες από 0,02 0C.
Η υπέρυθρη κάµερα µπορεί να λειτουργήσει ακόµη και στο σκοτάδι.
Μερικές εφαρµογές της θερµογραφίας είναι:
• Η διαπίστωση διαρροών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, µετασχηµατιστές,
εναέριες γραµµές µεταφοράς, καλώδια ηλεκτρικούς κινητήρες ακόµη και
στους ηλεκτρικούς πίνακες των σπιτιών.
•

Ακόµη οι θερµικές κάµερες χρησιµοποιούνται σε δοµικά κατασκευές όπως
κτίρια, πόρτες, παράθυρα κ.λπ. για τον εντοπισµό θερµικών απωλειών από
τυχόν ατέλειες στη µόνωση του κτιρίου.

•

Επίσης µε µετρήσεις µε εφαρµογή της θερµογραφίας σε γέφυρες είναι
δυνατό να εντοπιστούν τυχόν ρωγµές ακόµη και υγρασία που µπορούν να
οδηγήσουν στην πτώση της γέφυρας.

•

Παρόµοια η θερµογραφία χρησιµοποιείται στην αεροναυπηγική για τον
εντοπισµό διαβρώσεων στα µεταλλικά εξαρτήµατα ενός αεροπλάνου.

•

Ακόµη έχουµε εφαρµογή της µεθόδου στην ιατρική, π.χ στη διάγνωση
καρδιοπαθειών µέσω µέτρησης της θερµοκρασίας των προβληµατικών
αθηρωµατικών πλακών που είναι επικίνδυνες για πρόκληση εµφράγµατος.

•

Χρησιµοποιείται από τους επιστήµονες για τη µέτρηση της θερµοκρασίας
των ζώων (π.χ λιονταριών στη σαβάνα) συγκρίνοντάς την µε τη
θερµοκρασία του χώµατος µε σκοπό τη διάσωσή τους.

•

Στον έλεγχο δεξαµενών πυρηνικών αντιδραστήρων για τη διαπίστωση
πιθανών διαρροών.

•

Χρησιµοποιείται για τη µέτρηση θερµοκρασίας ατόµων από µακριά (για
διάσωση, για καταπολέµηση της εξάπλωσης ιών κ.α.)

•

για τη µέτρηση
λειτουργίας,

•

για την ανίχνευση διαρροών πετρελαίου καθώς και

•

τον εντοπισµό παγόβουνων.

της

θερµοκρασίας

εξαρτηµάτων

µηχανών

σε

ώρα

Τέλος σε ένα εργαστήριο η θερµοκάµερα µπορεί να εντοπίσει περιοχές
διαφορετικής θερµοκρασίας σε πειράµατα τριβής στερεών σωµάτων, ηλεκτρικών
κυκλωµάτων, χηµικών αντιδράσεων κτλ.
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ΣΤ. Περισσότερα…
17. Η υποκειµενικότητα της εκτίµησης της θερµοκρασίας µε το σώµα µας
ερευνάται µε το παρακάτω πείραµα:
Ρίξε νερό της βρύσης σε ένα πυρίµαχο (pyrex) δοχείο. Ζέστανε το
νερό,
τοποθετώντας το δοχείο σε ένα αναµµένο ηλεκτρικό µάτι, έως ότου η
θερµοκρασία του να αυξηθεί και να φθάσει περίπου στους 35 0C. Ονόµασε
το δοχείο "δοχείο 1".
•

•

Ρίξε νερό της βρύσης σε ένα δεύτερο δοχείο. Ονόµασε αυτό το
δοχείο "δοχείο 2".

Ρίξε νερό της βρύσης σε ένα τρίτο δοχείο. Ψύξε το νερό ρίχνοντας
µέσα στο δοχείο µερικά παγάκια, έως ότου η θερµοκρασία να
µειωθεί και να φθάσει περίπου στους 5 0C. Ονόµασε αυτό το δοχείο
"δοχείο 3".
Τοποθέτησε τα δοχεία το ένα δίπλα στο άλλο και ζήτησε από έναν
συµµαθητή σου να βυθίσει ένα δάχτυλο του δεξιού του χεριού στο δοχείο 1
και ένα δάχτυλο του αριστερού του χεριού στο δοχείο 3.
• Ζήτησε τώρα από το συµµαθητή σου να βυθίσει το ένα µετά το άλλο
το δύο αυτά δάχτυλα στο δοχείο 2. Γράψε τις εντυπώσεις του
συµµαθητή σου για το νερό του δοχείου 2. Είναι "ζεστό"
ή "κρύο";
•

Με το δάχτυλο του αριστερού χεριού του εκτιµά ότι το νερό στο δοχείο 2
είναι
……………………………
Με το δάχτυλο του δεξιού χεριού του εκτιµά ότι το νερό στο δοχείο 2 είναι
……………………………

Απάντηση:
Κάνοντας το παραπάνω πείραµα µε τα τρία δοχεία που περιγράφεται παραπάνω,
τότε:
Όταν το δάχτυλο του αριστερού χεριού (που το είχαµε πριν στο δοχείο 3 µε το
κρύο νερό) το βυθίσουµε στο δοχείο 2 συµπεραίνουµε ότι το νερό στο δοχείο 2
είναι ζεστό.
Ενώ αν βυθίσουµε το δάχτυλο του δεξιού χεριού (που το είχαµε πριν στο δοχείο 1
µε το ζεστό νερό) στο ίδιο δοχείο 2 έχουµε την εντύπωση ότι το νερό στο δοχείο 2
είναι κρύο.
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18. Κάνε τώρα το παρακάτω πείραµα:
Ακούµπησε το δάχτυλό σου επάνω στο ξύλινο ή µε χάρτινη επίστρωση
θρανίο. Έπειτα, ακούµπησε το δάχτυλό σου στο µεταλλικό πόδι του
θρανίου.

Γράψε την εκτίµησή σου για τη θερµοκρασία του ξύλου ή χαρτιού και του
µετάλλου, συγκρίνοντάς τες:
…………………………………………………………………………………………………………
Οι παρατηρήσεις σου θα µελετηθούν και θα εξηγηθούν στο παρακάτω
φυλλάδιο όπου θα µελετηθεί η έννοια της θερµότητας.

Απάντηση:
Κάνοντας το πείραµα µε το θρανίο, ο µαθητής κατά κανόνα εκτιµά µε το δάχτυλό
του ότι η θερµοκρασία του ξύλου ή του χαρτιού είναι υψηλότερη από αυτή του
µετάλλου. Τα µέταλλα άγουν τη θερµότητα µε αποτέλεσµα να µεταφέρεται πιο
γρήγορα θερµότητα από το θερµότερο σώµα µας στο µεταλλικό πόδι του θρανίου
οπότε µας δηµιουργείται η αίσθηση του κρύου.
Στην πραγµατικότητα οι θερµοκρασίες του ξύλου και του µετάλλου µέσα στο ίδιο
δωµάτιο είναι ίσες.

19. Εκτίµησε κατά προσέγγιση, χωρίς µέτρηση, τις τιµές των παρακάτω
θερµοκρασιών (σε 0C) και γράψτες στη δεύτερη στήλη του πίνακα. και
γράψτες στη δεύτερη στήλη του πίνακα.

Στη συνέχεια, µέτρησε µε θερµόµετρο που θα δανειστείς από το σχολείο ή
το σπίτι τις θερµοκρασίες και γράψε τις τιµές (σε 0C) στην τρίτη στήλη του
πίνακα. Σύγκρινε και σχολίασε µε τους συµµαθητές σου.
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Απάντηση:
Πιθανές µετρήσεις θερµοκρασίας:
Του νερού της βρύσης = 18 0C,
Του περιβάλλοντος, έξω από το σχολείο ή το σπίτι = 20 0C,
Της τάξης ή ενός δωµατίου = 24 0C,
Του ψυγείου = 4 0C,
Της κατάψυξης = -10 0C.
Στη συνέχεια µετράµε τις παραπάνω θερµοκρασίες µε ένα θερµόµετρο και
παρατηρούµε ότι οι εκτιµήσεις της θερµοκρασίας είναι µη ακριβείς σε σχέση µε τις
µετρήσεις της µε θερµόµετρο, αλλά και υποκειµενικές.

20. Παρότι σε πάρα πολλές χώρες (και στις Ευρωπαϊκές) χρησιµοποιείται
για τη µέτρηση της θερµοκρασίας η κλίµακα Κελσίου (µε µονάδα 1 0C), σε
άλλες χώρες (όπως στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, στον Καναδά
και αλλού) χρησιµοποιείται η κλίµακα Φαρενάιτ (µε µονάδα 1 0F). Στην
κλίµακα Φαρενάιτ η θερµοκρασία πήξης του νερού είναι 32 0F, ενώ η
θερµοκρασία βρασµού του είναι 212 0F.
Με βάση τις αντιστοιχίσεις (0 0C → 32 0F) και (100 0C → 212 0F) προκύπτει
ότι οι κλίµακες συσχετίζονται µε τις µαθηµατικές σχέσεις:
0

C x (9/5) + 32 = 0F ή

(0F – 32) x (5/9) =

0

C

Εποµένως, οι µετατροπές των τιµών από τη µία κλίµακα στην άλλη
απαιτούν την εφαρµογή κάποιας από τις δύο µαθηµατικές σχέσεις. Για
παράδειγµα, 18 0C x (9/5) + 32 = 64,4 0F
Ευκολότερα οι µετατροπές γίνονται σχεδιάζοντας, µε βάση τις
αντιστοιχίσεις (0 0C →32 0F) και (100 0C → 212 0F), µια ευθεία γραµµή στο
παρακάτω διάγραµµα:
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Έλεγξε ότι το ζευγάρι τιµών (18 0C, 64,4 0F) επιβεβαιώνει το διάγραµµα.
Προσπάθησε τις τιµές του παραπάνω πίνακα, που µέτρησες σε βαθµούς
Κελσίου (0C), να τις µετατρέψεις σε βαθµούς Φαρενάιτ (0F), µε τη βοήθεια
του διαγράµµατος.

Απάντηση:
Προκύπτει το παρακάτω διάγραµµα:
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Οι αντιστοιχίσεις των τιµών που µετρήθηκαν σε βαθµούς Κελσίου (0C), στο
προηγούµενο ερώτηµα, προκύπτουν σε βαθµούς Φαρενάιτ (0F):
19 0C = 65 0F,
25 0C =75 0F,
27 0C =80 0F,
3 0C = 35 0F,
-9 0C = 12 0F.
∆ιαπιστώνουµε εύκολα (µε υπολογισµό και σύγκριση) ότι το διάγραµµα δίνει
προσεγγιστικές τιµές σε σχέση µε αυτές από τη µαθηµατική σχέση.

21. Με ένα θερµόµετρο που θα δανειστείς από το σχολείο ή το σπίτι:
• προσπάθησε να µετράς τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος κάθε µια ώρα,
περίπου, πρωί έως αργά το βράδυ (η µέτρηση δεν πρέπει να γίνεται µε το
ηλιακό φως να πέφτει στο θερµόµετρο).
• Γράψε στον πίνακα όσες µετρήσεις έχεις κάνει.

• Σηµείωσε, µε τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σου, τις ώρες και τις

Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
115
τιµές της θερµοκρασίας στο παρακάτω διάγραµµα, χρησιµοποιώντας το
σύµβολο Χ για κάθε ζεύγος τιµών.

Γράψε τις παρατηρήσεις σου. Τι συµπεραίνεις για το πότε σηµειώνονται οι
ελάχιστες θερµοκρασίες και πότε οι µέγιστες θερµοκρασίες κατά τη
διάρκεια
του
εικοσιτετραώρου;
Μπορείς
να
δικαιολογήσεις
τα
συµπεράσµατά σου;
Απάντηση:
Οι µετρήσεις της θερµοκρασίας περιβάλλοντος, κάθε µια ώρα (από τις 06:00 µέχρι
τις 24:00), µια τυπική ηµέρα και νύχτα του Φθινοπώρου αναγράφονται ενδεικτικά
στη συνέχεια:
(06:00, 15 0C),

(07:00, 14 0C),

(08:00, 14 0C),

(10:00,17 0C),

(11:00, 18 0C),

(12:00, 19 0C),

(14:00, 21 0C),
(18:00, 19 0C),
(22:00, 17 0C),

(15:00, 21 0C),
(19:00, 18 0C),
(23:00, 16 0C),

(09:00, 16 0C),
(13:00, 20 0C),

(16:00, 21 0C),

(17:00, 20 0C),

(20:00, 18 0C),

(21:00,17 0C),

(24:00, 16 0C).
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Συµπεραίνουµε πως έχουµε άνοδο της θερµοκρασίας από το πρωί µέχρι το
µεσηµέρι ή τις πρώτες απογευµατινές ώρες και την κάθοδο της θερµοκρασίας από
το απόγευµα µέχρι την αρχή της επόµενης µέρας.
Οι ελάχιστες θερµοκρασίες του εικοσιτετραώρου σηµειώνονται συνήθως κατά την
ανατολή ή και λίγο µετά την ανατολή του ηλίου.
Τότε η γη ψύχεται µε µεγαλύτερο ρυθµό απ’ ό,τι θερµαίνεται µε αποτέλεσµα η
θερµοκρασία της γης να είναι χαµηλή.
Οι µέγιστες θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια της ηµέρας παρατηρούνται όταν ο
Ήλιος µεσουρανεί.
Μετά το µεσουράνηµα του ηλίου και µέχρι τη δύση του, οι ηλιακές ακτίνες
προσπίπτουν µε διαρκώς και µικρότερη κλίση στην επιφάνεια της γης. Η γη
λειτουργεί σαν ένα τεράστιο κάτοπτρο που επανεκπέµπει ένα µέρος της
θερµότητας που δέχεται από τον Ήλιο, πίσω στο διάστηµα.
Στη διάρκεια αυτής της φάσης της ηµέρας η θέρµανση από τον Ήλιο γίνεται µε
µικρότερο ρυθµό από την ψύξη της, λόγω ακτινοβολίας της θερµότητάς της προς
το διάστηµα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η γη να ψύχεται.

22. Όταν απαιτείται η
τιµών
θερµοκρασίας,

συνεχής καταγραφή
χρησιµοποιούνται
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"καταγραφικά" συστήµατα, όπως αυτό της εικόνας. Τέτοια συστήµατα
καταγράφουν τις τιµές και άλλων φυσικών ποσοτήτων που µετρώνται
συνεχώς, όπως τα πλάτη σεισµικών κυµάτων.
Προοδευτικά, αυτά τα συστήµατα αντικαθίστανται από την ηλεκτρονική
καταγραφή µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Αναζήτησε πληροφορίες.
Απάντηση:
Σήµερα για τη µέτρηση της θερµοκρασίας χρησιµοποιούνται αισθητήρες
θερµοκρασίας. Oι αισθητήρες θερµοκρασίας σε διασύνδεση µε τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές (µέσω ειδικού οργάνου και ειδικού λογισµικού) χρησιµοποιούνται για
την αυτόµατη λήψη τιµών θερµοκρασίας και την καταγραφή τους κατευθείαν στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Λειτουργούν µε βάση τη µείωση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας (αύξηση της
ηλεκτρικής τους αντίστασης) ειδικών αντιστάσεων (θερµίστορ), όταν αυξάνεται η
θερµοκρασία. Άρα, µετράται αυτόµατα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή η
ηλεκτρική αντίσταση του αισθητήρα και η τιµή της αντίστασης, µε τη βοήθεια
κατάλληλου διαγράµµατος βαθµονόµησης, µετατρέπεται σε τιµή θερµοκρασίας.
Πλέον υπάρχουν αισθητήρες θερµοκρασίας που χρησιµοποιούνται για τα τρόφιµα,
και είναι κατασκευασµένοι από ειδικό ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless steel).
Αισθητήρας θερµοκρασίας χρησιµοποιείται και στις µηχανές των αυτοκινήτων και
µας πληροφορεί για την θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού, άρα την µέση
θερµοκρασία του κινητήρα.
Το πλεονέκτηµά των αισθητήρων θερµοκρασίας είναι ότι λειτουργούν ακόµη και σε
αντίξοες συνθήκες (π.χ. κατά την διαδικασία χηµικών αντιδράσεων παρουσία
οξέων ή βάσεων ή µέσα σε υγρά).
Στο εργαστήριο είναι δυνατό να συνδέσουµε στον καταγραφέα MultiLog που
υπάρχει σε αυτό και συνοδεύεται από το λογισµικό DB-Lab τον αισθητήρα
θερµοκρασίας έτσι ώστε να καταγράφουµε τη θερµοκρασία συνεχώς κατά τη
διάρκεια του χηµικού φαινοµένου.
Το πλεονέκτηµα είναι ότι οι αισθητήρες αυτοί παίρνουν στιγµιαίες τιµές (σε πολύ
µικρά χρονικά διαστήµατα). Συνήθως οι αισθητήρες θερµοκρασίας µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για µετρήσεις θερµοκρασίας από -250C έως 1250C, µε ακρίβεια
που ξεκινάει από 0,030C.

23. Οποιαδήποτε σηµαντική απόκλιση της τιµής της θερµοκρασίας του
σώµατός µας από την "κανονική" (περίπου 37 0C) θεωρείται από τους
γιατρούς ως µια προειδοποίηση της φύσης ότι κάποιο πρόβληµα υγείας
υπάρχει. Πληροφορήσου κάποια από τα προβλήµατα που είναι δυνατό να
προκαλούν σηµαντικές αποκλίσεις.
Απάντηση:
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Όπως συμβαίνει και με άλλες φυσιολογικές λειτουργίες, η θερμοκρασία του ανθρωπίνου
σώματος παρουσιάζει ημερήσιο ρυθμό, με χαμηλότερες τιμές τις πρωινές και υψηλότερες
τις εσπερινές ώρες. Η μέτρηση της γίνεται με ειδικά όργανα, τα θερμόμετρα σώματος ή
ιατρικά θερμόμετρα.
Η κεντρική θερμοκρασία του σώματος έχει φυσιολογική τιμή περίπου 37 βαθμούς Celsius
(Κελσίου) oC, με ημερήσια διακύμανση που δεν υπερβαίνει τους 0,6 oC.
Θερµοκρασίες του ανθρώπινου σώµατος που ξεπερνούν τους 37 0C περίπου
ονοµάζονται "πυρετός". Ο όρος προέρχεται από τη λέξη "πυρ", που σημαίνει φωτιά.
Είναι ίσως το πιο συνηθισµένο σύµπτωµα νόσου ή παθολογικής κατάστασης.
Μερικές από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις είναι οι λοιµώξεις, λόγω της
εισβολής µικροβίων στον οργανισµό, ή οι φλεγµονές / ερεθισµοί που
προκαλούνται από µικροτραυµατισµούς, µικρόβια και άλλες αιτίες.
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ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Σε πόσους 0C αντιστοιχεί το µηδέν της κλίµακας Φαρενάιτ (Fahrenheit) και σε
πόσους βαθµούς 0C, αντιστοιχεί το 100 της ίδιας κλίµακας;
Λύση:
Για να µετατρέψουµε τους βαθµούς της κλίµακας Κελσίου σε βαθµούς κλίµακας
Φαρενάιτ, χρησιµοποιούµε τη σχέση: TF = 32 + 1,8·TC
όπου TF η θερµοκρασία σε βαθµούς Φαρενάιτ και TC η θερµοκρασία σε βαθµούς
Κελσίου.
Τότε έχουµε 0= 32+ 1,8·TC ή 1,8·TC=-32 ή TC= Ακόµη 100=32+ 1,8·TC ή 1,8·TC= 68 ή TC=

32
ή TC= -17,8 0C.
1,8

68
ή TC= 37,8 0C.
1,8

Ο Fahrenheit πήρε σα µηδέν τη χαµηλότερη θερµοκρασία, που µπορούσε να
πετύχει µε ψυκτικά µίγµατα (-17,80C) και σαν 100 τη θερµοκρασία υγιούς
ανθρώπου κατά τι ψηλότερη (37,8 0C).
2. Κατά τη ρύθµιση ενός θερµοµέτρου διαπιστώθηκε ότι από λάθος, το σηµείο
τήξεως του πάγου αντιστοιχεί στην ένδειξη +2 του θερµοµέτρου και το σηµείο
ζέσεως του νερού στην ένδειξη +97. Ποια είναι η θερµοκρασία σε 0C που
αντιστοιχεί στην ένδειξη +28,6 του θερµοµέτρου αυτού;
Λύση:
Οι 95 0 της κλίµακας αυτής αντιστοιχούν σε 100 0C. Τότε ο 10C αντιστοιχεί σε 0,95
0
της καινούργιας κλίµακας. Έχουµε «ανακαλύψει» µια καινούργια κλίµακα για την
οποία ισχύει ΤΧ= 2+ 0,95·TC. Για Τx= 28,6 0 προκύπτει 28,6= 2+ 0,95·TC ή
26,6=0,95·TC ή TC=

26, 6
=280C.
0,95

3. Το θερµόµετρο σε ένα δωµάτιο µάς δείχνει 17 0C. Ποια είναι η θερµοκρασία του
αέρα του δωµατίου µας σε Κέλβιν (Κ);

Λύση:
Η σχέση που συνδέει τη θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου µε τη θερµοκρασία σε
Κέλβιν είναι: TK= ΤC+273
άρα: ΤΚ =(17+273) Κ ή ΤΚ=290 Κ
Άρα η θερµοκρασία του δωµατίου είναι 290 Κ.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Σε ποια θερµοκρασία οι ενδείξεις δυο διαφορετικών θερµοµέτρων
βαθµονοµηµένων σε βαθµούς Κελσίου και σε βαθµούς Φαρενάιτ είναι ίδιες;
2. Σε ένα θερµόµετρο οι ακραίες θερµοκρασίες είναι – 30 0C και 90 0C. Ποιες θα
ήταν οι αντίστοιχες ενδείξεις σε ένα θερµόµετρο βαθµολογηµένο σε βαθµούς
Φαρενάιτ;
3. Να µετατρέψετε σε βαθµούς Κελσίου τις παρακάτω ενδείξεις της κλίµακας
Φαρενάιτ: 86 0F, -4 0F, 212 0F.
4. Κάποια ηµέρα η θερµοκρασία στην Αθήνα είναι 25 0C, ενώ την ίδια ώρα η
θερµοκρασία στο Λονδίνο είναι 68 0F. Πόση είναι η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ
των δυο πόλεων στην κλίµακα Κελσίου και πόση στην κλίµακα Φαρενάιτ;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως
Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ).
1) Όταν ακουµπάµε µε το χέρι µας το µεταλλικό πόµολο της ξύλινης πόρτας, το
πόµολο µας φαίνεται πιο κρύο από την πόρτα γιατί έχουν διαφορετική
θερµοκρασία. ( )
2) Η κλίµακα Φαρενάιτ έχει µόνο θετικές τιµές. ( )
3) Μπορεί να υπάρξει θερµοκρασία ΤF=-508 0F ( )

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
1) Στο υδραργυρικό θερµόµετρο,
α. όταν η θερµοκρασία αυξάνεται, το µήκος της στήλης του υδραργύρου
µεγαλώνει.
β. όταν η θερµοκρασία αυξάνεται, το µήκος της στήλης του υδραργύρου µικραίνει.
γ. δεν µεταβάλλεται καµία από τις ιδιότητες του υδραργύρου.
δ. η θερµοκρασία διατηρείται πάντα σταθερή.
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2) Η θερµοκρασία σε µια περιοχή της Γης δεν µπορεί να είναι:
α) -25 0C
β) 400 F
γ) -280 C
δ) 32

0

F

Να συµπληρώσετε τα κενά
1) Για να µετρήσουµε µε αντικειµενικό τρόπο τη θερµοκρασία ενός σώµατος,
χρησιµοποιούµε τα ……………………………..
2) Θερµοκρασία είναι το φυσικό µέγεθος µε το οποίο περιγράφουµε πόσο
………………….ή ………………………είναι ένα σώµα.
3) Οι 27 0C είναι …………………..0F.
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Φύλλο Εργασίας 5
Από τη Θερµότητα στη Θερµοκρασία –
- Η Θερµική Ισορροπία
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Ποιο φυσικό µέγεθος ονοµάζουµε θερµότητα;
Θερµότητα ονοµάζουµε την ενέργεια που µεταφέρεται από ένα σώµα σε ένα
άλλο λόγω της διαφοράς θερµοκρασίας µεταξύ των δυο σωµάτων.
Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το σώµα της µεγαλύτερης
προς το σώµα της µικρότερης θερµοκρασίας. Τότε λέµε ότι υπάρχει θερµική
αλληλεπίδραση µεταξύ των δυο σωµάτων.
Η θερµοκρασία του θερµότερου σώµατος ελαττώνεται ενώ του ψυχρότερου
αυξάνεται.
Η µεταφορά θερµότητας σταµατάει µόλις εξισωθούν οι δυο θερµοκρασίες. Τότε
λέµε ότι τα δύο σώµατα βρίσκονται σε θερµική ισορροπία.
Αφού η θερµότητα είναι ποσότητα ενέργειας, η µονάδα µέτρησής της στο ∆ιεθνές
σύστηµα µονάδων SI είναι το 1 Joule (1 J).

Πολλές φορές στην καθηµερινή µας ζωή χρησιµοποιείται ως µονάδα ενέργειας για
τη θερµότητα και το 1 calorie (1 cal) ή θερµίδα. Αποδεικνύεται πειραµατικά ότι η
σχέση του 1 Joule µε το 1 cal είναι: 1 cal = 4,2 J.
Μια θερµίδα (1cal) είναι η θερµότητα, που χρειάζεται για να υψώσει τη
θερµοκρασία 1g νερού κατά 1 0C (από τους 14,50C στους 15,50C ).
Ακόµη χρησιµοποιούµε και τη 1 χιλιοθερµίδα (1Kcal) η οποία είναι:
1 Kcal=1000 cal
Προσοχή ! Μη συγχέετε τη θερµοκρασία µε τη θερµότητα.
Η θερµοκρασία είναι µια έννοια που µας βοηθά να περιγράψουµε πόσο
θερµό ή ψυχρό είναι ένα σώµα. Όταν ένα σώµα είναι θερµό λέµε ότι έχει
υψηλή θερµοκρασία, όταν είναι ψυχρό, λέµε ότι έχει χαµηλή
θερµοκρασία. Τη θερµοκρασία όπως είδαµε τη µετράµε µε ειδικά όργανα
που ονοµάζονται θερµόµετρα.

2. Είναι δυνατόν να έχουµε µεταβολή της θερµοκρασίας χωρίς µεταφορά
θερµότητας;
Ναι είναι δυνατόν να έχουµε µεταβολή της θερµοκρασίας χωρίς µεταφορά
θερµότητας, π.χ όταν δυο σώµατα τρίβονται µεταξύ τους.
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Πολλές θερµικές µεταβολές, όπως η µεταβολή της θερµοκρασίας, η θερµική
διαστολή, η τήξη, ο βρασµός κτλ. οφείλονται στη µεταφορά θερµότητας.
Υπάρχουν, όµως, αντίστοιχες µεταβολές οι οποίες δεν οφείλονται σε µεταφορά
θερµότητας.
Η θερµοκρασία του νερού
σ'
ένα
δοχείο
είναι
δυνατόν να αυξηθεί λόγω
της
περιστροφής
ενός
αναδευτήρα. Συγχρόνως
αυξάνεται
και
η
θερµοκρασία
του
αναδευτήρα. Η πτώση του
βαριδιού προκαλεί την
περιστροφή
του
αναδευτήρα
όπως
φαίνεται
στο
διπλανό
σχήµα.
Όταν
περιστρέφονται
τα
πτερύγια,
µεταφέρεται
ενέργεια στο νερό µέσω έργου (η έννοια θα µελετηθεί στη β΄ γυµνασίου). Η
θερµοκρασία του νερού αυξάνεται. Σε αυτό το πείραµα δεν υπάρχει διαφορά
θερµοκρασίας µεταξύ του αναδευτήρα και του νερού, δε µεταφέρεται θερµότητα
από το ένα στο άλλο. Η αύξηση της θερµοκρασίας προκαλείται από την
περιστροφή του αναδευτήρα.

3. Πότε λέµε ότι δυο σώµατα βρίσκονται σε θερµική
(αλληλεπίδραση) και πότε λέµε ότι έχουµε θερµική ισορροπία;

επαφή

Λέµε ότι δυο σώµατα βρίσκονται σε θερµική αλληλεπίδραση ή επαφή όταν
είναι δυνατόν να µεταφερθεί θερµότητα από το ένα σώµα στο άλλο χωρίς να
αλλάξει η φυσική κατάσταση των σωµάτων.
α) Θερµότητα µεταφέρεται (ροή θερµότητας) από ένα σώµα (Α)
θερµοκρασίας, προς ένα σώµα (Β) χαµηλότερης θερµοκρασίας.

υψηλότερης

β) Τότε η θερµοκρασία του σώµατος Α µειώνεται, και του (Β) αυξάνεται. Έχουµε
δηλαδή µεταβολή της θερµοκρασίας των σωµάτων τα οποία βρίσκονται σε θερµική

αλληλεπίδραση (εφόσον αυτά δεν αλλάζουν φυσική κατάσταση).
Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, η θερµοκρασία του (Β) γίνεται ίδια µε τη
θερµοκρασία του (Α). Η µεταφορά θερµότητας σταµατάει. Λέµε τότε ότι το (Β)
βρίσκεται σε θερµική ισορροπία µε το (Α).
Εφαρµογή της θερµικής ισορροπίας έχουµε στη µέτρηση της θερµοκρασίας ενός
σώµατος.
Για να τη µετρήσουµε σωστά, πρέπει το θερµόµετρο να βρίσκεται σε θερµική
επαφή µε το σώµα µέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξή του. Το θερµόµετρο
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δείχνει τη θερµοκρασία του σώµατος όταν βρίσκεται σε θερµική ισορροπία
µε αυτό.

Θερµοκρασία, θερµότητα και
µικρόκοσµος.
4. ∆οµικοί λίθοι στερεών υγρών και αερίων σωµάτων.

Οι δοµικοί λίθοι ενός σώµατος είναι τα µικροσκοπικά σωµατίδια από τα οποία
φτιάχνεται το σώµα.

Στα περισσότερα σώµατα οι δοµικοί λίθοι είναι:
τα µόρια, σε µερικά όµως µπορεί να είναι
τα άτοµα ή και
τα ιόντα.

Αρχές της κινητικής θεωρίας της θερµότητας.

Η κινητική θεωρία της θερµότητας κάνει τις παρακάτω δυο παραδοχές:
1. Η ύλη αποτελείται από άτοµα µόρια ή ιόντα και
2. Σε κάθε θερµοκρασία (εκτός από τη θερµοκρασία του απόλυτου µηδενός) τα
άτοµα µόρια ή ιόντα κινούνται (θερµική κίνηση) και µάλιστα η ενέργειά τους είναι
ανάλογη της απόλυτης θερµοκρασίας τους.

Η άτακτη θερµική κίνηση των µορίων ονοµάζεται και κίνηση Brown (Μπράουν).

Οι παραπάνω παραδοχές ισχύουν και για τις τρεις φάσεις της ύλης. Έτσι οι
µακροσκοπικές ιδιότητες όλων των σωµάτων, αερίων υγρών και στερεών
µπορούν να ερµηνευτούν µε βάση τον τρόπο κίνησης των δοµικών τους λίθων.

Αέρια:
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Τα µόρια των αερίων κινούνται ευθύγραµµα και ισοταχώς προς κάθε κατεύθυνση,
µε µεγάλες ταχύτητες. Τα φανταζόµαστε σαν µικρές ελαστικές σφαίρες που
αλληλεπιδρούν µόνο τη στιγµή που συγκρούονται, είτε µεταξύ τους, είτε µε τα
τοιχώµατα του δοχείου που τα περιέχει. Συνεπώς, τα µόρια των αερίων έχουν
πρακτικά µόνο κινητική ενέργεια (ενέργεια λόγω θερµικής κίνησης ή θερµική
ενέργεια).

Υγρά:

Τα µόρια των υγρών είναι αρκετά κοντά µεταξύ τους. Έτσι τα υγρά έχουν
σταθερό όγκο, αλλά δεν έχουν συγκεκριµένο σχήµα. Παίρνουν κάθε φορά το
σχήµα του δοχείου που τα περιέχει. Επίσης ρέουν. Φανταζόµαστε ότι στα υγρά οι
δοµικοί λίθοι κινούνται άτακτα «γλιστρώντας» ο ένας επάνω στον άλλο,
διατηρώντας σταθερές αποστάσεις, αλλά οι δυνάµεις αλληλεπίδρασης δεν
µπορούν να τα κρατήσουν σε σταθερές θέσεις.

Στερεά:

Τα στερεά έχουν συγκεκριµένο σχήµα και συγκεκριµένο όγκο. Οι δοµικοί τους
λίθοι είναι τοποθετηµένοι σε καθορισµένες θέσεις γύρω από τις οποίες κινούνται
άτακτα (ταλαντώνονται).
Τα µόρια των στερεών και των υγρών αλληλεπιδρούν συνεχώς. Άρα, εκτός από
κινητική ενέργεια έχουν και δυναµική ενέργεια.
5. ∆οµικοί λίθοι και θερµοκρασία.

Η συνεχής, άτακτη κίνηση των δοµικών λίθων συνδέεται στενά µε τη θερµοκρασία
ενός σώµατος.
Έτσι, όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία µιας ποσότητας αερίου, τόσο ταχύτερα
κατά µέσο όρο κινούνται τα µόριά του.
Γενικά όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία ενός σώµατος, τόσο
µεγαλύτερη µέση κινητική ενέργεια έχουν οι δοµικοί του λίθοι λόγω της
άτακτης κίνησής τους.
∆ηλαδή µπορούµε να πούµε ότι: Η θερµοκρασία ενός σώµατος αποτελεί
µέτρο της µέσης κινητικής ενέργειας των µορίων του.

126 Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός

6. Γιατί µεταβάλλονται οι θερµοκρασίες δύο σωµάτων όταν έλθουν σε
θερµική επαφή, µε βάση τη θερµική κίνηση των δοµικών λίθων τους;

Όταν έρχονται σε επαφή δύο σώµατα διαφορετικών θερµοκρασιών, τα µόριά
τους αλληλεπιδρούν µε τυχαίο τρόπο και έτσι µεταφέρεται ενέργεια από τα µόρια
µεγαλύτερης κινητικής ενέργειας στα µόρια µικρότερης κινητικής ενέργειας.
Ας θεωρήσουµε ότι ένας µεταλλικός κύλινδρος τοποθετείται µέσα σε δοχείο µε
καυτό νερό. Παρατηρούµε ότι ύστερα από ορισµένο χρονικό διάστηµα οι
θερµοκρασίες των δυο σωµάτων γίνονται ίσες.
α) Αρχικά επειδή η θερµοκρασία του νερού είναι υψηλότερη από του µετάλλου, οι
δοµικοί λίθοι του νερού έχουν µεγαλύτερη κινητική ενέργεια από τους
δοµικούς λίθους του µετάλλου (κινούνται εντονότερα).
β) Όταν ο κύλινδρος βυθιστεί στο νερό, οι δοµικοί λίθοι του νερού συγκρούονται
(αλληλεπιδρούν), µε τους δοµικούς λίθους του κυλίνδρου και κινητική ενέργεια
µεταφέρεται από τους πρώτους στους δεύτερους. Έτσι, η θερµοκρασία του νερού
ελαττώνεται και του µετάλλου αυξάνεται.
γ) Η µεταφορά ενέργειας µεταξύ των δοµικών λίθων µέσω συγκρούσεων
(τυχαίων αλληλεπιδράσεων), αντιστοιχεί στην αυθόρµητη µεταφορά
θερµότητας από το σώµα υψηλότερης θερµοκρασίας, προς το σώµα χαµηλότερης
θερµοκρασίας.
δ) Μετά από λίγο χρόνο, η θερµοκρασία του µεταλλικού κυλίνδρου γίνεται ίση µε
του νερού και παραµένει σταθερή. ∆ηλαδή, το µέταλλο βρίσκεται σε θερµική
ισορροπία µε το νερό.
Τότε, οι δοµικοί λίθοι του µετάλλου έχουν την ίδια κινητική ενέργεια µε τους
δοµικούς λίθους του νερού και η µεταφορά θερµότητας από το νερό στο
µέταλλο σταµατά.

7. Τι ονοµάζουµε εσωτερική ενέργεια (U) ενός σώµατος;

Η κινητική και δυναµική ενέργεια που έχουν συνολικά οι δοµικοί λίθοι, επειδή
κινούνται άτακτα και επειδή ασκούνται δυνάµεις µεταξύ τους, ονοµάζεται
εσωτερική ενέργεια του σώµατος.

Οι δοµικοί λίθοι (µόρια) κάθε αερίου κινούνται ελεύθερα µακριά ο ένας από τον
άλλο. Μεταξύ των δοµικών λίθων µορίων ενός αερίου δεν ασκούνται δυνάµεις. Οι
δοµικοί λίθοι ενός αερίου δεν αλληλεπιδρούν. Άρα η εσωτερική ενέργεια ενός
αερίου είναι µόνο η ολική κινητική ενέργεια των µορίων του αφού δεν έχουµε
δυναµική ενέργεια (ενέργεια αλληλεπίδρασης).
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Οι δοµικοί λίθοι ενός υγρού αλληλεπιδρούν, µε αποτέλεσµα να συγκρατούνται
µεταξύ τους και να δηµιουργούν σταγόνες.

Οι δοµικοί λίθοι ενός στερεού σώµατος επίσης αλληλεπιδρούν, αλλά ισχυρότερα
από ό,τι στα υγρά. Έτσι, στα στερεά συγκρατούνται σε καθορισµένες θέσεις, µε
αποτέλεσµα να συνθέτουν ένα σώµα µε σταθερό όγκο και συγκεκριµένο σχήµα.

Εποµένως στα υγρά και στα στερεά κάθε δοµικός λίθος εκτός από κινητική
ενέργεια έχει επίσης και δυναµική ενέργεια λόγω της αλληλεπίδρασής του µε
τους άλλους δοµικούς λίθους. Άρα η εσωτερική ενέργεια στα υγρά και τα στερεά
είναι το άθροισµα της ολικής κινητικής ενέργειας των µορίων του και της
δυναµικής ενέργειας αυτών.
8. Τι ονοµάζουµε θερµική ενέργεια ενός σώµατος;
Όπως όλες οι αλλαγές γύρω µας, έτσι και η αλλαγή της θερµοκρασίας οφείλεται
στην ενέργεια. Μια από τις µορφές ενέργειας είναι θερµική ενέργεια.
Το µέρος της εσωτερικής ενέργειας που οφείλεται µόνο στην άτακτη κίνηση των
µορίων (κινητική ενέργεια) ονοµάζεται θερµική ενέργεια.
∆ηλαδή θερµική ενέργεια ονοµάζουµε την κινητική ενέργεια των µορίων λόγω των
συνεχών και τυχαίων κινήσεών τους.
Η εσωτερική ενέργεια των αερίων είναι εξολοκλήρου θερµική ενέργεια, αφού τα
µόρια των αερίων δεν έχουν δυναµική ενέργεια δηλαδή ενέργεια αλληλεπίδρασης.
Τη θερµική ενέργεια την αντιλαµβανόµαστε από τη θερµοκρασία του σώµατος.
Όσο περισσότερη θερµική ενέργεια έχει ένα σώµα, τόσο µεγαλύτερη είναι και η
θερµοκρασία του.
Η θερµική ενέργεια ενός σώµατος εξαρτάται από τη θερµοκρασία του και
από τον αριθµό των µορίων του, άρα από τη µάζα του.
Άρα και η εσωτερική ενέργεια συγκεκριµένης ποσότητας αερίου εξαρτάται µόνο
από τη θερµοκρασία του.

Ένα σώµα µε µεγάλη µάζα είναι δυνατόν να έχει περισσότερη θερµική ενέργεια
από ένα άλλο σώµα µε µικρότερη µάζα, έστω και αν το δεύτερο έχει πολύ
υψηλότερη θερµοκρασία. Έτσι, το νερό µιας λίµνης έχει περισσότερη θερµική
ενέργεια από το καυτό νερό που υπάρχει στο φλιτζάνι µας.

Επίσης για παράδειγµα, ένα παγάκι στην πορτοκαλάδα µας και ένα παγόβουνο
έχουν την ίδια θερµοκρασία. Κάθε δοµικός λίθος στο παγόβουνο και στο παγάκι
έχει την ίδια µέση κινητική ενέργεια. Ωστόσο, η συνολική κινητική ενέργεια
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των δοµικών λίθων είναι διαφορετική για το παγάκι και το παγόβουνο: η θερµική
ενέργεια του παγόβουνου είναι ασύγκριτα µεγαλύτερη αφού έχει ασύγκριτα
µεγαλύτερη µάζα.

Σηµείωση: Στα υγρά και στα στερεά, επειδή τα µόριά τους αλληλεπιδρούν,
εκτός από την κινητική έχουν και δυναµική ενέργεια. Έτσι, στην περίπτωση των
σωµάτων αυτών, εσωτερική ενέργεια είναι το άθροισµα της ολικής κινητικής
και της δυναµικής ενέργειας των δοµικών τους λίθων. (U=Kολ+Uδυναµική)
Όταν υπολογίζουµε µόνο τη συνολική κινητική ενέργεια των δοµικών λίθων την
ονοµάζουµε θερµική ενέργεια του σώµατος και είναι µέρος της εσωτερικής του
ενέργειας.
Θέρµανση ενός σώµατος, σηµαίνει αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας εις
βάρος της εσωτερικής ενέργειας κάποιου άλλου σώµατος, του οποίου η εσωτερική
ενέργεια µειώνεται και συνεπώς αυτό ψύχεται.
9. Περιγράψτε τα φαινόµενα που συµβαίνουν όταν φέρουµε σε επαφή
δυο σώµατα µε διαφορετικές θερµοκρασίες. Ποια κατάσταση ονοµάζεται
κατάσταση θερµικής ισορροπίας;

Η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας
µείωση της εσωτερικής ενέργειας του
αποκτήσουν την ίδια θερµοκρασία.
Τη
διαδικασία
αυτή
µπορούµε
να
διαπιστώσουµε πειραµατικά µε τη βοήθεια
διάταξης που φαίνεται στην εικόνα

του ενός σώµατος και η ταυτόχρονη
άλλου, συνεχίζονται έως ότου αυτά
τη
της

Πρόκειται για δυο δοχεία τα οποία περιέχουν
νερό σε διαφορετικές θερµοκρασίες. Το µικρό
δοχείο έχει µεταλλικά λεπτά τοιχώµατα και
περιέχει ζεστό νερό θερµοκρασίας θ1 (σε οC). Το
µεγάλο δοχείο έχει κρύο νερό θερµοκρασίας θ2
(σε οC). Στα δύο δοχεία υπάρχουν θερµόµετρα µε τα οποία µετράµε τις
θερµοκρασίες του νερού των δυο δοχείων. Αρχικά οι θερµοκρασίες είναι θ1 και θ2.
Στη συνέχεια η θερµοκρασία του νερού στο δοχείο ∆1 µειώνεται ενώ αυξάνεται η
θερµοκρασία στο δοχείο ∆2. Η µεταβολή των θερµοκρασιών συνεχίζεται έως ότου
το νερό στα δυο δοχεία αποκτήσει την ίδια θερµοκρασία.
Όσο χρόνο οι θερµοκρασίες είναι διαφορετικές, γίνεται ανακατανοµή στις
εσωτερικές ενέργειες, το αποτέλεσµα της οποίας το ονοµάζουµε "απορρόφηση
θερµότητας" από το νερό στο δοχείο ∆2. Όταν οι θερµοκρασίες γίνουν ίσες
σταµατά η ανακατανοµή των εσωτερικών ενεργειών και τότε ούτε προσφέρεται
ούτε απορροφάται θερµότητα.
Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται θερµική ισορροπία.
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Συµπέρασµα:
Η αύξηση ή η µείωση της θερµικής ενέργειας ενός σώµατος, άρα και η αύξηση ή
µείωση της θερµοκρασίας του γίνεται µε τη ροή ενέργειας. Όταν στο σώµα
προσφέρεται ενέργεια, η θερµική ενέργειά του άρα και η θερµοκρασία του
αυξάνεται. Αντίθετα, όταν το σώµα χάνει ενέργεια, η θερµική του ενέργεια άρα και
η θερµοκρασία του µειώνεται.
Την ενέργεια, όταν ρέει από ένα σώµα προς ένα άλλο λόγω διαφορετικής
θερµοκρασίας, την ονοµάζουµε θερµότητα.
Η θερµότητα ρέει πάντοτε από τα σώµατα µε υψηλότερη θερµοκρασία προς τα
σώµατα µε χαµηλότερη θερµοκρασία.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

α. Παρατηρώ,
ενδιαφέροντος
7.

Πληροφορούµαι,

Ενδιαφέροµαι

/

έναυσµα

Με βάση τα παραπάνω, παρατήρησε τις εικόνες που ακολουθούν και

είναι τοποθετηµένες τυχαία και όχι κατά χρονολογική σειρά. Βρες ποια
εικόνα προηγείται χρονολογικά, η Α ή η Β;
Απάντηση:
H εικόνα που προηγείται χρονολογικά, είναι η Β.
Στην εικόνα Β, στο ποτήρι αριστερά υπάρχει νερό υψηλής θερµοκρασίας, αφού
από την επιφάνειά του βγαίνουν υδρατµοί. Στο ποτήρι δεξιά, υπάρχει νερό και
πάγος οπότε η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη.
Τελικά µε την πάροδο του χρόνου η θερµοκρασία στο ποτήρι αριστερά θα
µειώνεται µέχρι να γίνει ίση µε τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος οπότε θα
σταµατήσει η παραγωγή υδρατµών, ενώ η θερµοκρασία στο ποτήρι δεξιά θα
αυξάνεται µέχρι να λιώσει ο πάγος, και να υπάρξει θερµική ισορροπία µε τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Έτσι τα ποτήρια θα γίνουν όπως αυτά της
εικόνας Α.

β. Συζητώ, Αναρωτιέµαι, Υποθέτω
1.
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου τα παραπάνω φαινόµενα και τη
σχέση θερµοκρασίας - θερµότητας. Γράψε τις υποθέσεις σου για αυτά τα
φαινόµενα, τις αιτίες τους, την εξέλιξή τους και τα αποτελέσµατά τους.
Απάντηση:
Η Θερµοκρασία και η Θερµότητα είναι δύο έννοιες διαφορετικές.
Η θερµότητα είναι ενέργεια που ρέει πάντοτε από τα σώµατα µε υψηλότερη
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θερµοκρασία προς τα σώµατα µε χαµηλότερη θερµοκρασία, ενώ η θερµοκρασία
µάς δείχνει πόσο θερµό ή ψυχρό είναι ένα σώµα.
Έτσι κατά τη ροή ή εκποµπή θερµότητας από το ποτήρι µε το θερµότερο νερό προς
το ψυχρότερο περιβάλλον το νερό θα ψύχεται. Το αντίθετο συµβαίνει µε το ποτήρι
που περιέχει το ψυχρό νερό. Θερµότητα (ενέργεια) µεταφέρεται σε αυτό από το
περιβάλλον µε αποτέλεσµα το νερό να θερµαίνεται. Τελικά επέρχεται κατάσταση
θερµικής ισορροπίας και οι θερµοκρασίες του νερού των δυο ποτηριών γίνονται
ίσες µε τα θερµοκρασία του περιβάλλοντος τους οπότε σταµατάει οποιαδήποτε ροή
ή ακτινοβολία θερµότητας. Σε αυτή την περίπτωση µπορούµε να θεωρήσουµε ότι
το νερό στα δυο ποτήρια έχει την ίδια θερµοκρασία (και τα δυο έχουν αποκτήσει
τη θερµοκρασία το κοινού τους περιβάλλοντος). Οπότε αν τα φέρουµε σε θερµική
επαφή µεταξύ τους δε θα έχουµε καµία µεταφορά θερµότητας.
Βέβαια η τελική θερµοκρασία θερµικής ισορροπίας θα έχει µια ενδιάµεση τιµή
(µεταξύ της θερµοκρασίας του θερµού νερού µε υδρατµούς και της θερµοκρασίας
του ψυχρού νερού µε πάγο). Αυτό προϋποθέτει και η θερµοκρασία του
περιβάλλοντος να έχει κάποια ενδιάµεση τιµή.

γ. Ενεργώ, Πειραµατίζοµαι
7.
Συγκέντρωσε τα παρακάτω υλικά και όργανα για την εκτέλεση
σχετικού πειράµατος.
Υλικά / Όργανα:
•
•
•
•
•

∆ύο θερµόµετρα οινοπνεύµατος (µε περιοχή τιµών από -10 0C έως 120 0C),
πυρίµαχο δοχείο (πυρέξ),
νερό,
ηλεκτρικό µάτι θέρµανσης,
λεκάνη (µεγαλύτερη από το δοχείο).

Πείραµα
Τοποθέτησε το πυρίµαχο δοχείο το οποίο
περιέχει µικρή ποσότητα νερού επάνω στο ηλεκτρικό
µάτι.
Άναψε το µάτι, ώστε να αρχίσει να θερµαίνεται
το νερό. Θέρµανε το νερό έως ότου η θερµοκρασία
του φθάσει στους 70 0C περίπου.

Στη συνέχεια, τοποθέτησε το δοχείο µε το ζεστό
νερό µέσα στη λεκάνη η οποία περιέχει νερό της
βρύσης.
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Άρχισε να µετράς συγχρόνως ανά ένα λεπτό (1min) τις τιµές της
θερµοκρασίας του θερµότερου νερού του δοχείου και του ψυχρότερου νερού της
λεκάνης.
Γράφε τις τιµές αυτές στις αντίστοιχες στήλες του παρακάτω πίνακα,
ονοµάζοντας θ1 τη θερµοκρασία του νερού του δοχείου και θ2 τη θερµοκρασία του
νερού της λεκάνης.
Συνέχισε να µετράς και να γράφεις, έως ότου οι δυο θερµοκρασίες
σταθεροποιηθούν.

Σηµείωσε τις τιµές των µετρήσεών σου στο διάγραµµα «θερµοκρασίας –
χρόνου», χρησιµοποιώντας διαφορετικά σύµβολα, πχ. 0 για τις τιµές των
θερµοκρασιών του νερού του δοχείου και x για τις τιµές των θερµοκρασιών του
νερού της λεκάνης.
Σχεδίασε µε τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σου µια καµπύλη για το
καθένα.

Ποια είναι η εξέλιξη των θερµοκρασιών; Σύγκρινε µεταξύ τους τις δύο καµπύλες.
Τι παρατηρείς;
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Απάντηση:
Παρακάτω έχουµε έναν πίνακα µε µερικές ενδεικτικές τιµές όπως αυτές
αναγράφονται στο βιβλίο: Η Φυσική µε Πειράµατα Α’ Γυµνασίου
Σηµείωµα / Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό και στον διαδικτυακό τόπο
του
Εργαστηρίου
Φυσικών
Επιστηµών
και
Τεχνολογίας
του
Πανεπιστηµίου Αθηνών:http://micro-kosmos.uoa.gr

Χρόνος
(λεπτά)

θ1
( 0C)

θ2
( 0C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

67
61
55
50
47
45
44
43
42
42
41
41
41
40
40
40
40
40

23
26
29
32
34
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38

και το αντίστοιχο διάγραµµα.
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Παρατηρούµε πως η θερµοκρασία του αρχικά θερµότερου νερού µειώνεται. Έτσι η
καµπύλη που περιγράφει την ψύξη του νερού (καµπύλη
(
ψύξης)) έχει καθοδική
πορεία.
Αντίθετα, η θερµοκρασία του ψυχρότερου νερού αυξάνεται και η καµπύλη που
περιγράφει τη θέρµανση του νερού (καµπύλη
(
θέρµανσης) έχει ανοδική πορεία.
Τέλος παρατηρούµε πως από κάποια χρονική στιγµή και µετά οι θερµοκρασίες του
νερού στα δυο δοχεία σταθεροποιούνται και γίνονται περίπου ίσες
ί
µεταξύ τους.
Τότε οι καµπύλες
ς γίνονται οριζόντιες και παράλληλες µεταξύ τους.
Στην πραγµατικότητα µετά από αρκετό χρόνο οι θερµοκρασίες στα δυο δοχεία θα
συµπέσουν και οι δυο καµπύλες θα ταυτιστούν.

