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ΠΡΟΛΟΓΟ Α΄ ΔΚΓΟΗ

Διζαγωγή ζηιρ Φςζικέρ Δπιζηήμερ
(Φςζική – Υημεία)

Για ηην Α΄ Σάξη Γςμναζίος

Η “Εηζαγσγή ζηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο” είλαη
έλα πεηξακαηηθό κάζεκα ελνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο θπζηθήο θαη ρεκείαο ζηελ α΄
ηάμε γπκλαζίνπ, κέξνο ηνπ νπνίνπ
δηδάρζεθε πεηξακαηηθά θαηά ηα ζρνιηθά έηε
1998-99 θαη 1999-2000 ζε 11 γπκλάζηα* (ζε
30 ηκήκαηα, κε ζύλνιν 1300 πεξίπνπ
καζεηώλ), ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ησλ “Σρνιείσλ Εθαξκνγήο Πεηξακαηηθώλ
Πξνγξακκάησλ Εθπαίδεπζεο” (ΔΠΠΔ) ηνπ
Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ.

Σηότοι ηοσ προγράμμαηος
1. Η επαλάιεςε βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο θπζηθώλ επηζηεκώλ πνπ δηδάρζεθαλ ζην δεκνηηθό
ζρνιείν, κε επεθηάζεηο θαη πην επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε.
2. Η πξνεηνηκαζία ησλ μερσξηζηώλ καζεκάησλ θπζηθήο θαη ρεκείαο πνπ αξρίδνπλ ζηε β΄
γπκλαζίνπ.
3. Η εηζαγσγή βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο θπζηθήο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηε ρεκεία.
4. Η εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη θαηεμνρήλ ε ελζάξξπλζε ηεο
επνηθνδνκεηηθήο-ελεξγεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.
5. Η αλάπηπμε πεηξακαηηθώλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο.
6. Η θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.
7. Η λνεηηθή αλάπηπμε θαη ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ.
8. Η ζύλδεζε ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ κε ηε δσή θαη ηηο εθαξκνγέο.
Αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ νη παξαθάησ:
Σπεηξνεηδήο δηδαζθαιία - Ννεκαηηθή κάζεζε θαη πεξηνξηζκόο ηεο απνκλεκόλεπζεο Απιόηεηα θαηλνκέλσλ θαη αξρώλ - Όρη ζηελ αηνκηθή θαη κνξηαθή δνκή. - Πνηνηηθή
πξνζέγγηζε - Απιέο πνζνηηθέο ζρέζεηο - Όρη καζεκαηηθέο εμηζώζεηο κε ζύκβνια - Όρη
γξαθηθέο παξαζηάζεηο. - Σεβαζκόο ζηελ επηζηεκνληθή απζηεξόηεηα.
Η ρσξίο πείξακα δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο, πνπ είλαη ν θαλόλαο ζηε ρώξα
καο, είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία. Κάζε άιιε πξνζπάζεηα ηνπ
δαζθάινπ (κειέηε, εξσηήζεηο, αζθήζεηο) είλαη ιεηςή. Δπηπιένλ, ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ
θαη ησλ καζεηξηώλ ζε κηθξέο νκάδεο ζεσξείηαη πνιύ ζεκαληηθή, ηόζν γηα ηε κάζεζε όζν
θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο. Γηα ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο πξνζθέξνληαη ηόζν
νη πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όζν θαη νη θαηνίθνλ εξγαζίεο θαη αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ.
Αιιά θαη ε εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ σο επηδείμεσλ, όπνπ απηό επηβάιιεηαη ιόγσ
ειιείςεσο πνιιαπιώλ νξγάλσλ ή ιόγσ ηεο θύζεσο ηνπ πεηξάκαηνο, πξνηείλεηαη λα γίλεηαη
όρη από ηνλ θαζεγεηή ή ηελ θαζεγήηξηα, αιιά από δπάδεο καζεηώλ πνπ ζα θαζνδεγνύληαη
από ηνλ θαζεγεηή.

iv

Σέινο, απνηειεί πεπνίζεζή καο όηη ηα ζρνιηθά καζήκαηα γίλνληαη θπξίσο γηα λα καζαίλνπλ
νη καζεηέο θαη όρη γηα λα εμεηάδνληαη. Η αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ (αιιά θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ) είλαη απαξαίηεηε θαη ρξεζηκόηαηε κελ δηαδηθαζία, αιιά δελ πξέπεη λα
ζπληζηά απηνζθνπό. Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο είλαη δύν όςεηο ηνπ απηνύ λνκίζκαηνο, πνπ
ζπλεξγάδνληαη κε θνηλό ζηόρν ηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο.

Εσταριζηίες
Δπραξηζηνύκε ηνπο θαζεγεηέο θπζηθνύο Κηθή Γεωργούζε, Αζεκίλα Κοληογεωργίοσ θαη Θεόδωρο
Λώια πνπ ζπλέβαιαλ ζηε κειέηε-πξνεηνηκαζία ησλ παξαθάησ καζεκάησλ: “Δηζαγσγή ζηελ θίλεζε
ησλ ζσκάησλ” (ΚΓ), “Μάδα ησλ ζσκάησλ” θαη “Γπλάκεηο” (ΑΚ) θαη “Ο αηκνζθαηξηθόο αέξαο” θαη
“Αηκνζθαηξηθή πίεζε” (ΘΛ).
Δπραξηζηνύκε αθόκε ηνλ θαζεγεηή καο θπζηθό Αληώληο Μποσρληά γηα ηηο πνιιέο εύζηνρεο θαη
ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο ηνπ ζην αξρηθό θείκελν ηνπ βηβιίνπ.
Από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΔΠΠΔ, πξνέθπςαλ πεξαηηέξσ δηνξζώζεηο θαη βειηηώζεηο
ηνπ βηβιίνπ. Σ’ απηέο ζπλέβαιαλ θαη νη παξαθάησ, ηνπο νπνίνπο νθείινπκε επίζεο λα
επραξηζηήζνπκε: Γεκήηξηνο Τζανύζεο, Γξ. θπζηθόο, ζρνιηθόο ζύκβνπινο ΠΔ4, Ζιίας Καιογήροσ,
θπζηθόο, ππεύζπλνο ΔΚΦΔ Πύξγνπ Ηιείαο, Μηιηηάδες Σαθειιαρίοσ, θπζηθόο, ππεύζπλνο ΔΚΦΔ
Ισαλλίλσλ.
Τν πιηθό πνπ πξνέθπςε αμηνινγήζεθε απν ηε Xρηζηίλα Σοιοκωλίδοσ, αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, πνπ όξηζε ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. H θ. Σνισκνλίδνπ δηαηύπσζε
πνιιέο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο, αξθεηέο από ηηο νπνίεο ειήθζεζαλ ππόςε ζην ηειηθό θείκελν.
Τελ επραξηζηνύκε γη’ απηό.
Τέινο, εθθξάδνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο ζην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην γηα ηελ έγθξηζε ηεο
πξόηαζήο καο, θαζώο θαη ζηε κνλάδα ππνζηήξημεο, θαη ηδηαίηεξα ζηνπο θπζηθνύο Λακπρηλή
Παπαηζίκπα θαη Παλαγηώηε Γεκεηρηάδε θαη ηε γεσιόγν Γεωργία Φέρκειε πνπ ζπλεξγάζηεθαλ
επνηθνδνκεηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Ισάλληλα, Φεβξνπάξηνο 2003
Γεώπγιορ Σζαπαπλήρ και Κώζηαρ Καμποςπάκηρ

