Εισαγωγικό Μάθημα 1
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
Ύλη και ενέργεια
Σ’ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα
μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας. Για να το
κάνουμε αυτό, είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε έννοιες και ορολογία που
είναι πολύ πιθανό και αναμενόμενο να μην ξέρεις ή να μην καταλαβαίνεις καλά. Αυτό δεν
πρέπει να σε τρομάξει ή να σε απογοητεύσει. Από το μεθεπόμενο μάθημα, θα αρχίσουμε
να μελετούμε μαζί, συστηματικά και λίγο-λίγο, τις έννοιες και την ορολογία της φυσικής
και της χημείας. Και στο τέλος της χρονιάς, θα είσαι σίγουρα πιο σοφός/πιο σοφή· αν
τότε ξαναδιαβάσεις αυτό και το επόμενο εισαγωγικό μάθημα, τα σκοτεινά σημεία θα
είναι σίγουρα λιγότερα.

¶·›˙·ÌÂ ÌÂ Ù· Ê˘ÛÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ·
... ◊ÌÔ˘Ó ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ ÔÏ‡ Ó· ·›˙ÂÈ. ◊Ù·Ó ·˘ÙÔÛ¯Â‰È·ÛÌÔ› Ù·
·È¯Ó›‰È· ·˘Ù¿. ™ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿, ÛÙÔ˘˜ ÏﬁÊÔ˘˜, ÌÂÛ’ Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ô˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏ·Ó ÙËÓ ﬁÏË ... ¶·È¯Ó›‰È· ÌÂ ÔÏÏ‹ Ê·ÓÙ·Û›·. ¶Ô˘ Î¿ÔÈ· Ù· ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ ÛÂ
¤ÚÁ· ÌÔ˘. ∫·È Ô˘ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛ·Ó Î·È ÙËÓ ﬁÏË ÌÔ˘ „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛË.
¶·›˙·ÌÂ ÌÂ Ù· Ê˘ÛÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ·. ŸÙ·Ó Ê‡Û·ÁÂ ÔÏ‡, Ô ·¤Ú·˜ ÁÈ· Ì·˜ ÁÈÓﬁÙ·Ó
·È¯Ó›‰È. ŸÙ·Ó Â›¯Â ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó·, ¿ÏÈ, ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ﬁÌ·ÛÙ·Ó ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘ÌÂ. ŸÙ·Ó
Â›¯Â ÙÂÏÂ›ˆ˜ Á·Ï‹ÓË, ¿ÏÈ ‹Ù·Ó ·È¯Ó›‰È, ÁÈ·Ù› ·˘Ùﬁ Ì¿˜ ¿ÊËÓÂ Ó· ÌÔ‡ÌÂ Ì¤Û· ÛÙË
ı¿Ï·ÛÛ·, Â›ÙÂ ‹Ù·Ó Î·ÏÔÎ·›ÚÈ Â›ÙÂ ‹Ù·Ó ¯ÂÈÌÒÓ·˜, Î·È Ó· „¿ÍÔ˘ÌÂ ÙÔ ‚˘ıﬁ.
π¿Îˆ‚Ô˜ ∫·Ì·Ó¤ÏÏË˜
∂ÊËÌÂÚ›‰· Δ∞ ¡∂∞, ¶ÚﬁÛˆ·, ÛÂÏ. 11, 31-12-1999
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1. Τι εννοεί ο συγγραφέας με τον όρο φυσικό φαινόμενο;....................................................
..............................................................................................................................................
2. Είναι το πέταγμα του χαρταετού ένα φυσικό φαινόμενο με την παραπάνω έννοια; .......
3. Είναι το σκούριασμα ενός σιδερένιου αντικειμένου ένα φυσικό φαινόμενο με την
παραπάνω έννοια; ...............................................................................................................

Ύλη και ενέργεια
Οι φυσικοί επιστήμονες, και κατεξοχήν οι φυσικοί και ο
χημικοί, ενδιαφέρονται βασικά για δύο οντότητες του
σύμπαντος την ύλη και την ενέργεια. Δεν είναι εύκολο όμως
να ορίσουμε ούτε την ύλη ούτε την ενέργεια· γι' αυτό ξεκινάμε
με την εμπειρική έννοια που έχουμε γι' αυτές.
Όλα τα υλικά που βρίσκονται κοντά μας και μακρυά μας
αποτελούνται από ύλη. Και όλα περιέχουν ενέργεια.
Ένα μεγάλο κομμάτι σίδερο περιέχει περισσότερο σίδηρο από
ένα μικρό κομμάτι σίδερο. Αυτό το εκφράζουμε λέγοντας ότι
το μεγαλύτερο κομμάτι σίδερο έχει μεγαλύτερη μάζα. Η μάζα
είναι βασικό χαρακτηριστικό της ύλης.