δ. Συµπεραίνω, Καταγράφω
8.
Γράψε τα συµπεράσµατά σου µε βάση τις παρατηρήσεις σου. Τι
ορίζεις ως "θερµική ισορροπία";
Απάντηση:
Από το παραπάνω πείραµα συµπεραίνουµε πως, το θερµότερο νερό αποβάλλει
θερµότητα προς το αρχικά ψυχρότερο περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το
νερό να ψύχεται έως ότου επέλθει θερµική ισορροπία δηλαδή µέχρις ότου η
θερµοκρασία του γίνει ίση µε αυτή του περιβάλλοντος (θερµοκρασιακή ισότητα).
Το αντίθετο συµβαίνει µε το ψυχρότερο νερό. Αυτό απορροφά θερµότητα από το
περιβάλλον έως ότου επέλθει θερµική ισορροπία, δηλαδή µέχρις ότου η
θερµοκρασία του γίνειι επίσης ίση µε αυτή του περιβάλλοντος.
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Τελικά συµπεραίνουµε πως το νερό κα στα δυο δοχεία αποκτά την ίδια
θερµοκρασία. Άρα και µεταξύ τους τα δοχεία βρίσκονται πλέον σε θερµική
ισορροπία.

Ε. Εφαρµόζω, Εξηγώ, Γενικεύω
5.
Εφάρµοσε τα συµπεράσµατά σου και σε άλλες περιπτώσεις
επανάληψης των παραπάνω φαινοµένων στην καθηµερινή ζωή. Συζήτησε
µε τους συµµαθητές σου.
Απάντηση:
Στην καθηµερινή ζωή παρατηρείται το φαινόµενο
της θέρµανση; Και της ψύξης σε πολλά
φαινόµενα.
Έτσι για παράδειγµα µια ζεστή κούπα µε καφέ
µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα κρυώνει λόγω
αποβολής θερµότητας προς το περιβάλλον και
επέρχεται κατάσταση θερµικής ισορροπίας. Τελικά
η θερµοκρασία του καφέ γίνεται ίση µε αυτή του
περιβάλλοντος του.
Ακόµη τα παγάκια σε ένα ποτήρι µε πορτοκαλάδα σιγά- σιγά λιώνουν, καθώς
µεταφέρεται θερµότητα από την πορτοκαλάδα προς αυτά. Αυτό βέβαια έχει ως
αποτέλεσµα η πορτοκαλάδα να ψύχεται.
Ακόµη το φαγητό ψήνεται στην κατσαρόλα, τα τρόφιµα ψύχονται στο θάλαµο του
ψυγείου, το σώµα µας θερµαίνεται µε τη ροή του αίµατος.
Επίσης µεταφέρεται µέσω ακτινοβολίας θερµότητα από το αναµµένο τζάκι στο
δωµάτιο, από τον Ήλιο στη γη κλ.π.
Τέλος είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως όλα τα σώµατα δεν θερµαίνονται ούτε
ψύχονται το ίδιο αργά ή γρήγορα. Ακόµη η ψύξη και η θέρµανση γίνονται τόσο
ταχύτερα όσο η διαφορά της θερµοκρασίας είναι µεγαλύτερη.

6.
Με τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σου και µελετώντας το
παράρτηµα, συζήτησε µε τους συµµαθητές σου και εξήγησε την αύξηση ή
µείωση της θερµοκρασίας των σωµάτων του µακρόκοσµου µε τις κινήσεις
των µορίων του µικρόκοσµου.
Η συνεχής, άτακτη κίνηση και τυχαία κίνηση των δοµικών λίθων συνδέεται στενά
µε τη θερµοκρασία ενός σώµατος.
Έτσι, όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία µιας ποσότητας αερίου, τόσο ταχύτερα
κατά µέσο όρο κινούνται τα µόριά του και τόσο µεγαλύτερη είναι η κινητική τους
ενέργεια.
Γενικά όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία ενός σώµατος, τόσο
µεγαλύτερη µέση κινητική ενέργεια έχουν οι δοµικοί του λίθοι λόγω της
άτακτης κίνησής τους.
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∆ηλαδή µπορούµε να πούµε ότι: Η θερµοκρασία ενός σώµατος αποτελεί
µέτρο της µέσης κινητικής ενέργειας των µορίων του.
Γενικά µπορούµε να ισχυριστούµε ότι:
Αύξηση της θερµικής
θερµοκρασίας του.

ενέργειάς

ενός

σώµατος

σηµαίνει

και

αύξηση

της

Αντίστροφα εξηγούµε τη µείωση της θερµοκρασίας ενός σώµατος.
Όταν λοιπόν έρχονται σε επαφή δύο σώµατα διαφορετικών θερµοκρασιών, τα
µόριά τους αλληλεπιδρούν µε τυχαίο τρόπο και έτσι µεταφέρεται ενέργεια από τα
µόρια µεγαλύτερης κινητικής ενέργειας άρα και µεγαλύτερης θερµοκρασίας στα
µόρια µικρότερης κινητικής ενέργειας άρα και µικρότερης θερµοκρασίας.

ΣΤ. Περισσότερα…
1.

Τέτοιες λανθασµένες αντιλήψεις, όπως αυτή του Ευπρόλαλου, υπάρχουν
σε πολλούς ακόµη και σήµερα: "θερµότητα εκπέµπεται από θερµά σώµατα
και µας ζεσταίνει" και "ψυχρότητα εκπέµπεται από ψυχρά σώµατα και µας
κρυώνει".
Τι νοµίζεις ότι µας ζεσταίνει και τι µας κρυώνει; Πώς; Συµπλήρωσε σωστά
τις παρακάτω φράσεις:
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…………………… εκπέµπεται από σώµατα ………………… θερµοκρασίας, ενώ
…………………… απορροφάται από σώµατα ………………… θερµοκρασίας.
Τα σώµατα που έχουν µεγαλύτερη …………………… ψύχονται, ενώ τα σώµατα
που έχουν µικρότερη …………………… ζεσταίνονται.
Απάντηση:
Θερµότητα εκπέµπεται από σώµατα υψηλότερης θερµοκρασίας, ενώ θερµότητα
απορροφάται από σώµατα χαµηλότερης θερµοκρασίας.
Τα σώµατα που έχουν µεγαλύτερη θερµοκρασία ψύχονται, ενώ τα σώµατα που
έχουν µικρότερη θερµοκρασία ζεσταίνονται.

2.
(Από το Βιβλίο "Ενέργεια, Περιβάλλον, Άνθρωπος", Εργαστήριο
Φυσικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, 2000)
«Η θέρµανση των σπιτιών, όπως και άλλων κτιρίων που ζουν ή εργάζονται
άνθρωποι, πρέπει να γίνεται µε γνώση και επιµέλεια. Η βέλτιστη θερµοκρασία για
να ζει ο άνθρωπος και να αισθάνεται "ευεξία" είναι 20 0C. Γιατί λοιπόν να
θερµαίνουµε τα σπίτια µας το χειµώνα πάνω από τους 20 0C; Εξάλλου, όταν η
θερµοκρασία µέσα στο σπίτι είναι πολύ υψηλή σε σχέση µε τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος, τότε η ψύξη του σπιτιού όταν σταµατήσει η θέρµανση γίνεται µε
γρηγορότερο ρυθµό ως προς το χρόνο, γιατί οι απώλειες της θερµότητας µέσα
από τους τοίχους και τα τζάµια των παραθύρων γίνεται επίσης µε γρηγορότερους
ρυθµούς.
Βέβαια, οι απώλειες θερµότητας καθυστερούν γενικά όταν υπάρχει θερµοµόνωση
Μπορείς
να αποδείξεις
µε πείραµα
τις τελευταίες
πληροφορίες;
στους τοίχους
και διπλά τζάµια
στα παράθυρα,
αλλά ποτέ
δεν µηδενίζονται …»

Πείραµα:
∆ιάλεξε δυο όµοιους, λεπτούς και ψηλούς
πυρίµαχους γυάλινους σωλήνες.
Τύλιξε τον ένα σωλήνα µε δύο ή τρεις
στρώσεις πλαστικής αυτοκόλλητης ταινίας.
Τοποθέτησε τους δύο σωλήνες σε στενό και
ψηλό δοχείο.
Θέρµανε νερό (πάνω από 70 0C) και ρίξε ίση
ποσότητα του θερµού νερού στους δύο
σωλήνες.
Τοποθέτησε θερµόµετρα και στους δύο
σωλήνες και στερέωσέ τα µε µανταλάκια (όπως
στην εικόνα).
Ρίξε µικρά κοµµάτια πάγου στο δοχείο έως
επάνω.
Άρχισε να µετράς τη θερµοκρασία του νερού
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και των δύο σωλήνων κάθε 1 min.
Γράφε τις τιµές τους στον παρακάτω πίνακα.

Σταµάτα να µετράς όταν σταθεροποιηθούν οι τιµές.
Σηµείωσε τα ζευγάρια των τιµών θερµοκρασίας – χρόνου στο παρακάτω
διάγραµµα χρησιµοποιώντας για τα ζευγάρια των τιµών "χωρίς ταινία" το σύµβολο
x,, ενώ για τα ζευγάρια των τιµών "µε ταινία" το σύµβολο ο.
Σύρε δύο συνεχείς γραµµές ανάµεσα στα σύµβολα. Τη µία γραµµή ανάµεσα στα
σύµβολα x και την άλλη γραµµή ανάµεσα στα σύµβολα ο.
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Παρατήρησε στο διάγραµµα τις δυο καµπύλες ψύξης που έχεις σχηµατίσει.
i)

Σε ποια περιοχή τιµών (από ……… 0C έως ……… 0C) µειώνεται µε πιο
γρήγορους ρυθµούς η θερµοκρασία στην καµπύλη ψύξης του νερού στο
σωλήνα χωρίς ταινία;

ii)

Σε ποια περιοχή τιµών (από ……… 0C έως ……… 0C) µειώνεται µε πιο
γρήγορους ρυθµούς η θερµοκρασία στην καµπύλη ψύξης του νερού στο
σωλήνα µε ταινία;

iii)

Σύγκρινε τους ρυθµούς µείωσης της θερµοκρασίας στο σωλήνα χωρίς
ταινία και στο σωλήνα µε ταινία.

iv)

Στο συγκεκριµένο πείραµα, η θερµοκρασία του νερού φθάνει τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος (δηλαδή τη θερµοκρασία του δοχείου)
πιο γρήγορα όταν υπάρχει ή όταν δεν υπάρχει ταινία στους σωλήνες;

v)

Ποιος είναι ο ρόλος της ταινίας στο σωλήνα;

vi)

Τι νοµίζεις ότι θα παρατηρήσεις και θα συµπεράνεις αν κάνεις το ίδιο
πείραµα ρίχνοντας στο δοχείο θερµό νερό, ενώ στους σωλήνες ψυχρό;

vii)

Πότε συµπεραίνεις ότι ο ρυθµός µείωσης ή αύξησης της θερµοκρασίας
είναι µεγαλύτερος; Όταν οι διαφορές θερµοκρασίας ενός σώµατος από
τη θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερες ή όταν είναι
µικρότερες;
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viii)

Εφάρµοσε τα συµπεράσµατά σου και πρόβλεψε τι θα συµβεί σε ένα
σπίτι χωρίς ιδιαίτερη µόνωση (προσοµοιάζοντάς το µε το σωλήνα χωρίς
ταινία) και σε ένα σπίτι µε θερµοµόνωση στους τοίχους και διπλά τζάµια
(προσοµοιάζοντάς το µε το σωλήνα µε ταινία), όταν και τα δύο τα
θερµάνεις στην ίδια θερµοκρασία.

ix)

Σχολίασε τα παραπάνω συµπεράσµατα και τις εφαρµογές τους στη
θέρµανση των κατοικιών, λαµβάνοντας υπόψη ενεργειακούς,
ενε
οικονοµικούς και οικολογικούς παράγοντες, αλλά και το ότι οι
θερµοκρασίες στις οποίες αισθανόµαστε ευεξία είναι αυτές που είναι
κοντά στους 20 0C.

Απάντηση:
Παρακάτω έχουµε έναν πίνακα µε µερικές ενδεικτικές τιµές όπως αυτές
αναγράφονται στο βιβλίο: Η Φυσική µε Πειράµατα Α’ Γυµνασίου
Σηµείωµα / Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό και στον διαδικτυακό τόπο
του
Εργαστηρίου
Φυσικών
Επιστηµών
και
Τεχνολογίας
του
Πανεπιστηµίου Αθηνών:http://micro-kosmos.uoa.gr
Αθηνών:
Χρόνος
(min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

θερµοκρασία σωλήνα
µε ταινία (0 C)
65
62,
59
56
52
48
44
41
38
35
32
29
27
26
24
23
22
21
20
20

και έτσι παίρνουµε το παρακάτω διάγραµµα.

θερµοκρασία σωλήνα
χωρίς ταινία) (0 C)
65
57
, 48
41
34
26
21
18
15
14
13
12
11
10
10
10
9
8
7
7
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i)

Στην περιοχή τιµών από 65 0C έως 15 0C περίπου η καµπύλη ψύξης του
νερού στο σωλήνα χωρίς ταινία (κάτω καµπύλη) η θερµοκρασία
µειώνεται µε πιο γρήγορους ρυθµούς (δηλαδή είναι πιο απότοµη).

ii)

Αντίστοιχα στο σωλήνα µε την ταινία η θερµοκρασία µειώνεται µε πιο
γρήγορους ρυθµούς στην περιοχή τιµών από 65 0C έως 28 0C (πάνω
καµπύλη).

iii)

Ο Ρυθµός µείωσης της θερµοκρασίας στο σωλήνα χωρίς ταινία είναι
πιο µεγάλος. Η κλίση της καµπύλης είναι π απότοµη και η θερµοκρασία
του νερού µειώνεται γρηγορότερα.

iv)

Παρατηρούµε πως η θερµοκρασία του νερού φθάνει γρηγορότερα στη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος (δηλαδή του δοχείου), όταν δεν
υπάρχει ταινία στο σωλήνα. Αν θεωρήσουµε πως η τελική θερµοκρασία
είναι 7 0C, τότε στα 19 min η θερµοκρασία του νερού στο σωλήνα χωρίς
την ταινία έχει φτάσει σε αυτή την τιµή ενώ το νερό στο σωλήνα µε την
ταινία έχει τότε θερµοκρασία 20 0C.

v)

Η ταινία βοηθά στη «θερµοµόνωση» του σωλήνα, είναι δηλαδή όπως
λέµε ένας θερµικός µονωτής. Έτσι δεν επιτρέπει τη θερµότητα να
µεταβεί από νερό στο δοχείο. Στην πραγµατικότητα λέµε ότι η
θερµότητα ρέει πολύ αργά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η µείωση της
θερµοκρασίας να επιβραδύνεται.

vi)

Σε αυτή την περίπτωση θα παρατηρηθούν αντίστροφα φαινόµενα
αυτών του προηγουµένου πειράµατος. Θερµότητα θα ρέει από το θερµό
νερό του δοχείου προς το ψυχρό νερό των δυο λεπτών γυάλινων
σωλήνων. Όµως και σε αυτή την περίπτωση ο ρυθµός θέρµανσης του
σωλήνα χωρίς το µονωτικό υλικό (αυτοκόλλητη ταινία) θα είναι
µεγαλύτερος από το ρυθµό θέρµανσης του σωλήνα µε το µονωτικό
υλικό.

vii)

Όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά της θερµοκρασίας ενός σώµατος από
τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, τόσο µεγαλύτερος είναι και ο ρυθµός
αύξησης ή µείωσής της.
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viii)

Όταν τα δυο σπίτια θερµανθούν στην ίδια θερµοκρασία, τότε το σπίτι µε
τη θερµοµόνωση θα έχει λιγότερες απώλειες σε θερµότητα. Λόγω της
θερµοµόνωσης η θερµότητα θα ρέει πολύ δύσκολα προς το κρύο
περιβάλλον και έτσι το σπίτι θα παραµένει ζεστό. Αντίθετα το σπίτι
χωρίς τη µόνωση θα «χάνει» πολύ γρήγορα τη θερµότητά του και η
θερµοκρασία θα µειώνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό και θα φθάσει στη
θερµοκρασία περιβάλλοντος γρηγορότερα σε σχέση µε τη θερµοκρασία
στο εσωτερικό του σπιτιού µε θερµοµόνωση. Βέβαια όσο πιο κρύο είναι
το περιβάλλον (κρύα χειµωνιάτική µέρα) άρα όσο πιο µεγάλη είναι η
θερµοκρασιακή διαφορά ζεστού σπιτιού – κρύου περιβάλλοντος, τόσο
πιο γρήγορα θα ψύχεται το σπίτι χωρίς τη µόνωση.

ix)

Με βάση τα προηγούµενα συµπεράσµατα και εφόσον ο άνθρωπος
αισθάνεται ευεξία σε θερµοκρασίες κοντά στους 20 0C, θα πρέπει να µη
θερµαίνουµε το σπίτι µας σε θερµοκρασίες πολύ πάνω από αυτή. Γιατί
τότε όχι µόνο σπαταλάµε ενέργεια θέρµανσης αλλά λόγω της µεγάλης
θερµοκρασιακής διαφοράς η θερµότητα ρέει γρηγορότερα προς το
ψυχρό περιβάλλον και το σπίτι µας κρυώνει γρηγορότερα. Αυτό
σηµαίνει σπατάλη ενέργειας για θέρµανση µεγαλύτερη ρύπανση του
περιβάλλοντος και περισσότερα έξοδα.

Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
143

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως
Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ).
1)Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας µεταξύ δυο σωµάτων που βρίσκονται σε
επαφή σταµατάει µόλις τα δυο σώµατα βρεθούν σε θερµική ισορροπία. ( )
2) 1 J=4,2 cal. ( )
3) Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δυο διαφορετικές εκφράσεις του
ίδιου φυσικού µεγέθους. ( )
4) Όταν µεταφέρεται διπλάσια ποσότητα θερµότητας σε κάποιο σώµα τότε και η
µεταβολή της θερµοκρασίας του είναι διπλάσια. ( )
5) Η ποσότητα θερµότητας που απαιτείται για συγκεκριµένη µεταβολή της
θερµοκρασίας δυο σωµάτων ίδιας µάζας, δεν εξαρτάται από το είδος του υλικού
των σωµάτων. ( )
6) Η συνεχής, άτακτη κίνηση των δοµικών λίθων των σωµάτων συνδέεται µε τη
θερµοκρασία του σώµατος. ( )
7) Τα υγρά σώµατα έχουν σταθερό όγκο αλλά και σταθερό σχήµα. ( )
8) Ένα σώµα θερµοκρασίας 30 0 C έχει δοµικούς λίθους µεγαλύτερης κινητικής
ενέργειας από ένα σώµα 40 0 C. ( )
9) Η θερµική ενέργεια ενός σώµατος εξαρτάται από τη θερµοκρασία αλλά και από
τη µάζα του σώµατος. ( )
10) Στα αραιά αέρια, σ' αυτά δηλαδή που οι αποστάσεις µεταξύ των µορίων
θεωρούνται σχετικά µεγάλες, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ασκούνται δυνάµεις
µόνο κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων µεταξύ τους ή µε τα τοιχώµατα του
δοχείου στο οποίο βρίσκονται. ( )
11) Ο κάθε δοµικός λίθος στο παγάκι στην πορτοκαλάδα µας
παγόβουνο έχουν την ίδια µέση κινητική ενέργεια. ( )

και σ’ ένα

12) Όταν οι θερµοκρασίες δυο σωµάτων σε επαφή γίνουν ίσες σταµατά η
ανακατανοµή των εσωτερικών ενεργειών και τότε ούτε προσφέρεται ούτε
απορροφάται θερµότητα. Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται θερµική ισορροπία. ( )
13) Η θερµότητα Q µετράει την ενέργεια που υπάρχει σε κάποιο σώµα, λόγω
διαφοράς θερµοκρασίας. ( )
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14) Από τις μετρήσεις της θερμοκρασίας δυο σωμάτων,
τα
οποία
φέραµε
σε
θερµική
επαφή,
κατασκευάσαµε το επόµενο διάγραµµα, που
δείχνει την εξέλιξη της θερµοκρασίας κάθε
σώµατος. Τότε έχουµε συνέχεια µεταφορά
θερµότητα από το σώµα Α στο σώµα και το
σύστηµα δε µεταβαίνει ποτέ σε κατάσταση
θερµικής ισορροπίας. (Λ)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
1) Η θερµότητα µεταφέρεται αυθόρµητα,
α. πάντα από το σώµα µικρότερης προς το σώµα µεγαλύτερης θερµοκρασίας.
β. µεταξύ δυο σωµάτων που βρίσκονται σε θερµική ισορροπία.
γ. από ένα ψυχρό σε ένα θερµό σώµα.
δ. πάντα από το σώµα µεγαλύτερης προς το σώµα µικρότερης θερµοκρασίας.

2) Αν η θερµοκρασία ενός σώµατος Α είναι TΑ=200 K και ενός σώµατος Β είναι TB=0
0
C τότε έχουµε αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας
α) από το σώµα Α στο σώµα Β.
β) από κανένα γιατί τα σώµατα βρίσκονται σε θερµική ισορροπία.
γ) άλλες φορές από το Α και άλλες φορές από το Β ανάλογα µε τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος.
δ) από το σώµα Β στο σώµα Α.

3) Για να επιτύχουµε την ίδια µεταβολή θερµοκρασίας σε διπλάσια µάζα νερού
στον ίδιο χρόνο,
α) Πρέπει να µεταφέρουµε σ' αυτό διπλάσια ποσότητα θερµότητας.
β) Πρέπει να µεταφέρουµε σ' αυτό µισή ποσότητα θερµότητας.
γ) Πρέπει να µεταφέρουµε σ' αυτό σταθερή ποσότητα θερµότητας ίδια κάθε φορά.
δ) Πρέπει να µεταφέρουµε σ' αυτό τετραπλάσια ποσότητα θερµότητας.

4) Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία ενός σώµατος,
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α) τόσο µικρότερη κινητική ενέργεια έχουν οι δοµικοί του λίθοι λόγω της άτακτης
κίνησής τους.
β) τόσο µεγαλύτερη κινητική ενέργεια έχουν οι δοµικοί του λίθοι λόγω της
άτακτης κίνησής τους.
γ) η κινητική ενέργεια των δοµικών του λίθων είναι σταθερή και ανεξάρτητη της
θερµοκρασίας.
δ) τόσο µεγαλύτερη δυναµική ενέργεια έχουν οι δοµικοί του λίθοι λόγω της
άτακτης κίνησής τους.
5) Όταν οι δοµικοί λίθοι δυο σωµάτων που έρχονται σε επαφή έχουν την ίδια
κινητική ενέργεια τότε τα δύο σώµατα,
α) έχουν αποκτήσει την ίδια θερµοκρασία.
β) την ίδια εσωτερική ενέργεια.
γ) την ίδια θερµική ενέργεια.
δ) όλα τα παραπάνω.

6) Μεγαλύτερη θερµική ενέργεια,
α) έχει ο καυτό νερό στο φλιτζάνι µας.
β) έχει ο χλιαρό νερό µιας κατσαρόλας.
γ) έχει ο κρύο νερό µιας λίµνης.
δ) έχουν τα παγάκια στο ποτήρι µας.

Να συµπληρώσετε τα κενά
1) Θερµότητα ονοµάζουµε την ………………..που µεταφέρεται από ένα σώµα σε ένα
άλλο λόγω της διαφοράς ………………………..µεταξύ των δυο σωµάτων.
2) Μια θερµίδα (1cal) είναι η θερµότητα, που χρειάζεται για να υψώσει τη
θερµοκρασία 1g νερού κατά …………………(από τους ………….στους……………).
3) Το θερµόµετρο δείχνει τη θερµοκρασία του σώµατος όταν βρίσκεται σε θερµική
………………………….µε αυτό.
4) Η µεταβολή της θερµοκρασίας ενός σώµατος είναι ανάλογη της ποσότητας της
……………………………..που µεταφέρεται προς ή από αυτό. Έτσι, για διπλάσια µείωση
της θερµοκρασίας, απαιτείται να µεταφερθεί από το σώµα ………………..ποσότητα
θερµότητας .
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5) Τα µόρια του ζεστού νερού έχουν ………………….κινητική ενέργεια από τα µόρια
του κρύου νερού.

6) Στα στερεά δεν υπάρχει η άτακτη κίνηση των µορίων, αλλά σ' αυτά τα µόρια
……………………………….. γύρω από τη θέση ισορροπίας τους.
7) Όταν οι θερµοκρασίες δυο σωµάτων γίνουν ίσες σταµατά η ανακατανοµή των
εσωτερικών ενεργειών και τότε ούτε προσφέρεται ούτε απορροφάται θερµότητα.
Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται …………………………….. ισορροπία.
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Φύλλο Εργασίας 6
Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού – Ο "Κύκλος"
του Νερού
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Αλλαγές κατάστασης και θερµότητα
1. Ποιες είναι οι τρεις συνηθισµένες φυσικές καταστάσεις της ύλης; Είναι
δυνατό η φυσική κατάσταση ενός σώµατος να αλλάξει;
Οι τρεις συνηθισµένες φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι,
η στερεή,
η υγρή και
η αέρια.
Η κατάσταση της ύλης ενός σώµατος είναι δυνατόν να αλλάξει. Ένα στερεό
σώµα µπορεί να µετατραπεί σε υγρό και αντίστροφα ή ένα υγρό σώµα σε αέριο και
αντίστροφα.
Η φυσική κατάσταση ενός σώµατος εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες πίεσης
και θερµοκρασίας. Αν αυτές µεταβληθούν, µπορεί ένα στερεό σώµα να
µετατραπεί σε υγρό και αντίστροφα. Παρόµοια ένα υγρό µπορεί να µετατραπεί σε
αέριο ή ένα αέριο σε υγρό.
Είναι λοιπόν δυνατόν η κατάσταση των σωµάτων να αλλάζει. Αυτές οι αλλαγές
ονοµάζονται αλλαγές κατάστασης.
2. Ποιο φυσικό φαινόµενο ονοµάζουµε τήξη και ποιο πήξη; Τι ονοµάζουµε
σηµείο τήξης και τι σηµείο πήξης ενός σώµατος;
Τήξη: ονοµάζουµε το φαινόµενο της µετατροπής ενός στερεού σε υγρό, ενώ
Πήξη: ονοµάζουµε το φαινόµενο της µετατροπής ενός υγρού σε στερεό.
Πρόκειται δηλαδή για το αντίστροφο φαινόµενο της τήξης.

Τη σταθερή θερµοκρασία στην οποία λιώνει ένα στερεό την ονοµάζουµε
θερµοκρασία ή σηµείο τήξης του στερεού. Το σηµείο τήξης εξαρτάται από το
υλικό.
Τη σταθερή θερµοκρασία στην οποία στερεοποιείται ένα υγρό την ονοµάζουµε
θερµοκρασία ή σηµείο πήξης του υγρού. Το σηµείο πήξης εξαρτάται από το υλικό
και είναι το ίδιο ακριβώς µε το σηµείο τήξης.
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Η θερµοκρασία τήξης ενός στερεού συµπίπτει µε τη θερµοκρασία πήξης του,
δηλαδή το σηµείο πήξης και το σηµείο τήξης ενός υλικού ταυτίζονται.
Στα άµορφα υλικά (όπως τα µίγµατα) , η µετατροπή της στερεής φάσης σε
υγρή, δε γίνεται σε ορισµένη θερµοκρασία, αλλά σε µια περιοχή θερµοκρασιών.
Τέτοιο παράδειγµα έχουµε στο γυαλί, το κερί κλπ.

3. Να αναφέρετε τους νόµους της τήξης και της πήξης ενός σώµατος.
1. Κατά τη διάρκεια της τήξης ή της πήξης συνυπάρχουν και οι δυο καταστάσεις
(φάσεις) της ύλης: η στερεή και η υγρή.
2. Κατά τη διάρκεια της τήξης ή της πήξης η θερµοκρασία του µείγµατος στερεούυγρού διατηρείται σταθερή και ίση µε τη θερµοκρασία του σηµείου τήξεως.
3. Κάθε καθαρό σώµα έχει τη δική του θερµοκρασία τήξης/πήξης που ονοµάζεται
σηµείο τήξης ή πήξης, και χαρακτηρίζει το υλικό του σώµατος. Είναι, όπως λέµε,
µια φυσική σταθερά του υλικού του σώµατος.
4. Περιγράψτε τα φαινόµενα της τήξης και πήξης του καθαρού νερού.
Τοποθετούµε τριµµένα παγάκια σ' ένα δοχείο και µέσα
σε αυτά βυθίζουµε ένα θερµόµετρο και το τοποθετούµε
σε εστία θέρµανσης όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα.
Η θερµοκρασία του πάγου αρχίζει να αυξάνεται. Όταν
φθάσει στους 0 °C, τότε ο πάγος αρχίζει να λιώνει,
οπότε εµφανίζεται και νερό µέσα στο ποτήρι.
Παρατηρούµε ότι µέχρι να λιώσει όλος ο πάγος, η
θερµοκρασία του µείγµατος νερού-πάγου διατηρείται
σταθερή στους 0 °C. Η θερµοκρασία αυτή ονοµάζεται
θερµοκρασία τήξης του πάγου. Μόλις λιώσει όλος ο

πάγος, η θερµοκρασία του νερού αρχίζει να αυξάνεται.

Τοποθετούµε ένα δοχείο µε νερό µέσα σε µια λεκάνη µε πάγο
θερµοκρασίας -10 °C. Παρατηρούµε ότι η θερµοκρασία του
νερού µειώνεται. Όταν φθάσει στους 0 °C, το νερό αρχίζει να
γίνεται στερεό, δηλαδή πάγος. Αυτή η θερµοκρασία
διατηρείται σταθερή µέχρι να γίνει πάγος όλο το νερό. Την
ονοµάζουµε θερµοκρασία πήξης του νερού.
Καθ' όλη τη διάρκεια της τήξης ή πήξης και όσο
συνυπάρχουν το καθαρό νερό και ο πάγος η θερµοκρασία
διατηρείται σταθερή.

Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
149
Το σηµείο τήξεως µεταβάλλεται όταν µεταβάλλεται η εξωτερική πίεση. Όµως για
µικρές µεταβολές της πίεσης η µεταβολή του σηµείου τήξεως είναι αµελητέα. Το
σηµείο τήξεως ενός υλικού σε πίεση 1atm ονοµάζεται κανονικό σηµείο τήξεως.

5. Ποιο φυσικό φαινόµενο ονοµάζουµε βρασµό και ποιο υγροποίηση;
Βρασµός: ονοµάζεται το φαινόµενο της µετατροπής ενός υγρού σε αέριο µε τη
µορφή φυσαλίδων που βγαίνουν από όλη τη µάζα του υγρού και γίνεται σε
ορισµένη θερµοκρασία, ενώ
Υγροποίηση: ονοµάζουµε τη µετάβαση από την αέρια στην υγρή φάση. Πρόκειται
δηλαδή για το αντίστροφο φαινόµενο του βρασµού.
Ο βρασµός είναι µια περίπτωση εξαέρωσης. Η εξαέρωση ενός υγρού µπορεί να
γίνεται µόνο από την ελεύθερη επιφάνειά του οπότε το φαινόµενο ονοµάζεται
εξάτµιση ή από ολόκληρη τη µάζα του υγρού οπότε ονοµάζεται βρασµός.
Η εξάτµιση ενός υγρού γίνεται σε οποιαδήποτε θερµοκρασία ενώ ο βρασµός
ενός υγρού (σε ορισµένη εξωτερική πίεση), γίνεται σε ορισµένη θερµοκρασία,
χαρακτηριστική για κάθε υγρό που ονοµάζεται θερµοκρασία βρασµού και αποτελεί
µια φυσική σταθερά του υγρού.
6. Να αναφέρετε τους νόµους ζέσεως ή βρασµού.
1. Σε όλη τη διάρκεια του βρασµού η θερµοκρασία του υγρού διατηρείται
σταθερή και την ονοµάζουµε θερµοκρασία ζέσεως ή βρασµού.
2. Κάθε υγρό σε δεδοµένη εξωτερική πίεση βράζει, σε διαφορετική
θερµοκρασία. Η θερµοκρασία βρασµού είναι χαρακτηριστική για κάθε υγρό και
αποτελεί µια φυσική σταθερά των καθαρών σωµάτων.
Παρατήρηση:
Όταν η εξωτερική πίεση γίνει µικρότερη από την ατµοσφαιρική πίεση στην
επιφάνεια της θάλασσας (1Atm), τότε η θερµοκρασία βρασµού ελαττώνεται. Έτσι
το καθαρό νερό όταν βρίσκεται σε µεγάλα υψόµετρα (π.χ πάνω σε ένα βουνό),
τότε βράζει σε θερµοκρασία σηµαντικά µικρότερη από τους 100 0C.
Στην κορυφή του Ολύµπου (2.917 m), το νερό βράζει στους 90 0C.
Ενώ στην κορυφή του Έβερεστ (8.848m), όπου η ατµοσφαιρική πίεση είναι 0,35
ατµόσφαιρες το σηµείο βρασµού του νερού είναι 80°C.
Από την άλλη στη χύτρα ταχύτητας το νερό βράζει στους 120 °C, γιατί ο ατµός
που εγκλωβίζεται ασκεί επιπλέον πίεση στην επιφάνεια του νερού.
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7. Να περιγράψτε το φαινόµενο του βρασµού και της υγροποίησης του
καθαρού νερού.

Γεµίζουµε ένα γυάλινο δοχείο νερό, το τοποθετούµε πάνω από
µια εστία θέρµανσης και παρατηρούµε τι συµβαίνει µέσα στο
δοχείο.
Αρχικά η θερµοκρασία του νερού αυξάνεται και παράγονται
υδρατµοί µε αργό ρυθµό από την επιφάνεια του νερού.
Όταν η θερµοκρασία φθάσει τους 100 οC (P=1 atm),
εκδηλώνεται στο νερό µία έντονη αναταραχή. Οι υδρατµοί
παράγονται γρήγορα και σχηµατίζουν µεγάλες φυσαλίδες σε όλο
τον όγκο του νερού. Το νερό βράζει.
Κατά τη διάρκεια του βρασµού συνυπάρχουν η υγρή και η αέρια κατάσταση. Σε
όλη τη διάρκεια του βρασµού η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή και ίση
µε τη θερµοκρασία βρασµού.
Το αντίστροφο φαινόµενο του βρασµού λέγεται υγροποίηση. Οι υδρατµοί
υγροποιούνται στους 100°C, δηλαδή σε θερµοκρασία ίση µε τη θερµοκρασία
βρασµού.
Τριπλό σηµείο του νερού: Σε κάθε σώµα έτσι και στο νερό για ορισµένες τιµές
της πίεσης και της θερµοκρασίας είναι δυνατό να συνυπάρχουν και οι τρεις φάσεις
του (στερεή – υγρή – αέρια ). Το συγκεκριµένο σηµείο ονοµάζεται τριπλό σηµείο.
Για το νερό το τριπλό του σηµείο αντιστοιχεί σε θερµοκρασία Tc=0,01 0C και πίεση
P=4,58
Torr=4,58mmHg=6,03⋅10-3
atm.
Το
τριπλό
σηµείο
αποτελεί
χαρακτηριστική ιδιότητα του κάθε σώµατος.

8. Τι ονοµάζουµε θερµότητα τήξης και τι θερµότητα ζέσης ή βρασµού;
Η θερµότητα που µεταφέρεται σε ένα στερεό σώµα κατά την τήξη του,
καταναλώνεται για τη µετατροπή του στερεού σε υγρό για αυτό και δεν
αυξάνεται η θερµοκρασία του. Η θερµότητα αυτή είναι ανάλογη της µάζας του
σώµατος και εξαρτάται από το υλικό από το οποίο αποτελείται το σώµα.
Αντίστοιχα, η ποσότητα της θερµότητας που µεταφέρεται σε ένα υγρό σώµα κατά
το βρασµό, είναι ανάλογη της µάζας του σώµατος και εξαρτάται από το υλικό από
το οποίο αποτελείται το σώµα.

9. Ποιο φαινόµενο ονοµάζεται εξάχνωση; Να αναφέρετε παραδείγµατα.

Εξάχνωση ονοµάζουµε το φαινόµενο της απευθείας µετάβασης από τη στερεή
στην αέρια φάση (φυσική κατάσταση), χωρίς προηγουµένως να µεσολαβήσει η
υγρή φάση.
Μέσα σ' ένα δοχείο από πορσελάνη θερµαίνουµε ήπια κρυστάλλους ιωδίου.
Παρατηρούµε ότι το στερεό ιώδιο µετατρέπεται απευθείας σε αέριο χωρίς να
περάσει από την υγρή κατάσταση.
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Ακόµη το στερεό διοξείδιο του άνθρακα (ξηρός πάγος) και οι κρύσταλλοι της
ναφθαλίνης, µεταβαίνουν απευθείας από τη στερεά στην αέρια κατάσταση. ∆ηλαδή
όπως λέµε εξαχνώνονται.
Σε ξηρό περιβάλλον και µε έντονη ηλιακή ακτινοβολία το χιόνι και ο πάγος
επίσης εξαχνώνονται. Το αντίθετο συµβαίνει όταν υδρατµοί βρεθούν σε ψυχρό
αέρα, οπότε σχηµατίζεται στερεό χιόνι.

10. Να αναφέρετε τα σκαλοπάτια των µεταβολών κατάστασης ενός
σώµατος.
Παίρνουµε 1 Kg H2Ο (πάγου) αρχικής θερµοκρασίας -10 °C. Αρχίζουµε να
προσφέρουµε θερµότητα σε αυτόν. Τότε έχουµε τα παρακάτω 5 σκαλοπάτια
µεταβολής της κατάστασης του στερεού πάγου.
1. Αύξηση της θερµοκρασίας του πάγου από την αρχική θπ=-10 °C στη
θερµοκρασία τήξης θΤ=0 °C.
2. Η θερµοκρασία του µείγµατος του υγρού νερού και του πάγου διατηρείται
σταθερή ίση µε θΤ. Είναι το σκαλοπάτι της τήξης. Η θερµότητα που προσφέρεται
σε αυτό το στάδιο είναι ίση µε τη θερµότητα τήξης.

3. Η θερµοκρασία του νερού αυξάνεται από θT µέχρι τη θερµοκρασία βρασµού θβ.

4. Η θερµοκρασία του µείγµατος του νερού και των υδρατµών διατηρείται
σταθερή και ίση µε θβ. Είναι το σκαλοπάτι του βρασµού. Η θερµότητα που
απορροφά το νερό είναι ίση µε τη θερµότητα βρασµού. Σε αυτό το στάδιο
απορροφάται τόση θερµότητα ώστε να µετατραπεί όλη η ποσότητα του υγρού
νερού σε αέριο (υδρατµούς).
5. Αν συγκεντρώσουµε τους υδρατµούς και συνεχίσουµε να προσφέρουµε
θερµότητα τότε η θερµοκρασία των υδρατµών αυξάνεται.
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται τα σκαλοπάτια των µεταβολών κατάστασης
του νερού.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

α. Παρατηρώ,
ενδιαφέροντος
8.

Πληροφορούµαι,

Ενδιαφέροµαι

/

έναυσµα

Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα.

Αναγνώρισε τα φαινόµενα που σχετίζονται µε το νερό και ονόµασέ τα.
Απάντηση:
•

Στο καζάνι που βρίσκεται πάνω στη φωτιά παρατηρείται το φαινόµενο του
βρασµού. Μεταφέρεται θερµότητα στο νερό και αυτό µόλις φτάσει στο
σηµείο ζέσεως η βρασµού (για τη συγκεκριµένη εξωτερική πίεση) αρχίζει να
βράζει και µετατρέπεται σε υδρατµούς. Στο βρασµό το υγρό µετατρέπεται
σε αέριο µε τη µορφή φυσαλίδων που βγαίνουν από όλη τη µάζα του
υγρού και γίνεται σε ορισµένη θερµοκρασία

•

Το νερό της λίµνης και του ποταµού εξατµίζεται από την ελεύθερη
επιφάνειά τους και µετατρέπεται σε υδρατµούς.
Ο βρασµός και η εξάτµιση ανήκουν σε ένα γενικότερο φαινόµενο που
ονοµάζεται εξαέρωση.

•

Όταν οι υδρατµοί ανέβουν σε µεγαλύτερο υψόµετρο όπου η θερµοκρασία
είναι µικρότερη ψύχονται και συµπυκνώνονται (υγροποιούνται). Στη
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συνέχεια οι συµπυκνωµένοι υδρατµοί ψύχονται ακόµη περισσότερο και
µετατρέπονται σε στερεό χαλάζι ή χιόνι και πέφτουν στη γη. Το φαινόµενο
της µετατροπής ενός υγρού σε στερεό ονοµάζεται πήξη και
πραγµατοποιείται σε ορισµένη θερµοκρασία. Για το καθαρό νερό το σηµείο
πήξης είναι 0 0C.
•

Στη συνέχεια το χιόνι τήκεται και λιώνει και µετατρέπεται σε νερό στην
υγρή φυσική κατάσταση.

•

Τελικά η βροχή και το νερό που προέρχεται από την τήξη του χιονιού και
του πάγου επιστρέφει το νερό στα ποτάµια και στις λίµνες.

•

Τα παραπάνω φαινόµενα λέµε ότι συγκροτούν τον «κύκλο του νερού» ή
υδρολογικό κύκλο.

Στην παραπάνω εικόνα παρατηρούνται τα φαινόµενα:
του βρασµού,
της εξάτµισης,
της συµπύκνωσης και υγροποίησης,
της πήξης και
της τήξης.
• Το νερό βρίσκεται σε αυτόν το συνεχή και ασταµάτητο κύκλο εδώ και
εκατοµµύρια χρόνια.
• Από το συνολικό ποσό νερού που εξατµίζεται κάθε χρόνο , 84% εξατµίζεται
από τους ωκεανούς και 16% από τις ηπείρους. Η ίδια συνολική ποσότητα
νερού που εξατµίζεται ετησίως συµπυκνώνεται για να σχηµατίσει σύννεφα
και πέφτει όπως είπαµε σα βροχή, χαλάζι ή χιόνι αλλά κατά τη διεργασία
αυτή, το νερό ανακατανέµεται. Το 75% του συνόλου ξαναπέφτει στους
ωκεανούς και το 25% πάνω στις ηπείρους. Έτσι ένα 9% του νερού του
παραπάνω κύκλου µεταφέρεται από τους ωκεανούς στις ηπείρους. Αυτή
όµως η περίσσεια νερού επιστρέφεται στον ωκεανό είτε µε τα ποτάµια είτε
µε διήθηση µέσα από το έδαφος.

β. Συζητώ, Αναρωτιέµαι, Υποθέτω
2.
Με αφορµή τα φαινόµενα που παρατήρησες στην παραπάνω εικόνα,
γράψε τι περιµένεις να συµβεί στα παρακάτω πειράµατα και αντιστοίχισε τα
πειράµατα αυτά µε τα παραπάνω φαινόµενα. Γράψε τα αντίστοιχα
φαινόµενα δίπλα σε κάθε εικόνα.
I. Αν αφήσεις σε ένα ανοιχτό πλατύ δοχείο λίγο
νερό για αρκετές ώρες ή ηµέρες, ανάλογα µε τη
θερµοκρασία
του
περιβάλλοντος,
τι
θα
παρατηρήσεις;
Απάντηση:

154 Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός

Θα παρατηρήσουµε το φαινόµενο της εξάτµισης (µια µορφή εξαέρωσης η άλλη
είναι ο βρασµός). Το φαινόµενο της εξάτµισης παρατηρείται σε οποιαδήποτε
θερµοκρασία και γίνεται µόνο από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού.
Μάλιστα η ταχύτητα εξάτµισης ενός υγρού εξαρτάται:
Α. Από την επιφάνεια του υγρού. Όσο µεγαλύτερη είναι η επιφάνεια ενός
υγρού, τόσο πιο γρήγορα εξατµίζεται.
Β. Από τη θερµοκρασία του υγρού. Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία ενός
υγρού, τόσο εντονότερα κινούνται τα µόριά του και τόσο ευκολότερα διαφεύγουν
από το υγρό.
Γ. Από την ύπαρξη ρευµάτων και την υγρασία του αέρα. Τα µόρια που
διαφεύγουν, δεν εγκαταλείπουν οριστικά το υγρό. Συχνά, συγκρούονται µε άλλα
ίδια µόρια και επιστρέφουν στο υγρό. Με αυτό τον τρόπο η εξάτµιση γίνεται πιο
αργά. Όταν λοιπόν φυσάει ένα ρεύµα αέρα παρασύρει µακριά από την επιφάνεια
τα µόρια του υγρού που διαφεύγουν και η εξάτµιση γίνεται πιο γρήγορα.
∆. Από το είδος του υγρού. Σε κάποια υγρά, όπως το οινόπνευµα, η βενζίνη και
ο αιθέρας, οι δυνάµεις µεταξύ των µορίων είναι ασθενείς. Έτσι, τα µόριά τους
εύκολα διαφεύγουν από την επιφάνεια του υγρού. Τέτοια υγρά που εξατµίζονται
γρήγορα ονοµάζονται πτητικά.

II. Αν βάλεις λίγο νερό σε ένα δοχείο που το έχεις
τοποθετήσει πάνω σε ένα αναµµένο ηλεκτρικό µάτι,
τι θα παρατηρήσεις;
Απάντηση:
Θα παρατηρήσουµε ότι το νερό θα αρχίσει να βράζει
µόλις η θερµοκρασία γίνει 1000C. Τότε θα αρχίσει η
µετατροπή του υγρού νερού σε υδρατµούς που ανεβαίνουν προς την ατµόσφαιρα.
Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται βρασµός ή εξαέρωση (δεύτερη εικόνα). Το
φαινόµενο του βρασµού πραγµατοποιείται σε ορισµένη θερµοκρασία και έχουµε
ταυτόχρονη µετατροπή του υγρού σε αέριο µε τη µορφή φυσαλίδων από
ολόκληρη τη µάζα του υγρού.

III. Αν κρατήσεις, στη συνέχεια, πάνω από αυτό
το δοχείο ένα παγωµένο µεταλλικό αντικείµενο µε
µεγάλη επιφάνεια, τι θα παρατηρήσεις;
Απάντηση:
Οι
υδρατµοί
ψύχονται
συµπυκνώνονται
και
µετατρέπονται σε σταγονίδια, το φαινόµενο ονοµάζεται συµπύκνωση και
υγροποίηση (τρίτη εικόνα). Η συµπύκνωση µπορεί να γίνει:
α) µε ψύξη (όπως εδώ):
Όταν εκπνέουµε µπροστά από ένα ψυχρό τζάµι, από τους αόρατους υδρατµούς
της θερµής ανάσας µας σχηµατίζονται σταγονίδια νερού.
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∆ηλαδή ψύχονται οι υδρατµοί της αναπνοής µας και υγροποιούνται.
β) Συµπύκνωση µε συµπίεση:

Είναι δυνατό όµως αυξάνοντας την
πίεση ενός αερίου που βρίσκεται σε
ένα
κλειστό
δοχείο
σταθερής
θερµοκρασίας να ελαττώσουµε τον
όγκο του. Μόλις ο όγκος του αερίου
πάρει µια ορισµένη τιµή τότε µε
περαιτέρω συµπίεση παρατηρούµε ότι
η πίεση του αερίου παραµένει
σταθερή ενώ ένα µέρος των ατµών
του υγροποιείται.

P
Έναρξη υγροποίησης

IV. Αν ρίξεις λίγο νερό σε µια παγοθήκη και την
τοποθετήσεις για αρκετή ώρα στην κατάψυξη, τι
θα παρατηρήσεις;
Απάντηση:
Το νερό ψύχεται και µετατρέπεται από υγρό σε πάγο
(στερεό), το φαινόµενο ονοµάζεται πήξη (τέταρτη
εικόνα),

V. Αν τοποθετήσεις µερικά παγάκια σε ένα ποτήρι
έξω από την κατάψυξη, τι θα παρατηρήσεις;
Απάντηση:
Τα παγάκια λιώνουν και µετατρέπονται από στερεό
πάγο σε νερό (υγρό), το φαινόµενο ονοµάζεται τήξη
(πέµπτη εικόνα).

Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου, αναρωτήσου σε ποιες θερµοκρασίες
συµβαίνουν αυτά τα φαινόµενα και γράψε τις υποθέσεις σου.
Απάντηση:
•

Η θερµοκρασία στην οποία βράζει το καθαρό νερό είναι 100
εξωτερική πίεση 1 atm).

0

C (για

Κατά τη διάρκεια του βρασµού συνυπάρχουν η υγρή και η αέρια κατάσταση. Σε
όλη τη διάρκεια του βρασµού η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή και ίση
µε τη θερµοκρασία βρασµού.
•

Οι θερµοκρασίες στις οποίες παραµένει υγρό το νερό είναι µικρότερες από
1000C και µεγαλύτερες από 00C.
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•

Η θερµοκρασία στην οποία µετατρέπεται το καθαρό νερό σε πάγο (Σ.Π) και
ο πάγος σε νερό (Σ.Τ) είναι 0 0C (ταυτίζονται), ενώ οι θερµοκρασίες στις
οποίες παραµένει πάγος είναι µικρότερες από 00C.

•

Το σηµείο βρασµού και το σηµείο υγροποίησης επίσης ταυτίζονται, δηλαδή
έχουν την ίδια τιµή, εδώ 100 0C.

γ. Ενεργώ, Πειραµατίζοµαι
8.
Για να ελέγξεις τις υποθέσεις σου, συγκέντρωσε τα παρακάτω υλικά
και όργανα και πειραµατίσου (µε απόφαση του/της καθηγητή/τριάς του ο
πειραµατισµός µπορεί να γίνει από οµάδες ή το σύνολο των µαθητών).
Υλικά / Όργανα:
Θερµόµετρο οινοπνεύµατος (µε περιοχή τιµών
από -10 0C έως 110 0C), στενό και ψηλό
πυρίµαχο δοχείο (πυρέξ), νερό της βρύσης,
παγάκια, ηλεκτρικό µάτι θέρµανσης.

Πείραµα
Ρίξε στο πυρίµαχο δοχείο µικρή ποσότητα
νερού.
Πρόσθεσε πολλά παγάκια στο νερό.
Βύθισε πλάγια το θερµόµετρο στο νερό µε τα
παγάκια, έτσι ώστε το άκρο του να είναι κοντά
στην επιφάνεια του νερού.
Άναψε το µάτι.
Τοποθέτησε το πυρίµαχο δοχείο µε το νερό και τα παγάκια επάνω στο
αναµµένο ηλεκτρικό µάτι.
∆ιάβασε τη θερµοκρασία και γράψε την στη δεύτερη στήλη του παρακάτω
πίνακα, δίπλα στο χρόνο 0.
Συνέχισε να διαβάζεις και να γράφεις στη δεύτερη στήλη του πίνακα τη
θερµοκρασία κάθε ένα λεπτό, φροντίζοντας να κρατάς πλάγια το θερµόµετρο
ώστε το χέρι σου να µην είναι επάνω από το δοχείο. Όταν αρχίσει να βράζει το
νερό, συνέχισε να διαβάζεις και να γράφεις στον πίνακα τη θερµοκρασία για ακόµη
5 λεπτά, µε ανοιχτό το µάτι.
Κλείσε το µάτι.
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Σηµεί
ωσε,
µε τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σου, τις τιµές των µετρήσεών σου στο
διάγραµµα «θερµοκρασίας – χρόνου», χρησιµοποιώντας το σύµβολο x για κάθε
ζευγάρι τιµών. Σχεδίασε µια γραµµή η οποία να περνάει ακριβώς επάνω ή ανάµεσα
από τα σηµεία στα οποία υπάρχει το σύµβολο x.

