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Θέμα: Απολογισμός δραστηριοτήτων ΕΚΦΕ Υανίων για το σχολικό έτος 2010-2011. 

 

Σας αποζηέλλοσμε ηον απολογιζμό  ποσ αθορά ηις δραζηηριόηηηες ηοσ ΕΚΦΕ Χανίφν για 

ηο ζτολικό έηος 2010-2011 καθώς και ηις προηάζεις μας, οι οποίες προέκσυαν μεηά από ηις 

ζσνανηήζεις και ηο διάλογο ποσ αναπηύτθηκε με ηοσς ζσναδέλθοσς και ηη δημιοσργική 

δοσλειά όλφν ηφν ζσνεργαηών ηοσ ΕΚΦΕ. 
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Θέμα: Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήησλ ΔΚΦΔ Υαλίσλ. 

 

Σα βαζηθά ζεκεία ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2010-2011 

ζπλνςίδνληαη σο αθνινύζσο. 

 

Αναβάθμιζη - ζσνηήρηζη ηης σλικοηετνικής σποδομής ηοσ ΕΚΦΕ Υανίφν. 

 Σαμηλόκεζε θαη αλαλέσζε ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ Υεκείαο . 

 Σαθηηθή ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρία Υαλίσλ θαη άιινπο αξκόδηνπο θνξείο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ. 

 Πιήξεο θαηαγξαθή θαη ηαμηλόκεζε ησλ πιηθώλ ηεο απνζήθεο (παηάξη). 

 Καηαζθεπή δηάηαμεο γηα κόληκε ηνπνζέηεζε ηνπ «βηληενπξνβνιέα» ζην ρώξν ηνπ 

ΔΚΦΔ. 

 Πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ ρεκηθώλ αληηδξαζηεξίσλ . 

 ύλδεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηαδξαζηηθνύ  πίλαθα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

«βηληενπξνβνιέα». 

 Πξνκήζεηα πιηθνύ γηα ηηο αζθήζεηο Βηνινγίαο. 

 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη άιισλ αλαισζίκσλ εηδώλ γξαθείνπ. 

 ύλδεζε ηεο θάκεξαο κηθξνζθνπίνπ κε κηθξνζθόπην ζηνλ ρώξν ηεο Βηνινγίαο γηα 

άκεζε θαηαγξαθή θαη Βηληενζθόπεζε πεηξακάησλ. 

 Ηιεθηξνληθή θαηαγξαθή ππάξρνληνο ινγηζκηθνύ, βηβιίσλ βηβιηνζήθεο θαη παιαηώλ 

νξγάλσλ Φπζηθήο & Υεκείαο ηνπ ΔΚΦΔ.   
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Επιμορθφηικές ζσνανηήζεις - σμμεηοτή ζε σνέδρια-Επιμορθώζεις 

 

Καζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζπλάδειθνη επηζθέπηνληαλ ηνλ ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ 

πξνθεηκέλνπ λα δαλεηζηνύλ εμνπιηζκό θαη λα αληαιιάμνπλ απόςεηο θαη λα κνηξαζηνύλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο καδί καο όζνλ αθνξά ζέκαηα εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνέθππηαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπο. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε ζπλαδέιθνπο 

ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ήηαλ νη εμήο: 

 

 4 ζπλαληήζεηο κε ηνπο Τπεύζπλνπο ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

(ΤΔΦΔ) ζηηο 14, 15 Οθησβξίνπ 2010, θαη ζηηο 14, 15 Απξηιίνπ 2011 . 

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε Καζεγεηέο Γπκλαζίσλ – Λπθείσλ γηα ηηο 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Φπζηθήο. 

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο Καζεγεηέο Γπκλαζίσλ, Λπθείσλ,  ΔΠΑΛ  γηα 

ηηο ππνρξεσηηθέο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηεο  Υεκείαο θαη Βηνινγίαο. 

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Καζεγεηώλ ΠΔ04 ησλ Γπκλαζίσλ κε αληηθείκελν 

ηε ρξήζε ηνπ Γηαδξαζηηθνύ πίλαθα κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε. 

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Καζεγεηώλ ΠΔ04 Λπθείσλ γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε πεηξακάησλ Φπζηθήο, Υεκείαο κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ 

Multilog .  

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ Καζεγεηώλ ΠΔ04 Γπκλαζίσλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

ζύγρξνλσλ Σερλνινγηώλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. 

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ δηδάζθνπλ Βηνινγία ζηα 

Γπκλάζηα. 

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ζπλαδέιθνπο γηα ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ 

Interactive Physics, Modellus 4, Chem PA, θαη Irrydium. 

 2 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε  ζπλαδέιθνπο ΠΔ04 γηα εμνηθείσζε κε ην 

ινγηζκηθό ησλ ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ, κε εηζεγήηξηα ηε ζπλάδειθηζζα  Αξγπξώ 

Καιιηβξεηάθε. 

 12 επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεκνηηθνύ ηεο Π.Δ, κε ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ ηεο Π.Δ Υαλίσλ, ηεο ππεπζύλνπ ηνπ ΔΚΦΔ 

Υαλίσλ θαη ηνπ απνζπαζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ Γ. ηπιηαλαθάθε, κε ζέκα ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο ζην δεκνηηθό. Οη 11 από απηέο έγηλαλ ζην ΔΚΦΔ Υαλίσλ θαη ε κία ζην 3
ν
 

Γεκνηηθό Κηζζάκνπ. Σν ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη επηκνξθώζεθαλ ήηαλ 

258 θαη νη επηκνξθώζεηο δηήξθεζαλ 30 ώξεο. 

 11 εκεξίδεο κε εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο 

ζρνιηθήο ζπκβνύινπ ΠΑ Υαλίσλ θαη ηνπ απνζπαζκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ Γ. 

ηπιηαλαθάθε. πκκεηείραλ 285 εθπαηδεπηηθνί ΠΑ γηα ζπλνιηθά 72 ώξεο.  



  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ επηκνξθσηηθώλ ζπλαληήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πεηξάκαηα κε ηε βνήζεηα δηαηάμεσλ  εθ κέξνπο ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ ΔΚΦΔ πξνο 

ππνβνήζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 πκκεηνρή ζην ζπλέδξην European Conference on Research in Chemistry Education 

4-7 Ινπιίνπ 2010, Κξαθνβία – Πνισλία.  

 πκκεηνρή ζηε εκεξίδα ηνπ ΠΔΚ Ηξαθιείνπ 21- 2 - 2011 γηα ην Μείδνλ Πξόγξακκα 

Δπηκόξθσζεο. 

 πκκεηνρή ζηελ δηεκεξίδα ησλ ΔΚΦΔ θαη ηνπ ΚΠΔ Έδεζζαο κε δηαδξαζηηθά 

πεηξάκαηα γηα καζεηέο, Έδεζζα 27,28 Φεβξνπαξίνπ 2011.   

 πκκεηνρή ζην 7ν Παλειιήλην πλέδξην Γηδαθηηθήο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη 

Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε ,Αιεμαλδξνύπνιε 15- 17Απξηιίνπ 2011.ην 

ζπλέδξην παξνπζηάζηεθε 1 εξγαζία, ε νπνία εθπνλήζεθε από ηελ ππεύζπλε θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο  ρεκηθνύο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ. 

 πκκεηνρή ζην 6ν Παλειιήλην πλέδξην ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ΣΠΔ, ύξνο 

6,7,8 Μαίνπ 2011.ην ζπλέδξην παξνπζηάζηεθαλ 2 εξγαζίεο, νη νπνίεο εθπνλήζεθαλ 

από ηελ ππεύζπλε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο  ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ. 

 πκκεηνρή ζην Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο ηεο ππεπζύλνπ ηνπ ΔΚΦΔ 

Υαλίσλ, σο επηκνξθώηξηαο Β’ επηπέδνπ.   

 πκκεηνρή ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ ΔΚΦΔ Αλαζηαζάθε Ν. ζηελ επηκόξθσζε γηα ηηο 

εξγαζίεο Project ηεο Α’Λπθείνπ ζην ΠΔΚ Ηξαθιείνπ ζηηο 27,28 Ινπλίνπ 2011.    

 Δπηινγή ηνπ ζπλεξγάηε Ν. Αλαζηαζάθε ηνπ ΔΚΦΔ γηα ζπκκεηνρή ζηα ζεξηλά 

καζήκαηα Pathways Summerschool, ζην Ηξάθιεην, 3-8 Ινπιίνπ 2011.  

. 

Τποβοήθηζη ηφν ζτολείφν ηοσ Νομού Υανίφν ζε σλικοηετνική σποδομή 

 

 Παξαζθεπέο δηαιπκάησλ θαη πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ ζε ζρνιεία ηνπ Ννκνύ 

Υαλίσλ. 

 Γαλεηζκόο πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ. 

 Δπηδηόξζσζε νξγάλσλ, κεραλώλ Wimshurst θαη πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

 

Επιζκέυεις προς και από ζτολεία και εργαζηήρια Νομού Υανίφν 

 

 Δπηζθέςεηο ζε ζρνιεία ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο 

ΠΔ04 θαη ηνπο ΤΔΦΔ.  

 Δπηζθέςεηο ζρνιείσλ ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ ζηνλ ρώξν ηνπ ΔΚΦΔ γηα εθηέιεζε 

εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη ελεκέξσζε. Σα ζρνιεία πνπ καο επηζθέθζεθαλ είλαη 

ηα εμήο:  

Δθθιεζηαζηηθό Γπκλάζην – Λύθεην Υαλίσλ 



Λύθεην νύδαο 

ΔΠΑΛ Αθξσηεξίνπ 

25 Γεκνηηθά  ρνιεία Ννκνύ Υαλίσλ (58 ηάμεηο Δ’ & η’) 

Σν ζύλνιν ησλ καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ 

επηζθέθηεθαλ ην ΔΚΦΔ  γηα εθηέιεζε πεηξακάησλ ήηαλ 908 θαη ζπκκεηείραλ 65 

εθπαηδεπηηθνί – ζπλνδνί κε ζπλνιηθή δηάξθεηα 113 σξώλ. 

 

 

Παραγφγή Τλικού 

 

 Λεηηνύξγεζε ε λέα ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ. Καηλνύξηα πεηξάκαηα Φπζηθήο, 

Υεκείαο, Βηνινγίαο πξνζηέζεθαλ ζηα ήδε ππάξρνληα, θαιύπηνληαο ηελ ύιε 

Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ – ΔΠΑΛ, κε ζαθείο νδεγίεο εθηέιεζεο, θύιια εξγαζίαο θ.ιπ.  

 Λεηηνύξγεζε to blog ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ.  

 Γεκηνπξγήζεθε ειεθηξνληθό πιηθό (παξνπζηάζεηο, πξνζνκνηώζεηο, video) γηα ηελ 

ππνζηήξημε ελόο ελαιιαθηηθνύ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Σν 

πιηθό απηό αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα.      

 πλερίζηεθε ε δεκηνπξγία  πιηθνύ (ειεθηξνληθνύ θαη έληππνπ) γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ Φ.Δ. ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 Έγηλαλ θαη βηληενζθνπήζεθαλ πεηξάκαηα Υεκείαο – Βηνινγίαο. 

 Αλαπαξάρζεθαλ θαη δηαηέζεθαλ ζεκεηώζεηο – νδεγίεο – θύιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε 

ηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ.  

 πκκεηείρακε ζηελ εηζαγσγηθή επηκόξθσζε ησλ λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΠΔΚ). 

 

Άλλες Δραζηηριόηηηες 

 

 πκκεηνρή ηεο ππεπζύλνπ ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ 

παλειιήληνπ δηαγσληζκνύ EUSO 2011 γηα ηα ζέκαηα ηεο Υεκείαο. 

 Γηνξγαλώζεθε από ην ΔΚΦΔ Υαλίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Φπζηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ηξαθιείνπ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε γηα ζπκκεηνρή ζηα Masterclasses 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ζηηο 12/3/11. πκκεηείραλ επηά 

Λύθεηα ηνπ λνκνύ Υαλίσλ: 1
ν
, 3

ν
, 4

ν
 Γεληθό Λύθεην, Γεληθό Λύθεην Αθξσηεξίνπ θαη 

Γεληθό Λύθεην Βνπθνιηώλ, Γεληθό Λύθεην Νέαο Κπδσλίαο, Γεληθό Λύθεην Βάκνπ. κε 

αληηθείκελν: 7th International Particle Physics Masterclasses (πξνρσξεκέλα 

καζήκαηα Φπζηθήο σκαηηδίσλ γηα καζεηέο Λπθείνπ θαη γηα εθπαηδεπηηθνύο θιάδνπ 

ΠΔ04).  

 Γηνξγάλσζε δηαιέμεσο ζηελ αίζνπζα ηνπ Πλεπκαηηθνύ θέληξνπ Υαλίσλ, ζηηο 2-4-

2011,  κε ζέκα «Η έξεπλα ζηε βηνινγία: Η δσή κεηά ην DNA»,  θαη νκηιεηή ηνλ Γξ. 



Γεκήηξε Θάλν, εξεπλεηή βηνιόγν, πξόεδξν ηνπ επηζηεκνληθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

ηδξύκαηνο ηαηξνβηνινγηθώλ εξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ. ηελ επηηπρία ηεο 

εθδήισζεο ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο – Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα 

Υαλίσλ, ε Γ/λζε  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ θαη ν Φαξκαθεπηηθόο 

ζύιινγνο Υαλίσλ.  

 

 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ, εθηόο από ηελ Τπεύζπλε ηνπ ΔΚΦΔ, ζπλέβαιαλ 

θαζνξηζηηθά θαη νη πλάδειθνη θαζεγεηέο ηεο Βζκηαο Δθπαίδεπζεο, Ρ. Αιεμηάδεο, Ν. 

Αλαζηαζάθεο, Γ. Καβειάθεο, Α. Πξσηνπαπαδάθε, Ν. πάξηαιε, Μ. ηξαηάθεο. ηελ 

πξνζπάζεηά καο λα βνεζήζνπκε ην έξγν ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, απνθαζηζηηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ ζπλαδέιθνπ Ι. ηπιηαλαθάθε.  

ηελ αλαβάζκηζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ ΔΚΦΔ νη γλώζεηο, ε εκπεηξία θαζώο θαη ε 

πξνζσπηθή δνπιεηά ηνπ ήηαλ αλεθηίκεηεο.  

 

Η Τπεύζπλε ηνπ ΔΚΦΔ    Ο Γηεπζπληήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο                         

Υαλίσλ      Ννκνύ Υαλίσλ 

 

 

 

Ρ. Μνζρνρσξίηνπ      Ι. Καλδαξάθεο 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΦΕ ΧΑΝΙΩΝ 2010 ‐2011 

Το ΕΚΦΕ Χανίων έλαβε από την Περιφερειακή Ενότητα  Χανίων για το σχολικό έτος 2010‐

2011 το ποσό των 632,10 € 

Έσοδα:    632,10 € 

Έξοδα:     632,10 € 

Ανάλυση Εξόδων  

Είδος  Προμηθευτής  Αρ. Τιμολογίου  Ποσό 

Αναλώσιμες Χημικές 
Ουσίες 

Creta Chem  009609  632,10€ 

Σύνολο      632,10€ 

 

Ορισμένα έξοδα του ΕΚΦΕ Χανίων καλύφθηκαν από την σχολική επιτροπή του 2ου  ΓΕΛ 

Χανίων, τον διευθυντή του οποίου ευχαριστούμε για την κατανόηση και την  προσφορά 

του.  

Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τον Δ/ντή της  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων κ. Ι. Κανδαράκη,  για την οικονομική και ηθική 

στήριξη που μας προσέφεραν όσον αφορά την πραγματοποίηση της διάλεξης για τις 

Εξελίξεις στην Βιολογία.  

 



Αριθμός ΓΕΛ που ανήκουν στο ΕΚΦΕ και όρισαν 
ΥΣΕΦΕ

Αριθμός ΓΕΛ που έστειλαν στοιχεία στο ΕΚΦΕ
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Τίτλοι Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων

Μ
ά
θη
μ
α

Τ
ά
ξη

Άθροισμα των 
τμημάτων ανά 
τάξη όλων των 
Γεν. Λυκείων

Μετωπικά Με επίδειξη

Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης ( 1). Φυσική Α 51
27 15

27 15 42

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης (2α) με χαρτοταινία και 
Multilog

Φυσική Α 51
8 19

8 19 27

Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο με τη χρήση του Μultilog ή την
κλασική  μέθοδο (7 )     

Φυσική Α 43
15 22

15 22 37

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη 
πτώση σώματος (9) Φυσική Α 41

8 3
8 3 11

Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος DC με
πηγή και ωμικό  καταναλωτή (2)

Φυσική Β γεν 44
17 24

17 24 41

Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού 
καταναλωτή (3)

Φυσική Β γεν 44
17 13

17 13 30

Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με την βοήθεια του απλού 
εκκρεμούς (5)

Φυσική Β γεν 35
9 17

9 17 26

Πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων (1) Φυσική Β κατ 33
16 9

16 9 25

Γνωριμία με τον παλμογράφο: Επίδειξη φαινομένου επαγωγής. Να γίνει η
επίδειξη με τη χρήση του παλμογράφου. Να γίνει με τα κλασικά όργανα και
με το Multilog (6, 6.1)

Φυσική Β κατ 35

1 22

1 22 23

Παρατήρηση συνεχών - γραμμικών φασμάτων (1) Φυσική Γ γεν 37
17 12

17 12 29

Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του Μultilog (όπου υπάρχει) Φυσική Γ κατ 29 6 7 6 7 13

Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο
επίπεδο (4)

Φυσική Γ κατ 30
12 13

12 13 25

Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων (3)
Χημεία Α 49

21 23
21 23 44

Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων (6) Χημεία Α 51
17 27

17 27 44

Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυμάτων (7) Χημεία Α 46
20 9

20 9 29

Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης (1) Χημεία Β γεν 45
11 30

11 30 41

Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων (3) Χημεία Β γεν 37
9 16

9 16 25

Παρασκευή σάπωνα (6) Χημεία Β γεν 42
9 9

9 9 18

Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης (1) Χημεία Β κατ 21
9 8

9 8 17

Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν  (2) Χημεία Β κατ 21
9 7

9 7 16

Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (5) Χημεία Β κατ 21
10 5

10 5 15

Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων (1) Χημεία Γ κατ 13
5 7

5 7 12

Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ με τη χρήση του
Multilog ή  την κλασική μέθοδο (2)

Χημεία Γ κατ 15
7 3

7 3 10

Μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση (2)  Βιολογία Β γεν 44
28 7

28 7 35

Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και
χλωροπλαστών (4)

Βιολογία Β γεν 41
20 9

20 9 29

Μετουσίωση των πρωτεϊνών (7) και Δράση των ενζύμων (11) Βιολογία Β γεν 43
15 23

15 23 38

Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος αίματος (4) Βιολογία Β επιλ 9
13 0

13 0 13

Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος τομής ωοθήκης και 
όρχεως  (8)

Βιολογία Β επιλ 6
10 0

10 0 10

Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή σε μόνιμο 
παρασκεύασμα (1)

Βιολογία Γ γεν 36
20 1

20 1 21

Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα) (1) Βιολογία Γ κατ 11 4 3 4 3 7

Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου (3) σε συνδυασμό με τη
μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος ανθρώπινου
χρωμοσώματος

Βιολογία Γ κατ 12

5 1

5 1 6

395 364 759

153 176 329

127 144 271

115 44 159

116 118 234

203 199 402

76 47 123

ΤΑΞΗ Β'

ΤΑΞΗ Γ'

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΑΞΗ Α'

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (να αποσταλεί στο Γραφείο Εργαστηρίων)
Σε εφαρμογή του εγγράφου με αρ. πρωτ. 66951 /Γ7/10-06-2010 με θέμα:<Διαδικασία ορισμού των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων 
Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) >

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων για το σχ. έτος 2010-11 

ΕΚΦΕ : Χανίων

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός τμημάτων που πραγματοποίησαν την εργ. 
δραστηριότητα σε όλα τα Γενικά Λύκεια

ΣΥΝΟΛΟ

17



Αριθμός ΕΠΑΛ που ανήκουν στο ΕΚΦΕ και όρισαν ΥΣΕΦΕ 7 Αριθμός ΕΠΑΛ που έστειλαν στοιχεία στο ΕΚΦΕ

Τάξη

Άθροισμα των 
τμημάτων ανά 
τάξη όλων των 

ΕΠΑΛ

Σύνολο
εργαστ.δραστ/των που 
πραγματοποιήθηκαν
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 Α'  19 40 24 16 40 14 26

Β' 19 55 28 27 13 6 7

ΓΙ ' φυσ.   16 55 24 31

ΓΙΙ ' φυσ.  1 2 1 1

ΓΙ ' βιολ.   3

3 2 1

ΓΙΙ ' βιολ.  0

0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 58 152 77 75 53 20 33 3 2 1

ΕΚΦΕ : Χανίων

ΦΥΣΙΚΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΛ (να αποσταλεί στο Γραφείο Εργαστηρίων)

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων για το σχ. έτος 2010-11

ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (επιλ.)    

6

Σε εφαρμογή του εγγράφου με αρ. πρωτ. 66951 /Γ7/10-06-2010 με θέμα:<Διαδικασία ορισμού των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων 
Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) >



Αριθμός ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ που ανήκουν στο ΕΚΦΕ και 
όρισαν ΥΣΕΦΕ

Αριθμός ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ που έστειλαν στοιχεία στο 
ΕΚΦΕ
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Τίτλοι Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων
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Άθροισμα των 
τμημάτων ανά 
τάξη όλων των 
Γυμνασίων

Μετωπικά
Με 

Επίδειξη ΣΥΝΟΛΟ

Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (1) Φυσική
Γ

73
7 59

7 59 66

Ο Νόμος του Ohm (2) Φυσική
Γ

73
23 42

23 42 65

Σύνδεση αντιστατών σε σειρά (4) Φυσική
Γ

70
23 47

23 47 70

Παράλληλη σύνδεση αντιστατών (5) Φυσική
Γ

70
23 47

23 47 70

Διακοπή και βραχυκύκλωμα (6) Φυσική
Γ

69
11 38

11 38 49

Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς (7) Φυσική
Γ

65
10 32

10 32 42

Μελέτη κυμάτων (9.1) Φυσική
Γ

66
3 25

3 25 28

Διάθλαση (12) Φυσική
Γ

62
2 22

2 22 24

Συγκλίνοντες φακοί (13) Φυσική
Β

62
1 17

1 17 18

Μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου (1) Φυσική
Β

71
35 31

35 31 66

Μέτρηση βάρους, μάζας και πυκνότητας (2) Φυσική
Β

75
30 42

30 42 72

Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης (4) Φυσική
Β

71
14 25

14 25 39

Νόμος του Hooke (7) Φυσική
Β

75
12 56

12 56 68

Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη (9) Φυσική
Β

71
2 46

2 46 48

Βαθμονόμηση θερμομέτρου (10) Φυσική
Β

68
1 31

1 31 32

Βρασμός (12) Φυσική
Β

64
1 22

1 22 23

Παρατήρηση πρωτοζώων (2) Βιολογία
Γ

73
0 0

0 0 0

Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών (4) Βιολογία
Γ

73
0 0

0 0 0

Παρατήρηση χρωμοσωμάτων (9) Βιολογία
Γ

66
0 0

0 0 0

Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (10) Βιολογία
Γ

59
0 0

0 0 0

Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών (11)
Βιολογία Α

62
0 0

0 0 0

Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων (1) Βιολογία Α
71

0 0
0 0 0

Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων (2) Βιολογία Α
67

29 12
29 12 41

Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση (4) Βιολογία Α
63

45 13
45 13 58

 Η μεταφορά ουσιών στα φυτά (5) Βιολογία Α
64

28 7
28 7 35

Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα (10) 
Βιολογία Α

67
5 5

5 5 10

Επίδραση των διαλυμάτων οξέων στα μέταλλα (1.5)
Χημεία Γ

76
0 0

0 0 0

Μέτρηση του pH των διαλυμάτων ορισμένων οξέων με πεχαμετρικό χαρτί
Χημεία Γ

79
0 0

0 0 0

Διαδοχικές εξουδετερώσεις οξέος από βάση και το αντίστροφο (3.1)
Χημεία Γ

72
0 0

0 0 0

Μελέτη ορισμένων ιδιοτήτων των υλικών (1)
Χημεία Β

75
0 0

0 0 0

Παρασκευή διαλυμάτων και υπολογισμός της περιεκτικότητας στα εκατό β
Χημεία Β

75
0 0

0 0 0

Παρασκευή διαλυμάτων και υπολογισμός της περιεκτικότητας στα εκατό ό
Χημεία Β

71
0 0

0 0 0

Διαχωρισμός μιγμάτων (4) 
Χημεία Β

75
11 64

11 64 75

316 683 999

197 560 757

103 54 157

16 69 85

102 32 134

106 312 418

108 339 447

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ (να αποσταλεί στο Γραφείο Εργαστηρίων)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΣΙΚΗ

22

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων για το σχ. έτος 2010-11 
ΕΚΦΕ: Χανίων

Σε εφαρμογή του εγγράφου με αρ. πρωτ. 66951 /Γ7/10-06-2010 με θέμα:<Διαδικασία ορισμού των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων 
Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) >

ΧΗΜΕΙΑ

ΤΑΞΗ Γ'

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΑΞΗ Α'

ΤΑΞΗ Β'

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός τμημάτων που πραγματοποίησαν την εργ. 
δραστηριότητα σε όλα τα Γυμνάσια
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 1 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2010 - 2011  

ΛΥΚΕΙΑ  Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

 

Το εργαστήριο λειτούργησε 

 

 Άριστα 11% 

 Ικανοποιητικά 67% 

 Με προβλήματα 22% 

 Δεν λειτούργησε 0% 

Ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο  

οφείλονται : 

Στον χρόνο που διατίθεται για την εργαστηριακή ώρα.  37% 

Στην αναντιστοιχία της ειδικότητας του ΠΕ04 και των απαιτούμενων  

πειραματικών  διαδικασιών.    

5% 

Στις ελλείψεις του εργαστηρίου.  16% 

Στον μεγάλο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.  26% 

Στην  δομή του ωρολογίου προγράμματος. 16% 

Σε άλλες αιτίες : ( αναφέρετε με κωδικοποιημένο τρόπο ) 

(σημειώστε δύο  το πολύ  λόγους – τους πιο βασικούς κατά την άποψή σας 

) 

1. Το εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας άλλων 

μαθημάτων. 

2. Μικρός και ακατάλληλος ο χώρος του εργαστηρίου χωρίς τους 

απαραίτητους πάγκους εργασίας. 

3. Οι μαθητές δυσκολεύονται πολύ στην εκτέλεση μετωπικών 

ασκήσεων και ιδιαίτερα σε αυτές που απαιτούν συλλογή και 

επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων. 

 

Το εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας του ίδιου  

ή άλλου μαθήματος 

Ναι  33% 

Όχι  17% 

Το ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία ήταν 

Πολύ Μεγάλο 11% 

Αρκετό 39% 

Μέτριο 0% 

Μικρό 0% 

Από τις ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν περισσότερο 

μας δυσκόλεψε η 

(τίτλος άσκησης) ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ 

Υπολογιζμός αδράνειας κσλίνδροσ 

 

              Νόμοι αερίων 
ΦΥΣΙΚΗ 

Γ΄  

Κατεύθ. 