• Μάζα ενός υλικού σώματος είναι η ποσότητα της ύλης του
σώματος.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ύλης είναι ότι καταλαμβάνει
κάποιο χώρο, έχει όπως λέμε όγκο.
Xημική ενέργεια:
αποθηκευμένη στα
υλικά σώματα

Το τρίτο χαρακτηριστικό της ύλης είναι ότι περιέχει ενέργεια
που την ονομάζουμε χημική ενέργεια. H χημική ενέργεια είναι
αποθηκευμένη στα υλικά σώματα.

Να έχεις υπόψη σου (Άλλοι τρόποι αποθηκεύσεως της ενέργειας)
Εκτός από τη χημική ενέργεια, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορεί ενέργεια να
αποθηκευθεί:
• Ένα θερμό σώμα έχει, εκτός από τη χημική του ενέργεια, αποθηκευμένη ενέργεια που
ονομάζεται εσωτερική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία ενός
άλλου σώματος, π.χ. του αέρα.
• Ένα κινούμενο σώμα έχει, εκτός από τη χημική του ενέργεια, αποθηκευμένη ενέργεια που
ονομάζεται κινητική ενέργεια. Ο άνεμος π.χ. είναι μια κινούμενη μάζα αέρος και έχει
κινητική ενέργεια που τη χρησιμοποιούμε στην ιστιοπλοΐα και στις ανεμοηλεκτρογεννήτριες.
• Το νερό σε ένα υδροηλεκτρικό φράγμα έχει, εκτός από τη χημική του ενέργεια, αποθηκευμένη
ενέργεια που οφείλεται στο ότι βρίσκεται ψηλότερα από το έδαφος (ουσιαστικά οφείλεται
στην έλξη που ασκεί η γη στα υπερυψωμένα σώματα). Η ενέργεια αυτή ονομάζεται βαρυτική
δυναμική ενέργεια. Την ενέργεια αυτήν τη χρησιμοποιούμε στα υδροηλεκτρικά φράγματα για
‘παραγωγή’ ηλεκτρικού ρεύματος.
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• Ένα τεντωμένο λάστιχο ή ένα συμπιεσμένο ελατήριο έχουν, εκτός από τη χημική τους
ενέργεια, αποθηκευμένη ενέργεια που ονομάζεται ελαστική δυναμική ενέργεια.
Η αποθηκευμένη ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται από ένα σώμα σε άλλο σώμα ή άλλα σώματα,
όπου αποθηκεύεται κατά έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τρόπους. Για να συμβεί
αυτό πρέπει τα σώματα να αλληλεπιδράσουν.

Aλληλεπίδραση
ανάμεσα στη γη
και στα σώματα

Αφήνουμε ελεύθερη μια πέτρα από κάποιο ύψος. Όλοι
ξέρουμε ότι αυτή πέφτει στο έδαφος. Ξέρουμε ακόμη ότι αυτό
οφείλεται στην έλξη της γης. Στο φαινόμενο επομένως της
πτώσης των σωμάτων έχουμε μια επίδραση (μια
αλληλεπίδραση) ανάμεσα στη γη και στα σώματα.

Aλληλεπίδραση
ύλης με ύλη

Ένα τέταρτο επομένως χαρακτηριστικό της ύλης είναι ότι
μπορεί να επιδρά σε άλλη ύλη (να αλληλεπιδρά με άλλη ύλη)
και να μεταφέρει σ' αυτήν ενέργεια ή να παίρνει από αυτήν
ενέργεια. Λογικό είναι ακόμη να αλληλεπιδρά η ύλη με την
ενέργεια.