Τι παρατηρείς στο διάγραµµα; Συσχέτισε µερικές περιοχές του διαγράµµατος µε τα
φαινόµενα που έχεις παρατηρήσει παραπάνω.
παραπάνω. Τι παρατηρείς σχετικά µε τις τιµές
της θερµοκρασίας στις περιοχές αυτές; Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το νερό σε
αυτές τις περιοχές; Γράψε τις παρατηρήσεις σου και τις συσχετίσεις σου.
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Απάντηση:
Παρακάτω έχουµε έναν πίνακα µε µερικές ενδεικτικές τιµές όπως αυτές
αναγράφονται στο βιβλίο: Η Φυσική µε Πειράµατα Α’ Γυµνασίου
Σηµείωµα / Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό και στον διαδικτυακό τόπο
του
Εργαστηρίου
Φυσικών
Επιστηµών
και
Τεχνολογίας
του
Πανεπιστηµίου Αθηνών:http://micro-kosmos.uoa.gr
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται µερικές τιµές των µετρήσεων (χρόνος σε
λεπτά, θερµοκρασία σε 0C):

Χρόνος
(λεπτά-min)

θερµοκρασία
(0C):

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

-4
-2
0
0
0
0
4
7
11
17
22
29
36
45
55
64
73
82
89
95
97
97
97
97

και το διάγραµµα που προκύπτει είναι το ακόλουθο:
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Από την παρατήρηση της εξέλιξης του πειράµατος και της καµπύλης του
διαγράµµατος προκύπτουν τα εξής:
i) Η θερµοκρασία του πάγου (στερεό) αρχικά αυξάνεται από τους -4
- 0 C έως ότου
φτάσει τους 0 0C. Σε όλη αυτή τη διάρκεια απορροφάται θερµότητα από το νερό
µέσα στο πυρίµαχο δοχείο και η θερµοκρασία αυξάνεται.
ii) Μόλις η θερµοκρασία «φτάσει» στους 0 0C παρατηρείται το φαινόµενο της
τήξης (κατά τη διάρκεια του οποίου συνυπάρχουν η στερεή και υγρή
κατάσταση του νερού). Το ηλεκτρικό µάτι θέρµανσης συνεχίζει να προσφέρει
θερµότητα όµως η θερµοκρασία παραµένει σταθερή µέχρι ότου όλος ο πάγος
να µετατραπεί σε υγρό.
iii) Μόλις έχουµε την πλήρη µετατροπή του πάγου σε νερό αρχίζει η θερµοκρασία
του νερού να αυξάνεται και το φαινόµενο της εξάτµισης γίνεται έντονο. Έτσι
µέρος του υγρού νερού µετατρέπεται σε αέριο (εξατµίζεται).
iv) Όταν το νερό φτάσει κοντά στους 100 0C παρατηρείται το φαινόµενο του
βρασµού µε τη δηµιουργία φυσαλίδων που ανεβαίνουν στην επιφάνεια.
Καθόλη τη διάρκεια του βρασµού η θερµοκρασία παραµένει σταθερή παρόλο
που το νερό απορροφά θερµότητα µέχρι όλο το υγρό να µετατραπεί σε αέριο.
Ακόµη από το πείραµά µας παρατηρούµε ότι η θερµοκρασία βρασµού δεν είναι
ακριβώς 1000C.
Γνωρίζουµε πως όταν µέσα στο νερό είναι διαλυµένες και άλλες ουσίες π.χ αλάτι
τότε το σηµείο ζέσεως του νερού ανυψώνεται δηλαδή γίνεται µεγαλύτερο.
Παρόµοια λέµε ότι έχουµε και ταπείνωση του σηµείου πήξεως δηλαδή το διάλυµα
γίνεται πάγος σε χαµηλότερη θερµοκρασία από το καθαρό νερό. Μάλιστα όσο
µεγαλύτερη είναι η ποσότητα της διαλυµένης ουσίας τόσο µεγαλύτερο είναι το
σηµείο βρασµού και τόσο µικρότερο είναι το σηµείο πήξεως/ τήξεως. Άρα λέµε πως
τα σηµεία βρασµού
ασµού και τήξεως εξαρτώνται από την καθαρότητα του νερού.
νερού
Ακόµη η θερµοκρασία βρασµού εξαρτάται και από το υψόµετρο στο οποίο
πραγµατοποιείται το πείραµα. Έτσι σε µεγάλο υψόµετρο το σηµείο βρασµού του
καθαρού νερού µειώνεται και έτσι το νερό βράζει σε χαµηλότερη θερµοκρασία.
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δ. Συµπεραίνω, Καταγράφω/ διατύπωση θεωρίας
9.
Γράψε τα συµπεράσµατά σου µε βάση τις παρατηρήσεις σου στο
διάγραµµα και τις συσχετίσεις σου:
Απάντηση:
Από το διάγραµµα αλλά και από την πειραµατική διαδικασία µπορούν να
διατυπωθούν τα παρακάτω συµπεράσµατα.
•

Όταν η θερµοκρασία είναι µικρότερη από το σηµείο τήξεως/ πήξεως και
προσφέρεται ενέργεια–θερµότητα τότε η θερµοκρασία του πάγου
αυξάνεται γραµµικά µέχρι τους 00C . Σε αυτή τη θερµοκρασία ο πάγος
αρχίζει να µετατρέπεται σε νερό στους 0 0C (ίδιας θερµοκρασίας).

•

Όσο χρόνο διαρκεί το λιώσιµο του πάγου η θερµοκρασία του πάγου και του
νερού (συγχρόνως) παραµένει σταθερή στους 0 0C, έως ότου όλος ο πάγος
να µετατραπεί σε νερό.

•

Μετά την πλήρη µετατροπή του πάγου σε υγρό νερό η θερµοκρασία του
υγρού νερού αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά πάνω από τους 0 0C και η
εξάτµιση του νερού από την επιφάνειά του γίνεται εντονότερη.

•

Τελικά στη θερµοκρασία των 100 0C αρχίζει ο βρασµός. Κατά τη χρονική
διάρκεια του βρασµού και έως ότου όλο το νερό να µετατραπεί σε
υδρατµούς η θερµοκρασία του νερού παραµένει σταθερή στους 100 0C.

•

Αν στη συνέχεια συλλέγαµε τους υδρατµούς και συνεχίζαµε τη προσφορά
θερµότητας τότε θα παρατηρούσαµε την αύξηση της θερµοκρασίας των
ατµών του νερού.

Ε. Εφαρµόζω, Εξηγώ, Γενικεύω

7.
Τα φαινόµενα που απεικονίζονται στην πρώτη σελίδα και µελέτησες
λέγεται ότι συγκροτούν τον «κύκλο του νερού». Πώς δικαιολογείς αυτή
την ονοµασία;
Απάντηση:
•

Το νερό µέσα στο καζάνι που βρίσκεται πάνω στη φωτιά, το νερό της
λίµνης και του ποταµού βρίσκεται σε υγρή κατάσταση. Στη συνέχεια
σχηµατίζονται υδρατµοί (νερό σε αέρια κατάσταση) επειδή το νερό στο
καζάνι θερµαίνεται και επειδή ο Ήλιος θερµαίνει τις λίµνες και τα ποτάµια.
Οι υδρατµοί ανεβαίνουν προς τα πάνω στην ατµόσφαιρα. Εκεί µόλις οι
υδρατµοί ανέβουν σε µεγαλύτερο υψόµετρο όπου η θερµοκρασία είναι
µικρότερη ψύχονται και συµπυκνώνονται (υγροποιούνται) και
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•

•

µετατρέπονται σε νερό σε υγρή κατάσταση (σταγονίδια στα σύννεφα,
βροχή). Στη συνέχεια οι συµπυκνωµένοι υδρατµοί ψύχονται ακόµη
περισσότερο και µετατρέπονται σε στερεό χαλάζι ή χιόνι και πέφτουν στη
γη.
το χιόνι στην επιφάνεια της γης τήκεται και λιώνει και µετατρέπεται σε
νερό στην υγρή φυσική κατάσταση και επιστρέφει στο ποτάµι, τη λίµνη, ή
τη θάλασσα.
Άρα οι µετατροπές του νερού ακολουθούν ένα κύκλο που ονοµάζεται
«κύκλος του νερού», αφού αρχίζουν και τελειώνουν στην ίδια κατάστασή
του διαγράφοντας έναν κύκλο.
O κύκλος του νερού ( γνωστός και ως υδρολογικός κύκλος) µπορούµε να
πούµε ότι πραγµατοποιείται µεταξύ της θάλασσας του αέρα και του
εδάφους. Το συνεχές της κυκλικής διαδικασίας του κύκλου του νερού
επιτυγχάνεται εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας.

8.
Ποια θεωρείς ότι είναι η σηµασία του κύκλου του νερού για το
περιβάλλον κάθε τόπου, για τα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους;
Απάντηση:
Με τον κύκλο του νερού εμπλουτίζονται οι αποθήκες νερού της γης, είτε είναι αυτές
επιφανειακές, όπως οι θάλασσες και οι λίμνες, είτε είναι υπόγειες (πηγές).
Ακόµη ο «κύκλος του νερού», ρυθμίζει την υγρασία του εδάφους, τη λαμπρότητα της

ημέρας, και τέλος τη συχνότητα και την ένταση των βροχοπτώσεων σε έναν τόπο.
Με τον «κύκλο του νερού», µεταφέρεται το νερό από τις λίµνες ή τις θάλασσες και
στα ψηλότερα βουνά οπότε είναι δυνατή η επιβίωση φυτών και ζώων αλλά και του
ίδιου του ανθρώπου σε µεγαλύτερα υψόµετρα..

Ο «κύκλος του νερού», παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη γεωργία και την αλιεία.
Τελικά είναι πολύ σηµαντικός για τον ίδιο τον πολιτισµό µας, µια και συντελεί στη
σταθερότητα των οικοσυστηµάτων.
Η ρύπανση του νερού της βροχής και της µετατροπής της σε όξινη βροχή,
συντελεί στην μόλυνση των υδάτων µε αποτέλεσμα τη µείωση της βιοποικιλότητας
και την εξαφάνιση των ειδών καθιστώντας το µέλλον του πλανήτη µας αβέβαιο.

9.
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου, µε τη βοήθεια του/της
καθηγητή/τριάς σου, για το αν θα προκύψει αντίστοιχο γράφηµα στο
διάγραµµα, αν µειώνεις τη θερµοκρασία αντί να την αυξάνεις.
Απάντηση:
Θα προκύψει αντίστοιχο γράφηµα σε διάγραµµα θερµοκρασίας – χρόνου που θα
ακολουθεί όµως αντίστροφη πορεία, όπως φαίνεται στο παρακάτω θεωρητικό
διάγραµµα.

Θερµοκρασία
(βαθµοί Κελσίου)
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Θερµοκρασία
(βαθµοί Κελσίου)

Όµως µια πιθανή καµπύλη που θα πάρουµε µέσω του πειράµατος είναι η
παρακάτω:
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10. Με τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σου και µελετώντας το
παράρτηµα, συζήτησε µε τους συµµαθητές σου και εξήγησε τις αλλαγές:
στερεός πάγος

↔ υγρό νερό ↔ υδρατµοί µε τις θέσεις και τις κινήσεις των

µορίων του µικρόκοσµου.
Απάντηση:
Η απάντηση δίνεται στη 1η ερώτηση του παρακάτω θεωρητικού µέρους.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ συνέχεια…
Μικροσκοπική µελέτη των αλλαγών
κατάστασης
1. Πώς συµπεριφέρονται οι δοµικοί λίθοι ενός στερεού και ενός υγρού
σώµατος ως προς την κίνησή τους όταν µεταφέρεται σε αυτό θερµότητα;
Σε κάθε θερµοκρασία (εκτός από τη θερµοκρασία του απόλυτου µηδενός) τα
άτοµα ή µόρια κινούνται (θερµική κίνηση) και µάλιστα η ενέργειά τους είναι
ανάλογη της απόλυτης θερµοκρασίας τους.
Αυτό ισχύει και για τις τρεις φάσεις της ύλης.
ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ:
Στα στερεά σώµατα τα άτοµα (ή µόρια) βρίσκονται σε ορισµένες θέσεις γύρω από
τις οποίες ταλαντώνονται.
Αρχικά η µεταφερόµενη θερµότητα σ’ ένα
στερεό σώµα έχει σαν αποτέλεσµα οι
ταλαντώσεις των δοµικών λίθων να
γίνονται όλο και πιο έντονες δηλαδή
αυξάνεται η κινητική ενέργεια των δοµικών
λίθων του σώµατος και εποµένως αυξάνεται
και η θερµοκρασία του σώµατος.
Όταν όµως η θερµοκρασία φτάσει στο
σηµείο τήξεως, οι ταλαντώσεις είναι τόσο
έντονες, ώστε οι δυνάµεις µεταξύ των
δοµικών
λίθων
δεν
µπορούν
να
τα
συγκρατήσουν πλέον στις θέσεις τους.
Το πλάτος της ταλάντωσης έχει γίνει πολύ
µεγάλο και οι δοµικοί λίθοι αποµακρύνονται
από την αρχική τους θέση και δεν
επιστρέφουν πλέον σ’ αυτή, αλλά κινούνται
πέφτοντας ο ένας πάνω στον άλλο.
Τότε οι δοµικοί λίθοι αρχίζουν να «γλιστρούν» ο ένας επάνω στον άλλο και
οι µεταξύ τους δυνάµεις µειώνονται, οπότε µειώνεται κατά απόλυτη τιµή και η
δυναµική ενέργεια αλληλεπίδρασης των δοµικών λίθων: το στερεό γίνεται υγρό,
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όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Η αντίστροφη διαδικασία συµβαίνει κατά την
πήξη.
Εποµένως µε την απορρόφηση θερµότητας µειώνεται κατά απόλυτη τιµή η
δυναµική ενέργεια χωρίς ωστόσο να µεταβάλλεται η κινητική ενέργεια και άρα η
θερµοκρασία του σώµατος. Έτσι στη διάρκεια των αλλαγών φάσης η θερµοκρασία
παραµένει σταθερή.
Αν όµως συνεχίσουµε περεταίρω τη θέρµανση οι ταχύτητες µε τις οποίες κινούνται
οι δοµικοί λίθοι αυξάνονται οπότε τότε αυξάνεται και η θερµοκρασία του σώµατος.

ΥΓΡΟ ΣΩΜΑ:
Όταν θερµότητα µεταφέρεται σε ένα υγρό, αρχικά αυξάνεται η κινητική ενέργεια
των δοµικών του λίθων, οπότε οι κινήσεις τους γίνονται όλο και πιο έντονες, η
θερµοκρασία του υγρού αυξάνεται.
Σε ορισµένη θερµοκρασία οι δυνάµεις µεταξύ των δοµικών λίθων δεν µπορούν να
τους συγκρατήσουν κοντά τον ένα
στον
άλλο,
οπότε
αρχίζουν
να
κινούνται ελεύθερα: το υγρό γίνεται
αέριο όπως φαίνεται στη διπλανή
εικόνα. Τότε, η αλληλεπίδραση
µεταξύ των δοµικών λίθων έχει
σχεδόν µηδενιστεί. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα
να
µηδενιστεί
η
δυναµική ενέργεια µεταξύ των
δοµικών
λίθων.
Η
αντίστροφη
διαδικασία
συµβαίνει
κατά
την
υγροποίηση.
Κατά τη διάρκεια της τήξης ή του
βρασµού, οι δοµικοί λίθοι του
σώµατος
διατηρούνται
αναλλοίωτοι.
∆ε λιώνουν και δεν εξαερώνονται. Απλώς µεταβάλλεται ο τρόπος που κινούνται και
αλληλεπιδρούν.

2. Γιατί κατά τη διάρκεια των αλλαγών κατάστασης η θερµοκρασία
διατηρείται σταθερή αν και στο σώµα µεταφέρεται θερµότητα;
Κατά τη διάρκεια των αλλαγών κατάστασης αλλάζουν οι δυνάµεις µεταξύ των
δοµικών λίθων (ατόµων µορίων ή ιόντων) των σωµάτων και κατά συνέπεια
µεταβάλλεται η δυναµική τους ενέργεια. Έτσι ,
η κινητική ενέργεια των δοµικών λίθων του σώµατος διατηρείται σταθερή,
η δυναµική τους ενέργεια αλλάζει.
Η εσωτερική ενέργεια δίνεται από τη σχέση U=Κολ+Uδυναµική.
Στις αλλαγές φάσης, εποµένως, η εσωτερική ενέργεια (U) του σώµατος
µεταβάλλεται, επειδή µεταβάλλεται η συνολική δυναµική ενέργεια
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(Uδυναµική) των δοµικών λίθων, αν και η θερµική, δηλαδή η κινητική ενέργεια
(Κολ) του σώµατος, µένει σταθερή.
Έτσι αφού δε µεταβάλλεται η κινητική ενέργεια του σώµατος, δεν µεταβάλλεται
και η θερµοκρασία του σώµατος.
Στην πραγµατικότητα δεν µπορούµε να γνωρίζουµε την εσωτερική ενέργεια ενός
σώµατος. Αυτό που µπορούµε να µετράµε είναι η µεταβολή της εσωτερικής
ενέργειας ενός σώµατος ή ενός συστήµατος. Όµως η εσωτερική ενέργεια ενός
σώµατος αυξάνεται, όταν αυτό απορροφά από το εξωτερικό περιβάλλον µια ή
περισσότερες µορφές ενέργειας όπως µηχανική, θερµική, ηλεκτρική κά.
Έτσι καθώς µεταβαίνουµε από τη στερεή στην υγρή και στη συνέχεια στην αέρια
φυσική κατάσταση, η εσωτερική ενέργεια του σώµατος αυξάνεται.
Για παράδειγµα,
Το νερό θερµοκρασίας 0°C έχει µεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια από ίση
ποσότητα πάγου ίδιας θερµοκρασίας. Η διαφορά στην εσωτερική ενέργειά τους
ισούται µε τη θερµότητα τήξης που απορρόφησε.
Επίσης για τον ίδιο λόγο, υδρατµοί στους 100 °C έχουν µεγαλύτερη
εσωτερική ενέργεια από ίση ποσότητα νερού ίδιας θερµοκρασίας.
Ακόµη:
Κάθε ένα µόριο πρέπει να απορροφήσει ορισµένη ενέργεια για να αλλάξει ο
τρόπος σύνδεσής του µε τα υπόλοιπα. Άρα, η θερµότητα τήξης ή βρασµού
είναι ανάλογη µε τη µάζα του σώµατος: διπλάσια µάζα πάγου (διπλάσιος
αριθµός µορίων) χρειάζεται διπλάσια θερµότητα για να λιώσει.
Εξάλλου, επειδή οι δυνάµεις µεταξύ των δοµικών λίθων δεν είναι εξίσου ισχυρές
στα διάφορα υλικά, η θερµότητα τήξης και βρασµού (για την ίδια µάζα) διαφέρει
από υλικό σε υλικό. Η λανθάνουσα θερµότητα τήξης, για παράδειγµα, του χαλκού
είναι διπλάσια από του χρυσού.
Για το ίδιο υλικό η λανθάνουσα θερµότητα βρασµού είναι πάντοτε µεγαλύτερη από
τη θερµότητας τήξης δηλαδή η διαφορά των εσωτερικών ενεργειών στην 1η
περίπτωση είναι µικρότερη από ότι στη δεύτερη.
Συµπερασµατικά λοιπόν ισχύει ότι:
i) η θερµότητα εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος,
ii) η λανθάνουσα θερµότητα εξαρτάται από το υλικό του σώµατος και
iii) η λανθάνουσα θερµότητα βρασµού ενός σώµατος είναι πάντα µεγαλύτερη από
τη λανθάνουσα θερµότητα τήξης του.
3. Μεταβάλλεται η µάζα και όγκος κατά την τήξη;

166 Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
Σε κάθε αλλαγή φάσης είπαµε ότι η θερµοκρασία του για σταθερή πίεση
παραµένει σταθερή. Όπως επίσης σταθερή παραµένει και η µάζα του σώµατος.
Όµως σε κάθε αλλαγή V
φάσης έχουµε µεταβολή
του
όγκου
και
της
ρό
υγ
πυκνότητας
του
σώµατος.
Στα περισσότερα υλικά ο
όγκος αυξάνεται κατά
την
τήξη
και
ελαττώνεται κατά την
πήξη. Για παράδειγµα,
όταν το λάδι ή ο υγρός
µόλυβδος στερεοποιείται,
ο όγκος του ελαττώνεται.

ερ
στ

εό

Μόλυβδος
0

C

∆εν ισχύουν όµως τα ίδια και για το νερό.
Το νερό που προκύπτει από την τήξη του πάγου έχει ίδια µάζα, αλλά µικρότερο
όγκο.
V
Όταν ο πάγος τήκεται, ο όγκος
του ελαττώνεται. Αντίθετα, όταν
ς
το νερό γίνεται πάγος στους 0
γο
ά
π
°C, ο όγκος του αυξάνεται. Στο
διπλανό διάγραµµα φαίνεται
πως µεταβάλλεται ο όγκος του
ό
νερ
νερού κατά τη θέρµανσή του
από τους -10 στους +10 0C.
Παρατηρούµε
ότι
κατά
τη
θέρµανση του νερού από τους 0
0
C µέχρι τους +4 0C ο όγκος
0
του
ελαττώνεται
αντί
να -10
-5
0
+5
+10
C
αυξάνεται. Τότε όµως αυξάνεται
η πυκνότητά του. Έτσι ο πάγος των 0 0C έχει µεγαλύτερο όγκο και άρα µικρότερη
πυκνότητα από το νερό των 4 0C, και άρα ο πάγος επιπλέει στο νερό.
Η ελάττωση αυτή του όγκου του νερού από τους 0 0C στους +4 0C ονοµάζεται
ανωµαλία της διαστολής του νερού.
Μετά τους 0 0C ο όγκος του νερού αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας
του.
Εποµένως:
Κατά την τήξη ενός στερεού ή την πήξη ενός υγρού, η µάζα του
διατηρείται σταθερή, ενώ ο όγκος του µεταβάλλεται.
Ο πάγος έχει µεγαλύτερο όγκο από ίση µάζα νερού ίδιας θερµοκρασίας, οπότε
έχει µικρότερη πυκνότητα από το νερό. Για αυτό το λόγο ένα γυάλινο µπουκάλι
γεµάτο µε νερό, όταν παγώσει στην κατάψυξη του ψυγείου µας, σπάει και τα
παγάκια επιπλέουν στην πορτοκαλάδα µας.
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4. Πώς µπορούµε να ερµηνεύσουµε µικροσκοπικά την αύξηση του όγκου
του νερού κατά την πήξη;
Στο νερό τα µόρια "γλιστρούν" το ένα πάνω στο άλλο ενώ βρίσκονται σχεδόν σε
επαφή µεταξύ τους. Όταν το νερό γίνεται πάγος, τα µόρια σχηµατίζουν
εξάγωνα, οπότε ο χώρος που καταλαµβάνουν αυξάνεται.
Έτσι στο νερό των 0 °C παραµένουν ακόµη «µικροσκοπικοί κρύσταλλοι» πάγου.
Από 0 °C µέχρι 4 °C, αυτοί οι «µικροσκοπικοί κρύσταλλοι» πάγου λιώνουν σιγάσιγά. Έτσι, ο όγκος του νερού που προκύπτει από το λιώσιµο αυτών είναι
µικρότερος. Στους 4 °C όλοι σχεδόν οι µικροκρύσταλλοι πάγου έχουν λιώσει. Άρα,
από 0 °C µέχρι 4 °C ο όγκος του νερού ελαττώνεται. Αντίθετα κατά την ψύξη από
4 °C µέχρι 0 °C, ο όγκος του υγρού νερού αυξάνεται.

5. Πώς µπορούµε να µεταβάλλουµε το σηµείο τήξης και το σηµείο
βρασµού ενός σώµατος;

α) Επίδραση διαλυµένων ουσιών
Όταν σε πάγο ρίξουµε αλάτι, µεταξύ των µορίων του πάγου παρεµβάλλονται
κρυσταλλάκια αλατιού. Οι δυνάµεις µεταξύ των µορίων του πάγου λοιπόν
εξασθενούν και ο πάγος λιώνει σε χαµηλότερη θερµοκρασία από 0 °C.
Έτσι το θαλασσινό νερό, που είναι µείγµα νερού και αλατιού, πήζει σε χαµηλότερη
θερµοκρασία από 0 °C, η οποία εξαρτάται από την περιεκτικότητά του σε αλάτι.
Παρόµοια, αν στο νερό του ψυγείου του αυτοκινήτου προσθέσουµε κατάλληλο
υγρό, το µείγµα πήζει στους -10 °C. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστηµα ψύξης του
κινητήρα προστατεύεται από την αύξηση του όγκου του νερού που θα συνέβαινε
κατά την πήξη του.
β) Επίδραση της πίεσης στο σηµείο τήξεως και βρασµού.

η
ύλ
ξ
τή
ης

Όταν ο πάγος γίνεται νερό, τα
µόρια πλησιάζουν µεταξύ τους. Αν
συµπιέζουµε
(αυξήσουµε
την
πίεση) τον πάγο, βοηθάµε, τα
µόρια να πλησιάσουν µεταξύ τους
και ο πάγος λιώνει σε χαµηλότερη
θερµοκρασία από 0 °C.

P
µπ
Κα

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η
επίδραση της πίεσης στο σηµείο
τήξεως του πάγου. Παρατηρούµε
ότι σε πίεση 1 atm ο πάγος λιώνει
στους 0 °C ενώ όταν αυξάνεται η
πίεση
το
σηµείο
τήξεως
ελαττώνεται κάτω από τους 0 °C.

1 Atm

0
0 C
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Έτσι για παράδειγµα τα παγοπέδιλα που φορούν οι παγοδρόµοι καταλήγουν σε
καµπύλες µεταλλικές λάµες, των οποίων η επιφάνεια είναι αρκετά µικρότερη από
την επιφάνεια των επίπεδων πελµάτων. Συνεπώς, στον πάγο που βρίσκεται κάτω
από τα παγοπέδιλα ασκείται µεγάλη πίεση µε αποτέλεσµα να λιώνει. Έτσι,
µεταξύ των παγοπέδιλων και του πάγου σχηµατίζεται ένα λεπτό στρώµα νερού.
Παρόµοια όσο η πίεση που ασκεί ο αέρας στο νερό είναι υψηλότερη, τόσο
δυσκολότερα τα µόρια του νερού αποµακρύνονται µεταξύ τους. Έτσι, το νερό
βράζει σε υψηλότερη θερµοκρασία. Στη χύτρα ταχύτητας το νερό βράζει στους
120 °C, γιατί ο ατµός που εγκλωβίζεται ασκεί επιπλέον πίεση στην επιφάνεια του
νερού.

Εξάτµιση και συµπύκνωση
6. Ο βρασµός είναι ο µοναδικός τρόπος µε τον οποίο ένα υγρό γίνεται
αέριο;

Ο βρασµός ανήκει σε ένα γενικότερο φαινόµενο που ονοµάζεται εξαέρωση.
Εξαέρωση: Ονοµάζουµε τη µετάβαση από την υγρή φάση στην αέρια, οπότε
παράγονται ατµοί του υγρού.
Η εξαέρωση ενός υγρού µπορεί να γίνει µε 2 τρόπους:
α) την εξάτµιση και
β) το βρασµό.
7. Τι ονοµάζουµε εξάτµιση ενός υγρού;
Ορισµένα µόρια, όταν βρεθούν στην επιφάνεια του υγρού και κινούνται µε
µεγάλη ταχύτητα, καταφέρνουν να υπερνικήσουν την ελκτική δύναµη των
υπόλοιπων και να διαφύγουν στο περιβάλλον (για παράδειγµα στον αέρα), τότε
λέµε ότι το υγρό εξατµίζεται.
Εξάτµιση: Ονοµάζουµε την εξαέρωση (µετατροπή υγρού σε αέριο), που γίνεται
µόνο από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού και σε οποιαδήποτε
θερµοκρασία.
Ακόµη και στη διάρκεια του χειµώνα και στις πολικές περιοχές το νερό των
λιµνών και των ωκεανών εξατµίζεται και έτσι δηµιουργούνται τα σύννεφα και
συντηρείται ο κύκλος του νερού. ∆εν αντιλαµβανόµαστε άµεσα αυτή τη διαδικασία
γιατί οι υδρατµοί, δηλαδή το νερό σε αέρια κατάσταση, είναι αόρατοι.
Χάριν του φαινοµένου της εξάτµισης, ο βρεγµένος δρόµος και τα απλωµένα
ρούχα στεγνώνουν.

Κατά την εξάτµιση ενός υγρού πρέπει να προσφέρεται θερµότητα σε αυτό. Για
παράδειγµα αν ρίξουµε λίγο οινόπνευµα στο χέρι µας το οινόπνευµα εξατµίζεται
παίρνοντας θερµότητα από το χέρι µας, το οποίο έτσι ψύχεται.
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Έχουµε λοιπόν ψύξη λόγω εξάτµισης.
8. Τι ονοµάζουµε συµπύκνωση
συµπύκνωση ενός αερίου;

και

πως

µπορούµε

να

πετύχουµε

Συµπύκνωση: ονοµάζουµε τη µετάβαση από την αέρια στην υγρή φάση σε
θερµοκρασία µικρότερη της θερµοκρασίας υγροποίησης. Πρόκειται δηλαδή
για φαινόµενο που είναι αντίστροφο από την εξάτµιση.
Συµπύκνωση – υγροποίηση µπορούµε να επιτύχουµε ή µε ψύξη του αερίου ή µε
συµπίεση αυτού.
α) Συµπύκνωση µε ψύξη:
Όταν εκπνέουµε µπροστά από ένα ψυχρό τζάµι, από τους αόρατους υδρατµούς
της θερµής ανάσας µας σχηµατίζονται σταγονίδια νερού.
∆ηλαδή ψύχονται οι υδρατµοί της αναπνοής µας και υγροποιούνται.
β) Συµπύκνωση µε συµπίεση:

Είναι δυνατό αυξάνοντας την πίεση
ενός αερίου που βρίσκεται σε ένα
κλειστό
δοχείο
σταθερής
θερµοκρασίας να ελαττώσουµε τον
όγκο του. Μόλις ο όγκος του αερίου
πάρει µια ορισµένη τιµή τότε µε
περαιτέρω συµπίεση παρατηρούµε ότι
η πίεση του αερίου παραµένει
σταθερή ενώ ένα µέρος των ατµών
του υγροποιείται.

P
Έναρξη υγροποίησης

Με συµπύκνωση των υδρατµών της ατµόσφαιρας σχηµατίζονται η οµίχλη και
τα σύννεφα.
Ενώ κατά την εξάτµιση θερµότητα µεταφέρεται από το περιβάλλον στο υγρό,
κατά τη συµπύκνωση θερµότητα µεταφέρεται από τους ατµούς στο
περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο όταν βρέχει ή χιονίζει η θερµοκρασία είναι πάντα
λίγο πιο υψηλή.
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9. Τι ονοµάζουµε ταχύτητα εξάτµισης και
εξαρτάται η ταχύτητα εξάτµισης ενός υγρού;

από

ποιους

παράγοντες

Ταχύτητα εξάτµισης ονοµάζουµε το πηλίκο της µάζας του υγρού που εξατµίζεται
σε κάποιο χρόνο προς το χρόνο αυτό και εκφράζει το πόσο γρήγορα ή αργά
εξατµίζεται ένα υγρό.
Η ταχύτητα εξάτµισης ενός υγρού εξαρτάται:
Α. Από την επιφάνεια του υγρού. Όσο µεγαλύτερη είναι η επιφάνεια ενός
υγρού, τόσο πιο γρήγορα εξατµίζεται.
Β. Από τη θερµοκρασία του υγρού. Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία ενός
υγρού, τόσο εντονότερα κινούνται τα µόριά του και τόσο ευκολότερα διαφεύγουν
από το υγρό.
Γ. Από την ύπαρξη ρευµάτων και την υγρασία του αέρα. Τα µόρια που
διαφεύγουν, δεν εγκαταλείπουν οριστικά το υγρό. Συχνά, συγκρούονται µε άλλα
ίδια µόρια και επιστρέφουν στο υγρό. Με αυτό τον τρόπο η εξάτµιση γίνεται πιο
αργά. Όταν λοιπόν ρεύµα αέρα παρασύρει µακριά από την επιφάνεια τα µόρια του
υγρού που διαφεύγουν, η εξάτµιση γίνεται πιο γρήγορα.
∆. Από το είδος του υγρού. Σε κάποια υγρά, όπως το οινόπνευµα, η βενζίνη και
ο αιθέρας, οι δυνάµεις µεταξύ των µορίων είναι ασθενείς. Έτσι, τα µόριά τους
εύκολα διαφεύγουν από την επιφάνεια του υγρού. Τέτοια υγρά που εξατµίζονται
γρήγορα ονοµάζονται πτητικά.
Αµέσως µετά από ένα ζεστό µπάνιο, ο ατµοσφαιρικός αέρας πάνω από το λουτήρα
περιέχει πολύ περισσότερους υδρατµούς απ' ό,τι ο αέρας στον υπόλοιπο χώρο του
δωµατίου. Έτσι η εξάτµιση γίνεται πιο αργά. Όταν µετά το µπάνιο αποµακρυνόµαστε από το
χώρο του λουτήρα η εξάτµιση γίνεται πιο γρήγορα λόγω έλλειψης υδρατµών. Όµως για να
γίνει η εξάτµιση του νερού από το σώµα µας αυτό απορροφά θερµότητα απ’ το σώµα µας µε
αποτέλεσµα να κρυώνουµε.

Κατά την εξάτµιση τα µόρια τα οποία έχουν µεγαλύτερη κινητική ενέργεια άρα
και µεγαλύτερη θερµοκρασία από τα υπόλοιπα διαφεύγουν, στο περιβάλλον µε
αποτέλεσµα η θερµοκρασία του υγρού να ελαττώνεται. Η εξάτµιση λοιπόν είναι µια
διαδικασία ψύξης.
Προκειµένου να διατηρηθεί σταθερή η θερµοκρασία του υγρού που αποµένει, θα
πρέπει θερµότητα να µεταφερθεί από το περιβάλλον σ' αυτό, όπως συµβαίνει και
στο βρασµό. Μάλιστα η θερµότητα που απαιτείται για την εξάτµιση είναι
µεγαλύτερη από την αντίστοιχη θερµότητα βρασµού. Για την εξάτµιση του
νερού από τα ρούχα, τις λίµνες ή τους ωκεανούς, η απαιτούµενη θερµότητα
προέρχεται από τον ήλιο.

Όταν ρίξουµε λίγο οινόπνευµα στο χέρι µας, αισθανόµαστε ψύχος. Πώς
ερµηνεύεται αυτό το φαινόµενο; Καθώς το οινόπνευµα εξατµίζεται, η θερµοκρασία
του ελαττώνεται και από το χέρι µας µεταφέρεται θερµότητα στο ψυχρότερο
οινόπνευµα.
Με συµπύκνωση των υδρατµών της ατµόσφαιρας σχηµατίζονται η οµίχλη και
τα σύννεφα.
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Ενώ κατά την εξάτµιση θερµότητα µεταφέρεται από το περιβάλλον στο υγρό,
κατά τη συµπύκνωση θερµότητα µεταφέρεται από τους ατµούς στο περιβάλλον. Γι'
αυτό και είναι πάντα λίγο πιο υψηλή η θερµοκρασία όταν βρέχει ή χιονίζει παρά
όταν δε συµβαίνει κάτι τέτοιο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως
Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ).
1) Οι τρεις συνηθισµένες καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.
Η κατάσταση της ύλης ενός σώµατος δεν είναι δυνατόν να αλλάξει. ( )
2) Το χιόνι είναι νερό σε στερεά κατάσταση. ( )
3) Η µετατροπή του στερεού σε υγρό, ή σύµφωνα µε την επιστηµονική ορολογία
η τήξη του, γίνεται µε µεταβολή της θερµοκρασίας έως ότου µετατραπεί ολόκληρη
η ποσότητα σε υγρό. ( )
4) Κατά το βρασµό η θερµοκρασία του υγρού παραµένει σταθερή ενώ αυτό
σταδιακά µετατρέπεται σε αέριο. ( )
5) Κάθε υγρό βράζει, αλλά σε διαφορετική θερµοκρασία. Η θερµοκρασία βρασµού
είναι µια φυσική σταθερά των καθαρών σωµάτων. ( )
6) Το σηµείο τήξεως µεταβάλλεται όταν µεταβάλλεται η εξωτερική πίεση. ( )
7) Ο βρασµός είναι ο µοναδικός τρόπος µε τον οποίο ένα υγρό γίνεται αέριο. ( )
8) Κατά τη διάρκεια του χειµώνα και στις πολικές περιοχές το νερό των λιµνών και
των ωκεανών σταµατάει να εξατµίζεται και έτσι δε συντηρείται ο κύκλος του
νερού. ( )
9) Όταν οι θερµοί υδρατµοί της ανάσας µας συναντούν το ψυχρό τζάµι,
συµπυκνώνονται και σχηµατίζονται σταγονίδια νερού. ( )
10) Η θερµότητα που απαιτείται για την εξάτµιση είναι µεγαλύτερη από την
αντίστοιχη θερµότητα βρασµού. ( )
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
1)
α)
β)
γ)
δ)

Κατά τη διάρκεια της τήξης ή της πήξης,
η θερµοκρασία µεταβάλλεται.
δεν έχουµε καµία µεταφορά θερµότητας.
σχηµατίζονται φυσαλίδες αερίου.
συνυπάρχουν και οι δυο καταστάσεις (φάσεις) της ύλης: η στερεά και η υγρή.

2) Κατά το βρασµό,
α) η θερµοκρασία του υγρού παραµένει σταθερή ενώ αυτό σταδιακά µετατρέπεται
σε αέριο.
β) Η θερµοκρασία αυξάνεται.
γ) Η θερµοκρασία µειώνεται.
δ) ∆εν έχουµε καµιά µετατροπή φάσης.
3)
α)
β)
γ)
δ)

Η θερµοκρασία πήξης,
είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία τήξης
είναι µικρότερη από τη θερµοκρασία τήξης
συµπίπτει µε τη θερµοκρασία τήξης.
µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα µε τη θερµοκρασία τήξης.

4) Για να λιώσει µια ποσότητα πάγου ίση µε 30 g απαιτείται θερµότητα Q. Για να
λιώσει µια ποσότητα πάγου ίση µε 10 g απαιτείται θερµότητα
α) 3Q
β) Q/3
γ) Q
δ) 9Q.
5) Κατά τη διάρκεια της πήξης ενός σώµατος έχουµε,
α) προσφορά θερµότητας στο σώµα.
β) αποβολή θερµότητας από το σώµα.
γ) δεν έχουµε καµία ανταλλαγή θερµότητας µε το περιβάλλον.
δ) η θερµοκρασία του σώµατος µειώνεται.

6) Κατά τη θέρµανση του λαδιού,
α) Ο όγκος του µειώνεται.
β) Η πυκνότητά του µειώνεται.
γ) Η µάζα του αυξάνεται.
δ) Η πυκνότητα του παραµένει σταθερή.

7) Όταν το νερό ψύχεται και γίνεται πάγος στους 0 0C,
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α) ο όγκος του αυξάνεται γι’ αυτό το γυάλινο µπουκάλι που το περιέχει µπορεί να
σπάσει.
β) ο όγκος του µειώνεται και η πυκνότητά του αυξάνεται.
γ) η µάζα του παραµένει σταθερή αλλά η πυκνότητά του αυξάνεται.
δ) η µάζα του αυξάνεται γι’ αυτό το γυάλινο µπουκάλι που το περιέχει µπορεί να
σπάσει.

8) Στη χύτρα ταχύτητας,
α) το νερό βράζει στους 120 °C, γιατί ο ατµός που εγκλωβίζεται ασκεί επιπλέον
πίεση στην επιφάνεια του νερού.
β) το νερό βράζει στους 100 0C γιατί η θερµοκρασία βρασµού είναι σταθερή.
γ) όσο η πίεση που ασκεί ο αέρας στο νερό είναι υψηλότερη, τόσο δυσκολότερα τα
µόρια του νερού αποµακρύνονται µεταξύ τους. Έτσι, το νερό βράζει σε
χαµηλότερη θερµοκρασία .
δ) το νερό βράζει στους 80 0C άρα βράζει γρηγορότερα.

9) Στην κορυφή του όρους Κερκίνη,
α) Η ατµοσφαιρική πίεση είναι µικρότερη άρα το φαγητό βράζει γρηγορότερα.
β) Η ατµοσφαιρική πίεση είναι µικρότερη, άρα το σηµείο βρασµού του νερού είναι
µικρότερο από 100 0C και άρα το φαγητό «θέλει» περισσότερο χρόνο για να
βράσει.
γ) το σηµείο βρασµού του νερού είναι >1000 C.
δ)το σηµείο βρασµού του νερού είναι 1000 C γιατί είναι ανεξάρτητο της εξωτερικής
πίεσης.
10) Συµπύκνωση ενός αερίου µπορούµε να πετύχουµε,
α) µόνο µε ψύξη αυτού.
β) µόνο µε συµπίεση αυτού.
γ) και µε ψύξη και µε συµπίεση αυτού.
δ) εξαιρετικά δύσκολα και µόνο σε πολύ χαµηλές πιέσεις.

11) Όταν βρέχει ή χιονίζει,
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α) έχουµε συµπύκνωση οπότε θερµότητα µεταφέρεται από τους ατµούς στο
περιβάλλον γι' αυτό και η θερµοκρασία είναι λίγο πιο υψηλή.
β) έχουµε εξάτµιση και η θερµοκρασία «πέφτει».
γ) θερµότητα µεταφέρεται από το περιβάλλον στις σταγόνες της βροχής ή το χιόνι.
δ) η θερµοκρασία δε µεταβάλλεται.

Να συµπληρώσετε τα κενά
1) α) Κατά τη θέρµανση ενός στερεού σώµατος (π.χ πάγος) αυξάνεται η
θερµοκρασία του
………………………...

σώµατος

µέχρις

ότου

αρχίσει

η

µετατροπή

του

σε

β) Η µετατροπή του στερεού σε υγρό, ή σύµφωνα µε την επιστηµονική ορολογία η
…………………………. του, γίνεται χωρίς να αυξηθεί η θερµοκρασία η οποία παραµένει
……………………. έως ότου µετατραπεί ολόκληρη η ποσότητα σε υγρό.
Στη συνέχεια αυξάνει η θερµοκρασία του υγρού και εµφανίζονται ατµοί στην
επιφάνειά του, εµφανίζεται δηλαδή το φαινόµενο της ……………………….. Καθώς
αυξάνει η θερµοκρασία του υγρού σχηµατίζονται φυσαλίδες στο εσωτερικό του
των οποίων ο αριθµός διαρκώς αυξάνει.
γ) Όταν οι φυσαλίδες παράγονται από ολόκληρη τη µάζα του υγρού, σύµφωνα µε
την επιστηµονική ορολογία συµβαίνει το φαινόµενο του ………………….. Κατά τη
διάρκεια του φαινοµένου η θερµοκρασία του υγρού παραµένει σταθερή ενώ αυτό
σταδιακά µετατρέπεται σε αέριο.
2) Κάθε καθαρό σώµα έχει τη δική του θερµοκρασία τήξης/πήξης, που
χαρακτηρίζει το ………………..του σώµατος. Είναι, όπως λέµε, µια φυσική
………………………..του υλικού του σώµατος.
3) Το αντίστροφο φαινόµενο του βρασµού λέγεται………………... Οι υδρατµοί
υγροποιούνται
στους
100°C,
δηλαδή
σε
θερµοκρασία
ίση
µε
τη
θερµοκρασία…………………….
4) Ο βρασµός είναι µια περίπτωση…………………... Η εξαέρωση ενός υγρού µπορεί να
γίνεται µόνο από την ελεύθερη επιφάνειά του οπότε το φαινόµενο ονοµάζεται
…………………ή από ολόκληρη τη µάζα του υγρού οπότε ονοµάζεται………………………...
5) Κατά την τήξη ενός στερεού ή την πήξη ενός υγρού, η µάζα του
διατηρείται………………., ενώ ο όγκος του……………………..
6) Ο πάγος έχει …………………..όγκο από ίση µάζα νερού ίδιας θερµοκρασίας, οπότε
έχει ………………….πυκνότητα από το νερό και συνεπώς θα επιπλέει στο νερό.

7) Η εξάτµιση ενός υγρού γίνεται µόνο από την ελεύθερη ………………………..του
υγρού και σε …………………………………….θερµοκρασία.
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Φύλλο Εργασίας 7
Η ∆ιαστολή και Συστολή του Νερού – Μια φυσική
«Ανωµαλία»
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Θερµική διαστολή και συστολή.
1. Τι ονοµάζουµε θερµική διαστολή και τι θερµική συστολή των σωµάτων;
Όλα σχεδόν τα σώµατα στερεά, υγρά και αέρια, όταν αυξάνεται η θερµοκρασία
τους (θερµαίνονται), διαστέλλονται, αυξάνεται δηλαδή ο όγκος τους, ενώ όταν
µειώνεται η θερµοκρασία τους (ψύχονται), συστέλλονται. Το φαινόµενο αυτό
ονοµάζεται θερµική διαστολή και το αντίθετο της φαινόµενο, συστολή.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο θέρµανσης τα υλικά σώµατα διαστέλλονται όταν
αυξάνεται η θερµοκρασίας τους.
Η διαστολή του σώµατος κατά µία διάστασή του ονοµάζεται γραµµική
διαστολή.
Πειραµατικά έχει βρεθεί ότι η διαστολή είναι:
ανάλογη της θερµοκρασίας του σώµατος, δεδοµένο που αξιοποιείται στην
κατασκευή των θερµοµέτρων τα οποία περιέχουν υδράργυρο ή οινόπνευµα.
2. Τι ονοµάζουµε γραµµική διαστολή των στερεών σωµάτων;
Οι γραµµικές διαστάσεις ενός στερεού σώµατος είναι το µήκος, το πλάτος και το
ύψος του. Η µεταβολή οποιασδήποτε γραµµικής διάστασης του στερεού, όταν
µεταβάλλεται η θερµοκρασία του, λέγεται γραµµική διαστολή.
Όταν θερµάνουµε µια µεταλλική ράβδο ή ένα σύρµα, το µήκος τους αυξάνεται
πολύ περισσότερο συγκριτικά µε τις άλλες διαστάσεις τους. Η διαστολή αυτή
ονοµάζεται γραµµική διαστολή ή διαστολή κατά µήκος. Αν θερµάνουµε ράβδους
από διαφορετικά υλικά και µετρήσουµε τη µεταβολή της θερµοκρασίας τους (∆θ)
καθώς και την αντίστοιχη µεταβολή του µήκους τους (∆L), διαπιστώνουµε ότι η
µεταβολή του µήκους:
1. είναι ανάλογη µε τη µεταβολή της θερµοκρασίας (∆θ)
2. είναι ανάλογη µε το αρχικό µήκος του σώµατος (L0)
3. εξαρτάται από το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένη η ράβδος
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Η σχέση που δείχνει πως µεταβάλλεται το µήκος του µονοδιάστατου στερεού
αποδεικνύεται πως είναι πρώτου
L
βαθµού ως προς τη θερµοκρασία,
οπότε παριστάνεται γραφικά µε
µια ευθεία γραµµή.
Προκύπτει ότι για το ίδιο αρχικό
µήκος
L0
αλλά
για
ένα
διαφορετικό υλικό η κλίση της
ευθείας θα ήταν διαφορετική.

L0

0

θ

0

C

3. Τι γνωρίζετε για την επιφανειακή διαστολή και τι για τη διαστολή
όγκου των στερεών σωµάτων;
Όταν θερµαίνεται µια µεταλλική ράβδος, δεν αλλάζει µόνο το µήκος της αλλά η
διαστολή γίνεται ταυτόχρονα σε όλες τις διαστάσεις της. Αυξάνεται, δηλαδή, και το
εµβαδόν των επιφανειών, αλλά και ο όγκος της ράβδου. Η αύξηση του εµβαδού
της επιφάνειας ενός αντικειµένου, όταν αυξάνεται η θερµοκρασία του, ονοµάζεται
επιφανειακή διαστολή.
Στην περίπτωση που οι δυο διαστάσεις ενός σώµατος (µήκος και πλάτος), είναι
πολύ µεγαλύτερες από την τρίτη, το πάχος, τότε η θερµική διαστολή του πάχους
είναι πολύ µικρότερη από τη θερµική διαστολή του πλάτους και του µήκους.
∆ηλαδή, οι δυο διαστάσεις αυξάνονται πολύ περισσότερο από την τρίτη. Η
διαστολή αυτή είναι η επιφανειακή διαστολή.
Ανάλογα, η αύξηση του όγκου ενός στερεού αντικειµένου, όταν αυξάνεται η
θερµοκρασία του, ονοµάζεται κυβική διαστολή ή διαστολή όγκου.
Μπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η θερµική διαστολή του όγκου ενός στερεού ή
υγρού:
1.
είναι ανάλογη µε τη µεταβολή της θερµοκρασίας του (∆θ),
2.
είναι ανάλογη µε τον αρχικό όγκο του (V0) και
3.
εξαρτάται από είδος του υλικού του σώµατος (αV)
Παρόµοια όπως στα στερεά έτσι και στα υγρά έχουµε αύξηση του όγκου τους κατά
τη θέρµανσή τους.
Τα υγρά όµως διαστέλλονται περισσότερο από τα στερεά.
Έτσι η διαστολή του όγκου του (υγρού) υδραργύρου είναι σχεδόν 8 φορές
µεγαλύτερη από αυτή του γυαλιού. Στο θερµόµετρο υδραργύρου όταν αυξάνεται η
θερµοκρασία, αυξάνεται τόσο ο όγκος του γυάλινου δοχείου, όπου βρίσκεται ο
υδράργυρος, όσο και ο όγκος του υδραργύρου. Όµως καθώς ο υδράργυρος
διαστέλλεται πολύ περισσότερο, «ξεχειλίζει» από το γυάλινο δοχείο και ανεβαίνει
στο λεπτό σωλήνα.
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4. Τι γνωρίζετε για διαστολή των αερίων σωµάτων;
Στα στερεά και τα υγρά, η διαστολή λόγω θέρµανσης είναι σχεδόν, ανεξάρτητη
από την πίεση. Στα αέρια όµως, προκειµένου να µελετήσουµε το αποτέλεσµα της
θερµάνσεώς τους είναι απαραίτητο να καθορίσουµε τις συνθήκες πίεσης.
Αποδεικνύεται ότι όταν η θερµοκρασία ενός αερίου µεταβάλλεται ενώ η πίεση του
διατηρείται σταθερή, η αύξηση ή ελάττωση του όγκου του είναι ανάλογη µε τον
όγκο που έχει το αέριο στους 0°C και µε τη µεταβολή της θερµοκρασίας του.
Ο Gay – Lussac βρήκε πειραµατικά τη σχέση που δείχνει πως µεταβάλλεται ο
όγκος του αερίου για σταθερή πίεση.
Σε αντίθεση όµως µε τα στερεά και τα υγρά, η µεταβολή του όγκου δεν
εξαρτάται από το είδος του αερίου. Σε όλα τα αέρια, όταν η θερµοκρασία
µεταβληθεί κατά 1°C, χωρίς να αλλάξει η πίεσή τους, ο όγκος µεταβάλλεται κατά
το 1/273 του όγκου που είχαν στους 0°C.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η εξίσωση που δείνει τον όγκο του αερίου σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία για
σταθερή πίεση είναι
V
πρώτου
βαθµού,
και παριστάνεται µε
ευθεία
γραµµή
όπως φαίνεται στο
διπλανό διάγραµµα.