* Τα Γσκλάζηα ποσ ζσκκεηείταλ θαη ηης δύο τροληές ζηο Πρόγρακκα ήηαλ ηα παραθάηω: Εωζηκαίας
Ηωαλλίλωλ, 8ο Ηωαλλίλωλ, Βειηζαρίοσ Ηωαλλίλωλ, Παρακσζηάς Θεζπρωηίας, Βοσργαρειίοσ Άρηας,
3ο Πρεβέδες, 1ο Κερθύρας, Παπαζηράηεηο Αγρηλίοσ, 2ο Αργοζηοιίοσ Κεθαιιελίας. Σηα Γσκλάζηα
Λεσθίκκες Κερθύρας θαη Βαρβάθεηο Αζελώλ ηο πρόγρακκα εθαρκόζηεθε κόλο ηελ πρώηε τροληά.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η β’ έκδοση του βιβλίου αυτού είναι επέκταση της α΄ έκδοσης, με την προσθήκη/ένταξη και της
βιολογίας και προέκυψε από τη μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης της Αικατερίνης Τάτση. Βασικός σκοπός
μας είναι ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο γυμνάσιο, έτσι
ώστε να οδηγήσει εν μέρει σε ενιαιοποίηση και κυρίως στον συντονισμό των φυσικών επιστημών. Οι
στόχοι, οι αρχές και η δομή των μαθημάτων παραμένουν, αλλά τώρα αναφέρονται, εκτός από τη
φυσική και τη χημεία, και στη βιολογία.
Για τη σύνταξη της β΄ έκδοσης χρησιμοποιήσαμε ως βάση την α΄ έκδοση το βιβλίου που κάλυπτε τη
φυσική και τη χημεία, το οποίο ουσιαστικά παρέμεινε ως είχε, με μόνη διαφορά τη
συγκέντρωση των μαθημάτων για την πίεση (εκτός από την ατμοσφαιρική πίεση) σε μία νέα ενότητα,
την ΣT. H ατμοσφαιρική πίεση παρέμεινε στην ενότητα των αερίων (ενότητα Ζ). Ακόμη η ενότητα «Χημικές
αντιδράσεις» μεταφέρθηκε πιο μπροστά (ενότητα Ε), αμέσως μετά από την ενότητα του νερού. Για την
υλοποίηση της ένταξης της βιολογίας, προσθέσαμε στην εισαγωγή και σε κάθε μία από τις εννέα
ενότητες αντίστοιχα μαθήματα βιολογίας, τα οποία αναφέρονται σε εισαγωγικά θέματα βιολογίας που
συνδέονται άμεσα με τις γνώσεις φυσικής και/ή χημείας που προσφέρονται σε κάθε ενότητα. Στις
ενότητες για το νερό και τον ατμοσφαιρικό αέρα προσθέσαμε από ένα μάθημα περιβαλλοντικού
περιεχομένου («Προβλήματα με το νερό» και «Προβλήματα με τον αέρα» αντιστοίχως). Τα δύο αυτά
μαθήματα προήλθαν από σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για τη χημεία της β΄ γυμνασίου, με
συγγραφείς τους Γεώργιο Τσαπαρλή και Δημήτριο Κολιούλη. Να σημειώσουμε τέλος ότι το μάθημα για το
νευρικό σύστημα προστέθηκε μετά την εξέταση της διατριβής της Αικ. Τάτση.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τους παρακάτω συναδέλφους που δέχθηκαν να αξιολογήσουν το υλικό της βιολογίας συν τα
δύο μαθήματα περιβαλλοντικού περιεχομένου: 1) Ντία Γαλανοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια
βιοχημείας στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2) Μαριάνθη Βραχνούλα, καθηγήτρια βιολόγο
στο Λύκειο Πρέβεζας, ΜΔΕ βιολογίας, 3) Βασιλική Γκαραμέτση, καθηγήτρια βιολόγο στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων,
ΜΔΕ βιολογίας και 4) Κωνσταντίνο Καμπουράκη, καθηγητή βιολόγο στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα, διδάκτορα
διδακτικής της βιολογίας. Καθένας από αυτούς συνέβαλε, από τη δική του οπτική, στη συνολική βελτίωση του
βιβλίου, με εύστοχες παρατηρήσεις, με την προσθήκη ή συμπλήρωση χρήσιμων και απαραίτητων θεμάτων, τη
διόρθωση σφαλμάτων και με προτάσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα. Πιστεύουμε ότι, όσο αυτό μάς ήταν εφικτό,
λάβαμε υπόψη σχεδόν όλες τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους. Ακόμη ευχαριστούμε για τα σημαντικά σχόλιά
τους και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της διατριβής της Αικ. Τάτση: Χαράλαμπο Αγγελίδη, αναπληρωτή
καθηγητή γενικής βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και Άγγελο Περυσινάκη,
επίκουρο καθηγητή βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ιωάννινα, Μάιος 2011
Γεώργιος Τσαπαρλής και Αικατερίνη Τάτση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το παρόν υλικό απαιτεί για την υλοποίησή του τουλάχιστον ένα τρίωρο μάθημα εβδομαδιαίως. Αν όμως το
μάθημα ήταν δίωρο, προτείνουμε την παράλειψη: (i) ολόκληρων των ενοτήτων για την «Ενέργεια», τον «Ηλεκτρισμό»
και την «Πίεση στα στερεά και στα υγρά», (ii) των μαθημάτων «Ατμοσφαιρική πίεση», «Μεταβολές των αερίων»,
«Κρυστάλλωση-ανακρυκρυστάλλωση-κρύσταλλοι», «Διάχυση και ώσμωση», «Κυκλοφορικό σύστημα» «Διαστολή και
συστολή στερεών σωμάτων», «Διαστολή και συστολή υγρών – θερμόμετρα» και «Γνωρίζουμε περισσότερο τα χημικά
στοιχεία». Η έκταση του απομένοντος υλικού είναι 196 σελίδες. Ως κριτήρια για τις παραλείψεις αυτές χρησιμοποιήσαμε
είτε τη δυσκολία των σχετικών εννοιών και θεμάτων (της πίεσης, της ενέργειας, του κυκλοφορικού συστήματος και του
ηλεκτρισμού) είτε τη μικρότερη σημασία για το παρόν μάθημα (θερμικές διαστολές, κρυστάλλωση-ανακρυστάλλωση,
διάχυση και ώσμωση, χημικά στοιχεία).
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ΠΡΟΛΟΓΟ Γ΄ ΔΚΓΟΗ