• Έχουμε στο φαινόμενο της πτώσης της πέτρας μεταφορά
ενεργείας;

Mεταφορά ενεργείας
κατά την πτώση
μιας πέτρας

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα ο άνθρωπος
έπιασε την πέτρα από κάτω και τη σήκωσε. Αυτό είναι ένα
φαινόμενο στο οποίο ο άνθρωπος κάτι έκανε στην πέτρα:
έδρασε ή επέδρασε στην πέτρα. Στο φαινόμενο αυτό
δεχόμαστε ότι έγινε μεταφορά ενεργείας από τον άνθρωπο
στην πέτρα. Εν συνεχεία, η πέτρα αφέθηκε να πέσει. Όταν
έφτασε στο έδαφος, μετέφερε στον αέρα και στη γη την
ενέργεια που της είχε προηγουμένως μεταφέρει ο άνθρωπος.
Η πέτρα κάτι έκανε στον αέρα και στη γη: η πέτρα επέδρασε
στον αέρα και στη γη.
[Μήπως και η πέτρα κάτι έκανε στον άνθρωπο; Φαντάσου ότι
η πέτρα ήταν πολύ μεγάλη. Τι θα αισθανόταν ο άνθρωπος όταν
τη σήκωσε; Γι’ αυτό λέμε ότι στην πραγματικότητα έγινε μια
αλληλεπίδραση ανάμεσα στον άνθρωπο και στην πέτρα.
Όμοια έγινε μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πέτρα και στον
αέρα, όπως και ανάμεσα στην πέτρα και στη γη.]

• Η ενέργεια δεν έχει ούτε μάζα ούτε όγκο, μπορεί όμως να
μετρηθεί.

Να έχεις υπόψη σου
Στο παραπάνω παράδειγμα, θεωρήσαμε ότι η πέτρα αλληλεπίδρασε με τη γη μόνο κατά τη
διάρκεια της πτώσης της. Στην πραγματικότητα, η έλξη της γης (άρα και η αλληλεπίδραση
πέτρας και γης) υπάρχει και όταν η πέτρα είναι ακίνητη πάνω στο έδαφος ή όταν την κρατάμε.
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Φυσικές και χημικές μεταβολές

Παραδείγματα
φυσικών και χημικών
μεταβολών

Ο ήλιος αποτελείται από ύλη, περιέχει ενέργεια και
ακτινοβολεί ενέργεια. Το ίδιο και μια ηλεκτρική λάμπα και ένα
αναμμένο κερί και ένα αναμμένο κάρβουνο. Στον ήλιο γίνονται
πυρηνικές αντιδράσεις από τις οποίες παράγονται τεράστιες
ποσότητες ενεργείας που ακτινοβολεί ο ήλιος. Στην ηλεκτρική
λάμπα περνάει ηλεκτρικό ρεύμα από ένα μεταλλικό σύρμα και
έτσι η λάμπα παράγει φως και ‘θερμότητα’ (ζεστασιά). Στο
αναμμένο κάρβουνο γίνεται χημική αντίδραση ανάμεσα στο
κάρβουνο και στο οξυγόνο του αέρα και παράγονται φως,
θερμότητα, αλλά και νέα υλικά σώματα, π.χ. διοξείδιο του
άνθρακα.
Σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα έχουμε αλληλεπιδράσεις
ανάμεσα σε σώματα, π.χ. ήλιο και γη, κάρβουνο και οξυγόνο.
Εξάλλου, στα περισσότερα παραδείγματα, δώσαμε έμφαση
στην ενέργεια και στη μεταφορά της ενέργειας. Να μην
ξεχάσουμε όμως ότι πάντοτε συμβαίνει και μια μεγαλύτερη ή
μικρότερη (και άλλοτε μη άμεσα φανερή) αλλαγή στα σώματα
που αλληλεπιδρούν, π.χ. στη θέση τους ή στη μορφή τους ή
στη φύση (στο είδος) τους, π.χ. το νερό στο ποτάμι αλλάζει
θέση (μετακινείται), το κάρβουνο γίνεται στάχτη όταν καίγεται.

Φυσικά και χημικά
φαινόμενα

Oρισμός φυσικής
και χημικής μεταβολής

Οι παραπάνω μεταβολές είναι παραδείγματα φυσικών μεταβολών
ή χημικών μεταβολών. Στην επιστήμη οι μεταβολές αυτές
ονομάζονται αντιστοίχως φυσικά φαινόμενα και χημικά
φαινόμενα.
• Μια φυσική ή μια χημική μεταβολή είναι μια διαδικασία
αλληλεπιδράσεως δύο τουλάχιστον υλικών σωμάτων που
συνοδεύεται (α) μια φανερή ή μη άμεσα φανερή αλλαγή στα
σώματα που αλληλεπέδρασαν και (β) από μεταφορά
ενεργείας.