V0

-273

0

0

p=σταθ.

θ

5. ∆υνάµεις κατά τη διαστολή και συστολή.
Κατά τη διαστολή η µεταβολή του µήκους ή του όγκου των σωµάτων είναι σχετικά
µικρή, όταν όµως αυτή εµποδίζεται, εµφανίζονται έντονα µηχανικά φαινόµενα
όπως το λύγισµα, το σπάσιµο κ.ά.
Κατά τη διαστολή οι δοµικοί λίθοι επεκτείνονται στο χώρο κι η επέκταση αυτή
εκδηλώνεται ως τεράστια δύναµη διαστολής. Έτσι, όταν απότοµα γεµίσουµε ένα
ποτήρι µε καυτό νερό, το εσωτερικό τοίχωµα του ποτηριού θερµαίνεται αµέσως και
η θερµοκρασία του γίνεται πολύ µεγαλύτερη από εκείνη του εξωτερικού
τοιχώµατος. Το εσωτερικό τοίχωµα λοιπόν διαστέλλεται πιο έντονα από το
εξωτερικό. Μία δύναµη από µέσα προς τα έξω προκαλεί ρωγµές στο ποτήρι. Γι'
αυτό το λόγο, τα γυάλινα σκεύη που χρησιµοποιούνται για το ψήσιµο των
φαγητών κατασκευάζονται από ειδικό πυρίµαχο γυαλί (pyrex). Η διαστολή αυτού
του είδους του γυαλιού είναι πολύ µικρότερη συγκριτικά µε εκείνη του κοινού
γυαλιού και έτσι το σκεύος δεν κινδυνεύει µε θραύση.

0

C
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Κατά την αύξηση της θερµοκρασίας των στερεών, αναπτύσσονται πολύ
µεγάλες δυνάµεις, αν εµποδιστεί η ελεύθερη διαστολή τους. Αυτές οι δυνάµεις
είναι δυνατόν να προκαλέσουν παραµόρφωση στις σιδηροτροχιές κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες. Αρχικά το ενδεχόµενο αυτό αντιµετωπίστηκε µε την ύπαρξη
διάκενων µεταξύ των σιδηροτροχιών. Αυτά τα διάκενα προκαλούσαν ταλαντώσεις
(σκαµπανεβάσµατα) του τρένου και δηµιουργούσαν δυσάρεστο αίσθηµα στους
επιβάτες. Σήµερα στα διάκενα τοποθετούν κατάλληλο υλικό που διαστέλλεται
ελάχιστα.
Επίσης στις σιδερένιες γέφυρες, το ένα άκρο τους δε στερεώνεται ακλόνητα, αλλά
είναι τοποθετηµένο πάνω σε κυλιόµενους κυλίνδρους κ.ο.κ.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

α. Παρατηρώ,
ενδιαφέροντος

Πληροφορούµαι
Πληροφορούµαι,

Ενδιαφέροµαι

/

έναυσµα

9.
Στο δηµοτικό σχολείο έχεις µάθει ότι τα υλικά σώµατα, είτε
βρίσκονται στη στερεή είτε στην υγρή είτε στην αέρια κατάσταση, γενικά,
διαστέλλονται όταν θερµαίνονται και συστέλλονται όταν ψύχονται. Το
νερό, όµως, έχει διαφορετική συµπεριφορά όταν θερµαίνεται ή ψύχεται
µεταξύ των θερµοκρασιών 0 0C και 4 0C.. Αυτή περιγράφεται στο
παρακάτω σχήµα και κείµενο της προηγούµενης έκδοσης του βιβλίου του
δηµοτικού σχολείου «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» (2003) της Στ’ τάξης.
Το σχήµα και το κείµενο αναφέρονται σε υποθετικό πείραµα το οποίο δεν
είναι εύκολο να γίνει στη σχολική τάξη ή στο σχολικό εργαστήριο.

Αν γεµίσουµε µε νερό θερµοκρασίας 10 0C ένα δοχείο µε ένα λεπτό σωληνάκι και
αρχίσουµε να το ψύχουµε, στην αρχή θα παρατηρήσουµε ότι το νερό συστέλλεται
όπως
ς όλα τα υγρά. Η στάθµη στο σωληνάκι κατεβαίνει. Κάτω όµως από τους 4
0
C, η συµπεριφορά του νερού είναι διαφορετική από τη συµπεριφορά όλων των
άλλων υγρών.
Ενώ συνεχίζουµε να ψύχουµε το νερό, κάτω από τους 4 0C αρχίζει να
διαστέλλεται, παρόλο που η θερµοκρασία του µειώνεται. Η στάθµη στο λεπτό
σωληνάκι ανεβαίνει. Η ασυνήθης αυτή συµπεριφορά του νερού από τους 4 0C έως
τους 0 0C ονοµάζεται «ανωµαλία συστολής» του νερού.

Συµπέρασµα:
Στα
περισσότερα
υγρά
αύξηση
της
θερµοκρασίας τους οδηγεί στη διαστολή
τους, δηλαδή στην αύξηση του όγκου τους.
Το νερό όµως παρουσιάζει µια ιδιόµορφη
συµπεριφορά.
Όταν θερµαίνεται από τους 0 °C έως 4 °C, ο
όγκος του ελαττώνεται (ανώµαλη συστολή),
ενώ αν ψύχεται από τους 4 °C έως τους 0 °C,
ο όγκος του αυξάνεται (ανώµαλη διαστολή)
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όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα.
σχήµα. Πάνω από τους 4°C και µέχρι τη θερµοκρασία
βρασµού το νερό διαστέλλεται κανονικά.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και η πυκνότητα του νερού µεταβάλλεται µε τη
θερµοκρασία
σία αφού ισχύει ρ=

m
.
V

Επειδή λοιπόν στους 4 °C το νερό έχει το
µικρότερο δυνατό όγκο θα έχει τη
µεγαλύτερη δυνατή πυκνότητα.
πυκνότητα
Το φαινόµενο της ανώµαλης διαστολής του
νερού έχει τεράστια οικολογική σηµασία.
Μεταξύ δυο στρωµάτων νερού
ν
αυτό που
έχει τη µεγαλύτερη πυκνότητα βυθίζεται.
Ας δούµε τι συµβαίνει, όταν κατά τη
διάρκεια του χειµώνα η θερµοκρασία της
επιφάνειας του νερού ελαττώνεται.
Όταν η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη των
4 °C,, το νερό της επιφάνειας έχει
µικρότερη πυκνότητα και η θερµοκρασία
µειώνεται από την επιφάνεια προς τον
πυθµένα. Όταν όµως η θερµοκρασία του
επιφανειακού στρώµατος φθάσει στους 4
°C, αυτό το στρώµα ως πυκνότερο βυθίζεται προς τον πυθµένα. Το νερό
µικρότερης
ης θερµοκρασίας έχει µικρότερη πυκνότητα και επιπλέει. Η µεταβολή της
θερµοκρασίας τώρα αντιστρέφεται. Τελικά µπορεί να σχηµατισθεί πάγος στην
επιφάνεια της λίµνης ή της θάλασσας, ενώ στο εσωτερικό η θερµοκρασία είναι
µεγαλύτερη και µάλιστα 4 °C στον πυθµένα
πυθµένα και το νερό διατηρείται
διατηρείτα στην υγρή
µορφή. Στις υπόλοιπες θερµοκρασίες το νερό ακολουθεί το γενικό κανόνα που
αναφέρθηκε παραπάνω. Η ασυνήθης αυτή συµπεριφορά του νερού από τους 40C
έως τους 0 0C ονοµάζεται «ανωµαλία συστολής» του νερού.

β. Συζητώ, Αναρωτιέµαι,
Αναρωτιέµαι Υποθέτω
3.
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου για την ασυνήθιστη αυτή
συµπεριφορά του νερού στην περιοχή θερµοκρασιών µεταξύ 4 0C και 0 0C.
Έχουν και άλλα υγρά την ίδια συµπεριφορά σε αυτές τις θερµοκρασίες;
Γράψε τις υποθέσεις σου.

Απάντηση:
Κανένα άλλο υγρό δεν έχει την ίδια συµπεριφορά σε αυτές τις θερµοκρασίες.

4.
Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες. Πώς µπορείς να τις εξηγήσεις µε
βάση τη συµπεριφορά του νερού σε χαµηλές θερµοκρασίες; Γράψε τις
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υποθέσεις σου.

Απάντηση:
Το νερό µέσα στο µπουκάλι της πρώτης εικόνας όταν τοποθετηυεί στην κατάψυξη
του ψυγείο µας ψύχεται και η θερµοκρασία του φτάνει στους 4 0 C. Στη συνέχεια
και καθώς συνεχίζεται η ψύξη του νερού και µέχρι τους 0 0C το νερό διαστέλλεται
«ανωµαλία διαστολής» του νερού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να αυξάνεται ο
όγκος του και το µπουκάλι να διογκώνεται.
Η αύξηση του όγκου του νερού καθώς αυτό ψύχεται από θερµοκρασίες πάνω από
4 0C σε χαµηλότερες, έχει σαν αποτέλεσµα να αυξάνεται ο όγκος του κα άρα να
µειώνεται η πυκνότητά του αφού µε τη διαστολή (ή τη συστολή), η µάζα του
νερού παραµένει σταθερή. Έτσι λοιπόν ο πάγος που σχηµατίζεται στις ψυχρές
θάλασσες έχει µικρότερη πυκνότητα από το νερό των 4 0 C που βρίσκεται κάτω
από τον πάγο ο οποίος επιπλέει στο νερό.
Τα προηγούµενα εξηγούν γιατί το νερό των θαλασσών παγώνει µόνο στην
επιφάνειά τους. Τα ψάρια µέσα στη θάλλασα δεν κινδυνεύουν να παγώσουν µια
και η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη από τους 0 0C.
Έτσι ο Εσκιµώος δεν έχει παρά να ανοίξει µια τρύπα στον πάγο ώστε να είναι
δυνατό το ψάρεµα.

γ. Ενεργώ, Πειραµατίζοµαι
9.
Για να ελέγξεις µε πειραµατισµό τις υποθέσεις σου και στα δύο
ερωτήµατα, συγκέντρωσε τα παρακάτω υλικά.
Υλικά / Όργανα:
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ύο πλαστικά καπάκια,
νερό,
λάδι,
δύο ποτήρια,
δύο όµοια µπουκάλια γυάλινα ή πλαστικά,
διαφανές πλαστικό δοχείο,
τρία θερµόµετρα οινοπνεύµατος (µε επιθυµητή περιοχή τιµών από -10 0C
έως 50 0C),
παγάκια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για την ολοκλήρωση των πειραµάτων 1 και 2 χρειάζεται αρκετός χρόνος. Γι’ αυτό,
φρόντισε ή να προετοιµάσεις ό,τι χρειάζεται από την προηγούµενη ηµέρα ή θα
περιµένεις τα αποτελέσµατά τους έως το επόµενο µάθηµα.
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Πείραµα 1
Γέµισε το ένα πλαστικό καπάκι µε
νερό και το άλλο µε λάδι, µέχρι το χείλος
τους. Βάλε τα δύο καπάκια στην
κατάψυξη.
Μετά από µερικές ώρες, όταν τα δύο
υγρά έχουν παγώσει, παρατήρησε
προσεχτικά το σχήµα της επιφάνειας
καθενός.
Ζωγράφισε το σχήµα που έχει
έχε τώρα η
επιφάνεια του κάθε υγρού στο διπλανό
χώρο.
Τοποθέτησε το παγάκι από νερό σε ένα
ποτήρι που περιέχει µέχρι τη µέση νερό.
Τοποθέτησε το παγάκι από λάδι σε ένα
άλλο ποτήρι που περιέχει µέχρι τη µέση
λάδι.
Γράψε τις παρατηρήσεις σου.

Απάντηση:
Πείραµα 1
Όπως προκύπτει από την
παρατήρηση και από το
διπλανό σχήµα,
Ο
όγκος
του
νερού
αυξήθηκε µε την ψύξη,
(ανώµαλη διαστολή του
νερού) και η επιφάνεια του
νερού
που
πάγωσε
καµπυλώθηκε
προς
τα
πάνω. Αντίθετα µε την
ψύξη ο όγκος του λαδιού ελαττώθηκε (συστολή) και η επιφάνεια του λαδιού που
πάγωσε καµπυλώθηκε προς τα κάτω, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα.
Βγάζουµε τα παγάκια νερού και λαδιού από τα καπάκια και τα ρίχνουµε αντίστοιχα
στα ποτήρια µε το νερό και το λάδι. Παρατηρούµε τότε ότι το παγάκι νερού
επιπλέει στο νερό, (ανώµαλη διαστολή-συστολή
διαστολή συστολή του νερού), ενώ το παγάκι λαδιού
βυθίζεται στο λάδι, (κανονική διαστολή-συστολή
διαστολή συστολή του λαδιού και των άλλων
υγρών).
Τι συµβαίνει όµως αν βυθίσουµε το παγάκι νερού στο ποτήρι µε το λάδι και το
παγάκι
αγάκι λαδιού στο ποτήρι µε το νερό; Εξηγείστε!

Πείραµα 2
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Γέµισε µέχρι το χείλος τους δύο όµοια µπουκάλια γυάλινα ή πλαστικά, το
πρώτο µε νερό και το δεύτερο µε λάδι.
Κλείσε τα δύο δοχεία και τοποθέτησέ τα στην κατάψυξη (αριστερή εικόνα).
Υποδεικνύεται (για
για να αποφευχθεί έκτακτος καθαρισµός της κατάψυξης …) αν
χρησιµοποιηθούν γυάλινα µπουκάλια κατά την εκτέλεση αυτού του πειράµατος,
πειράµατος να
τοποθετηθούν και τα δύο σε κλειστή πλαστική σακούλα.
σακούλα
Μετά από µερικές ώρες, όταν τα υγρά έχουν παγώσει, άνοιξε την πόρτα της
κατάψυξης (δεξιά εικόνα).

Γράψε τις παρατηρήσεις σου.

Απάντηση:
Πείραµα 2
Όταν ανοίξουµε την κατάψυξη του ψυγείου µας µετά από µερικές ώρες θα
παρατηρήσουµε ότι το µπουκάλι µε το νερό θα έχει διογκωθεί (αν είναι πλαστικό)
ή θα έχει σπάσει (αν είναι γυάλινο), γιατί ο όγκος του νερού αυξήθηκε καθώς το
νερό έγινε πάγος, σε αντίθεση µε το µπουκάλι µε το λάδι που δεν θα έχει πάθει
τίποτα,, αφού ο όγκος του λαδιού µειώθηκε όταν το λάδι πάγωσε.

Πείραµα 3
Γέµισε το διαφανές δοχείο µε νερό µέχρι τη
µέση.
Πρόσθεσε περίπου 20 παγάκια.
Κρέµασε µε σχοινί τα τρία θερµόµετρα
προσέχοντας ώστε τα δοχεία τους µε το
οινόπνευµα να είναι σε διαφορετικά βάθη. Το ένα
κοντά στον πάτο του δοχείου, το άλλο στη µέση
του δοχείου
χείου και το άλλο στο πάνω µέρος του.
Περίµενε δέκα λεπτά, χωρίς να ανακινήσεις ή
να ανακατέψεις το νερό.
∆ιάβασε τις τιµές των θερµοκρασιών στα τρία θερµόµετρα.
Γράψε αυτές τις τιµές στον παρακάτω πίνακα.
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Σύγκρινε τις θερµοκρασίες και γράψε τις παρατηρήσεις σου.

Απάντηση:
Πείραµα 3
Η θερµοκρασία στο πάνω µέρος του δοχείου είναι περίπου
προβλέπεται να είναι ακριβώς 0 0C και να υπάρχει πάγος.

0

0

C. Θεωρητικά

Παρόλα αυτά το δοχείο δεν είναι θερµικά µονωµένο αλλά βρίσκεται σε επαφή µε
το περιβάλλον του, οπότε είναι δυνατό η θερµοκρασία να είναι διαφορετική.
Επίσης υπάρχουν σφάλµατα µετρήσεων (µη σωστή ανάγνωση ή µη σωστή
βαθµονόµηση του θερµοµέτρου). Επιπλέον γνωρίζουµε
γνωρίζουµε ότι η θερµότητα ρέει µε
ρεύµατα µεταφοράς µέσα στο δοχείο που οφείλονται στη διαφορετική θερµοκρασία
των διαφόρων στρωµάτων του νερού.
Καθώς µεταβαίνουµε από πάνω προς τα κάτω η θερµοκρασία αυξάνεται (το θερµό
νερό έχει µεγαλύτερη πυκνότητα εφόσον
εφόσον βρισκόµαστε στην περιοχή 0 0C – 4 0C)
και άρα ως πυκνότερο «βυθίζεται».
Έτσι στο µέσο του δοχείου η θερµοκρασία είναι περίπου

2 0C.
0

Τελικά η θερµοκρασία στο κάτω µέρος του δοχείου είναι περίπου 4 C που είναι
και η µεγαλύτερη δυνατή. Σε αυτή τη θερµοκρασία το νερό έχει το µικρότερο
όγκο και άρα τη µεγαλύτερη πυκνότητα.
Για την εκτέλεση του πειράµατος καλό είναι να χρησιµοποιήσουµε νερό από το
ψυγείο (θερµοκρασίας 50C έως 100C) και όχι νερό από τη βρύση που έχει
υψηλότερη θερµοκρασία..

δ. Συµπεραίνω, Καταγράφω/
Καταγράφω διατύπωση θεωρίας
10. Γράψε τα συµπεράσµατά σου µε βάση τις παρατηρήσεις σου στα
πειράµατα:
1, 2)
3)
Απάντηση:
Από τα πειράµατα τα 1, 2) συµπεραίνουµε πως όταν το νερό παγώνει και ψύχεται
ο όγκος του αυξάνεται άρα διαστέλλεται. Αυτό όµως δε συµβαίνει µε κανένα από
τα υπόλοιπα υγρά (π.χ. λάδι), τα οποία όταν παγώνουν συστέλλονται και ο όγκος
τους µειώνεται. Έτσι το
ο νερό σε στερεή κατάσταση (πάγος) έχει µικρότερη
πυκνότητα από το νερό σε υγρή κατάσταση και έτσι επιπλέει πάνω σε αυτό όπως
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ακριβώς συµβαίνει µε τον πάγο που επιπλέει στις επιφάνειες ποταµών, λιµνών,
θαλασσών κλπ.
Από το πείραµα 3) συµπεραίνουµε ότι ο πάγος 0 0C που επιπλέει στο πάνω µέρος
ποταµών, λιµνών, θαλασσών κλπ. έχει τη µικρότερη δυνατή θερµοκρασία. Σε
οποιοδήποτε άλλο βάθος η θερµοκρασία αυξάνεται και σε µεγαλύτερα βάθη φθάνει
στους 4 0C.

Ε. Εφαρµόζω, Εξηγώ, Γενικεύω
11. Παρατήρησε τη διπλανή εικόνα και
προσπάθησε να εξηγήσεις µε λίγα λόγια
γιατί έχουν πέσει βράχοι στο έδαφος.
Απάντηση:
Το νερό στην υγρή του µορφή εισχωρεί στις
ρωγµές των βράχων. Όταν το νερό παγώσει,
διαστέλλεται και αυξάνεται ο όγκος του µε αποτέλεσµα να σπάζει τους βράχους
και να αποκολλά τµήµατά τους.
Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται αποσάθρωση. ∆ιακρίνουµε τη µηχανική ή φυσική
αποσάθρωση και τη χηµική αποσάθρωση.
Ένας από τους κύριους συντελεστές της µηχανικής αποσάθρωσης είναι η
παγετώδης αποσφήνωση. Όταν το νερό που βρίσκεται µέσα στους πόρους και τις
ρωγµές των πετρωµάτων παγώνει ο όγκος του αυξάνει κατά 9% µε αποτέλεσµα να
ασκούνται µεγάλες δυνάµεις. Αυτού του είδους η αποσάθρωση είναι ιδιαίτερα
έντονη σε περιοχές µε θερµοκρασίες που κυµαίνονται γύρω στους 0 0C, επειδή
έχουµε αλλεπάλληλες µεταβολές φάσεων από πάγο σε νερό και αντίστροφα, που
συνοδεύονται από τις αντίστοιχες διαρρήξεις.

12. Αναζήτησε µερικά φαινόµενα που µπορείς να τα εξηγήσεις µε τα
συµπεράσµατά σου και περίγραψέ τα.
Απάντηση:
Η ανώµαλη διαστολή του νερού έχει µεγάλη οικολογική σηµασία.
Αν δεν ίσχυε η παραπάνω ιδιαίτερη συµπεριφορά του νερού, τότε το νερό των
λιµνών, των ποταµών και των θαλασσών, θα πάγωνε τις κρύες χειµωνιάτικες
µέρες και θα πέθαιναν τα φυτά και τα ζώα που ζουν σε αυτά.
Ακόµη έχει παρατηρηθεί ότι στις µεγάλες παγωνιές καταστρέφονται οι τρυφεροί
βλαστοί, τα κλαδιά και οι καρποί των δέντρων, γιατί το νερό που υπάρχει µέσα
τους παγώνει και διαστέλλεται.
Όταν το νερό παγώσει στο δίκτυο ύδρευσης υπάρχει κίνδυνος να σπάσει τους
σωλήνες. Για το λόγο αυτό οι σωλήνες ύδρευσης είναι στο έδαφος όπου η
θερµοκρασία είναι υψηλότερη.
Τέλος το χειµώνα βάζουµε ειδικά υγρά (αντιψυκτικά) στα ψυγεία των αυτοκινήτων
και στους ηλιακούς θερµοσίφωνες, προκειµένου να µην παγώνει το νερό σε
χαµηλές θερµοκρασίες.
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13. Παρατήρ
ησε
στις
διπλανές
εικόνες την ίδια
λίµνη,
το
καλοκαίρι και το
χειµώνα.
Παρατήρησε τις
ενδεικτικές
θερµοκρασίες.
Εξήγησε αυτές
τις
θερµοκρασίες το
καλοκαίρι και το
χειµώνα,
µε
βάση
τα
συµπεράσµατά σου. Γιατί δεν παγώνει όλη η λίµνη το χειµώνα;
Απάντηση:
Οι δυο εικόνες της ίδιας λίµνης το καλοκαίρι και το χειµώνα αναφέρονται στη
σ
σηµασία της ανώµαλης διαστολής-συστολής
διαστολής
του νερού.
Το φαινόµενο της ανώµαλης διαστολής του νερού έχει τεράστια οικολογική
σηµασία.
Μεταξύ δυο στρωµάτων νερού αυτό που έχει τη µεγαλύτερη πυκνότητα βυθίζεται.
Το καλοκαίρι το νερό της λίµνης είναι θερµότερο στην επιφάνεια της και καθώς
αυξάνεται το βάθος µειώνεται. Στο σχήµα έχουµε µια µεταβολή από τους 22 0C
στην επιφάνεια της λίµνης µέχρι τους 15 0C στον πυθµένα της.
Ας δούµε τι συµβαίνει, όταν κατά τη διάρκεια
διάρκεια του χειµώνα η θερµοκρασία της
επιφάνειας του νερού ελαττώνεται. Τότε η
µεταβολή της θερµοκρασίας
αντιστρέφεται.
Όταν η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη των 4 °C, το νερό της επιφάνειας έχει
µικρότερη πυκνότητα και η θερµοκρασία µειώνεται από την επιφάνεια
επιφάνει προς τον
πυθµένα. Όταν όµως η θερµοκρασία του επιφανειακού στρώµατος φθάσει στους 4
°C, αυτό το στρώµα ως πυκνότερο βυθίζεται προς τον πυθµένα. Το νερό
µικρότερης θερµοκρασίας έχει µικρότερη πυκνότητα και επιπλέει. Τελικά µπορεί να
σχηµατισθεί πάγος στην επιφάνεια της λίµνης ή της θάλασσας, ενώ στο εσωτερικό
η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη και µάλιστα 4 °C στον πυθµένα και το νερό
διατηρείταιι στην υγρή µορφή.
µορφή
Ακόµη πρέπει να προσέξουµε ότι,
ότι, ο πάγος που επιπλέει ως ελαφρότερος στην
επιφάνεια του νερού δρα ως µονωτικό στρώµα για το νερό που βρίσκεται από
κάτω.
Αν το νερό δεν παρουσίαζε ανωµαλία στη διαστολή-συστολή
διαστολή συστολή του, θα πάγωνε όλο
το νερό της λίµνης.
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Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου και τον/την καθηγητή/τριά σου
για τη σηµασία που έχει η ανωµαλία της συστολής του νερού στη λίµνη.
Γράψε τα κυριότερα σηµεία της συζήτησης.
14.

Απάντηση:
Όπως είπαµε και σε προηγούµενο ερώτηµα η ανώµαλη διαστολή του νερού έχει
µεγάλη οικολογική σηµασία.
Αν το νερό δεν παρουσίαζε ανωµαλία στη διαστολή-συστολή του, θα πάγωνε όλο
το νερό της λίµνης, οπότε δεν θα ήταν δυνατή η επιβίωση των ζωντανών
οργανισµών στη λίµνη.

Αναφέρθηκε ότι, γενικά, όλα τα σώµατα (εκτός από το νερό στις
θερµοκρασίες 0 0C έως 4 0C) διαστέλλονται, όταν θερµαίνονται, και
συστέλλονται, όταν ψύχονται. Με τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σου
και µελετώντας το παράρτηµα, συζήτησε µε τους συµµαθητές σου για την
ερµηνεία της διαστολής των σωµάτων (εκτός του νερού από 00C έως 40C)
µε την άνοδο της θερµοκρασίας (η ερµηνεία και για την ανώµαλη διαστολή
του νερού έχει δοθεί από την επιστήµη, αλλά θα µελετηθεί αργότερα). Πώς
µπορείς να ερµηνεύσεις αυτό το φαινόµενο µε τις θέσεις και τις κινήσεις
των µορίων του µικρόκοσµου;
15.

∆ιαστολή παρατηρείται σε όλα τα σώµατα, στερεά υγρά και αέρια, όταν
θερµανθούν. Όταν θερµαίνεται ένα σώµα και µεγαλώνει η θερµοκρασία του, τα
σωµατίδια (άτοµα) επιταχύνονται και αποµακρύνονται.
Αυτό σηµαίνει ότι αυξάνεται το πλάτος της ταλάντωσής τους, άρα αυξάνεται και η
µέση απόσταση ισορροπίας µεταξύ των δοµικών σωµατιδίων του σώµατος, µε
συνέπεια να αυξάνεται ο όγκος του σώµατος.
Το ποσοστό διαστολής του σώµατος εξαρτάται από την θερµότητα που του
προσφέρεται, το είδος του υλικού και τον όγκο του σώµατος.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως
Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ).
1) Ένα καπάκι, που είναι συνήθως φτιαγµένο από σίδηρο ή αλουµίνιο, συστέλλεται
περισσότερο από το γυάλινο βάζο γι' αυτό και σφηνώνεται στο στόµιο του βάζου,
όταν µπει στο ψυγείο όπου και ψύχεται. ( )
2) Όταν ένα σώµα διαστέλλεται τότε αυξάνεται η µάζα του. ( )
3) Αν γεµίσουµε ένα γυάλινο βάζο µε λάδι και το θερµάνουµε, τότε δε
διαστέλλεται το γυάλινο βάζο αλλά µόνο το λάδι µέσα σ’ αυτό. ( )
4) Τα στερεά διαστέλλονται περισσότερο από τα υγρά. ( )
5) 1 L πάγου στους 0 0C έχει µεγαλύτερο βάρος από 1 L νερό στους 4 0C. ( )

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
6) Όταν το νερό θερµαίνεται από τους 0

0

C στους 4 0C

α) ο όγκος του αυξάνεται.
β) ο όγκος του µειώνεται.
γ) η πυκνότητά του παραµένει σταθερή.
δ) η πυκνότητά του µειώνεται.

Να συµπληρώσετε τα κενά
7) Στους 4 0C το νερό
………………………..πυκνότητα.

έχει

το

…………………………

όγκο

και

τη
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Φύλλο Εργασίας 8
Το Φως Θερµαίνει – "Ψυχρά" και "Θερµά"
Χρώµατα
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

1. ∆ιάδοση θερµότητας µε αγωγή
1. Με πόσους τρόπους διαδίδεται η θερµότητα;
Η θερµότητα διαδίδεται µε τρεις τρόπους.
α) Με αγωγή
β) Με ρεύµατα µεταφοράς και
γ) Με ακτινοβολία.
∆ιάδοση θερµότητας µε αγωγή έχουµε και στις τρείς φυσικές καταστάσεις της ύλης
στερεή, υγρή και αέρια. ∆ιάδοση θερµότητας µε ρεύµατα µεταφοράς έχουµε µόνο
στα ρευστά (υγρά και αέρια), ενώ διάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία έχουµε
διαµέσου διαφανών σωµάτων όπως ο αέρας το γυαλί κ.λ.π. αλλά ακόµη και
διαµέσου του κενού. Γενικά διάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία µπορούµε να
έχουµε και στα στερεά και στα υγρά αλλά και στα αέρια σώµατα.
2. Τι γνωρίζετε για τη διάδοση θερµότητας µε αγωγή;

Κρατάµε µε το ένα χέρι ένα
αναµµένο κερί και µε το άλλο το ένα
άκρο µιας µεταλλικής βελόνας.
Τοποθετούµε το άλλο άκρο της
βελόνας πάνω από τη φλόγα ενός
κεριού. Πολύ γρήγορα αισθανόµαστε
το χέρι που κρατάει τη µεταλλική
βελόνα να θερµαίνεται.
Γνωρίζουµε
ότι
η
θερµότητα
µεταφέρεται πάντοτε από περιοχές
υψηλής προς περιοχές χαµηλότερης θερµοκρασίας. Θερµότητα µεταφέρεται από τη
φλόγα δια µέσου της ράβδου στο χέρι µας.
Ο τρόπος διάδοσης της θερµότητας από σηµείο σε σηµείο ενός στερεού και από
περιοχές υψηλής προς περιοχές χαµηλότερης θερµοκρασίας, κατά τον οποίο δεν
έχουµε µετακίνηση ύλης – µάζας, ονοµάζεται αγωγή της θερµότητας.
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Λέµε ότι στο εσωτερικό ενός στερεού ή όταν δύο σώµατα βρίσκονται σε
επαφή, η θερµότητα διαδίδεται µε αγωγή.
3. Ποια σώµατα ονοµάζονται θερµικοί αγωγοί ή καλοί αγωγοί της
θερµότητας και ποια ονοµάζονται θερµικοί µονωτές ή κακοί αγωγοί της
θερµότητας;
Η ταχύτητα µε την οποία διαδίδεται η θερµότητα δια µέσου ενός υλικού εξαρτάται
από το είδος του υλικού.
Τα µέταλλα χαρακτηρίζονται ως «καλοί αγωγοί της θερµότητας» ή θερµικοί
αγωγοί.
Ενώ άλλα στερεά σώµατα όπως το ξύλο, το γυαλί, τα πλαστικά, το χαρτί, ο
φελλός, η πολυστερίνη ή το λίπος στο σώµα µας, έχουν µικρή ή πολύ µικρή
θερµική αγωγιµότητα
Αυτό σηµαίνει ότι η θερµότητα διαδίδεται µέσα από αυτά πολύ αργά. Τα
χαρακτηρίζουµε λοιπόν ως «κακούς» αγωγούς της θερµότητας ή αλλιώς λέµε ότι
είναι θερµικοί µονωτές.
Γι' αυτό το λόγο, τα µαγειρικά σκεύη κατασκευάζονται από µέταλλο µε µεγάλη
θερµική αγωγιµότητα, ενώ οι λαβές τους από υλικό που είναι µονωτής
Τα περισσότερα υγρά εκτός από τον υδράργυρο (ο οποίος είναι µέταλλο), είναι
κακοί αγωγοί της θερµότητας.
Εκτός από τα υγρά πολύ κακοί αγωγοί της θερµότητας είναι και τα αέρια.
4. Γιατί αισθανόµαστε πιο κρύο το µεταλλικό σκελετό ενός θρανίου από
την ξύλινη επιφάνεια, παρόλο που και τα δύο σώµατα έχουν την ίδια
θερµοκρασία;
Ο µεταλλικός σκελετός του θρανίου και η ξύλινη επιφάνειά του έχουν την ίδια
θερµοκρασία. Τα µέταλλα, ωστόσο, είναι καλύτεροι αγωγοί της θερµότητας
από το ξύλο.
Όταν πιάνουµε το µεταλλικό σκελετό, µεταφέρεται γρήγορα θερµότητα από το
χέρι µας προς αυτό.
Αντίθετα, όταν πιάνουµε την ξύλινη επιφάνεια, η µεταφορά της θερµότητας γίνεται
πολύ πιο αργά και η θερµοκρασία του χεριού µας παραµένει σχεδόν σταθερή.
Έτσι, λόγω της διαφορετικής αγωγιµότητας και όχι λόγω διαφορετικής
θερµοκρασίας, ξεγελιόµαστε νοµίζοντας ότι ο µεταλλικός σκελετός έχει µικρότερη
θερµοκρασία από την ξύλινη επιφάνεια.
5. Πώς ερµηνεύεται η διάδοση της θερµότητας µε αγωγή;
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Οι δοµικοί λίθοι ενός σώµατος στην περιοχή που επικρατεί υψηλή θερµοκρασία,
έχουν µεγαλύτερη κινητική ενέργεια. Συγκρούονται µε τους γειτονικούς (της
γύρω περιοχής που έχει µικρότερη θερµοκρασία) και µεταφέρουν σε αυτούς ένα
µέρος της κινητικής τους ενέργειας. Αυτοί µε τη σειρά τους µεταφέρουν ενέργεια
στους γειτονικούς τους κτλ. Με τον τρόπο αυτό, µεταφέρεται ενέργεια δια µέσου
του σώµατος από περιοχές µε υψηλότερη θερµοκρασία προς άλλες µε χαµηλότερη.
Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, µέχρι όλες οι περιοχές να αποκτήσουν την ίδια
θερµοκρασία. Οι δοµικοί λίθοι δε µετακινούνται από περιοχή σε περιοχή, όµως
ένα µέρος της ενέργειάς τους µεταφέρεται. Αυτός ο τρόπος διάδοσης της
θερµότητας είτε µέσα σε ένα σώµα είτε µεταξύ δύο σωµάτων που βρίσκονται σε
επαφή, ονοµάζεται διάδοση µε αγωγή.
6. Γιατί τα µέταλλα εµφανίζουν µεγαλύτερη θερµική αγωγιµότητα από
άλλα στερεά υλικά;
∆ιάδοση θερµότητας µε αγωγή γίνεται σε όλα τα υλικά µέσω των συγκρούσεων
των δοµικών τους λίθων. Η διαφορά προέρχεται από το είδος των δοµικών
λίθων.
Ενώ οι θερµικοί µονωτές αποτελούνται µόνο από µόρια, στους δοµικούς λίθους
των µετάλλων περιλαµβάνονται και ηλεκτρόνια που έχουν αποσπαστεί από τα
άτοµα, τα οποία ονοµάζονται ελεύθερα.
Τα ηλεκτρόνια έχουν πολύ µικρότερη µάζα από τα µόρια ή τα άτοµα και άρα είναι
περισσότερο ευκίνητα. Με τις συγκρούσεις λοιπόν των ελεύθερων ηλεκτρονίων
µεταξύ τους και µε τα άτοµα του µετάλλου, µεταφέρεται πιο γρήγορα η κινητική
ενέργεια απ' ό,τι µε τις συγκρούσεις µεταξύ ατόµων ή µορίων. Εποµένως,
η ύπαρξη των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας
διάδοσης της θερµότητας µε αγωγή στα µέταλλα.

2. ∆ιάδοση θερµότητας µε ρεύµατα
1. Τι γνωρίζετε για τη διάδοση της θερµότητας µε ρεύµατα µεταφοράς;

Στα υγρά και τα αέρια η θερµότητα διαδίδεται κυρίως µε ρεύµατα µεταφοράς.

Κατά τη µεταφορά αυτή ποσότητες υγρού αερίου θερµαίνονται και µεταφέρονται
σε ψυχρότερη περιοχή όπου και προκαλούν τη θέρµανσή της.

Όταν µια ποσότητα υγρού ή αερίου θερµαίνεται, τότε διαστέλλεται, οπότε η
πυκνότητά της µειώνεται. Έτσι, κινείται προς τα πάνω και αντικαθίσταται από
άλλη πυκνότερη και ψυχρότερη. ∆ηµιουργούνται, λοιπόν, ρεύµατα µεταφοράς
θερµότητας.

192 Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
Με τέτοια ρεύµατα µεταφοράς νερού, θερµότητα µεταφέρεται από το λέβητα της
κεντρικής θέρµανσης στα θερµαντικά σώµατα. Στη συνέχεια, µε ρεύµατα
µεταφοράς αέρα η θερµότητα διαδίδεται από το σώµα στο χώρο του δωµατίου και
ζεσταίνεται το δωµάτιό µας.
Ακόµη
Το φαγητό ψήνεται στην κατσαρόλα µας λόγω των ρευµάτων µεταφοράς του
νερού, που δηµιουργούνται καθώς αυτό συνεχώς θερµαίνεται.
Τα τρόφιµα ψύχονται στο θάλαµο του ψυγείου
Το σώµα µας θερµαίνεται µε τη ροή του αίµατος.
Αλλά διάδοση θερµότητας µε ρεύµατα µεταφοράς έχουµε και σε φαινόµενα
µεγάλης κλίµακας όπως είναι
η κυκλοφορία του αέρα στην ατµόσφαιρα, που προκαλεί τους ανέµους και
η µετακίνηση τεράστιων ποσοτήτων νερού στους ωκεανούς µε τα θαλάσσια
ρεύµατα που ξεκινούν από τις θερµές τροπικές περιοχές
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Γνωρίζουµε ότι όταν η θερµότητα διαδίδεται µε αγωγή, τα µόρια του υλικού
δε µετακινούνται από τη µια περιοχή στην άλλη.
Αντιθέτως, όταν δηµιουργούνται ρεύµατα µεταφοράς, ύλη, δηλαδή µόρια,
µετακινούνται από µία περιοχή που έχει υψηλή θερµοκρασία προς µια
ψυχρότερη. Αυτό συνεχίζεται µέχρι όλο το υγρό ή το αέριο να αποκτήσει την ίδια
θερµοκρασία.
Αν εµποδίσουµε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από ένα ζεστό αντικείµενο,
τότε σχεδόν µηδενίζεται η µεταφορά θερµότητας από αυτό, µέσω ρευµάτων
µεταφοράς. Αυτό επιτυγχάνεται µε την επένδυση, λόγου χάρη, των σωλήνων
µεταφοράς ζεστού νερού µε θερµοµονωτικά υλικά, µε τα µάλλινα ρούχα στο σώµα
µας, µε τα φτερά και τα πούπουλα στα πουλιά κτλ. Αυτά τα υλικά παγιδεύουν µέσα
σε µικρές κοιλότητες (πόρους), αέρα, αποτρέποντας τη δηµιουργία ρευµάτων
µεταφοράς. Για αυτό και τα µάλλινα ρούχα µας «ζεσταίνουν» το χειµώνα.

3. ∆ιάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία
1. Τι γνωρίζετε για τη διάδοση της θερµότητας µε ακτινοβολία;
Για τη διάδοση της θερµότητας µε αγωγή ή ρεύµατα µεταφοράς είναι απαραίτητη η
παρουσία ύλης. Η θερµότητα όµως µπορεί να διαδίδεται και διαµέσου του κενού.
Ο τρόπος αυτός διάδοσης της θερµότητας ονοµάζεται διάδοση θερµότητας µε
ακτινοβολία.
Η ακτινοβολία είναι µια µορφή ενέργειας, που διαδίδεται µε ηλεκτροµαγνητικά
κύµατα. Η ακτινοβολία µεταφέρει ενέργεια.
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Σώµατα που φωτοβολούν εκπέµπουν ενέργεια ακτινοβολίας που περιλαµβάνει
τόσο φωτεινή ενέργεια όσο και θερµότητα.
Όλα τα σώµατα, ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία τους, εκπέµπουν και
απορροφούν ακτινοβολία. Υπάρχουν όµως διαφορές στο είδος και στην ισχύ της
ακτινοβολούµενης ενέργειας. Σε θερµοκρασίες του γήινου περιβάλλοντος, τα
σώµατα εκπέµπουν ενέργεια ακτινοβολίας που περιλαµβάνει κυρίως θερµότητα.
Σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από περίπου 500 °C η ενέργεια ακτινοβολίας που
εκπέµπουν τα σώµατα συµπεριλαµβάνει και φωτεινή ενέργεια.
Με αυτό τον τρόπο,
Μεταφέρεται θερµότητα από το αναµµένο τζάκι σε σώµατα που βρίσκονται
απέναντι του.
( δε διαδίδεται µε αγωγή, διότι ο αέρας του δωµατίου είναι µονωτής, ούτε όµως µε
ρεύµατα µεταφοράς, διότι το ζεστό ρεύµα αέρα δηµιουργείται πάνω και όχι
απέναντι από τα θερµαντικά σώµατα).
Μεταφέρεται θερµότητα από τον ήλιο στη γη µέσω του κενού διαστήµατος.
Αλλά και η σόµπα, η πλάκα του αναµµένου σίδερου σιδερώµατος, το σώµα του
καλοριφέρ, ακόµα και το ανθρώπινο σώµα ακτινοβολούν.
Από τα σώµατα αυτά η διάδοση της θερµότητας γίνεται µε ακτινοβολία, η οποία
όµως δεν είναι ορατή. Γενικά, µια ακτινοβολία µπορεί να είναι ορατή ή
αόρατη.

2. Τι γνωρίζετε για την εκποµπή και την απορρόφηση ακτινοβολίας;
Όλα τα σώµατα εκπέµπουν διαρκώς προς το περιβάλλον τους θερµότητα µε τη
µορφή ακτινοβολίας. Συγχρόνως απορροφούν διαρκώς θερµότητα µε τη µορφή
ακτινοβολίας από το περιβάλλον τους.
Όταν η θερµοκρασία του σώµατος είναι ίση µε τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος, τότε η ενέργεια (θερµότητα) που ακτινοβολεί προς το
περιβάλλον του κάθε δευτερόλεπτο, είναι ίση µε την ενέργεια που απορροφά µε
ακτινοβολία από αυτό στον ίδιο χρόνο. Έτσι, η θερµική ενέργεια του σώµατος, άρα
και η θερµοκρασία του, διατηρείται σταθερή.
Όταν η θερµοκρασία του σώµατος είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία
του περιβάλλοντος, τότε ακτινοβολεί περισσότερη ενέργεια από όση απορροφά.
Εποµένως, η θερµική του ενέργεια, άρα και η θερµοκρασία του, ελαττώνεται. Η
διαδικασία συνεχίζεται µέχρις ότου η θερµοκρασία του σώµατος εξισωθεί µε τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος.
Ένας λαµπτήρας πυράκτωσης που φωτοβολεί, έχει σταθερή θερµοκρασία,
µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία του αέρα που τον περιβάλλει. Πώς συµβαίνει
αυτό;
Για να διατηρείται η θερµοκρασία του λαµπτήρα σταθερή, στην περίπτωση αυτή,
θα πρέπει κάποια άλλη µορφή ενέργειας να µετατρέπεται σε θερµική ενέργεια του
λαµπτήρα. Η θερµική του ενέργεια διατηρείται σταθερή λόγω της συνεχούς
µετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµική. Παρόµοια, ο πολύ θερµός
ήλιος ακτινοβολεί διαρκώς ενέργεια προς το ψυχρό διάστηµα και η θερµοκρασία
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του διατηρείται σταθερή. Αυτό συµβαίνει, διότι στο εσωτερικό του πυρηνική
ενέργεια µετατρέπεται σε θερµική.
3. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ποσότητα της ενέργειας που
ακτινοβολεί ένα σώµα κάθε δευτερόλεπτο;
Το ποσό της ενέργειας που ένα σώµα ακτινοβολεί ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή η
ισχύς της ακτινοβολούµενης ενέργειας, εξαρτάται από:
1.
Τη θερµοκρασία του σώµατος. Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία ενός
σώµατος, τόσο µεγαλύτερη είναι η ισχύς της ακτινοβολούµενης ενέργειας
2.
Το εµβαδόν της επιφάνειας του σώµατος. Όσο µεγαλύτερη είναι η
επιφάνειά του σώµατος, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ισχύς της ακτινοβολούµενης
ενέργειας.
3.
Την υφή της επιφάνειας. Οι τραχιές επιφάνειες εκπέµπουν θερµότητα µε
ακτινοβολία εντονότερα από τις λείες.
4.
Το χρώµα της επιφάνειας του σώµατος. Οι σκουρόχρωµες επιφάνειες
εκπέµπουν θερµότητα µε ακτινοβολία εντονότερα από τις ανοιχτόχρωµες.
Από τους ίδιους παράγοντες και ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο εξαρτάται και η ισχύς
της ενέργειας που απορροφάται από ένα σώµα. Γι' αυτό τις καλοκαιρινές ηµέρες
φοράµε συνήθως ανοιχτόχρωµα ρούχα, τα οποία απορροφούν µικρότερη ποσότητα
θερµότητας που διαδίδεται από τον ήλιο.
4. Πως µεταφέρεται η ενέργεια ακτινοβολίας;
Η ενέργεια ακτινοβολίας µεταφέρεται µε τα φωτόνια.
Κάθε φωτόνιο µεταφέρει ορισµένη ποσότητα ενέργειας. Η ενέργεια των φωτονίων
µιας ακτινοβολίας καθορίζει και το είδος της. Για παράδειγµα, κάθε φωτόνιο της
φωτεινής ενέργειας έχει µεγαλύτερη ενέργεια από κάθε φωτόνιο της ενέργειας
ακτινοβολίας µε την οποία διαδίδεται η θερµότητα.
Τα σώµατα εκπέµπουν διάφορα είδη ακτινοβολίας, δηλαδή εκπέµπουν µείγµα
φωτονίων διαφορετικής ενέργειας. Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία ενός
σώµατος, τόσο µεγαλύτερη και η ενέργεια των φωτονίων που εκπέµπει.
Τα φωτόνια τα οποία, όταν απορροφώνται από το δέρµα µας, προκαλούν το
αίσθηµα της ζέστης, λέµε ότι ανήκουν στην υπέρυθρη ακτινοβολία.
Η θερµότητα διαδίδεται κυρίως µε την υπέρυθρη ακτινοβολία.
5. Τι γνωρίζετε για την ενέργεια που µεταφέρει το φώς;
Η ενέργεια που µεταφέρει το φως ονοµάζεται φωτεινή ενέργεια η οποία
αποτελεί ειδική περίπτωση της ενέργειας ακτινοβολίας. Η φωτεινή ενέργεια
όπως κάθε µορφή ενέργειας είναι δυνατόν να µετασχηµατιστεί σε άλλες µορφές.
Όπως και στη διάδοση της θερµότητας µε ακτινοβολία, η φωτεινή ενέργεια
µεταφέρεται µε τα φωτόνια.
Κάθε φωτόνιο µεταφέρει µια καθορισµένη ποσότητα ενέργειας
Φωτόνια που αντιστοιχούν σε φως πράσινου χρώµατος έχουν όλα ακριβώς
την ίδια ενέργεια. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα φωτόνια που αντιστοιχούν σε φως
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κόκκινου χρώµατος. Τα φωτόνια όµως του κόκκινου χρώµατος έχουν
µικρότερη ενέργεια από τα φωτόνια του πράσινου και αυτά µικρότερη από
την ενέργεια του µπλε χρώµατος.
Η ενεργειακή κατάταξη των φωτονίων µε βάση το χρώµα τους ξεκινώντας από τη
µικρότερη ενέργεια είναι:
Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, µπλε, µωβ, ιώδες.
6. Σε ποιες µορφές ενέργειας µετασχηµατίζεται η ενέργεια που µεταφέρει
το φώς;
Μετασχηµατισµοί της φωτεινής ενέργειας
Το φως προκαλεί:
α) θέρµανση
β) Κίνηση
γ) χηµικές αντιδράσεις
δ) ηλεκτρικό ρεύµα
ε) την όραση
7. Γιατί όταν ένα αντικείµενο φωτίζεται θερµαίνεται;
Σε αυτή την περίπτωση η φωτεινή ενέργεια µετασχηµατίζεται σε θερµική.
Όταν απορροφώνται φωτόνια από τους δοµικούς λίθους ενός σώµατος, για
παράδειγµα άτοµα ή µόρια, τότε αυξάνεται η κινητική τους ενέργεια µε
αποτέλεσµα να αυξάνεται η θερµοκρασία του σώµατος.
Εφαρµογή: Στους ηλιακούς θερµοσίφωνες αξιοποιούµε την ενέργεια του
ηλιακού φωτός για να θερµάνουµε το νερό.
8. Αναφέρετε ένα παράδειγµα όπου να φαίνεται πως το φως µπορεί να
προκαλέσει κίνηση.
Όταν εκθέσουµε ένα ακτινόµετρο στο ηλιακό φως ή στο φως ενός επιτραπέζιου
φωτιστικού, τότε τα πτερύγιά του περιστρέφονται.
Η ενέργεια των φωτονίων που προσπίπτουν στο ακτινόµετρο µετατρέπεται σε
κινητική ενέργεια των πτερυγίων του.
9. Αναφέρετε
αντιδράσεις.

µε ένα παράδειγµα πως το φως προκαλεί χηµικές

Με τη φωτοσύνθεση η φωτεινή ενέργεια µετατρέπεται σε χηµική που
αποθηκεύεται στη γλυκόζη (θρεπτικές ουσίες των φυτών).
Τα πράσινα µέρη των φυτών απορροφούν ορισµένα από τα φωτόνια που
προέρχονται από τον ήλιο. Η ενέργεια αυτών των φωτονίων προκαλεί χηµική
αντίδραση που ονοµάζεται φωτοσύνθεση.
Κατά τη φωτοσύνθεση παράγεται µια χηµική ένωση που ονοµάζεται γλυκόζη
(είδος ζάχαρης).
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10. Πως το φως προκαλεί ηλεκτρικό ρεύµα;
Οι συσκευές που µετασχηµατίζουν τη φωτεινή ενέργεια σε ηλεκτρική είναι τα
φωτοβολταϊκά στοιχεία.
Εφαρµογές: Στους υπολογιστές τσέπης, στα ηλιακά αυτοκίνητα αλλά και σε
διαστηµικά οχήµατα υπάρχουν φωτοβολταϊκά στοιχεία στα οποία η φωτεινή
ενέργεια µετατρέπεται σε ηλεκτρική.

11. Ενέργεια από τον ήλιο
Στον πυρήνα του ήλιου γίνονται
πυρηνικές αντιδράσεις µε τις
οποίες
πυρηνική
ενέργεια
µετατρέπεται
κυρίως
σε
θερµική. Η θερµική ενέργεια
µεταφέρεται µε ρεύµατα στην
επιφάνεια και µετατρέπεται σε
ενέργεια
ακτινοβολίας
στη
φωτόσφαιρα
απ’
όπου
εκπέµπεται στο διάστηµα. Σε
µια
πυρηνική
αντίδραση
παράγεται
ένα
εκατοµµύριο
φορές περισσότερη ενέργεια απ’
όση σε µια χηµική αντίδραση καύσης υλικού ίσης µάζας.