Η γ΄ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ απηνύ ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηε β‟ εθδνζε θαη ζπληζηά ζπληόκεπζε ηεο
β΄έθδνζεο, κε ηελ αθαίξεζε 18 από ηα 49 καζήκαηα (κείσζε θαηά 36,7%). Έηζη ε γ΄ έθδνζε
απνηειείηαη από ηελ „Δηζαγσγή‟ θαη έμη ελόηεηεο, κε 31 καζήκαηα ζπλνιηθά, ώζηε ην πιηθό λα
πξνζαξκνζηεί ζε έλα δίσξν εβδνκαδηαίν κάζεκα.
Η „Δηζαγσγή‟ θαη ε πξώηε ελόηεηα („Η ύιε – Σν έδαθνο‟) έκεηλαλ όπσο θαη ζηε β΄ έθδνζε.
Αθαηξέζεθαλ δύν νιόθιεξεο ελόηεηεο, ε κία γηα ηελ «Δλέξγεηα» (ηέζζεξα καζήκαηα) θαη ε άιιε
γηα ηνλ «Ηιεθηξηζκό» (ηξία καζήκαηα). Αθόκε από δηάθνξεο ελόηεηεο αθαηξέζεθαλ πέληε
καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πίεζεο: Πίεζε πνπ αζθνύλ ηα ζηεξεά / Τδξνζηαηηθή πίεζε /
Ρνή πγξώλ – πγθνηλσλνύληα δνρεία / Αηκνζθαηξηθή πίεζε / Μεηαβνιέο ησλ αεξίσλ. Μαδί κε
απηά από ηελ ελόηεηα „Σν λεξό‟ αθαηξέζεθαλ ηα καζήκαηα γηα ηελ Κξπζηάιισζεαλαθξπζηάιισζε, ηε Γηάρπζε θαη ώζκσζε θαη ην Κπθινθνξηθό ζύζηεκα. Από ηελ ελόηεηα
„Θεξκνθξαζία θαη ζεξκόηεηα‟ αθαηξέζεθαλ ηα καζήκαηα γηα ηε Γηαζηνιή θαη ζπζηνιή ζηεξεώλ
ζσκάησλ θαη ηε Γηαζηνιή θαη ζπζηνιή πγξώλ – ζεξκόκεηξα. Σέινο, από ηελ ελόηεηα „Υεκηθή
αληίδξαζε‟ αθαηξέζεθε ην κάζεκα «Γλσξίδνπκε πεξηζζόηεξν ηα ρεκηθά ζηνηρεία».
Ωο θξηηήξηα γηα ηελ αθαίξεζε καζεκάησλ ρξεζηκνπνηήζακε είηε ηε δπζθνιία ησλ ζρεηηθώλ
ελλνηώλ θαη ζεκάησλ (όπσο ηεο πίεζεο, ηεο ελέξγεηαο, ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ
ειεθηξηζκνύ) είηε ηε κηθξόηεξε ζεκαζία γηα ην παξόλ κάζεκα (ζεξκηθέο δηαζηνιέο, θξπζηάιισζεαλαθξπζηάιισζε, δηάρπζε-ώζκσζε, γλσξίδνπκε ηα ρεκηθά ζηνηρεία).
Σνπο ηίηινπο ησλ ελνηήησλ θαη καζεκάησλ πνπ παξακέλνπλ ζε απηήλ ηελ έθδνζε κπνξείηε λα
ηνπο δείηε ζηα πεξηερόκελα. Με βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ζειίδσλ, ε πνζνζηηαία ζπκεηνρή ζην βηβιίν
ηνπ θάζε επηκέξνπο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ έρεη πεξίπνπ σο εμήο:
θπζηθή 33%, ρεκεία 37%, βηνινγία 30%, δειαδή είλαη πεξίπνπ ηζόηηκε. Πηζηεύνπκε όηη
ζεκαηνινγηθά ην πιηθό απηήο ηεο έθδνζεο ζπληζηά κηα θαιή θαη επαξθή «δόζε» εηζαγσγήο ζηηο
θπζηθέο επηζηήκεο γηα ηελ α΄ ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ.
Ισάλληλα, Μάξηηνο 2011
Γεώπγιορ Σζαπαπλήρ, Κωνζηανηίνορ Καμποςπάκηρ και Αικαηεπίνη Σάηζη
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ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ ΚΑΙ ΣΙ ΜΑΘΗΣΡΙΔ

«Πάνηες άνθρωποι ηοσ ειδέναι ορέγονηαι θύζει»
(Αξηζηνηέιεο, Μεηά ηά Φσζηθά, Α 980α-1)

Αγαπηηή Μαθήηπια / Αγαπηηέ Μαθηηή 
Θα έρεηο θαηαιάβεη ήδε όηη κε ηε κεγάιε ηερλνινγηθή πξόνδν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο,
θάζε άλζξσπνο είλαη ρξήζηκν θαη απαξαίηεην λα θαηέρεη βαζηθέο γλώζεηο θπζηθώλ επηζηεκώλ
Όζν λσξίηεξα αξρίδεη ε απόθηεζε ηέηνησλ γλώζεσλ, ηόζν θαιύηεξα. Πέξα όκσο από ηηο
ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, ε κειέηε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ αμίδεη θαη από κόλε ηεο, γηαηί καο
πξνζθέξεη γλώζε θαη θαηαλόεζε ηνύ πώο ιεηηνπξγεί ε θύζε.
Με ην κάζεκα απηό, ζα βνεζεζείο λα μεθηλήζεηο λα θαηαζθεπάδεηο κηα θαιύηεξε θαη πιεξέζηεξε
γλώζε ηνπ θόζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη θαη ησλ κεηαβνιώλ πνπ ζπκβαίλνπλ αδηάθνπα ζ' απηόλ
Σν ηαμίδη απηό, πνπ ην άξρηζεο ήδε ζην δεκνηηθό ζρνιείν, ζα ην ζπλερίζεηο ζην γπκλάζην, αιιά
θαη πνιύ πέξα από απηό. Αθόκε ζα δηαπηζηώζεηο ηηο εθαξκνγέο θαη ηε ζύλδεζε ησλ θπζηθώλ
επηζηεκώλ κε ηε δσή, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία.
Έλαο από ηνπο πην βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο από ζέλα
θαη όρη ε απιή κεηάδνζε έηνηκεο ηεο γλώζεο. Γη' απηό ην βηβιίν πνπ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ δελ
είλαη έλα ηειεησκέλν αλάγλσζκα, πνπ πεξηέρεη όια ηα απνηειέζκαηα θαη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο.
Έηζη, ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ θαηά θαλόλα νύηε πεξηγξάθνληαη νύηε δείρλνληαη ζε
ζρήκα ή ζε θσηνγξαθία. Με ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ή ηεο θαζεγήηξηάο ζνπ, αιιά θαη ησλ
ζπκκαζεηώλ ζνπ, ζα ζπκπιεξώζεηο θαη ζα νινθιεξώζεηο ην βηβιίν, θαζώο ζα πξνρσξεί ε
δηδαζθαιία. Θα εθηειέζεηο πνιιά πεηξάκαηα, ζα θιεζείο λα πξνζπαζήζεηο λα δώζεηο εμεγήζεηο
ζε απηά πνπ ζα παξαηεξείο ζηα πεηξάκαηα θαη λα δώζεηο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ ζα
απαηηνύλ ζθέςε.
ην ηέινο θάζε καζήκαηνο ππάξρεη ην ηκήκα “Τν κάζεκα ζε εξσηήζεηο”. Οη εξσηήζεηο απηέο
επηδηώθνπλ πξώηα-πξώηα λα δηαηππώζνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο, ην ηη δειαδή ζα πξέπεη
λα μέξεηο κεηά ην κάζεκα. Αθόκε, λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ έλα είδνο επηζθόπεζεο-πεξίιεςεο ηνπ
καζήκαηνο. Σέινο, θαη πην ζεκαληηθό, λα ζνπ δώζνπλ έλα θαηάινγν εξσηήζεσλ πνπ ζα
θαιύπηνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ θάζε καζήκαηνο. Έηζη, ε γλώζε ησλ απαληήζεσλ ζα δείρλεη όηη
μέξεηο ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ην κάζεκα. Γελ ρξεηάδεηαη επνκέλσο λα παπαγαιίδεηο ην θείκελν
ησλ καζεκάησλ. ηελ απνθπγή απνκλεκόλεπζεο ηνπ θεηκέλνπ βνεζνύλ θαη νη πιαγηόηηηινη πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη πνπ ζα ζε βνεζνύλ λα αλαθαηαζθεπάδεηο ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο.
Δίλαη πξνηηκόηεξν λα κελ θνηηάο θαζόινπ ηνπο πιαγηόηηηινπο θαηά ηελ πξώηε ζνπ κειέηε ηνπ
καζήκαηνο, αιιά λα ζπκβνπιεύεζαη πξώηα απηνύο ζηηο επαλαιήςεηο ζνπ. Έηζη νη πιαγηόηηηινη,
καδί κε ηνπο ηίηινπο/ππνηίηινπο, ηηο ιέμεηο θαη θξάζεηο κε δσεξά ή πιάγηα γξάκκαηα θαη ην ηκήκα


