
Σεμινάριο   2 /12/2016 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Πως επηρεάζει το χρώμα ενός δοχείου την θερμοκρασία του νερού που περιέχει, 

σε  σχέση με την  θερμική ακτινοβολία μιας φωτεινής ηλεκτρικής πηγής». 

 

Βήμα 1ο :  Συνδεόμαστε  στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=434&Itemid=32&catid=41 

Από προεπιλογή, το φως του λαμπτήρα εκπέμπεται και πρός τα 2 δοχεία λευκού και μαύρου χρώματος 

, ενώ υπάρχει δυνατότητα και για χρήση 3ου χρώματος , του γκρί , πατώντας πάνω σε οποιοδήποτε από 

τα 2 δοχεία και αλλάζοντας το χρώμα ενός εκ των δύο δοχείων ( δίνοντας τη δυνατότητα για επιλογή 

και σύγκριση 3 χρωμάτων δοχείων)  

 
 
 

Βήμα 2ο :   Ποιο πρόβλημα προσπαθεί να λύσει  η συγκεκριμένη έρευνα ; 

 

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

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

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

 

Βήμα 3ο :   Ποια είναι η υπόθεση της έρευνας ; 

 

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

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

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

 

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=434&Itemid=32&catid=41


Βήμα 4ο :   Ποιες είναι οι μεταβλητές της έρευνας  ( ανεξάρτητη – εξαρτημένη – σταθερές/ελεγχόμενες ); 
 

Ανεξάρτητη  μεταβλητή :…………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

Εξαρτημένη μεταβλητή : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σταθερές μεταβλητές  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Βήμα 5ο :  Μετρήσεις   Με  τα χειριστήρια   που υπάρχουν στο πάνω δεξιά τμήμα της 

εικόνας της προσομοίωσης , πατώντας αρχικά το σύμβολο  , αρχίζει και σχηματίζεται 

στον πίνακα της διάταξης , η γραφική παράσταση της μεταβολής  της θερμοκρασίας , για κάθε δοχείο. Για να 

σταθεροποιήσουμε κάθε φορά την γραφική παράσταση στις τιμές του άξονα του χρόνου , που υπάρχουν στον 

παρακάτω πίνακα , χρησιμοποιούμε κατά περίσταση τα χειριστήρια για εμπρός και πίσω (   και ) . Για κάθε   

τιμή του χρόνου , ανά 1 sec  , συμπληρώνουμε  στον πίνακα τις  αντίστοιχες τιμές της θερμοκρασίας και στα 2 

δοχεία  ( θ1 και θ2 ) . 

 

Χρόνος ( t )  σε min Ένδειξη θερμοκρασίας 
ανοικτόχρωμου  δοχείου 

Ένδειξη θερμοκρασίας 
σκουρόχρωμου   δοχείου 

0 min 22   oC 22   oC 

1 min                                                       oC                                                       oC 

2 min                                                       oC                                                       oC 

3 min                                                       oC                                                       oC 

4 min                                                       oC                                                       oC 

5 min                                                       oC                                                       oC 

6 min                                                       oC                                                       oC 

7 min                                                       oC                                                       oC 

8 min                                                       oC                                                       oC 

9 min                                                        oC                                                        oC 

10 min                                                        oC                                                        oC 

 

 

 



Βήμα 6ο :Ανάλυση των αποτελεσμάτων Σχηματίστε  ένα διάγραμμα  σε μιλλιμετρέ ( ή  γράφημα)  με βάση τις τιμές  

του παραπάνω πίνακα και  σχολιάστε  τι   παρατηρείτε ( συσχέτιση μεταξύ των 2 μεταβλητών ) ; 

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

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

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

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

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

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

 

 

Βήμα 6ο : Ποιο είναι το συμπέρασμα της έρευνας;  Επαληθεύτηκε η υπόθεση; 
 

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

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

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

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

 

 

 



 Πηγές για επίδειξη εικονικών εργαστηρίων 

 
 https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html   ( Νόμος του ohm) 

 https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_en.html   

( Ειδική αντίσταση αγωγού) 

 http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=32&catid=24                   

( Ταλάντωση εκκρεμούς ) 

 http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=32&catid=21  

(Κεκλιμένο επίπεδο) 

 https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_en.html     (πυκνότητα υλικών) 

 https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_en.html  (Νόμος του Ηοοκ) 

 http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=32&catid=18  

(Νόμος του Joule ) 

 https://www.biologycorner.com/worksheets/photosynthesis_virtual_lab.html  

( γεωπονικού ενδιαφέροντος έρευνες, σχετικές με την ανάπτυξη φυτών )  

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_en.html
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=32&catid=24
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=32&catid=21
https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_en.html
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=32&catid=18
https://www.biologycorner.com/worksheets/photosynthesis_virtual_lab.html