Ανάκλαση του φωτός
12.
Πότε λέµε ότι το φως ανακλάται ή αλλιώς όπως λέµε έχουµε
ανάκλαση του φωτός;
Ανάκλαση του φωτός ονοµάζουµε την αλλαγή της πορείας του φωτός όταν
συναντά τη διαχωριστική επιφάνεια δυο οπτικών µέσων.
(Οπτικό

ονοµάζουµε το µέσο –διαφανές υλικό στο οποίο διαδίδεται
το φως).
Όταν το φως συναντήσει την επιφάνεια ενός σώµατος και αλλάξει διεύθυνση
διάδοσης παραµένοντας µέσα στο ίδιο διαφανές υλικό, λέµε ότι ανακλάται.
13. Τι σηµαίνει όταν λέµε πως µια τραχιά
επιφάνεια διαχέει το φως;
Μπορούµε
επιφάνεια:

να

υποθέσουµε

ότι

µια

τραχιά

Ι) αποτελείται από πολλούς µικροσκοπικούς
καθρέφτες µε τυχαίους προσανατολισµούς.
ΙΙ) Σε κάθε µικροσκοπικό καθρέφτη το φως
υφίσταται ανάκλαση.
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ΙΙΙ) Επειδή όµως οι µικροσκοπικοί καθρέφτες έχουν τυχαίους προσανατολισµούς,
οι ανακλώµενες από αυτούς ακτίνες µιας παράλληλης προσπίπτουσας δέσµης
έχουν τυχαίες διευθύνσεις.
Εποµένως η λεπτή δέσµη φωτός µετά την ανάκλασή της στην τραχιά
επιφάνεια διαχέεται προς κάθε κατεύθυνση.
IV) Αν η επιφάνεια στην οποία προσπίπτει το φως είναι σκουρόχρωµη τότε το
µεγαλύτερο µέρος του φωτός απορροφάται ενώ το λιγότερο ανακλάται. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσµα η σκουρόχρωµη επιφάνεια να ζεσταίνεται περισσότερο.
Ακόµη αυτό έχει σαν αποτέλεσµα όταν τη νύχτα φωτίζουµε µε το ίδιο φως δυο
επιφάνειες η ανοιχτόχρωµη να φαίνεται περισσότερο από τη σκουρόχρωµη αφού
ανακλά «περισσότερο» φως.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

α. Παρατηρώ, Πληροφορούµαι
Πληροφορούµαι, Ενδιαφέροµαι
10. Παρατήρησε τη διπλανή
εικόνα και γράψε σε ποια σηµεία
προτιµούν οι άνθρωποι να
κάθονται στην παραλία το
καλοκαίρι.
Απάντηση:
Απορρόφηση
του
φωτός
ονοµάζεται
το
φαινόµενο
της
µεταφοράς της ενέργειας του φωτός
σε ένα σώµα στο οποίο προσπίπτει.
προσπίπτει
Στις σκουρόχρωµες επιφάνειες, το µεγαλύτερο µέρος του φωτός απορροφάται, µε
αποτέλεσµα να θερµαίνονται περισσότερο.
Στις ανοιχτόχρωµες επιφάνειες, το µεγαλύτερο
µεγαλύτερο µέρος του φωτός διαχέεται και γι
αυτό θερµαίνονται λιγότερο όταν πάνω τους πέφτει φως.
Έτσι το καλοκαίρι οι άνθρωποι προτιµούν να κάθονται κάτω από λευκές οµπρέλες
ή στη σκιά τους, για να προστατευτούν από τον ήλιο όπως ακριβώς φαίνεται και
στην εικόνα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Το να λέµε ότι το µαύρο είναι χρώµα είναι λάθος. Το µαύρο δεν είναι χρώµα.
Αντίθετα είναι η έλλειψη του χρώµατος. Ένα σώµα είναι µαύρο, όταν απορροφά
σχεδόν όλη την ακτινοβολία που πέφτει επάνω του και δεν τη διαχέει σχεδόν
καθόλου.
Αντίθετα το λευκό είναι η σύνθεση όλων των ορατών ακτινοβολιών (όλων των
χρωµάτων).

11.

Σχολίασε την πτώση του Ίκαρου κατά το
µυθολογικό ταξίδι του µε τον πατέρα του ∆αίδαλο.

Απάντηση:
Το φως είναι καθαρή ενέργεια. Σώµατα που φωτοβολούν
εκπέµπουν ενέργεια
ια ακτινοβολίας που περιλαµβάνει τόσο
φωτεινή ενέργεια όσο και θερµότητα.
Όλα τα σώµατα, ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία τους,
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εκπέµπουν και απορροφούν ακτινοβολία.
Με αυτό τον τρόπο (µε ακτινοβολία),
ακτινοβολία) µεταφέρεται θερµότητα από τον ήλιο στη γη
µέσω του κενού διαστήµατος.
Ο Ίκαρος, γοητευµένος από την πτήση, παράκουσε την εντολή του πατέρα του
∆αίδαλου να µην πετάει πολύ ψηλά για να µη λιώσει από τη ζέστη του ήλιου το
κερί των φτερών, µε αποτέλεσµα να λιώσει το κερί
κερί και να αποκολληθούν τα
φτερά, να πέσει στη θάλασσα και να χάσει τη ζωή του.

12. Παρατήρησε επίσης τις παρακάτω εικόνες και γράψε µε λίγα λόγια τι
σου κάνει εντύπωση για το χρώµα των ρούχων που προτιµούν να φορούν
οι άνθρωποι σε θερµές και ψυχρές χώρες.

• Είπαµε πως οι σκουρόχρωµες επιφάνειες, απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος του
φωτός, µε αποτέλεσµα να θερµαίνονται περισσότερο.
Έτσι σε χώρες που υπάρχει µεγάλη ηλιοφάνεια, οι άνθρωποι γνωρίζουν
γνωρίζο
από την
εµπειρία τους ότι τα σκούρα ρούχα ζεσταίνουν περισσότερο, και για αυτό
επιλέγουν να φορούν ανοιχτόχρωµα ρούχα.
Αντίθετα σε ψυχρές περιοχές οι άνθρωποι επιλέγουν να φορούν σκουρόχρωµα
ρούχα. Όµως τα σκουρόχρωµα ρούχα όπως ακριβώς απορροφούν το µεγαλύτερο
µεγα
µέρος της ενέργειας ακτινοβολίας, έτσι µε τον ίδιο τρόπο «χάνουν» και πιο
γρήγορα ενέργεια µε ακτινοβολία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Από ποιους όµως παράγοντες εξαρτάται η ενέργεια ακτινοβολίας σε κάθε δευτερόλεπτο
(ισχύς της ακτινοβολίας);
Έχει διαπιστωθεί πειραµατικά ότι το ποσό της ενέργειας που ένα σώµα ακτινοβολεί ανά
δευτερόλεπτο, δηλαδή η ισχύς της ακτινοβολούµενης ενέργειας, εξαρτάται από:
α. Την απόλυτη θερµοκρασία (T) του σώµατος. Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία ενός
σώµατος, τόσο
όσο µεγαλύτερη είναι η ισχύς της ακτινοβολούµενης ενέργειας.
β. Το εµβαδόν (A) της επιφάνειας του σώµατος. Όσο µεγαλύτερη είναι η επιφάνειά του
σώµατος, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ισχύς της ακτινοβολούµενης ενέργειας.
γ. Την υφή και το χρώµα της επιφάνειας
επιφάν
του σώµατος. Οι τραχιές και σκουρόχρωµες
επιφάνειες εκπέµπουν θερµότητα µε ακτινοβολία εντονότερα από τις λείες και
ανοιχτόχρωµες.
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Από τους ίδιους παράγοντες που εξαρτάται η εκπεµπόµενη ακτινοβολία και µε τον ίδιο
τρόπο ακριβώς εξαρτάται και η απορροφούµενη
απορροφούµενη ακτινοβολία από ένα σώµα.
Σύµφωνα µε το νόµο των Stefan – Boltzmann, η ολική ισχύς που ακτινοβολεί ένα σώµα
δίνεται από τη σχέση:
4

P =ε⋅ A⋅ σ⋅T

Νόµος των Stefan – Boltzmann
Όπου: T = απόλυτη θερµοκρασία σώµατος
ε= συντελεστής εκποµπής ακτινοβολίας
ακτινοβο
του σώµατος
Α = είναι το συνολικό εµβαδόν της επιφάνειας που ακτινοβολεί
σ = είναι η φυσική σταθερά του Boltzmann

β. Συζητώ, Αναρωτιέµαι
Αναρωτιέµαι, Υποθέτω
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου και γράψε τις υποθέσεις σου για τις
αιτίες στις οποίες οφείλονται οι παραπάνω επιλογές των ανθρώπων.
Απάντηση:
Οι παραπάνω επιλογές έχουν σχέση µε την απορρόφηση της ακτινοβολίας από τις
διάφορες σκουρόχρωµες ή ανοικτές επιφάνειες και τη θέρµανση που προκαλεί.
Αυτό σηµαίνει πως όχι µόνο το φως του ήλιου µεταφέρει ενέργεια αλλά αυτή
απορροφάται και ανακλάται (διαχέεται) από τις διάφορες επιφάνειες και µάλιστα µε
διαφορετικό τρόπο. Βέβαια θα µπορούσαµε να κάνουµε και µια τρίτη υπόθεση ότι
η ακτινοβολία απλώς διαπερνά µια επιφάνεια χωρίς να απορροφάται ή να
ανακλάται.

γ. Ενεργώ, Πειραµατίζοµαι
10. Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων, προτιµάται και προτείνεται η
χρήση άµεσου ηλιακού φωτός, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Εναλλακτικά προτείνεται ηλεκτρικός λαµπτήρας πυράκτωσης, ο οποίος
αποδίδει πολύ περισσότερη θερµότητα απ’ ό,τι οι λαµπτήρες φθορισµού ή
LED.
Υλικά / Όργανα:
•
•
•
•

2 θερµόµετρα οινοπνεύµατος,
πορτατίφ µε ηλεκτρικό λαµπτήρα πυράκτωσης,
λευκή αυτοκόλλητη ταινία,
µαύρη αυτοκόλλητη ταινία

Πείραµα 1
Βάλε ένα θερµόµετρο
κάτω από ένα πορτατίφ
µε ηλεκτρικό λαµπτήρα
πυράκτωσης που είναι
σβηστός.
Μέτρησε
τη
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θερµοκρασία και σηµείωσέ τη στον πίνακα. Στη συνέχεια άναψε τον λαµπτήρα,
µέτρησε τη θερµοκρασία µετά από µερικά λεπτά και σηµείωσέ τη στον πίνακα.

Σύγκρινε τις θερµοκρασίες. Τι παρατηρείς;

Απάντηση:
Πείραµα 1
Παρατίθενται µερικές ενδεικτικές τιµές οι οποίες έχουν ληφθεί µε φωτισµό από
ηλεκτρικό λαµπτήρα πυράκτωσης.

Λαµπτήρες πυρακτώσεως: Είδος προς απόσυρση. Ο Τόµας Έντισον έβαλε τη λάµπα
πυρακτώσεως για πρώτη φορά στο εµπόριο το 1879. Μετά από 130 χρόνια
θερµικής και φωτεινής προσφοράς η λάµπα πυρακτώσεως
αποσύρεται παραχωρώντας
παραχωρώντας τη θέση της σε άλλους είδους
λαµπτήρες µε πολύ
χαµηλότερα ποσά ενεργειακής
υποβάθµισης. Η λάµπα καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια
που την µετατρέπει σε θερµική,
ερµική, φωτεινή ενέργεια και
θερµότητα.
Με ποιο τρόπο µια λάµπα για όσο διάστηµα είναι αναµµένη
ζεσταίνει
εσταίνει τον γύρο χώρο
καθώς και αντικείµενα που
βρίσκονται σε απόσταση από αυτήν;
αυτήν Η λάµπα, όπως και όλα τα σώµατα, ήλιος,
φλόγα διαρκώς ακτινοβολεί. Ένα µέρος αυτής της ακτινοβολίας όταν φθάσει στο
µάτι µας προκαλεί το αίσθηµα της όρασης, δηλαδή είναι ορατό και ένα άλλο µέρος
δεν προκαλεί το αίσθηµα της όρασης, δηλαδή είναι αόρατο. Επίσης η
ακτινοβολούµενη ενέργεια καθώς απορροφάται από κάποιο σώµα µετατρέπεται σε
θερµότητα.
Στις παραπάνω περιπτώσεις λέµε ότι η θερµότητα διαδίδεται µε ακτινοβολία
Γενικά,, µια ακτινοβολία µπορεί να είναι ορατή ή αόρατη.
Κάθε µορφή ενέργειας που διαδίδεται µε ακτινοβολία, ονοµάζεται ενέργεια
ακτινοβολίας. Σώµατα που φωτοβολούν εκπέµπουν ενέργεια ακτινοβολίας που
περιλαµβάνει τόσο φωτεινή ενέργεια όσο και θερµική.
Έτσι και στο πείραµά µας ο αναµµένος λαµπτήρας εκπέµπει ενέργεια ακτινοβολίας
και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ανεβαίνει η θερµοκρασία κάτω από τον
πυρακτωµένο λαµπτήρα.
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Για αυτό το λόγο στο θερµόµετρο κάτω από τον αναµµένο λαµπτήρα η
θερµοκρασία είναι υψηλότερη, από
από ότι στο θερµόµετρο κάτω από το σβηστό
λαµπτήρα.

Πείραµα 2
Κάλυψε
τo
δοχείο
οινοπνεύµατος
του
ενός
θερµοµέτρου µε ένα κοµµάτι λευκής αυτοκόλλητης
ταινίας. Κάλυψε επίσης το δοχείο του άλλου
θερµοµέτρου µε ένα κοµµάτι µαύρης αυτοκόλλητης
ταινίας το οποίο να έχει ίδιες διαστάσεις µε το κοµµάτι
της λευκής.
Βάλε και τα δύο θερµόµετρα κοντά το ένα στο άλλο,
κάτω από το πορτατίφ µε σβηστό το λαµπτήρα του.
Μέτρησε και σηµείωσε στον πίνακα τις θερµοκρασίες
που δείχνουν τα δύο θερµόµετρα.
Στη συνέχεια άναψε τον λαµπτήρα του πορτατίφ. Μετά
από 4-5 λεπτά,, µέτρησε τις θερµοκρασίες των δύο θερµοµέτρων και σηµείωσέ τες
στον πίνακα.

•

Σύγκρινε τις θερµοκρασίες. Τι παρατηρείς;

•

Επανάλαβε το πείραµα µερικές φορές καλύπτοντας το δεύτερο θερµόµετρο
µε αυτοκόλλητα διαφόρων σκούρων χρωµάτων. Τι παρατηρείς;

Απάντηση:
Πείραµα 2

•

Αν τοποθετήσουµε τους δυο λαµπτήρες στην ίδια απόσταση από τα
θερµόµετρα τότε η θερµοκρασία αυξάνεται και στα δύο θερµόµετρα. Όµως,
στο θερµόµετρο µε τη µαύρη (σκουρόχρωµη) ταινία η τελική θερµοκρασία
θ
αυξήθηκε στον ίδιο χρόνο, περισσότερο σε σχέση µε τη θερµοκρασία του
θερµοµέτρου µε τη λευκή ταινία.

•

Αν επαναλάβουµε το πείραµα µε αυτοκόλλητα διαφόρων σκούρων
χρωµάτων, θα παρατηρήσουµε ότι οιι τραχιές και σκουρόχρωµες επιφάνειες
απορροφούν αλλά και εκπέµπουν θερµότητα µε ακτινοβολία,
ακτινοβολία εντονότερα
από τις λείες και ανοιχτόχρωµες.
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δ. Συµπεραίνω, Καταγράφω
11. Γράψε τα συµπεράσµατά σου από τις παρατηρήσεις των δύο
παραπάνω πειραµάτων.
Απάντηση:

1) Το φως µεταφέρει ενέργεια
Η ενέργεια που µεταφέρει το φως ονοµάζεται φωτεινή ενέργεια η οποία αποτελεί
ειδική περίπτωση της ενέργειας ακτινοβολίας. Έτσι η φωτεινή ενέργεια όπως και
κάθε µορφή ενέργειας είναι δυνατό να µετασχηµατιστεί σε άλλες µορφές.
Μετασχηµατισµοί της φωτεινής ενέργειας
Το φως προκαλεί θέρµανση, κίνηση (ακτινόµετρο), χηµικές αντιδράσεις
(φωτοσύνθεση), ηλεκτρικό ρεύµα ( φωτοβολταϊκά στοιχεία) και τέλος το φως
προκαλεί την όραση.
Το φως προκαλεί θέρµανση
Όταν απορροφώνται τα φωτόνια από τους δοµικούς λίθους ενός σώµατος, για
παράδειγµα τα άτοµα ή τα µόρια ενός σώµατος, τότε αυξάνεται η κινητική τους
ενέργεια µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η θερµοκρασία του σώµατος. Σε αυτή την
περίπτωση η φωτεινή ενέργεια µετασχηµατίζεται σε θερµική. Για παράδειγµα στους
ηλιακούς θερµοσίφωνες αξιοποιούµε την ενέργεια του ηλιακού φωτός για να
θερµάνουµε το νερό.
Η φωτεινή ενέργεια µεταφέρεται µε τα φωτόνια. Κάθε φωτόνιο µεταφέρει µια
καθορισµένη ποσότητα ενέργειας.
Για παράδειγµα, τα φωτόνια του κόκκινου χρώµατος έχουν µικρότερη ενέργεια
από τα φωτόνια του πράσινου.
Η θερµότητα διαδίδεται κυρίως µε την υπέρυθρη ακτινοβολία.

2) Η απορρόφηση της ενέργειας
είναι εντονότερη στις σκουρόχρωµες επιφάνειες από ότι στις ανοιχτόχρωµες
επιφάνειες, µε αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη αύξηση της θερµοκρασίας.
Βέβαια µε αυτά τα πειραµατικά δεδοµένα δεν µπορούµε να υποθέσουµε τίποτα
για το ποιες επιφάνειες (σκουρόχρωµες ή ανοιχτόχρωµες) φτάνουν
γρηγορότερα στη µέγιστη θερµοκρασία τους!!

Ε. Εφαρµόζω, Εξηγώ, Γενικεύω
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16. Εφάρµοσε τα συµπεράσµατά σου για να εξηγήσεις ό,τι έχεις
παρατηρήσει στις αρχικές εικόνες του φύλλου εργασίας.
Απάντηση:
Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την πειραµατική διαδικασία επιβεβαιώνουν
τις υποθέσεις µας στις αρχικές εικόνες:
Έτσι το καλοκαίρι οι άνθρωποι προτιµούν να κάθονται κάτω από λευκές οµπρέλες
ή στη σκιά τους και να φορούν ανοιχτόχρωµα ρούχα για να προστατευτούν από
τον ήλιο όπως ακριβώς φαίνεται στις αντίστοιχες εικόνες.
Στις ανοιχτόχρωµες επιφάνειες, το µεγαλύτερο µέρος του φωτός διαχέεται δηλαδή
απορροφούν µικρότερα
ικρότερα ποσά ενέργειας – θερµότητας και γι αυτό θερµαίνονται
λιγότερο όταν πάνω τους πέφτει φως.
Επίσης,
το λιώσιµο του κεριού στο µύθο του Ίκαρου αποδίδεται στη θέρµανσή του από τον
ήλιο, δεδοµένου ότι το φυσικό κερί έχει σκούρο χρώµα και απορροφά έντονα το
φως.

17. Εξήγησε τώρα ποια χρώµατα ονοµάσαµε "θερµά" ή "ψυχρά" και
γιατί.
Απάντηση:
Όπως είδαµε όταν ακτινοβολία (σωµατιδιακή, ηλεκτροµαγνητική κ.ά.) προσπέσει
σε ένα υλικό σώµα, ένα µέρος της ακτινοβολίας αυτής θα απορροφηθεί από το
σώµα, ένα µέρος θα ανακλαστεί στην επιφάνεια του σώµατος και το υπόλοιπο θα
το διαπεράσει.. Το ποσοστό που θα απορροφηθεί εξαρτάται τόσο από τη φύση της
ακτινοβολίας (όσο µικρότερο ποσό ενέργειας φέρει η ακτινοβολία τόσο
περισσότερο απορροφάται),
απορροφάται) όσο και από τη φύση του σώµατος. Το φως δεν
απορροφάται το ίδιο από όλα τα υλικά.
Η απορροφούµενη από την ύλη ακτινοβολία συνήθως µετατρέπεται σε θερµότητα.
Τα σκούρα-µαύρα χρώµατα απορροφούν πολύ περισσότερο φως από τα ανοιχτάλευκά χρώµατα.. Έτσι τα σκούρα χρώµατα θερµαίνονται περισσότερο και για αυτό
τα ονοµάζουµε «θερµά» χρώµατα, ενώ τα ανοικτά χρώµατα θερµαίνονται λιγότερο
και ονοµάζονται «ψυχρά» χρώµατα.

18. Παρατηρώντας την παρακάτω εικόνα, γενίκευσε τα συµπεράσµατά
σου, για να εξηγήσεις
εξηγήσεις επίσης γιατί είναι πιο ασφαλές τη νύχτα να
κυκλοφορούµε στο δρόµο µε ανοιχτόχρωµα και
όχι σκουρόχρωµα ρούχα.
Απάντηση:
Τα ανοιχτά- λευκά χρώµατα απορροφούν ένα µικρό
µέρος της ακτινοβολίας που προσπίπτει πάνω τους
ενώ το µεγαλύτερο µέρος ανακλάται (διαχέεεται),
προς τα πίσω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα
ανοιχτόχρωµα ρούχα να «φωτίζουν» περισσότερο
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µέσα στη νύχτα και έτσι να διακρίνονται ευκολότερα
ευκολότερα από τα σκουρόχρωµα.
Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι η διάχυση του φωτός είναι ειδική
περίπτωση του φαινοµένου της ανάκλασης που παρατηρείται όταν φωτεινά κύµατα
κατά τη πρόσπτωσή τους σε σώµατα µε ακανόνιστες επιφάνειες ανακλώνται προς
διάφορες τυχαίες κατευθύνσεις. Λόγω του φαινοµένου της διάχυσης µπορούµε να
δούµε τα διάφορα σώµατα γύρω µας.

19. Εξήγησε µε τα συµπεράσµατά σου:
α) το χρώµα που έχει η επίπεδη επιφάνεια του
ηλιακού θερµοσίφωνα
β) το χρώµα των σπιτιών στα ελληνικά νησιά
και τα χρώµατα
ρώµατα που επιλέγουν να βάφουν τα
σπίτια στις βόρειες χώρες.
χώρες
Απάντηση:
α) Η επίπεδη επιφάνεια του ηλιακού θερµοσίφωνα είναι σκουρόχρωµη, ώστε να
απορροφά όσο το δυνατό το µεγαλύτερο ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής
ακτινοβολίας και έτσι το νερό στο θερµοσίφωνα να θερµαίνεται γρηγορότερα και
σε υψηλότερες θερµοκρασίες.
β) Αντίθετα τα σπίτια στα ελληνικά νησιά που είναι εκτεθειµένα στον Ήλιο είναι
βαµµένα µε ανοικτά – λευκά χρώµατα, ώστε να διαχέουν το µεγαλύτερο µέρος της
ηλιακής ακτινοβολίας. Έτσι διατηρούνται
δ
δροσερά.
Αντίθετα στις βόρειες – κρύες χώρες επιβάλλεται τα σπίτια να βάφονται µε σκούρα
χρώµατα, ώστε να απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας.
Έτσι διατηρούνται ζεστά.

20. Ποια νοµίζεις ότι είναι η χρησιµότητα των ηλιο-θερµο
θερµο-µεταβλητών
χρωµάτων κτιρίων της σύγχρονης τεχνολογίας; Αναζήτησε πληροφορίες
για αυτά και σχολίασέ τα µε ενεργειακά κριτήρια.
Απάντηση:
Η βιοκλιµατική αντίληψη για το σχεδιασµό
των κτιρίων στηρίζεται σε µια οικολογική
στρατηγική, θέρµανσης των
τω κτιρίων που έχει
ως
στόχο
την
ελαχιστοποίηση
της
κατανάλωσης ενέργειας, µειώνοντας τις
ανάγκες για θέρµανση –το
το χειµώνα–
χειµώνα και ψύξη
–το καλοκαίρι– των κτιρίων.
O
σωστός
χρωµατισµός
ενός
κτιρίου
βελτιστοποιεί το θερµικό ισοζύγιο.
Τα
θερµοχρωµικά
ή
ηλιο-θερµο-µεταβλητά
υλικά,
είναι
υλικά
που
χρησιµοποιούνται σε χρώµατα, κάνοντας την απόχρωσή τους να µεταβάλλεται
ανάλογα µε τη θερµοκρασία, απορροφώντας την ηλιακή ακτινοβολία το χειµώνα
και ανακλώντας την το καλοκαίρι. Έτσι µπορούµε να επιτύχουµε διαφορά
διαφο
θερµοκρασίας έως και 20 βαθµούς Κελσίου σε σχέση µε µία επιφάνεια βαµµένη µε
ίδιου χρώµατος κοινά υλικά.
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Αυτό έχει ως αποτέλεσµα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το εξωτερικό χρώµα
των κτιρίων να γίνεται ανοιχτόχρωµο οπότε το κτίριο απορροφά ένα µικρό µέρος
της ηλιακής ακτινοβολίας και έτσι παραµένει δροσερό. Το αντίθετο γίνεται το
χειµώνα, όπου το χρώµα σκουραίνει εξαιτίας των θερµοχρωµικών υλικών που
περιέχει. Κατά συνέπεια το κτίριο απορροφά πλέον µεγαλύτερο ποσοστό της
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και έτσι θερµαίνεται µε φυσικό τρόπο
εξοικονοµώντας µας ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως
Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ).
1) Η θερµότητα διαδίδεται άλλοτε από περιοχές υψηλότερης προς περιοχές
χαµηλότερης θερµοκρασίας και άλλοτε το αντίθετο. ( )
2) Όταν αφήνουµε ανοικτή την πόρτα του σπιτιού µας µια χειµωνιάτικη µέρα τότε
µέσα στο ζεστό σπίτι µπαίνει «κρύο». ( )
3) Τα µέταλλα έχουν µεγάλη θερµική αγωγιµότητα, ενώ τα πλαστικά πολύ µικρή. ( )
4) Θέρµανση - ψύξη µε αγωγή έχουµε στις περιπτώσεις που δύο σώµατα µε
διαφορετική θερµοκρασία βρίσκονται σε επαφή µεταξύ τους. ( )

5) Κατά την επαφή δυο σωµάτων που βρίσκονται σε διαφορετική θερµοκρασία
µεταφέρεται θερµότητα από το σώµα που βρίσκεται σε υψηλή θερµοκρασία στο
σώµα που βρίσκεται σε χαµηλή θερµοκρασία. ( )
6) Η ύπαρξη των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας
διάδοσης της θερµότητας µε αγωγή στα µέταλλα. ( )

7) Τα σώµατα που βρίσκονται σε υψηλότερη θερµοκρασία ακτινοβολούν
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία σε διάφορα µήκη κύµατος. ( )
8) Μια σκουρόχρωµη επιφάνεια θερµαίνεται πιο γρήγορα αλλά και ψύχεται πιο
γρήγορα από µια ανοιχτόχρωµη επιφάνεια. ( )

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
1) Όταν πιάνουµε το µεταλλικό σκελετό ενός τραπεζιού,
α) τότε µεταφέρεται αργά θερµοκρασία από το χέρι µας προς αυτό.
β) η µεταφορά της θερµότητας γίνεται πολύ αργά και η θερµοκρασία του χεριού
µας παραµένει σχεδόν σταθερή.
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γ) λόγω της µεγάλης αγωγιµότητας του µετάλλου µεταφέρεται γρήγορα
θερµότητα από το χέρι µας προς αυτό.
δ) λόγω διαφορετικής θερµοκρασίας, ο µεταλλικός σκελετός έχει µικρότερη
θερµοκρασία από την ξύλινη επιφάνεια του τραπεζιού.

2) Η Θέρµανση - ψύξη ενός σώµατος γίνεται:
α) µόνο µε αγωγή.
β) µόνο µε ρεύµατα µεταφοράς.
γ)µόνο µε ακτινοβολία.
δ) µε όλους τους παραπάνω τρόπους.

3) Κατά την επαφή δυο σωµάτων που βρίσκονται σε διαφορετική θερµοκρασία:
α) µεταφέρεται θερµότητα από το σώµα που βρίσκεται σε υψηλή θερµοκρασία στο
σώµα που βρίσκεται σε χαµηλή θερµοκρασία.
β) έχουµε πάντα θερµική ισορροπία.
γ) δεν µεταφέρεται θερµότητα.
δ) µεταφέρεται αυθόρµητα θερµότητα από το ψυχρότερο στο θερµότερο σώµα.
4) Κάθε µάλλινο, πουλόβερ ή κουβέρτα,
α) είναι πηγή θερµότητας.
β) είναι µονωτής και εµποδίζει τη θερµική ενέργεια να διαφύγει πολύ γρήγορα
προς το περιβάλλον.
γ) έχει µεγάλη αγωγιµότητα.
δ) απορροφά θερµότητα.

5) Κατά τη θέρµανση ή την ψύξη µε ακτινοβολία,
α) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαµεσολάβηση κάποιου υλικού µέσου.
β) η ενέργεια µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο χωρίς να έχουµε εκποµπή
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.
γ) τα σώµατα δεν µπορούν να θερµανθούν µε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.
δ) χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η θέρµανση της γης από τον ήλιο µέσω της
ορατής (φως) και της αόρατης, δηλαδή της υπεριώδους και της υπέρυθρης
ακτινοβολίας.
6) Όταν η θερµοκρασία του σώµατος είναι ίση µε τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος,
α) τότε το σώµα δεν ακτινοβολεί ενέργεια.
β) τότε η ενέργεια (θερµότητα) που ακτινοβολεί το σώµα προς το περιβάλλον του
κάθε δευτερόλεπτο, είναι ίση µε την ενέργεια που απορροφά µε ακτινοβολία από
αυτό στον ίδιο χρόνο.
γ) η θερµική ενέργεια του σώµατος, µειώνεται.
δ) το σώµα δεν διαθέτει ενέργεια.

7) Κατά τη λειτουργία του ηλεκτρικού λαµπτήρα πυράκτωσης τα σώµατα που
βρίσκονται γύρω από αυτόν θερµαίνονται διότι:
α) ο λαµπτήρας ακτινοβολεί φως.
β) ο λαµπτήρας βρίσκεται σε επαφή µε τον αέρα και τον θερµαίνει.
γ) ρεύµατα µεταφοράς του αέρα µεταφέρουν τη θερµότητα στα ψυχρότερα µέρη
του χώρου.
δ) µε όλους τους παραπάνω τρόπους.
8) Ο κύριος στη φωτογραφία θερµαίνεται,

208 Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
α)
β)
γ)
δ)

µε
µε
µε
δε

ακτινοβολία.
ρεύµατα µεταφοράς.
αγωγή.
θερµαίνεται.

9) Μεγαλύτερη ενέργεια έχουν,
α) τα κόκκινα φωτόνια.
β) τα µπλε φωτόνια.
γ) τα φωτόνια της υπέρυθρης ακτινοβολίας.
δ) κανένα από τα παραπάνω, γιατί η ενέργεια ακτινοβολίας δε µεταφέρεται µε
φωτόνια.

Να συµπληρώσετε τα κενά
1) Το νερό, ο πάγος και το χιόνι σε σύγκριση µε τα µέταλλα συµπεριφέρονται σαν
…………………...

2) Θέρµανση - ψύξη µε ………………………. έχουµε στις περιπτώσεις που δύο σώµατα
µε διαφορετική θερµοκρασία βρίσκονται σε επαφή µεταξύ τους. Τότε θερµότητα
από το σώµα που βρίσκεται σε ………………………. θερµοκρασία µεταφέρεται στο σώµα
που βρίσκεται σε ……………………………… θερµοκρασία.

3) Στη Θέρµανση - ψύξη µε µεταφορά, οι ζεστές αέριες µάζες, δηλαδή ο ζεστός
άνεµος, προερχόµενος από µια περιοχή µε ……………………………. θερµοκρασία
θερµαίνει µιαν άλλη που έχει ………………………… θερµοκρασία. Με τον ίδιο επίσης
τρόπο στα συστήµατα κεντρικής θέρµανσης των πολυκατοικιών µεταφέρονται
ποσά ……………………………………. από το λέβητα του καλοριφέρ στα διαµερίσµατα,
µέσω του νερού που κυκλοφορεί στο σύστηµα σωληνώσεων.

4) Για τη θέρµανση ή την ψύξη µε ακτινοβολία δεν είναι προϋπόθεση η
διαµεσολάβηση κάποιου …………………….. µέσου. Η ενέργεια µεταφέρεται από το ένα
σώµα στο άλλο µέσω ……………………………… ακτινοβολίας ακόµα και στο κενό.
5) Η ενέργεια ακτινοβολίας περιλαµβάνει τόσο ……………….. ενέργεια όσο και
……………...
6) Η θερµότητα διαδίδεται κυρίως µε την …………………. ακτινοβολία
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Φύλλο Εργασίας 9
Το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου υπερ-Θερµαίνει
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Φαινόµενο του θερµοκηπίου
1. Τι ονοµάζεται φαινόµενο του θερµοκηπίου και ποιος είναι ο πιο
αποτελεσµατικός τρόπος για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του
θερµοκηπίου;
Ο Ήλιος εκπέµπει τεράστιες ποσότητες ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
στην υπέρυθρη, ορατή και υπεριώδη περιοχή του φάσµατος. Στη Γη
φθάνουν ακτινοβολίες της ορατής περιοχής και µικρές ποσότητες της
υπέρυθρης και της υπεριώδους. Το µεγαλύτερο µέρος της υπεριώδους
ακτινοβολίας το απορροφά το όζον, που βρίσκεται στη στρατόσφαιρα.
Όπως ο Ήλιος έτσι και η ζεστή Γη δρα, µε τη σειρά της, ως ποµπός
ακτινοβολίας. Από την υπέρυθρη ακτινοβολία, που επανεκπέµπει η Γη, ένα µέρος
της διαφεύγει στο διάστηµα και ένα άλλο µέρος της εγκλωβίζεται από τα αέρια της
ατµόσφαιρας. Έτσι, η ατµόσφαιρα θερµαίνεται µε αποτέλεσµα να λειτουργεί
για τη Γη σαν ένα είδος ¨κουβέρτας¨. Χωρίς αυτή την ¨κουβέρτα¨ η µέση
θερµοκρασία της Γης θα ήταν
-20 ο C αντί της ιδιαίτερα άνετης για τη ζωή θερµοκρασίας των +15ο C.
Η ατµόσφαιρα είναι για τη Γη ότι το ¨γυαλί¨ σε ένα θερµοκήπιο. Επιτρέπει,
δηλαδή, να τη διαπερνά η ακτινοβολία από τον Ήλιο, αλλά εµποδίζει τη Γη
να επανεκπέµψει όλη την ακτινοβολία που δέχθηκε. Αυτός είναι ο λόγος,
για τον οποίο η δράση αυτή της ατµόσφαιρας ονοµάζεται φαινόµενο του
θερµοκηπίου.
Από τα αέρια της ατµόσφαιρας εκείνα τα οποία απορροφούν την υπέρυθρη
ακτινοβολία, που εκπέµπει η Γη, ονοµάζονται αέρια του θερµοκηπίου και είναι
το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), οι υδρατµοί, το µεθάνιο (CΗ 4 ) και οι
χλωροφθοράν-θρακες (CFCs).
Από τα µέσα του 19 ου αιώνα και τη Βιοµηχανική Επανάσταση οι
δραστηριότητες
των
ανθρώπων
έχουν
προκαλέσει
αύξηση
της
συγκέντρωσης των αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα.
Η κουβέρτα-ατµόσφαιρα έγινε παχύτερη µε αποτέλεσµα να γίνει και η Γη
θερµότερη.
Η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας της Γης κατά 2 ο C θα προκαλέσει
τεράστιες
κλιµατολογικές
αλλαγές
όπως
περισσότερες
ξηρασίες,
εντονότερους ανέµους, το El Nino, καταρρακτώδεις βροχές και οι
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πληµµύρες και αύξηση της στάθµης της θάλασσας. Οι σίγουρες συνέπειες
των παραπάνω θα είναι:
1.
2.
3.
4.

η µείωση στα αποθέµατα του νερού
οι απότοµες µεταβολές στη θερµοκρασία του αέρα
οι υψηλές θερµοκρασίες στη θερινή περίοδο
η είσοδος θαλάσσιων υδάτων στον παράκτιο υπόγειο υδροφόρο
ορίζοντα και η υποβάθµισή του
5. οι σηµαντικές µετακινήσεις πληθυσµού και αγαθών
Από τα αέρια του θερµοκηπίου


το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) είναι το πιο σηµαντικό. Θεωρείται
υπεύθυνο για το 50% της υπερθέρµανσης της ατµόσφαιρας. Σε λιγότερο
από 2 αιώνες οι άνθρωποι αύξησαν κατά 25% τη συνολική ποσότητα
CO 2 της ατµόσφαιρας µε τη χρήση των φυσικών καυσίµων
(γαιάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και µε τη καταστροφή των
δασών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο οι άνθρωποι επιβαρύνουν την
ατµόσφαιρα
µε
6
δισεκατοµµύρια
τόνους
CO 2 .
Έτσι,
ο
πιο
αποτελεσµατικός τρόπος για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του
θερµοκηπίου είναι να µειωθεί η συγκέντρωση του διοξειδίου του
άνθρακα (CO 2 ) στην ατµόσφαιρα.
Αυτό προϋποθέτει λήψη γενναίων αποφάσεων σε παγκόσµια κλίµακα για:

*

Μείωση της κατανάλωσης των ορυκτών καυσίµων
* Χρήση καυσίµων, που παράγουν σχετικά µικρότερες ποσότητες CO 2
* Απορρόφηση του CO 2 µετά την παραγωγή του και πριν τη διάχυσή του
στην ατµόσφαιρα
*
Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.



Το µεθάνιο (CH 4 ) ευθύνεται για το 18% της υπερθέρµανσης της
ατµόσφαιρας. Έχει βρεθεί ότι 1Κgr CH 4 απορροφά 70, φορές
περισσότερη ενέργεια από 1Kgr CO 2 .



Οι χλωροφθοράνθρακες συµβάλλουν κατά 14 – 16 %, τα οξείδια
του αζώτου κατά 8% και το όζον κατά 12%.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
α. Παρατηρώ, Πληροφορούµαι
Πληροφορούµαι, Ενδιαφέροµαι
13. Παρατήρησε στο παρακάτω ενδεικτικό γράφηµα την αύξηση της
µέσης θερµοκρασίας της γης από το 1870 έως τις µέρες µας, όπως έχει
µετρηθεί από διάφορες επιστηµονικές ερευνητικές οµάδες. Η αύξηση
αποδίδεται
οδίδεται και στη διαρκή αύξηση της περιεκτικότητας της γήινης
ατµόσφαιρας σε αέριο διοξείδιο του άνθρακα CO2. Το φαινόµενο γενικά
ονοµάζεται "Φαινόµενο του Θερµοκηπίου".

Απάντηση:
Από το διάγραµµα παρατηρούµε πως από τα µέσα του 19ου αιώνα έως και τις µέρες
µας παρατηρείται µια µέση αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη µας από τους
13, 5 0C στους 14,3 0C.
Το φαινόµενο αυτό της αύξησης της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη µας
ονοµάζεται "φαινόµενο του θερµοκηπίου".
Η παγκόσµια θέρµαvση (global warming)) αποτέλεσµα του φαινοµένου του
θερµοκηπίου αναφέρεται στην αύξηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη µας
κατά 0.6 ± 0.2 °C από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην ανθρώπινη δραστηριότητα των τελευταίων 50 ετών .
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β. Συζητώ, Αναρωτιέµαι, Υποθέτω
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου και γράψε τις υποθέσεις σου για τις
αιτίες οι οποίες προκαλούν αυτό το φαινόµενο, είτε συµφωνείς µε την
παραπάνω άποψη είτε διαφωνείς.
Απάντηση:
Από τα αέρια του θερµοκηπίου το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) είναι
το πιο σηµαντικό. Θεωρείται υπεύθυνο για το 50% της υπερθέρµανσης της
ατµόσφαιρας. Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι να µειωθεί η συγκέντρωση του
διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στην ατµόσφαιρα.
Αυτό µπορεί να γίνει µέσω της µείωσης της κατανάλωσης των ορυκτών
καυσίµων, τη χρήση καυσίµων που παράγουν σχετικά µικρότερες ποσότητες
CO 2 , την απορρόφηση του CO 2 µετά την παραγωγή του και πριν τη διάχυσή
του στην ατµόσφαιρα, καθώς και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
Επειδή τέτοια µέτρα πρέπει να παρθούν σε παγκόσµια κλίµακα για αυτό
ψηφίστηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο που αποτελεί έναν «οδικό χάρτη», για
την αντιµετώπιση του "φαινοµένου του θερµοκηπίου" λόγω της αύξησης των
ανθρωπογενών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
Τα αέρια που πραγµατεύεται το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι έξι:
•
•
•
•
•
•

διοξείδιο του άνθρακα CO2 (που αποτελεί το σηµαντικότερο αέριο),
µεθάνιο CH4,
υποξείδιο του αζώτου N2O,
υδροφθοράνθρακες HFC,
πλήρως φθοριωµένοι υδρογονάνθρακες ή υπερφθοράνθρακες PFC και
εξαφθοριούχο θείο SF6.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαµβάνει τρεις ευέλικτους µηχανισµούς:
1. την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών,
2. την κοινή εφαρµογή, και
3. το µηχανισµό καθαρής ανάπτυξης.
Ο πρώτος µηχανισµός προβλέπει την αγοραπωλησία δικαιωµάτων εκποµπών CO2
µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών – κρατών. Βέβαια πολλοί πιστεύουν ότι αυτός
ο µηχανισµός έχει ως αποτέλεσµα πολλά ανεπτυγµένα κράτη, κάνοντας χρήση
αυτού του διακαιώµατός τους, να αυξάνουν κατ’ έτος την εκποµπή CO2 από
καύσεις της βιοµηχανίας τους ή των αυτοκινήτων τους, εντείνοντας έτσι το
"φαινόµενο του θερµοκηπίου".

Η µετατροπή της χηµικής ενέργειας των γαιανθράκων και του πετρελαίου (αλλά και των
παραγώγων του) σε θερµική ενέργεια µε καύση είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για το
περιβάλλον και, βέβαια, και για την υγεία µας, µε πολλούς µάλιστα τρόπους.
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Κατά την καύση, εκτός από θερµική ενέργεια (µέρος της οποίας διαφεύγει ως απώλειες στο
περιβάλλον, αυξάνοντας τη θερµοκρασία του πλανήτη µας), δηµιουργείται επίσης
επ
αιθάλη
και διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
Όσον αφορά στο διοξείδιο του άνθρακα, το αέριο αυτό µεταβάλλει σταδιακά µε τη διαρκώς
αύξουσα ποσότητά του στην ατµόσφαιρα, τη -συνήθη- σύστασή της, µε αποτέλεσµα τη
µεταβολή του ισοζυγίου θερµότητας του πλανήτη µας.
Πιο συγκεκριµένα,, η ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται στην ατµόσφαιρα είναι
µεγαλύτερη της εξερχόµενης (µετά από την ανάκλασή της στη Γη), όσο η ποσότητα του
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα είναι αυξηµένη (και αυξάνεται συνεχώς...).
Αυτό σηµαίνει ότι η εισερχόµενη στην ατµόσφαιρα θερµότητα από τον ήλιο είναι
µεγαλύτερη της εξερχόµενης, η δε θερµοκρασία του πλανήτη αύξουσα (µε προφανή
αποτελέσµατα στους ζώντες οργανισµούς αλλά και στον ίδιο τον πλανήτη,
πλ
που θα
αντιµετωπίσει κοσµογονικές µεταβολές από την -επερχόµενη- τήξη των πάγων...).
Το φαινόµενο, γνωστό και ως "φαινόµενο του θερµοκηπίου" (όπου το ρόλο της
βεβαρηµένης µε διοξείδιο του άνθρακα ατµόσφαιρας παίζει το γυάλινο στέγαστρο των
θερµοκηπίων),
πίων), έχει ήδη ανησυχήσει τους ειδικούς και την παγκόσµια κοινότητα.
Από το βιβλίο "ΕκΠαίδευση
ΕκΠαίδευση στις-µε
στις
τις Φυσικές Επιστήµες", Πανεπιστήµιο Αθηνών –
– Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών,
Επιστηµών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 2007

γ. Ενεργώ, Πειραµατίζοµαι
11. Για την επιβεβαίωση ή διάψευση των υποθέσεών σου, συγκέντρωσε
τα απαραίτητα υλικά και όργανα. Προγραµµατίστε ώστε να υπάρχει
αρκετός χρόνος για τον πειραµατισµό.
Υλικά / Όργανα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

σφαιρική γυάλινη φιάλη µε ευρύ στόµιο,
κοµµάτι από φελιζόλ,
θερµόµετρο οινοπνεύµατος,
χώµα,
2 φωτιστικά µε λαµπτήρες πυράκτωσης,
Μικρό ποτήρι,
µαγειρική (διττανθρακική) σόδα,
κουτάλι,
καλαµάκι,
εµφιαλωµένο αεριούχο νερό,
ξίδι,
χρονόµετρο,
µεγάλο ποτήρι,
κεράκι.

Πείραµα 1
Ρίξε µικρή ποσότητα χώµατος στη
σφαιρική γυάλινη φιάλη.
Κόψε και προσάρµοσε στο στόµιο
της φιάλης ένα κοµµάτι φελιζόλ,
όπως στη διπλανή εικόνα.
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Τρύπησε το φελιζόλ και πέρασε στο εσωτερικό της φιάλης το θερµόµετρο.
Πλησίασε στη φιάλη τα δύο φωτιστικά µε τους λαµπτήρες πυράκτωσης κλειστούς.
Κατάγραψε την τιµή της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος: ……… 0C.
Άναψε τους λαµπτήρες των φωτιστικών και κατάγραψε τις τιµές της θερµοκρασίας
ανά 1λεπτό στον παρακάτω πίνακα έως ότου οι τιµές σταθεροποιηθούν.

Σβήσε το φως και περίµενε µερικά λεπτά.

Απάντηση:
Στα παρακάτω πειράµατα έχουµε πίνακες µε µερικές ενδεικτικές τιµές όπως
αυτές αναγράφονται στο βιβλίο: Η Φυσική µε Πειράµατα Α’ Γυµνασίου
Σηµείωµα / Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό και στον διαδικτυακό τόπο
του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών:http://micro-kosmos.uoa.gr

Πείραµα 1
Για την ολοκλήρωση των πειραµάτων 1 και 2 χρειάζεται αρκετός χρόνος. Γι’ αυτό,
χρειάζεται προσεχτική προετοιµασία και ανάλογος προγραµµατισµός των
απαραίτητων µαθηµάτων για την ολοκλήρωσή τους.
Παρατίθεται ενδεικτική µέτρηση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος (27,8 0C) και µια
σειρά µετρήσεων από µία δειγµατική εφαρµογή του πειράµατος χωρίς προσθήκη
ξιδιού και σόδας: (χρόνος σε λεπτά, θερµοκρασία σε 0C)

µετά από

Θερµοκρασία
(0 C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

28
28,6
29
29,3
29,6
29,9
30,1
30,6
30,9
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

31,1
31,2
31,3
31,4
31,5
31,7
31,8
31,9
32
32
32
32
32
32

Πείραµα 2
•

Τοποθέτησε στο εσωτερικό της
φιάλης ένα µικρό ποτήρι στο οποίο
έχεις ρίξει 2-3 κουταλιές µαγειρικής
σόδας.

•

Ρίξε προσεχτικά (χωρίς να βρέξεις το θερµόµετρο) επάνω στο χώµα της
φιάλης µικρή ποσότητα ανθρακούχου νερού.
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•

Αµέσως µετά άναψε τους λαµπτήρες
των φωτιστικών, άρχισε να ρίχνεις
συνεχώς,
µέχρι
το
τέλος
του
πειράµατος, αρκετές σταγόνες ξιδιού
µε το καλαµάκι (που το χρησιµοποιείς
ως σιφώνιο ή σταγονόµετρο), όπως
στη διπλανή εικόνα, ώστε να πέφτουν
µέσα στο ποτήρι µε τη µαγειρική σόδα.

•

Ταυτόχρονα, ένας συµµαθητής σου
από την οµάδα σου αρχίζει να
καταγράφει στον πίνακα τις τιµές της
θερµοκρασίας ανά 1 λεπτό, έως ότου
αυτές σταθεροποιηθούν.

Σβήσε το φως.

Απάντηση:
Πείραµα 2
Παρατίθεται µια σειρά µετρήσεων από τη δειγµατική εφαρµογή του πειράµατος µε
προσθήκη ξιδιού και σόδας (χρόνος σε λεπτά, θερµοκρασία σε 0C):

µετά από

Θερµοκρασία
(0 C)

1
2
3
4
5
6
7
8

27.8
28.3

28,9
29,3
29,9
30,2
30,7
31
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

32
32,7
33,2
33,6
33,8
33,9
33,9
33,9
33,9
33,9
34
34
34
34
34

Πείραµα 3
12. Αµέσως
µετά,
βάλε
ένα
αναµµένο κεράκι στο εσωτερικό της
φιάλης. Τι παρατηρείς; Εξήγησε.
Απάντηση:
Παρατηρούµε ότι το κεράκι σβήνει.

13. Ρώτησε τον / την καθηγητή/
τριά σου για το ποιο είναι το αέριο
που ελευθερώνεται από το αεριούχο
νερό ή παράγεται από την αντίδραση
µαγειρικής σόδας-ξιδιού, καθώς και
για τις ιδιότητες του αερίου αυτού.
Απάντηση:
Το αέριο που παράγεται από την αντίδραση µαγειρικής σόδας-ξιδιού είναι το
διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι άοσµο, άφλεκτο και
βαρύτερο από τον ατµοσφαιρικό αέρα ενώ δε συντηρεί την καύση.
Γενικά το CO2 ανιχνεύεται από την ιδιότητά του να σβήνει τη φλόγα και από το
ότι σχηµατίζει θόλωµα ή ίζηµα δυσδιάλυτου ανθρακικού άλατος, όταν διαβιβάζεται
σε ασβεστόνερο.

14. Σηµείωσε τις τιµές των µετρήσεων του πειράµατος 1 και του
πειράµατος 2 στο διάγραµµα «θερµοκρασίας θ - χρόνου t»,
χρησιµοποιώντας διαφορετικά σύµβολα (πχ. x, •) για τις τιµές κάθε
πειράµατος (πχ. x για τις τιµές της θερµοκρασίας χωρίς αεριούχο νερό, ξίδι
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και σόδα, • για τις τιµές της θερµοκρασίας µε αεριούχο νερό, ξίδι και
σόδα). Σχεδίασε δύο καµπύλες ενώνοντας τα ίδια σύµβολα.

Απάντηση:
Σηµειώνοντας τις τιµές των µετρήσεων του πειράµατος 1 και του πειράµατος 2 στο
διάγραµµα «θερµοκρασίας θ - χρόνου t», µε τη χρήση διαφορετικών συµβόλων
για τις τιµές κάθε πειράµατος (x
( για τις τιµές της θερµοκρασίας χωρίς ξίδι και
σόδα, • για τις τιµές της θερµοκρασίας µε ξίδι και σόδα) και σχεδιάζοντας δύο
καµπύλες προκύπτει το διάγραµµα:
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15.
σου.

Τι παρατηρείς; Σύγκρινε τις δύο καµπύλες. Γράψε τις παρατηρήσεις

Απάντηση:
Παρατηρούµε ότι µε τη θέρµανση αυξάνεται η θερµοκρασία και στα δυο δοχεία.
Όµως το δοχείο που περιέχει το αέριο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) θερµαίνεται
στον ίδιο χρόνο σε υψηλότερη θερµοκρασία. Έτσι η καµπύλη που αναπαριστά τη
θέρµανση του δοχείου µε το αέριο διοξείδιο του άνθρακα βρίσκεται «ψηλότερα»
από τη καµπύλη που αναφέρεται στη θέρµανση του δοχείου χωρίς το CO2.
Παρατηρούµε επίσης πως µετά από 20 λεπτά περίπου, η θερµοκρασία
σταθεροποιείται και στα δυο δοχεία (µε και χωρίς CO2), στους 34 0C και 32 0C
αντίστοιχα.