Δίλαη απηνλόεην όηη όπνπ ζην βηβιίν ρξεζηκνπνηνύληαη νη ιέμεηο „καζεηήο‟ θαη „θαζεγεηήο‟ ελλννύληαη
„καζεηήο' ή 'καζήηξηα‟ θαη „θαζεγεηήο ή 'θαζεγήηξηα‟.
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“Τν κάζεκα ζε εξσηήζεηο” ζα ιεηηνπξγνύλ όια καδί ζαλ κηα ζθαισζηά γηα ηε ζηήξημε ηεο κειέηεο
ζνπ.
Σα εηδηθά κηθξά έλζεηα “Να έρεηο ππόςε ζνπ” επηδηώθνπλ ζπρλά λα πξνιάβνπλ ηελ πξόθιεζε
παξαλνήζεσλ γηα ηα θπζηθά θαηλόκελα, πνπ είλαη ζπρλέο ζηνπο αλζξώπνπο. Άιινηε πάιη
ζπλδένπλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο κε ηηο εθαξκνγέο θαη κε ην πεξηβάιινλ.
Με ην ηειηθό ηκήκα θάζε καζήκαηνο “Γηα λα γλσξίζεηο πεξηζζόηεξα, λα ζθεθζείο θαη λα
θαηαιάβεηο γηαηί”, ζα θαιείζαη λα δώζεηο απαληήζεηο ζε πην απαηηεηηθέο εξσηήζεηο. Με ηνλ ηξόπν
απηό, επηδηώθεηαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζνπ. Δπηπιένλ, κεξηθέο θνξέο ζα θαιείζαη λα
πξνηείλεηο πεηξακαηηθή κεζνδνινγία, θαιιηεξγώληαο έηζη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ζνπ. Δίλαη
αλακελόκελν λα ζπλαληήζεηο εδώ δπζθνιίεο, αιιά απηό δελ πξέπεη λα ζε ζηελνρσξεί. Ο ζθνπόο
είλαη λα αζθείο ηε ζθέςε ζνπ, πνπ ζηγά-ζηγά ζα βειηηώλεηαη.
Πξνηνύ ηειεηώζνπκε απηό ην ζεκείσκα, πξέπεη λα επαλαιάβνπκε θη εδώ όηη απνηειεί πεπνίζεζή
καο όηη ηα ζρνιηθά καζήκαηα γίλνληαη θπξίσο γηα λα καζαίλνπλ νη καζεηέο θαη όρη γηα λα
εμεηάδνληαη. Η αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ (αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ) είλαη απαξαίηεηε θαη
ρξεζηκόηαηε κελ δηαδηθαζία, αιιά δελ πξέπεη λα ζπληζηά απηνζθνπό. Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο
ζπλεξγάδνληαη κε θνηλό ζηόρν ηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο. Πεξαηηέξσ, πνιύ ζεκαληηθή είλαη θαη ε
ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ ζε κηθξέο νκάδεο. Γηα ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο πξνζθέξνληαη ηόζν
νη πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όζν θαη νη θαηνίθνλ εξγαζίεο θαη αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ.
Σέινο, ζα πξέπεη αθόκε λα ηνλίζνπκε όηη όιε ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ζνπ είλαη θαιύηεξν
θαη σθειηκόηεξν λα ηε ζπγθεληξώλεηο ζε έλα κάζεκα θάζε θνξά. Γη' απηό δελ ρξεηάδεηαη θαη δελ
πξέπεη λα πξνεηνηκάδεηο πνηέ ην παξαθάησ κάζεκα.
Με ηελ ειπίδα όηη ζα βξεηο επράξηζην, ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν ην κάζεκα απηό, ζνπ επρόκαζηε
επηηπρία.

Οι ζσγγραθείς
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Εηζαγωγή

1. Μεηαβοιές ζηε θύζε - Ύιε θαη ελέργεηα
2. Η θσζηθή, ε τεκεία θαη οη θσζηθές επηζηήκες
3. Η βηοιογία - Ζωληαλοί οργαληζκοί - Σο θύηηαρο

ΟΘ ΦΤΘΚΕ ΕΠΘΣΗΜΕ

1ο Μάζεκα
ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΣΗ ΦΤΗ
Ύλη και ενέργεια

Σε απηό θαη ζηα δύν επόκελα εηζαγωγηθά καζήκαηα, ζα θάλνπκε κηα γεληθή αλαθνξά ζηα
αληηθείκελα κειέηεο ηωλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, ηεο θπζηθήο, ηεο ρεκείαο, ηεο βηνινγίαο
θαη ηεο γεωινγίαο. Γηα λα ην θάλνπκε απηό, είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
έλλνηεο θαη νξνινγία πνπ είλαη πνιύ πηζαλό θαη αλακελόκελν λα κελ μέξεηο ή λα κελ
θαηαιαβαίλεηο θαιά. Απηό δελ πξέπεη λα ζε ηξνκάμεη ή λα ζε απνγνεηεύζεη. Από ην 4ν
κάζεκα, ζα αξρίζνπκε λα κειεηνύκε καδί, ζπζηεκαηηθά θαη ιίγν-ιίγν, ηηο έλλνηεο θαη ηελ
νξνινγία ηωλ θπζηθώλ επηζηεκώλ. Καη ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, ζα είζαη ζίγνπξα πην
ζνθόο/πην ζνθή. Αλ ηόηε μαλαδηαβάζεηο απηό ην εηζαγωγηθό κάζεκα, ηα ζθνηεηλά ζεκεία
ζα είλαη ζίγνπξα ιηγόηεξα.

Παίδακε κε τα υσσηθά υαηλόκελα
... Ήκνπλ έλα παηδί πνπ ηνπ άξεζε πνιύ λα παίδεη. Ήηαλ απηνζρεδηαζκνί ηα παηρλίδηα
απηά. Σηε ζάιαζζα, ζηα βνπλά, ζηνπο ιόθνπο, κεζ' ηα ρσξάθηα πνπ πεξηβάιιαλ ηελ
πόιε ... Παηρλίδηα κε πνιιή θαληαζία. Πνπ θάπνηα ηα έρσ βάιεη ζε έξγα κνπ. Καη πνπ
δηακόξθσζαλ θαη ηελ όιε κνπ ςπρνζύλζεζε.
Παίδακε κε ηα θπζηθά θαηλόκελα. Όηαλ θύζαγε πνιύ, ν αέξαο γηα καο γηλόηαλ
παηρλίδη. Όηαλ είρε θνπξηνύλα, πάιη, ην εθκεηαιιεπόκαζηαλ γηα λα παίμνπκε. Όηαλ είρε
ηειείσο γαιήλε, πάιη ήηαλ παηρλίδη, γηαηί απηό κάο άθελε λα κπνύκε κέζα ζηε ζάιαζζα,
είηε ήηαλ θαινθαίξη είηε ήηαλ ρεηκώλαο, θαη λα ςάμνπκε ην βπζό.
Ιάθφβος Κακπαλέιιες
Εθεκεξίδα ΤΑ ΝΕΑ, Πξόζσπα, ζει. 11, 31-12-1999
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1. Μεηαβνιέο ζηε θύζε

1. Τη ελλνεί ν ζπγγξαθέαο κε ηνλ όξν θπζηθό θαηλόκελν; .....................................................
.........................................................................................................................................
2. Είλαη ην πέηαγκα ηνπ ραξηαεηνύ έλα θπζηθό θαηλόκελν κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα; ...........
3. Είλαη ην ζθνύξηαζκα ελόο ζηδεξέληνπ αληηθεηκέλνπ έλα θπζηθό θαηλόκελν κε ηελ
παξαπάλσ έλλνηα; ............................................................................................................