Η μεταφερθείσα ενέργεια αποθηκεύεται τελικά κατά έναν ή
περισσότερους από τους παραπάνω τρόπους σε κάποιο ή
κάποια από τα σώματα που αλληλεπέδρασαν (ένα από τα
σώματα αυτά μπορεί να είναι και ο αέρας).
• Ποια αλληλεπίδραση συμβαίνει όταν το δέρμα μας μαυρίζει
το καλοκαίρι στην παραλία;
................................................................................................
................................................................................................
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Aλληλεπίδραση της ύλης • Ποια αλληλεπίδραση συμβαίνει όταν λειτουργεί το
με την ενέργεια
καλοριφέρ ή είναι αναμμένο το τζάκι, ή η σόμπα σε ένα
σπίτι; ......................................................................................
................................................................................................
Μπορούμε στις περιπτώσεις αυτές να θεωρήσουμε ότι
έχουμε αλληλεπίδραση της ύλης με την ενέργεια; .................
• Φυσικές και χημικές μεταβολές μπορεί να συμβούν και κατά
την αλληλεπίδραση της ύλης με την ενέργεια.

Να έχεις υπόψη σου
Παρατηρούμε ότι φυσικές και χημικές μεταβολές (φυσικά και χημικά φαινόμενα) δεν
διαφέρουν ουσιαστικά. Η διαφορά των χημικών από τις φυσικές μεταβολές είναι ότι στις
χημικές μεταβολές συμβαίνουν και μία ή περισσότερες χημικές αντιδράσεις. Όταν αργότερα
μελετήσουμε συστηματικά τις χημικές αντιδράσεις, θα μπορείς να διακρίνεις μια χημική από
μια φυσική μεταβολή.

Eρώτηση


Μπορείς να σκεφθείς κι εσύ άλλες φυσικές ή χημικές μεταβολές;
......................................................................................................................................
............

Να έχεις υπόψη σου

......................................................................................................................................
Οι φυσικές
και οι χημικές μεταβολές (τα φυσικά και τα χημικά φαινόμενα) δεν συμβαίνουν
πάντοτε............
μόνες τους στη φύση, αλλά μπορεί να τις προκαλεί και ο ίδιος ο άνθρωπος στη φύση
ή σε ειδικά εργαστήρια.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιες είναι οι δύο οντότητες στις οποίες συγκεντρώνουν την προσοχή τους οι φυσικοί και
οι χημικοί;
2. Ποια είναι τα τέσσερα χαρακτηριστικά της ύλης;
3. Πώς ορίζεται η μάζα και πώς ο όγκος ενός υλικού σώματος;
4. Τι ονομάζουμε χημική ενέργεια;
5. Με ποιους άλλους τρόπους, εκτός από χημική ενέργεια, αποθηκεύεται ενέργεια στα
υλικά σώματα; Να αναφέρεις παραδείγματα.
6. Τι πρέπει να συμβεί ώστε αποθηκευμένη ενέργεια να μεταφερθεί και πού τελικά
καταλήγει η μεταφερθείσα ενέργεια;
7. Αν σηκώσουμε μια πέτρα από το έδαφος μέχρι κάποιο ύψος και κατόπιν την αφήσουμε να
πέσει, ποιες αλληλεπιδράσεις και ποιες μεταφορές ενεργείας συμβαίνουν;
8. Τι είναι μια φυσική μεταβολή ή μια χημική μεταβολή (ένα φυσικό ή ένα χημικό φαινόμενο);
9. Μπορείς να αναφέρεις δύο παραδείγματα φυσικών μεταβολών που συμβαίνουν μόνες
τους στη φύση, καθώς και δύο παραδείγματα φυσικών μεταβολών που τις προκαλεί ο
άνθρωπος;
10. Εκτός από αποθηκευμένη ενέργεια, με ποιον άλλον τρόπο εμφανίζεται η ενέργεια και τι
τελικά συμβαίνει με τη μη αποθηκευμένη ενέργεια;
11. Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της ενέργειας;
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