 

Β΄ 

Κατεύθ. 
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ΧΗΜΕΙΑ  

Καλλιέργεια βακτηρίων ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Γ΄ 

Γενικής 

 

 

 

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μας σήμερα είναι : 

 

Πλήρης 11% 

Ικανοποιητικός 78% 

Υποτυπώδης 11% 

Για την βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας νομίζουμε ότι πρέπει : 

 

Να αναβαθμιστεί ο θεσμός  του Υ.ΣΕΦΕ  12% 

Να γίνει προμήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων  0% 

Nα πληρούν αυστηρά τις προδιαγραφές λειτουργίας τους oι αίθουσες 

των εργαστηρίων. 

18% 

Να προσαρμοστεί κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα  24% 

Να γίνεται τακτική επιμόρφωση των ΠΕ04  12% 

Να δημιουργηθεί λογισμικό με πειράματα.  0% 

Να δημιουργηθούν αποθήκες οργάνων και αναλώσιμων στην 

περιφέρεια. 

0% 

Να καθιερωθούν οι συνεχόμενες εργαστηριακές ώρες. 34% 

( σημειώστε δύο  το πολύ  απόψεις – τις πιο βασικές κατά την άποψή σας ) 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ θα ήθελα να αναφέρω ….. 
( σημειώστε αν θέλετε με λίγα λόγια και όσο το δυνατόν πιο κωδικοποιημένα κάποιες σκέψεις σας οι οποίες δεν 

καλύπτονται από το παραπάνω ερωτηματολόγιο  ) 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ 

«                                         .»  

 

 

2. ΤΙΤΛΟΣ 

« 

                                          .» 

 

 

 

          

       Ο Διευθυντής 
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ΕΚΘΕΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ  2010 - 2011  

ΕΠΑΛ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

 

Σο εργαστήριο λειτούργησε 

 

 Άριστα 0% 

 Ικανοποιητικά 40% 

 Με προβλήματα 60% 

 Δεν λειτούργησε 0% 

Ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο  

οφείλονται : 

Στον χρόνο που διατίθεται για την εργαστηριακή ώρα.  12% 

Στην αναντιστοιχία της ειδικότητας του ΠΕ04 και των απαιτούμενων  

πειραματικών  διαδικασιών.    

0% 

Στις ελλείψεις του εργαστηρίου.  44% 

Στον μεγάλο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.  33% 

Στην  δομή του ωρολογίου προγράμματος. 11% 

Σε άλλες αιτίες : ( αναφέρετε με κωδικοποιημένο τρόπο ) 

(σημειώστε δύο  το πολύ  λόγους – τους πιο βασικούς κατά την άποψή σας ) 

1. Το εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας άλλων 

μαθημάτων. 

2. Μικρός και ακατάλληλος ο χώρος του εργαστηρίου χωρίς τους 

απαραίτητους πάγκους εργασίας. 

3. Οι μαθητές δυσκολεύονται πολύ στην εκτέλεση μετωπικών 

ασκήσεων και ιδιαίτερα σε αυτές που απαιτούν συλλογή και 

επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων. 

 

Σο εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας του ίδιου  

ή άλλου μαθήματος 

Ναι  29% 

Όχι  14% 

Σο ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία ήταν 

Πολύ Μεγάλο 43% 

Αρκετό 14% 

Μέτριο 0% 

Μικρό 0% 

Από τις ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν περισσότερο 

μας δυσκόλεψε η 

(τίτλος άσκησης) ΜΑΘΗΜΑ ΣΑΞΗ 
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Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μας σήμερα είναι : 

 

Πλήρης 0% 

Ικανοποιητικός 0% 

Υποτυπώδης 100% 

Για την βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας νομίζουμε ότι πρέπει : 

 

Να αναβαθμιστεί ο θεσμός  του Υ.ΣΕΦΕ  0% 

Να γίνει προμήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων  17% 

Nα πληρούν αυστηρά τις προδιαγραφές λειτουργίας τους oι αίθουσες 

των εργαστηρίων. 

17% 

Να προσαρμοστεί κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα  0% 

Να γίνεται τακτική επιμόρφωση των ΠΕ04  33% 

Να δημιουργηθεί λογισμικό με πειράματα.  0% 

Να δημιουργηθούν αποθήκες οργάνων και αναλώσιμων στην 

περιφέρεια. 

16% 

Να καθιερωθούν οι συνεχόμενες εργαστηριακές ώρες. 17% 

( σημειώστε δύο  το πολύ  απόψεις – τις πιο βασικές κατά την άποψή σας ) 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ θα ήθελα να αναφέρω ….. 
( σημειώστε αν θέλετε με λίγα λόγια και όσο το δυνατόν πιο κωδικοποιημένα κάποιες σκέψεις σας οι οποίες δεν 

καλύπτονται από το παραπάνω ερωτηματολόγιο  ) 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ 

«                                         .»  

 

 

2. ΤΙΤΛΟΣ 

« 

                                          .» 

 

 

 

          

       Ο Διευθυντής 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2010 - 2011  

ΓΥΜΝΑΣΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

 

Το εργαστήριο λειτούργησε 

 

 Άριστα 6% 

 Ικανοποιητικά 82% 

 Με προβλήματα 6% 

 Δεν λειτούργησε 6% 

Ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο  

οφείλονται : 

Στον χρόνο που διατίθεται για την εργαστηριακή ώρα.  47% 

Στην αναντιστοιχία της ειδικότητας του ΠΕ04 και των απαιτούμενων  

πειραματικών  διαδικασιών.    

3% 

Στις ελλείψεις του εργαστηρίου.  22% 

Στον μεγάλο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.  14% 

Στην  δομή του ωρολογίου προγράμματος. 14% 

Σε άλλες αιτίες : ( αναφέρετε με κωδικοποιημένο τρόπο ) 

(σημειώστε δύο  το πολύ  λόγους – τους πιο βασικούς κατά την άποψή σας ) 

1. Το εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας άλλων 

μαθημάτων. 

2. Μικρός και ακατάλληλος ο χώρος του εργαστηρίου χωρίς τους 

απαραίτητους πάγκους εργασίας. 

3. Οι μαθητές δυσκολεύονται πολύ στην εκτέλεση μετωπικών 

ασκήσεων και ιδιαίτερα σε αυτές που απαιτούν συλλογή και 

επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων. 

 

Το εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας του ίδιου  

ή άλλου μαθήματος 

Ναι  29% 

Όχι  15% 

Το ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία ήταν 

Πολύ Μεγάλο 26% 

Αρκετό 26% 

Μέτριο 4% 

Μικρό 0% 

Από τις ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν περισσότερο 

μας δυσκόλεψε η 

(τίτλος άσκησης) ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ 
Ηλεκποζηαηικέρ αλληλεπιδπάζειρ, λόγυ έλλειτηρ 

μησανήρ Wimshurst 

 

Μελέηη εςθύγπαμμηρ ομαλήρ κίνηζηρ λόγυ έλλειτηρ 

οπγάνυν. 

              Άνωση-Αρχή του Αρχιμήδη 

ΦΥΣΙΚΗ 

Γ  

 

 

 

Β 
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ΧΗΜΕΙΑ  

Απομόνυζη νοςκλεφκών οξέυν – Παπαηήπηζη 

σπυμοζυμάηυν.Λόγυ έλλειτηρ ανηιδπαζηηπίυν 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Γ 

 

 

 

 

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μας σήμερα είναι : 

 

Πλήρης 6% 

Ικανοποιητικός 72% 

Υποτυπώδης 22% 

Για την βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας νομίζουμε ότι πρέπει : 

 

Να αναβαθμιστεί ο θεσμός  του Υ.ΣΕΦΕ  12% 

Να γίνει προμήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων  22% 

Nα πληρούν αυστηρά τις προδιαγραφές λειτουργίας τους oι αίθουσες 

των εργαστηρίων. 

25% 

Να προσαρμοστεί κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα  6% 

Να γίνεται τακτική επιμόρφωση των ΠΕ04  16% 

Να δημιουργηθεί λογισμικό με πειράματα.  0% 

Να δημιουργηθούν αποθήκες οργάνων και αναλώσιμων στην 

περιφέρεια. 

6% 

Να καθιερωθούν οι συνεχόμενες εργαστηριακές ώρες. 13% 

( σημειώστε δύο  το πολύ  απόψεις – τις πιο βασικές κατά την άποψή σας ) 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ θα ήθελα να αναφέρω ….. 
( σημειώστε αν θέλετε με λίγα λόγια και όσο το δυνατόν πιο κωδικοποιημένα κάποιες σκέψεις σας οι οποίες δεν 

καλύπτονται από το παραπάνω ερωτηματολόγιο  ) 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ 

«                                         .»  

 

 

2. ΤΙΤΛΟΣ 

« 

                                          .» 

 

 

 

          

       Ο Διευθυντής 



                                      

Θέμα : Απολογισμός Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων Φ.Ε.    

Ολοκληρώθηκε ο απολογιζμός ηων αζκήζεων ποσ έγιναν ζηα Στολικά Εργαζηήρια 

Φσζικών Επιζηημών ηων ζτολικών μονάδων ηοσ Νομού Φανίων, καηά ηην διάρκεια ηοσ 

ζτολικού έηοσς 2010 -2011.  

Έγινε ένα μεγάλο μέρος ηων προβλεπόμενων από ηην διδακηέα ύλη αζκήζεων, αλλά και 

ένας ζημανηικός αριθμός εργαζηηριακών δραζηηριοηήηων ποσ προζηέθηκαν ύζηερα από 

πρωηοβοσλίες ηων ζσναδέλθων ΥΣΕΦΕ  (επιπλέον ηοσ αρτικού προγραμμαηιζμού). 

Ενδεικηικά αναθέροσμε όηι καηαγράθηκαν επιπλέον ηων προβλεπομένων,  80 

εργαζηηριακές δραζηηριόηηηες ζηα Γσμνάζια ηοσ Νομού, 25 ζηα Λύκεια και 8 ζηα ΕΠΑΛ.    

Απολογιζμό δραζηηριοηήηων έζηειλαν: 

 Τα 6 από ηα 7 ΕΠΑΛ (πλην ηοσ ΕΠΑΛ Κιζζάμοσ),  

 Τα 22 από ηα 24 Γσμνάζια (πλην ηοσ Γσμναζίοσ Βρσζζών και 2
οσ

 Φανίων) 

 Τα 16 από ηα 17 Λύκεια (πλην ηοσ 3
οσ

 Λσκείοσ Φανίων). 

  

 

 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ  Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 
ΚΡΗΣΗ 

Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΥΑΝΙΩΝ 
                                                                                                 

 

 

 

 

ΕΚΦΕ   ΥΑΝΙΩΝ 
Αρ. Πρωτ.: 176  
09/6/2011     

    
ΠΡΟ:   
ΤΠ.Π.ΓΒΜ.Θ (ΓΔΠΔΓ- Γραυείο 
Δργαστηρίων, Σμήμα Σ Μελετών) 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  
Σατ. Γ/νση     : Προυήτης Ηλίας                                         
Πληρουορίες : Ρ.Μοστοτωρίτοσ  
Σηλέυωνο      : 28210-28666   
Fax                 : 28210-23426                                                                           
E-mail            :  ekfechan@sch.gr 

ΚΟΙΝ:   

1) Περιυερειακή Γ/νση Π/θμιας και 

Γ/θμιας Δκπ/σης Κρήτης, 

2) Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΥΑΝΙΩΝ   

3) τολ. ύμβοσλο ΠΔ04  

 
 



 

ΔΠΑΛ 
 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΚΗΔΙ 

 

Μάκθμα Σάξθ  Αντικείμενο 

Φυςικι 

Α Μζτρθςθ g με φωτοπφλεσ 

  Σριβι ολίςκθςθσ με χριςθ αμαξιδίου 

  Οριηόντια βολι 

Β Επαγωγι, αυτεπαγωγι, αμοιβαία επαγωγι με χριςθ μαγνθτϊν & πθνίων 

  
Ηλεκτρικά φαινόμενα (θλεκτροςκόπιο, θλ. εκκρεμζσ, θλ. ςτρόβιλοσ, κλωβόσ 
Faraday) 

Γ Παρατιρθςθ ςυνεχϊν - γραμμικϊν φαςμάτων με φαςματοςκόπιο 

                    

Χθμεία Α 

Εφρεςθ PH διαλυμάτων 
Με χριςθ δεικτϊν και 
πεχαμετρικοφ χαρτιοφ 

  Χθμικζσ αντιδράςεισ - Επίδραςθ οξζων ςε μζταλλα 
 

 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

 

 Είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία δεύηεξνπ θαζεγεηή ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

 Παξαηεξνύληαη ειιείςεηο ζε απαγσγνύο, δπγνύο αθξηβείαο, όξγαλα αζθαινύο ζέξκαλζεο 

θαη αλάδεπζεο. 

 Έιιεηςε εξγαζηεξηαθώλ πάγθσλ, κε απνηέιεζκα νη πεξηζζόηεξεο αζθήζεηο λα είλαη 

επίδεημεο.   

 Έιιεηςε αίζνπζαο εξγαζηεξίνπ ή ρξήζε ηεο σο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο.  



ΓΔΝΙΚΑ ΛΤΚΔΙΑ 
 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΚΗΔΙ 

 

ΦΤΙΚΗ Γ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

 

Μάκθμα Σάξθ Αντικείμενο 

Φυςικι  

Α Διαγράμματα ςτθν ομαλά μεταβαλλόμενθ κίνθςθ, με τθν βοικεια λογιςμικοφ 

Β Μαγνθτικά πεδία και φάςματα 

  Μαγνθτικά πεδία ρευματοφόρων αγωγϊν 

  Δφναμθ Laplace ςε ρευματοφόρο αγωγό 

  Φαινόμενο αυτεπαγωγισ με τθν βοικεια Παλμογράφου 

  Γεννιτρια εναλλαςςόμενου ρεφματοσ  

Γ υμβολι κυμάτων ςτθν ελεφκερθ επιφάνεια υγροφ που θρεμεί 

  Επίδειξθ φαινομζνου υντονιςμοφ 

  Φκίνουςα ταλάντωςθ - μεταβολι του ςυντελεςτι απόςβεςθσ 

  Εξαναγκαςμζνθ ταλάντωςθ - ςυντονιςμόσ 

  Κφματα ςτθν επιφάνεια υγροφ 

  τάςιμο κφμα ςε ςχοινί με τθν βοικεια Η/Μ ταλαντωτι 

  Ροπι- Ιςορροπία Ράβδου 

  Ελαςτικι - Πλαςτικι κροφςθ με τθν βοικεια εργαςτθριακϊν αμαξιδίων 

  Απλό εκκρεμζσ - Σαλαντϊςεισ 

  υμβολι κυμάτων 

  Διακρότθμα με τθν βοικεια γεννιτριασ ςυχνοτιτων & παλμογράφου 

          

Χθμεία 

Α Εφρεςθ pH με πεχάμετρο και πεχαμετρικό χαρτί 

  Αντιδράςεισ απλισ αντικατάςταςθσ  

  Επίδραςθ οξζων ςε ανκρακικά άλατα 

  Ενδόκερμεσ - Εξϊκερμεσ αντιδράςεισ 

  Δράςθ καταλφτθ ςτο Η2Ο2  

  Παραςκευι διαλυμάτων διαφόρων περιεκτικοτιτων 

Β Μοριακά μοντζλα 

  Κλαςματικι απόςταξθ κραςιοφ 

Γ Οξείδωςθ αλκοολϊν - αλδεχδϊν 

 



ΑΚΗΔΙ ΠΟΤ ΓΤΚΟΛΔΦΑΝ 

 

ΦΤΙΚΗ Γ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

 

 Μέηξεζε ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θπιίλδξνπ. (Σύκθσλα κε ζπλάδειθν απαηηεί πνιύ 

ρξόλν θαη έρεη κηθξή εθπαηδεπηηθή αμία). 

 

ΦΤΙΚΗ Β 

 Ελεξγεηαθή κειέηε θπθιώκαηνο κε θηλεηήξα. 

 

ΥΗΜΔΙΑ Β  ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

 Ομεηδναλαγσγηθέο αληηδξάζεηο. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ 

 Δύζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη αζθήζεηο θαηεύζπλζεο θαη γεληθήο παηδείαο ιόγσ 

έιιεηςεο ρξόλνπ θαη εμνπιηζκνύ – παξαζθεπαζκάησλ. 

 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 

 Χξεηάδεηαη αιιαγή ζηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη πξνζζήθε 

λέσλ, ώζηε λα ζπκθσλνύλ θαιύηεξα κε ηελ δηδαθηέα ύιε.  

 Οη εξγαζηεξηαθνί ρώξνη δελ είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ 

θαζώο ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη σο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο άιισλ καζεκάησλ.  

 Είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία δεύηεξνπ θαζεγεηή ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

(παξάιιεια κε ηνλ ππεύζπλν εξγαζηεξίνπ). 

 Χξεηάδεηαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ, ώζηε λα γίλεη επηκήθπλζε 

ηεο εξγαζηεξηαθήο ώξαο. 

 Να γίλεηαη ηαθηηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ04 ζε εξγαζηεξηαθέο 

πξαθηηθέο 



ΓΤΜΝΑΙΑ 
 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΚΗΔΙ 

 

Μάκθμα Σάξθ Αντικείμενο 

Φυςικι 

B Τδροςτατικι πίεςθ – μανόμετρο 

  υγκοινωνοφντα δοχεία 

  Τδροςτρόβιλοσ 

  Ατμοςφαιρικι πίεςθ  (Βεντοφηα , Βραςμζνο αυγό που το ρουφάει θ φιάλθ)  

  Ανζλκυςθ ναυαγίου με τθ μζκοδο του μπαλονιοφ 

  Επίδειξθ ςφαίρασ του Παςκάλ  και υδραυλικοφ πιεςτθρίου 

  Διαςτολι  ςτερεϊν - υγρϊν 

  Μζτρθςθ τριβισ  

  Δυνάμεισ μαγνθτικζσ – θλεκτρικζσ  

  Δραςτθριότθτεσ ςτον αϋ νόμου Νεφτωνα 

  Ποιοτικι απόδειξθ  βϋ νόμου Νεφτωνα 

  φνκεςθ δυνάμεων  -  Ιςορροπία Τλικοφ ςθμείου 

  Μετατροπι δυναμικισ ςε κινθτικι ενζργεια (με χριςθ ςχετικισ ςυςκευισ) 

  Είδθ κερμομζτρων και κερμομζτρθςθ αντικειμζνων 

  Πείραμα για τθν επίτευξθ κερμοκραςιακισ ιςορροπίασ 

Γ Ηλεκτρικό κφκλωμα αγωγοί - μονωτζσ 

  Παράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται θ αντίςταςθ αγωγοφ 

  Ροοςτάτθσ - ποτενςιόμετρο 

  Αποτελζςματα θλ. ρεφματοσ 

  Μεταςχθματιςμόσ θλ. ενζργειασ.  

  Ηλ. Κινθτιρασ - γεννιτρια 

  Περίοδοσ & ςυχνότθτα ταλάντωςθσ - απλό εκκρεμζσ 

  Εγκάρςια- διαμικθ κφματα 

  Νόμοι ανάκλαςθσ 

  Είδωλα ςε επίπεδουσ κακρζπτεσ 

  Ολικι ανάκλαςθ- οπτικζσ ίνεσ 

  Ανάλυςθ φωτόσ 

  Είδωλα φακϊν 

  Διαφανι, αδιαφανι , θμιδιαφανι ςϊματα 

  Πραγματοποίθςθ κυκλϊματοσ και μζτρθςθ τάςθσ και ζνταςθσ ρεφματοσ μετωπικά 

      

Χθμεία 

Β Μεταβολζσ φυςικισ κατάςταςθσ νεροφ 

  κλθρότθτα υλικϊν 

  Ανίχνευςθ νεροφ ςε υλικά (Γαλαηόπετρα) 

  Ηλεκτρολυτικι διάςπαςθ του νεροφ (με ςυςκευι Hofmann και απλά μζςα)  

  Παραςκευι και ζλεγχοσ μαγνθτικϊν ιδιοτιτων ςτον κειοφχο ςίδθρο  

  Αγωγιμότθτα διαλφματοσ μαγειρικοφ αλατιοφ  

  Παραςκευι μειγμάτων με κακθμερινά υλικά.  

  Ενδόκερμεσ – εξϊκερμεσ αντιδράςεισ (ξφδι + ςόδα, εξουδετζρωςθ)  

  Πραγματοποίθςθ χθμικϊν αντιδράςεων με καταβφκιςθ ιηθμάτων 



  Απόςταξθ κραςιοφ 

  Μαντιλι αναςτενάρθσ 

  Διάςπαςθ χλωρικοφ καλίου 

  Ο αζρασ ζχει όγκο ( παράκυρο ςτο εργαςτιριο ςελ. 74) 

  Ο αζρασ ζχει 20% Ο2 ( αναμμζνο κερί ςε πιάτο με λίγο νερό ) 

  Διαλυτότθτα νεροφ ομογενι – ετερογενι διαλφματα 

  Διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ του ατμοςφαιρικοφ αζρα και των ςυςτατικϊν του Ο2 και CO2 

  Χριςθ προςομοιωμάτων για ςχθματιςμό μορίων 

  Αναπαράςταςθ ατόμων μορίων - ιοντικζσ ενϊςεισ 

  Χρϊμα ςυνθκιςμζνων δεικτϊν ςε όξινα και βαςικά διαλφματα (1.3,2.2) 

  Ο δείκτθσ κόκκινο λάχανο ςε όξινθ και βαςικι περιοχι (1.4,2.3) 

  Η αντίδραςθ οξζων με το μάρμαρο (1.7)  

  Καφςθ βουτανίου και ανίχνευςθ του παραγόμενου νεροφ και του διοξειδίου του άνκρακα  

  Επίδειξθ ςειρά μετάλλων και  ιδιότθτεσ μετάλλων 

  Ιδιότθτεσ διαλυμάτων οξζων (Επίδραςθ ςε ανκρακικά άλατα, αλλαγι χρϊματοσ δεικτϊν) 

  Διάλυςθ μελανιοφ 

  Αντίδραςθ μετάλλων με διάλυμα οξζοσ 

  Διάλυςθ μελανιοφ 

Γ Απανκράκωςθ ηάχαρθσ με πυκνό κειικό οξφ  

  Παραςκευι   μαγειρικοφ άλατοσ με εξουδετζρωςθ 

  φγκριςθ δραςτικότθτασ  Fe -Al - Cu  

  Αποχρωματιςμόσ ζγχρωμων διαλυμάτων από ενεργό άνκρακα 

  Αντίδραςθ του καλίου με το νερό 

  Μεταβολι του   pH  ενόσ όξινου διαλφματοσ με αραίωςθ (1.2)  

  Μεταβολι του p H  ενόσ βαςικοφ διαλφματοσ με τθν αραίωςθ (2.4) 

  Αντίδραςθ οξζων με ανκρακικά άλατα ανίχνευςθ  CO2 

  Καφςθ Mg 

            

Βιολογία 

Α Παρατιρθςθ κυττάρων από τθν κάτω επιφάνεια φφλλων 

  Βλάςτθςθ ςπερμάτων 

  Παρατιρθςθ πρωτόηωων ςτο μικροςκόπιο 

  Οςτό ςε οξφ ϊςτε να γίνει ελαςτικό 

  Μικροςκοπικι παρατιρθςθ ςε αίμα βατράχου – διατομι κλαδιοφ πεφκου 

  Μικροςκοπικι παρατιρθςθ όρχεων ποντικοφ – υπζρου κρίνου 

  Μικροςκοπικι παρατιρθςθ διατομισ κλαδιοφ βαμβακιοφ 

  Καταςκευι καρυότυπου και ςφγκριςθ κανονικοφ καρυότυπου με μθ κανονικοφσ 

  Καταςκευι DNA με χαρτοκοπτικι 

  Καταςκευι κυττάρου με χαρτοκοπτικι 

  Καλλιζργεια και μικροςκοπικι παρατιρθςθ βακτθρίων 

  Μελζτθ φφτρωςθσ ςπερμάτων ψυχανκϊν 

  Καλλιζργεια ψυχανκϊν ςε βαμβάκι ι χϊμα: θμαςία κρεπτικϊν ςυςτατικϊν κοτυλθδόνων 

Β Επίδραςθ οξζωσ ςε οςτό  

  Παρατιρθςθ διάφορων ανκζων με μικροςκόπιο 
 



 

ΑΚΗΔΙ ΠΟΤ ΓΤΚΟΛΔΦΑΝ 

 

ΦΤΙΚΗ Γ ΣΑΞΗ 

Ηιεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, ιόγσ έιιεηςεο κεραλήο Wimshurst 
 

ΦΤΙΚΗ Β ΣΑΞΗ 

 Μειέηε επζύγξακκεο νκαιήο θίλεζεο ιόγσ έιιεηςεο νξγάλσλ. 

 Άλσζε-Αξρή ηνπ Αξρηκήδε 
 

ΥΗΜΔΙΑ Β ΣΑΞΗ 

 Δηαρσξηζκόο κεηγκάησλ ιόγσ έιιεηςεο νξγάλσλ. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΣΑΞΗ 

 Απνκόλσζε λνπθιετθώλ νμέσλ – Παξαηήξεζε ρξσκνζσκάησλ.Λόγσ 

έιιεηςεο αληηδξαζηεξίσλ 
 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 

 Χξεηάδεηαη πξνκήζεηα ζύγρξνλσλ εξγαζηεξηαθώλ νξγάλσλ. 

 Nα πιεξνύλ απζηεξά ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ηνπο oη αίζνπζεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη αίζνπζεο σο ζρνιηθέο ηάμεηο.  

 Να γίλεηαη ηαθηηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ04 ζε εξγαζηεξηαθέο 

κεζόδνπο.  

 Να θαζηεξσζνύλ ζπλερόκελεο εξγαζηεξηαθέο ώξεο θαη λα πξνζαξκνζηεί 

θαηάιιεια ην σξνιόγην πξόγξακκα.  

 Να αλαβαζκηζηεί ν ζεζκόο ηνπ Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ώζηε λα ππάξρεη παξάιιεια κε 

ηνλ ζπλάδειθν ΠΕ04 ζην εξγαζηήξην, θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ αζθήζεσλ.  

 Να δεκηνπξγεζνύλ απνζήθεο νξγάλσλ θαη αλαιώζηκσλ ζηελ πεξηθέξεηα. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΑΙΔ  ΔΚΦΔ 

 

2010 – 2011 



 

 

ΦΤΗΚΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 
ΜΔΣΡΖΔΗ ΜΖΚΟΤ  - ΔΜΒΑΓΟΤ   - ΟΓΚΟΤ  

 

 

ξγαλα – Τιηθά:  

 Υάξαθαο 

 Μεηξνηαηλία 

 Ογθνκεηξηθφο θχιηλδξνο (2) 

 Πιαζηειίλε 

 

 

θνπφο ηεο άζθεζεο 

 Δμνηθείσζε κε ηα φξγαλα κέηξεζεο 

 Υξήζε ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο  

 Υξήζε ησλ κεηξήζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ παξάγσγσλ κεγεζψλ (π.ρ. εκβαδφλ) 

 

 

 

Δθηέιεζε 

 

Ζ άζθεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε. ε θάζε ζξαλίν – ζέζε εξγαζίαο 

κνηξάδνπκε έλαλ ράξαθα ή κηα κεηξνηαηλία, καδί κε ην θχιιν εξγαζίαο. Οη νγθνκεηξηθνί 

θχιηλδξνη κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηελ έδξα.  