Οη θσζηθές επηζηήκες
Όπσο θαη ην όλνκά ηνπο ππνδειώλεη, νη θπζηθέο
επηζηήκεο αζρνινύληαη κε ηε κειέηε ηεο θύζεο. Η θύζε
απνηειείηαη από ύιε, πνπ ηε δηαθξίλνπκε ζε νξγαληθή θαη
αλόξγαλε. Σηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο (θπηά, δώα,
κηθξννξγαληζκνύο θαη άλζξσπν)
ζπλαληάηαη θπξίσο
νξγαληθή ύιε, ε ύιε πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή
(π.ρ. νη πξσηεΐλεο, νη πδαηάλζξαθεο θαη ηα ιίπε). Η
επηζηήκε πνπ κειεηά ην θαηλόκελν ηεο δσήο, ηνπο
δσληαλνύο νξγαληζκνύο θαη ηηο κεηαβνιέο (βηνινγηθά
θαηλόκελα) πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηνύο είλαη ε βηνινγία.
Αλ θαη ε αλόξγαλε ύιε (π.ρ. ν αέξαο, ην λεξό, ην
αλζξαθηθό αζβέζηην θαη ην αιάηη) είλαη απαξαίηεηε θαη
απηή γηα ηε δσή, ε κειέηε ηεο θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ
ζπκβαίλνπλ ζε απηή γίλεηαη από ηηο επηζηήκεο ηεο θπζηθήο
θαη ηεο ρεκείαο. Σρεηηθή κε ηε θπζηθή θαη ηε ρεκεία είλαη ε
επηζηήκε ηεο γεσινγίαο πνπ κειεηά ηνλ ζηεξεό θινηό ηεο
γεο (πεηξώκαηα θαη νξπθηά) θαη ηα θαηλόκελα πνπ
ζπκβαίλνπλ ζε απηόλ (π.ρ. ηνπο ζεηζκνύο). Σηα επόκελα
δύν καζήκαηα ζα αζρνιεζνύκε πεξηζζόηεξν κε ην ηη
κειεηνύλ ε θπζηθή, ε ρεκεία θαη ε βηνινγία θαη κε ηηο
εθαξκνγέο ηνπο.

Ύιε θαη ελέργεηα
Οη θπζηθέο επηζηήκεο θαη θαηεμνρήλ ε θπζηθή θαη ε
ρεκεία, ελδηαθέξνληαη βαζηθά γηα δύν νληόηεηεο ηνπ
ζύκπαληνο ηελ ύιε θαη ηελ ελέργεηα. Δελ είλαη εύθνιν
όκσο λα νξίζνπκε νύηε ηελ ύιε νύηε ηελ ελέξγεηα· γη' απηό
μεθηλάκε κε ηελ εκπεηξηθή έλλνηα πνπ έρνπκε γη' απηέο.
Όια ηα πιηθά πνπ βξίζθνληαη θνληά καο θαη καθξηά καο
απνηεινύληαη από ύιε. Καη όια πεξηέρνπλ ελέξγεηα.
Έλα κεγάιν θνκκάηη ζίδεξν πεξηέρεη πεξηζζόηεξν ζίδεξν
από έλα κηθξό θνκκάηη ζίδεξν. Απηό ην εθθξάδνπκε
ιέγνληαο όηη ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ζίδεξν έρεη
κεγαιύηεξε κάδα. Η κάδα είλαη βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο
ύιεο.
• Μάδα ελόο πιηθνύ ζώκαηνο είλαη ε πνζόηεηα ηεο ύιεο
ηνπ ζώκαηνο
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Xεκηθή ελέργεηα:
αποζεθεσκέλε ζηα
σιηθά ζώκαηα

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ύιεο είλαη όηη θαηαιακβάλεη
θάπνην ρώξν, έρεη όπσο ιέκε όγθο.
Τν ηξίην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ύιεο είλαη όηη πεξηέρεη
ελέξγεηα πνπ ηελ νλνκάδνπκε τεκηθή ελέργεηα. H ρεκηθή
ελέξγεηα είλαη απνζεθεπκέλε ζηα πιηθά ζώκαηα.

Να έτεης σπόυε σοσ (Άιιοη τρόποη αποζήθεσσες τες ελέργεηας)
Εθηόο από ηε ρεκηθή ελέξγεηα, ππάξρνπλ θαη άιινη ηξόπνη πνπ κπνξεί ελέξγεηα λα
απνζεθεπζεί:
• Έλα ζεξκό ζώκα έρεη, εθηόο από ηε ρεκηθή ηνπ ελέξγεηα, απνζεθεπκέλε ελέξγεηα
πνπ νλνκάδεηαη εζωηερική ενέργεια. Η ελέξγεηα απηή κπνξεί λα αλεβάζεη ηε
ζεξκνθξαζία ελόο άιινπ ζώκαηνο, π.ρ. ηνπ αέξα.
• Έλα θηλνύκελν ζώκα έρεη, εθηόο από ηε ρεκηθή ηνπ ελέξγεηα, απνζεθεπκέλε
ελέξγεηα πνπ νλνκάδεηαη κινηηική ενέργεια. Ο άλεκνο π.ρ. είλαη κηα θηλνύκελε κάδα
αέξα θαη έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ηε ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ ηζηηνπινΐα θαη ζηηο
αλεκνειεθηξνγελλήηξηεο.
• Τν λεξό ζε έλα πδξνειεθηξηθό θξάγκα έρεη, εθηόο από ηε ρεκηθή ηνπ ελέξγεηα,
απνζεθεπκέλε ελέξγεηα πνπ νθείιεηαη ζην όηη βξίζθεηαη ςειόηεξα από ην έδαθνο
(νπζηαζηηθά νθείιεηαη ζηελ έιμε πνπ αζθεί ε γε ζηα ζώκαηα). Η ελέξγεηα απηή
νλνκάδεηαη βαρσηική δσναμική ενέργεια. Τελ ελέξγεηα απηή ηε ρξεζηκνπνηνύκε ζηα
πδξνειεθηξηθά θξάγκαηα γηα ‘παξαγσγή’ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
• Έλα ηελησκέλν ιάζηηρν ή έλα ζπκπηεζκέλν ειαηήξην έρνπλ, εθηόο από ηε ρεκηθή
ηνπο ελέξγεηα, απνζεθεπκέλε ελέξγεηα πνπ νλνκάδεηαη ελαζηική δσναμική ενέργεια.
Η απνζεθεπκέλε ελέξγεηα κπνξεί λα κεηαθέξεηαη από έλα ζώκα ζε άιιν ζώκα ή
άιια ζώκαηα, όπνπ απνζεθεύεηαη θαηά έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο παξαπάλσ
ηξόπνπο. Γηα λα ζπκβεί απηό πξέπεη ηα ζώκαηα λα αλληλεπιδράζοσν.

Αιιειεπίδραζε αλάκεζα
ζηε γε θαη ζηα ζώκαηα

Αιιειεπίδραζε ύιες κε
ύιε

Αθήλνπκε ειεύζεξε κηα πέηξα από θάπνην ύςνο. Όινη
μέξνπκε όηη απηή πέθηεη ζην έδαθνο. Ξέξνπκε αθόκε όηη απηό
νθείιεηαη ζηελ έιμε ηεο γεο. Σην θαηλόκελν επνκέλσο ηεο
πηώζεο ησλ ζσκάησλ έρνπκε κηα επίδξαζε (κηα
αιιειεπίδραζε) αλάκεζα ζηε γε θαη ζηα ζώκαηα.
Έλα ηέηαξην επνκέλσο ραξαθηεξηζηηθό ηεο ύιεο είλαη όηη
κπνξεί λα επηδξά ζε άιιε ύιε (λα αιιειεπηδρά κε άιιε
ύιε) θαη λα κεηαθέξεη ζε απηήλ ελέξγεηα ή λα παίξλεη από
απηήλ ελέξγεηα. Λνγηθό είλαη αθόκε λα αιιειεπηδξά ε ύιε κε
ηελ ελέξγεηα.
• Έρνπκε ζην θαηλόκελν ηεο πηώζεο ηεο πέηξαο κεηαθνξά
ελέξγεηαο;