δ. Συµπεραίνω, Καταγράφω
16.

Γράψε τα συµπεράσµατά σου από τις παρατηρήσεις των πειραµάτων:

Απάντηση:
Μέσα από τα πειράµατα µπορούµε να αιτιολογήσουµε γιατί το CO2 θεωρείται ένα
από τα αέρια του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η ύπαρξη του CO2 έχει ως
αποτέλεσµα το γυάλινο δοχείο που το περιέχει, να απορροφά µεγαλύτερα ποσά
θερµότητας µε αποτέλεσµα να θερµαίνεται περισσότερο.

Ε. Εφαρµόζω, Εξηγώ, Γενικεύω
21. Εφάρµοσε τα συµπεράσµατά σου για να εξηγήσεις τη συνεχή άνοδο
έως τώρα της µέσης θερµοκρασίας της γης .
Απάντηση:
Γνωρίζουµε ότι η ατµόσφαιρα είναι για τη Γη ότι το ¨γυαλί¨ σε ένα θερµοκήπιο.
Επιτρέπει, δηλαδή, να τη διαπερνά η ακτινοβολία από τον Ήλιο, αλλά εµποδίζει τη
Γη να επανεκπέµπει όλη την ακτινοβολία που δέχθηκε.
Από τα αέρια της ατµόσφαιρας εκείνα τα οποία απορροφούν την υπέρυθρη
ακτινοβολία, που επανεκπέµπει η Γη στο διάστηµα, ονοµάζονται αέρια του
θερµοκηπίου. Ένα από αυτά είναι και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
Από τα µέσα του 19ου αιώνα και τη Βιοµηχανική Επανάσταση οι δραστηριότητες
των ανθρώπων έχουν προκαλέσει αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του
θερµοκηπίου και κυρίως του CO2 στην ατµόσφαιρα.
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Η κουβέρτα-ατµόσφαιρα έγινε παχύτερη. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η ατµόσφαιρα
της γης να απορροφά και να εγκλωβίζει µεγαλύτερα ποσά θερµότητας,
µε
αποτέλεσµα η Γη να γίνεται θερµότερη.

22. Σχολίασε τις επιπτώσεις της συνεχούς ανόδου της µέσης τιµής της
θερµοκρασίας της γης και πρότεινε µέτρα για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος. Πώς µπορείς να δραστηριοποιηθείς για την επιτυχία τους;
Απάντηση:
Μερικές από τις επιπτώσεις της συνεχούς ανόδου (αν συνεχιστεί) της µέσης τιµής
της θερµοκρασίας της γης είναι:
περισσότερες ξηρασίες,
εντονότεροι ανέµοι,
το El Nino,
καταρρακτώδεις βροχές και οι πληµµύρες και
αύξηση της στάθµης της θάλασσας.
Οι σίγουρες συνέπειες των παραπάνω θα είναι:
1.
2.
3.
4.

η µείωση στα αποθέµατα του νερού
οι απότοµες µεταβολές στη θερµοκρασία του αέρα
οι υψηλές θερµοκρασίες στη θερινή περίοδο
η είσοδος θαλάσσιων υδάτων στον παράκτιο υπόγειο υδροφόρο
ορίζοντα και η υποβάθµισή του
5. οι σηµαντικές µετακινήσεις πληθυσµού και αγαθών

Ως µέτρα αντιµετώπισης του προβλήµατος προτείνονται:
•
•
•
•

Μείωση της κατανάλωσης των ορυκτών καυσίµων
Χρήση καυσίµων, που παράγουν σχετικά µικρότερες ποσότητες CO 2
Απορρόφηση του CO 2 µετά την παραγωγή του και πριν τη διάχυσή
του στην ατµόσφαιρα
Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

23. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι γενικά ευεργετικό ή
καταστροφικό για τη γη; Σε ποιες περιπτώσεις; Απάντησε µε επιχειρήµατα.
Απάντηση:
Ο Ήλιος εκπέµπει τεράστιες ποσότητες ακτινοβολίας. Ένα µέρος αυτής φτάνει
στη γη. Στη συνέχεια η γη, δρα ως ποµπός ακτινοβολίας. Από την υπέρυθρη
ακτινοβολία, που επανεκπέµπει η Γη, ένα µέρος της διαφεύγει στο διάστηµα και
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ένα άλλο µέρος της εγκλωβίζεται από τα αέρια της ατµόσφαιρας. Έτσι, η
ατµόσφαιρα θερµαίνεται µε αποτέλεσµα να λειτουργεί για τη Γη σαν ένα
είδος ¨κουβέρτας¨. Χωρίς αυτή την ¨κουβέρτα¨ η µέση θερµοκρασία της
Γης θα ήταν -20 ο C αντί της ιδιαίτερα άνετης για τη ζωή θερµοκρασίας των
+15ο C. Εποµένως η
λειτουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι
ευεργετική για τη Γη µας και τη Ζωή σε αυτήν.
Με την αύξηση όµως των αερίων του θερµοκηπίου αυξάνεται και η ποσότητα της
ακτινοβολίας που εγκλωβίζεται από τα αέρια της ατµόσφαιρας. Έτσι η γη γίνεται
θερµότερη. Όµως µια αύξηση της µέσης θερµοκρασίας της γης κατά 2 0C
(υπερθέρµανση), θα προκαλέσει τεράστιες κλιµατολογικές αλλαγές µε
καταστροφικές συνέπειες για τη Γη.

24. Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου και δικαιολογήστε την ονοµασία
"φαινόµενο του θερµοκηπίου".
Απάντηση:
Η ατµόσφαιρα είναι για τη Γη ότι το ¨γυαλί¨ σε ένα θερµοκήπιο. Επιτρέπει,
δηλαδή, να τη διαπερνά η ακτινοβολία από τον Ήλιο, αλλά εµποδίζει τη Γη να
επανεκπέµψει όλη την ακτινοβολία που δέχθηκε. Αυτός είναι ο λόγος, για τον
οποίο η δράση αυτή της ατµόσφαιρας ονοµάζεται φαινόµενο του θερµοκηπίου.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως
Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ).
1) Η άµεση κατάργηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου αποτελεί επιτακτική
ανάγκη για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη µας. ( )

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
1) Κατά την καύση οποιουδήποτε καυσίµου έχουµε πάντοτε:
α. παραγωγή θερµότητας, φωτός και υδρατµών
β. µετατροπή της θερµικής ενέργειας σε χηµική
γ. µετατροπή της χηµικής ενέργειας σε θερµική
δ. παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και υδρατµών.
2) Τα αέρια που συντελούν στη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου
είναι:
γ. CO2, H2O, CH4, ClFCS.
α. CO2, O3, CH4, ClFCs
β. NOX, CO, O3, CF2Cl2
δ. NO2, CO, CO2, CF2Cl2
3) O πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του
θερµοκηπίου είναι:
α. να περιορισθεί η χρήση των υδροφθορανθράκων
β. να αυξηθεί η συγκέντρωση του CO2 στην ατµόσφαιρα
γ. να µειωθεί η συγκέντρωση του CO2 στην ατµόσφαιρα
δ. να εµπλουτίσουµε την ατµόσφαιρα µε όζον.

Να συµπληρώσετε τα κενά
1) Τα αέρια της ατµόσφαιρας που ονοµάζονται «αέρια του θερµοκηπίου» είναι
το ……………………. (CO2), οι …………………. (Η2Ο), το ……………….. (CΗ 4 ) και οι
………………………….. (CFCs).
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Φύλλο Εργασίας 10
Το Ηλεκτρικό βραχυ-Κύκλωµα – Κίνδυνοι και
"Ασφάλεια"
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το ηλεκτρικό ρεύµα
1. Τι ονοµάζουµε ηλεκτρικό ρεύµα;
ρεύµα
Ηλεκτρικό ρεύµα ονοµάζουµε
νοµάζουµε, την προσανατολισµένη κίνηση των ηλεκτρονίων
ή γενικότερα των φορτισµένων σωµατιδίων.
Στους µεταλλικούς αγωγούς τα σωµατίδια που εκτελούν την προσανατολισµένη
κίνηση είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.
ηλεκτρόνια
Τα θετικά ιόντα πραγµατοποιούν µικρές ταλαντώσεις γύρω από τη θέση
ισορροπίας τους (Θ.Ι.Τ)
2. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα διάφορα σώµατα µε βάση την
αγωγιµότητά τους (ευκολία διέλευσης των ελεύθερων ηλεκτρονίων);
ηλεκτρονίων)
Με βάση την αγωγιµότητά τους τα διάφορα σώµατα ταξινοµούνται σε:
i)
Αγωγούς
ii)
Μονωτές
iii)
Ηµιαγωγούς.
Αγωγοί ονοµάζονται τα σώµατα που επιτρέπουν τη διέλευση του ηλεκτρικού
φορτίου µέσα από τη µάζα τους
Μονωτές είναι τα σώµατα που δεν επιτρέπουν τη διέλευση του ηλεκτρικού
φορτίου µέσα από τη µάζα τους
Ηµιαγωγοί είναι ορισµένα
ρισµένα υλικά, όπως για παράδειγµα το πυρίτιο (Si)
(
και το
γερµάνιο (Ge), που κάτω από ορισµένες συνθήκες συµπεριφέρονται άλλοτε ως
αγωγοί και άλλοτε ως µονωτές.
µονωτές
Τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται µε την ίδια ευκολία σε όλους τους αγωγούς.
αγωγούς Λέµε
τότε ότι όλοι οι αγωγοί
γωγοί δεν έχουν την ίδια ηλεκτρική αγωγιµότητα. Έτσι:
σ’ ένα χάλκινο σύρµα κινούνται ευκολότερα
απ’ ό,τι σ’ ένα σιδερένιο σύρµα ίδιων
διαστάσεων. Λέµε ότι ο χαλκός είναι καλύτερος
αγωγός (έχει µεγαλύτερη αγωγιµότητα) από το
σίδηρο.
Στην πραγµατικότητα ακόµα
α
και µέσα στους
µονωτές τα ηλεκτρόνια κινούνται αλλά µε πολύ
µεγαλύτερη δυσκολία απ’ όση στους αγωγούς.
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Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι µονωτές διαθέτουν ελάχιστα ελεύθερα
ηλεκτρόνια.
Αν αγγίξουµε
ουµε το άκρο του πλαστικού νήµατος µε µια αρνητικά φορτισµένη
φορτ
σφαίρα: τα φύλλα του
υ ηλεκτροσκοπίου µένουν κλειστά, γιατί το πλαστικό νήµα
είναι µονωτής του ηλεκτρικού ρεύµατος
Αν αγγίξουµε
ουµε το άκρο του σύρµατος µε µια
αρνητικά φορτισµένη σφαίρα: τα φύλλα
του
ηλεκτροσκοπίου
σκοπίου
απωθούνται
και
ανοίγουν γιατί το µεταλλικό σύρµα είναι
αγωγός του ηλεκτρικού ρεύµατος.

3.
Ποια είναι η αιτία δηµιουργίας του ηλεκτρικού ρεύµατος σε ένα
µεταλλικό αγωγό; Τι συµβαίνει στο εσωτερικό µεταλλικού σύρµατος όταν
αυτό συνδεθεί µε µια µπαταρία;
Ηλεκτρικό ρεύµα µπορούµε εύκολα να προκαλέσουµε µε τη βοήθεια µιας
µπαταρίας.. Η µπαταρία είναι µια

ηλεκτρική πηγή.

Στο εσωτερικό ενός µεταλλικού αγωγού υπάρχουν θετικά ιόντα και ελεύθερα
ηλεκτρόνια. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται τυχαία προς κάθε κατεύθυνση, ενώ
τα ιόντα πάλλονται γύρω από καθορισµένες θέσεις.
Όταν συνδέουµε
υνδέουµε τους δύο πόλους µιας µπαταρίας µε σύρµα τότε στο
εσωτερικό του σύρµατος δηµιουργείται
δηµιουργείται ηλεκτρικό πεδίο, οπότε στα
ελεύθερα ηλεκτρόνιά του ασκείται ηλεκτρική δύναµη.
δύναµη Η κίνησή τους
προσανατολίζεται από την κατεύθυνση της δύναµης.
δύναµης. Έτσι αυτά κινούνται από τον
αρνητικό προς το θετικό πόλο και στο µεταλλικό αγωγό εµφανίζεται
προσανατολισµένη
µένη κίνηση ηλεκτρονίων, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύµα.
ρεύµα
4. Πως ορίζεται η ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύµατος;

Ορίζουµε την ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει έναν αγωγό ως το φορτίο (q) που
διέρχεται από µια διατοµή του αγωγού σε χρονικό διάστηµα (t) προς το χρονικό διάστηµα.

Ι=

q
(Νόµος του Ampere)
t

Με το φυσικό µέγεθος της έντασης (Ι) του ηλεκτρικού ρεύµατος µπορούµε να προσδιορίσουµε αν
ένας αγωγός διαρρέεται από ισχυρότερο ή
ασθενέστερο ηλεκτρικό ρεύµα σε σχέση µε κάποιον άλλο.
Συνδέουµε το πόσο ισχυρό ή ασθενές είναι το ηλεκτρικό ρεύµα που διαρρέει έναν αγωγό µε τον
αριθµό (πλήθος) των ηλεκτρονίων που διέρχονται από µια διατοµή του αγωγού στη µονάδα του
χρόνου.. Πώς θα µπορούσαµε όµως να µετρήσουµε τον αριθµό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από το
λαµπτήρα σε ορισµένο χρόνο;
Όσο περισσότερα ηλεκτρόνια διέρχονται από µια κάθετη διατοµή (ή απλά διατοµή) του αγωγού σε
ορισµένο χρόνο, τόσο περισσότερο φορτίο θα περνάει από αυτήν και τόσο ισχυρότερο θα είναι το
ηλεκτρικό ρεύµα.
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5. Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος
στο S.I;; Ποιες άλλες µονάδες µέτρησης της έντασης γνωρίζετε;
γνωρίζετε
Στο ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι
θεµελιώδες µέγεθος και µονάδα µέτρησής της είναι το 1 Ampere (1 A)
(Αµπέρ).
Είναι 1 Α=

1C
1s

ή 1 Ampere=
Ampere

1 Coulomb .
1 second

Σε ηλεκτρονικές διατάξεις που διαρρέονται από ρεύµατα µικρής έντασης ως
µονάδες µέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος χρησιµοποιούµε
υποπολλαπλάσια του αµπέρ όπως:

1 mA=10-3 A (το µιλιαµπέρ) και
1 µΑ=10-6 Α (το µικροαµπέρ).
µικροαµπέρ)
Για ρεύµατα µεγάλης έντασης χρησιµοποιούµε πολλαπλάσια του αµπέρ, όπως:

1 kΑ=103 Α (το κιλοαµπέρ).
6. Πως ορίζεται το 1 Coulomb µε βάση την ένταση του ηλεκτρικού
ρεύµατος;

Στο S.I το θεµελιώδες µέγεθος είναι η ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύµατος ενώ το
ηλεκτρικό φορτίο είναι παράγωγο φυσικό µέγεθος.
Από το νόµο του Ampere προκύπτει ότι q=I⋅t, οπότε η σχέση που συνδέει το 1 Α
µε τη µονάδα του ηλεκτρικού φορτίου 1 C όπως προκύπτει από την προηγούµενη
σχέση είναι:
1 Coulomb=1 Ampere · 1 second ή 1 C=1 A · 1 s
1 Coulomb είναι το φορτίο που διέρχεται κάθε δευτερόλεπτο από µια διατοµή
ενός αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα έντασης 1 Ampere.
Ampere

7. Με ποια όργανα µετράµε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος;
ρεύµατος
Τα όργανα που χρησιµοποιούµε για να µετράµε
την
ένταση
του
ηλεκτρικού
ρεύµατος
ονοµάζονται αµπερόµετρα.
αµπερόµετρα Κάθε αµπερόµετρο
έχει δύο ακροδέκτες µε τους οποίους συνδέεται
µε την µπαταρία και τους αγωγούς.

Για να µετρήσουµε την ένταση του ηλεκτρικού
ρεύµατος που διέρχεται από έναν αγωγό,
παρεµβάλλουµε το αµπερόµετρο, έτσι ώστε το
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προς µέτρηση ρεύµα να διέλθει µέσα από αυτό. Αυτός ο τρόπος σύνδεσης του
οργάνου λέγεται σύνδεση σε σειρά.

Τα σύγχρονα αµπερόµετρα είναι
είναι ενσωµατωµένα σε όργανα πολλαπλής χρήσης που
ονοµάζονται πολύµετρα.
πολύµετρα. Με το πολύµετρο µπορούµε να µετράµε και άλλα
µεγέθη, όπως ηλεκτρική τάση και αντίσταση.

8. Τι γνωρίζετε για την πραγµατική και τι για τη συµβατική φορά του
ηλεκτρικού ρεύµατος;

Η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων σ’ ένα
µεταλλικό αγωγό είναι η πραγµατική φορά
του ηλεκτρικού ρεύµατος.

Έχει επικρατήσει, όµως
για ιστορικούς
λόγους, να θεωρούµε ότι η φορά του
ηλεκτρικού ρεύµατος ταυτίζεται µε τη φορά
κίνησης φανταστικών θετικών φορτίων που
κινούνται κατά µήκος των αγωγών. Η φορά
κίνησης των θετικών φορτίων σ’ έναν
αγωγό ονοµάζεται συµβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος.
∆ηλαδή ως φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος θα θεωρούµε την αντίθετη από
τη φορά κίνησης των ηλεκτρονίων.
ηλεκτρονίων

Ηλεκτρικό κύκλωµα
κύκλωµ
9. Τι ονοµάζουµε ηλεκτρικό κύκλωµα;
κύκλωµα Πότε λέµε ότι ένα ηλεκτρικό
κύκλωµα είναι κλειστό και πότε είναι ανοικτό;

Κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς
αγώγιµους «δρόµους», µέσω των οποίων µπορεί να
διέλθει ηλεκτρικό ρεύµα ονοµάζεται ηλεκτρικό
κύκλωµα.

Όταν ένα ηλεκτρικό κύκλωµα διαρρέεται από
ηλεκτρικό ρεύµα τότε λέµε ότι είναι κλειστό αλλιώς
θεωρούµε ότι είναι ανοικτό.
Ένα ανοιχτό κύκλωµα µετατρέπεται εύκολα σε κλειστό και αντίστροφα µε τη
βοήθεια ενός διακόπτη.
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10. Η ηλεκτρική πηγή (π.χ µπαταρία) είναι «πηγή» ηλεκτρικών φορτίων;
Ποιος είναι ο ρόλος της στο κύκλωµα;
Ο ρόλος της ηλεκτρικής πηγής στο κύκλωµα δεν είναι να παράγει ηλεκτρικά
φορτία.
Η πηγή, δεν είναι «πηγή» ηλεκτρικού φορτίου. Όπως µια αντλία νερού σε
υδραυλικό κύκλωµα δεν παράγει νερό, αλλά χρησιµεύει για να διατηρεί κάποια
διαφορά πιέσεων και να προκαλεί ροή του ήδη υπάρχοντος νερού. Αντίστοιχα:
Η ηλεκτρική πηγή δηµιουργεί ηλεκτρική τάση (Volt) εξαιτίας της οποίας
γίνεται η ροή των ήδη υπαρχόντων ελεύθερων ηλεκτρονίων του µετάλλου.

11. Ποιος είναι ο ενεργειακός ρόλος µιας πηγής σε ένα ηλεκτρικό
κύκλωµα;
Η ηλεκτρική πηγή δεν είναι πηγή ηλεκτρικών φορτίων.
Η ηλεκτρική πηγή δεν παράγει ενέργεια από το µηδέν.
Η ηλεκτρική πηγή είναι ένας ενεργειακός µετατροπέας.
Η ηλεκτρική πηγή καταναλώνει ενέργεια κάποιας µορφής (µηχανική,
χηµική, θερµική ακτινοβολία ) και τη µετατρέπει σε ηλεκτρική. Οι
γνωστές µας µπαταρίες µετατρέπουν τη χηµική ενέργεια σε ηλεκτρική.
5. H ηλεκτρική πηγή δηµιουργεί στα άκρα της ηλεκτρική τάση ( διαφορά
δυναµικού) (τάση-Volt) και προσφέρει στο κύκλωµα την ενέργειά της.

1.
2.
3.
4.

12.Τι ονοµάζουµε
έχουµε;

πόλους µιας πηγής και πόσα είδη ηλεκτρικών πηγών

Τα άκρα της πηγής ονοµάζονται πόλοι της πηγής. Ο πόλος που
βρίσκεται σε υψηλότερο δυναµικό λέγεται θετικός πόλος (+) και
ο πόλος που βρίσκεται σε χαµηλότερο δυναµικό λέγεται αρνητικός
πόλος (-).
Έχουµε δυο είδη ηλεκτρικών πηγών:
α)πηγές συνεχούς τάσης, στις οποίες ο θετικός και αρνητικός πόλος είναι
καθορισµένοι

+

-

β)πηγές εναλλασσόµενης τάσης, στις οποίες ο θετικός και ο αρνητικός πόλος
εναλλάσσονται.
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13. Τι γνωρίζετε για τα φαινόµενα που προκαλούνται από το ηλεκτρικό
ρεύµα;
α. Θερµικά: Αύξηση της θερµοκρασίας των µεταλλικών αγωγών, όπως η
λειτουργία του θερµοσίφωνα, του σίδερου, της τοστιέρας, της κουζίνας και του
ηλεκτρικού καλοριφέρ. Σ’ αυτή την οµάδα ανήκει και η περίπτωση που έχουµε
παραγωγή φωτός, όπως οι λαµπτήρες πυρακτώσεως στα σπίτια και τα µαγαζιά.
β. Χηµικά: Χηµικές αντιδράσεις των ηλεκτρολυτών, όπως η ηλεκτροπληξία, το
άδειασµα µιας µπαταρίας και η ηλεκτρόλυση θειϊκού οξέος στο εργαστήριο. Τα
φαινόµενα αυτά µπορούµε να τα θεωρήσουµε φαινόµενα χηµικά.
γ. Ηλεκτροµαγνητικά: Αλληλεπιδράσεις ρευµάτων και µαγνητών, όπως η
λειτουργία του ασανσέρ, της σκούπας, του µπλάκ εντ ντέκερ, του πλυντηρίου, της
ξυριστικής µηχανής, του βιοµηχανικού κινητήρα, του ψυγείου, του τρόλεϊ και η
εκτροπή της µαγνητικής βελόνας.
δ. Φωτεινά αποτελέσµατα: Σε κάποιες περιπτώσεις το ηλεκτρικό ρεύµα προκαλεί
την εκποµπή φωτός είτε λόγω αύξησης της θερµοκρασίας (λαµπτήρας
πυράκτωσης) είτε λόγω της διέλευσής του από αέρια (λαµπτήρας φθορισµού).

14. Με ποια όργανα µπορούµε να µετρήσουµε την τάση (διαφορά
δυναµικού ) µεταξύ δυο σηµείων ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος;
Το όργανο που χρησιµοποιούµε για να µετρήσουµε τη διαφορά δυναµικού
(τάση),µεταξύ δυο σηµείων ενός κυκλώµατος ονοµάζεται βολτόµετρο.

Το βολτόµετρο συνδέεται χωρίς να
διακοπεί το κύκλωµα. Η σύνδεση αυτή
του βολτοµέτρου λέγεται σύνδεση σε
διακλάδωση ή παράλληλη σύνδεση.

Αν το βολτόµετρο θεωρήσουµε ότι έχει
άπειρη εσωτερική αντίσταση τότε
ονοµάζεται ιδανικό και η σύνδεσή του
δεν επηρεάζει πρακτικά το κύκλωµα.

Θερµικά αποτελέσµατα του ηλεκτρικού
ρεύµατος
15. Τι ονοµάζουµε φαινόµενο Τζάουλ (Joule);
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Το φαινόµενο κατά το οποίο το ηλεκτρικό ρεύµα
θερµοκρασίας των αγωγών,
αγωγών λέγεται φαινόµενο Joule.

προκαλεί

αύξηση

της

Το φαινόµενο Joule δεν εµφανίζεται µόνο στους αντιστάτες αλλά και στους
αγωγούς των ηλεκτρικών κινητήρων και στο εσωτερικό των ηλεκτρικών πηγών.

Κάθε συσκευή από την οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύµα θερµαίνεται.
θερµαίνεται
Όταν ένας κοινός λαµπτήρας πυρακτώσεως λειτουργεί για αρκετό χρόνο
θερµαίνεται. Αν θέσουµε σε λειτουργία µια ηλεκτρική κουζίνα, τότε η εστία της
θερµαίνεται. Οι ηλεκτρικές θερµάστρες, οι κουζίνες και οι θερµοσίφωνες
θερµαίνονται, όταν από τους αντιστάτες τους διέρχεται ηλεκτρικό ρεύµα
ρε

Ειδικά στους αντιστάτες το φαινόµενο Joule αποτελεί το µοναδικό ενεργειακό
µετασχηµατισµό που συµβαίνει σ’ αυτούς όταν διαρρέονται από ρεύµα. ∆ηλαδή
όλη η ηλεκτρική ενέργεια σε µια αντίσταση µετατρέπεται σε θερµότητα.
θερµότητα

16. Από πού προέρχεται η θερµότητα
θερµότητα που µεταφέρεται από τον αντιστάτη
στο περιβάλλον;
Η θερµότητα που µεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον του,
του προέρχεται
από την ηλεκτρική ενέργεια που µεταφέρεται από το ρεύµα που διαρρέει τον
αντιστάτη.
Για να µεταφερθεί όµως ενέργεια (θερµότητα), από τον αντιστάτη στο
περιβάλλον θα πρέπει η θερµοκρασία του αντιστάτη να είναι µεγαλύτερη από τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντός του.
Αν όλη η επιπλέον (ηλεκτρική) ενέργεια µεταφέρεται στο περιβάλλον, τότε η
θερµοκρασία του αντιστάτη διατηρείται
διατηρεί
σταθερή.
•

17. Πως ερµηνεύεται σε µικροσκοπικό επίπεδο το φαινόµενο Joule;
Joule
Σε έναν αγωγό που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα η ενέργεια του ηλεκτρικού
ρεύµατος που διέρχεται
ται από αυτόν µετατρέπεται σε θερµική και µεταφέρεται
στο περιβάλλον µε τη µορφή θερµότητας Q,, αν υπάρχει διαφορά
θερµοκρασίας.
Ο µηχανισµός µε τον οποίο ερµηνεύουµε σε µικροσκοπικό επίπεδο το φαινόµενο
Joule λαβαίνει υπόψη του τη δοµή της ύλης.
ύλης Έτσι:

1. Ένα µέρος της κινητικής ενέργειας
ενέργεια
των
ηλεκτρονίων
µεταφέρεται
στα
ιόντα
ιόντα,
µε
αποτέλεσµα η άτακτη κίνηση (ταλάντωση) των
ιόντων να γίνεται εντονότερη. Όσο πιο έντονη είναι η
άτακτη κίνηση των ιόντων, τόσο µεγαλύτερη είναι
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και η θερµική ενέργεια και η θερµοκρασία του µετάλλου.
2. Όµως ταυτόχρονα οι δυνάµεις του ηλεκτρικού πεδίου προκαλούν εκ νέου
αύξηση της ταχύτητας των ελεύθερων ηλεκτρονίων και αναπληρώνουν την
απώλεια της κινητικής τους ενέργειας. Έτσι συνολικά η άτακτη κίνηση των
σωµατιδίων του υλικού γίνεται εντονότερη. Η θερµική ενέργεια και η θερµοκρασία
του αυξάνονται.

3. Η αύξηση της θερµοκρασίας του µετάλλου σε σχέση µε τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντός του έχει ως αποτέλεσµα τη µεταφορά θερµότητας από το σύρµα
προς το περιβάλλον του.

18. Να αναφέρετε µερικές εφαρµογές του φαινοµένου Joule.

1. Ηλεκτρικός λαµπτήρας πυράκτωσης.
Φαινόµενο: Φαινόµενο Τζάουλ. Αν η θερµοκρασία ενός µεταλλικού σύρµατος
αυξηθεί αρκετά, τότε το σύρµα φωτοβολεί.
Ακόµη ένα µέρος της ηλεκτρικής ενέργειας µετατρέπεται στο σύρµα σε θερµική
σύµφωνα µε το φαινόµενο Τζάουλ.
Λειτουργία του λαµπτήρα: Στα άκρα ενός µεταλλικού σύρµατος εφαρµόζουµε
κατάλληλη τάση έτσι ώστε το ηλεκτρικό ρεύµα να θερµαίνει το σύρµα - νήµα και
να αυξηθεί η τιµή της θερµοκρασίας του ώστε αυτό να φωτοβολεί.
Προβλήµατα: Η θερµοκρασία του σύρµατος για να µπορέσει αυτό
φωτοβολήσει ανεβαίνει σε αρκετά υψηλή τιµή (περίπου στους 2.000oC).

να

Αυτή η θερµοκρασία όµως
µπορεί να προκαλέσει την τήξη (λιώσιµο) του
µετάλλου. Γι’ αυτό το σύρµα κατασκευάζεται από δύστηκτα µέταλλα, όπως το
βολφράµιο (που αντέχει ακόµη και σε θερµοκρασίες 3000 0C).
Ακόµη σε τόσο υψηλές θερµοκρασίες το υλικό του σύρµατος οξειδώνεται,
δηλαδή αντιδρά χηµικά µε το οξυγόνο της ατµόσφαιρας, µε αποτέλεσµα να
διαλύεται.
Για αυτό το λόγο, τοποθετούµε το σύρµα σε γυάλινο περίβληµα κενό από αέρα ή
γεµάτο από αδρανές αέριο έτσι ώστε να αποφεύγεται το φαινόµενο της οξείδωσης.
2. Ηλεκτρικές συσκευές παραγωγής θερµότητας (Ηλεκτρική κουζίνα και
ηλεκτρικός θερµοσίφωνας
Φαινόµενο: Φαινόµενο Τζάουλ.
Λειτουργία: Η ηλεκτρική κουζίνα ή ο ηλεκτρικός θερµοσίφωνας αποτελούνται
από έναν ή περισσότερους αντιστάτες. Όταν από αυτούς διέρχεται ηλεκτρικό
ρεύµα, οι αντιστάτες θερµαίνονται µε αποτέλεσµα λόγω διαφοράς θερµοκρασίας
να µεταφέρεται θερµότητα προς το µαγειρικό σκεύος ή το νερό αντίστοιχα.
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3. Ασφάλειες – Βραχυκύκλωµα
Βραχυκύκλωµα
Φαινόµενο: Φαινόµενο Τζάουλ.
Βραχυκύκλωµα: ονοµάζεται η σύνδεση δυο σηµείων ενός κυκλώµατος µε αγωγό
αµελητέας αντίστασης. Αυτό είναι πιθανό να γίνει λόγω βλάβης µιας συσκευής ή
από ένα τυχαίο γεγονός.
Τότε, σύµφωνα µε το νόµο του Ωµ αφού η αντίσταση (R) του αγωγού είναι πολύ
µικρή, η ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύµατος που θα περάσει απ’ αυτόν θα είναι
πολύ µεγάλη.
Προβλήµατα: Γνωρίζουµε όµως ότι η ηλεκτρική ενέργεια που µετατρέπεται σε
θερµική σ’ έναν αγωγό είναι ανάλογη του τετραγώνου της έντασης του ηλεκτρικού
ρεύµατος που διέρχεται από αυτόν. Επειδή λοιπόν η θερµική ενέργεια στον αγωγό
αυξάνεται δραµατικά, αυξάνεται και η θερµοκρασία των αγωγών της συσκευής
τόσο πολύ ώστε να προκληθεί τήξη τους και καταστροφή της συσκευής.
Ασφάλειες
Ασφάλειες: Για να προστατέψουµε τις συσκευές από ένα βραχυκύκλωµα,
χρησιµοποιούµε τις ηλεκτρικές ασφάλειες. Υπάρχουν πολλών ειδών ηλεκτρικές
ασφάλειες.
Κατασκευή των τηκόµενων ασφαλειών: αποτελούνται από έναν αντιστάτη
κατασκευασµένο από εύτηκτο µέταλλο.
Λειτουργία των τηκόµενων ασφαλειών: φαινόµενο Τζάουλ.
Όταν η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διέρχεται από αυτόν ξεπεράσει µια
ορισµένη τιµή, η άνοδος της θερµοκρασίας του προκαλεί την τήξη του µετάλλου.
Έτσι το κύκλωµα ανοίγει και το ηλεκτρικό ρεύµα διακόπτεται.
Σύνδεση ασφαλειών στο ηλεκτρικό κύκλωµα:
κύκλωµα γίνεται πάντοτε σε σειρά µε τη
προστατέψουµε. Σε κάθε ασφάλεια αναφέρεται η
ηλεκτρικού ρεύµατος που µπορεί να τη διαρρέει,
αντιστάτη που περιέχει.

Η σύνδεση της ασφάλειας
συσκευή που θέλουµε
µέγιστη τιµή της έντασης
χωρίς να προκληθεί τήξη

στο
να
του
του

19.
Ποια συσκευή ονοµάζεται ηλεκτρικός κινητήρας; Περιγράψτε τη
λειτουργία του.

Η συσκευή που µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική ονοµάζονται
ηλεκτρικός κινητήρας. Παράδειγµα αποτελούν τα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια ο
ηλεκτρικός ανεµιστήρας, το µίξερ κ.λπ.
Ο ηλεκτρικός κινητήρας αποτελείται από ένα µεταλλικό πλαίσιο που βρίσκεται
µέσα σε µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται από έναν ακίνητο µαγνήτη.
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Μόλις το πλαίσιο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα αρχίζει να περιστρέφεται. Την
περιστροφή προκαλούν οι µαγνητικές δυνάµεις που ασκούνται από το µαγνητικό
πεδίο του µαγνήτη στο ρευµατοφόρο πλαίσιο.
20.
Ποια συσκευή ονοµάζεται ηλεκτρική γεννήτρια; Περιγράψτε τη
λειτουργία του.

Η ηλεκτρική γεννήτρια (δυναµό) είναι µια διάταξη που µετατρέπει την
κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική.
Προηγουµένως στον ηλεκτρικό κινητήρα
µετατρέπεται σε κινητική.

είδαµε

ότι

η

ηλεκτρική

ενέργεια

Ο Faraday πρώτος σκέφτηκε µήπως ισχύει και το αντίστροφο. Μήπως δηλαδή είναι
δυνατό η κινητική ενέργεια να µετατραπεί σε ηλεκτρική.
Τελικά απέδειξε ότι αυτό είναι δυνατό να συµβεί.
Μια ηλεκτρική γεννήτρια αποτελείται:
Από ένα πηνίο που τοποθετείται µεταξύ των πόλων ενός µαγνήτη.
Αν στη συνέχεια προκαλέσουµε την περιστροφή του πηνίου τότε από το πηνίο
διέρχεται ηλεκτρικό ρεύµα (εναλλασσόµενο ρεύµα).
Γιγάντιες γεννήτριες χρησιµοποιούνται από τη ∆ΕΗ.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

α. Παρατηρώ, Πληροφορούµαι
Πληροφορούµαι, Ενδιαφέροµαι
14. Στις εικόνες φαίνονται πολλές ηλεκτρικές πηγές που τροφοδοτούν
µε ηλεκτρικό ρεύµα διάφορα κυκλώµατα συσκευών, µεταφορικών µέσων
και κτιρίων. Αναγνώρισε όσες µπορείς και γράψε τις ονοµασίες τους.
Γράψε επίσης τις ενδείξεις (πχ. 1,5 V, …) που αναγράφονται στις
ηλεκτρικές πηγές της πρώτης εικόνας, παρατηρώντας συγχρόνως το
σχήµα τους. ∆ιαπιστώνεις κάποια σχέση µεταξύ του σχήµατός τους και
των ενδείξεών τους;
Απάντηση:
Στις εικόνες φαίνονται διαφόρων ειδών µπαταρίες µε τις ονοµαστικές ηλεκτρικές
ηλεκτρικ
τάσεις τους (1.5V που κατά κανόνα έχουν σχήµα κυλινδρικό αλλά διαφορετικά
µεγέθη π.χ ΑΑΑ, 4,5V που έχουν σχήµα "πλακέ", 9V που
που έχουν σχήµα ορθογωνίου

παραλληλεπιπέδου), ηλεκτρικός συσσωρευτής αυτοκινήτου (12V), καθώς και
δυναµό ποδηλάτου, φωτοβολταϊκό πάνελ και πυλώνες υψηλής τάσης.
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15. Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες στις οποίες φαίνονται µερικές
«επικίνδυνες ενέργειες» όταν χρησιµοποιούµε το ηλεκτρικό ρεύµα ή
βρισκόµαστε κοντά σε ηλεκτρικά κυκλώµατα 220 V, στο σπίτι ή στην
εξοχή. Ποιες είναι αυτές;

Απάντηση:
«Επικίνδυνες ενέργειες» θεωρούµε πως έχουµε όταν χρησιµοποιούµε το ηλεκτρικό
ρεύµα ή βρισκόµαστε κοντά σε ηλεκτρικά κυκλώµατα 220 V, στο σπίτι ή στην
εξοχή. Στις παραπάνω εικόνες βλέπουµε:
•

Ότι κάποιος προσπαθεί να συνδέσει το ηλεκτρικό καλώδιο στην πρίζα µε
βρεγµένα χέρια,

•

Πως κάποιος καρφώνει ένα µεταλλικό καρφί κ ακριβώς πάνω από την
πρίζα. Αυτό όµως είναι εξαιρετικά επικίνδυνο µια και υπάρχει ενδεχόµενο το
καλώδιο που καταλήγει στην πρίζα
πρίζα και βρίσκεται µέσα στον τοίχο να
περνάει ακριβώς από το σηµείο ου θέλουµε να καρφώσουµε. Αυτό όµως θα
σήµαινε ότι µπορεί και να έρθει το καρί (αγωγός) σε επαφή µε το καλώδιο
που µεταφέρει ρεύµα 220V
220 και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

•

Ότι κάποιος προσπαθεί να ανοίξει πιθανόν για να επισκευάσει µια ηλεκτρική
συσκευή, ενώ αυτή είναι συνδεδεµένη στην πρίζα. Και εδώ υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

•

Ότι κάποιος πετάει τον χαρταετό του κοντά στα ηλεκτροφόρα καλώδια της
∆.Ε.Η. Όµως µπορεί να δηµιουργηθεί κλειστό κύκλωµα και να µεταφερθεί
ηλεκτρικό ρεύµα µέσα από το σχοινί στον άνθρωπο (βραχυκύκλωµα) και να
κινδυνεύσει άµεσα αυτός από ηλεκτροπληξία.

β. Συζητώ, Αναρωτιέµαι
Αναρωτιέµαι, Υποθέτω
16.
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου για την αιτία για την οποία οι
ενέργειες αυτές είναι επικίνδυνες και γράψε τις υποθέσεις σου.
Απάντηση:
Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω ενέργειες είναι επικίνδυνες για ηλεκτροπληξία.
ηλεκτροπληξία
Ως ηλεκτροπληξία χαρακτηρίζεται το σύνολο των βλαβών που προκαλούνται από
την επίδραση του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Το ηλεκτρικό ρεύµα σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος µπορεί να προκαλέσει
εγκαύµατα, προβλήµατα στην καρδιά, σύσπαση των αναπνευστικών µυών. Η
επαφή µε ρεύµα υψηλής τάσης (π.χ. καλώδια ηλεκτροδότησης) συνήθως επιφέρει
αµέσως το θάνατο.
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γ. Ενεργώ, Πειραµατίζοµα
Πειραµατίζοµαι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους πειραµατισµούς σου µε ηλεκτρικά κυκλώµατα δεν πρέπει
ποτέ να χρησιµοποιείς ηλεκτρικές πηγές µε ένδειξη µεγαλύτερη από 9 V.
Όταν είναι απαραίτητη η χρήση 220 V σε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να
συµβουλεύεσαι πρώτα τον/την καθηγητή/τριά σου, πριν τις βάλεις στην
πρίζα.
Υλικά / Όργανα:
•
•
•
•
•
•

µπαταρίες,
βολτόµετρο (εάν υπάρχει),
λαµπάκι µε τη βάση του,
καλώδια,
µεταλλικοί συνδετήρες,
σύρµα κουζίνας (ψιλό ατσαλόµαλλο).

Πείραµα 1
Σύνδεσε µε καλώδια τους πόλους µιας
µπαταρίας
µε
τους
ακροδέκτες
του
βολτόµετρου, όπως στη διπλανή εικόνα,
κάνοντας δοκιµές για να βρεις τη σωστή
πολικότητα,
µε
τη
βοήθεια
του/της
καθηγητή/τριάς σου.
∆ιάβασε την ένδειξη του βολτόµετρου
(………… V) και σύγκρινέ τη µε
µ την ένδειξη της
µπαταρίας. Πρόσεξε τον τρόπο µε τον οποίο
συνδέουµε τα βολτόµετρα.
Επανάλαβε το πείραµα µε άλλες µπαταρίες.

Απάντηση:
Πείραµα 1
Ενδεικτική τιµή της τάσης πλακέ µπαταρίας του σχήµατος είναι 4,5 V

Πείραµα 2
Πραγµατοποίησε το κύκλωµα της διπλανής
εικόνας. Τι παρατηρείς όταν ακουµπήσεις τον
ένα συνδετήρα στον άλλο και κλείσει το
κύκλωµα;

Απάντηση:
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Πείραµα 2: Όταν κλείσει το κύκλωµα, το λαµπάκι ανάβει. Κλειστό κύκλωµα
σηµαίνει ότι αυτό διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα.

Πείραµα 3
Πραγµατοποίησε το κύκλωµα της διπλανής
εικόνας. Τι παρατηρείς όταν ακουµπήσεις τους
δύο συνδετήρες µεταξύ τους; Παρατηρείς
κάποιο "βραχυ-κύκλωµα";
κύκλωµα";

Απάντηση:
Πείραµα 3: Όταν ακουµπήσουν οι δύο
συνδετήρες µεταξύ τους το λαµπάκι σβήνει,
γιατί δηµιουργείται
αι βραχυκύκλωµα (κοντό
κύκλωµα) και το ηλεκτρικό ρεύµα ακολουθεί
την
ευκολότερη
πορεία
µέσω
των
συνδετήρων. Στο βραχυκύκλωµα έχουµε
σύνδεση των πόλων της µπαταρίας χωρίς να µεσολαβεί κάποιος καταναλωτής.
Αυτό έχει ως συνέπεια η ολική αντίσταση του κυκλώµατος
κυκλώµατος να γίνεται πολύ µικρή
οπότε η ένταση του ρεύµατος γίνεται µεγάλη.

Πείραµα 4
Πραγµατοποίησε το κύκλωµα της διπλανής
εικόνας παρεµβάλλοντας στο καλώδιο του
κυκλώµατος µερικά πολύ λεπτά συρµατάκια
που έχεις ξεχωρίσει από σύρµα κουζίνας (ψιλό
ατσαλόµαλλο).
Τι
παρατηρείς
όταν
ακουµπήσεις τους δύο συνδετήρες µεταξύ
τους;

Απάντηση:
Πείραµα 4: Όταν ακουµπήσουν οι δύο συνδετήρες µεταξύ τους έχουµε
βραχυκύκλωµα το ρεύµα περνάει µέσα από τους συνδετήρες. Το ρεύµα δε
διέρχεται πλέον µέσα από το λαµπάκι το οποίο τώρα σβήνει. Όµως όταν δε
µεσολαβεί κάποιος καταναλωτής η ολική αντίσταση του κυκλώµατος γίνεται πολύ
µικρή οπότε η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται πολύ µεγάλη. Έτσι το
ατσαλόµαλλο διαρρέεται από ρεύµα µεγάλης έντασης υπερθερµαίνεται
υπερθερµαίνετα
αναφλέγεται και λιώνει. Σε αυτή την περίπτωση µπορούµε να υποθέσουµε ότι το
ατσαλόµαλλο (σύρµα κουζίνας) λειτουργεί ως τηκόµενη ασφάλεια.
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Πείραµα 5
Πραγµατοποίησε ένα άλλο κύκλωµα, αυτό της
διπλανής εικόνας, παρεµβάλλοντας µερικά
πολύ λεπτά συρµατάκια
µατάκια από σύρµα κουζίνας
(ψιλό
ατσαλόµαλλο)
στο
καλώδιο
που
συνδέεται
µε
τον
ένα
συνδετήρα.
Τι
παρατηρείς όταν ακουµπήσεις τους δύο
συνδετήρες µεταξύ τους;

Απάντηση:
Πείραµα 5: Όταν ακουµπήσουν οι δύο
συνδετήρες µεταξύ τους, δηµιουργείται βραχυκύκλωµα. Το ατσαλόµαλλο
υπερθερµαίνεται αναφλέγεται και λιώνει. Τότε το ηλεκτρικό ρεύµα δε διέρχεται
πλέον µέσα από τον κλάδο κυκλώµατος που περιέχει τους συνδετήρες. Ακολουθεί
το βρόγχο (αγώγιµη διαδροµή) που περιέχει τον ηλεκτρικό λαµπτήρα. Έτσι
δηµιουργείται κλειστό
ειστό κύκλωµα και το λαµπάκι ανάβει.

δ. Συµπεραίνω, Καταγράφω
17. Γράψε τα συµπεράσµατά σου από τις παρατηρήσεις των πειραµάτων
3, 4 και 5.
Απάντηση:
Από το Πείραµα 3
Σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος δεν υπάρχει καταναλωτής στο κύκλωµα (π.χ
λαµπάκι) και το ρεύµα ακολουθεί την ευκολότερη (µε τη µικρότερη αντίσταση)
διαδροµή.
Από τα Πειράµατα 4 και 5
Στην περίπτωση του βραχυκυκλώµατος η ολική αντίσταση του κυκλώµατος γίνεται
πολύ µικρή και το ρεύµα (ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος) µεγαλώνει. Αυτό
όµως έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνεται η θερµοκρασία των αγωγών (φαινόµενο
Joule) και να προκαλείται υπερθέρµανση των αγωγών.

Ε. Εφαρµόζω, Εξηγώ,
Εξηγώ Γενικεύω
25. Εφάρµοσε τα συµπεράσµατά σου για να εντοπίσεις πού γίνεται
βραχυκύκλωµα στις εικόνες µε τις "επικίνδυνες ενέργειες" της πρώτης
σελίδας. Ποιες είναι οι συνέπειες;
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Απάντηση:
πρώτη εικόνα:
Όταν το νερό έρχεται σε επαφή µε τα µεταλλικά µέρη της
πρίζας ή/και του φις δηµιουργείται βραχυκύκλωµα.
βραχυκύκλωµα Τότε
το ηλεκτρικό ρεύµα περνάει µέσω του χεριού µας που είναι
βρεγµένο στο σώµα µας. Σε αυτή την περίπτωση ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι πολύ µεγάλος.

δεύτερη εικόνα:
Αν το καρφί τρυπήσει το καλώδιο και έρθει σε επαφή µε το
µεταλλικό σύρµα δηµιουργείται βραχυκύκλωµα.
βραχυκύκλωµα Τότε
περνάει ηλεκτρικό ρεύµα µέσω του καρφιού στο χέρι µας
που βρίσκεται σε επαφή µε αυτό και στη συνέχει στο
υπόλοιπο σώµα µας. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο
κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας

τρίτη εικόνα:
Υπάρχει ο κίνδυνος όταν το κατσαβίδι µας έρθει
έρθε σε επαφή
µε κάποιο καλώδιο της συσκευής που διαρρέεται από
ηλεκτρικό ρεύµα να δηµιουργηθεί βραχυκύκλωµα. Για αυτό
το λόγο χρησιµοποιούµε ειδικά κατσαβίδια που ονοµάζονται
δοκιµαστικά.
δοκιµαστικά.
Επίσης
τέτοιες
συσκευές
συνήθως
λειτουργούν µε µετασχηµατιστές που µετασχηµατίζουν την
ηλεκτρική τάση από τα 220 V π.χ στα 12 V.. Η τάση των 12
V δεν είναι επικίνδυνη για ηλεκτροπληξία. Αν όµως τα χέρια
µας ακουµπήσουν τα µεταλλικά µέρη της ηλεκτρικής
συσκευής πριν τον µετασχηµατιστή οπότε η τάση είναι 220
συσκευής
V,, τότε περνάει ηλεκτρικό ρεύµα (µεγάλης έντασης) µέσω
του χεριού µας που ακουµπάει τη συσκευή, στο σώµα µας
και υπάρχει ο κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας.

τέταρτη εικόνα:
Αν ο καιρός είναι βροχερός και ο χαρταετός ακουµπήσει στα
ηλεκτροφόρα καλώδια δηµιουργείται βραχυκύκλωµα. Αυτό σηµαίνει ότι περνάει
ηλεκτρικό ρεύµα µέσω του βρεγµένου σπάγκου στο χέρι µας, και από εκεί στο
υπόλοιπο σώµα µας οπότε υπάρχει ο κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας.

26. Έχει αποδειχθεί
χθεί στην πράξη ότι η ενέργεια που φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα είναι επικίνδυνη, όταν το πιστολάκι
πέσει µέσα νερό ενώ λειτουργεί. Γιατί;
Απάντηση:
Η ενέργεια που φαίνεται στη διπλανή εικόνα είναι
εξαιρετικά επικίνδυνη. Αν το καλώδιο είναι φθαρµένο ή αν
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η συσκευή ακουµπήσει το νερό, τότε θα δηµιουργηθεί βραχυκύκλωµα. Ηλεκτρικό
ρεύµα µεγάλης έντασης θα περάσει µέσα από το σώµα µας µε οδυνηρές συνέπειες.
συνέπειες

27. Εφάρµοσε
τα
συµπεράσµατά σου για να
εξηγήσεις πώς λειτουργεί και
γιατί είναι απαραίτητη στα
ηλεκτρικά κυκλώµατα 220 V
µια ηλεκτρική ασφάλεια όπως
αυτή που φαίνεται στην
αριστερή
εικόνα
ή
στα
ηλεκτρικά κυκλώµατα 12 V
των αυτοκινήτων όπως αυτή που φαίνεται στη δεξιά εικόνα.
Απάντηση:
Για να προστατέψουµε τις συσκευές από ένα βραχυκύκλωµα, χρησιµοποιούµε τις
ηλεκτρικές ασφάλειες. Υπάρχουν πολλών ειδών ηλεκτρικές ασφάλειες.
Στην εικόνα βλέπουµε τηκόµενες
τηκόµενες ασφάλειες που χρησιµοποιούµε στο σπίτι µας
και στο αυτοκίνητο. Σε κάθε ασφάλεια αναφέρεται η µέγιστη τιµή της έντασης του
ηλεκτρικού ρεύµατος που µπορεί να τη διαρρέει, χωρίς να προκληθεί τήξη του
αντιστάτη που περιέχει.
Για παράδειγµα µια ασφάλεια µε την
την ένδειξη 20 Α επιτρέπει να περάσει µέγιστο
ρεύµα έντασης 20 Α (Αµπέρ).
Οι ασφάλειες αυτού του είδους
αποτελούνται από έναν αντιστάτη
κατασκευασµένο από εύτηκτο µέταλλο.
Η λειτουργία τους στηρίζεται στο φαινόµενο Τζάουλ (Joule). Αν σε ένα κύκλωµα
δηµιουργηθεί
ουργηθεί βραχυκύκλωµα τότε η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος αυξάνεται
και το κύκλωµα υπερθερµαίνεται µε κίνδυνο να λιώσουν τα καλώδια και να
εκδηλωθεί πυρκαγιά. Όταν όµως η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διέρχεται
από το ηλεκτρικό κύκλωµα που προστατεύεται
προστατεύεται από την ασφάλεια, ξεπεράσει µια
ορισµένη τιµή, η άνοδος της θερµοκρασίας του προκαλεί την τήξη του µετάλλου
της ασφάλειας. Έτσι το κύκλωµα ανοίγει και το ηλεκτρικό ρεύµα διακόπτεται.
διακόπτεται
Η σύνδεση της ασφάλειας στο κύκλωµα γίνεται πάντοτε σε σειρά µε τη συσκευή
που θέλουµε να προστατέψουµε.