 

Οη κηζνί καζεηέο εθηεινχλ ην πξψην κέξνο ηεο άζθεζεο (κέηξεζε κήθνπο –εκβαδνχ) 

θαη νη ππφινηπνη αλά δχν ηελ κέηξεζε ηνπ φγθνπ κε ηελ βνήζεηα ησλ νγθνκεηξηψλ 

θπιίλδξσλ.     

 

ηα θνκκάηηα ηεο πιαζηειίλεο πεξλάκε κία ιεπηή θισζηή ψζηε λα κπνξνχλ λα 

βπζηζηνχλ εχθνια ζηνλ νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν.   



 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 

ΜΔΣΡΖΔΗ ΜΖΚΟΤ  - ΔΜΒΑΓΟΤ   - ΟΓΚΟΤ  

 

Ολνκαηεπψλπκν 

…………………………………………………………………………………… 

Ζκεξνκελία 

…………………………………………………………………………………………. 

 

1. ΜΔΣΡΖΖ ΜΖΚΟΤ 

 

Με ηνλ ράξαθα ή ηελ  κεηξνηαηλία κέηξεζε: 

  

  • ην κήθνο ηνπ ζξαλίνπ ζνπ: 

  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 • ην πάρνο ηνπ βηβιίνπ ζνπ:  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 • ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηνπ ηεηξαδίνπ ζνπ:  

 

…………………………………………  …………………………………………. 

              

Οη κεηξήζεηο λα ζπλνδεύνληαη θαη από ηελ θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, ζε θάζε πεξίπησζε 

 

 

2. ΜΔΣΡΖΖ ΔΜΒΑΓΟΤ 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν Δ=(κήθνο ) x (πιάηνο)  ππνιφγηζε ην εκβαδφ ηνπ ηεηξαδίνπ ζνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο . 

 

………………………………………………………………………………………….  

 

3. ΜΔΣΡΖΖ ΟΓΚΟΤ 

 

Μέηξεζε ηνλ φγθν ησλ 3 θνκκαηηψλ πιαζηειίλεο  ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ νγθνκεηξηθφ 

θχιηλδξν 

 

Μέηξεζε  1. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Μέηξεζε  2. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Μέηξεζε  3. 

…………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

 

ΜΔΣΡΖΔΗ ΒΑΡΟΤ - ΜΑΕΑ  - ΟΓΚΟΤ  - ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 

 

 

ξγαλα – Τιηθά:  

 Ζιεθηξνληθφο Επγφο 

 Ογθνκεηξηθφο θχιηλδξνο (2) 

 Γπλακφκεηξα   

 Πιαζηειίλε 

 

 

θνπφο ηεο άζθεζεο 

 Δμνηθείσζε κε ηα φξγαλα κέηξεζεο 

 Υξήζε ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο  

 Υξήζε ησλ κεηξήζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ παξάγσγσλ κεγεζψλ (π.ρ. ππθλφηεηα) 

 

 

 

Δθηέιεζε 

 

Ζ άζθεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε. ε θάζε ζξαλίν – ζέζε εξγαζίαο 

κνηξάδνπκε έλα  δπλακφκεηξν, καδί κε ην θχιιν εξγαζίαο. Οη νγθνκεηξηθνί θχιηλδξνη θαη ν 

δπγφο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηελ έδξα.  

 

Οη κηζνί καζεηέο εθηεινχλ ην πξψην κέξνο ηεο άζθεζεο (κέηξεζε βάξνπο) θαη νη 

ππφινηπνη αλά δχν ηελ κέηξεζε ηνπ φγθνπ κε ηελ βνήζεηα ησλ νγθνκεηξηθψλ θπιίλδξσλ θαη 

ηελ κέηξεζε ηεο κάδαο κε ηνλ ειεθηξνληθφ δπγφ.     

Σν ηέηαξην κέξνο ηεο άζθεζεο (ππνινγηζηηθφ) ην εθηεινχλ φινη  νη καζεηέο ζηα ζξαλία 

ή ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο.  

 

ηα θνκκάηηα ηεο πιαζηειίλεο πεξλάκε κία ιεπηή θισζηή ψζηε λα κπνξνχλ λα 

βπζηζηνχλ εχθνια ζηνλ νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν.   



 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 

ΜΔΣΡΖΔΗ ΒΑΡΟΤ – ΜΑΕΑ - ΟΓΚΟΤ - ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 

 

Ολνκαηεπψλπκν   ……………………………………………………………………………… 

Ζκεξνκελία  ……………………………………………………………………………………. 

1. ΜΔΣΡΖΖ ΒΑΡΟΤ 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηα βαξίδηα θαη ην δπλακφκεηξν, κέηξεζε ην βάξνο ησλ βαξηδηψλ 

θαη θαηέγξαςε ηηο ηηκέο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 εκείσζε θαη ηελ ηηκή ηεο κάδαο πνπ αληηζηνηρεί  ζε θάζε βαξίδη. 

 Δίλαη ίδηεο νη ηηκέο ηνπ βάξνπο θαη ηεο κάδαο;  Μπνξείο  λα δηαθξίλεηο θάπνηα ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο;  

………………………………………………………………………………………….  

 

ΒΑΡΟ (Ν) ΜΑΕΑ (g) 

  

  

  

  

 

2. ΜΔΣΡΖΖ ΜΑΕΑ 

Μέηξεζε ηελ κάδα ησλ θνκκαηηψλ ηεο πιαζηειίλεο  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ειεθηξνληθή 

δπγαξηά θαη ζεκείσζε ηηο ηηκέο ζε γξακκάξηα θαη θηιά. 

•  

Μέηξεζε ….m1 = …………………… g  = …………………  kg 

Μέηξεζε …..m2= …………………… g  = …………………. kg 

Μέηξεζε …..m3= …………………… g  = …………………. kg 

Οη κεηξήζεηο λα ζπλνδεύνληαη θαη από ηελ θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

3. ΜΔΣΡΖΖ ΟΓΚΟΤ 

Μέηξεζε ηνλ φγθν ησλ θνκκαηηψλ ηεο πιαζηειίλεο  ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ νγθνκεηξηθφ 

θχιηλδξν.  

Μέηξεζε .. V1=………………………  

Μέηξεζε .. V2= ………………………  

Μέηξεζε .. V3= ……………………… 

 

4. ΜΔΣΡΖΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελεο ηηκέο κάδαο θαη φγθνπ γηα ηα θνκκάηηα ηεο 

πιαζηειίλεο, ππνιφγηζε ηελ ππθλφηεηα ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν ηεο ππθλφηεηαο   

 

ΜΑΕΑ  (m) ΟΚΓΟ  (V) ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ (d=m/V) 

   

   

   

   



 

 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΘΔΡΜΟΜΈΣΡΟΤ- ΜΔΣΡΖΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

 

ξγαλα – Τιηθά:  

 Φηάιε 50 - 100mL  

 Λεπηφο γπάιηλνο ζσιήλαο  

 Φειφο - Πψκα 

 Οηλφπλεπκα 

 Θεξκφκεηξν  

 Γνρείν κε παγάθηα - λεξφ 

 Γνρείν κε δεζηφ λεξφ (έσο 50-60
ν
C) 

 Μαξθαδφξνη πίλαθα  

 

 

θνπφο ηεο άζθεζεο: 

Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη :  

 Ζ ζεξκφηεηα θαη ε ζεξκνθξαζία είλαη 

δηαθνξεηηθά κεγέζε.    

 Ζ κέηξεζε ελφο κεγέζνπο εμαξηάηαη απφ 

ηελ κνλάδα κέηξεζεο.  

 

 

Δθηέιεζε 

 

Αλ ππάξρεη θηάιε 50 mL ηελ πξνηηκνχκε, γηα λα απνθαζίζηαηαη ζεξκηθή ηζνξξνπία πην 

γξήγνξα.  Ζ ζεξκφηεηα πνπ αληαιιάζεη ε ζπζθεπή κε ην πεξηβάιινλ γηα δεδνκέλε κεηαβνιή 

ζεξκνθξαζίαο εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα κάδα ηνπ νηλνπλεχκαηνο  πνπ ρξεζηκνπνηνχκε:  

Q = m∙c∙Γζ 

ζν πην ιεπηφ ζσιήλα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηφζν 

θαιχηεξε επαηζζεζία ζα έρεη ε ζπζθεπή, θαζψο ε 

ζπζηνιή – δηαζηνιή ηνπ νηλνπλεχκαηνο κέζα ζηελ 

θηάιε ζα κεηαβάιιεη πην έληνλα ην χςνο ηεο ζηήιεο 

ζηνλ ζσιήλα.   

 

Αξρηθά γεκίδνπκε ηελ θηάιε κε νηλφπλεπκα. 

Έρνπκε ηξππήζεη ην πψκα θαη έρνπκε πεξάζεη κέζα 

ηνπ ηνλ πιαζηηθφ ζσιήλα.  

Κιείλνπκε ηελ θηάιε κε ην πψκα – ζσιήλα θαη 

ζπκπιεξψλνπκε ιίγν νηλφπλεπκα κέζα ζηνλ ζσιήλα, 

ψζηε ε ζηάζκε λα αλέβεη κέζα ηνπ (ε θηάιε είλαη 

πιήξεο). Έηζη ζα κπνξέζνπκε λα κεηξήζνπκε θαη 

ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο απηήο ηνπ πεξηβάιινληνο.     

 

ε θάζε ζέζε εξγαζίαο (2-3 αηφκσλ) 

ηνπνζεηνχκε κία δηάηαμε. 

Αξρηθά νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηελ ζπζθεπή παξαηεξψληαο ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ζηήιεο ηνπ νηλνπλεχκαηνο . Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ δηαθνξά ησλ ελλνηψλ ζεξκνθξαζίαο  - 

ζεξκφηεηαο.  

 



 

 

Σνπνζεηνχλ ηελ ζπζθεπή ζην δνρείν κε ηα παγάθηα θαη ζην δνρείν κε ην δεζηφ λεξφ θαη  

ζεκεηψλνπλ  ηηο  αληίζηνηρεο  ελδείμεηο  ηεο ζηάζκεο ζηνλ ζσιήλα.  ην δνρείν κε ηα 

παγάθηα,  ε ζπζθεπή πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην πάλσ κέξνο, ψζηε λα κεηξήζεη ζεξκνθξαζία 

0
ν
C.  

Γηαηξψληαο ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηηο δχν αθξαίεο ζέζεηο πάλσ ζηνλ ζσιήλα (0
0
C – 

50
ν
C) ζε ίζα ηκήκαηα (αξρηθά κηα ππνδηαίξεζε ζηελ κέζε θαη κεηά θάζε ηκήκα μαλά ζηελ 

κέζε θ.ι.π.)  γίλεηαη βαζκνινγνχλ ηνπ ζεξκφκεηξν.  

Σέινο , ην βαζκνινγεκέλν ζεξκφκεηξν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κέηξεζε 

θάπνηαο γλσζηήο ζεξκνθξαζίαο (π.ρ. ησλ ρεξηψλ καο) θαη ε κέηξεζή ηνπ λα ζπγθξηζεί κε 

απηήλ πνπ δίλεη ην θαλνληθφ ζεξκφκεηξν.      

 

 Δλαιιαθηηθά κπνξεί  λα γίλεη θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κήθνπο ηεο ζηήιεο 

ηνπ νηλνπλεχκαηνο κέζα ζηνλ ζσιήλα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζεξκνθξαζία, ψζηε 

λα θαλεί ε γξακκηθφηεηα ζηελ ζρέζε ησλ δχν κεγεζψλ (δεχηεξν θχιιν 

εξγαζίαο). 

 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, δελ ρξεηάδεηαη λα ππεξβεί 

ηνπο 70
ν
C.   



 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΘΔΡΜΟΜΈΣΡΟΤ- ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

 

Ολνκαηεπψλπκν 

…………………………………………………………………………………… 

Ζκεξνκελία 

…………………………………………………………………………………………. 

 

1. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σνπνζέηεζε ηελ ζπζθεπή πνπ έρεηο κπξνζηά ζνπ,  

θαζψο θαη ην ζεξκφκεηξν, κέζα ζην δνρείν κε ην 

δεζηφ λεξφ. Μέζα ζην δνρείν ππάξρεη θαη έλα 

ζεξκφκεηξν. Ση ζπκβαίλεη κε ην χςνο ηεο ζηήιεο ηνπ 

νηλνπλεχκαηνο ζηνλ ζσιήλα;  

………………………………………………………

……………………………………………………....... 

 Μεηαβιήζεθε ε έλδεημε ηνπ ζεξκνκέηξνπ; 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 Βγάιε ηελ ζπζθεπή απφ ην δνρείν.  Ση ζπκβαίλεη 

ηψξα κε ην χςνο ηεο ζηήιεο ηνπ νηλνπλεχκαηνο ;  

………………………………………………………

………………………………… 

 

2. ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ - ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

 Απφ ηηο επφκελεο πξνηάζεηο, επέιεμε απηέο πνπ θαηά γλψκε ζνπ είλαη ζσζηέο:. 

ηαλ ηνπνζεηήζακε ηελ ζπζθεπή ζην δεζηφ λεξφ,    

Α. έθπγε θξχν απφ απηήλ θαη πήγε ζην λεξφ.  

Β. κεηαθέξζεθε ζεξκφηεηα απφ ην λεξφ ζηελ 

ζπζθεπή.  

Γ. έθπγε ε ζεξκνθξαζία απφ  λεξνχ θαη πέξαζε ζηελ 

ζπζθεπή  

Γ. Δίλαη ζσζηέο  ε Β. θαη ε Γ., γηαηί ε ζεξκφηεηα θαη 

ε ζεξκνθξαζία είλαη ην ίδην κέγεζνο.   

 

 Σν ζεξκφκεηξν είλαη κηα ζπζθεπή πνπ κεηξάεη  

Α. Θεξκφηεηα 

Β. Κξχν 

Γ. Εέζηε 

Γ. Θεξκνθξαζία 

Με πνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζπκθσλείο;  

 

 

 

3. ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟΤ 

 Σνπνζέηεζε ηελ ζπζθεπή κέζα ζην δνρείν κε ηα παγάθηα. Πεξίκελε κέρξη ε ζηήιε 

ηνπ νηλνπλεχκαηνο λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη ζεκείσζε κε ηνλ καξθαδφξν πάλσ ζηνλ 

ζσιήλα ηελ ζέζε ηεο.  



 

 

 Υξεζηκνπνηψληαο ην ζεξκφκεηξν, κέηξεζε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πάγνπ ζε βαζκνχο 

Κειζίνπ θαη θαηέγξαςε ηελ ηηκή ηεο ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα. 

 Βγάιε ηελ ζπζθεπή απφ ην δνρείν θαη άθεζε ηελ πάλσ ζην ζξαλίν κέρξη λα αλέβεη ε 

ζέζε ηεο ζηήιεο.  

 Σνπνζέηεζε ηελ ζπζθεπή ζην δνρείν κε ην δεζηφ λεξφ, θαη ζεκείσζε ηελ θαηλνχξηα 

ζέζε ηεο ζηήιεο ηνπ νηλνπλεχκαηνο.  

 Καηέγξαςε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ δεζηνχ λεξνχ ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα.  

 Υψξηζε ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηηο δχν αθξαίεο ζέζεηο πνπ ζεκείσζεο πάλσ ζηνλ 

ζσιήλα, ζε 4-6 ίζα ηκήκαηα  ( αξρηθά κνίξαζε ηελ απφζηαζε δηα δχν, κεηά θάζε 

ηκήκα πνπ πξνέθπςε μαλά δηα δχν θ.ι.π.). 

 Υξεζηκνπνίεζε  ηελ  ζπζθεπή θαη κέηξεζε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρεξηνχ ζνπ θαη  ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Χο κνλάδα κέηξεζεο ρξεζηκνπνίεζε ηηο γξακκέο πνπ ζεκείσζεο 

ζηνλ ζσιήλα θαη αληηθαηέζηεζε ηηο ηηκέο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Μέηξεζε ηηο 

πξνεγνχκελεο ζεξκνθξαζίεο θαη κε ην ζεξκφκεηξν, θαη θαηέγξαςε ηηο ηηκέο (
ν
C).  

 

 Θεξκνθξαζία (ζε ραξαγέο ηνπ ζωιήλα) 
Ο
C 

δνρείν κε παγάθηα   

πεξηβάιινλ   

ρέξη   

δνρείν κε δεζηφ λεξφ   

 

4. ΜΟΝΑΓΔ ΜΔΣΡΖΖ 

 Μέηξεζε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρεξηνχ ζνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ησλ δνρείσλ κε 

ην λεξφ, κε ην ζεξκφκεηξν ηνπ εκπνξίνπ θαη θαηέγξαςε ηηο ηηκέο ζηνλ πίλαθα.  Πνηα 

είλαη ηψξα ε κνλάδα κέηξεζεο; 

 Αληηζηνίρηζε ηηο γξακκέο πνπ έρεηο ζεκεηψζεη ζηνλ ζσιήλα, κε ηηο ελδείμεηο ηνπ 

ζεξκνκέηξνπ (βαζκνί θειζίνπ). Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηψξα ηελ ζπζθεπή ζνπ 

γηα λα κεηξήζεηο ηελ ζεξκνθξαζία ζε βαζκνχο θειζίνπ;  

 Αλ ζέιεηο λα πεξηγξάςεηο ζε έλαλ θίιν ζνπ πνπ βξίζθεηαη εθηφο ζρνιείνπ ηελ 

ζεξκνθξαζία ηνπ δνρείνπ κε ην δεζηφ λεξφ, πνηα κνλάδα κέηξεζεο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηο;  

………………………………………………………………………………………… 



 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΘΔΡΜΟΜΈΣΡΟΤ- ΜΔΣΡΖΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

 (Δλαιιαθηηθόο ηξόπνο εθηέιεζεο.) 

 

Ολνκαηεπψλπκν 

…………………………………………………………………………………… 

Ζκεξνκελία 

…………………………………………………………………………………………. 

 

1. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Σνπνζέηεζε ηελ ζπζθεπή πνπ έρεηο κπξνζηά ζνπ, 

κέζα ζην δνρείν κε ην δεζηφ λεξφ. Μέζα ζην 

δνρείν ππάξρεη θαη έλα ζεξκφκεηξν. Ση ζπκβαίλεη 

κε ην χςνο ηεο ζηήιεο ηνπ νηλνπλεχκαηνο ζηνλ 

ζσιήλα;  

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 Μεηαβιήζεθε ε έλδεημε ηνπ ζεξκνκέηξνπ; 

……………………………………………………

……………………………………………………  

 Βγάιε ηελ ζπζθεπή απφ ην δνρείν.  Ση ζπκβαίλεη 

ηψξα κε ην χςνο ηεο ζηήιεο ηνπ νηλνπλεχκαηνο ;  

……………………………………………………

…………………………………… 

 

2. ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ - ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

 Απφ ηηο επφκελεο πξνηάζεηο, επέιεμε απηέο πνπ θαηά γλψκε ζνπ είλαη ζσζηέο:. 

ηαλ ηνπνζεηήζακε ηελ ζπζθεπή ζην δεζηφ λεξφ,    

Α. έθπγε θξχν απφ απηήλ θαη πήγε ζην λεξφ.  

Β. κεηαθέξζεθε ζεξκφηεηα απφ ην λεξφ ζηελ 

ζπζθεπή.  

Γ. έθπγε ε ζεξκνθξαζία απφ  λεξνχ θαη πέξαζε 

ζηελ ζπζθεπή  

Γ. Δίλαη ζσζηέο  ε Β. θαη ε Γ., γηαηί ε ζεξκφηεηα 

θαη ε ζεξκνθξαζία είλαη ην ίδην κέγεζνο.   

 

 Σν ζεξκφκεηξν είλαη κηα ζπζθεπή πνπ κεηξάεη  

Α. Θεξκφηεηα 

Β. Κξχν 

Γ. Εέζηε 

Γ. Θεξκνθξαζία 

Με πνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζπκθσλείο;  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΟΤ ΜΖΚΟΤ ΣΖ ΣΖΛΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ.  

 Σνπνζέηεζε ηελ ζπζθεπή κέζα ζην δνρείν κε ηα παγάθηα. Πεξίκελε κέρξη ε ζηήιε 

ηνπ νηλνπλεχκαηνο λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη ζεκείσζε κε ηνλ καξθαδφξν πάλσ ζηνλ 

ζσιήλα ηελ ζέζε ηεο.   

 

 Βγάιε ηελ ζπζθεπή απφ ην δνρείν θαη άθεζε ηελ πάλσ ζην ζξαλίν κέρξη λα 

ζηαζεξνπνηεζεί  ε ζέζε ηεο ζηήιεο.  εκείσζε ηελ ζέζε ηεο.   

 

 Σνπνζέηεζε ηελ ζπζθεπή ζην δνρείν κε ην δεζηφ λεξφ, θαη ζεκείσζε ηελ θαηλνχξηα 

ζέζε ηεο ζηήιεο ηνπ νηλνπλεχκαηνο.  

                                                                                                                

Πίλαθαο 1 

 Μέηξεζε κε ηελ βνήζεηα ελφο ράξαθα ηηο 

ζέζεηο πνπ έρεηο ζεκεηψζεη (ζε ζρέζε κε 

ηελ αξρηθή κέηξεζε).  Μέηξεζε  θαη ηηο 

αληίζηνηρεο  ζεξκνθξαζίεο  κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ζεξκνκέηξνπ θαη ζεκείσζε 

ηηο ηηκέο ζηνλ δηπιαλφ Πίλαθα 1.  

 

 Με ηελ βνήζεηα ηνπ πίλαθα, θηηάμε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κήθνπο ηεο ζηήιεο 

ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ση κνξθή έρεη ην δηάγξακκα;  

 

…………………………………………………………….  

 

 
4. ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟΤ 

 Υψξηζε ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηηο δχν αθξαίεο ζέζεηο πνπ ζεκείσζεο πάλσ ζηνλ 

ζσιήλα, ζε 4-6 ίζα ηκήκαηα  ( αξρηθά κνίξαζε ηελ απφζηαζε δηα δχν, κεηά θάζε 

ηκήκα πνπ πξνέθπςε μαλά δηα δχν θ.ι.π.). 

 

 Υξεζηκνπνίεζε  ηελ  ζπζθεπή - ζεξκφκεηξν πνπ έθηηαμεο θαη κέηξεζε ηελ 

ζεξκνθξαζία ηνπ ρεξηνχ ζνπ θαη  ηνπ πεξηβάιινληνο. Χο κνλάδα κέηξεζεο 

ρξεζηκνπνίεζε ηηο γξακκέο πνπ ζεκείσζεο ζηνλ ζσιήλα θαη αληηθαηέζηεζε ηηο ηηκέο 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Μέηξεζε ηηο πξνεγνχκελεο ζεξκνθξαζίεο θαη κε ην 

ζεξκφκεηξν, θαη θαηέγξαςε ηηο ηηκέο (
ν
C).  

Μήθνο y (cm) Θεξκνθξαζία (
ν
C) 

0 0 

  

  

        y (cm) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

ζ(
ν
C) 



 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2 

 Θεξκνθξαζία (ζε ραξαγέο ηνπ ζωιήλα) 
Ο
C 

δνρείν κε παγάθηα   

πεξηβάιινλ   

ρέξη   

δνρείν κε δεζηφ λεξφ   

 

5. ΜΟΝΑΓΔ ΜΔΣΡΖΖ 

 Μέηξεζε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρεξηνχ ζνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ησλ δνρείσλ κε 

ην λεξφ, κε ην ζεξκφκεηξν ηνπ εκπνξίνπ θαη θαηέγξαςε ηηο ηηκέο ζηνλ πίλαθα.  Πνηα 

είλαη ηψξα ε κνλάδα κέηξεζεο; 

 Αληηζηνίρηζε ηηο γξακκέο πνπ έρεηο ζεκεηψζεη ζηνλ ζσιήλα, κε ηηο ελδείμεηο ηνπ 

ζεξκνκέηξνπ (βαζκνί θειζίνπ). Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηψξα ηελ ζπζθεπή ζνπ 

γηα λα κεηξήζεηο ηελ ζεξκνθξαζία ζε βαζκνχο θειζίνπ;  

Αλ ζέιεηο λα πεξηγξάςεηο ζε έλαλ θίιν ζνπ πνπ βξίζθεηαη εθηφο ζρνιείνπ ηελ ζεξκνθξαζία 

ηνπ δνρείνπ κε ην δεζηφ λεξφ, πνηα κνλάδα κέηξεζεο ζα ρξεζηκνπνηήζεηο;  

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



 

 

ΑΝΧΖ – Ζ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΖΓΖ  

 

ξγαλα – Τιηθά:  

 Γπλακφκεηξν 2 ή  2,5Ν 

 πζθεπή ηνπ Αξρηκήδε  

 Βάζε – Ράβδνη ζηήξημεο   

 Γνρείν κε λεξφ 

 

 

θνπφο ηεο άζθεζεο: 

Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φηη ε άλσζε:  

 είλαη δχλακε πνπ αζθνχλ ηα πγξά   

 έρεη θαηεχζπλζε πξνο ηα πάλσ 

 είλαη ίζε κε ην βάξνο ηνπ πγξνχ πνπ εθηνπίδεηαη. 

 

 

 

Δθηέιεζε 

 

ε θάζε ζέζε εξγαζίαο (2-3 αηφκσλ) ζηήλνπκε ηελ δηάηαμε ηεο θσηνγξαθίαο.  

 

Δπεηδή νη δπλάκεηο πνπ κεηξάκε έρνπλ ηηκέο 1,2 – 1,5 Ν, ζπζηήλεηαη ε ρξήζε 

δπλακφκεηξνπ έσο 2,5Ν  (…αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, επηιέγνπκε ην δπλακφκεηξν ησλ 2Ν κε 

ππνδηαηξέζεηο αλά 0,02Ν).   

 

Σν γέκηζκα ηνπ θπιίλδξνπ ηνπ Αξρηκήδε κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηελ βνήζεηα ελφο 

πδξνβνιέα.  

 

Αλ ππάξρεη ρξφλνο πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εθηφο απφ ηνλ θχιηλδξν ηεο ζπζθεπήο 

θαη έλα θνκκάηη πιαζηειίλεο ίζνπ φγθνπ, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά φηη γηα δεδνκέλν 

φγθν, ε άλσζε εμαξηάηαη απφ ην πγξφ θαη φρη απφ ην βπζηζκέλν ζψκα. 



 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 

ΑΝΧΖ – Ζ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΖΓΖ 

Ολνκαηεπψλπκν   ……………………………………………………………………………… 

Ζκεξνκελία  ……………………………………………………………………………………. 