Μεηαθορά ελέργεηας
θαηά ηελ πηώζε
κηας πέηρας
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Αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα κε ηε ζεηξά. Πξώηα ν άλζξσπνο
έπηαζε ηελ πέηξα από θάησ θαη ηε ζήθσζε. Απηό είλαη έλα
θαηλόκελν ζην νπνίν ν άλζξσπνο θάηη έθαλε ζηελ πέηξα:
έδξαζε ή επέδξαζε ζηελ πέηξα. Σην θαηλόκελν απηό
δερόκαζηε όηη έγηλε κεηαθνξά ελέξγεηαο από ηνλ άλζξσπν
ζηελ πέηξα. Ελ ζπλερεία, ε πέηξα αθέζεθε λα πέζεη. Όηαλ
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έθηαζε ζην έδαθνο, κεηέθεξε ζηνλ αέξα θαη ζηε γε ηελ
ελέξγεηα πνπ ηεο είρε πξνεγνπκέλσο κεηαθέξεη ν
άλζξσπνο. Η πέηξα θάηη έθαλε ζηνλ αέξα θαη ζηε γε: ε
πέηξα επέδξαζε ζηνλ αέξα θαη ζηε γε.
Μήπσο θαη ε πέηξα θάηη έθαλε ζηνλ άλζξσπν; Φαληάζνπ όηη
ε πέηξα ήηαλ πνιύ κεγάιε. Τη ζα αηζζαλόηαλ ν άλζξσπνο
όηαλ ηε ζήθσζε; Γη’ απηό ιέκε όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έγηλε
κηα αιιειεπίδραζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ
πέηξα. Όκνηα έγηλε κηα αιιειεπίδραζε αλάκεζα ζηελ πέηξα
θαη ζηνλ αέξα, όπσο θαη αλάκεζα ζηελ πέηξα θαη ζηε γε.]
•Η ελέξγεηα δελ έρεη νύηε κάδα νύηε όγθν, κπνξεί όκωο λα
κεηξεζεί.

Να έτεης σπόυε σοσ
Σην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ζεσξήζακε όηη ε πέηξα αιιειεπίδξαζε κε ηε γε κόλν θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο πηώζεο ηεο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε έιμε ηεο γεο (άξα θαη ε
αιιειεπίδξαζε πέηξαο θαη γεο) ππάξρεη θαη όηαλ ε πέηξα είλαη αθίλεηε πάλσ ζην
έδαθνο ή όηαλ ηελ θξαηάκε.

Φσζηθές θαη τεκηθές κεηαβοιές

Παραδείγκαηα
θσζηθώλ θαη τεκηθώλ
κεηαβοιώλ

Ο ήιηνο απνηειείηαη από ύιε, πεξηέρεη ελέξγεηα θαη
αθηηλνβνιεί ελέξγεηα. Τν ίδην θαη κηα ειεθηξηθή ιάκπα θαη έλα
αλακκέλν θεξί θαη έλα αλακκέλν θάξβνπλν. Σηνλ ήιην
γίλνληαη ππξεληθέο αληηδξάζεηο από ηηο νπνίεο παξάγνληαη
ηεξάζηηεο πνζόηεηεο ελέξγεηαο πνπ αθηηλνβνιεί ν ήιηνο. Σηελ
ειεθηξηθή ιάκπα πεξλάεη ειεθηξηθό ξεύκα από έλα κεηαιιηθό
ζύξκα θαη έηζη ε ιάκπα παξάγεη θσο θαη ‘ζεξκόηεηα’
(δεζηαζηά). Σην αλακκέλν θάξβνπλν γίλεηαη ρεκηθή αληίδξαζε
αλάκεζα ζην θάξβνπλν θαη ζην νμπγόλν ηνπ αέξα θαη
παξάγνληαη θσο, ζεξκόηεηα, αιιά θαη λέα πιηθά ζώκαηα,
π.ρ. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.
Σε όια ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα έρνπκε αιιειεπηδξάζεηο
αλάκεζα ζε ζώκαηα, π.ρ. ήιην θαη γε, θάξβνπλν θαη νμπγόλν.
Εμάιινπ, ζηα πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα, δώζακε έκθαζε
ζηελ ελέξγεηα θαη ζηε κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο. Να κελ
μεράζνπκε όκσο όηη πάληνηε ζπκβαίλεη θαη κηα κεγαιύηεξε ή
κηθξόηεξε (θαη άιινηε κε άκεζα θαλεξή) αιιαγή ζηα ζώκαηα
πνπ αιιειεπηδξνύλ, π.ρ. ζηε ζέζε ηνπο ή ζηε κνξθή ηνπο ή
ζηε θύζε (ζην είδνο) ηνπο, π.ρ. ην λεξό ζην πνηάκη αιιάδεη
ζέζε (κεηαθηλείηαη), ην θάξβνπλν γίλεηαη ζηάρηε όηαλ θαίγεηαη.

Φσζηθά θαη τεκηθά
θαηλόκελα

Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο είλαη παξαδείγκαηα θσζηθώλ
κεηαβοιώλ ή τεκηθώλ κεηαβοιώλ. Σηελ επηζηήκε νη
κεηαβνιέο απηέο νλνκάδνληαη αληηζηνίρσο
θσζηθά
θαηλόκελα θαη τεκηθά θαηλόκελα.
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Ορηζκός θσζηθής θαη
τεκηθής κεηαβοιής

 Μηα υυσική ή μια χημική μεταβολή είλαη κηα δηαδηθαζία
αιιειεπίδξαζεο δύν ηνπιάρηζηνλ πιηθώλ ζωκάηωλ πνπ
ζπλνδεύεηαη (α) κηα θαλεξή ή κε άκεζα θαλεξή αιιαγή ζηα
ζώκαηα πνπ αιιειεπίδξαζαλ θαη (β) από κεηαθνξά
ελέξγεηαο.
Η κεηαθεξζείζα ελέξγεηα απνζεθεύεηαη ηειηθά θαηά έλαλ ή
πεξηζζόηεξνπο από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο ζε θάπνην ή
θάπνηα από ηα ζώκαηα πνπ αιιειεπίδξαζαλ (έλα από ηα
ζώκαηα απηά κπνξεί λα είλαη θαη ν αέξαο).

Αιιειεπίδραζε ηες ύιες
κε ηελ ελέργεηα

 Πνηα αιιειεπίδξαζε ζπκβαίλεη όηαλ ην δέξκα καο
καπξίδεη ην θαινθαίξη ζηελ παξαιία;………………………….
…………………………………………………………………….
 Πνηα αιιειεπίδξαζε ζπκβαίλεη όηαλ ιεηηνπξγεί ην
θαινξηθέξ ή είλαη αλακκέλν ην ηδάθη, ή ε ζόκπα ζε έλα ζπίηη;
……………………………………………………………………...........
.……………………………………………………………………..........

Μπνξνύκε ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο λα ζεσξήζνπκε όηη έρνπκε
αιιειεπίδξαζε ηεο ύιεο κε ηελ ελέξγεηα;
• Φπζηθέο θαη ρεκηθέο κεηαβνιέο κπνξεί λα ζπκβνύλ θαη θαηά
ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ύιεο κε ηελ ελέξγεηα.

Να έτεης σπόυε σοσ
Παξαηεξνύκε όηη θπζηθέο θαη ρεκηθέο κεηαβνιέο (θπζηθά θαη ρεκηθά θαηλόκελα) δελ
δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά. Η δηαθνξά ησλ ρεκηθώλ από ηηο θπζηθέο κεηαβνιέο είλαη όηη
ζηηο ρεκηθέο κεηαβνιέο ζπκβαίλνπλ θαη κία ή πεξηζζόηεξεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Όηαλ
αξγόηεξα κειεηήζνπκε ζπζηεκαηηθά ηηο τημικές ανηιδράζεις, ζα κπνξείο λα
δηαθξίλεηο κηα ρεκηθή από κηα θπζηθή κεηαβνιή.