Ιδιοκατασκευή / Πείραµα 6
Μπορείς να κατασκευάσεις και εσύ µια ηλεκτρική πηγή,
πηγή, εφαρµόζοντας τον
τρόπο λειτουργίας των µπαταριών και να τη δοκιµάσεις αν έχεις στη διάθεσή σου
ένα βολτόµετρο.
Υλικά / Όργανα:
•

βολτόµετρο,
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•
•
•
•

καλώδια (από χάλκινο σύρµα),
δύο ποτήρια,
ξίδι,
δύο λαµαρινόβιδες (από ψευδάργυρο).

Ρίξε σε ένα µικρό ποτήρι ξίδι.
Γύµνωσε τις άκρες δύο καλωδίων. Τύλιξε τη µια άκρη
του
ενός
καλωδίου
στη
λαµαρινόβιδα
(από
ψευδάργυρο) και σύνδεσε την άλλη άκρη µε το µαύρο
ακροδέκτη
ξίδι.

(-)

του βολτόµετρου. Βύθισε τη βίδα στο

Σύνδεσε τη µία άκρη του άλλου καλωδίου (από χαλκό) µε τον κόκκινο ακροδέκτη

(+) του βολτόµετρου και βύθισε την άλλη άκρη του στο ξίδι.
∆ιάβασε και γράψε την ένδειξη του βολτόµετρου
βολτόµε
………… V
H ηλεκτρική πηγή που κατασκεύασες ονοµάζεται "ηλεκτρικό στοιχείο" και είναι
παρόµοια µε την πρώτη ηλεκτρική πηγή που κατασκευάστηκε (το 1800).
Μπορείς στη συνέχεια να κατασκευάσεις και άλλες ίδιες
και να τις συνδέσεις σε σειρά.
Σύνδεσε µεταξύ τους και µε το βολτόµετρο τις δύο
πηγές που κατασκεύασες, όπως στη διπλανή εικόνα.
∆ιάβασε και γράψε την ένδειξη του βολτόµετρου …………
V
Σύγκρινε
τις
δύο
………………………………………………………

τιµές:

Απάντηση:
Ένα ηλεκτρικό στοιχείο όπως αυτό του οποίου η ιδιοκατασκευή προτείνεται έχει
ενδεικτική τιµή 0,9 V, ενώ δύο σε σειρά έχουν 1,8 V, αφού η σύνδεση σε
σειρά ηλεκτρικών στοιχείων προσθέτει τις τιµές του κάθε στοιχείου. Άρα το
δεύτερο ηλεκτρικό στοιχείο λέµε πως έχει διπλάσια τάση από το πρώτο.
Αυτό εφαρµόζεται στην πράξη για την κατασκευή µπαταριών µε ονοµαστικές τιµές
τάσης ακέραια πολλαπλάσια της αρχικής.

28. Αν ανοίξεις µια
µπαταρία 4,5 V θα
καταλάβεις ότι περιέχει
τρία ηλεκτρικά στοιχεία
1,5 V, παρόµοια µε
αυτά
που
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κατασκεύασες, συνδεδεµένα σε σειρά.
Απάντηση:
Πράγµατι αν αφαιρέσουµε το πλαστικό κάλυµµα από µια "πλακέ" µπαταρία 4.5V,
τότε διαπιστώνουµε ότι αυτή αποτελείται από τρία απλά ηλεκτρικά στοιχεία
/µπαταρίες των 1.5V συνδεδεµένα σε σειρά (3 x 1.5V = 4.5V). Οι κυλινδρικές
µπαταρίες 1.5V κατασκευάζονται και λειτουργούν όπως τα απλά ηλεκτρικά
στοιχεία της παραπάνω ιδιοκατασκευής.
ιδιοκατασκευής

ΣΤ. Περισσότερα…
1)
Σε κάθε ηλεκτρικό κύκλωµα, όπως αυτά που έχεις δηµιουργήσει στα
πειράµατα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Φύλλου Εργασίας 10, πρωταρχικά και
απαραίτητα στοιχεία είναι η ηλεκτρική πηγή (πχ. µπαταρία), οι αγωγοί του
ηλεκτρικού ρεύµατος (πχ. Μεταλλικά σύρµατα) και ο ηλεκτρικός
αντιστάτης ή καταναλωτής (πχ. λαµπάκι). Αυτά τα τρία βασικά στοιχεία
ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος (καθώς και το ίδιο το κύκλωµα)
παρουσιάζονται παρακάτω µε τρεις διαφορετικούς τρόπους:
φωτογραφικό ή εικονιστικό (αριστερά),
σχηµατικό (στη µέση) και
συµβολιστικό (δεξιά).
(δεξιά)

Σύνθετο κύκλωµα / Πείραµα 7
2)
Πραγµατοποίησε το σύνθετο κύκλωµα που έχει σχεδιαστεί
παρακάτω. Στο σχέδιο φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να συνδέσεις
την ηλεκτρική πηγή (µπαταρία) µε δυο λαµπτήρες Λ1 και Λ2,
χρησιµοποιώντας καλώδιο και τρεις αυτοσχέδιους διακόπτες ∆, ∆1 και ∆2,
ώστε να ελέγχεις το άναµµα των λαµπτήρων:
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Αν λάβεις υπόψη σου ότι ένα ηλεκτρικό κύκλωµα «κλείνει», όταν ο
διακόπτης «κλείνει», γράψε στον παρακάτω πίνακα τις λέξεις αναµµένο ή
σβηστό, ανάλογα µε το ποιο λαµπάκι προβλέπεις ότι ανάβει ή σβήνει, όταν
οι διακόπτες είναι κλειστοί ή ανοιχτοί:

Απάντηση:
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ένα ηλεκτρικό κύκλωµα «κλείνει», όταν ο διακόπτης
«κλείνει», ανάλογα µε ποιοι διακόπτες είναι κλειστοί ή ανοιχτοί, τα λαµπάκια Λ1
και Λ2 θα είναι:

3)
Αναγνώρισε και σηµείωσε µε √ ποιο από τα παρακάτω συµβολιστικά
κυκλώµατα αντιστοιχεί µε το παραπάνω σχηµατικό κύκλωµα.
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Απάντηση:

Πείραµα 8 (µε µετρήσεις)
4)
Πραγµατοποίησε το κύκλωµα το οποίο φαίνεται στην παρακάτω
φωτογραφία. Χρησιµοποίησε ως ηλεκτρικό αντιστάτη τη στήλη από
γραφίτη
ενός
µολυβιού.
Χρησιµοποίησε
µεταλλικά σύρµατα για
να συνδέσεις τις άκρες
της στήλης µε τους
πόλους των µπαταριών.
Χρησιµοποίησε
ως
ηλεκτρική
πηγή
αρχικά
πέντε µπαταρίες
των 1,5 V, στερεωµένες
µε
σελοτέιπ
και
συνδεδεµένες
ηλεκτρικά µεταξύ τους
σε σειρά όπως στη
φωτογραφία
(ο
θετικός πόλος της
µιας µε τον
ν αρνητικό
πόλο της άλλης).
•
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• ∆ιάβασε την ένδειξη του βολτοµέτρου
(ακουµπώντας τους ακροδέκτες του στις άκρες της στήλης του γραφίτη)
και γράψε την στη δεύτερη στήλη του πίνακα, στην πρώτη σειρά.
•

∆ιάβασε την ένδειξη του αµπεροµέτρου (παρεµβάλλοντάς το στο
κύκλωµα) και γράψε την στην τρίτη στήλη του πίνακα, στην πρώτη
σειρά.

•

Αφαίρεσε µία µπαταρία (ώστε να µείνουν τέσσερις), διάβασε την
ένδειξη του βολτοµέτρου και του αµπεροµέτρου και γράψε τες στις
αντίστοιχες στήλες του πίνακα, στη δεύτερη σειρά.

•

Αφαίρεσε
ε µία µπαταρία (ώστε να µείνουν τρεις), διάβασε την ένδειξη
του βολτοµέτρου και του αµπεροµέτρου και γράψε τες στις
αντίστοιχες στήλες του πίνακα, στην Τρίτη σειρά.

•

Αφαίρεσε µία ακόµη µπαταρία (ώστε να µείνουν δύο), διάβασε την
ένδειξη του βολτοµέτρου και του αµπεροµέτρου και γράψε τες στις
αντίστοιχες στήλες του πίνακα, στην τέταρτη σειρά.

•

Αφαίρεσε µία ακόµη µπαταρία (ώστε να µείνει µία), διάβασε την
ένδειξη του βολτοµέτρου και του αµπεροµέτρου και γράψε τες στις
αντίστοιχες στήλες του πίνακα, στην πέµπτη
πέµπτ σειρά.
Αφαίρεσε και την τελευταία µπαταρία (ώστε να µη µείνει καµία στο
κύκλωµα), διάβασε την ένδειξη του βολτοµέτρου και του
αµπεροµέτρου και γράψε τες στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα,
στην έκτη σειρά.

•

•

Σηµείωσε µε το σύµβολο x τα ζεύγη των ενδείξεων του βολτοµέτρου
και του αµπεροµέτρου στο διάγραµµα έντασης ηλεκτρικού ρεύµατος
– ηλεκτρικής τάσης. Σύρε µια ευθεία γραµµή ανάµεσα στα σύµβολα
x.
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•

Τι παρατηρείς στο διάγραµµα; Τι συµπεραίνεις για τη σχέση της
έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος µε την ηλεκτρική τάση που το
προκαλεί;

Απάντηση:
Στο παρακάτω πειράµα έχουµε πίνακες µε µερικές ενδεικτικές τιµές όπως αυτές
αναγράφονται στο βιβλίο: Η Φυσική µε Πειράµατα Α’ Γυµνασίου
Σηµείωµα / Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό και στον διαδικτυακό τόπο
του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών:http://micro-kosmos.uoa.gr

Παρατίθενται µερικές ενδεικτικές τιµές µετρήσεων (ένδειξη βολτοµέτρου, ένδειξη
αµπεροµέτρου) για τον αντίστοιχο αριθµό µπαταριών:
Αριθµός
ένδειξη
ένδειξη
µπαταριών
βολτοµέτρου (V)
αµπεροµέτρου (A)

5
4
3
2
1
0

7,5
6
4,5
3
1,5
0

και το σχετικό διάγραµµα έντασης – τάσης.

0,93
0,71
0,52
0,36
0,2
0
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Από το παραπάνω διάγραµµα έντασης ηλεκτρικού ρεύµατος Ι (Α) – ηλεκτρικής
τάσης (V),, παρατηρούµε πως η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει τον
γραφίτη (µεταλλικός αγωγός), είναι ανάλογη της τάσης στα άκρα του γραφίτη.
Λέµε τότε ότι η σχέση που συνδέει τα δυο φυσικά µεγέθη τάση – ένταση είναι
γραµµική. Αυτό προκύπτει από το ότι η γραφική παράσταση είναι µια ευθεία που
διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
Τέτοια υλικά όπως ο γραφίτης (µεταλλικός αγωγός) στο συγκεκριµένο πείραµα
ονοµάζονται αντιστάτες.
Γενικά,
Ηλεκτρική αντίσταση µιας ηλεκτρικής συσκευής ονοµάζεται το πηλίκο της
ηλεκτρικής τάσης (V) που εφαρµόζεται στους πόλους της προς την ένταση (Ι) του
ηλεκτρικού ρεύµατος που τη διαρρέει:
R=

V
I

Μονάδα µέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης στο S.I (∆ιεθνές σύστηµα µονάδων)
είναι το

1 Ωµ (1 Ohm)

Η αντίσταση είναι παράγωγο µέγεθος και η µονάδα της εκφράζεται µε τη βοήθεια
V
R=
:
της σχέσης
I
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Ακόµη:

1 ΚΩ=103 Ω, (κιλο-ωµ)
1 ΜΩ=106 Ω, (µεγα-ωµ).
Η µέτρηση της αντίστασης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε όργανα που ονοµάζονται
ωµόµετρα συνήθως τα ωµόµετρα είναι ενσωµατωµένα στα πολύµετρα.
Αντιστάτες ονοµάζονται οι ηλεκτρικές συσκευές (δίπολα), για τα οποία η
αντίστασή τους είναι σταθερή ανεξάρτητη της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα
τους και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος που τα διαρρέει.
Η ποσοτική σχέση που συνδέει την ηλεκτρική τάση (V) µε την ένταση (I) του
ρεύµατος που προκαλεί σε ένα µεταλλικό αγωγό περιγράφεται µε το νόµο του Ωµ
(Ohm).

Νόµος του Ωµ (Ohm):
Η ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει ένα µεταλλικό αγωγό,
(όπως εδώ είναι ο γραφίτης),είναι ανάλογη της τάσης (V) που
εφαρµόζεται στα άκρα του. ∆ηλαδή ισχύει:

Ι= V
R

ή

V=I⋅R (R=σταθ.)

Ο νόµος του Ohm δεν ισχύει πάντα και για κάθε ηλεκτρικό δίπολο. Ισχύει µόνο
για µεταλλικούς αγωγούς σε σταθερή θερµοκρασία, δηλαδή για αγωγούς
που η αντίστασή τους δε µεταβάλλεται µε την τάση που εφαρµόζεται στα άκρα
τους.
Γενικά µε τον όρο αντιστάτη
χαρακτηρίζουµε
κάθε
αγωγό
που
ικανοποιεί το νόµο του Ohm.
Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που
διαρρέει έναν αντιστάτη (αποτέλεσµα) και
η τάση που εφαρµόζεται στα άκρα του
(αιτία) είναι µεγέθη ανάλογα. Η γραφική
παράσταση I(V) τότε είναι µια ευθεία
γραµµή που διέρχεται από την αρχή των
αξόνων όπως φαίνεται στο διπλανό
διάγραµµα.
Η κλίση της ευθείας είναι: εφφ= I = 1 .
V R
∆ηλαδή όσο µεγαλύτερη είναι η αντίσταση R ενός µεταλλικού αγωγού, τόσο
µικρότερη είναι η γωνία που σχηµατίζει η ευθεία στο παραπάνω διάγραµµα µε
τον οριζόντιο άξονα V (Volt).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
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Οι αντιστάτες έχουν µια επιπλέον ιδιότητα: µετατρέπουν εξ’ ολοκλήρου την
ηλεκτρική ενέργεια σε θερµική.

5)

Ιδιοκατασκευή κυκλώµατος από γραφίτη σε χαρτί

Υλικά / Όργανα:
•
•
•
•
•

µολύβι από γραφίτη 2 ή 2Β,
χοντρό λευκό χαρτί,
καλώδια,
µπαταρία 9V,
λαµπάκι LED

Ζωγράφισε ένα κύκλωµα σχεδιάζοντας σε χαρτί (ή σε πλαστική ή ξύλινη
επιφάνεια) δυο παχιές γραµµές µε το µολύβι σου από γραφίτη, µε τα
άκρα των δύο γραµµών σε µικρή απόσταση µεταξύ τους ανά δύο, όπως
στην εικόνα αριστερά.
Ακούµπησε τα άκρα του LED στα σηµεία που φαίνονται στην εικόνα,
φροντίζοντας να υπάρχει επαφή τους µε τον γραφίτη.
Σύνδεσε τους πόλους της µπαταρίας µε το κύκλωµα.
Τι παρατηρείς;

Με µια µολυβιά µπορείς να δηµιουργήσεις ένα βραχυκύκλωµα, όπως στην
εικόνα δεξιά.
Τι παρατηρείς;
Απάντηση:
Ο γραφίτης είναι καλός αγωγός. Επιτρέπει δηλαδή τη διέλευση του ηλεκτρικού
ρεύµατος. Όταν συνδέονται οι πόλοι της µπαταρίας µε το κύκλωµα, το LED
φωτοβολεί.
Όταν δηµιουργείται βραχυκύκλωµα, το LED σβήνει.

Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
249

6)

Ιδιοκατασκευή µεταβλητής αντίστασης από γραφίτη σε χαρτί

Υλικά
•
•
•
•
•

/ Όργανα:
µολύβι από γραφίτη 2 ή 2Β,
χοντρό λευκό χαρτί,
καλώδια,
µπαταρία 9V,
λαµπάκι LED

Σχεδίασε στο χαρτί ένα παραλληλόγραµµο από παχύ στρώµα γραφίτη µε το
µολύβι σου και δηµιούργησε ένα κύκλωµα µε τα καλώδια, τη µπαταρία και
το LED, όπως στην εικόνα.
Τι παρατηρείς όταν ακουµπήσεις το ένα άκρο του καλωδίου επάνω στο
γραφίτη;
Τι παρατηρείς επίσης αν σύρεις το άκρο του καλωδίου επάνω στο γραφίτη,
ώστε να πλησιάζει ή να αποµακρύνεται από το LED;

Απάντηση:
Με αυτήν την ιδιοκατασκευή έχουµε κατασκευάσει µια µεταβλητή αντίσταση από
γραφίτη σε χαρτί.
Όταν ακουµπήσει το άκρο του καλωδίου επάνω στο γραφίτη, το LED φωτοβολεί.
Όσο µικρότερη είναι η απόσταση του καλωδίου από το LED, τόσο η φωτοβολία
του είναι εντονότερη (και αντίστροφα).
Εναλλακτικά, στη θέση του LED είναι δυνατόν να συνδέσουµε ένα πολύµετρο.
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η τιµή της αντίστασης του αγωγού (γραφίτη) είναι
ανάλογη µε το µήκος της. Όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος του στρώµατος του
γραφίτη τόσο µεγαλύτερη είναι και η τιµή της αντίστασης του αντιστάτη (γραφίτη)
και το LED φωτοβολεί λιγότερο. Το αντίθετο συµβαίνει αν ελαττώσουµε το µήκος
του αντιστάτη (στρώµατος του γραφίτη).
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως
Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ).
1. Τα ηλεκτρόνια, σ’ ένα χάλκινο σύρµα κινούνται δυσκολότερα απ’ ό,τι σ’ ένα
σιδερένιο σύρµα ίδιων διαστάσεων. (Λ)
2. Ηλεκτρικό ρεύµα µπορούµε εύκολα να προκαλέσουµε µε τη βοήθεια µιας
µπαταρίας. (Σ)
3. Η µπαταρία είναι µια ηλεκτρική πηγή. (Σ)
4. Ο κεραυνός είναι παράδειγµα φυσικού φαινοµένου κατά τη διάρκεια του οποίου
αναπτύσσονται ηλεκτρικά ρεύµατα µικρής έντασης και µεγάλου φορτίου (Λ)
5. Ένα Coulomb είναι το φορτίο που διέρχεται κάθε min από µια διατοµή ενός
αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα έντασης 1 Ampere. (Λ)
6.
Η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων σ’ ένα µεταλλικό αγωγό είναι η
πραγµατική φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος, ενώ η αντίθετη της κίνησης των
ηλεκτρονίων ονοµάζεται συµβατική φορά (Σ)
7.
Για να φωτοβολεί ο λαµπτήρας, πρέπει το ηλεκτρικό κύκλωµα να είναι
ανοικτό (Λ)
8.

Σε µια ηλεκτρική πηγή παράγεται ενέργεια από το µηδέν. (Λ)

9.
Κάθε ηλεκτρική συσκευή έχει δύο άκρα (ηλεκτρικό δίπολο). Η πρίζα
θεωρείται ως ηλεκτρική πηγή. (Σ)
10. Τη διαφορά δυναµικού µεταξύ των άκρων ενός στοιχείου του κυκλώµατος,
π.χ. µπαταρίας, λαµπτήρα, κινητήρα κ.λπ., τη µετράµε µε τη βοήθεια ενός
βολτόµετρου το οποίο συνδέεται σε σειρά µε το δίπολο. (Λ)

11.

Κάθε συσκευή από την οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύµα θερµαίνεται. (Σ)

12. Σε κάθε ασφάλεια αναφέρεται η ελάχιστη τιµή της έντασης του ηλεκτρικού
ρεύµατος που µπορεί να τη διαρρέει, χωρίς να προκληθεί τήξη του αντιστάτη που
περιέχει. (Λ)
13.

Ο γραφίτης ενός µολυβιού είναι αγωγός (Σ)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
1. Ονοµάζουµε ηλεκτρικό ρεύµα,
α) την κίνηση των ηλεκτρονίων σε έναν αγωγό,
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β) την κοινή αιτία λειτουργίας µιας πολύ µεγάλης κατηγορίας συσκευών που
χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή µας ζωή όπως ο ηλεκτρικός λαµπτήρας, η
τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής,
γ) το φορτίο που κινείται µέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο.
δ) την προσανατολισµένη
φορτισµένων σωµατιδίων

κίνηση

των

ηλεκτρονίων

ή

γενικότερα

των

2. Συνδέουµε τους δύο πόλους µιας µπαταρίας µε σύρµα. Τότε,
α) τα ελεύθερα ηλεκτρόνια συνεχίζουν να κινούνται τυχαία προς κάθε
κατεύθυνση, ενώ τα ιόντα συνεχίζουν να πάλλονται γύρω από καθορισµένες
θέσεις,
β) τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται από το θετικό προς τον αρνητικό πόλο της
µπαταρίας,
γ) στο εσωτερικό του σύρµατος δηµιουργείται ηλεκτρικό πεδίο, οπότε στα
ελεύθερα ηλεκτρόνιά του ασκείται ηλεκτρική δύναµη,
δ) η κίνησή των ελεύθερων ηλεκτρονίων προσανατολίζεται µε κατεύθυνση
αντίθετη της ηλεκτρικής δύναµης.
3. Η σχέση που συνδέει το 1 Α µε τη µονάδα του ηλεκτρικού φορτίου 1 C είναι:
α) 1 C=1 A · 1 s
β) 1 C=1 A /1 s
γ) 1 C=1 A
δ) 1 C=1 A · 1 min
4. Οι αγωγοί τους οποίους διαρρέει ηλεκτρικό ρεύµα,
α) δηµιουργούν γύρω τους ηλεκτρικά πεδία
β) δηµιουργούν γύρω τους µαγνητικά πεδία
γ) αποκλειστικά θερµαίνονται
δ) τίποτα από τα παραπάνω
5. Όταν συνδέσουµε µε σύρµα τα άκρα µιας µπαταρίας µε τα άκρα ενός λαµπτήρα
παρατηρούµε τότε ότι ο λαµπτήρας φωτοβολεί γιατί,
α) Μέσα στο σύρµα και στο λαµπτήρα κινούνται ηλεκτρόνια µε κατεύθυνση από
τον αρνητικό προς το θετικό πόλο της µπαταρίας,
β) µέσα στην µπαταρία κινούνται ηλεκτρόνια µε κατεύθυνση από τον αρνητικό
προς το θετικό πόλο της,
γ) τα ηλεκτρόνια ακολουθούν µια ελεύθερη διαδροµή,
δ) έχουµε ένα ανοικτό κύκλωµα ηλεκτρικού ρεύµατος.
6. Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ή απλώς ηλεκτρική πηγή ονοµάζεται κάθε συσκευή,
α) στην οποία η χηµική ενέργεια µετατρέπεται σε ηλεκτρική,
β) στην οποία παράγεται ενέργεια από το µηδέν,
γ) στην οποία η ενέργεια µιας ακτινοβολίας µετατρέπεται σε ηλεκτρική,
δ) στην οποία µια µορφή ενέργειας µετατρέπεται σε ηλεκτρική
7. Η τάση στα άκρα,
α) ενός καταναλωτή είναι διαφορετική από το µηδέν όταν από αυτόν δεν διέρχεται
ηλεκτρικό ρεύµα,
β) µιας µπαταρίας είναι διαφορετική από το µηδέν είτε διέρχεται από αυτή
ηλεκτρικό ρεύµα είτε όχι,
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γ) ενός λαµπτήρα είναι διάφορη από το µηδέν, ακόµη και όταν πάψει να υπάρχει
ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του σύρµατος του και άρα δεν διαρρέεται από
ηλεκτρικό ρεύµα,
δ) ενός λαµπτήρα είναι τόσο µεγαλύτερη, όσο πιο ασθενές είναι το ηλεκτρικό πεδίο
µέσα στο σύρµα του λαµπτήρα.
8. Σήµερα γνωρίζουµε ότι,
α) οι µικρές τάσεις της τάξης των 10 V είναι ακίνδυνες,
β) η επαφή µε γυµνά, µη µονωµένα καλώδια µπορεί να προκαλέσει το θάνατο
µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, για αυτό όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και τα
κυκλώµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη προσοχή,
γ) η ηλεκτρική τάση των 220 V που χρησιµοποιούµε στην οικιακή κατανάλωση
είναι ακίνδυνη,
δ) γενικά η επαφή µε τάσεις πάνω από 40 V πρέπει να θεωρούνται ακίνδυνες.

Να συµπληρώσετε τα κενά
1. Ακόµα και µέσα στους µονωτές τα ………………………………… κινούνται αλλά µε πολύ
µεγαλύτερη δυσκολία απ’ όση στους αγωγούς. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι
οι µονωτές διαθέτουν ………………….. ελεύθερα ……………………
2. Ορισµένα υλικά, όπως για παράδειγµα το πυρίτιο (Si) και το γερµάνιο (Ge),
κάτω από ορισµένες συνθήκες συµπεριφέρονται άλλοτε ως ………………………. και
άλλοτε ως …………………………... Αυτά τα υλικά τα ονοµάζουµε ……………………………….
3.
Mεταξύ
………………….

των

πόλων

της

ηλεκτρικής

πηγής

δηµιουργείται

………………

4. Συνδέουµε το πόσο ισχυρό ή ασθενές είναι το ηλεκτρικό ρεύµα που διαρρέει
έναν λαµπτήρα µε τον αριθµό των ……………………… που διέρχονται από µια διατοµή
του σύρµατός του στη µονάδα του ………………………….
5. Για να µετρήσουµε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διέρχεται από
έναν αγωγό, χρησιµοποιούµε το …………………………, το οποίο συνδέεται πάντα σε
…………………………
6. Η φορά κίνησης των θετικών φορτίων
……………………….. φορά του ηλεκτρικού ρεύµατος.

σ’

έναν

αγωγό

ονοµάζεται

7. Εκµεταλλευόµαστε τα …………………. φαινόµενα που προκαλεί το ηλεκτρικό ρεύµα
για την κατασκευή των ηλεκτρικών µπαταριών.

8. Η ………………… ενέργεια που περιέχεται στην µπαταρία µετατρέπεται σε
ηλεκτρική, ενώ σε µια ηλεκτρική γεννήτρια η ………………. ενέργεια µετατρέπεται σε
ηλεκτρική.
9. Το βασικό χαρακτηριστικό µιας µπαταρίας, αλλά και κάθε ηλεκτρικής πηγής
είναι η ………………...

Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
253
Η …………… στο ρευµατοδότη (πρίζα) του σπιτιού µας είναι 220 V.
10. Όταν ένας λαµπτήρας συνδέεται µε µπαταρία µεγαλύτερης τάσης, φωτοβολεί
………………………..
11. Καθώς τα ηλεκτρόνια περνούν µέσα από ένα λαµπτήρα, ηλεκτρική ενέργεια
µετατρέπεται σε ………………. και φωτεινή. Ο λαµπτήρας, όπως και κάθε συσκευή
που µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια άλλης µορφής, ονοµάζεται
………………………….
12.
Ο ρόλος της πηγής δεν είναι να προσφέρει ηλεκτρόνια στον αγωγό που
συνδέεται στους πόλους της. Η πηγή θέτει απλώς σε προσανατολισµένη κίνηση τα
ηλεκτρόνια που ………………… στον αγωγό. Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, όπως
η ∆.Ε.Η., δεν πωλούν ηλεκτρόνια ή ηλεκτρικό ρεύµα. Πωλούν …………………….
………………………

13.
Η σύνδεση της ασφάλειας στο κύκλωµα γίνεται πάντοτε ………………….. µε τη
συσκευή που θέλουµε να προστατέψουµε.
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Φύλλο Εργασίας 11
Από τον Ηλεκτρισµό στο Μαγνητισµό – Ένας
Ηλεκτρικός (ιδιο-)Κινητήρας
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Μαγνητικό πεδίο
1. Τι ονοµάζεται µαγνητικό πεδίο και τι γνωρίζετε για τις δυναµικές
γραµµές ενός ραβδόµορφου µαγνήτη;

Λέµε ότι υπάρχει µαγνητικό πεδίο σε κάθε χώρο που υπάρχουν δυνάµεις που
τείνουν να ευθυγραµµίσουν τη µαγνητική βελόνα κατά τη διεύθυνσή τους.
•
•
•

•
•
•

Επειδή δεν είναι δυνατόν να αποµονώσουµε ένα βόρειο από έναν νότιο πόλο οι
µαγνητικές δυναµικές γραµµές είναι πάντοτε κλειστές.
Οι µαγνητικές γραµµές στο χώρο έξω από το µαγνήτη εξέρχονται από το
βόρειο και εισέρχονται στο νότιο πόλο.
Τη µορφή του µαγνητικού πεδίου ενός ραβδόµορφου µαγνήτη µπορούµε να τη
διαπιστώσουµε αν πάνω σε γυάλινη επιφάνεια απλώσουµε ρινίσµατα σιδήρου,
ενώ κάτω από αυτή τοποθετήσουµε το ραβδόµορφο µαγνήτη. Τότε χτυπώντας
λίγο τη γυάλινη επιφάνεια µε το χέρι µας βλέπουµε τα ρινίσµατα να παίρνουν
καθορισµένη µορφή.
Οι περιοχές όπου τα ρινίσµατα σιδήρου είναι περισσότερο συγκεντρωµένα
(µεγάλη πυκνότητα), ονοµάζονται πόλοι του µαγνήτη.
Το σύνολο των δυναµικών γραµµών ονοµάζεται µαγνητικό φάσµα.
Για να περιγράψουµε το µαγνητικό πεδίο να δείξουµε δηλαδή πόσο ασθενές ή
ισχυρό είναι αυτό χρησιµοποιούµε ένα διανυσµατικό µέγεθος που ονοµάζεται
ένταση του µαγνητικού πεδίου ή µαγνητική επαγωγή και συµβολίζεται µε


B.
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2. Τι γνωρίζετε για τη διεύθυνση και τη φορά µαγνητικού πεδίου;
Οι δυναµικές γραµµές έχουν φορά από το βόρειο στο νότιο πόλο του µαγνήτη.
Ακόµη µπορούµε να θεωρήσουµε σαν διεύθυνση του µαγνητικού πεδίου εκείνη
τη διεύθυνση των δυναµικών του γραµµών κατά την οποία η δύναµη σε
οποιοδήποτε ρευµατοφόρο αγωγό που είναι παράλληλος προς αυτές είναι
µηδέν.
Έτσι συνοπτικά για το µαγνητικό πεδίο έχουµε:

•

•
•
•
•

Μαγνητικό πεδίο ονοµάζεται ο χώρος µέσα στον οποίο εµφανίζονται µαγνητικές
δυνάµεις. Τις δυνάµεις αυτές τις πιστοποιούµε εύκολα µε τη βοήθεια µιας
µαγνητικής βελόνας
∆υναµική γραµµή λέµε τη γραµµή εκείνη σε κάθε σηµείο της οποίας το
διάνυσµα της έντασης είναι εφαπτόµενο σε αυτή


B ,µας δείχνει πόσο

Η ένταση του µαγνητικού πεδίου ή µαγνητική επαγωγή
ισχυρό ή ασθενές είναι το µαγνητικό πεδίο
Οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου δεν τέµνονται και δεν
εφάπτονται και είναι πάντοτε κλειστές
Οµογενές είναι το µαγνητικό πεδίο στο οποίο η ένταση του µαγνητικού πεδίου
είναι ίδια σε όλα τα σηµεία του.

3. Είναι ο µαγνήτης η µόνη πηγή µαγνητικών πεδίων;

Όχι, και ένας ρευµατοφόρος αγωγός δηµιουργεί γύρω του µαγνητικό πεδίο.

4. Να αναφέρετε το πείραµα του Oersted. Πώς µ’ αυτό κατόρθωσε ο
Oersted να εξαρτήσει το µαγνητικό πεδίο από το ηλεκτρικό ρεύµα;
Ο Oersted τοποθέτησε παράλληλα σε έναν ευθύγραµµο αγωγό µια µαγνητική
βελόνα στο ίδιο µε τον αγωγό κατακόρυφο επίπεδο.
•
•
•
•

Όταν από τον αγωγό διαβίβασε ρεύµα, παρατήρησε ότι η βελόνα εκτρέπεται
και ισορροπεί σε µια νέα θέση.
Όταν διέκοπτε το ρεύµα η βελόνα γύριζε και ισορροπούσε στην αρχική της
θέση
Όταν διαβίβαζε ρεύµα αντίθετης φοράς η βελόνα εκτρέπονταν αντίθετα προς
την αρχική εκτροπή.
Όταν αύξανε την ένταση του ρεύµατος που διέρρεε τον αγωγό αυξάνονταν και
η εκτροπή της βελόνας όχι όµως ανάλογα.
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ο ρευµατοφόρος αγωγός εξασκούσε
µαγνητικές δυνάµεις. Άρα όταν ένας αγωγός (σύρµα)
διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα µετατρέπεται σε µαγνήτη

Το συµπέρασµα ήταν πως

5. Από τι εξαρτάται
ρευµατοφόρος αγωγός;

το

µαγνητικό

πεδίο

που

δηµιουργεί

ένας

α) Από την ένταση (πόσο ισχυρό ή ασθενές είναι το ηλεκτρικό ρεύµα) του
ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό
β) Από τη θέση του σηµείου και
γ) Από τη «γεωµετρία» δηλαδή το σχήµα του αγωγού.

6. Η θεωρία Weiss.
Σύµφωνα µ’ αυτή τη θεωρία κάθε σιδηροµαγνητικό υλικό – σε θερµοκρασία χαµηλότερη
από τη χαρακτηριστική του θερµοκρασία Curie- αποτελείται από µικροσκοπικές περιοχές
που λέγονται µαγνητικές περιοχές. Τα άτοµα της κάθε περιοχής έχουν µαγνητικές ροπές
«αυστηρά» προσανατολισµένες προς µια ορισµένη κατεύθυνση.
Όταν το σιδηροµαγνητικό σώµα βρεθεί µέσα σε κάποιο «εξωτερικό» µαγνητικό πεδίο οι
µαγνητικές ροπές τείνουν να προσανατολιστούν µε αποτέλεσµα το σώµα να αποκτά
µαγνητική ροπή και να µαγνητίζεται. Σε ορισµένα υλικά ο προσανατολισµός εξακολουθεί να
υφίσταται και µετά την αποµάκρυνση από το εξωτερικό µαγνητικό πεδίο. Τα υλικά αυτά
είναι οι γνωστοί µας µόνιµοι µαγνήτες. Σε άλλες όµως περιπτώσεις, από τη στιγµή που παύει
να επιδρά το εξωτερικό µαγνητικό πεδίο, η θερµική κίνηση έχει σαν αποτέλεσµα τα υλικά να
επανέρχονται στην προηγούµενή τους κατάσταση.

7. Περιγράψτε συνοπτικά την προέλευση των µαγνητικών πεδίων.
α. Όλα τα µαγνητικά πεδία οφείλονται σε κινούµενα ηλεκτρικά φορτία.
β. Η κίνηση κάθε ηλεκτρονίου µέσα στο άτοµο γύρω από τον πυρήνα και κύρια η
ιδιοπεριστροφή του spin (σπιν) δηµιουργεί ένα στοιχειώδες µαγνητικό δίπολο
(στοιχειώδη µαγνήτη), και ευθύνεται για τις µαγνητικές ιδιότητες των διαφόρων
υλικών.
γ. Οι προσανατολισµοί που παρουσιάζουν τα µαγνητικά δίπολα στο µικρόκοσµο
του κάθε σώµατος µπορούν να δικαιολογήσουν τις µακροσκοπικές µαγνητικές
ιδιότητες του σώµατος.
δ. Στις σύγχρονες απόψεις για το σιδηροµαγνητισµό εµπεριέχεται και η θεωρία
Weiss. ∆εχόµαστε ότι τα σιδηροµαγνητικά υλικά αποτελούνται από µαγνητικές
περιοχές σε κάθε µια από τις οποίες υφίσταται ένας «αυστηρός» προσανατολισµός
των στοιχειωδών µαγνητικών διπόλων.
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Παρατήρηση:








Σ’ ένα τυχαίο υλικό , όπως είναι ο χαλκός ή ο µόλυβδος κάθε ένα από τα
ηλεκτρόνια παρουσιάζει ορισµένη µαγνητική ροπή. Οι κινήσεις όµως των
ηλεκτρονίων έχουν τέτοιους προσανατολισµούς ώστε µακροσκοπικά η
συνολική µαγνητική ροπή να είναι ίση µε το µηδέν.
Στους µόνιµους όµως µαγνήτες οι µαγνητικές ροπές και τα µαγνητικά πεδία
που δηµιουργούνται κυρίως από τα spin των ηλεκτρονίων τους δεν
αλληλοαναιρούνται αλλά συνθέτουν τη µαγνητική ροπή και το µαγνητικό πεδίο
του µόνιµου µαγνήτη.
Αν ένα µαγνητισµένο υλικό θερµανθεί σε θερµοκρασία υψηλότερη από τη
χαρακτηριστική του θερµοκρασία Curie, τότε χάνει τις
µαγνητικές του
ιδιότητες. Αυτό συµβαίνει γιατί τότε οι µαγνητικές περιοχές χάνουν τον
οµοιόµορφο προσανατολισµό τους.
Παρόµοια αν σφυρηλατήσουµε ένα µαγνητισµένο υλικό τότε µπορούµε να το
αποµαγνητίσουµε, γιατί η σφυρηλάτηση καταστρέφει τις µαγνητικές περιοχές.

Μαγνητικό πεδίο ρευµατοφόρων αγωγών
Το ηλεκτρικό ρεύµα ως πηγή µαγνητικού πεδίου.
8. Τι µορφή έχει το µαγνητικό πεδίο α) για έναν ευθύγραµµο αγωγό;
β) για έναν κυκλικό;
γ) για ένα σωληνοειδές;

α) Ευθύγραµµος αγωγός:
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β) Κυκλικός αγωγός:

γ) σωληνοειδές:

Για το σωληνοειδές:
1. Στο εξωτερικό του σωληνοειδούς, το µαγνητικό πεδίο µοιάζει µε το µαγνητικό
πεδίο ενός ραβδόµορφου µαγνήτη είναι ανοµοιογενές και ασθενέστερο από ότι
στο εσωτερικό του.
2. Στο εσωτερικό του το µαγνητικό πεδίο είναι οµογενές και η διεύθυνση του
πεδίου είναι κάθετη στα παράλληλα µεταξύ τους επίπεδα των σπειρών είναι
δηλαδή παράλληλη προς τον άξονα του σωληνοειδούς
3. Οι δυναµικές γραµµές είναι και εδώ κλειστές. Κάθε µια από αυτές εξέρχεται
από το ένα άκρο και εισέρχεται στο εσωτερικό του σωληνοειδούς από το
αντίθετο άκρο του.
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4. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου κοντά στα άκρα του σωληνοειδούς
αποδεικνύεται ότι έχει µέτρο ίσο µε το µισό του µέτρου της έντασης στο
κέντρο του σωληνοειδούς.

Ηλεκτροµαγνητική δύναµη
∆ύναµη Laplace
+

9. Τι γνωρίζετε για το µέτρο τη διεύθυνση και τη φορά
της δύναµης Laplace;

FL

Μέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο φέρνουµε έναν

Λ

αγωγό µήκους  που διαρρέεται από ρεύµα Ι, τότε στον
αγωγό όπως διαπιστώνουµε µε ένα ευαίσθητο
δυναµόµετρο εξασκείται δύναµη. Τη δύναµη αυτή την
ονοµάζουµε δύναµη Laplace.

Ν

Κ

S

α) Η δύναµη Laplace είναι κάθετη προς το µαγνητικό
πεδίο και το ρεύµα
β) Η δύναµη είναι ανάλογη προς το µέτρο της κάθετης συνιστώσας

B ⊥ του

µαγνητικού πεδίου. ∆ηλαδή η δύναµη Laplace εξαρτάται και από το µέτρο της
έντασης του µαγνητικού πεδίου αλλά και από τη γωνία φ που σχηµατίζει ο αγωγός
µε τη διεύθυνση των δυναµικών γραµµών.
γ) Η δύναµη FL είναι ανάλογη προς το ρεύµα I.
δ) η δύναµη FL είναι ανάλογη προς το µήκος του σύρµατος 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:




Η δύναµη Laplace δεν εξαρτάται από τη φύση του αγωγού και από τη
µάζα του.
Όταν ο αγωγός είναι κάθετος στις δυναµικές γραµµές του µαγνητικού
πεδίου η δύναµη Laplace είναι µέγιστη.
Όταν ο αγωγός είναι παράλληλος στις δυναµικές γραµµές δεν ασκείται
δύναµη Laplace.
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10. Η κατεύθυνση της µαγνητικής δύναµης Laplace:

1. Η δύναµη Laplace έχει κατεύθυνση κάθετη και στον αγωγό και στην ένταση
του πεδίου Β.
2. Αν αντιστρέψουµε τη φορά του µαγνητικού πεδίου
Β διατηρώντας τη φορά του ρεύµατος σταθερή
αναστρέφεται και η φορά της δύναµης Laplace.
Όµοια αν αντριστρέψουµε τη φορά του ρεύµατος
διατηρώντας το Β σταθερό αντιστρέφεται και η
φορά
της
δύναµης
Laplace.
Αν
όµως
αντιστρέψουµε ταυτόχρονα και τη φορά της
έντασης και τη φορά του ρεύµατος η δύναµη
Laplace δεν αλλάζει φορά.
3. Η φορά της δύναµης Laplace θα υπολογίζεται µε
τον κανόνα του δεξιού χεριού.

Εφαρµογές ηλεκτροµαγνητικών
δυνάµεων
11

. Περιγράψτε την επίδραση µαγνητικού πεδίου σε ρευµατοφόρο πλαίσιο

(ηλεκτρικός κινητήρας).

Το ορθογώνιο πλαίσιο αποτελείται από
τέσσερις ευθύγραµµους αγωγούς. Σε
καθένα από αυτούς εξασκείται µια
δύναµη Laplace Οι δυνάµεις που
ασκούνται στους οριζόντιους αγωγούς
είναι
αντίθετες
και
αλληλοεξουδετερώνονται.
Οι δυο δυνάµεις Laplace που ασκούνται
στους
κατακόρυφους
αγωγούς
αποτελούν ζεύγος δυνάµεων το οποίο
τείνει να περιστρέψει το πλαίσιο.
Σε περίπτωση όµως που το πλαίσιο είναι κάθετο στις δυναµικές γραµµές οι
δυνάµεις στους κατακόρυφους αγωγούς γίνονται αντίθετες και το ζεύγος δεν
υφίσταται.
Το πλαίσιο λόγο αδράνειας περνά τη θέση ισορροπίας και οι δυνάµεις Laplace
τείνουν να επαναφέρουν το πλαίσιο στην αρχική του θέση. Μετά από έναν αριθµό
ταλαντεύσεων το πλαίσιο λόγο των τριβών, τελικά ισορροπεί κάθετα στις
δυναµικές γραµµές του πεδίου.
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Για να πετύχουµε σταθερή φορά περιστροφής του πλαισίου, πρέπει όταν αυτό
γίνεται κάθετο στις δυναµικές γραµµές να αλλάζουµε τη φορά του ρεύµατος µε
ένα κατάλληλο σύστηµα που λέγεται συλλέκτης, οπότε οι δυνάµεις που ενεργούν
στις κατακόρυφες πλευρές να αλλάζουν φορά ώστε να συντηρούν τη περιστροφή
του πλαισίου.
Ο ηλεκτρικός κινητήρας µπορεί να θεωρηθεί σαν ένας ενεργειακός µετατροπέας ο
οποίος µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια κατά ένα µεγάλο µέρος της σε
µηχανική ενέργεια.
Το περιστρεφόµενο πλαίσιο βρίσκει εφαρµογή και στο βολτόµετρο και το
αµπερόµετρο.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

α. Παρατηρώ, Πληροφορούµαι
Πληροφορούµαι, Ενδιαφέροµαι
17. Αυτή η µαθηµατική εξίσωση, µε τα περίεργα σύµβολα, διδάσκεται
στο πανεπιστήµιο. Στο δηµοτικό
σχολείο την έχετε εκφράσει µε
λόγια, "από τον ηλεκτρισµό στο
µαγνητισµό".
Έχετε
µάλιστα
κάνει και σχετικά πειράµατα. Θα
τη διδαχθείτε και εσείς, πολύ
αργότερα, έτσι. Είναι ένα
παράδειγµα
θέµατος
που
διδάσκεται µε διαφορετικούς
τρόπους
σε
κάθε
βαθµ
βαθµίδα
εκπαίδευσης.
Σε
αυτήν
την
περίεργη
µαθηµατική εξίσωση βασίζεται η λειτουργία των
ηλεκτρικών κινητήρων που κινούν πολλές µηχανές και συσκευές και
έχουν συµβάλει στη δηµιουργία του σηµερινού τεχνολογικού µας
πολιτισµού.
Παρατήρησε τις παρακάτω εικόνες και ξεχώρισε ποιες από αυτές τις
µηχανές, τις συσκευές ή τα εργαλεία κινούνται ή λειτουργούν µε
ηλεκτρικούς κινητήρες.

Απάντηση:
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Β.dℓ = µ (Ι + ε dΦ /dt)
0

0

Ε

η παραπάνω εξίσωση είναι γνωστή ως Νόµος του Ampere και περιγράφει το ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
πεδίο που δηµιουργείται από ηλεκτρικό ρεύµα είτε από µεταβαλλόµενο ηλεκτρικό πεδίο
και είναι η τέταρτη από τις 4 εξισώσεις του Maxwell.
Από τις µηχανές, συσκευές ή εργαλεία των παραπάνω εικόνων λειτουργούν µε
ηλεκτρικούς κινητήρες
το υποβρύχιο,
το ηλιακό αυτοκίνητο,
ο ανεµιστήρας,
το δράπανο,
το ηλιακό ρολόι και
η ανεµογεννήτρια.
Το αυτοκίνητο είναι µια θερµική (και όχι ηλεκτρική) µηχανή, ενώ τα ρολόγια του
σχήµατος είναι µηχανικά και λειτουργούν µε ελατήρια και όχι µε ηλεκτρικό ρεύµα.

β. Συζητώ, Αναρωτιέµαι
Αναρωτιέµαι, Υποθέτω
18.
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου για τον τρόπο λειτουργίας των
ηλεκτρικών κινητήρων και γράψε τις υποθέσεις σου.
Απάντηση:
Σύµφωνα και µε τη θεωρία που δίνεται στην αρχή του εργαστηριακού φύλλου
µπορούµε να διατυπώσουµε την υπόθεση ότι αν ένας αγωγός διαρρέεται από
ηλεκτρικό ρεύµα αποκτά µαγνητικές ιδιότητες. Όταν ένας τέτοιος
ρευµατοφόρος αγωγός βρεθεί µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται από
έναν µαγνήτη ή ηλεκτροµαγνήτη,
ηλεκτροµαγνήτη αλληλεπιδρά
ηλεπιδρά µε αυτό και ασκούνται πάνω του
ηλεκτροµαγνητικές δυνάµεις (ζεύγη δυνάµεων Laplace), που είναι δυνατόν να
προκαλέσουν κίνηση.

γ. Ενεργώ, Πειραµατίζοµαι
19.
Συγκέντρωσε τα
απαραίτητα υλικά και όργανα,
κατασκεύασε έναν απλό
ηλεκτρικό κινητήρα
ακολουθώντας τις οδηγίες και
πειραµατίσου:
Υλικά / Όργανα:
•
•
•
•

µπαταρία 1,5 volt,
2 µεταλλικές παραµάνες,
Κολλητική ταινία,
2 κυλινδρικοί ισχυροί µαγνήτες,
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•
•

µονωµένο χάλκινο καλώδιο (2 µέτρα),
κοπίδι

Ιδιοκατασκευή / Πείραµα
•

Τύλιξε το καλώδιο γύρω από τη µπαταρία όπως στη διπλανή εικόνα περίπου
15 µε 20 φορές, ώστε να δηµιουργηθεί ένα µικρό πηνίο.

•

Αφαίρεσε το πηνίο από την µπαταρία και τύλιξε τα άκρα του πηνίου
αντιδιαµετρικά
στο
πηνίο,
όπως
στην
ν
εικόνα.

•

Με το κοπίδι ξύσε το ένα άκρο του καλωδίου σε όλη του την επιφάνεια και

•

το άλλο µόνο την µια πλευρά.
Στερέωσε τις παραµάνες στα άκρα της µπαταρίας µε την κολλητική ταινία,

όπως στην εικόνα.
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•

Τοποθέτησε τους µαγνήτες στο κέντρο της µπαταρίας και πέρασε το κάθε
άκρο του σύρµατος του πηνίου µέσα από το πάνω κυκλικό άκρο κάθε

παραµάνας, όπως στην εικόνα.
•

Τι παρατηρείς;

Απάντηση:
Παρατηρούµε πως όταν το πηνίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα περιστρέφεται.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αν ένας αγωγός εδώ το πηνίο διαρρέεται από
ρεύµα (κινούµενο ηλεκτρικό φορτίο) τότε γίνεται και αυτός µαγνήτης. Το
ηλεκτρικό ρεύµα που διαρρέει το πηνίο δηµιουργείται µόλις συνδέσουµε τα άκρα
του πηνίου µε τη µπαταρία οπότε έχουµε ένα κλειστό κύκλωµα. Τότε το πηνίο ηλεκτροµαγνήτης αλληλεπιδρά µε το µόνιµο µαγνήτη που υπάρχει στο κέντρο της
µπαταρίας. Η παραπάνω κατασκευή είναι ένας απλός ηλεκτρικός κινητήρας.

δ. Συµπεραίνω, Καταγράφω / διατύπωση θεωρίας
18. Γράψε τα συµπεράσµατά σου για τον τρόπο λειτουργίας του
ηλεκτρικού κινητήρα.
Απάντηση:
Αν ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα µετατρέπεται σε µαγνήτη και
αποκτά µαγνητικές ιδιότητες (Oersted). Ο ηλεκτρικός κινητήρας λειτουργεί
όταν ένας αγωγός που βρίσκεται στο εσωτερικό του και διαρρέεται από ρεύµα
αλληλεπιδρά µε έναν µόνιµο µαγνήτη του.
του πλαισίου.
Ο ηλεκτρικός κινητήρας µπορεί να θεωρηθεί σαν ένας ενεργειακός µετατροπέας ο
οποίος µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια κατά ένα µεγάλο µέρος της, σε
µηχανική ενέργεια.

Ε. Εφαρµόζω, Εξηγώ, Γενικεύω
29. Αναζήτησε κι άλλες ηλεκτροκίνητες συσκευές. Αφαιρώντας µε την
άδεια του/της καθηγητή/τριάς σου το περίβληµα κάποιων από αυτές οι
οποίες έχουν αχρηστευθεί και ∆ΕΝ είναι συνδεδεµένες στον ρευµατοδότη
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(πρίζα), εντόπισε την ηλεκτρική πηγή και τον τρόπο τροφοδοσίας τους µε
ηλεκτρικό ρεύµα. Αναγνώρισε τα διάφορα τµήµατα του ηλεκτρικού τους
κινητήρα (πηνίο, µαγνήτες, άξονας περιστροφής …) γενικεύοντας τα
συµπεράσµατά σου.
Απάντηση:
Όλοι οι ηλεκτρικοί κινητήρες των διαφόρων
συσκευών έχουν ακίνητους µόνιµους µαγνήτες
(στάτορες) και πηνίο/α που τροφοδοτείται/νται
µε ηλεκτρικό ρεύµα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις το πηνίο είναι προσαρµοσµένο
στον άξονα περιστροφής και µπορεί να
περιστρέφεται (ρότορας) .