 

5. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

 Υσξάεη αθξηβψο ν θχιηλδξνο  ζην δνρείν ηεο ζπζθεπήο ηνπ Αξρηκήδε; 

Ναη  ……..          ρη ……… 

 Κξέκαζε ζην δπλακφκεηξν ηελ ζπζθεπή ηνπ. Σξάβεμε ηελ πξνο ηα θάησ. Πσο 

αιιάδεη ε έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ;  

Απμάλεηαη ………………..     Διαηηψλεηαη ……………………… 

 Αλαζήθσζε ηελ ζπζθεπή πξνο ηα πάλσ θαη  παξαηήξεζε ηελ έλδεημε ηνπ 

δπλακφκεηξνπ. 

Απμάλεηαη ………………..     Διαηηψλεηαη ……………………… 

 

6. ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΒΑΡΟΤ 

 

 ην δηπιαλφ ζρήκα ζρεδίαζε ηηο δπλάκεηο πνπ 

δέρεηαη ε ζπζθεπή ηνπ Αξρηκήδε.  

 

 Ση ζρέζε έρνπλ νη ηηκέο ηνπο; (…επέιεμε…) 

Α. Ίζεο 

Β. Σν βάξνο είλαη κεγαιχηεξν 

Γ. Ζ δχλακε ηνπ δπλακφκεηξνπ είλαη κεγαιχηεξε. 

 

 Άθεζε ην δπλακφκεηξν λα εξεκήζεη θαη απφ ηελ 

έλδεημε ηνπ,  κέηξεζε ην βάξνο ηεο ζπζθεπήο . 

Βζπζθ= ………. Ν 

7. ΑΝΧΖ 

 

 Ρίμε ην θαπάθη απφ ην ζηπιφ ζνπ ζην δνρείν κε ην 

λεξφ.  Βπζίδεηαη;  

Ναη  ……..          ρη ……… 

 Γέρεηαη δχλακε απφ ην λεξφ; Ση ζρέζε έρεη απηή κε 

ην βάξνο ηνπ;  

………………………………………………………

……………………………………….  

 Σνπνζέηεζε ην δνρείν θάησ απφ ηελ ζπζθεπή θαη 

βπζίζηε νιφθιεξν ηνλ θχιηλδξν κέζα ζην λεξφ. 

εκείσζε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ:   

F= ……. Ν 

 Δθηφο απφ ηελ δχλακε ηνπ βάξνπο θαη ηελ δχλακε 

απφ ην δπλακφκεηξν, δέρεηαη ε ζπζθεπή θαη θάπνηα 

άιιε δχλακε;  Αλ λαη, απφ πνηφλ;  

 ……………………………………………………………………………… 

 



 

 

 χγθξηλε ηελ ε έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ  κε ηελ πξνεγνχκελε έλδεημε ηνπ βάξνπο 

ηεο ζπζθεπήο (βήκα 2). Μπνξείο λα δψζεηο κία εμήγεζε γηα ηελ δηαθνξά πνπ 

παξαηεξείο;  

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………  

  Απφ ηελ δηαθνξά ησλ δπν ηηκψλ Βζπζθ- F ππνινγίζηε ηελ  δχλακε πνπ αζθεί ην λεξφ 

ζηνλ θχιηλδξν (Άνωζη).  

Α = Βζπζθ- F = ……… Ν 

8. Ζ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΖΓΖ 

 

 Γέκηζε κε λεξφ ην δνρείν ηεο ζπζθεπήο ηνπ Αξρηκήδε  θαη κέηξεζε ηελ έλδεημε ηνπ 

δπλακφκεηξνπ.  

Βνι= ……. Ν 

 

 Αθαίξεζε ην βάξνο ηεο ζπζθεπήο θαη ππνιφγηζε ην βάξνο ηνπ λεξνχ ζην δνρείν ηεο 

ζπζθεπήο.  

Βλεξ =  Βζπζθ - Βνι = ……..Ν 

 χγθξηλε  ηελ  ηηκή ηεο Άλσζεο πνπ ππνιφγηζεο ζην βήκα 3, κε ην Βάξνο ηνπ λεξνχ. 

Ση παξαηεξείο; 

…………………………………………………………………………………………

Ση ζρέζε έρεη ν φγθνο ηνπ λεξνχ ζην δνρείν θαη απηφο ηνπ βπζηζκέλνπ θπιίλδξνπ;  

 ……………………………………………………………………………………… 

 Υαξαθηήξηζε σο ζσζηή () ε ιαλζαζκέλε (Λ) ηελ επφκελε πξφηαζε:  

«Η άλσζε πνπ δέρεηαη έλα βπζηζκέλν ζώκα, είλαη ίζε κε ην βάξνο ηνπ λεξνύ πνπ 

εθηνπίδεη θαηά ηελ βύζηζή ηνπ».      …………………… 

 

9. ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΖ  ΑΝΧΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΓΚΟ ΣΟΤ ΒΤΘΗΜΔΝΟΤ 

ΧΜΑΣΟ 

 

 Μέηξεζε  ην κήθνο ηνπ θπιίλδξνπ θαη ρψξηζε ην ζε ηξία ίζα κέξε. Με έλα 

καξθαδφξν ζεκείσζε ηηο  ραξαγέο πάλσ ζηνλ θχιηλδξν. 

 

 Βχζηζε  ηνλ θχιηλδξν κέρξη ηελ πξψηε ραξαγή θαη παξαηήξεζε ηελ έλδεημε ηνπ 

δπλακφκεηξνπ. 

 

 πλερίζηε ηελ βχζηζε  δηαδνρηθά, κέρξη λα βπζηζηεί νιφθιεξνο ν θχιηλδξνο. Ση 

παξαηεξείο ζηελ έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ ; 

 

 Έρνληαο νιφθιεξν ηνλ θχιηλδξν βπζηζκέλν ζην λεξφ κεηαθίλεζε πάλσ –θάησ ην 

δνρείν.  Αιιάδεη ε έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ; 

 

Ναη …………..          ρη ……………. 

 

 Υαξαθηήξηζε σο ζσζηή () ε ιαλζαζκέλε (Λ) ηελ επφκελε πξφηαζε:  

«  Όζν κεγαιώλεη ό όγθνο ηνπ ζώκαηνο πνπ βπζίδεηαη ζην λεξό, ηόζν  ε έλδεημε ηνπ 

δπλακόκεηξνπ κηθξαίλεη άξα,  ε άλσζε πνπ δέρεηαη ην ζώκα από ην λεξό κεγαιώλεη».  

…… 



 

 

ΦΤΗΚΖ ΛΤΚΔΗΟΤ 
 

Μεηξήζεηο  Φπζηθψλ Μεγεζψλ 

 

ξγαλα – Τιηθά 

 Υάξαθαο (4-5) 

 Γηαζηεκφκεηξν (6-7) 

 Μεηξνηαηλία (4-5) 

 Μεραληθή Επγαξηά (1) 

 Ζιεθηξνληθφο Επγφο (1) 

 Γηάηαμε κεραληθήο (θεθιηκέλν επίπεδν , 2  

ρξνλνκεηξεηέο, κεηαιιηθή ζθαίξα)  

 Υξνλφκεηξν ρεηξφο.  

θνπφο άζθεζεο  

 Δμνηθείσζε κε ηελ ρξήζε ζπζθεπψλ/νξγάλσλ κέηξεζεο  

 εκαζία ρξήζεο ηνπ θαηάιιεινπ νξγάλνπ γηα  κέηξεζε κε δηαθνξεηηθή αθξίβεηα θαη 

ηάμε κεγέζνπο. 

 Υξήζε κεηξήζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ θπζηθψλ κεγεζψλ (επηθάλεηα  - φγθνο  -  

ππθλφηεηα).   

Δθηέιεζε. 

Αξρηθά εμεγνχκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηαζηεκφκεηξνπ θαη ησλ  θσηνππιψλ 

ζε ιεηηνπξγία F2. 

 

Οη καζεηέο επηιέγνπλ ην θαηάιιειν 

φξγαλν κέηξεζεο γηα λα κεηξήζνπλ ην 

κήθνο θαη ην πάρνο ηνπ ζξαλίνπ, ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ηεηξαδίνπ ηνπο,   ηε κάδα 

κηαο κεηαιιηθήο  ζθαίξαο θαζψο θαη  ηνλ 

ρξφλν θίλεζεο ηεο.  

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο κεηξήζεηο   ππνινγίδνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηεηξαδίνπ, 

ηνλ φγθν ηεο ζθαίξαο θαη ηελ ππθλφηεηά ηεο.    

 

Οη κηζνί καζεηέο θάλνπλ ηηο κεηξήζεηο ησλ δηαζηάζεσλ κε ράξαθα, κεηξνηαηλία ή   

δηαζηεκφκεηξν.  Σαπηφρξνλα νη ππφινηπνη, ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο θάλνπλ  ηηο 

κεηξήζεηο κάδαο θαη ρξφλνπ θπθιηθά ή ελαιιάζζνληαο ηηο ζέζεηο ηνπο. ηαλ 

νινθιεξψζνπλ ηηο κεηξήζεηο , νη πξψηνη καζεηέο κπαίλνπλ ζηελ ζέζε ησλ 

ππνινίπσλ θαη αληίζηξνθα, θαη νινθιεξψλνπλ ηελ άζθεζε.    



 

 

Μεηξήζεηο  Φπζηθώλ Μεγεζώλ -  Φύιιν Δξγαζίαο 

Ολνκεηεπψλπκν/Σκήκα  …………………………………………………… 

Ζκεξνκελία………………………………………………………………. 

 

Α.  

1. Δπέιεμε ηελ θαηάιιειε ζπζθεπή κέηξεζεο (ράξαθα, κεηξνηαηλία, δηαζηεκφκεηξν) θαη 

κέηξεζε:  

 ην κήθνο ηνπ ζξαλίνπ ζνπ:  

ξγαλν κέηξεζεο ………………………………  Μέηξεζε …………………… 

 ην πάρνο ηνπ ζξαλίνπ ζνπ:  

ξγαλν κέηξεζεο ………………………………  Μέηξεζε …………………….. 

 ην κήθνο θαη ην πιάηνο  ηνπ  ηεηξαδίνπ ζνπ:  

ξγαλν κέηξεζεο ………………………………  Μεηξήζεηο  ………………… .. 

 

Οη κεηξήζεηο λα ζπλνδεύνληαη θαη από ηελ θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, ζε θάζε 

πεξίπησζε.  

 

2. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο  πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο , ππνιφγηζε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εμψθπιινπ ηνπ ηεηξαδίνπ ζνπ.  (κήθνο x πιάηνο).  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

Β. 

3. Μέηξεζε ηελ κάδα ηεο κεηαιιηθήο  ζθαίξαο ρξεζηκνπνηψληαο:  

 Σελ κεραληθή δπγαξηά: ………………………………………………  

 Σελ ειεθηξνληθή δπγαξηά : …………………………………………   

 

4. Μέηξεζε ηελ δηάκεηξν ηεο ζθαίξαο ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαζηεκφκεηξν, θαη ππνιφγηζε 

ηνλ φγθν ηεο ( ). 

Γηάκεηξνο …………………             Αθηίλα …………………         γθνο ………… 

 

5. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελεο  ηηκέο  κάδαο  θαη φγθνπ ηεο ζθαίξαο, ππνιφγηζέ 

ηελ ππθλφηεηα ηεο  ( ). 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Άθεζε ηελ ζθαίξα λα θπιίζεη ζην θεθιηκέλν επίπεδν. Μέηξεζε ηνλ ρξφλν θίλεζεο ηεο 

αλάκεζα ζηηο δχν θσηνπχιεο, ρξεζηκνπνηψληαο  

 ηηο ελδείμεηο ηεο ζπζθεπήο :   

t1 = …………….   t2 = …………….       

Γt = t2 – t1 = ……………………. 

 ην ρξνλφκεηξν ρεξηνχ. ………………………………………………….. 

χγθξηλε ηα απνηειέζκαηα θαη δψζε κηα εμήγεζε ζηελ πηζαλή δηαθνξά.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………  



 

 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ ΣΖΝ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΖ ΟΜΑΛΑ 

ΔΠΗΣΑΥΤΝΟΜΔΝΖ ΚΗΝΖΖ. 

 

 

ηόρνη:   

Να εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε: 

 Tελ θαηαζθεπή γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε θπζηθή. 

 Σελ έλλνηα ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο ( ). 

 Σελ ρξήζε δηαθφξσλ νξγάλσλ (ράξαθα, δηαζηεκφκεηξνπ, θσηνππιψλ) 

 

Όξγαλα - Τιηθά:   

 εηξά  νξγάλσλ κεραληθήο (θεθιηκέλν επίπεδν, θσηνπχιεο, κεηαιιηθέο ζθαίξεο). 

 Υάξαθαο, ζθηγθηήξεο. 

 Υαξηί κηιηκεηξέ 

 

Θεωξία:  

 Σν κέηξν ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο κπνξνχκε λα ην ππνινγίζνπκε απφ ην πειίθν ηεο 

κεηαηφπηζεο πξνο ην αληίζηνηρν πνιύ κηθξό (ζηνηρεηψδεο) ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 
 

 Αληίζηνηρα, ε ζηηγκηαία επηηάρπλζε έρεη κέηξν:    

 

 
 

 Γηα κία θίλεζε κε ζηαζεξή επηηάρπλζε (νκαιά κεηαβαιιφκελε) ηζρχνπλ γηα ηελ 

ηαρχηεηα θαη ηελ κεηαηφπηζε:  

 

 

 
 

Δθηέιεζε ηεο άζθεζεο: 

 ηήλνπκε ην ζχζηεκα ηνπ θεθιηκέλνπ 

φπσο ζηελ δηπιαλή εηθφλα θαη 

ζπλδένπκε δχν θσηνπχιεο. Αξρηθά ην 

ηνπνζεηνχκε ζε νξηδφληηα ζέζε θαη κεηά 

ην αλαζεθψλνπκε πεξίπνπ 1cm.  

 

 Ζ πξψηε θσηνπχιε ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αξρηθήο ηαρχηεηαο 

θαη παξακέλεη ζηαζεξή. Ζ δεχηεξε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηηγκηαία 

ηαρχηεηα θαη αιιάδεη ζέζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο.  

(0)     (1)                     (2)    



 

 

 Αθήλνληαο ηελ κπίιηα λα θπιίζεη απφ ηελ ζέζε (0) κειεηάκε ηελ θίλεζε ηεο απφ ηελ 

ζέζε (1) –αξρηθή, έσο ηελ (2) - ηειηθή.  

 

 Οη θσηνπχιεο ιεηηνπξγνχλ ζε ιεηηνπξγία F1 θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο ηεο 

ηαρχηεηαο, θαη ζε 

ιεηηνπξγία F2 φηαλ 

κεηξάκε ηνλ ρξφλν θίλεζεο 

απφ (1) →(2).   

  

 Ζ κέηξεζε ηεο απφζηαζεο 

πνπ δηαλχεη ε ζθαίξα 

αλάκεζα ζηηο δχν 

θσηνπχιεο γίλεηαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ράξαθα, φπσο 

ζηελ δηπιαλή εηθφλα.  

 

 Σε δηάκεηξν ηεο ζθαίξαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, ηελ κεηξάκε κε ην παρχκεηξν.  

 

 Σν πειίθν ηεο δηακέηξνπ ηεο ζθαίξαο πξνο ηελ έλδεημε ηεο θσηνπχιεο καο δίλεη ηελ 

«ζηηγκηαία» ηαρχηεηα.   

 

 Οδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ησλ θσηνππιψλ  

 

 

 

S 

                  Φσηνπχιε 

 

 

                  Γx = d 

http://ekfe.110mb.com/documents/lab_equipment/SER_HLEKTRONIKO_XRONOMETRO_PN1460.pdf


 

 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ ΣΖΝ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΖ ΟΜΑΛΑ 

ΔΠΗΣΑΥΤΝΟΜΔΝΖ ΚΗΝΖΖ. 

Φύιιν Δξγαζίαο 

 

Ολνκαηεπψλπκν ………………………………………………………………………………..  

Ζκεξνκελία …………………………………………………………………………………… 

 

Μέηξεζε ηεο αξρηθήο ηαρύηεηαο 

 

1. Μέηξεζε ηελ δηάκεηξν d ηεο κπίιηαο κε ην δηαζηεκφκεηξν θαη ζεκείσζε ηελ κέηξεζή ζνπ ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα 1. 

 

2. Ρχζκηζε ηηο θσηνπχιεο  ζηελ έλδεημε F1. Άθεζε ηελ κπίιηα λα θπιήζεη απφ ηελ θνξπθή ηνπ 

θεθιηκέλνπ επηπέδνπ. Καηέγξαςε ζηνλ πίλαθα ην ρξφλν Γt1 πνπ έδεημε ε πξώηε έλδεημε ηνπ 

ρξνλνκέηξνπ (ζηξνγγπινπνίεζε ζε 2 δεθαδηθά ςεθία). 

 

3. Τπνιφγηζε ηελ αξρηθή ηαρχηεηα ηεο κπίιηαο θαη ζεκείσζε ηελ ηηκή ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα. 

 

Υξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ε 

κπίιηα λα πεξάζεη απφ 

ηελ πξψηε θσηνπχιε 

(sec) 

Γηάκεηξνο κπίιηαο 

(cm) 

Αξρηθή ηαρχηεηα ηεο 

κπίιηαο 

 (cm/s) 

Γt1 = d = παξρ  = 

Πίλαθαο 1. 

 

Σαρύηεηα ζηελ δεύηεξε θωηνπύιε 

Οη θσηνπύιεο ξπζκηζκέλεο ζηελ έλδεημε F1: 

 Μέηξεζε ηελ απφζηαζε S ησλ δπν θσηνππιψλ θαη ζεκείσζε ηελ ηηκή ζηνλ πίλαθα 2.  

 

4. Άθεζε ηελ κπίιηα λα θπιήζεη απφ ηελ αξρή ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ. εκείσζε ζηνλ πίλαθα 2 

ηελ έλδεημε Γt πνπ έρεη παξακείλεη ζηελ νζφλε. 

 

5. Τπνιφγηζε ηελ ηηκή ηεο ηαρχηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε «δηάκεηξνο κπίιηαο d »/  

«Υξφλνο Γt» θαη ζεκείσζε ηελ ηηκή ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα.  

  

Ρύζκηζε ηελ θσηνπύιε ζηελ ιεηηνπξγία F2: 

6. Άθεζε ηελ κπίιηα λα θπιήζεη απφ ηελ αξρή ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ. εκείσζε ηελ ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο θίλεζεο Γtνι,  ζηνλ πίλαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Μεηαθίλεζε ζε 3-4 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηελ δεχηεξε θσηνπχιε θαη επαλέιαβε ηα βήκαηα 4,5,6 γηα 

θάζε θαηλνχξηα ζέζε. Καηέγξαςε ηηο κεηξήζεηο ζηνλ πίλαθα 2.  

 

Απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ 

δπν 

θσηνππιψλ 

(cm) 

Υξφλνο ζηελ 

δεχηεξε 

θσηνπχιε 

(Λεηηνπξγία 

F1) 

Σαρχηεηα ηεο 

κπίιηαο ζηελ 

δεχηεξε 

θσηνπχιε 

  (cm/s) 

Υξφλνο 

θίλεζεο 

αλάκεζα ζηηο 

θσηνπχιεο 

(Λεηηνπξγία 

F2) 

 
 

(cm/s
2
) 

S1 = Γt1 = π1= Γtνι1= α1 = 
Μέζε 

ηηκή:  

S2 = Γt2 = π2 =  Γtνι2= α2  = 

 S3 = Γt3 = π3 =  Γtνι3= α3 = 

S4 = Γt4 = π4 =  Γtνι4= α4 = 

 Πίλαθαο 2. 

 

7. ε ραξηί κηιηκεηξέ ζρεδίαζε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο κπίιηαο ζε ζπλάξηεζε κε 

ηνλ ρξφλν t = Γtνι. (Γηαίξεζε ηνπο άμνλεο από 0 → 2sec γηα ηνλ ρξόλν θαη από 0 → 30cm/s γηα ηελ 

ηαρύηεηα).  

 

8. Απφ ηελ θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο,  ππνιφγηζε ηελ επηηάρπλζε,  . 

…………………………………………………………………………………..  

 

9. Τπνιφγηζε ηψξα μαλά ηελ επηηάρπλζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν,  ρξεζηκνπνηψληαο  ηελ ζρέζε  

, θαη ιχλνληαο σο πξνο α:  

 

 
Υξεζηκνπνίεζε ηηο ηηκέο ηεο πξψηεο θαη ηεο ηέηαξηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα 2,  θαη ζεκείσζε ηηο 

ηηκέο ζηελ πέκπηε ζηήιε.  

 

10. χγθξηλε ηελ ηηκή ηεο επηηάρπλζεο πνπ κέηξεζεο, κε ηελ επηηάρπλζε πνπ βξήθεο  απφ ηελ 

γξαθηθή παξάζηαζε. 

…………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………..  



 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 

 

Α. Ρπζκίζεηο ζπζθεπψλ 

 Παικνγξάθνο 

 

Σν θνπκπί ηνπ παικνγξάθνπ SWEEP MODE ζηε ζέζε AUTO  

 Καη ηα δπν ρεηξηζηήξηα πιάηνπο ηνπ παικνγξάθνπ, ζηελ έλδεημε 1Volt/div.   

 (Οη εζσηεξηθνί δηαθφπηεο λα είλαη θιεηδσκέλνη) 

 Σν θνπκπί sec/div (ζάξσζε) ηνπ παικνγξάθνπ ζηελ έλδεημε 1ms/div. 

 

 Γελλήηξηεο  

 

 Σν θνπκπί DC OFFSET ζην OFF 

 Σα θνπκπηά εκηηνλνεηδνχο θακπχιεο λα είλαη παηεκέλα. 

 Δπηιέγνπκε ζπρλφηεηεο γχξσ ζηα 1 - 1.5 ΚHz 

 Απφ ην  θνπκπί AMPLITUDE ξπζκίδνπκε ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο. (Να είλαη θνληά 

 ζην min) 

 

Β. πλδέζεηο 

 

 
 

πλδένπκε ηελ θάζε κία απφ ηηο δχν γελλήηξηεο (SIGNAL OUT) ζε έλα θαλάιη εηζφδνπ 

(CH1/CH2) ηνπ παικνγξάθνπ.  

 

 

 

ηηο  εμφδνπο PowerOut ησλ 

γελλεηξηψλ κπνξνχκε λα 

ζπλδέζνπκε έλα δεπγάξη ερεία 

ψζηε λα αθνπζηεί ην 

δηαθξφηεκα.     



 

 

Γ. Δθηέιεζε.  

Γηα λα ειέγμνπκε ηηο επηκέξνπο ζπρλφηεηεο:  

Έρνληαο ην θνπκπί CH1 παηεκέλν θαη κεηαβάιινληαο ηελ ζπρλφηεηα ηεο αληίζηνηρεο 

γελλήηξηαο,  παξαηεξνχκε ζηελ νζφλε ηνπ παικνγξάθνπ ηε κνξθή ηνπ ζήκαηνο.  

Οκνίσο  γηα ηελ δεχηεξε γελλήηξηα θαη ην θνπκπί CH2.  

Έρνληαο θαη ηα δπν θνπκπηά CH1 θαη CH2 (Dual) παηεκέλα ζπγθξίλνπκε ηηο δπν θακπχιεο 

θαη αλ ρξεηαζηεί κεηαβάιινπκε ηα πιάηε ή ηηο ζπρλφηεηέο ηνπο. 

 

Γηα λα δνχκε ην δηαθξφηεκα: 

Διεπζεξψλνπκε ηα δπν  θνπκπηά CH1 θαη CH2 (Add) θαη γπξλάκε ην θνπκπί sec/div ζηα 

5msec/div. 



 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 

ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 

Ολνκαηεπψλπκν: ………………………………………………………….. 

 

1. Διεπζέξσζε ηα δχν θνπκπηά CH1/CH2 (θαη ηα δχν έμσ – Add). Ρχζκηζε ιίγν ηελ ζπρλφηεηα απφ 

ην θνπκπί ηεο κίαο γελλήηξηαο κέρξη λα θαλεί ην  δηαθξφηεκα. 

 

2. Μεηαβάιινληαο ιίγν ηελ ζπρλφηεηα παξαηήξεζε ηη ζπκβαίλεη ζην δηαθξφηεκα. 

 

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

 

3. Μεηέβαιε ιίγν  ην πιάηνο ηεο κηαο απφ ηηο δχν ηαιαληψζεηο απφ ην θνπκπί AMPLITUDE ηεο 

γελλήηξηαο ζπρλνηήησλ.  Ση παξαηεξείο ζηελ νζφλε ηνπ παικνγξάθνπ;  

 

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

 

4. Πάηεζε ζηνλ παικνγξάθν ην θνπκπί CH1. ηελ ζεκείσζε ηηο ελδείμεηο Volt/div 

(Volts/ππνδηαίξεζε) θαη sec/div (sec/ππνδηαίξεζε) θαη κέηξεζε ην πιάηνο θαη ηελ πεξίνδν ηνπ 

ζήκαηνο πνπ εκθαλίδεη ν παικνγξάθνο.   

 

Πιάηνο ζήκαηνο: …………………….. Volts 

Πεξίνδνο ζήκαηνο: ………………………ms 

πρλφηεηα ζήκαηνο:  ……………………. Ζz. 

5. Πάηεζε ζηνλ παικνγξάθν ην θνπκπί CH2. Δπαλέιαβε ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο.    

 

Πιάηνο ζήκαηνο: …………………….. Volts 

Πεξίνδνο ζήκαηνο: ………………………ms 

πρλφηεηα ζήκαηνο:  ……………………. Ζz. 

 

6. Διεπζέξσζε θαη ηα δχν θνπκπηά ηνπ παικνγξάθνπ CH1/CH2 (θαη ηα δχν έμσ – Add) ψζηε λα 

θαλεί ην δηαθξφηεκα.  

Μέηξεζε ηελ πεξίνδν θαη ηελ ζπρλφηεηα ηνπ δηαθξνηήκαηνο. 

 

Σδ = ……………………………………………ms 

fδ = ……………………………………Ζz. 

 

7. χγθξηλε ηελ ζπρλφηεηα ηνπ δηαθξνηήκαηνο κε ηηο ζπρλφηεηεο ησλ δχν επηκέξνπο ζεκάησλ. Ση 

απφ ηα παξαθάησ ηζρχεη;  

α. fδ = f1 + f2 β. fδ = |f1 - f2|   γ. fδ = f1 = f2 

 



 

 

ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΔΠΗΣΑΓΥΤΝΖ ΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ g ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΦΧΣΟΠΤΛΧΝ. 

 

Πξαγκαηνπνηήζηε ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε 

ηεο θσηνγξαθίαο. 

ε έλαλ νξζνζηάηε πξνζαξκφζηε  δπν 

θσηνπχιεο. 