Ερώηεζε
• Μπνξείο λα ζθεθζείο θη εζύ άιιεο θπζηθέο ή ρεκηθέο κεηαβνιέο;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Να έτεης σπόυε σοσ
Οη θπζηθέο θαη νη ρεκηθέο κεηαβνιέο (ηα θπζηθά θαη ηα ρεκηθά θαηλόκελα) δελ
ζπκβαίλνπλ πάληνηε κόλεο ηνπο ζηε θύζε, αιιά κπνξεί λα ηηο πξνθαιεί θαη ν ίδηνο ν
άλζξσπνο ζηε θύζε ή ζε εηδηθά εξγαζηήξηα.
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΘ
1.Πνηεο είλαη νη δύν νληόηεηεο ζηηο νπνίεο ζπγθεληξώλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο νη
θπζηθνί θαη νη ρεκηθνί;
2.Πνηα είλαη ηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ύιεο;
3.Πώο νξίδεηαη ε κάδα θαη πώο ν όγθνο ελόο πιηθνύ ζώκαηνο;
4.Τη νλνκάδνπκε ρεκηθή ελέξγεηα;
5.Με πνηνπο άιινπο ηξόπνπο, εθηόο από ρεκηθή ελέξγεηα, απνζεθεύεηαη ελέξγεηα ζηα
πιηθά ζώκαηα; Να αλαθέξεηο παξαδείγκαηα.
6.Τη πξέπεη λα ζπκβεί ώζηε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα λα κεηαθεξζεί θαη πνύ ηειηθά
θαηαιήγεη ε κεηαθεξζείζα ελέξγεηα;
7.Αλ ζεθώζνπκε κηα πέηξα από ην έδαθνο κέρξη θάπνην ύςνο θαη θαηόπηλ ηελ
αθήζνπκε λα πέζεη, πνηεο αιιειεπηδξάζεηο θαη πνηεο κεηαθνξέο ελέξγεηαο
ζπκβαίλνπλ;
8.Τη είλαη κηα θπζηθή κεηαβνιή ή κηα ρεκηθή κεηαβνιή (έλα θπζηθό ή έλα ρεκηθό
θαηλόκελν);
9.Μπνξείο λα αλαθέξεηο δύν παξαδείγκαηα θπζηθώλ κεηαβνιώλ πνπ ζπκβαίλνπλ
κόλεο ηνπο ζηε θύζε, θαζώο θαη δύν παξαδείγκαηα θπζηθώλ κεηαβνιώλ πνπ ηηο
πξνθαιεί ν άλζξσπνο;
10.Εθηόο από απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, κε πνηνλ άιινλ ηξόπν εκθαλίδεηαη ε ελέξγεηα
θαη ηη ηειηθά ζπκβαίλεη κε ηε κε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα;
11.Πνηα ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελέξγεηαο;
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2ο Μάθημα
Η ΦΤΙΚΗ, Η ΥΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΤΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ
Τι μελεηούν η θςζική και η σημεία

Σπλερίδνληαο ηελ εηζαγωγή καο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ζα ζηαζνύκε ζηα αληηθείκελα
κειέηεο ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηα καζεκαηηθά θαη ηηο δύν
άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο, ηε βηνινγία θαη ηε γεωινγία. Θα αλαθεξζνύκε αθόκε ζε κεξηθέο
εθαξκνγέο ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο. Σην επόκελν καζεκα ζα εζηηάζνπκε ζηε βηνινγία.

Εξόπςξη μεηαλλεύμαηορ ζιδήπος

Η θσζική, η τημεία και οι θσζικές επιζηήμες
Γύν επηζηήκεο αζρνινύληαη κε ηε κειέηε ηεο ύιεο θαη ηεο
ελέξγεηαο, ε θσζική θαη ε τημεία.

Παραδείγμαηα
τημικών μεηαβολών
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Η θσηνγξαθία δείρλεη ηελ εμόξπμε κεηαιιεύκαηνο ζηδήξνπ ζε
έλα νξπρείν. Σν κεηάιιεπκα ζηδήξνπ, πνπ είλαη θάηη ζαλ ρώκα,
είλαη όπσο ην βξίζθνπκε ζηε θύζε άρξεζην. Αλ ην ζεξκάλνπκε
καδί κε αζβεζηόιηζν, θσθ (έλα πιηθό κε θύξην ζπζηαηηθό ηνλ
άλζξαθα) θαη αέξα, κπνξνύκε λα ην κεηαηξέςνπκε ζε ζίδεξν
θαη από ηνλ ζίδεξν λα θηηάμνπκε αηζάιη. Σα δηάθνξα απηά
πιηθά, όπσο ν ζίδεξνο, ην κεηάιιεπκα ζηδήξνπ, ν
αζβεζηόιηζνο, ν άλζξαθαο, ην νμπγόλν ηνπ αέξα, νλνκάδνληαη
τημικές οσζίες ή απιώο οσζίες.

2. H θπζηθή, ε ρεκεία θαη νη θπζηθέο επηζηήκεο

Να έχεις υπόψη σου
Χεκηθέο νπζίεο ππάξρνπλ ζηε θύζε αιιά θαη θηηάρλνληαη από ηνπο ρεκηθνύο.

Με ην αηζάιη θαηαζθεπάδνληαη δηάθνξεο θαηαζθεπέο, όπσο ε
γέθπξα ηεο θσηνγξαθίαο. Γηα λα είλαη όκσο ε γέθπξα ζσζηή
θαη γεξή, ρξεηάδεηαη κειέηε πνπ ηελ θάλνπλ νη κεραληθνί θαη
βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο θπζηθήο.

Σι μελεηούν η
θσζική και η τημεία

Η ρεκεία κειεηά ηελ ύιε (ηηο τημικές οσζίες) θαη ηα
θαηλόκελα εθείλα πνπ θάλνπλ ηελ ύιε λα αιιάδεη ξηδηθά, όπσο
ηνπ κεηαιιεύκαηνο ζηδήξνπ ζε ζίδεξν θαη αηζάιη, θαη ηα
νλνκάδνπκε τημικές ανηιδράζεις. Η θπζηθή κειεηά όια ηα
θπζηθά θαηλόκελα, πιελ ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ, θαη
θαηεμνρήλ ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη θαηά ηα θαηλόκελα
απηά, κε ζθνπό λα βξίζθεη ηνπο λόκνπο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ
πεξηγξάθνπλ ην πώο ζπκπεξηθέξεηαη ε θύζε.

