Εισαγωγικό Μάθημα 2

Η ΦΥΣΙΚΗ, Η ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Τι μελετούν η φυσική και η χημεία
Συνεχίζοντας την εισαγωγή μας στις φυσικές επιστήμες, θα σταθούμε ξεχωριστά στο
αντικείμενο μελέτης καθεμιάς φυσικής επιστήμης: της φυσικής, της χημείας, της
γεωλογίας και της βιολογίας. Θα αναφερθούμε ακόμη σε μερικές εφαρμογές της
φυσικής και της χημείας.

Εξόρυξη μεταλλεύματος σιδήρου

Η φυσική, η χημεία και οι φυσικές επιστήμες
Δύο επιστήμες ασχολούνται με τη μελέτη της ύλης και της
ενέργειας, η φυσική και η χημεία.

Παραδείγματα
χημικών μεταβολών
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Η φωτογραφία δείχνει την εξόρυξη μεταλλεύματος σιδήρου
σε ένα ορυχείο. Το μετάλλευμα σιδήρου, που είναι κάτι σαν
χώμα, είναι όπως το βρίσκουμε στη φύση άχρηστο. Αν το
θερμάνουμε μαζί με ασβεστόλιθο, κωκ (ένα υλικό με κύριο
συστατικό τον άνθρακα) και αέρα, μπορούμε να το
μετατρέψουμε σε σίδηρο και από τον σίδηρο να φτιάξουμε
ατσάλι. Τα διάφορα αυτά υλικά, όπως ο σίδηρος, το
μετάλλευμα σιδήρου, ο ασβεστόλιθος, ο άνθρακας, το
οξυγόνο του αέρα, ονομάζονται χημικές ουσίες ή απλώς

E2. H φυσική, η χημεία και οι φυσικές επιστήμες

Να έχεις υπόψη σου
Χημικές ουσίες υπάρχουν στη φύση αλλά και φτιάχνονται από τους χημικούς.

Με το ατσάλι κατασκευάζονται διάφορες κατασκευές, όπως
η γέφυρα της φωτογραφίας. Για να είναι όμως η γέφυρα
σωστή και γερή, χρειάζεται μελέτη που την κάνουν οι
μηχανικοί και βασίζεται στις αρχές της φυσικής.

Τι μελετούν
η φυσική και η χημεία

Η χημεία μελετά την ύλη (τις χημικές ουσίες) και τα
φαινόμενα εκείνα που κάνουν την ύλη να αλλάζει ριζικά,
όπως του μεταλλεύματος σιδήρου σε σίδηρο και ατσάλι, και
τα ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις. Η φυσική μελετά όλα
τα φυσικά φαινόμενα, πλην των χημικών αντιδράσεων, και
κατεξοχήν την ενέργεια που μεταφέρεται κατά τα φαινόμενα
αυτά, με σκοπό να βρίσκει τους νόμους και τις σχέσεις που
περιγράφουν το πώς συμπεριφέρεται η φύση.

Πρακτικές εφαρμογές
της φυσικής και της χημείας
Τόσο η φυσική όσο και η χημεία ενδιαφέρονται όμως και για τις πρακτικές εφαρμογές των
ευρημάτων τους, ώστε να γίνεται η ζωή μας πιο εύκολη, πιο ευχάριστη, πιο υγιεινή, με μια λέξη
καλύτερη. Αν κοιτάξετε γύρω σας στο σπίτι σας, είναι δύσκολο να βρείτε μια συσκευή που να
μην στηρίζεται στη φυσική. Ηλεκτρικές λάμπες, ηλεκτρικά κουδούνια, ψυγείο, τηλεόραση,
ραδιόφωνο, τηλέφωνο, ηλεκτρικό σίδερο, πλυντήριο ρούχων και τόσα άλλα. Αλλά και η
χημεία δεν πάει πίσω. Τζάμια, πλαστικά, απορρυπαντικά, χρώματα, ρούχα, χαρτιά, καύσιμα,
φάρμακα. Και οι εφαρμογές δεν τελειώνουν στο σπίτι, βρίσκονται παντού - στον δρόμο, στα
στάδια, στα εργοστάσια, στα νοσοκομεία - και φθάνουν μέχρι το διάστημα.