  

ΛΗΓΖ ΘΔΧΡΗΑ 

ηελ ειεχζεξε πηψζε ην δηάζηεκα πνπ 

δηαλχεη έλα ζψκα δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν  

 (1) 

Γλσξίδνληαο ηελ απφζηαζε S θαη ηνλ ρξφλν 

πνπ θάλεη ην ζψκα γηα λα ηελ δηαλχζεη 

κπνξνχκε λα βξνχκε ην g: 

 (2) 

ηελ άζθεζε απηή ζα κεηξήζνπκε ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ δπν θσηνππιψλ κε κηα 

κεηξνηαηλία. ηε ζπλέρεηα ζα αθήζνπκε έλα 

ζψκα κηθξψλ δηαζηάζεσλ λα πέζεη θαη λα 

πεξάζεη απφ ηηο δπν θσηνπχιεο θαη ζα 

θαηαγξάςνπκε ηνλ ρξφλν πνπ θάλεη ην ζψκα λα 

πέζεη ειεχζεξα θαη λα πεξάζεη απφ ηηο 

θσηνπχιεο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ηηο πξνεγνύκελεο εμηζώζεηο ε αξρηθή ηαρύηεηα είλαη κεδέλ. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ε πξώηε θσηνπύιε πξέπεη λα αξρίζεη λα 

κεηξάεη ακέζσο κόιηο μεθηλήζεη ε ζθαίξα, ε νπνία είλαη αξρηθά 

εληειώο αθίλεηε. Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό, θξαηάκε αξρηθά 

αθίλεηε ηελ κπίιηα όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. 

Πξνηείλεηαη, ε κπίιηα λα ζπγθξαηείηαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε κε 

ηελ βνήζεηα ελόο ειεθηξνκαγλήηε (…έλα θαξθί ηπιηγκέλν κε έλα 

ζύξκα θαη κηα κπαηαξία ησλ 9V αξθεί).      

 

Δλαιιαθηηθά, κπνξνύλ λα γίλνπλ κεηξήζεηο γηα δύν ηηκέο 

ηαρύηεηαο (αξρηθή θαη ηειηθή), αθήλνληαο ηελ ζθαίξα λα πέζεη 

από κεγαιύηεξν ύςνο.  

ηελ πεξίπησζε απηή κεηξάκε ηηο δύν ηαρύηεηεο κε ηελ 

βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο F1 ην πάρνο ηεο κπίιηαο πνπ κεηξάκε κε 

ην παρύκεηξν, θαη πξνζαξκόδνπκε ηηο εμηζώζεηο θαη ηνλ πίλαθα κεηξήζεσλ θαηάιιεια: 

   



 

 

      

Φύιιν Δξγαζίαο 

Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο (1) 

 

Ολνκαηεπώλπκν …………………………………………………………. 

 

Σκήκα …………………………………. 

 

 

 

BHMA 1o  

Με κηα κεηξνηαηλία κέηξεζε ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηηο δπν θσηνπχιεο S θαη ζεκείσζε ηελ. 

 

                                                      S = ……………………. 

ΒΖΜΑ 2
ν 

 Με έλα λήκα ζηάζκεο επζπγξάκκηζε ηηο δπν θσηνπχιεο ψζηε λα εμαζθαιίζεηο φηη ην ζψκα 

πέθηνληαο, ζα πεξλά αλάκεζα απ’ απηέο. 

 

 Ρχζκηζε ηηο θσηνπχιεο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο F2, ψζηε λα κεηξήζεηο ηνλ ρξφλν πνπ 

δηαξθεί ε πηψζε.    

 

 Άθεζε ηελ κπίιηα λα πέζεη ειεχζεξα  θαη θαηέγξαςε ηνλ ρξφλν πηψζεο. 

 

 Δπαλέιαβε, θαη ζπκπιήξσζε ηνλ πίλαθα. 

 

Υξφλνο πηψζεο (Γt) Υξφλνο ζην ηεηξάγσλν  (Γt
2
 ) g = 2S/Γt

2
 

 

   

   

   

 

 Τπνιφγηζε ηελ κέζε ηηκή ηνπ g απφ ηνλ ηχπν g = g1+ g2+ g3+…+ gλ /Ν 

 

g = …………………………… 

 

 Πνπ λνκίδεηο φηη νθείιεηαη ε δηαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ g πνπ ππνιφγηζεο θαη ζηελ ζεσξεηηθή 

ηηκή g = 9,8m/s
2 
; 



 

 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 

Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο (2) 

 

Ολνκαηεπώλπκν …………………………………………………………. 

 

Σκήκα …………………………………. 

 

 

BHMA 1o  

 Με ην παρχκεηξν, κέηξεζε ην πάρνο ηεο κπίιηαο.  

 

D = …………………… 

ΒΖΜΑ 2
ν 

 Με έλα λήκα ζηάζκεο επζπγξάκκηζε ηηο δπν θσηνπχιεο ψζηε λα εμαζθαιίζεηο φηη ην 

ζψκα πέθηνληαο ζα πεξλά αλάκεζά ηνπο. 

 

 Ρχζκηζε ην κεηξεηή ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο F2.  

 

 Άθεζε ηελ κπίιηα λα πέζεη ειεχζεξα  θαη θαηέγξαςε ηελ έλδεημε ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ 

πίλαθα. Δπαλέιαβε άιιεο δχν θνξέο θαη ζπκπιήξσζε ηελ ππφινηπε ζηήιε. 

 

 Ρχζκηζε ηνλ κεηξεηή ζε ιεηηνπξγία F1. 

 

 Άθεζε ηελ κπίιηα λα πέζεη ειεχζεξα  θαη θαηέγξαςε ηηο δχν ελδείμεηο ζηελ δεχηεξε θαη 

ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα. Δπαλέιαβε άιιεο δχν θνξέο θαη ζπκπιήξσζε ηηο  ππφινηπεο 

ζηήιεο.  

 

Υξφλνο 

πηψζεο (Γtνι) 

Γt1 

 

Γt2 

  

 
 

 

 
 

      

      

      

 

 Τπνιφγηζε ηελ κέζε ηηκή ηνπ g:    = …………………. 

 

 Πνπ λνκίδεηο φηη νθείιεηαη ε δηαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ g πνπ ππνιφγηζεο θαη ζηελ 

ζεσξεηηθή ηηκή g = 9,8m/s
2 
; 



 

 

ΚΡΟΤΖ Δ ΜΗΑ ΓΗΑΣΑΖ - ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ ΟΡΜΖ -  

ΔΛΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΖ ΔΛΑΣΗΚΖ ΚΡΟΤΖ 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ΟΝΟΜΑ/ΔΠΧΝΤΜΟ_________________________________________________ 

 

Α. Ίζεο κάδεο 

Πξαγκαηνπνηήζηε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία φπσο πεξηγξάςακε πξηλ.  

ηελ νζφλε ηνπ ρξνλνκέηξνπ εκθαλίδνληαη νη κεηξήζεηο tπξνζπίπηνπζαο θαη tζηφρνπ 

Δπαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία 5-6 θνξέο θαη ππνινγίζηε ηελ κέζε ηηκή ησλ ρξφλσλ. 

πκπιεξψζηε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ Α 

ΠΗΝΑΚΑ Α 

 

 1 2 3 4 5 t(κέζε 

ηηκή) 

tπξνζπίπηνπζα       

tζηφρνπ       

  

πγθξίλνκε ηηο ηηκέο θαη αλ νη ρξφλνη είλαη ίδηνη ε νξκή δηαηεξείηαη. Δμεγήζηε γηαηί. 

Αλ δελ ζπκβαίλεη απηφ, αλαθέξεηε ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο. 

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

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

 

Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα δηαηεξείηαη; Δμεγήζηε. 

Ση ζπκπεξαίλεηο γηα ηελ ειαζηηθφηεηα (ή φρη) ηεο θξνχζεο.  

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

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

 

Β Άληζεο κάδεο 

Βιέπνπκε ζηελ νζφλε ηνπ ρξνλνκέηξνπ ηξεηο κεηξήζεηο tπξνζπίπηνπζαο=t1 ,tζηφρνπ=t2 θαη 

tπξνζπίπηνπζαο κεηά=t΄1. Θπκφκαζηε φηη γηα t1 δελ παίξλνπκε απηφλ ηνλ ρξφλν αιιά απηφλ πνπ είρακε  

κεηξήζεη γηα ηελ πξνζπίπηνπζα πξηλ ηνπνζεηήζνπκε ηελ ζθαίξα- ζηφρν πάλσ ζηνλ αμνλίζθν. 

Δπαλαιακβάλνκε ηε δηαδηθαζία 5-6 θνξέο θαη ππνινγίδνπκε ηελ κέζε ηηκή ησλ ρξφλσλ. 

Πξνζέρνκε θάζε θνξά λα αθήλνπκε ηελ ζθαίξα απφ ην ίδην χςνο ζηνλ αινπκηλέλην δηάδξνκν. 

πκπιεξψλνπκε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ Β 

ΠΗΝΑΚΑ Β 

 1 2 3 4 5 t(κέζε 

ηηκή) 

t1       

t2       

t΄1       

 

Επγίδνπκε ηηο κάδεο θαη θαηαγξάθνπκε ηηο ηηκέο 

m1=  ……………………                                      m2= ……………………… 



 

 

Γίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή φηη ε δηάκεηξνο θάζε ζθαίξαο είλαη 15mm. 

Θπκεζείηε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ηαρχηεηαο θαη  ππνινγίζηε ηελ νξκή  ηνπ ζπζηήκαηνο 

ησλ ζθαηξψλ pαξρ θαη pηει. 

Διέγμηε αλ ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη. Δξκελεχζηε ηα απνηειέζκαηά ζαο. 

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

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

Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη; Δμεγήζηε. 

Ση ζπκπεξαίλεηο γηα ηελ ειαζηηθφηεηα (ή φρη) ηεο θξνχζεο; 

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

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

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

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

 

Γηαηί επηιέμακε λα είλαη ζηφρνο ε γπάιηλε ζθαίξα θαη φρη ε κεηαιιηθή; 

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

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

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

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

 

Διέγμηε ηηο γλώζεηο ζαο 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηνχκε θξνχζε κε άληζεο κάδεο m1, m2 θαη αξρηθά ε κάδα m2 

είλαη αθίλεηε, μεθηλψληαο απφ ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο λα απνδεηρζεί ε ζρέζε: 1/t1=1/t΄1 

+ m2/m1t2  

Αθφκα μεθηλψληαο απφ ηε ζρέζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο λα δείμεηε φηη ηζρχεη ε 

ζρέζε: 1/t1
2
=1/t΄1

2
+m2/m1t2

2 
 

Ση θεξδίδνπκε αλ ρξεζηκνπνηνχζακε απηέο ηα ζρέζεηο ζηνπο πεηξακαηηθνχο ππνινγηζκνχο καο 

γηα ηελ επαιήζεπζε (ή φρη) ηεο δηαηήξεζεο ηεο νξκήο θαη ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο; 

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

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

Ζ κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηεξείηαη, αλ δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα; Ση γίλεηαη 

κε ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο; 

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

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

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

 



 

 

ΓΤΝΑΜΖ LAPLACE – Φύιιν Δξγαζίαο 

Ολνκαηεπώλπκν 

  

A. ηόρνη:  

Πνηνηηθή εμέηαζε ηεο επίδξαζεο δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ζηε δχλακε   

( F ) πνπ δέρεηαη ξεπκαηνθφξνο αγσγφο (θαηά κέηξν θαη θαηεχζπλζε), φηαλ βξίζθεηαη 

ηνπνζεηεκέλνο θάζεηα ζηηο δπλακηθέο γξακκέο νκνγελνχο καγλεηηθνχ πεδίνπ.   

a) Δπίδξαζε έληαζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ( Η )  

b) Δπίδξαζε κήθνπο αγσγνχ ην νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζην καγλεηηθφ πεδίν. ( l )  

c) Δπίδξαζε έληαζεο καγλεηηθνχ πεδίνπ ( Β )  

 

  

B. Απαξαίηεηα όξγαλα θαη πιηθά:  

• Γηάηαμε επζχγξακκνπ αγσγνχ  

• Σξνθνδνηηθφ ζπλερνχο ηάζεο  

• Γπν ηζρπξνί καγλήηεο ίδηαο ηζρχνο  

• Έλαο καγλήηεο κεγαιχηεξεο ηζρχνο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο  

• Έλα ακπεξφκεηξν κε ην κεδέλ ζηε κέζε ηεο θιίκαθαο  

• Έλα δηαθφπηε  

• Καιψδηα ζχλδεζεο  

 

  

Γ. Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία:   

(1) Πξαγκαηνπνηνχκε ηε δηάηαμε ηεο εηθφλαο 1.   

 πλδένπκε ζε ζεηξά ην ηξνθνδνηηθφ, ηνλ επζχγξακκν αγσγφ, ην ακπεξφκεηξν θαη ηνλ δηαθφπηε.   

 Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ καγλήηε κεγαιύηεξεο ηζρύνο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην καγλεηηθφ πεδίν 

κέζα ζην νπνίν βάδνπκε ηνλ επζχγξακκν αγσγφ. Ο καγλήηεο πνπ δηαζέησ είλαη πην ζηελφο ζηηο 

άθξεο θαη αξθεηά πην πιαηχο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. ε απηή ηε 

θάζε ηνπνζεηψ ηνλ αγσγφ ζην πην ζηελφ ηκήκα ηνπ 

καγλήηε.  

i) Δθαξκφδνπκε ζηα άθξα ηνπ επζχγξακκνπ αγσγνχ ηάζε 

V1=  ….V.  

ii) Κιείλνπκε ηνλ δηαθφπηε.  

iii) Καηαγξάθνπκε ηελ έλδεημε ηνπ ακπεξφκεηξνπ Η1 = …Α.  

Ο δείθηεο θηλείηαη πξνο ηα …………. (δεμηά, αξηζηεξά)  

iv) Παξαηεξνχκε φηη ν αγσγφο θηλείηαη πξνο ηα  ………….. 

(αξηζηεξά, δεμηά, κέζα, έμσ)  

 

πκπεξαίλνπκε φηη φηαλ ην ξεχκα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θνξά, πνπ δειψλεηαη απφ ηελ θίλεζε 

ηνπ δείθηε ηνπ ακπεξφκεηξνπ πξνο ηα ………., ηφηε ν αγσγφο δέρεηαη δχλακε κε θαηεχζπλζε 

πξνο ηα ……………  

 



 

 

  

       

(2) ηελ ζπλέρεηα αιιάδνπκε ηελ πνιηθφηεηα, άξα αιιάδεη θαη ε θνξά ηνπ ξεχκαηνο. (ια ηα 

άιια κεγέζε παξακέλνπλ ίδηα)  

Παξαηεξνχκε φηη ν αγσγφο δέρεηαη δχλακε κε θαηεχζπλζε πξνο ηα  

………………… 

πγθξίλνπκε ηηο παξαηεξήζεηο απηήο ηεο θάζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θάζεο (1).    

πκπεξαίλνπκε φηη φηαλ ην ξεχκα έρεη …………….. θαηεχζπλζε ηφηε αιιάδεη θαη ε …………… 

ηεο δχλακεο.  

 Πνηα είλαη ε εθηίκεζή ζαο γηα ην κέηξν ηεο δχλακεο;     

       

(3) Γηαηεξνχκε ηε δηάηαμε φπσο έρεη θαη ζπλερίδνπκε σο εμήο:  

i) Δθαξκφδνκε ζηα άθξα ηνπ επζχγξακκνπ αγσγνχ ηάζε  V2 =2V1.  

ii) Καηαγξάθνπκε ηελ έλδεημε ηνπ ακπεξφκεηξνπ Η2 = ……. Α Ο δείθηεο θηλείηαη πξνο ηα 

……………. (δεμηά, αξηζηεξά)  

iii) Παξαηεξνχκε φηη ν αγσγφο θηλείηαη πξνο ηα ……………. (αξηζηεξά ,δεμηά ,κέζα ,έμσ)  

 

πγθξίλνπκε ηηο παξαηεξήζεηο απηήο ηεο θάζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θάζεο (2).    

πκπεξαίλνπκε φηη φηαλ ην ξεχκα έρεη ηελ ίδηα θνξά (ίδηα θαηεχζπλζε θίλεζεο ηνπ δείθηε ζην 

ακπεξφκεηξν) αιιά ηηκή Η2= ….Η1 ηφηε ν αγσγφο δέρεηαη δχλακε ……………… (ίδηαο, 

δηαθνξεηηθήο) θαηεχζπλζεο θαη ……………..  (κεγαιχηεξνπ, κηθξφηεξνπ) κέηξνπ. [ Σν 

θαηαιαβαίλνπκε απφ ηελ έληαζε ηνπ ηηλάγκαηνο ηνπ αγσγνχ.]  

  

(4) ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχκε ηνλ αγσγφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ καγλήηε, φπνπ είλαη πην πιαηχο θαη 

επνκέλσο ε έθηαζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ είλαη πην κεγάιε. Με απηφ ηνλ ηξφπν απμάλνπκε ην 

κήθνο ηνπ αγσγνχ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην καγλεηηθφ πεδίν.    

Παξαηεξνχκε φηη ε δχλακε έρεη ηελ ……………. θαηεχζπλζε κε ηελ πεξίπησζε a)(3) αιιά ην 

κέηξν ηεο εθηηκνχκε φηη είλαη ………………… 

  

(5) Αληηθαζηζηνχκε ηνλ ηζρπξφ καγλήηε κε ηνπο δπν αζζελέζηεξνπο, δειαδή ειαηηψλνπκε ηελ 

έληαζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ (Β).     Πξνζέρνπκε ην κήθνο ηνπ αγωγνύ πνπ βξίζθεηαη κέζα 

ζην καγλεηηθό πεδίν λα είλαη ην ίδην κε απηό πνπ ήηαλ ζηελ πεξίπηωζε (a). Γηα ην ιόγν 

απηό βάδνκε ηνπο δπν καγλήηεο ηνλ έλα δίπια ζηνλ άιιν. (Δηθόλα 2)   



 

 

Αθόκα πξνζέρνκε λα κελ αιιάμεη ε θαηεύζπλζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίπηωζε (a). [Πξέπεη λα γλωξίδνπκε δειαδή ηελ 

πνιηθόηεηα ηωλ καγλεηώλ]  

i) Δθαξκφδνκε ζηα άθξα ηνπ επζχγξακκνπ  

αγσγνχ ηάζε V1 [Σελ ίδηα κε ηελ  

πεξίπησζε a) (1)]  

ii) Κιείλνπκε ηνλ δηαθφπηε  

iii) Καηαγξάθνπκε ηελ έλδεημε ηνπ ακπεξφκεηξνπ Η1 =….Α  

 

Ο δείθηεο θηλείηαη πξνο ηα …………(δεμηά, αξηζηεξά)  

iv) Παξαηεξνχκε φηη ν αγσγφο θηλείηαη πξνο ηα ……….. (αξηζηεξά ,δεμηά ,κέζα ,έμσ)  

 

πγθξίλνπκε ηηο παξαηεξήζεηο απηήο ηεο θάζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θάζεο a) (1)  

πκπεξαίλνπκε φηη φηαλ ν αγσγφο βξίζθεηαη κέζα ζε αζζελέζηεξν καγλεηηθφ πεδίν ε δχλακε 

πνπ δέρεηαη έρεη …………… (ίδηα, δηαθνξεηηθή ) θαηεχζπλζε. Σν κέηξν ηεο δχλακεο εθηηκνχκε 

φηη είλαη  …………… (κηθξφηεξν, κεγαιχηεξν).  

(2) Αιιάδνπκε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ      αλαπνδνγπξίδνληαο ηνπο καγλήηεο. 

(φια ηα άιια παξακέλνπλ ηα ίδηα.)  

Παξαηεξνχκε φηη ν αγσγφο θηλείηαη πξνο ηα ………………… (δεμηά, αξηζηεξά, κέζα, έμσ)  

πγθξίλνπκε κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θάζεο b) (1)  

πκπεξαίλνπκε φηη φηαλ αιιάμεη ε θαηεχζπλζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηφηε ε θαηεχζπλζε ηεο 

δχλακεο πνπ δέρεηαη ν αγσγφο είλαη ……………. (ίδηα, δηαθνξεηηθή). Δθηηκνχκε φηη ην κέηξν 

ηεο δχλακεο είλαη ………………… (ίδην, δηαθνξεηηθφ).  

  

ε θάζε πεξίπησζε πξηλ πξαγκαηνπνηήζνπκε ην επφκελν βήκα αλνίγνπκε ηνλ δηαθφπηε θαη 

πεξηκέλνπκε λα εξεκίζεη ν αγσγφο.  

  

Δίκαζηε ηψξα ζε ζέζε λα επηβεβαηψζνπκε ηνλ παξαθάησ λφκν:  

Σο μέηπο ηηρ δύναμηρ Laplace εξαπηάηαι από ηην ένηαζη ηος ηλεκηπικού πεύμαηορ πος 

διαππέει έναν αγωγό, από ηην ένηαζη ηος μαγνηηικού πεδίος μέζα ζηο οποίο βπίζκεηαι ο 

αγωγόρ και από ηο μήκορ ηος αγωγού πος βπίζκεηαι μέζα ζηο μαγνηηικό πεδίο.  

 Η καηεύθςνζή ηηρ εξαπηάηαι από ηην θοπά ηος ηλεκηπικού πεύμαηορ και ηη θοπά ηος 

μαγνηηικού πεδίος.  

 



 

 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΓΗΑΓΟΖ ΚΤΜΑΣΟ – ΣΑΗΜΟ ΚΤΜΑ 

 

 

ηφρνη ηεο άζθεζεο: 

 

Οη καζεηέο: 

 λα  θαηαλνήζνπλ όηη   

o ε ηαρύηεηα δηάδνζεο εμαξηάηαη από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κέζνπ δηάδνζεο. 

o ην ζηάζηκν θύκα δεκηνπξγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπρλόηεηεο, ζε  ρνξδή νξηζκέλνπ κήθνπο. 

 λα ππνινγίζνπλ ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ζε δεδνκέλν κέζν εθαξκόδνληαο ηελ εμίζσζε ηεο 

θπκαηηθήο 

 λα πξνβιέςνπλ ηηο ηδηνζπρλόηεηεο ζπληνληζκνύ ηεο ρνξδήο  

 

Τιηθά. 

 

 Γελλήηξηα ζπρλνηήησλ 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθφο ηαιαλησηήο  – 

ειάζκαηα 

 Νήκα (πεξίπνπ  1,5m); 

 Βαξίδηα (50 & 150g) 

 Σξνραιία  

 

Θεσξία. 

 

 Ζ ηαρχηεηα ηνπ δηάδνζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ θχκαηνο  (δηακήθεο  – εγθάξζην) θαη  

απφ ην κέζν δηάδνζεο. ε κία ρνξδή γξακκηθήο ππθλφηεηαο κ,  πνπ είλαη ηελησκέλε κε ηάζε 

F, ε ηαρχηεηα δηάδνζεο ελφο εγθάξζηνπ θχκαηνο είλαη:  

 
 Ζ ηαρχηεηα δηάδνζεο πδ θαη ην κήθνο θχκαηνο ι ζπλδένληαη κε ηελ ζεκειηψδε εμίζσζε ηεο 

θπκαηηθήο:  

πδ = ι∙f 

φπνπ  f  ε ζπρλφηεηα ηνπ θχκαηνο.  

 Καηά ηελ δεκηνπξγία ζηάζηκνπ θχκαηνο ηζρχεη φηη, ε 

απφζηαζε δχν δηαδνρηθψλ δεζκψλ  είλαη  ι/2.     

 Γηα  ηελ δεκηνπξγία ζηάζηκνπ ζε ρνξδή κήθνπο  L, 

ζηεξεσκέλεο ζε αθιφλεηα ζεκεία, ην κήθνο ηεο 

ρνξδήο πξέπεη λα είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ ι/2.  

 



 

 

Δθηέιεζε 

 

Με ηελ βνήζεηα ηνπ Ζ/Μ ηαιαλησηή 

πξνθαινχκε ηαιάλησζε ζηα ειάζκαηα 

πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ θαη δεηάκε απφ 

ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζηηο 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο ηνπ Φχιινπ 

Δξγαζίαο.  (Οκάδα εξσηήζεσλ Α) 

 

ηελ ζπλέρεηα ζπλδένπκε ηνλ ζπάγθν κε 

ηνλ ηαιαλησηή θαη ην βαξίδη, θαη 

ελεξγνπνηνχκε ηελ δηάηαμε. 

Πξνζζέηνπκε επηπιένλ βάξνο θαη επαλαιακβάλνπκε. Οη καζεηέο απαληνχλ ζηηο 

ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ Φ.Δ. (Αλ ζπλνιηθά ηεηξαπιαζηάζνπκε ηελ ηάζε ηνπ 

λήκαηνο, ε ηαρχηεηα δηάδνζεο ζα δηπιαζηαζηεί).  

 

Γελ  ηξνθνδνηνχκε  ηνλ ηαιαλησηή 

κε ξεχκα πεξηζζφηεξν απφ 1Α. Γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν είλαη πξνηηκφηεξν 

λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ 

ηξνθνδνζία ηνπ ηελ έμνδν Power 

Out ηεο γελλήηξηαο ζπρλνηήησλ.   

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε κπνξεί λα 

γίλεη ζηελ ηάμε, ζαλ εθαξκνγή ηεο 

ζρεηηθήο ζεσξίαο (ζηάζηκν θχκα, 

ηαρχηεηα δηάδνζεο, ζεκειηψδεο 

λφκνο ηεο θπκαηηθήο).   

 

 

 

 



 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΓΗΑΓΟΖ ΚΤΜΑΣΟ – ΣΑΗΜΟ ΚΤΜΑ 

 

 Α. 

1. ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζπκπιήξσζε ηηο ηηκέο ηεο πξψηεο ζπρλφηεηαο γηα ηελ νπνία 

δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θχκα ζε θάζε έλα έιαζκα. 

 

2. Με ηελ βνήζεηα ηνπ δηπιαλνχ ζρήκαηνο, 

ππνιφγηζε ην κήθνο θχκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε 

θάζε ζπρλφηεηα.  

 

3. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ζεκειηψδε εμίζσζε ηεο 

θπκαηηθήο,  ππνιφγηζε ηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο 

ηνπ θχκαηνο γηα θάζε ηηκή ζπρλφηεηαο .  Ση 

παξαηεξείο γηα ηελ ηαρχηεηα πνπ ππνιφγηζεο; 

 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………….  

 

4. Δπέιεμε ηελ ζσζηή απφ ηηο επφκελεο πξνηάζεηο.  

Α. Ζ ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο είλαη αλάινγε ηεο ζπρλφηεηαο. 

Β.  Ζ ηαρχηεηα δηάδνζεο  εμαξηάηαη απφ ην κήθνο θχκαηνο. 

Γ. Σν κήθνο θχκαηνο θαη ε ζπρλφηεηα κεηαβάιινληαη αληηζηξφθσο αλάινγα.   

 

5. Αλ απμήζσ ηε ζπρλφηεηα ελφο απφ ηα ειάζκαηα,  ζα δεκηνπξγεζεί μαλά ζηάζηκν θχκα;   

Αηηηνιφγεζε ηελ απάληεζε ζνπ. 