19. Ζωγράφισε πρόχειρα τα διάφορα τµήµατα ενός από τους παραπάνω
ηλεκτρικούς κινητήρες και ονόµασέ τα.
Απάντηση:
Ένας
ηλεκτρικός
κινητήρας
αποτελείται:
• Από
έναν
δακτυλιοειδή
µόνιµο µαγνήτη (στάτορας). Στις
µεγάλες µηχανές το µαγνητικό πεδίο δεν
δηµιουργείται
αι από µόνιµους µαγνήτες αλλά
από ηλεκτροµαγνήτες οι οποίοι έχουν το
δικό τους τύλιγµα και για να δηµιουργηθεί
µαγνητικό πεδίο πρέπει να τροφοδοτηθούν
µε ρεύµα.

• Ένα
πηνίο
που
είναι
τυλιγµένο
σε
έναν
άξονα
περιστροφής (ρότορας)
• Το πηνίο παίρνει ηλεκτρικό
ρεύµα από δυο αγωγούς του
ηλεκτρικού ρεύµατος που ονοµάζονται
ψήκτρες. Οι ψήκτρες διαβιβάζουν
το
ηλεκτρικό ρεύµα στο πλαίσιο του ρότορα.
Η διαφορά ηλεκτρικού κινητήρα και ηλεκτρικής
γεννήτριας έγκειται στο ότι:
ο ηλεκτρικός κινητήρας τροφοδοτείται µε
ηλεκτρικό ρεύµα και περιστρέφει τον άξονα, ενώ
στην
ηλεκτρική γεννήτρια από την περιστροφή του
άξονα δηµιουργείται ηλεκτρικό ρεύµα.
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20. Σχολίασε τη συµβολή των ηλεκτρικών κινητήρων στη διαµόρφωση
του σηµερινού τεχνολογικού πολιτισµού µας και στη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής µας.
Απάντηση:
Στο σύγχρονο σπίτι οι ηλεκτρικοί κινητήρες είναι το βασικό εξάρτηµα πολλών
οικιακών συσκευών. Έτσι ηλεκτρικούς κινητήρες χρησιµοποιούµε:
• Στα ψυγεία
• Τα πλυντήρια
• Τα µίξερ
• Τα συστήµατα κλιµατισµού
• Στους ανεµιστήρες κ.λπ.
Στους χώρους εργασίας οι ηλεκτρικοί κινητήρες κινούν σχεδόν όλα τα εργαλεία,
όπως
• ηλεκτρικοί γερανοί
• ανελκυστήρες κ.λπ.
Ακόµη
των
•
•
•
•

οι ηλεκτρικοί κινητήρες χρησιµοποιούνται για την κίνηση οχηµάτων όπως
ηλεκτρικών τρένων,
τρόλεϊ,
τραµ,
στη µίζα των αυτοκινήτων κ.λπ.

Από τα παραπάνω φαίνεται η µεγάλη συµβολή των ηλεκτρικών κινητήρων στη
διαµόρφωση του σηµερινού τεχνολογικού πολιτισµού µας και στη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής µας.

21. Στους περισσότερους ηλεκτρικούς κινητήρες του εµπορίου, σε ειδικά
µεταλλικά πλαίσια αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία της
λειτουργίας τους. Πληροφορήσου, συζήτησε µε τον/την καθηγητή/τριά σου
και γράψε τι σηµαίνουν, για παράδειγµα:
220 / 380 V
………………………………………………………………………………………………………………
50 Hz
…………………………………………………………………………………………………………………………
2,75 A
………………………………………………………………………………………………………………………
1.400 RPM
………………………………………………………………………………………………………………
1,1 kW / 1,5 HP
………………………………………………………………………………………………………

Απάντηση:
Στους περισσότερους ηλεκτρικούς κινητήρες του εµπορίου, σε ειδικά µεταλλικά
πλαίσια αναγράφονται τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία της λειτουργίας τους:
220/380V τάση τροφοδοσίας κινητήρα,
50Hz συχνότητα ηλεκτρικού ρεύµατος,
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2,75A ένταση ρεύµατος που διαρρέει τον κινητήρα όταν λειτουργεί,
1.400RPM ταχύτητα περιστροφής κινητήρα σε στροφές ανά λεπτό,
1,1 kW/1,5HP ισχύς του κινητήρα.

ΣΤ. Περισσότερα…
22. (Ιδιο)κατασκεύασε και άλλους απλούς ηλεκτρικούς κινητήρες
ακολουθώντας τις οδηγίες και πειραµατίσου.
Ιδιοκατασκευή / Πείραµα +1
Υλικά / όργανα:
•
•
•
•

λεπτό χάλκινο
σύρµα,
δύο ισχυροί µαγνήτες νεοδυµίου,
κυλινδρική µπαταρία

∆ιαµόρφωσε ένα κοµµάτι λεπτού χάλκινου σύρµατος στο σχήµα που
φαίνεται στην εικόνα.

Προσάρµοσε δύο µαγνήτες νεοδυµίου στον αρνητικό πόλο της µπαταρίας.
Στήριξε προσεκτικά το σύρµα πάνω στο θετικό πόλο της µπαταρίας, όπως
στην εικόνα δεξιά, προσέχοντας ώστε οι δυο άκρες του σύρµατος να είναι
σε επαφή µε τους µαγνήτες.
Τι παρατηρείς όταν αφήσεις το σύρµα να ισορροπήσει επάνω στη µπαταρία;

Απάντηση:
Παρατηρούµε ότι το σύρµα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της µπαταρίας,
δηλαδή έχουµε έναν ηλεκτρικό κινητήρα.
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Ιδιοκατασκευή / Πείραµα +2
Υλικά / όργανα:
•
•
•
•
•

καλώδιο, δύο ισχυροί
µαγνήτες νεοδυµίου,
κυλινδρική µπαταρία,
µεταλλική βίδα,
µονωτική ταινία

Γύµνωσε τα δύο άκρα ενός µικρού κοµµατιού καλωδίου.
Στερέωσε µε µονωτική ταινία το ένα άκρο του καλωδίου στο θετικό πόλο της
µπαταρίας, φροντίζοντας να είναι σε ηλεκτρική επαφή.

Προσάρµοσε τους δύο µαγνήτες στο κεφάλι της βίδας.
Πλησίασε την άκρη της βίδας στον αρνητικό πόλο της µπαταρίας κρατώντας
και τη βίδα και τη µπαταρία κατακόρυφα, όπως φαίνεται στις εικόνες.
Αφήνοντας τη βίδα µε τους µαγνήτες διαπίστωσε ότι η βίδα µε τους µαγνήτες
έλκεται από τον µεταλλικό πόλο της µπαταρίας.
Πλησίασε το άλλο άκρο του καλωδίου στους µαγνήτες ώστε να έρθει σε επαφή µε
αυτούς.
Τι παρατηρείς;

Απάντηση:
Παρατηρούµε ότι η βίδα µε τους µαγνήτες περιστρέφονται (µαζί) γύρω από τον
άξονά τους.
Ιδιοκατασκευή / Πείραµα +3
Υλικά / όργανα:
•
•
•
•
•

καλώδιο,
6-7 ισχυροί µαγνήτες νεοδυµίου,
µπαταρία 9 V,
ποτήρι,
νερό,
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•

αλάτι

Κόψε τρία κοµµάτια από το καλώδιο, γύµνωσέ τα όπου και όσο χρειάζεται και
διαµόρφωσέ τα όπως φαίνεται στην εικόνα.

Τοποθέτησε στο ποτήρι µια στήλη από 6 ή 7 µαγνήτες.
Ρίξε στο ποτήρι αλατόνερο, δηλαδή νερό στο οποίο έχεις διαλύσει µε ανάδευση
αλάτι.
Σύνθεσε την πειραµατική διάταξη που φαίνεται στην εικόνα δεξιά.
Τι παρατηρείς;

Απάντηση:
Το αλατόνερο επιτρέπει τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύµατος (το αλάτι λέµε ότι
είναι ένας ηλεκτρολύτης). Έτσι ηλεκτρικά φορτία κινούνται µέσα στο διάλυµα του
αλατιού και δηµιουργείται κλειστό κύκλωµα. Έτσι το σύρµα που κρέµεται
διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα και µετατρέπεται σε ηλεκτροµαγνήτη. Αυτός
αλληλεπιδρά µε το µαγνητικό πεδίο των µόνιµων µαγνητών νεοδµίου. Τελικά
παρατηρούµε ότι η ελεύθερη άκρη του σύρµατος που κρέµεται από το καλώδιο,
κινείται κυκλικά γύρω από τη στήλη των µαγνητών.
Το φαινόµενο είναι εντονότερο όταν το άκρο του άλλου καλωδίου είναι σε επαφή
µε τη βάση της στήλης των µαγνητών.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως
Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ).
1. Ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό
πεδίο. Το µέτρο της δύναµης Laplace που ασκείται πάνω του είναι ανεξάρτητο
από την ένταση του µαγνητικού πεδίου. (Λ)
2. Ένα ορθογώνιο ρευµατοφόρο πλαίσιο µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο
δέχεται τέσσερις δυνάµεις που πάντα αλληλοεξουδετερώνονται. (Λ)

3. Ένας ηλεκτρικός κινητήρας παράγει ηλεκτρικό ρεύµα (Λ)

4. Ένας ρευµατοφόρος αγωγός δηµιουργεί γύρω του
ανεξάρτητα από το αν είναι ευθύγραµµος ή κυκλικός. (Σ)

µαγνητικό

πεδίο

5. Για το γήινο µαγνητικό πεδίο ισχύει ότι ο βόρειος µαγνητικός πόλος είναι κοντά
στο νότιο γεωγραφικό πόλο. (Σ)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
1. ∆ύναµη Laplace ονοµάζεται η δύναµη που ασκεί
α. µαγνητικό πεδίο σε ρευµατοφόρο αγωγό.
β. ηλεκτρικό πεδίο σε ρευµατοφόρο αγωγό.
γ. ηλεκτρικό πεδίο σε κινούµενο φορτίο.
δ. ηλεκτρικό πεδίο σε µαγνητικό πεδίο.

2. ∆εν ασκείται δύναµη Laplace σε ευθύγραµµο ρευµατοφόρο αγωγό ο οποίος
α. είναι κάθετος στις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου.
β. σχηµατίζει οξεία γωνία µε τις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου.
γ. είναι παράλληλος προς τις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου.
δ. διαρρέεται από ρεύµα µικρής έντασης.

3. Το µέτρο της δύναµης Laplace, που ασκεί οµογενές µαγνητικό πεδίο σε
ευθύγραµµο ρευµατοφόρο αγωγό, δεν εξαρτάται από
α. την ένταση του µαγνητικού πεδίου.
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β. το µήκος του αγωγού που βρίσκεται µέσα στο µαγνητικό πεδίο.
γ. την ένταση του ρεύµατος που τον διαρρέει.
δ. το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένος ο αγωγός.

4. Οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου το οποίο
ρευµατοφόρο σωληνοειδές στο εξωτερικό του
α. είναι οµόκεντροι κύκλοι, σε επίπεδο κάθετο στον άξονά του.

δηµιουργεί

β. ξεκινάνε (πηγάζουν) από το ένα του άκρο και καταλήγουν στο άλλο.
γ. εξέρχονται από το ένα του άκρο και εισέρχονται στο άλλο.
δ. είναι ευθείες κάθετες στον άξονά του.
5. Κύρια αιτία του µαγνητισµού σ’ ένα µόνιµο µαγνήτη είναι
α. η περιφορά των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα.
β. η ιδιοπεριστροφή των ηλεκτρονίων.
γ. η ύπαρξη νετρονίων στον πυρήνα των ατόµων.
δ. τα πρωτόνια και τα νετρόνια του πυρήνα των ατόµων.

6. Ο ηλεκτρικός κινητήρας µετατρέπει
α. ενέργεια µαγνητικού πεδίου σε ηλεκτρική ενέργεια.
β. χηµική ενέργεια σε µηχανική ενέργεια.
γ. ηλεκτρική ενέργεια σε µηχανική ενέργεια.
δ. µηχανική ενέργεια σε ενέργεια µαγνητικού πεδίου.

7. Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σταθερή φορά περιστροφής
α. επειδή διαρρέεται από συνεχές ρεύµα.
β. επειδή έχει αεροδυναµικό σχήµα.
γ. χάρη σε ένα σύστηµα που λέγεται συλλέκτης.
δ. επειδή το µαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του είναι οµογενές.


8. Η ένταση B σε κάποιο σηµείο Α του µαγνητικού πεδίου ρευµατοφόρου αγωγού,
δεν εξαρτάται από
α. τη γεωµετρία του αγωγού.
β. το υλικό του αγωγού.
γ. την απόσταση του σηµείου Α από τον αγωγό.
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δ. τη φορά του ρεύµατος.

9. Οι δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου ευθύγραµµου ρευµατοφόρου
αγωγού “απείρου µήκους”
α. διέρχονται όλες από το εσωτερικό του αγωγού.
β. είναι ευθείες παράλληλες µε τον αγωγό και οµόρροπες µε το ρεύµα.
γ. είναι οµόκεντροι κύκλοι των οποίων τα επίπεδα είναι κάθετα στον αγωγό.
δ. είναι οµόκεντροι κύκλοι των οποίων τα επίπεδα είναι παράλληλα µε τον αγωγό.

10.Το βασικό εξάρτηµα του ακουστικού του τηλεφώνου είναι
α. ένας µαγνήτης που περιβάλλεται από πηνίο.
β. ένας ηλεκτρικός κινητήρας.
γ. ένας αντιστάτης.
δ. µικρή ποσότητα κόκκων άνθρακα.

11.Το µαγνητικό πεδίο της Γης
α. οφείλεται στην έλξη του Ήλιου.
β. µοιάζει µε αυτό που θα δηµιουργούσε ένας τεράστιος ραβδόµορφος µαγνήτης.
γ. έχει σε κάθε σηµείο τιµή σταθερή στο χρόνο.
δ. έχει κάθε στιγµή την ίδια κατεύθυνση σε όλη τη Γη.

Να συµπληρώσετε τα κενά
1.
Μαγνητικές αλληλεπιδράσεις εξασκούνται όχι µόνο ανάµεσα σε δύο
µαγνήτες,
αλλά
και
ανάµεσα
σε
ένα
µαγνήτη
και
ένα
(α)...............................................,
ή
ανάµεσα
σε
δύο
(β).....................................................
(ρευµατοφόρο αγωγό, ρευµατοφόρους αγωγούς)
2.
Αν ένας ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός είναι κάθετος προς τις
γραµµές ενός οµογενούς µαγνητικό πεδίου, τότε η δύναµη που ασκείται πάνω του
είναι .............................. (µέγιστη)
3.
Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας περιέχει ένα µεταλλικό πλαίσιο που βρίσκεται
µέσα σε µαγνητικό πεδίο. Το πλαίσιο ρευµατοδοτείται και περιστρέφεται λόγω των
δυνάµεων (α).......................…… που ασκούνται πάνω του. Η σταθερή φορά της
περιστροφικής κίνησης εξασφαλίζεται χάρη σε ένα σύστηµα που λέγεται
(β)..............………………. (Laplace, συλλέκτης)
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4.
Κάθε ρευµατοφόρος αγωγός δηµιουργεί γύρω του µαγνητικό πεδίο, του
οποίου η ένταση, σε κάποιο σηµείο A, εξαρτάται από τη θέση του σηµείου σε
σχέση µε τον αγωγό, από (α)...............................…….…. του αγωγού και από την
(β).............. ..................... του ρεύµατος που τον διαρρέει.
(το σχήµα – γεωµετρία του αγωγού, ένταση)

5.
Σήµερα γνωρίζουµε ότι τα µαγνητικά φαινόµενα οφείλονται σε κλειστά
(α).........……. ……….............., τα οποία µε τη σειρά τους οφείλονται στην κίνηση
των (β)......……
(ηλεκτρικά ρεύµατα, ηλεκτρονίων).
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Φύλλο Εργασίας 12
Από το Μαγνητισµό στον Ηλεκτρισµό – Μια
Ηλεκτρική (ιδιο-)Γεννήτρια

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή
1. Τι ονοµάζουµε µαγνητική ροή Φ ; Πόση είναι αυτή για επιφάνεια κάθετη
και
για
επιφάνεια
παράλληλη
σε
οµογενές µαγνητικό πεδίο;

Είδαμε στο προηγούμενο φύλλο εργασίας πως
γύρω από ένα μαγνήτη δημιουργούνται αόρατες
γραμμές (μαγνητικές δυναμικές γραμμές). Ακόμη
όσο πιο πυκνές είναι οι γραμμές αυτές τόσο πιο
ισχυρό είναι το μαγνητικό πεδίο. Αν τώρα
πλησιάσουμε το μαγνήτη σε ένα π.χ κυκλικό
συρμάτινο πλαίσιο τότε ένα μέρος αυτών
αυτ
των
γραμμών θα διέρχονται μέσα από το πλαίσιο αυτό.
Ονοµάζουµε
µαγνητική
ροή
(και
τη
συµβολίζουµε στη Φυσική µε Φ) το µονόµετρο
µέγεθος που δείχνει τον αριθµό των δυναµικών
γραµµών («ποσότητα» του µαγνητικού πεδίου),
που περνούν κάθετα από µια επιφάνεια,
επιφάνεια όπως
φαίνεται στο διπλανό σχήµα.

Αν η επιφάνεια είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα τότε η μαγνητική
ροή (πλήθος των γραμμών) είναι μέγιστη. Δηλαδή
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τότε έχουμε το μέγιστο πλήθος γραμμών που περνούν μέσα από αυτήν.
Αν όμως η επιφάνεια είναι παράλληλη στις δυναμικές γραμμές τότε αυτές περνούν
«ξυστά» παράλληλα στην επιφάνεια οπότε καμία δυναμική γραμμή δεν περνάει μέσα από
αυτή, οπότε τότε λέμε ότι η μαγνητική ροή είναι μηδέν και το συμβολίζουμε ως Φ=0.
Αν µέσα σε κάποιο µαγνητικό πεδίο βάλουµε µια κλειστή επιφάνεια (π.χ σφαίρα) η ολική
ροή που θα περνά µέσα από αυτή θα είναι µηδέν. Αυτό είναι φανερό επειδή όσες
δυναµικές γραµµές µπαίνουν στην επιφάνεια τόσες βγαίνουν από αυτή.

2. Πότε έχουµε ηλεκτρικό (επαγόµενο ή επαγωγικό) ρεύµα σ’ ένα
συρµάτινο
βρόχο
(κυκλικό
σύρµα), µε τη βοήθεια ενός
µαγνήτη;
Στο
σχήµα
φαίνεται
ένας
ραβδόµορφος
µαγνήτης
να
κινείται (αρχικά πλησιάζει και στη
συνέχεια
αποµακρύνεται),
ένα
κυκλικό σύρµα (συρµάτινος βρόχος
ή δαχτυλίδι)), το οποίο έχει τις άκρες
του
συνδεδεµένες
µε
ένα
αµπερόµετρο οπότε δηµιουργείται
κλειστό κύκλωµα.
Παρατηρούµε τότε πως όσο ο
µαγνήτης κινείται το αµπερόµετρο
δείχνει πως από το κύκλωµα περνάει κάποιο ρεύµα.

Συµπέρασµα: Κάθε φορά που έχουµε κίνηση του µαγνήτη έχουµε
και επαγόµενο ή επαγωγικό ρεύµα στο πηνίο.
Το συµπέρασµα αυτό είναι γνωστό και ως νόµος της ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής
του Faraday.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α)το ρεύµα διαρκεί όσο και η κίνηση του µαγνήτη. Αν ο µαγνήτης είναι ακίνητος
τότε κανένα ρεύµα δεν παρατηρείται.
β)Αν πλησιάσουµε πιο γρήγορα
έντασης.

τον µαγνήτη εµφανίζεται ρεύµα µεγαλύτερης

γ)Η φορά του ρεύµατος αντιστρέφεται αν αντιστρέψουµε την πολικότητα του
µαγνήτη.
δ) Καθώς πλησιάζουµε το µαγνήτη στο βρόχο (κυκλικό σύρµα) αντιλαµβανόµαστε
τη δράση κάποιας δύναµης που αντιστέκεται στην προσέγγιση.
ε) Επειδή η κίνηση είναι σχετική τα ίδια ακριβώς αποτελέσµατα θα παρατηρούσαµε
αν αντί να µετακινούµε το µαγνήτη, µετακινούµε το πηνίο.
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3. Συνδυάστε την έννοια της µαγνητικής ροής Φ µε την κίνηση (πλαίσιο µαγνήτης) και απαντήστε πότε έχουµε τη δηµιουργία επαγόµενου
ρεύµατος σ’ ένα κύκλωµα;
Είδαµε στην προηγούµενη ερώτηση πως αν ο µαγνήτης είναι ακίνητος τότε δεν
έχουµε κάποιο ρεύµα. Αν όµως ο µαγνήτης παραµένει ακίνητος τότε και ο αριθµός
των γραµµών που περνούν µέσα από το κυκλικό σύρµα δεν µεταβάλλεται δηλαδή
παραµένει σταθερός. Αυτό συµβολίζεται ως ∆Φ=0.
Αν όµως ο µαγνήτης βρίσκεται σε κίνηση τότε καθώς πλησιάζει το συρµάτινο
πλαίσιο όλο και περισσότερες γραµµές περνούν µέσα από αυτό, ενώ καθώς
αποµακρύνεται, ελαττώνεται το πλήθος των γραµµών που περνούν µέσα από το
σύρµα. Σε κάθε περίπτωση όµως όταν ο µαγνήτης κινείται, µεταβάλλεται
(αυξάνεται ή ελαττώνεται) ο αριθµός των γραµµών του µαγνήτη (µαγνητική ροή
Φ) που περνούν µέσα από το δαχτυλίδι. Αυτό συµβολίζεται ως ∆Φ≠0.
Άρα µπορούµε να πούµε πως αν η µαγνητική ροή Φ δεν µεταβάλλεται τότε κανένα
ρεύµα (επαγωγικό – από απόσταση) δεν παρατηρείται.
Ρεύµα έχουµε κάθε φορά που µεταβάλλεται η µαγνητική ροή στο κύκλωµα.
∆ηλαδή η αιτία όλων των επαγωγικών ρευµάτων είναι η µεταβολή της
µαγνητικής ροής Φ, που δηµιουργείται σε κλειστό επαγώγιµο κύκλωµα.
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ανάµεσα στη µεταβολή της µαγνητικής ροής (αρχική
αίτια) και στο επαγωγικό ρεύµα (αποτέλεσµα), παρεµβάλλεται η εµφάνιση κάποιας
τάσης (Volt), η οποία αποτελεί το άµεσο επακόλουθο της µεταβολής ροής αλλά και
την άµεση αιτία του ηλεκτρικού ρεύµατος στο κύκλωµα (επαγωγικού ρεύµατος).
Έτσι έχουµε το παρακάτω σχήµα.

Μεταβολή
Μαγνητικής
ροής

(επαγωγική)
Τάση

κλειστό κύκλωµα

(επαγωγικό)
Ρεύµα

4. Αν θέσουµε σε περιστροφή ένα συρµάτινο πλαίσιο µέσα σε οµογενές
µαγνητικό πεδίο θα έχουµε
τάση (από επαγωγή) και
άρα αν έχουµε κλειστό
κύκλωµα θα έχουµε και
ρεύµα οπότε θα ανάψει η
λάµπα; Εξηγείστε.
Καθώς
πραγµατοποιείται
η
περιστροφή
µεταβάλλεται
συνεχώς η ροή (αριθµός –
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πλήθος των δυναµικών γραµµών) που περνάει από το πλαίσιο µε αποτέλεσµα να
αναπτύσσεται τάση από επαγωγή και το κλειστό κύκλωµα να διαρρέεται από
ρεύµα.
Η παραπάνω διάταξη χρησιµοποιείται για την παραγωγή του εναλλασσοµένου
ρεύµατος.
5. Τι γνωρίζετε για την παραγωγή του εναλλασσοµένου ρεύµατος;

Ένα συρµατένιο πλαίσιο το οποίο
θέτουµε σε περιστροφή µέσα σε
οµογενές µαγνητικό πεδίο, αποτελεί
την διάταξη για την παραγωγή
εναλ/µένου ρεύµατος.
Όταν το περιστρεφόµενο πλαίσιο
λειτουργεί ως γεννήτρια εν/µένου
ρεύµατος η ενεργειακή διαδικασία την
οποία
πετυχαίνουµε
είναι
η
µετατροπή
της προσφερόµενης
µηχανικής ενέργειας σε ενέργεια
ηλεκτρική (το λαµπάκι ανάβει).
6. Ποιες είναι οι ιδιότητες του ρεύµατος που προκύπτει από την
περιστροφή συρµάτινου πλαισίου µε σταθερή συχνότητα σε οµογενές
µαγνητικό πεδίο;
α) Καθώς το πλαίσιο στρέφεται µε σταθερή συχνότητα και εφόσον τα άκρα του
συνδέονται µε κλειστό κύκλωµα, το ηλεκτρικό ρεύµα που δηµιουργείται έχει τιµή
που µεταβάλλεται περιοδικά. Ανά ίσους δηλαδή χρόνους, καθένας από τους
οποίους (περίοδος) συµπίπτει µε την περίοδο περιστροφής του πλαισίου , το
ηλεκτρικό ρεύµα αποκτά την ίδια τιµή.
β) Το δεύτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι και η φορά του µεταβάλλεται
περιοδικά. ∆εν έχει λοιπόν το ρεύµα µια ορισµένη φορά. Μέσα σε κάθε περίοδο η
φορά του αντιστρέφεται δυο φορές. Κάθε ρεύµα µ’ αυτά τα γνωρίσµατα
χαρακτηρίζεται εναλλασσόµενο.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

α. Παρατηρώ, Πληροφορούµαι
Πληροφορούµαι, Ενδιαφέροµαι
20. (Και) Αυτή η µαθηµατική
εξίσωση
διδάσκεται
στο
πανεπιστήµιο. Στο δηµοτικό σχολείο
την έχετε εκφράσει µε λόγια, "από
το µαγνητισµό στον ηλεκτρισµό".
Έχετε µάλιστα κάνει και σχετικά
πειράµατα. Θα τη διδαχθείτε
και εσείς, πολύ αργότερα, έτσι. Είναι
και αυτό ένα παράδειγµα θέµατος
που διδάσκεται µε διαφορετικούς
τρόπους σε κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης.
Σε αυτήν την περίεργη µαθηµατική εξίσωση βασίζεται η λειτουργία πάρα
πολλών
συσκευών
που
έχουν
συµβάλλει
στη
δηµιουργία
του
σηµερινού
τεχνολογικού
µας
πολιτισµού.
Μία από αυτές τις συσκευές είναι και
αυτή που φαίνεται στη διπλανή
δι
εικόνα.
Είναι ένας φακός που δε λειτουργεί
µε µπαταρίες αλλά µε µια ηλεκτρική
γεννήτρια.
Σχολίασε τα πλεονεκτήµατα ή τα
µειονεκτήµατά αυτού του φακού σε
σχέση µε τους φακούς µπαταρίας.
Απάντηση:

∮Ε.dℓ = -dΦ /dt
Β

η παραπάνω εξίσωση είναι γνωστή ως Νόµος του Faraday και περιγράφει το ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
πεδίο που δηµιουργείται από µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο και
αι είναι η τρίτη από τις 4
εξισώσεις του Maxwell.
Ο του σχήµατος λειτουργεί µε χειροκίνητη περιστρεφόµενη λαβή.
Καθώς πραγµατοποιείται η περιστροφή µεταβάλλεται συνεχώς η ροή (αριθµός –
πλήθος των δυναµικών γραµµών) που περνάει από το περιστρεφόµενο πλαίσιο
που υπάρχει µέσα στον χειροκίνητο φακό, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται τάση

280 Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φυσικός
από επαγωγή και το κλειστό κύκλωµα να διαρρέεται από ρεύµα και η λάµπα να
φωτοβολεί.
Βέβαια το µεγάλο πλεονέκτηµα αυτού του φακού είναι ότι λειτουργεί χωρίς
µπαταρία/ες. Έτσι εξοικονοµούµε χρήµατα και ταυτόχρονα προστατεύουµε το
περιβάλλον. Όµως δεν µπορούµε να έχουµε σταθερή ένταση στη φωτοβολία του
λαµπτήρα µια και ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος, άρα και η ένταση του φωτός
εξαρτάται από το πόσο γρήγορα ή αργά περιστρέφεται η λαβή του φακού. Κάποια
στιγµή θα κουραστούµε και µόλις σταµατήσει η περιστροφή της λαβής, θα
σταµατήσει και η φωτοβολία
ωτοβολία της λάµπας.

β. Συζητώ, Αναρωτιέµαι
Αναρωτιέµαι, Υποθέτω
21.
Συζήτησε µε τους συµµαθητές σου για τον τρόπο λειτουργίας των
ηλεκτρικών γεννητριών και γράψε τις υποθέσεις σου.
Απάντηση:
Σύµφωνα µε την θεωρία µπορούµε να υποθέσουµε ότι στις ηλεκτρικές γεννήτριες
γεννήτριε
υπάρχουν µαγνήτες που όταν κινούνται δηµιουργούν ηλεκτρικό ρεύµα σε
αγωγούς. Βέβαια αντίστοιχα µπορεί να περιστρέφεται ένα µεταλλικό πλαίσιο
(πρέπει να υπάρχει όπως λέµε σχετική κινηση).
Όταν θέσουµε σε περιστροφή ένα
ένα συρµατένιο πλαίσιο µέσα σε οµογενές µαγνητικό
πεδίο, τότε έχουµε δηµιουργήσει µια ηλεκτρική γεννήτρια που αποτελεί την
διάταξη για την παραγωγή εναλ/µένου ρεύµατος.
Όταν το περιστρεφόµενο πλαίσιο λειτουργεί ως γεννήτρια εναλλασσοµένου
εν
ρεύµατος η ενεργειακή
ειακή διαδικασία την οποία πετυχαίνουµε είναι η µετατροπή της
προσφερόµενης µηχανικής ενέργειας σε ενέργεια ηλεκτρική.
ηλεκτρική. ∆ηµιουργείται
εναλλασσόµενο ρεύµα και το λαµπάκι ανάβει.

γ. Ενεργώ, Πειραµατίζοµαι
22.
Συγκέντρωσε τα απαραίτητα υλικά και όργανα, κατασκεύασε
κατασκε
µια
απλή ηλεκτρική γεννήτρια ακολουθώντας τις οδηγίες και πειραµατίσου:
Υλικά / Όργανα:
•
•
•
•
•

µονωµένο χάλκινο καλώδιο (περίπου 100 µέτρα),
δύο παραλληλόγραµµοι µαγνήτες,
µεγάλο καρφί ή βίδα,
µικρής ισχύος λαµπάκι led,
χαρτόνι,
•

κολλητική ταινία
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Ιδιοκατασκευή / Πείραµα
∆ίπλωσε το χαρτόνι όπως φαίνεται στην εικόνα και πέρασε στο κέντρο του το

καρφί, όπως στην παρακάτω εικόνα.

Τοποθέτησε τους µαγνήτες δεξιά και αριστερά από το καρφί και στερέωσέ τους σε
αυτό µε την κολλητική ταινία, όπως στην παρακάτω εικόνα.

Τύλιξε το χάλκινο σύρµα γύρω από το χαρτόνι πολλές φορές, όπως στην
παρακάτω εικόνα, για να σχηµατιστεί πηνίο.
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Ένωσε τα δυο άκρα του πηνίου στο λαµπάκι, όπως στην παρακάτω εικόνα.

Περίστρεψε το καρφί κρατώντας το πηνίο, όπως στην παρακάτω εικόνα και
παρατηρώντας το LED.

1.

Τι παρατηρείς, όταν περιστρέφεις αργά το καρφί;

Απάντηση:
Καθώς περιστρέφεται αργά το καρφί, το λαµπάκι ανάβει λίγο ή καθόλου. Αυτό
οφείλεται στο ότι µεταβάλλεται η µαγνητική ροή και άρα σύµφωνα µε το νόµο της
ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής του Faraday παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα.

2.

Τι παρατηρείς, όταν περιστρέφεις γρήγορα το καρφί;

Απάντηση:
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Σύµφωνα µε το νόµο της ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής του Faraday καθώς το
καρφί περιστρέφεται γρήγορα, παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα µεγάλης έντασης και το
λαµπάκι φωτοβολεί έντονα.

3.

Σταµάτησε να περιστρέφεις το καρφί. Τι παρατηρείς;

Απάντηση:
Όταν σταµατά η περιστροφή του καρφιού, το λαµπάκι παύει να φωτοβολεί. Τότε
δε δηµιουργείται καµία τάση αφού δε µεταβάλλεται το πλήθος των δυναµικών
γραµµών µέσα από το πηνίο. Αυτό έχει ωε αποτέλεσµα το κύκλωµα να µη
διαρρέεται από ρεύµα και το λαµπάκι να σβήνει..

δ. Συµπεραίνω, Καταγράφω / διατύπωση θεωρίας
23. Γράψε τα συµπεράσµατά σου για τον τρόπο λειτουργίας της
ηλεκτρικής γεννήτριας.
Απάντηση:
Η ηλεκτρική γεννήτρια λειτουργεί όταν οι µαγνήτες που υπάρχουν στο εσωτερικό
της κινούνται, αλληλεπιδρούν µε αγωγούς και δηµιουργούν ηλεκτρικό ρεύµα σε
αυτούς.
Τότε:
α)το
)το ρεύµα διαρκεί όσο και η κίνηση του µαγνήτη.. Αν ο µαγνήτης είναι ακίνητος
τότε κανένα ρεύµα δεν παρατηρείται.
β)Αν ο
µαγνήτης περιστραφεί γρηγορότερα
εµφανίζεται ρεύµα µεγαλύτερης έντασης.
έντασης

(µε

µεγαλύτερη

συχνότητα
συχνότητα)

)Η φορά του ρεύµατος αντιστρέφεται αν αντιστρέψουµε την πολικότητα του
γ)Η
µαγνήτη.
δ) Επειδή η κίνηση είναι σχετική τα ίδια ακριβώς αποτελέσµατα θα παρατηρούσαµε
αν αντί να µετακινούµε το µαγνήτη, µετακινούµε το πηνίο.
πην

Όλες οι ηλεκτρικές γεννήτριες έχουν µόνιµους µαγνήτες που κινούνται µε
διάφορους τρόπους και πηνίο/α στο/α οποίο/α δηµιουργείται ηλεκτρικό ρεύµα από
την κίνηση των µαγνητών.
Από τη σύγκριση των τµηµάτων του
ηλεκτρικού κινητήρα µε τα τµήµατα µιας
ηλεκτρικής
εκτρικής γεννήτριας (όπως φαίνεται στο
αντίστοιχο σχέδιο του ΦΕ11) διαπιστώνεται ότι
είναι όµοια.
Η
διαφορά
ηλεκτρικού
κινητήρα
και
ηλεκτρικής γεννήτριας έγκειται στο ότι:
ο ηλεκτρικός κινητήρας τροφοδοτείται µε
ηλεκτρικό ρεύµα και περιστρέφει τον άξονα,
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ενώ στην ηλεκτρική γεννήτρια από την περιστροφή του άξονα δηµιουργείται
ηλεκτρικό ρεύµα.

Ε. Εφαρµόζω, Εξηγώ
Εξηγώ, Γενικεύω
30. Παρατήρησε τις παρακάτω ηλεκτρογεννήτριες, αναζήτησε τον τρόπο
κίνησής τους και εξήγησε µε βάση τα συµπεράσµατά σου πώς είναι
κατασκευασµένες και πώς λειτουργούν.
Απάντηση:
Τα δυναµό είναι γεννήτρια εναλλασσοµένου
ρεύµατος (ηλεκτρογεννήτρια
ηλεκτρογεννήτρια). Η περιστροφή
της ρόδας θέτει σε κίνηση τον άξονα του
δυναµό στον οποίο είναι προσαρµοσµένοι
µαγνήτες που περιβάλλονται από πηνίο. Η
περιστροφή
των
µαγνητών
δηµιουργεί
ηλεκτρικό ρεύµα στο πηνίο και ανάβει το
λαµπάκι που είναι συνδεδεµένο µε τα άκρα
του.
Μάλιστα
τα όσο γρηγορότερα κινείται το ποδήλατο τόσο εντονότερη είναι η
φωτοβολία του λαµπτήρα.
Ο ατµοστρόβιλος του σχήµατος είναι µια
θερµική µηχανή. Η καύση του γαιάνθρακα
θερµαίνει το νερό στο λέβητα που µετατρέπεται
σε υδρατµούς. Αυτοί θέτουν σε περιστροφή
τον ατµοστρόβιλο. Στην άλλη άκρη του
ατµοστρόβιλου, υπάρχει µια ηλεκτρογεννήτρια
όπως
το
δυναµό
του
ποδηλάτου.
Ο
ατµοστρόβιλος θέτει σε κίνηση ένας µεγάλο µαγνήτη που βρίσκεται στο εσωτερικό
της ηλεκτρογεννήτριας που περιβάλλεται από πηνίο και έτσι παράγεται
παράγε
ηλεκτρικό
ρεύµα. Στη συνέχεια αυτό µέσω των καλωδίων είναι δυνατό να µεταφερθεί σε
µεγάλες αποστάσεις.
Στο σχήµα έχουµε έναν υδροστρόβιλο.
υδροστρόβιλο
Το νερό πέφτει από το άνοιγµα του φράγµατος
που βρίσκεται ψηλά και λόγω της µεγάλης του
ταχύτητας θέτει σε κίνηση
ηση τον υδροστρόβιλο.
Στην άλλη άκρη του ατµοστρόβιλου, υπάρχει
µια ηλεκτρογεννήτρια. Ο υδροστρόβιλος θέτει
σε κίνηση ένας µεγάλο µαγνήτη που βρίσκεται
στο εσωτερικό της ηλεκτρογεννήτριας που
περιβάλλεται από πηνίο και έτσι παράγεται
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ηλεκτρικό ρεύµα.

24. Σχεδίασε µια ηλεκτρική ανεµογεννήτρια, εξήγησε τον τρόπο κίνησής
της και µε βάση τα συµπεράσµατά σου τον τρόπο κατασκευής και
λειτουργίας της.
Απάντηση:
Η ανεµογεννήτρια είναι αιολική
µηχανή (περιστρέφεται µε τη
δύναµη του ανέµου) που παράγει
ρεύµα από την αιολική ενέργεια.
ενέργεια
Έτσι
τσι µπορούµε να πούµε πως
είναι
µια
οικολογική
και
οικονοµική ηλεκτρογεννήτρια. Η
ανεµογεννήτρια
µπορεί
να
τροφοδοτήσει µε ηλεκτρικό ρεύµα
κατοικηµένες περιοχές. Πολλές
ανεµογεννήτριες µαζί αποτελούν
ένα αιολικό πάρκο.
Ο άνεµος περιστρέφει την έλικα
της ανεµογεννήτριας. Στην άλλη άκρη της έλικας, στο εσωτερικό της γεννήτριας,
περιστρέφεται ένας µεγάλος µαγνήτης που περιβάλλεται από πηνίο και έτσι
παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα.

25. Σε ποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις
περιπτώσεις η λειτουργία
ηλεκτρογεννήτριας είναι οικονοµική και οικολογική; Εξήγησε.

της

Απάντηση:
Στην περίπτωση του υδροστρόβιλου και της ηλεκτρικής ανεµογεννήτριας
χρησιµοποιούνται ανανεώσιµες και καθαρές πηγές ενέργειας όπως ο άνεµος
(αιολική ενέργεια) και η µηχανική
µηχανική ενέργεια από την πτώση του νερού.
Στην περίπτωση του ατµοστρόβιλου καίγεται γαιάνθρακας. Από την καύση του
γαιάνθρακα όµως παράγεται CO2 που είναι ατµοσφαιρικός ρύπος άρα έχουµε
ρύπανση του περιβάλλοντος. Εξάλλου η χρήση του γαιάνθρακα έχει και οικονοµικό
οικ
κόστος (ακριβή πρώτη ύλη) σε αντίθεση µε τον αέρα και το νερό που
προσφέρονται δωρεάν από τη φύση.

26. Σχολίασε τη συµβολή των ηλεκτρογεννητριών στη διαµόρφωση του
σηµερινού τεχνολογικού πολιτισµού µας και στη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής µας.
Απάντηση:
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Στις µέρες µας η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε µεγάλα εργοστάσια όπως αυτά
της ∆.Ε.Η, που λέγονται σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε τις
ηλεκτρικές γεννήτριες ή απλά γεννήτριες. Οι γεννήτριες παίρνουν µηχανική
ενέργεια (περιστροφική κίνηση) από άλλες κινητήριες µηχανές, όπως π.χ είναι οι
ατµοστρόβιλοι, οι υδροστρόβιλοι και οι πετρελαιοµηχανές. Το ρεύµα που
παράγεται από τις ηλεκτρογεννήτριες µεταφέρεται στις πόλεις και τα χωριά. Όλος
ο σύγχρονος πολιτισµός µας στηρίζεται στη χρήση αυτής της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Έτσι στα σπίτια µας, στις δουλειές µας κ.λπ. έχουµε ηλεκτρικές µηχανές
(κινητήρες) που παίρνουν αυτή την ηλεκτρική ενέργεια και τη µετατρέπουν σε
µηχανική διευκολύνοντας µας στις δουλειές µας.

27. Στις περισσότερες ηλεκτρογεννήτριες του εµπορίου, σε ειδικά
µεταλλικά πλαίσια αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία της
λειτουργίας τους. Πληροφορήσου, συζήτησε µε τον/την καθηγητή/τριά σου
και γράψε τι σηµαίνουν, για παράδειγµα:
3.600RPM
2HP
120V~/60Hz

Απάντηση:
3.600RPM:
2HP:
120V~/60Hz:

ταχύτητα περιστροφής,
ισχύς λειτουργίας,
τάση στα άκρα της/συχνότητα.

ΣΤ. Περισσότερα…
28. (Ιδιο)κατασκεύασε και άλλους απλούς ηλεκτρικούς κινητήρες
ακολουθώντας τις οδηγίες και πειραµατίσου.
Ιδιοκατασκευή / Πείραµα

Υλικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

λεπτό µονωµένο χάλκινο καλώδιο (διαµέτρου "τρίχας" και µήκους περίπου
70 µέτρων),
ένας γυάλινος δοκιµαστικός σωλήνας (ή µια πλαστική σύριγγα),
δύο λαστιχάκια,
ένα κοµµάτι βαµβάκι,
µικρής ισχύος λαµπάκι led,
δύο ισχυροί µαγνήτες νεοδυµίου (µικρότερης διαµέτρου από το δοκιµαστικό
σωλήνα),
πώµα (πλαστικό ή από φελλό),
αυτοκόλλητη ταινία.
µολύβι
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•

Τοποθέτησε τα δύο λαστιχάκια γύρω από τον δοκιµαστικό σωλήνα (όπως
στη διπλανή εικόνα), πέρασε τη µια άκρη του καλωδίου κάτω από ένα από
τα λαστιχάκια και στερέωσέ τη προσωρινά µε αυτοκόλλητη ταινία στο
σωλήνα.

•

Τύλιξε σφιχτά το καλώδιο γύρω από το σωλήνα ανάµεσα στα δύο
λαστιχάκια, ώστε να δηµιουργηθεί πηνίο.

•

Αφαίρεσε τη µονωτική ταινία. Γύµνωσε και τα δύο άκρα του καλωδίου
θερµαίνοντάς τα από µακριά µε µια φλόγα.Πέρασε τα δύο άκρα του LED
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κάτω από τα λαστιχάκια, για να το στερεώσεις. Ένωσε τα δύο άκρα του
καλωδίου µε τα δύο άκρα του LED.

•

Χρησιµοποιώντας ένα µολύβι, τοποθέτησε ένα µικρό στρώµα από βαµβάκι
στο κάτω άκρο του δοκιµαστικού σωλήνα.

•

Τοποθέτησε τους δύο µαγνήτες µέσα στο δοκιµαστικό σωλήνα. Κλείσε το
πάνω άκρο το δοκιµαστικού σωλήνα µε το πώµα.

•

Άρχισε να κουνάς το δοκιµαστικό σωλήνα παλινδροµικά κρατώντας τον µε
το χέρι σου (όπως στην εικόνα), ώστε να κινούνται παλινδροµικά και οι
µαγνήτες.
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1.
Τι παρατηρείς κατά τη διάρκεια της κίνησης του σωλήνα και των
µαγνητών; Τι παρατηρείς όταν κουνάς πιο γρήγορα το σωλήνα,
προσέχοντας να µη σπάσει ο σωλήνας;

Απάντηση:
Κατά τη διάρκεια της κίνησης του σωλήνα και των µαγνητών το LED φωτοβολεί.
Καθώς οι µαγνήτες κινούνται και αρχικά πλησιάζουν και στη συνέχεια
αποµακρύνονται από το πηνίο, µεταβάλλεται η µαγνητική ροή και αναπτύσσεται
τάση στα άκρα του πηνίου. Έτσι το LED φωτοβολεί. Μάλιστα όσο πιο γρήγορα
κινούµε το σωλήνα και άρα τους µαγνήτες τόσο πιο έντονη είναι και η φωτοβολία
του LED.

2.
Σταµάτα να κουνάς το σωλήνα, ώστε να σταµατήσει και η κίνηση
των µαγνητών. Τι παρατηρείς;
Απάντηση:
Γνωρίζουµε πως για να δηµιουργηθεί επαγωγική τάση θα πρέπει ο µαγνήτης να
κινείται ως προς το πηνίο. Έτσι όταν σταµατήσει η κίνηση των µαγνητών, το LED
δεν φωτοβολεί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Εναλλακτικά, µπορείς να κάνεις την κατασκευή χρησιµοποιώντας µια
πλαστική σύριγγα αντί για δοκιµαστικό σωλήνα (όπως στην εικόνα).
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως
Σωστές (Σ) ή Λανθασµένες (Λ).
1. Πλησιάζοντας το µαγνήτη προς το πηνίο η
τάση που θα αναπτυχθεί στα άκρα Α και Β
του πηνίου είναι τόσο µεγαλύτερη όσο πιο
απότοµα µετακινούµε το µαγνήτη. (Σ)

S

Ν

2. Το δυναµό του ποδηλάτου µας είναι µια

Α

Β

ηλεκτρική πηγή. (Σ)

3. Το εναλλασσόµενο ρεύµα δηµιουργείται όταν ένα αγώγιµο πλαίσιο είναι ακίνητο
µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο. (Λ)
3. Η µαγνητική ροή Φ δείχνει τον
τ
αριθµό των δυναµικών γραµµών («ποσότητα»
του µαγνητικού πεδίου), που περνούν κάθετα από µια επιφάνεια (Σ)
4. Στο πείραµα µε το καρφί το LED φωτοβολεί ακόµη και όταν το καρφί είναι
ακίνητο. (Λ)
5. Ακριβώς πάνω από το αγώγιµο δαχτυλίδι του σχήµατος
αφήνουµε να πέσει ένας ραβδόµορφος µαγνήτης. Τι
δαχτυλίδι διαρρέεται από ρεύµα µόνο όταν ο µαγνήτης
αποµακρύνεται από αυτό και όχι όταν πλησιάζει. (Λ)

6. Σε µια γεννήτρια εναλλασσοµένου ρεύµατος έχουµε
µετατροπή της προσφερόµενης µηχανικής ενέργειας σε ενέργεια ηλεκτρική (το
λαµπάκι ανάβει).
(Σ)
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
1. Στο

διπλανό σχήµα, ο ραβδόµορφος
µαγνήτης βρίσκεται πολύ κοντά στο πηνίο
και παραµένει ακίνητος ως προς αυτό. To
αµπερόµετρο δεν δείχνει να περνάει
ρεύµα, διότι
α. ο ακίνητος µαγνήτης έπρεπε να είχε
τοποθετηθεί µέσα στο πηνίο.

S

Ν

β. το αµπερόµετρο δεν µπορεί να ανιχνεύσει
ασθενή ρεύµατα.
γ. δεν έχουµε µεταβολή ροής µέσα από τις σπείρες του πηνίου.
δ. δεν διέρχεται ροή µέσα από τις σπείρες του πηνίου.

2. Πλησιάζοντας απότοµα το µαγνήτη προς το κοµµένο δακτυλίδι
α. δεν θα περάσει ρεύµα από το δακτυλίδι, διότι δεν εµφανίζεται τάση σ’ αυτό.
β. θα περάσει ρεύµα.

S

Ν

γ. εµφανίζεται τάση όχι όµως µεταβολή ροής.
δ. δεν θα περάσει ρεύµα, διότι το κύκλωµα είναι ανοικτό.

3. Για να προκαλέσουµε εµφάνιση επαγωγικής τάσης σ’ ένα πηνίο, πρέπει
οπωσδήποτε
α. το κύκλωµα του πηνίου να είναι κλειστό.
β. να µετακινήσουµε το µαγνήτη.
γ. το κύκλωµα του πηνίου να είναι ανοικτό.
δ. να µεταβληθεί η µαγνητική ροή µέσα από το πηνίο.

4. Στους ηλεκτρικούς κινητήρες
α. ωφέλιµη ενέργεια είναι η ηλεκτρική.
β. ωφέλιµη ενέργεια είναι η µηχανική.
γ. η προσφερόµενη ενέργεια µετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε θερµότητα.
δ. η προσφερόµενη ενέργεια είναι µικρότερη από την ωφέλιµη.

5. Στις γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύµατος
α. ωφέλιµη ενέργεια είναι η ηλεκτρική.
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β. ωφέλιµη ενέργεια είναι η µηχανική.
γ. η προσφερόµενη ενέργεια µετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε θερµότητα.
δ. η προσφερόµενη ενέργεια είναι µικρότερη από την ωφέλιµη.

6. Το ρεύµα που µας προσφέρει η ∆ΕΗ είναι
α. εναλλασσόµενο.
β. συνεχές.
γ. σταθερής έντασης.
δ. ίδιο µε το ρεύµα της µπαταρίας, αλλά πολύ µεγαλύτερης έντασης.

Να συµπληρώσετε τα κενά
1.

Όσο πιο πυκνές είναι οι δυναµικές γραµµές ενός µαγνήτη τόσο πιο
…………………..είναι το µαγνητικό πεδίο. (ισχυρό)

2.

Αν µια επιφάνεια είναι ……………………..στις δυναµικές γραµµές τότε λέµε ότι η
µαγνητική ροή είναι µηδέν (Φ=0).
( παράλληλη)

3.

Αν ένας ραβδόµορφος µαγνήτης βρίσκεται ακίνητος απέναντι, από ένα
συρµάτινο βρόχο ή δαχτυλίδι, τότε το επαγωγικό ρεύµα που διαρρέει το
δαχτυλίδι είναι …………………….. (µηδέν)

4.

Η αιτία όλων των επαγωγικών ρευµάτων είναι η ……………………………της
µαγνητικής ροής Φ, που δηµιουργείται σε κλειστό κύκλωµα.
(µεταβολή)

5.

Κατά την περιστροφή ενός συρµάτινου πλαισίου για την παραγωγή του
εναλλασσοµένου ρεύµατος, καθώς το πλαίσιο στρέφεται µε σταθερή
συχνότητα και εφόσον τα άκρα του συνδέονται µε κλειστό κύκλωµα, το
ηλεκτρικό ρεύµα που δηµιουργείται έχει τιµή που µεταβάλλεται………………..
(περιοδικά)