Περί φύσεως φιλοσοφία - Χυμευτική και αλχημεία
Η φυσική και η χημεία αποτελούν δύο βασικές φυσικές επιστήμες. Αν και ξεκίνησαν ως δύο
διαφορετικές δραστηριότητες από τα αρχαία χρόνια, η μεν φυσική ως περί φύσεως
φιλοσοφία, η δε χημεία ως τέχνη (η χυμευτική των αρχαίων Eλλήνων και αργότερα η
αλχημεία), σήμερα οι δύο αυτές επιστήμες είναι πολύ κοντά η μια στην άλλη. Γι' αυτό υπάρχει
και ξεχωριστός κλάδος της χημείας, η φυσικοχημεία.
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Δύο άλλες φυσικές επιστήμες: η γεωλογία και η βιολογία
Στις φυσικές επιστήμες όμως κατατάσσονται και άλλες επιστήμες, όπως η γεωλογία και η
βιολογία. Η γεωλογία μελετά τον στερεό φλοιό της γης και τα γεωλογικά φαινόμενα, και
αποτελεί κατά μεγάλο μέρος της εφαρμοσμένη φυσική και χημεία (γεωφυσική και γεωχημεία).
Η βιολογία μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς (φυτά, ζώα και άνθρωπο) και τις μεταβολές
(βιολογικά φαινόμενα) που συμβαίνουν σ' αυτούς. Και αυτή όμως χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη
φυσική και τη χημεία (βιοφυσική και βιοχημεία).

Οι φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά
Οι φυσικές επιστήμες χρησιμοποιούν σε μεγάλη έκταση τα μαθηματικά. Στα μαθήματα όμως
αυτά δεν θα δώσουμε έμφαση στη μαθηματικοποιημένη φυσική και χημεία.
Η έμφαση θα είναι στις έννοιες της φυσικής και της χημείας.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Τι μελετάει η φυσική;
Τι μελετάει η χημεία;
Μπορείς να αναφέρεις μερικές εφαρμογές της φυσικής;
Μπορείς να αναφέρεις μερικές εφαρμογές της χημείας;
Ποιες άλλες φυσικές επιστήμες γνωρίζεις και τι μελετούν αυτές;

Για να γνωρίσεις περισσότερα,
να σκεφθείς και να καταλάβεις γιατί
1. Παρακάτω δείχνονται δύο εικόνες. Σε κάθε εικόνα, μερικά πράγματα μεταβάλλονται
(μεταβλητές), και μερικά πράγματα μένουν τα ίδια (σταθερές). Καθώς μεταβάλλονται οι
μεταβλητές, παίρνουν διάφορες τιμές, π.χ. μεγάλο-μικρό, ψηλό-κοντό κ.ά. Να μελετήσεις τις
εικόνες και σε κάθε περίπτωση να βρεις ποιες είναι οι μεταβλητές, ποιες οι τιμές τους και αν
υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές.
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2. Ένα πολύ σημαντικό μέσο μελέτης στη φυσική και στη χημεία είναι το πείραμα. Παρακάτω
περιγράφονται διάφορα απλά πειράματα (δραστηριότητες). Αφού τα μελετήσεις, να αποφανθείς
(να πεις) αν το κάθε πείραμα είναι σωστό ή όχι και για ποιο λόγο.

•

Σε σχολικούς αγώνες ήθελαν να δουν αν ο Γιάννης τρέχει πιο γρήγορα από τη Μαρία. Το σχήμα
δείχνει την εκκίνηση. Και οι δύο ξεκίνησαν ταυτόχρονα. Είναι ο αγώνας αυτός σωστός; Αν ναι,
γιατί; Αν όχι, γιατί;

•

Ο κύριος Νίκος ήθελε να δει αν το “ΛΟΥΣΤΡΕΞ” είναι καλύτερο βερνίκι παπουτσιών από το
“ΒΕΡΝΙΚΑΛ”. Έβαψε λοιπόν τα παπούτσια των παιδιών του όπως δείχνει η εικόνα. Είναι ο
τρόπος αυτός συγκρίσεως σωστός; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί;
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•

Η κυρία Ρένα ήθελε να δει αν το νερό βράζει πιο γρήγορα στις αλουμινένιες κατσαρόλες από
τις εμαγιέ κατσαρόλες. Γι' αυτό έκανε το παρακάτω πείραμα. Ήταν αυτό το πείραμα σωστό; Αν
ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί;

n

Να έχεις υπόψη σου
Από τις απαντήσεις σου, διαπιστώνεις ότι κατά την εκτέλεση ενός πειράματος πρέπει να
συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε δύο μόνο από τα μεγέθη (δύο μεταβλητές) που θέλουμε
να μελετήσουμε-μετρήσουμε, και να κρατάμε όλα τα άλλα μεγέθη σταθερά.

• Στα προηγούμενα πειράματα, ποια μεγέθη έπρεπε να κρατηθούν σταθερά και ποια
μεταβάλλονταν;
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