 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Μήθνο Διάζκαηνο 

(cm) 
πρλφηεηα (Hz) Μήθνο θχκαηνο (m) 

Σαρχηεηα δηάδνζεο 

(m/s) 

    

    

    

    

    

                              L 
 
 
 
 
 
 
                  λ/2                             λ/4             



 

 

B. 

6. ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζεκείσζε ην κήθνο ηνπ ζπάγθνπ, ηηο ζπρλφηεηεο ζηηο νπνίεο 

δεκηνπξγνχληαη ζηάζηκα θχκαηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Τπνιφγηζε ην 

γηλφκελν ι∙f , γηα θάζε  πεξίπησζε.  

 

 

 

 

7. Ση ζρέζε έρνπλ νη ζπρλφηεηεο κεηαμχ ηνπο;   

 

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

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

 

8. Απφ ηελ κέζε ηηκή ησλ γηλνκέλσλ ι∙f, ππνιφγηζε ηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο ησλ θπκάησλ (απφ 

ηα νπνία πξνέθπςαλ ηα ζηάζηκα πνπ παξαηήξεζεο).  

 

9. Μεηά ηελ αχμεζε ηεο δχλακεο πνπ ηεληψλεη ηνλ ζπάγθν, επαλέιαβε ηα πξνεγνχκελα βήκαηα 

(6,7) θαη ππνιφγηζε μαλά ηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο.  

 

10. χγθξηλε ηηο δχν ηαρχηεηεο. Ση ζπκπεξαίλεηο;  

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

11. Μπνξείο λα πξνβιέςεηο άιιεο ζπρλφηεηεο ζπληνληζκνχ γηα ηνλ ζπάγθν, ζε θάζε πεξίπησζε;  

Μήθνο 

ζπάγθνπ 

(cm) 

πρλφηεηα  f 

(Hz) 

Αξηζκφο 

δεζκψλ 

Μήθνο 

θχκαηνο  

ι (m) 

ι∙f 
Σαρχηεηα 

δηάδνζεο(m/s) 

 Πξψηε νκάδα κεηξήζεσλ 

     

    

    

    

Γεχηεξε νκάδα κεηξήζεσλ (απμεκέλε δχλακε ηάζεο) 

     

    

    

    



 

 

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

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

 

12. Υαξαθηήξηζε ηηο επφκελεο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο.  

Α. Ζ ηαρχηεηα δηάδνζεο εμαξηάηαη απφ ην κέζν δηάδνζεο 

Β. Ζ ηαρχηεηα δηάδνζεο ελφο νδεχνληαο θχκαηνο, εμαξηάηαη απφ  ηελ ζπρλφηεηα ηνπ.  

Γ. Σν κήθνο θχκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηνλ ζπάγθν, (γηα κηα δεδνκέλε ζπρλφηεηα) 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηάζε πνπ ηεληψλεη ηνλ ζπάγθν. 

Γ. ηξέθνληαο ηα θιεηδηά κίαο θηζάξαο, αιιάδνπκε ηελ ηάζε ηεο θάζε ρνξδήο, άξα θαη ηηο 

ζπρλφηεηεο ζηηο νπνίεο  δεκηνπξγνχληαη ζηάζηκα θχκαηα πάλσ ηεο  (ζπρλφηεηεο 

ζπληνληζκνχ)   



 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΑΚΖΖ ΦΤΗΚΖ Α ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΤΝΘΔΖ ΜΖ ΤΓΓΡΑΜΜΗΚΧΝ  ΓΤΝΑΜΔΧΝ 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ  

ηνπ/ηεο………………………………………………………………………Σκήκα…………… 

 

Λίγε ζεωξία: 

 

ηαλ ςάρλνπκε ηελ ζπληζηακέλε δχλακε ζπγγξακκηθψλ δπλάκεσλ, νξίδνπκε ζεηηθή 

θνξά θαη πξνζζέηνπκε θάζε δχλακε κε ην πξφζεκφ ηεο. 

Με ην πείξακα απηφ ζα δνχκε φηη ε ζπληζηακέλε δχλακε ζε πεξίπησζε πνπ 

πξνζζέηνπκε κε ζπγγξακκηθέο δπλάκεηο  ΔΞΑΡΣΑΣΑΗ απφ ηελ γσλία πνπ ζρεκαηίδνπλ 

νη δπλάκεηο κεηαμχ ηνπο. 

ηαλ νη δπλάκεηο ζρεκαηίδνπλ γσλία κεηαμχ ηνπο δελ κπνξψ πηα λα ηηο πξνζζέησ 

θνηηάδνληαο κφλν ην κέηξν θαη ηελ θνξά ηνπο. Ζ γσλία πνπ ζρεκαηίδνπλ νη δπν δπλάκεηο 

θαζνξίδεη ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο. 

Πείξακα: 

Θα θξεκάηε βαξηδάθηα ζηνλ θξίθν θαη ζηα λήκαηα θαη αθήλεηε ηνλ θξίθν λα 

ηζνξξνπήζεη. 

Αθνχ ν θξίθνο ηζνξξνπεί απηφ ζεκαίλεη φηη ε δχλακε πνπ αζθείηαη ζηνλ θξίθν απφ ηα 

βαξηδάθηα πνπ θξέκνληαη απφ απηφλ, ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ δπν άιισλ δπλάκεσλ 

πνπ αζθνχληαη ζηνλ θξίθν απφ ηα βαξηδάθηα πνπ θξέκνληαη απφ ηα λήκαηα. 

ε θάζε βήκα ηεο άζθεζεο ζα κεηξάηε ηελ γσλία πνπ ζρεκαηίδνπλ νη δπλάκεηο κε ην 

κνηξνγλσκφλην, θαη ζα θαηαγξάθεηε ζηνλ πίλαθα ηελ γσλία θαη ηηο δπλάκεηο  πνπ 

αζθνχληαη ζην ζψκα, ζεσξψληαο φηη θάζε βαξηδάθη αζθεί δχλακε F, νπφηε ηα δπν 

βαξηδάθηα αζθνχλ 2F, ηα ηξία 3F θηι. 

 

ΒΖΜΑ 1ν :Κξεκάζηε έλα βαξηδάθη ζε θάζε 

ζέζε.(Μεηξήζηε ηελ γσλία θαη θαηαγξάςηε ζηνλ 

πίλαθα ηηο κεηξήζεηο ζαο) 

Πξνζέμηε φηη  κία δχλακε  1F  

εμηζνξξνπεί δχν δπλάκεηο 1F θαη 1F . 

Οη δπλάκεηο 1F θαη 1F ζρεκαηίδνπλ 

 γσλία 120 θαη φηαλ πξνζηεζνχλ  

δίλνπλ ζπληζηακέλε δχλακε κέηξνπ 

 …….., πνπ εμηζνξξνπείηαη απφ ηελ δχλακε 1F απφ ην βαξηδάθη πνπ θξέκεηαη απφ ηνλ 

θξίθν. 

 

ΒΖΜΑ 2ν :Κξεκάζηε ΑΚΟΜΑ  έλα βαξηδάθη ζε ΚΑΘΔ ζέζε. 

Έηζη ηψξα ππάξρνπλ δπν βαξηδάθηα ζε θάζε ζέζε.(Μεηξήζηε ηελ γσλία θαη θαηαγξάςηε 

ζηνλ πίλαθα ηηο κεηξήζεηο ζαο) 

  1F                            1F 

                     120
o 

 

 

                    1F 



 

 

Πξνζέμηε φηη  κία δχλακε  2F εμηζνξξνπεί δχν δπλάκεηο 2F θαη 2F . 

Οη δπλάκεηο 2F θαη 2F ζρεκαηίδνπλ γσλία ………. θαη φηαλ πξνζηεζνχλ δίλνπλ 

ζπληζηακέλε δχλακε κέηξνπ………, πνπ εμηζνξξνπείηαη απφ ηελ δχλακε 2F ηνπ 

βαξηδηνχ πνπ θξέκεηαη απφ ηνλ θξίθν. 

 

ΒΖΜΑ3ν:Βάιηε ζην έλα λήκα 2 βαξηδάθηα ,ζην άιιν λήκα 3βαξηδάθηα θαη ζηνλ θξίθν 4 

βαξηδάθηα. (Μεηξήζηε ηελ γσλία θαη θαηαγξάςηε ζηνλ πίλαθα ηηο κεηξήζεηο ζαο) 

Πξνζέμηε φηη  δχλακε  4F  εμηζνξξνπεί δπλάκεηο 2F θαη 3F   

Οη δπλάκεηο 2F θαη 3F ζρεκαηίδνπλ γσλία ……… θαη φηαλ πξνζηεζνχλ δίλνπλ 

ζπληζηακέλε δχλακε κέηξνπ………,πνπ εμηζνξξνπείηαη απφ ηελ δχλακε 4F πνπ 

θξέκεηαη απφ ηνλ θξίθν. 

 

ΒΖΜΑ 4
ν
 :Βάιηε ζηνλ κεζαίν θξίθν 5 βαξάθηα, ζην δεμί λήκα  4 βαξηδάθηα  θαη 

αξηζηεξά 3. 

Πξνζέμηε φηη  δχλακε 5F  εμηζνξξνπεί δπλάκεηο 4F θαη 3F   

Οη δπλάκεηο 3F θαη 4F ζρεκαηίδνπλ γσλία ……… θαη φηαλ πξνζηεζνχλ δίλνπλ 

ζπληζηακέλε δχλακε κέηξνπ ………,πνπ εμηζνξξνπείηαη απφ ηελ δχλακε 5F πνπ 

θξέκεηαη απφ ηνλ θξίθν. 

 

ΓΤΝΑΜΖ ζην 

ΓΔΞΗ  

ΝΖΜΑ 

ΓΤΝΑΜΖ ΣΟΝ 

ΜΔΑΗΟ ΚΡΗΚΟ 

ΓΤΝΑΜΖ ΣΟ 

ΑΡΗΣΔΡΟ ΝΖΜΑ 

ΓΧΝΗΑ ΜΔΣΑΞΤ 

ΣΧΝ ΓΤΟ 

ΝΖΜΑΣΧΝ. 

    

    

    

    

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: 

ηαλ πξνζζέηνπκε δπν δπλάκεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ γσλία κεηαμχ ηνπο ην  ε 

ζπληζηακέλε δχλακε πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο ΔΞΑΡΣΑΣΑΗ απφ ηελ γσλία πνπ 

ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο.  

 



 

 

ύλζεζε Γπλάκεωλ - Αζθήζεηο. 

 

 Οη δχν δπλάκεηο ζηα παξαθάησ ζρήκαηα, έρνπλ κέηξα F1 = 8Ν θαη F2 = 6N. Πφζε 

είλαη ε ζπληζηακέλε δχλακε ζε θάζε πεξίπησζε; (ρεδηάζηε ηελ θαη ππνινγίζηε 

ην κέηξν ηεο).   

 

 ρεδηάζηε δχν δπλάκεηο AF


 θαη BF


κε ίδην ζεκείν εθαξκνγήο, ζε θάζεηεο κεηαμχ 

ηνπο δηεπζχλζεηο. Αλ ηα κέηξα ηνπο είλαη 3Ν θαη 4Ν είλαη αληίζηνηρα, πνηα είλαη ε 

ζπληζηακέλε ηνπο;

                          1F


 

                          2F


                                   Fνι =  …………………………   

1F


 

                                                            Fνι = ………………………………… 

 

 

 

1F


                                                         2F


 

     Fνι = ………………………………… 

 

                   90
ν 



 

 

ΣΡΗΒΖ ΟΛΗΘΖΖ  

 

 

Λίγε ζεωξία: Ζ ηξηβή  είλαη κηα δχλακε πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

επηθάλεηα επαθήο δπν ζσκάησλ φηαλ ην  έλα ηείλεη λα θηλεζεί 

ζε ζρέζε κε ην άιιν. Ζ ηξηβή  αληηηίζεηαη πάληα ζηελ θίλεζε 

θαη έρεη θνξά αληίζεηε απφ ηελ θνξά πνπ ζέιεη λα θηλεζεί ην 

ζψκα. 

ηαλ πξνζπαζνχκε λα θηλήζνπκε έλα ζψκα  

αζθψληαο ηνπ κηα δχλακε (ζρήκα)  θαη ην 

ζψκα παξακέλεη ΑΚΗΝΖΣΟ, ηφηε ε ηξηβή πνπ T 

εκθαλίδεηαη νλνκάδεηαη ζηαηηθή ηξηβή . 

Απφ ηνλ 1
ν
 λφκν ηνπ Νεχησλα αθνχ ην ζψκα είλαη αθίλεην, F=0. Άξα F-T=0 νπφηε F=T θαη έηζη ε 

ζηαηηθή ηξηβή είλαη ίζε κε ηελ δχλακε πνπ αζθνχκε εκείο ζην ζψκα θάζε θνξά. 

Τπάξρεη κηα κέγηζηε ηηκή ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο πνπ ηελ νλνκάδνπκε Σνξ νξηαθή ηξηβή γηα ηελ νπνία 

ην ζψκα παξακέλεη αθίλεην. ηαλ ε ηηκή ηεο δχλακεο πνπ αζθνχκε μεπεξάζεη απηήλ ηεο νξηαθήο 

ηξηβήο Σνξ ηφηε ην ζψκα ζα αξρίζεη λα νιηζζαίλεη. Σελ ηξηβή πνπ εκθαλίδεηαη ηελ νλνκάδνπκε ηξηβή 

νιίζζεζεο. 

 

Τιηθά γηα ην πείξακα: 

Γηα ην πείξακα ρξεηαδφκαζηε έλα απηνθηλνχκελν παηδηθφ ακαμάθη πνπ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα, 

έλα δπλακφκεηξν, ειαθξά μχιηλα πιαθίδηα (λα κπνξνχλ λα ζχξνληαη απφ ην ακαμάθη),έλα μχιηλν 

πιαθίδην πην βαξχ (γηα λα κειεηήζνπκε ηελ ζηαηηθή ηξηβή), έλα γπαιφραξην, ζεινηέηπ.

 

 T                             F 



 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 

ΣΡΗΒΖ ΟΛΗΘΖΖ  

 

 

Ολνκαηεπώλπκν ……………………………… 

 

 

α)Δίλαη ην κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κηθξόηεξν ή 

κεγαιύηεξν από ην κέηξν ηεο Σνξ; 

 

1o ΒΖΜΑ)Έρνληαο έλα δπλακφκεηξν πξνζαξκνζκέλν ζην 

ζψκα φπσο θαίλεηαη ζηελ θσηνγξαθία πξνζπαζήζηε λα 

θηλήζεηε ην ζψκα.  

ζε ψξα ην ζψκα είλαη ΑΚΗΝΖΣΟ ε δχλακε πνπ καο 

δείρλεη ην δπλακφκεηξν είλαη ίζε κε 

ηελ……………………….. 

πλερίζηε λα απμάλεηε ηελ δχλακε ζην δπλακφκεηξν. Ζ κέγηζηε έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ  

καο δείρλεη ηελ ……………………… 

Κάπνηα ζηηγκή ην ζψκα αξρίδεη λα θηλείηαη. 

Μφιηο ην ζψκα μεθηλάεη λα θηλείηαη ηη παξαηεξείηε ζηελ έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ 

απμάλεηαη ή ειαηηψλεηαη ; ………………….. 

Πψο νλνκάδεηαη ηψξα ε ηξηβή πνπ εκθαλίδεηαη 

ζην ζψκα;………………………………….. 

α)  Ζ ηξηβή νιίζζεζεο έρεη κέηξν κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν απφ ηελ Σνξ;…………………………. 

 

 

2o ΒΖΜΑ) 

Πξνζαξκφζηε ην δπλακφκεηξν ζην ακαμάθη θαη 

βάιηε έλα πιαθίδην λα ζχξεηαη απφ ην 

δπλακφκεηξν. 

Αθήζηε ην ακαμάθη λα θηλεζεί πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνχ. 

 

Σν ακαμάθη θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα νπόηε ε δύλακε ηνπ δπλακόκεηξνπ είλαη ίζε 

κε ηελ ηξηβή νιίζζεζεο. 

 

ΔΠΔΗΓΖ ΣΟ ΧΜΑ ΚΗΝΔΗΣΑΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ Ζ ΔΝΓΔΗΞΖ ΣΟΤ 

ΓΤΝΑΜΟΜΔΣΡΟΤ ΜΑ ΓΔΗΥΝΔΗ ΣΖΝ ΣΡΗΒΖ ΟΛΗΘΖΖ 

 

 

3o ΒΖΜΑ) 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε αλ ε ηξηβή νιίζζεζεο εμαξηάηαη από ην είδνο ηωλ 

επηθαλεηώλ πνπ ηξίβνληαη  

 

Α)Πξνζαξκφζηε ην δπλακφκεηξν ζην ακαμάθη θαη βάιηε έλα πιαθίδην λα ζχξεηαη απφ ην 

δπλακφκεηξν. 

Αθήζηε ην ακαμάθη λα θηλεζεί πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνχ. 

Ζ Σξηβή νιίζζεζεο είλαη: (ζεκεηψζηε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ)   Σ=…………. 



 

 

 

Β)Βάιηε ην ακαμάθη λα θηλεζεί πάλσ ζην γπαιφραξην  

Ζ Σξηβή νιίζζεζεο είλαη:  (εκεηψζηε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ ) Σ=…………. 

πκπέξαζκα: Ζ Σξηβή νιίζζεζεο (εμαξηάηαη/δελ εμαξηάηαη)……………….απφ ην είδνο ησλ 

επηθαλεηψλ πνπ ηξίβνληαη. 

 

4o ΒΖΜΑ) 

Δμεηάδνπκε αλ ε ηξηβή  νιίζζεζεο  

εμαξηάηαη από ηελ θάζεηε δύλακε Ν  πνπ  

δέρεηαη ε επηθάλεηα από ην ηξαπέδη (Ζ 

θάζεηε δύλακε κε ηελ νπνία ζπκπηέδνληαη 

νη επηθάλεηεο.)  

 

ην ζψκα αζθνχληαη ην βάξνο, ε θάζεηε 

δχλακε απφ ην ηξαπέδη ,ε δχλακε πνπ αζθεί 

ην ακαμάθη θαη ε ηξηβή. 

Απμήζηε ηελ δχλακε κε ηελ νπνία ζπκπηέδνληαη  νη επηθάλεηεο πξνζζέηνληαο αθφκα έλα 

πιαθάθη πάλσ ζην πιαθάθη πνπ ζχξεηαη θαη παξαηεξήζηε ηη ζπκβαίλεη κε ηελ ηξηβή: 

Απμάλεηαη ή ειαηηψλεηαη; 

     ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Ή ηξηβή νιίζζεζεο …………….( εμαξηάηαη/δελ εμαξηάηαη) απφ ηελ 

θάζεηε δχλακε Ν πνπ ζπκπηέδεη ηηο επηθάλεηεο θαη κάιηζηα φζν κεγαιψλεη ε Ν ηφζν 

(κεγαιψλεη/κηθξαίλεη) ………………………θαη ε ηξηβή νιίζζεζεο. 

 

5o ΒΖΜΑ) 

Δμεηάδνπκε αλ ε ηξηβή  νιίζζεζεο  εμαξηάηαη από ην εκβαδό ηεο επηθάλεηαο πνπ 

ηξίβεηαη 

Σνπνζεηήζηε ην ζψκα κε ηελ κεγάιε βάζε ηνπ λα ηξίβεηαη. 

Θέζηε ην ακαμάθη ζε ιεηηνπξγία θαη θαηαγξάςηε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ .Σ=……. 

Βάιηε ηψξα ην ακαμάθη λα ηξίβεηαη κε ηελ κηθξή πιεπξά. 

Θέζηε ην ακαμάθη ζε ιεηηνπξγία θαη θαηαγξάςηε ηελ έλδεημε ηνπ δπλακφκεηξνπ . 

Σ=……. 

Ζ ηξηβή νιίζζεζεο (εμαξηάηαη/δελ εμαξηάηαη)…………………. απφ ην εκβαδφ ηεο 

επηθάλεηαο πνπ ηξίβεηαη. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ζ Σξηβή νιίζζεζεο (εμαξηάηαη/δελ εμαξηάηαη)……………….απφ ην είδνο ησλ επηθαλεηψλ 

πνπ ηξίβνληαη. 

 Ή ηξηβή νιίζζεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ θάζεηε δχλακε Ν πνπ ζπκπηέδεη ηηο επηθάλεηεο θαη 

κάιηζηα  φζν κεγαιψλεη ε Ν ηφζν (κεγαιψλεη/κηθξαίλεη) ………………………θαη ε ηξηβή 

νιίζζεζεο. 

Ζ ηξηβή νιίζζεζεο (εμαξηάηαη/δελ εμαξηάηαη)…………………. απφ ην εκβαδφ ηεο 

επηθάλεηαο πνπ ηξίβεηαη. 



 

 

ΥΖΜΔΗΑ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

 
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ – ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΤΓΡΧΝ 

 

Τιηθά θαη πζθεπέο 

Νεξφ  

Οηλφπλεπκα 

Λάδη 

 

3 Ογθνκεηξηθνί θχιηλδξνη  

1 Επγφο 

 

Τπνινγηζκόο ππθλόηεηαο λεξνύ. 

 

1. Επγίζηε έλαλ ζηεγλφ θαη θαζαξφ νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν. εκεηψζηε ηε κάδα ηνπ (m1) 

………….. 

2. Βάιηε λεξφ κέζα ζηνλ νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν κέρξη ηα 100 mL. 

3. Επγίζηε μαλά ηνλ νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν. εκεηψζηε ηε κάδα ηνπ (m2) ………….. 

4. Τπνινγίζηε ηε κάδα ηνπ λεξνχ (m2-m1)…………………………………… 

5. Δπνκέλσο ε ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη ξ=m2-m1/V φπνπ V= 100 mL.  

 

Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία γηα ηα άιια πγξά. 

 

Τπνινγηζκόο ππθλόηεηαο ιαδηνύ. 

 

1. Επγίζηε έλαλ ζηεγλφ θαη θαζαξφ νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν. εκεηψζηε ηε κάδα ηνπ (m1) 

………….. 

2. Βάιηε ιάδη κέζα ζηνλ νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν κέρξη ηα 100 mL. 

3. Επγίζηε μαλά ηνλ νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν. εκεηψζηε ηε κάδα ηνπ (m2) ………….. 

4. Τπνινγίζηε ηε κάδα ηνπ ιαδηνχ (m2-m1)…………………………………… 

5. Δπνκέλσο ε ππθλφηεηα ηνπ ιαδηνχ είλαη ξ=m2-m1/V φπνπ V= 100 mL.  

 

 

Τπνινγηζκόο ππθλόηεηαο νηλνπλεύκαηνο. 

 

1. Επγίζηε έλαλ ζηεγλφ θαη θαζαξφ νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν. εκεηψζηε ηε κάδα ηνπ (m1) 

………….. 

2. Βάιηε νηλφπλεπκα κέζα ζηνλ νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν κέρξη ηα 100 mL. 

3. Επγίζηε μαλά ηνλ νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν. εκεηψζηε ηε κάδα ηνπ (m2) ………….. 

4. Τπνινγίζηε ηε κάδα ηνπ νηλνπλεχκαηνο (m2-m1)…………………………………… 

5. Δπνκέλσο ε ππθλφηεηα ηνπ νηλνπλεχκαηνο είλαη ξ=m2-m1/V φπνπ V= 100 mL.  

 

Καηαηάμηε ηα πγξά πνπ βξήθαηε θαηά ζεηξά απμαλφκελεο ππθλφηεηαο 

………………………………………………………………………………. 

 



 

 

ηε ζπλέρεηα, βάιηε κε πξνζνρή ζε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα ή ζε πνηήξη δέζεο ηα πγξά απηά 

θαηά ζεηξά απμαλφκελεο ππθλφηεηαο.  

Ζ ζεηξά είλαη: λεξφ, ιάδη, νηλφπλεπκα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη φηαλ πξνζζέηνπκε ην 

νηλφπλεπκα, ψζηε λα πέθηεη ζηγά-ζηγά θαη λα κελ αλακεηρζεί κε ην λεξφ. 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο 

ηηο θσηνγξαθίεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλνληαη ηα 3 πγξά, ην έλα πάλσ απφ ην άιιν: λεξφ, ιάδη 

θαη νηλφπλεπκα. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κπιε νηλφπλεπκα γηα θαιχηεξν νπηηθφ απνηέιεζκα. 

 

ηε δεχηεξε θσηνγξαθία, κνηάδεη ζαλ λα ππάξρεη κηθξή πνζφηεηα ιαδηνχ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ νηλνπλεχκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη ιάδη ζηελ επηθάλεηα. 

 

Θα κπνξνχζαλ νη καζεηέο λα βάινπλ ηπραία πνζφηεηα πγξνχ κέζα ζηνλ νγθνκεηξηθφ 

θχιηλδξν θαη φρη 100 mL, νπφηε ζα ππνιφγηδαλ ηελ ππθλφηεηα ξ=m/V, φπνπ V ν φγθνο πνπ 

ζα είραλ ρξεζηκνπνηήζεη. Απηφ φκσο απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν. Δπίζεο επεηδή ε ππθλφηεηα 

δηδάζθεηαη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη καζεηέο δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε 

ππνινγηζκνχο.



 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΠΑΖ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΛΑ ΜΔΑ 

 

 

Λίγα ιόγηα πξηλ από ην πείξακα 

 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ειεθηξνιπηηθήο δηάζπαζεο ηνπ λεξνχ πξνηείλεηαη ζηα πεηξάκαηα θαη 

ηεο Β΄ γπκλαζίνπ θαη ηεο Α΄ ιπθείνπ. Πνιχ ζπρλά φκσο ην πείξακα δελ εθηειείηαη κέζα ζηα 

ζρνιηθά εξγαζηήξηα θαη ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Πην ζπρλή αηηία είλαη ε 

θαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη πιένλ ε ζπζθεπή Hoffman ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία 

(ζπαζκέλε, θαηεζηξακκέλα ηα ειεθηξφδηα, ηα ιάζηηρα θ.α.). Αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπο πεηξάκαηνο είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ ππθλνχ H2SO4.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξνηείλνπκε απινχζηεξε ζπζθεπή θαη δηαθνξεηηθφ αληηδξαζηήξην 

γηα ηε δηάζπαζε ηνπ λεξνχ.  

 

Απαηηνύκελα όξγαλα 

 Κξπζηαιισηήξην ( αλ δελ ππάξρεη θξπζηαιισηήξην αξθεί έλα δηαθαλέο δνρείν 

κεγάιεο δηακέηξνπ θαη ρακεινχ χςνπο) 

 2 θαιψδηα κε θξνθνδεηιάθηα ζηηο άθξεο 

 2 κηθξνί, ίδηνη, γπάιηλνη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο 

 1 κπαηαξία 9V 

 2 θνκκάηηα αηζαιφζπξκα (ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ειεθηξφδηα) 

 κνλσηηθή ηαηλία 

 2 κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα κε δχν κεηαιιηθέο ιαβίδεο. 

 αλαπηήξαο 

 παξαζρίδεο (μπιάθηα γηα ζνπβιάθηα) 

 γάληηα 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαηηνύκελα 

αληηδξαζηήξηα 

Γηάιπκα αλζξαθηθνχ λαηξίνπ (Na2CO3) 10%w/w. 

Δθηέιεζε πεηξάκαηνο 



 

 

 Λπγίδνπκε ηα δχν θνκκάηηα αηζαιφζπξκα φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ 

θσηνγξαθία θαη ηα κνλψλνπκε κε ηελ ηαηλία αθήλνληαο γπκλέο κφλν ηηο άθξεο. 

Φξνληίδνπκε ην κεηαιιηθφ ηκήκα πνπ ζα αθήζνπκε ειεχζεξν λα είλαη ίζνπ κήθνπο 

θαη ζηα δχν θνκκάηηα αηζαιφζπξκα. 

 Βάδνπκε κηα πνζφηεηα δηαιχκαηνο Na2CO3 ζην θξπζηαιισηήξην, ψζηε λα θζάλεη ζε 

χςνο ιίγσλ εθαηνζηψλ. 

 Γεκίδνπκε ηνπο δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο κε ην ίδην δηάιπκα έσο πάλσ.  

 Σνπο ζθεπάδνπκε κε ηνλ αληίρεηξα (θνξψληαο γάληηα), ηνπο αλαζηξέθνπκε, ηνπο 

βπζίδνπκε κέζα ζηα δηάιπκα ηνπ θξπζηαιισηεξίνπ.  

 ηεξεψλνπκε ηνπο ζσιήλεο ζηηο ιαβίδεο ησλ ζηεξηγκάησλ. 

 Βάδνπκε κε πξνζνρή ηε κηα ειεχζεξε άθξε ησλ ειεθηξνδίσλ καο (κνλσκέλα 

ζχξκαηα) θάησ απφ ηνπο αλεζηξακκέλνπο ζσιήλεο θαη ζπλδένπκε ηελ άιιε άθξε κε 

ηα θξνθνδεηιάθηα καο.  

 Σέινο ζπλδένπκε ηα 

θξνθνδεηιάθηα κε ηελ 

κπαηαξία καο .Ακέζσο ζα 

παξαηεξήζνπκε ηελ έθιπζε 

θπζαιίδσλ. Οη θπζαιίδεο 

δεκηνπξγνχληαη ζηα ζεκεία 

πνπ έξρεηαη ζε επαθή ην 

γπκλφ ζχξκα κε ην δηάιπκα. 

ην έλα ειεθηξφδην έρνπκε 

κεγαιχηεξε παξαγσγή αεξίνπ 

(αέξην πδξνγφλν). ζν πεξλά 

ε ψξα, ζπγθεληξψλνληαη ηα 

παξαγφκελα αέξηα ζην πάλσ 

κέξνο ησλ ζσιήλσλ 

εθηνπίδνληαο ην δηάιπκα. Ζ 

αλαινγία ησλ φγθσλ ησλ 

παξαγφκελσλ αεξίσλ  είλαη 

2:1.  

 Αθήλνπκε λα πεξάζνπλ ιίγα 

ιεπηά θαη φηαλ έρεη παξαρζεί 

αξθεηή πνζφηεηα αεξίσλ, 

απνζπλδένπκε ηελ κπαηαξία. 

Με πξνζνρή, ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη ηνλ αληίρεηξα, αλαζηξέθνπκε ηνπο ζσιήλεο. 

Πιεζηάδνπκε ζηνπο ζσιήλεο κηα αλακκέλε παξαζρίδα. ηνλ έλα ζσιήλα ( κε ην 

πνιχ αέξην) αθνχκε έλαλ κηθξφ θξφην. Δίλαη ην αέξην πδξνγφλν. ηνλ άιιν ζσιήλα 

δπλακψλεη ε θιφγα πνπ πιεζηάδνπκε. Δίλαη ην αέξην νμπγφλν.  

 

 

Παξαηεξήζεηο 

Σν δπλάκσκα ηεο θιφγαο φηαλ πιεζηάδνπκε ηελ αλακκέλε παξαζρίδα δελ είλαη ηφζν 

έληνλν φζν ζηε ζπζθεπή Hoffman. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξφιπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη δεπηεξεχνπζεο αληηδξάζεηο 

γηαηί ηα ζχξκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε σο ειεθηξφδηα δελ είλαη αδξαλή θαη ην δηάιπκά 

καο πεξηέρεη Na2CO3. Σν γεγνλφο φκσο απηφ δελ αλαηξεί ηε δηδαθηηθή ρξεζηκφηεηα ηνπ 



 

 

πεηξάκαηνο, πνπ είλαη αζθαιέο θαη απιφ.  Ζ χιε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, είλαη ε 

δηάζπαζε ηνπ λεξνχ θαη φρη ε ειεθηξφιπζε θαη έηζη δελ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. 

ηε θσηνγξαθία πνπ αθνινπζεί έρνπκε πξνζζέζεη ζην δηάιπκα δείθηε θαηλνινθζαιετλε 

γηα λα θαλεί ε αλαινγία 2:1 ζηνπο φγθνπο ησλ παξαγφκελσλ αεξίσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βηβιηνγξαθία. 

Μαλνπζάθεο Δ. Γ. Μέζα απφ πεηξάκαηα 

ε καγεία ηεο Υεκείαο. 

http://www.siraze.net/chemistry/sezennur/subjects/experiment/002.pdf 

 

 

http://www.siraze.net/chemistry/sezennur/subjects/experiment/002.pdf


 

 

ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟΤ 
 

ΧΜΧΣΗΚΖ ΠΗΔΖ 

 

ε δηάθνξνπο εξγαζηεξηαθνχο νδεγνχο πξνηείλνληαη πεηξάκαηα πνπ δείρλνπλ ηελ ψζκσζε 

ζε πιηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο, ζπλήζσο ηξφθηκα. 

Έηζη πξνηείλνληαη απιά πεηξάκαηα ζηα νπνία βάδνπκε απνμεξακέλα ηξφθηκα (φπσο ζηαθίδεο 

θαη παζηέο ειηέο) ζε λεξφ. Ζ κεκβξάλε ησλ ηξνθίκσλ είλαη εκηπεξαηή θαη έηζη λεξφ 

εηζέξρεηαη απφ έμσ πξνο ηα κέζα πξνθαιψληαο ηε δηφγθσζε ηνπ ηξνθίκνπ. 

 

Σν πείξακα πνπ αθνινπζεί είλαη πην θνληά ζηε ζεσξία ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

 

Τιηθά θαη ζπζθεπέο 

ηήξηγκα κε ιαβίδα 

Αζθαιηζηηθφ ρσλί 

Λάζηηρν 

Πνηήξη δέζεο 

εινθάλ 

Απηνληζκέλν λεξφ 

Εάραξε  

ηξφπη γιπθφδεο  

Υξψκα (π.ρ. δαραξνπιαζηηθήο, ή κειάλη) 

 

Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

 

 Φηηάρλνπκε έλα πδαηηθφ δηάιπκα δάραξεο (φζν ην δπλαηφλ πην ππθλφ). Μπνξνχκε λα 

δηαιχζνπκε θαη κηα θνπηαιηά ζηξφπη γιπθφδεο γηα λα γίλεη αθφκε πην ππθλφ.  

 

 Σν ρξσκαηίδνπκε κε θάπνην δείθηε ή κε ρξψκα δαραξνπιαζηηθήο ή κε κειάλη. 

 

 Γεκίδνπκε ην ρσλί κε ην δαραξφλεξν απφ ην κεγάιν άλνηγκα.  

 

 Κιείλνπκε ην κεγάιν άλνηγκα κε έλα θνκκάηη ζεινθάλ θαη  ζηεξεψλνπκε ην 

ζεινθάλ ζην ρσλί κε έλα ιάζηηρν.  

 

 Σν αλαπνδνγπξίδνπκε θαη ην ζηεξίδνπκε ζηε ιαβίδα. 

 

 Βπζίδνπκε ην ρσλί κέζα ζε απηνληζκέλν λεξφ κέρξη ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζην δνρείν 

λα είλαη ζην ίδην ζεκείν κε ηε ζηάζκε ηνπ δηαιχκαηνο κέζα ζην ρσλί. 

 

 εκεηψλνπκε κε έλα καξθαδφξν ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη ε ζηάζκε ηνπ δηαιχκαηνο.  

 

 Αθήλνπκε λα πεξάζεη ιίγε ψξα (20 ιεπηά) θαη παξαηεξνχκε μαλά ζε πνην ζεκείν 

βξίζθεηαη ε ζηάζκε ηνπ δηαιχκαηνο κέζα ζην ρσλί. 

 

 



 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

Σν ζεινθάλ ην πξνκεζεπφκαζηε απφ καγαδηά κε είδε ραξηηθψλ θαη ζπζθεπαζίαο. Σν 

ζεινθάλ είλαη εκηπεξαηή κεκβξάλε.  

 

Σα αλζνπσιεία θαη ηα δαραξνπιαζηεία ρξεζηκνπνηνχλ ζεινθάλ. πλήζσο φκσο είλαη 

αδηαβξνρνπνηεκέλα θαη επνκέλσο αθαηάιιεια γηα ην πείξακα.  

 

Γηα λα δηαθξίλνπκε αλ ην ζεινθάλ πνπ έρνπκε είλαη θαηάιιειν γηα ην πείξακα, ην βξέρνπκε. 

Μαιαθψλεη θαη κνηάδεη ζαλ λα δηαιχεηαη.  

 

  

 

 

 

 

 

Βηβιηνγξαθία 

http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/biomembranes/physical-processes.php 

 

http://www.funsci.com/fun3_en/exper2/exper2.htm#osmosis 

http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/biomembranes/physical-processes.php
http://www.funsci.com/fun3_en/exper2/exper2.htm#osmosis


 

 

  

ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΟΞΗΝΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΣΟΤ CH≡CH 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ 

 Αλζξαθαζβέζηην 

 Νεξφ 

 Αληηδξαζηήξην Tollens 

 Γηάιπκα CuCl 

 Γηάιπκα ΝΖ3 

 Φηάιε δηήζεζεο θελνχ πξνζαξκνζκέλε ζε ειαζηηθφ πψκα 

 Γηαρσξηζηηθή ρνάλε 

 Διαζηηθφο ζσιήλαο 

 ηήξηγκα δνθηκαζηηθψλ ζσιήλσλ 

 2 δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο 

 Ογθνκεηξηθφο θχιηλδξνο ησλ 10 ml 

 Λχρλνο 

 Πνηήξη δέζεο 

 

Γηαδηθαζία 

 

Α. Παξαζθεπή απαξαίηεηωλ δηαιπκάηωλ. 

 Αληηδξαζηήξην Tollens:  

Υξεζηκνπνηνχκε δηάιπκα AgNO3  0,1M,  

δηάιπκα ΝαΟΖ 2Μ,  

δηάιπκα ΝΖ3 (θαξκαθείνπ).  

Γηα ην δηάιπκα AgNO3 δπγίδνπκε 0,5 g νπζίαο θαη ην δηαιχνπκε ζε 25 ml λεξφ. Σν 

απνζεθεχνπκε ζε ζθνπξφρξσκν κπνπθαιάθη. 

 

Παίξλνπκε κηθξή πνζφηεηα (4- 5 ml) ηνπ δηαιχκαηνο AgNO3, πξνζζέηνπκε ιίγεο 

ζηαγφλεο απφ ην δηάιπκα ΝαΟΖ. Πξνθχπηεη θαζηαλφρξσκν  ίδεκα. ηε ζπλέρεηα 

ξίρλνπκε ΝΖ3 κέρξη ην δηάιπκά καο λα γίλεη δηαπγέο (παξακέλεη ζθνχξν ην ρξψκα ηνπ 

δηαιχκαηνο).  

 

Σν δηάιπκα Tollens πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη ιίγν πξηλ απφ ηελ αληίδξαζε κε ην 

αθεηπιέλην. 

 

 Ακκσληαθφ δηάιπκα CuCl 

Φηηάρλνπκε έλα αξαηφ πδαηηθφ δηάιπκα CuCl. (Πεξίπνπ κηζφ θνπηαιάθη ζηεξεφ 

CuCl ζε 200 ml λεξφ).  

 

Παίξλνπκε κηθξή πνζφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο CuCl πνπ παξαζθεπάζακε, πξνζζέηνπκε 

ιίγεο ζηαγφλεο  ΝΖ3. Σν δηάιπκα ρξσκαηίδεηαη κπιε.  

Β. Παξαζθεπή αθεηπιεληδίνπ ηνπ ραιθνύ. 

 

 Πξνζαξκφδνπκε ηνλ ειαζηηθφ ζσιήλα ζηελ έμνδν ηεο θηάιεο. 



 

 

 Σνπνζεηνχκε έλα κηθξφ θνκκάηη CaC2  ζηε θηάιε δηήζεζεο.  

 Σνπνζεηνχκε ηε δηαρσξηζηηθή ρνάλε κε ην πψκα θαη πσκαηίδνπκε ηε θηάιε. 

 Γεκίδνπκε ηε ρνάλε κε λεξφ.  

 Δηνηκάδνπκε ην ζηνλ έλα δνθηκαζηηθφ ζσιήλα βάδνληαο κέζα ην ακκσληαθφ 

δηάιπκα CuCl.



 

 

 

 Αλνίγνπκε ηε ζηξφθηγγα, πέθηεη ην λεξφ ζην αλζξαθαζβέζηην θαη  παξάγεηαη 

αθεηπιέλην. 

 Γηνρεηεχνπκε ην αθεηπιέλην κε ηε βνήζεηα ηνπ ειαζηηθνχ ζσιήλα κέζα 

ζην.ακκσληαθφ δηάιπκα CuCl. Παξαηεξνχκε φηη πξνθχπηεη ζηεξεφ κε ειαθξά 

θνθθηλσπφ ρξψκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Γ. Παξαζθεπή αθεηπιεληδίνπ ηνπ αξγύξνπ. 

 

Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία θαη δηνρεηεχνπκε ην αθεηπιέλην ζε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα κε 

αληηδξαζηήξην Tollens. Παξαηεξνχκε φηη παξάγεηαη έλα κειαλφκνξθν ίδεκα. 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

Ζ παξαζθεπή αθεηπιελίνπ απφ αλζξαθαζβέζηην δελ είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε δηδαθηέα 

χιε, αιιά αλαγξάθεηαη ζηα βηβιία ηνπο, είλαη εχθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εξγαζηήξην 

θαη ην αθεηπιέλην πνπ παξάγεηαη είλαη αθίλδπλν. 

 

Δπίζεο φηαλ ζα βεβαησζνχκε φηη έρεη 

παξαρζεί αξθεηφ αθεηπιέλην θαη έρεη 

θχγεη απφ κέζα ην νμπγφλν, κπνξνχκε 

λα βάινπκε θσηηά ζην άθξν ηνπ 

ζσιήλα θαη λα δείμνπκε ηελ θαχζε ηνπ 

αθεηπιελίνπ. Πζνζνρή, γηαηί αλ δελ έρεη 

θχγεη φινο ν αέξαο κπνξεί λα γίλεη 

έθξεμε. Δπίζεο ζηελ άθξε ηνπ 

ειαζηηθνχ ζσιήλα θαιφ είλαη λα 

πξνζαξκφζνπκε έλα γπάιηλν ζσιήλα 

πξηλ βάινπκε θσηηά. 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ 

ΠΑΡΟΤΗΑΣΖΚΑΝ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ 

 

• 6ν Παλειιήλην πλέδξην ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηηο ΣΠΔ – χξνο 2011 

 

Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη δηδαζθαιίαο ηωλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: « Ζιεθηξνζηαηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο – Ο λόκνο ηνπ Coulomb»  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Μία ελαιιαθηηθή πξόηαζε γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ παξαπάλσ αληηθεηκέλνπ ηεο θπζηθήο (γεληθήο 

παηδείαο), ζηελ Β’ ηάμε ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ.  

Η ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία έρεη ήδε εθαξκνζηεί ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο κέζα ζηελ  ηάμε – 

εξγαζηήξην ηνπ γεληθνύ Λπθείνπ. Έγηλε κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα – ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλνπ ζην 

δηαδίθηπν, παξάιιεια κε ηελ ρξήζε θάπνησλ απιώλ πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ  θαη ζρεηηθώλ θύιισλ 

εξγαζίαο πνπ κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο.     

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη’ αξρήλ ην MS-PowerPoint. Δθηόο από ηελ ζεσξεηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, πεξηέρνληαη θηλνύκελεο εηθόλεο θαη δηαδξαζηηθέο 

πξνζνκνηώζεηο ζε κνξθή Java (.jar) θαη flash (.swf), γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ θαηλνκέλσλ.      

ηελ εηζήγεζε πεξηιακβάλνληαη θαη ζρόιηα πάλσ ζηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία θαζώο θαη επηπιένλ πξνζνκνηώζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε 

ζρεηηθό ινγηζκηθό όπσο ην Interactive Physics, ην Adobe Flash, ε βξέζεθαλ ζην δηαδίθηπν (java, swf) 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.   

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Δλαιιαθηηθή δηδαζθαιία Φπζηθήο, ΣΠΔ ζην Λύθεην, λόκνο Coulomb.  

 

ΔΗΑΓΧΓΖ  

Αξρηθά ζηελ εηζήγεζε, θαζνξίδνληαη 

ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Αιεμάθεο Ν. 

θ.α., 2007; Αιεμφπνπινο Κ. θ.α., 1976) θαη 

αλαθέξνληαη ηζηνζειίδεο κε ρξήζηκν 

πιηθφ.  

Ζ δηδαζθαιία, ιακβάλεη ππ’ φςηλ ην 

επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν κάζεζεο 

(Καςάιεο Α. θ.α., 2008) δει., εμειίζζεηαη 

ζε κία δηαδηθαζία δηαιφγνπ κε ηνπο 

καζεηέο, «παηάεη» ζε πηζαλέο, ήδε 

ππάξρνπζεο γλψζεηο γηα ην ειεθηξηθφ 

θνξηίν θαη ηηο ειεθηξηθέο αιιειεπηδξάζεηο 

θαη θαηαιήγεη ζηελ δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ 

ηνπ Coulomb. 
σήμα 1. Φύιιν εξγαζίαο κε ζεκεηώζεηο 

γηα ηνλ θαζεγεηή 



 

 

Ζ παξνπζίαζε «PowerPoint» ηνπ καζήκαηνο ιεηηνπξγεί ζαλ θέιπθνο πνπ πεξηέρεη 

εηθφλεο (θηλνχκελεο ή ζηαηηθέο), πξνζνκνηψζεηο, θείκελν ζεσξίαο, ζπλδέζκνπο ζην 

δηαδίθηπν… 

Σαπηφρξνλα, ν θάζε καζεηήο έρεη κπξνζηά ηνπ έλα θχιιν εξγαζίαο. Αληίγξαθν ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο κε ηελ ξνή ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη δηάθνξεο παξαηεξήζεηο, έρεη θαη ν 

δηδάζθνληαο (ρ.1).      

ΚΤΡΗΟΗ ΑΞΟΝΔ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 Ζ ειεθηξηθή αιιειεπίδξαζε (σο αηζζεηήξην ηεο χπαξμεο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ): Δηθνληθά 

θαη πξαγκαηηθά πεηξάκαηα.     

 Ο λφκνο πνπ πεξηγξάθεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο: Ο λφκνο ηνπ Coulomb, ζπδήηεζε γηα ηελ 

καζεκαηηθή κνξθή ηνπ, εθαξκνγή κε ηελ βνήζεηα πξνζνκνηψζεσλ. 

 Γελίθεπζε: Οη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηε θχζε σο απνηέιεζκα πνιιψλ 

επηκέξνπο δπλάκεσλ Coulomb (επαιιειία…)  

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Πεξηέρνληαη ζηνηρεία ζεσξίαο, παξαηεξήζεηο θαη νη απαξαίηεηεο εμηζψζεηο, θαζψο θαη 

πξνζνκνηψζεηο πνπ αλαπαξηζηνχλ ηνπο ηξφπνπο θφξηηζεο θαη ηελ ειεθηξνζηαηηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζσκάησλ.  Δηδηθφηεξα:  

Ο ηξφπνο θφξηηζεο ησλ ζσκάησλ κε ηξηβή θαίλεηαη κέζσ πξνζνκνίσζεο ηεο κνξθήο java 

(PhET, 2010). Αλαπαξίζηαηαη ε κεηαθνξά θνξηίσλ αλάκεζα ζε  έλα κπαιφλη θαη κάιιηλν 

χθαζκα, ε απνκάθξπλζε ή ην πιεζίαζκα ησλ νκφζεκσλ – εηεξφζεκσλ θνξηίσλ αλάκεζα 

ζην κπαιφλη θαη ηνλ ηνίρν, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο (έιμε – άπσζε).    

Ζ αιιειεπίδξαζε δχν θνξηηζκέλσλ ζθαηξψλ 

κε δπλάκεηο Coulomb θαίλεηαη ζε πξνζνκνίσζε 

ηεο κνξθήο Adobe Flash (ρήκα 2). 

Απεηθνλίδνληαη δχν ζθαίξεο ησλ νπνίσλ 

κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ην θνξηίν θαη ηελ 

ζέζε ψζηε εκθαλίδνληαη νη δπλάκεηο 

αιιειεπίδξαζεο (κέηξν – δηεχζπλζε).     

Παξάιιεια κε ηηο πξνεγνχκελεο 

πξνζνκνηψζεηο, γίλνληαη θαη ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ηα πεηξάκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ: 

Σξίβνπκε έλα πιαζηηθφ κπαιφλη ζε κάιιηλν 

χθαζκα έηζη ψζηε λα αξρίζνπλ λα έιθνληαη, θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ην κπαιφλη θνιιάεη ζηνλ πίλαθα. Σξίβνπκε κηα πιαζηηθή ξάβδν κε ην χθαζκα 

θαη κέζσ απηήο εθηξέπεηαη έλα ειαθξχ ζθαηξίδην 

(ή έλα θνκκαηάθη θειηδφι) πνπ θξέκεηαη απφ 

κνλσηηθφ λήκα.  

Δθηφο απφ ηα πξνεγνχκελα, ππάξρνπλ θαη 

θηλνχκελεο εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ηελ δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνπο κνλσηέο θαη ηνπο αγσγνχο (ρ.3), 

ηελ έιμε ή ηελ άπσζε αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά 

είδε θνξηίσλ, ηελ νπδεηεξφηεηα ησλ ζσκάησλ, 

ηελ γελίθεπζε ηνπ λφκνπ ηνπ Coulomb. Οη 

θηλνχκελεο εηθφλεο είλαη θηηαγκέλεο κε ην 

PowerPoint. Δηδηθφηεξα:  
σήμα 3.  8

ε
 Γηαθάλεηα Παξνπζίαζεο κε 

θηλνύκελε εηθόλα 

σήμα 2.  11
ε
 Γηαθάλεηα Παξνπζίαζεο κε 

κε πξνζνκνίσζε  



 

 

Σα κφξηα ησλ αγσγψλ πνιψλνληαη θαη πξνζαλαηνιίδνληαη φηαλ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθφ 

ειεθηξηθφ πεδίν, αιιά δελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ. Αληίζεηα, ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα ηνπ 

αγσγνχ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ ην έλα ζψκα ζην άιιν.  

Ζ νπδεηεξφηεηα ησλ ζσκάησλ αλαπαξίζηαηαη …ρξσκαηηθά, θαζψο έλα θφθθηλν 

(…ζεηηθφ) θαη έλα πξάζηλν (…αξλεηηθφ) αληηθείκελν, φηαλ ηαπηηζηνχλ δίλνπλ έλα θαθέ 

(…νπδέηεξν).  

Ο λφκνο γεληθεχεηαη θαζψο απεηθνλίδεηαη ε ειεθηξηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε δχν 

ζψκαηα  ηπραίνπ ζρήκαηνο σο ζπληζηακέλε πνιιψλ επηκέξνπο δπλάκεσλ Coulomb 

(Crawford θ.α., 1985).          

πλνιηθά, ε ξνή ηεο παξνπζίαζεο αθνινπζεί ξπζκφ θαζνξηζκέλν απφ ηηο εξσηήζεηο ησλ 

θχιισλ εξγαζίαο θαη ηα πξαγκαηηθά πεηξάκαηα επίδεημεο πνπ εθηεινχληαη.      

 

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Γνκή 

Δίλαη επηζπκεηφ νη καζεηέο:  

 Να κπνξνχλ λα δψζνπλ παξαδείγκαηα χπαξμεο ει. θνξηίνπ θαη ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ηελ αληηιακβάλνληαη (Καζζέηαο Α., 1996). Ο ζεσξεηηθφο νξηζκφο ηεο 

έλλνηαο «ει. θνξηίν» είλαη δχζθνινο, ρσξίο ηδηαίηεξε παηδαγσγηθή ζεκαζία.  

 Να αληηιακβάλνληαη ηελ πξνέιεπζε ηεο ειεθηξηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη (θαηεχζπλζε, κέηξν).  

 Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ λφκν ηνπ Coulomb, ζε ζρεηηθέο εθαξκνγέο.      

Σα θχιια εξγαζίαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ εξσηήζεηο πνπ αληρλεχνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ην ει. θνξηίν, ηηο ηδηφηεηεο ηνπ, ηελ κνξθή ησλ ειεθηξνζηαηηθψλ δπλάκεσλ  

θ.ι.π. θαη νδεγνχλ ζηηο επηζπκεηέο απαληήζεηο. Δζηηάδνληαη ζε γλσζηέο ελαιιαθηηθέο ηδέεο 

ησλ καζεηψλ (Καζζέηαο Α., 2010) θαζψο θαη ζε ζεκεία φπνπ, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία, 

ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαηαλφεζεο.          

Αθνχ αλαθεξζνχλ ζχληνκα νη απαληήζεηο, παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθέο δηαθάλεηεο θαη 

γίλεηαη ζπδήηεζε θαη ζχγθξηζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ηελ πξνβνιή. Απηφ 

νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ επηβεβαίσζε ή ηελ αλαζεψξεζε ησλ αξρηθψλ ηνπο απφςεσλ 

(ηγάιαο Μ., 2008).  

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ εξσηήζεηο γηα ζχλνςε θαη εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο, απιέο 

αξηζκεηηθέο αζθήζεηο ππνινγηζκνχ θνξηίσλ, κεηαηξνπήο κνλάδσλ, εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 

ηνπ Coulomb.      

Πεξηερόκελν 

Ζιεθηξηθό Φνξηίν – ελδεηθηηθέο εξωηήζεηο.   

 Μπνξείο λα πεξηγξάςεηο ηελ έλλνηα ει. θνξηίν;   

Ζ ηειηθή απάληεζε δίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαθαλεηψλ.  

 Δίλαη νη ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο ίδηεο κε ηηο καγλεηηθέο;  

Έλα απιφ πείξακα (κε) αιιειεπίδξαζεο ηνπ καγλήηε κε ηελ ειεθηξνζηαηηθή κεραλή ή 

ην ειεθηξηθφ εθθξεκέο δίλεη ηελ απάληεζε.  

 Γχν φκνηεο θνξηηζκέλεο ζθαίξεο κε δεδνκέλα θνξηία έξρνληαη  ζε επαθή. Δπέιεμε 

πφζν ζα είλαη ην θνξηίν ηνπο κεηά ηελ επαθή …  

Με ηελ πξνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηαθαλεηψλ, γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ αξρή 

δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ. 



 

 

 Τπνιφγηζε ηνλ αξηζκφ ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζνχλ ψζηε έλα 

ζψκα λα απνθηήζεη θνξηίν q = + 3,2κC. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ ειεθηξνλίσλ 

αληηζηνηρεί ζε έιιεηκκα ή πιεφλαζκα; 

Γηαθάλεηεο – ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν θφξηηζεο ησλ ζσκάησλ.  

Νόκνο Coulomb & Ζιεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο - ελδεηθηηθέο εξωηήζεηο.   

 ρεδίαζε ηηο δπλάκεηο αλάκεζα ζηηο δχν θνξηηζκέλεο ζθαίξεο.. 

Ζ πξνζνκνίσζε νδεγεί ηνπο καζεηέο λα δηνξζψζνπλ πηζαλά ιάζε. 

 Παξαηήξεζε ην κέηξν ηεο δχλακεο αλάκεζα ζηηο δχν ζθαίξεο … Πνην είλαη 

κεγαιχηεξν;  

 Πσο αιιάδεη  ην κέηξν αλ ηξηπιαζηάζσ ηελ απφζηαζε;   

Γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην κέγεζνο θαη ηελ κνξθή ηεο δχλακεο, 

παξάιιεια κε ηελ απεηθφληζε ηεο πξνζνκνίσζεο γηα ηηο δπλάκεηο Coulomb.  

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ 

Δθηφο απφ απηέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνπζίαζε, 

ρξεζηκνπνηνχληαη επηπιένλ πξνζνκνηψζεηο γηα 

δηεπθξίληζε επηκέξνπο εξσηήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

γηα ηνλ ξφιν ηνπ ηεηξαγψλνπ ζηνλ παξαλνκαζηή ηνπ 

λφκνπ, ρ.4 (ηηζαλιήο Ζ., 2010). Πξνζνκνηψζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θαηά ηελ εμέηαζε, φπνπ νη καζεηέο 

απαληνχλ ζε εξσηήζεηο θαη κεηά ειέγρνπλ κφλνη ηνπο ηελ 

απάληεζε κε ηελ βνήζεηα ηεο πξνζνκνίσζεο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξναλαθέξζεθε έρεη 

ζαλ πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε βηληενπξνβνιέα θαη Ζ/Τ 

θαζψο θαη θάπνησλ ζηνηρεησδψλ πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ. Δθαξκφζηεθε ζε ηάμε κε κφληκε 

εγθαηάζηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ (αίζνπζα ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ Λπθείνπ). Χζηφζν κπνξεί 

λα εθηειεζηεί θαη ζε απιή ζρνιηθή ηάμε κε ηελ βνήζεηα θνξεηνχ βηληενπξνβνιέα θαη 

Laptop. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, φπνπ κπνξνχλ λα 

γίλνληαη άκεζα ζεκεηψζεηο θαη ππνγξακκίζεηο ζηηο δηαθάλεηεο ηεο παξνπζίαζεο αιιά θαη 

ζηηο πξνβνιέο ησλ πξνζνκνηψζεσλ.  

Υξεζηκνπνηήζεθε ινγηζκηθφ γξαθείνπ (MS Office ή OpenOffice), αιιά θαη 

εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ πξνζνκνηψζεσλ φπσο ηα Interactive Physics,  Modellus θαη Adobe 

Flash.  

Ζ δηάξθεηα ηεο ήηαλ δχν δηδαθηηθέο ψξεο (κηα γηα θάζε θχιιν εξγαζίαο).  

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο, ε ζπκκεηνρή ζηελ «αλαθάιπςε» ησλ 

απαληήζεσλ κέζσ ησλ πεηξακάησλ (εηθνληθψλ θαη πξαγκαηηθψλ), θαη ζπλνιηθά ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο κνξθήο δηδαζθαιίαο, δξαζηεξηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο. πσο 

θάλεθε ζε επφκελν κάζεκα, ε  θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ει. θνξηίν θαη αιιειεπίδξαζε, ν 

ζρεδηαζκφο ησλ δπλάκεσλ φπσο επίζεο θαη ε ρξήζε ηνπ λφκνπ απφ ηνπο καζεηέο ζε ζρεηηθέο 

αζθήζεηο, ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά.     

πκκεηείραλ δχν ηκήκαηα 18-20 αηφκσλ (… επαξρηαθφ ζρνιείν), ηα νπνία ήηαλ ήδε 

εμνηθεησκέλα κε ηέηνηνπ είδνπο δηδαζθαιία (απφ ηελ πξψηε ιπθείνπ). Έηζη δελ ράζεθε 

ρξφλνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο, ε γηα εξσηήζεηο άζρεηεο 

κε ην κάζεκα (… «θχξηε, πφζε κλήκε έρεη ν ππνινγηζηήο ζαο;;;!»).    

Χζηφζν ππήξμαλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ δηαδηθαζία. Υξεηάζηεθε ζρεηηθά 

απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα γηα λα κπνξέζεη νινθιεξσζεί ζηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο.  

σήμα.4:  Γηαδξαζηηθόο λόκνο ηνπ 

Coulomb. 



 

 

ην έλα ηκήκα ν ρξφλνο δελ ήηαλ αξθεηφο κε απνηέιεζκα θάπνηεο εξσηήζεηο 

(ππνινγηζηηθέο), νη καζεηέο λα ηηο πξνεηνηκάζνπλ γηα ην επφκελν κάζεκα.  

Κάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο ησλ θχιισλ εξγαζίαο ρξεηάζηεθε λα δηνξζσζνχλ θαζψο δελ 

νδήγεζαλ ηνπο καζεηέο ζηνλ ζηφρν πνπ ζα έπξεπε Π.ρ., ε εξψηεζε «δψζε έλαλ νξηζκφ γηα 

ην ειεθηξηθφ θνξηίν» ψζεζε ηνπο καζεηέο λα πξνζπαζήζνπλ λα γξάςνπλ νξηζκνχο πνπ 

είραλ απνκλεκνλεχζεη ζην παξειζφλ, ρσξίο ηειηθά θπζηθφ πεξηερφκελν. Έηζη ηνπο δεηήζεθε 

λα «πεξηγξάςνπλ ηελ έλλνηα» φπσο ηελ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο, αθφκα θαη κε θάπνην 

παξάδεηγκα.  

πλνιηθά, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε βνεζάεη ηνλ δηδάζθνληα λα έρεη «ηελ πξνζνρή» 

ηεο ηάμεο αιιά θπξίσο ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ, κέζσ ησλ πξνζνκνηψζεσλ, έλλνηεο 

αφξηζηεο, φρη ηδηαίηεξα «ρεηξνπηαζηέο». Χζηφζν ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη παλάθεηα 

θαζψο θάζε ηάμε έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο (επίπεδν καζεηψλ, ζπλνρή, δηαθνξεηηθέο 

εκπεηξίεο, άιιν γλσζηηθφ ππφβαζξν θ.ι.π.). Δπίζεο, ε γξαθή, ν ζρεδηαζκφο ζρεκάησλ θαη 

δηαγξακκάησλ, ε δηαηχπσζε ζπγθξνηεκέλσλ πξνηάζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, ν ρεηξηζκφο 

πξαγκαηηθψλ πεηξακαηηθψλ ζπζθεπψλ είλαη δεμηφηεηεο πνπ δελ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ ην «θιηθ» ηνπ πνληηθηνχ θαη ηελ έηνηκε εηθφλα ηεο πξνζνκνίσζεο (πνπ κπνξνχκε λα ηελ 

θέξνπκε ζηα κέηξα πνπ καο βνιεχεη!)       
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• 6ν Παλειιήλην πλέδξην ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηηο ΣΠΔ – χξνο 2011 

 

Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηωλ ελνηήηωλ: 

«Ζιεθηξνληαθή δνκή ηνπ αηόκνπ θαη Πεξηνδηθόο Πίλαθαο» 

ζηελ Α΄ Λπθείνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ηωλ ΣΠΔ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηελ  παξνύζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα δηδαζθαιίαο ησλ ελνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηε δνκή ηνπ 

αηόκνπ θαη ηνλ πεξηνδηθό πίλαθα, ηνπ 2
νπ

 θεθαιαίνπ ηνπ βηβιίνπ Χεκείαο ηεο Α’ ηάμεο  ηνπ Γεληθνύ 

Λπθείνπ θαη ησλ ΔΠΑΛ , κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ ζηελ  εθπαίδεπζε. 

πγθεθξηκέλα ε παξνπζίαζε έγηλε κε ην ΜS-PowerPoint, ρξεζηκνπνηώληαο παξάιιεια 

δηαδξαζηηθέο πξνζνκεηώζεηο θαη ινγηζκηθά πνπ αληιήζεθαλ είηε από ην δηαδίθηπν είηε από απηά πνπ 

ππάξρνπλ ήδε ζηα ζρνιεία.  Δρεη ήδε εθαξκνζηεί ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο κέζα ζε  ηάμεηο ηνπ γεληθνύ 

Λπθείνπ. Έγηλε κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα – ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλνπ ζην δηαδίθηπν θαζώο θαη ζρεηηθώλ 

θύιισλ εξγαζίαο πνπ δόζεθαλ  ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.         

Από ηα ινγηζκηθά ησλ ζρνιείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε «Ο Θαπκαζηόο θόζκνο ηεο Χεκείαο»,θαη ην 

chem-PA, ππνζηεξηθηηθό πιηθό πνπ πξνηείλεηαη από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. 

 Οη ζρεηηθνί ηζηόηνπνη θαζώο θαη ηα ζρόιηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο  πεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγαζία.   

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: ΣΠΔ ζην Λύθεην, Αηνκηθά  Μνληέια, Πεξηνδηθόο Πίλαθαο 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο έγηλε ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο ζηελ θαηαλφεζή ηεο θαζψο θαη ζηελ αδπλακία εθηέιεζεο «πξαγκαηηθψλ» 

πεηξακάησλ ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην. 

Οη καζεηέο έρνπλ θάπνηεο δηακνξθσκέλεο απφςεηο γηα ην ζρήκα ηνπ αηφκνπ θαη ηε δνκή 

ηνπ απφ ην Γπκλάζην θαη απφ ην πξψην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ηνπο, ηηο νπνίεο δηεξεπλήζακε 

κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο πνπ ππήξραλ ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπο θαη πξνρσξήζακε ζχκθσλα 

κε ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν κάζεζεο  ζε κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ κε 

ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ινγηζκηθά ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ ην αηνκηθφ κνληέιν ηνπ Bohr, ε 

αλαγθαηφηεηα θαη ε ρξήζε ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα, θπξίσο φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ησλ 

θχξησλ νκάδσλ. 

Γφζεθαλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο, φπσο νη θαλφλεο ειεθηξνληαθήο δφκεζεο, 

ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηνλ Πεξηνδηθφ Πίλαθα θαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε νκάδεο θαη πεξηφδνπο.  

Με ηελ πξνβνιή ηεο ζεσξίαο, ησλ πξνζνκεηψζεσλ,  ησλ θηλνχκελσλ εηθφλσλ θαη ησλ 

δηαδξαζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο «PowerPoint» ηνπ καζήκαηνο, ν 

θάζε καζεηήο ζπκπιεξψλεη ην θχιιν εξγαζίαο. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

δφζεθε ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ην δηπιαλφ ηνπο ή αθφκε θαη κε 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζην ακέζσο κπξνζηηλφ ή επφκελν ζξαλίν, ψζηε λα ππάξρεη ζπδήηεζε θαη 

πξνβιεκαηηζκφο,  



 

 

 Έλα αληίγξαθν ηνπ θχιινπ εξγαζίαο πάλσ ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη ε ξνή ηνπ καζήκαηνο 

θαζψο θαη δηάθνξεο παξαηεξήζεηο, έρεη θαη ν δηδάζθνληαο.         

ΠΟΡΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Α) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΟΜΖ 

Ζ χιε πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζεί είλαη ηκήκα ηνπ 2
νπ

 θεθαιαίνπ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

θαη θξίζεθε απαξαίηεηε κηα κηθξή ππελζχκηζε ησλ ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ πνπ 

δηδάρζεθαλ ζην 1
0
 θεθάιαην. Δπνκέλσο ζην μεθίλεκα δεηήζεθε ε ζπκπιήξσζε ησλ πξψησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβιήζεθε δηαθάλεηα κε πιεξνθνξίεο 

γηα ηα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα  θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζρεηηθή ζειίδα ηνπ  ινγηζκηθνχ ηνπ 

ζαπκαζηνχ θφζκνπ ηεο Υεκείαο (ρ. 1).  Έγηλε έηζη δηαπίζησζε ηπρφλ ιαζψλ θαη δηφξζσζή 

ηνπο. 

Δπηζεκάλζεθε ε ρξήζε 3 δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ γηα ηα ειεθηξφληα, γεγνλφο πνπ 

αλαιχζεθε αξγφηεξα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 1:  Η ζειίδα από ηα ζαπκαζηό θόζκν ηεο Χεκείαο. 

Αθνινχζεζε δηαθάλεηα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ θαη ηνπ καδηθνχ αξηζκνχ θαη 

δεηήζεθε ε ζπκπιήξσζε άιιεο κηαο εξψηεζεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 

Πξνθιήζεθε πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πψο γλσξίδνπκε ηε δνκή ησλ αηφκσλ αθνχ δελ 

κπνξνχκε λα ηα δνχκε θαη παξνπζηάζηεθε πξνζνκνίσζε κε ην πείξακα ηνπ Rutherford. (ρ. 

2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 2: Πείξακα Rutherford 

ηε ζπλέρεηα πξνβιήζεθε δηαθάλεηα κε ηηο αξρέο ηνπ Bohr (φζα αλαθέξνληαη ζην βηβιίν 

ηεο πξψηεο Λπθείνπ). 

Πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο, 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πξνζνκνίσζε «Καηαζθεχαζε έλα άηνκν» (ρ. 3) κε ηελ νπνία καο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπκε θαη αξθεηά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο πνπ έρνπλ 

πξνεγεζεί, φπσο ην φηη ην είδνο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξσηνλίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζνκνίσζε θάλεη θαλεξφ φηη δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 

ηξίηνπ ειεθηξνλίνπ ζηελ πξψηε ζηηβάδα θαη φηη ε δεχηεξε ζηηβάδα « ρσξάεη » 8 ειεθηξφληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 3: Πξνζνκνίσζε «Καηαζθεύαζε έλα άηνκν» 

πλερίδνληαο ηελ παξνπζίαζε, δφζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζηηβάδεο (ζπκβνιηζκφο, 

ζεηξά απμαλφκελεο ελέξγεηαο, κέγηζηνο αξηζκφο ειεθηξνλίσλ αλά ζηηβάδα) θαη νη θαλφλεο 

ειεθηξνληθήο δφκεζεο πνπ αλαγξάθνληαη θαη ζην βηβιίν. Ζ ζχλδεζε κε ηελ ηζηνζειίδα  

ηεο  VISIONLEARNING Atomic Theory II, φπνπ παξνπζηάδεηαη κε πξνζνκνίσζε ε 

θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ησλ 11 πξψησλ ζηνηρείσλ ζε ζηηβάδεο, θαηέζηεζε δπλαηή ηελ 

νπηηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ειεθηξνληθήο δφκεζεο (ρ. 4).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 4:  Πξνζνκνίσζε ειεθηξνληθήο δόκεζεο ησλ πξώησλ ζηνηρείσλ. 

Οη αξρέο δφκεζεο ζπλέρηζαλ λα πξνβάιινληαη, πξνο βνήζεηα ησλ καζεηψλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα εμάζθεζεο ηνπο πάλσ ζε αζθήζεηο θαηαλνκήο ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο, ζηάδην 

απαξαίηεην γηα ηελ αθνκνίσζε φζσλ έρνπλ ζπδεηεζεί. Δθφζνλ ππάξρεη ρξφλνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη ην ινγηζκηθφ chem-PA πνπ έρεη δηαλεκεζεί ζηα Λχθεηα. 

Β) ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ    

Ζ δηδαζθαιία ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα μεθίλεζε κε ηε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηαμηλφκεζεο πιηθψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Με αθνξκή ηηο απαληήζεηο 

ησλ καζεηψλ έγηλε πξνέθηαζε θαη ζηελ  αλάγθε ηαμηλφκεζεο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ 

απηά ήηαλ πιένλ αξθεηέο δεθάδεο. Πξνβιήζεθαλ δηαθάλεηεο κε ηζηνξηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε 

κε ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ηαμηλφκεζεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Έγηλε 

εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο πεξηνδηθφηεηαο. 

 Δκθαλίζηεθαλ νη ειεθηξνληθέο θαηαλνκέο ησλ 18 πξψησλ ζηνηρείσλ , ζε επφκελε 

δηαθάλεηα, απφ ηελ νπνία έγηλε θαλεξή ε πεξηνδηθφηεηα ζηελ ειεθηξνληθή δφκεζε θαη 

ζπλδέζεθε κε ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, κε ηξφπν ψζηε λα ε ηνπνζέηεζή ηνπο 

ζε νξηδφληηεο ζεηξέο (πεξηφδνπο) θαη θάζεηεο ζηήιεο (νκάδεο) λα θαλεί σο ινγηθφ 

απνηέιεζκα. Χο επαθφινπζν εκθαλίζηεθε ε δεκηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 5. Ηιεθηξνληθή δόκεζε ησλ 18 πξώησλ ζηνηρείσλ. 



 

 

ην ζεκείν απηφ έγηλε ζχλδεζε κε έλαλ απφ ηνπο πην πιήξεηο  δηαδξαζηηθνχο Π.Π. πνπ 

έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν (ρ 6). Γφζεθε ην έλαπζκα γηα πξνβιεκαηηζκφ πάλσ ζε φια 

ηα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Α΄ Λπθείνπ θαη φρη κφλν. 

Με ρξήζε απηνχ ηνπ πίλαθα, παξνπζηάζηεθαλ νη πεξίνδνη, νη πην ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο, 

κέηαιια - ακέηαιια, θπζηθή θαηάζηαζε ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ θ.α.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 6. Γηαδξαζηηθόο Πεξηνδηθόο Πίλαθαο. 

 

Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο απφ ην θχιιν 

εξγαζίαο . (Πξφβιεςε, κε βάζε ηνλ αηνκηθφ αξηζκφ ηεο θχξηαο νκάδαο θαη ηεο πεξηφδνπ 

ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα ζηνηρεία). 

Αλ ζην ηέινο ηεο ψξαο ππάξρεη αθφκε ρξφλνο θαη ην ηκήκα έρεη θαιφ βαζκφ 

ζπλεξγαζίαο θαη εξεκίαο κπνξνχκε λα θάλνπκε θάπνηεο απφ ηηο αζθήζεηο απηέο κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν, κέζσ ζειίδσλ ζε μελφθσλα sites πνπ έρνπλ παηρλίδηα γηα ηε ζέζε 

ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ Π.Π (ρ 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 7. Παηρλίδη Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Ζ πξναλαθεξζείζα πξφηαζε δηδαζθαιίαο εθαξκφζηεθε ζε απιή ζρνιηθή ηάμε, πνπ είρε 

ηε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν, κε ηε βνήζεηα βηληενπξνβνιέα θαη 



 

 

θνξεηνχ ππνινγηζηή. Ζ δηάξθεηά ηεο ήηαλ ζπλνιηθά ηξείο δηδαθηηθέο ψξεο, κία γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηεο ειεθηξνληθήο δφκεζεο θαη δχν γηα ηνλ Πεξηνδηθφ Πίλαθα. Απαηηεί γλψζεηο 

ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Ms Power Point”,ησλ ινγηζκηθψλ «Ο ζαπκαζηφο θφζκνο ηεο 

Υεκείαο», θαη Chem PΑ 2006, θαζψο θαη κηα ζρεηηθή άλεζε πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν. 

Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ φπσο νη πξνζνκνηψζεηο, νη ζειίδεο απφ ην 

internet, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ελίζρπζαλ ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, αιιά 

ρξεηάζηεθε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Τπήξμε ζπκκεηνρή θαη ελεξγή 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γεγνλφο πνπ ηνπο εληππσζίαζε θαη 

πξνζέιθπζε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπο.  

Ζ εκπεηξία απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, επηβεβαίσζε ηελ ζεκαληηθή δηδαθηηθή βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη ΣΠΔ  ζε ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ πξαγκαηηθά 

πεηξάκαηα, φπσο ζηελ θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ θαη ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ κηθξφθνζκν 

θαη ζηε δνκήο ηεο χιεο. Ζ επαθή ησλ καζεηψλ κε ζσκαηίδηα πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα δνπλ πξαγκαηηθά γίλεηαη πην εχθνιε κε ηελ αμηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη 

εξγαιείσλ γηαηί ππάξρεη ε δπλαηφηεηα  νπηηθνπνίεζήο ηνπο θαη ε δεκηνπξγία κνληέισλ. Οη 

καζεηέο κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηδαζθαιία αληί λα δέρνληαη 

παζεηηθά ηελ θαηλνχξηα γλψζε πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ κε ηα θχιια εξγαζίαο εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε θαη ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ, ηνπο νδεγεί ζηε δηεξεχλεζε θαη ζηε δεκηνπξγία ππνζέζεσλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζε ζεκεία φπσο ε 

αλαγξαθή ζηνλ πίλαθα ησλ θαλφλσλ ειεθηξνληθήο δφκεζεο ή ε αλαπαξάζηαζε ησλ 

αηνκηθψλ κνληέισλ. 

Παξάιιεια φκσο ε κε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

δεκηνχξγεζε έλα θιίκα «ραιάξσζεο» θαη ηελ απαηειή εληχπσζε φηη δελ ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ κειέηε. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θξίζεθε αλαγθαία ε 

ζπλέρηζε ηεο ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ κε εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο θαη ζην ζπίηη 

ηνπο. Γη’ απηφ θαη ην θχιιν πνπ παξαζέηνπκε έρεη ζεκαληηθφ αξηζκφ εξσηήζεσλ, θάπνηεο 

απφ ηηο νπνίεο είλαη ρξνλνβφξεο θαη απαηηνχλ  αθνκνίσζε ηεο δηδαρζείζαο χιεο πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκπιεξσζνχλ ζσζηά.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Φύιιν εξγαζίαο 

Ζιεθηξνληθή δνκή ηωλ αηόκωλ 

1. Μπνξείηε λα ζπκεζείηε απφ πνηα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα είλαη θηηαγκέλα ηα 

άηνκα;......................................................................................... 

 

2. Εσγξαθίζηε έλα άηνκν πνπ απνηειείηαη απφ 1 πξσηφλην, 2 λεηξφληα, 1 ειεθηξφλην. 

 

 

 

 

 

3. αο δίλνληαη νη εμήο ζπκβνιηζκνί 11
23

Na,  35
80

Br. Απφ πφζα πξσηφληα, λεηξφληα, 

ειεθηξφληα απνηεινχληαη ηα άηνκα ηνπ λαηξίνπ θαη ηνπ βξνκίνπ;   

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

4. Ζ ελέξγεηα ελφο ειεθηξνλίνπ ζε έλα άηνκν εμαξηάηαη απφ ........................ 

...................................................................................... θαη απμάλεηαη θαηά ηε ζεηξά 

.....................................................................................  

 

5. Να γίλεη ε θαηαλνκή ησλ e ζε ζηηβάδεο γηα ηα αθφινπζα ρεκηθά ζηνηρεία. 11Na, 17Cl 

10Ne, 20Ca, 35Br.  

 

6. Ζ εμσηεξηθή ζηηβάδα νπνηνπδήπνηε αηφκνπ είλαη: 

α. ε Q 

β. απηή πνπ έρεη 8 ειεθηξφληα 

γ. απφ ηηο ζηηβάδεο πνπ έρνπλ ειεθηξφληα, εθείλε ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε 

ηηκή ηνπ αξηζκνχ n 

δ. απηή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ιηγφηεξε ελέξγεηα 

Πεξηνδηθόο Πίλαθαο 

7. Με πνην θξηηήξην ηνπνζεηνχληαη ηα ρεκηθά ζηνηρεία ζην ζχγρξνλν πεξηνδηθφ πίλαθα; 

........................................................................................................................ 

 

8. Πσο νλνκάδνπκε ηηο θαηαθφξπθεο ζηήιεο θαη πσο ηηο νξηδφληηεο ζεηξέο ηνπ 

πεξηνδηθνχ πίλαθα; 

........................................................................................................................ 

9. Ση θνηλφ έρνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θάζε νκάδαο; 

....................................................................................................................... 

  

10. Ση θνηλφ έρνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θάζε πεξηφδνπ; 

....................................................................................................................... 

11. Με βάζε ηνλ πίλαθα πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο: 

α. Γξάςηε ηα ζχκβνια ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα κε ην 

Ne (αηνκηθφο αξηζκφο 10) ................................................................... 

β. Γξάςηε ηα ζχκβνια ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξψηεο πεξηφδνπ. 



 

 

................................................................................................................. 

  

12. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο;  

α. Ζ πξψηε πεξίνδνο ηνπ Π.Π. πεξηιακβάλεη ην πδξνγφλν θαη ηα αιθάιηα. 

β. Σα ζηνηρεία ηεο ίδηαο πεξηφδνπ έρνπλ φια ηνλ ίδην αξηζκφ ειεθηξνλίσλ ζηελ 

εμσηεξηθή ηνπο ζηηβάδα. 

γ. Ζ ηξίηε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη 18 ζηνηρεία. 

δ. ια ηα επγελή αέξηα πεξηέρνπλ νρηψ ειεθηξφληα ζηε ζηηβάδα ζζέλνπο.  

ε. Ζ εμσηεξηθή ζηηβάδα θάζε αηφκνπ πεξηιακβάλεη νρηψ ειεθηξφληα. 

 

13. α. Βξείηε ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν αλήθνπλ ηα 20Ca, 6C, 17Cl, 15P 11Na, 

10Ne, 35Br.  

β. Πνηα απφ ηα παξαπάλσ έρνπλ παξφκνηεο ρεκηθέο ηδηφηεηεο. 

 

14. Καηαηάμηε ηα 20Ca, 6C, 17Cl, 15P ζε κέηαιια θαη ακέηαιια. 

................................................................................................................. 

 

15. Πνηα ρεκηθά ζηνηρεία νλνκάδνληαη αιθάιηα; Γξάςηε ηα ζχκβνια 3 αιθαιίσλ. 

................................................................................................................. 

 

16. Πνηα ρεκηθά ζηνηρεία νλνκάδνληαη αινγφλα; Γξάςηε ηα ζχκβνια 4 αινγφλσλ. 

................................................................................................................. 

 

17. αο δίλεηε ην πεξίγξακκα ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα.. Σνπνζεηείζηε ζηνλ πίλαθα απηφ: 

α. ην Ζ θαη ην He. β. ην 7 Ν θαη ην 12 Mg.γ. ηελ νκάδα ησλ αιθαιίσλ θαη ησλ 

αινγφλσλ. 
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