Πειράμαηα, παραηηρήζεις, μεηρήζεις, δεδομένα,
σποθέζεις, νόμοι, μονηέλα, θεωρίες
Η εξγαζία ησλ θπζηθώλ επηζηεκόλσλ αξρίδεη είηε κε
ηελ επηηόπνπ πξνζεθηηθή παραηήρηζη ησλ θαηλνκέλσλ
(εθεί δειαδή πνπ απηά ζπκβαίλνπλ) είηε κε ηελ
εθηέιεζε πειραμάηων ζην εξγαζηήξην θαη ηελ
παξαηήξεζή ηνπο. Σπρλά ηα πεηξάκαηα ζπλνδεύνληαη κε
μεηρήζεις θαη ηε ζπιινγή δεδομένων. Με βάζε ηα
δεδνκέλα, νη επηζηήκνλεο πξνρσξνύλ ζηε δηαηύπσζε
σποθέζεων ζε ζρέζε κε ηα θαηλόκελα, ηηο
παξαηεξήζεηο, ηηο κεηξήζεηο θαη γεληθά κε ηα δεδνκέλα.
Από ηελ εκπεηξία καο μέξνπκε όηη αλ αθήζνπκε ειεύζεξα έλα βηβιίν θαη έλα θύιιν
ραξηηνύ λα πέζνπλ από ην ίδην ύςνο, θαη ηα δύν ζα πέζνπλ ζην δάπεδν, ην βηβιίν
όκσο ζα θζάζεη πξώην (πην γξήγνξα) ζην δάπεδν. Η παξαηήξεζε απηή νδεγεί ζηελ
ππόζεζε όηη «όια ηα ζώκαηα πέθηνπλ ζηε γε, ηα βαξύηεξα όκσο πέθηνπλ
γξεγνξόηεξα». Αλ ην ίδην πείξακα εθηειεζηεί όκσο ζην θελό (ρσξίο ηελ παξνπζία
δειαδή ηνπ αέξα), ηόηε ε παξαπάλσ ππόζεζε δελ ηζρύεη: «αλεμάξηεηα από ην βάξνο
ηνπο, δύν ζώκαηα πνπ αθήλνληαη λα πέζνπλ από ην ίδην ύςνο θζάλνπλ ηaπηόρξνλα ζε
ρακειόηεξν επίπεδν». Μηα ππόζεζε πνπ επηβεβαηώλεηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο
απνθηά ηελ ηζρύ νόμοσ ζηε θπζηθή.
Πνιιέο θνξέο ε ππόζεζε πνπ θάλνπκε γηα λα εξκελεύζνπκε έλα θαηλόκελν ή ηηο
παξαηεξήζεηο καο δελ είλαη ηόζν ηζρπξή. Δελ είκαζηε δειαδή εληειώο ζίγνπξνη όηη
είλαη νξζή ή ελώ εκείο πηζηεύνπκε όηη είλαη νξζή, ηειηθά απνδεηθλύεηαη ιαλζαζκέλε.
Έηζη, επί πάξα πνιιά ρξόληα νη άλζξσπνη πίζηεπαλ όηη ε γε είλαη επίπεδε (ελώ
ζήκεξα δερόκαζηε θαη γλσξίδνπκε όηη είλαη ζθαηξηθή). Η ππόζεζε απηή ιέκε όηη
ζπληζηά έλα μονηέλο (π.ρ. ην κνληέιν ηε επίπεδεο γεο).
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Έηζη, επί πάξα πνιιά ρξόληα νη άλζξσπνη πίζηεπαλ όηη ε γε είλαη επίπεδε (ελώ
ζήκεξα δερόκαζηε θαη γλσξίδνπκε όηη είλαη ζθαηξηθή). Η ππόζεζε απηή ιέκε όηη
ζπληζηά έλα μονηέλο (π.ρ. ην κνληέιν ηε επίπεδεο γεο).
Έλα ζύλνιν λόκσλ θαη κνληέισλ πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα πεξηνρή κειέηεο ησλ
θπζηθώλ επηζηεκώλ (π.ρ. ζηε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ ζσκάησλ ή ζηε κειέηε ηνπ
ειεθηξηζκνύ θαη ηνπ καγλεηηζκνύ ή ζηε κειέηε ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ) ζπληζηά
κηα θεωρία.

Οι θσζικές επιζηήμες και ηα μαθημαηικά
Οη θπζηθέο επηζηήκεο ρξεζηκνπνηνύλ ζε κεγάιε έθηαζε ηα καζεκαηηθά. Σηα
καζήκαηα όκσο απηά δελ ζα δώζνπκε έκθαζε ζηε καζεκαηηθνπνηεκέλε θπζηθή θαη
ρεκεία. Η έκθαζε ζα είλαη ζηηο έλλνηεο ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο.

Πρακηικές εθαρμογές ηης θσζικής και ηης τημείας
Τόζν ε θπζηθή όζν θαη ε ρεκεία ελδηαθέξνληαη όκσο θαη γηα ηηο πρακηικές
εθαρμογές ησλ επξεκάησλ ηνπο, ώζηε λα γίλεηαη ε δσή καο πην εύθνιε, πην
επράξηζηε, πην πγηεηλή, κε κηα ιέμε θαιύηεξε. Αλ θνηηάμεηε γύξσ ζαο ζην ζπίηη ζαο,
είλαη δύζθνιν λα βξείηε κηα ζπζθεπή πνπ λα κελ ζηεξίδεηαη ζηε θπζηθή. Ηιεθηξηθέο
ιάκπεο, ειεθηξηθά θνπδνύληα, ςπγείν, ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, ηειέθσλν, ειεθηξηθό
ζίδεξν, πιπληήξην ξνύρσλ θαη ηόζα άιια. Αιιά θαη ε ρεκεία δελ πάεη πίζσ. Τδάκηα,
πιαζηηθά, απνξξππαληηθά, ρξώκαηα, ξνύρα, ραξηηά, θαύζηκα, θάξκαθα. Καη νη
εθαξκνγέο δελ ηειεηώλνπλ ζην ζπίηη, βξίζθνληαη παληνύ - ζηνλ δξόκν, ζηα ζηάδηα,
ζηα εξγνζηάζηα, ζηα λνζνθνκεία - θαη θζάλνπλ κέρξη ην δηάζηεκα.

Δύο άλλες θσζικές επιζηήμες: η βιολογία και η
γεωλογία
Όπσο αλαθέξακε ζηελ αξρή ηνπ πξώηνπ καζήκαηνο, ζηηο
θπζηθέο επηζηήκεο θαηαηάζζνληαη θαη άιιεο επηζηήκεο, όπσο ε
βιολογία και η γεωλογία. Η βηνινγία κειεηά ηνπο δσληαλνύο
νξγαληζκνύο (κηθξννξγαληζκνύο ή κηθξόβηα, θπηά, δώα θαη
άλζξσπν) θαη ηηο κεηαβνιέο (βηνινγηθά θαηλόκελα) πνπ
ζπκβαίλνπλ ζ' απηνύο. Καη απηή όκσο ρξεζηκνπνηεί πάξα πνιύ
ηε θπζηθή θαη ηε ρεκεία (βηνθπζηθή θαη βηνρεκεία). Από ην
επόκελν κάζεκα ζα αξρίζνπκε λα κειεηάκε ζπζηεκαηηθά θαη ηε
βηνινγία. Η γεσινγία κειεηά ηνλ ζηεξεό θινηό ηεο γεο (π.ρ. ηα
πεηξώκαηα θαη ηα νξπθηά) θαη ηα θαηλόκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε
απηόλ (γεωινγηθά θαηλόκελα, π.ρ. ηνπο ζεηζκνύο). Η γεσινγία
ζρεηίδεηαη πνιύ κε ηε θπζηθή θαη ηε ρεκεία θαη έλα κεγάιν
κέξνο ηεο απνηειεί εθαξκνζκέλε θπζηθή θαη ρεκεία
(γεωθσζική θαη γεωτημεία). Η γεσινγία ζρεηίδεηαη θαη κε ηε
βηνινγία (παλαιονηολογία).
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Λίγα λόγια για ηην ιζηορία ηης θσζικής και ηης τημείας
Η θπζηθή θαη ε ρεκεία μεθίλεζαλ από ηα αξραία ρξόληα σο
δύν αλεμάξηεηα θαη εληειώο δηαθνξεηηθά γλσζηηθά
αληηθείκελα. Η θπζηθή ήηαλ ε πεξί θύζεσο θηινζνθία. Η
ρεκεία μεθίλεζε σο κεηαιινπξγηθή ηέρλε (ε ρπκεπηηθή ησλ
αξραίσλ Ειιήλσλ). Αθνινύζεζε ηνλ κεζαίσλα ε αιρεκεία,
πνπ επεδίσθε λα αλαθαιύςεη ηε θηινζνθηθή ιίζν πνπ ζα
κεηέηξεπε ηα θνηλά κέηαιια ζε ρξπζό, θαζώο θαη ην ειημήξην
ηεο λεόηεηαο πνπ ζα δηαηεξνύζε ηνπο αλζξώπνπο πάληα λένπο
θαη ην ειημήξην ηεο δσήο (ηελ παλάθεηα), ην νπνίν ζα ζεξάπεπε
όιεο ηηο αζζέλεηεο θαη ζα παξέηεηλε ηε δσή. Ο 17νο αηώλαο
Cornelis Pietersz Bega,
ήηαλ ε επνρή πνπ θαζηεξώζεθαλ νη θπζηθέο επηζηήκεο ζηε
Ο Αλχημιστής (1663).
ζύγρξνλή ηνπο κνξθή. Ο Ιζαάθ Νεύησλαο (Isaac Newton)
(Μουσείο Γκεττύ)
αλαθάιπςε ηνπο λόκνπο ηεο κεραληθήο (ηεο δύλακεο θαη ηεο θίλεζεο) θαη ήηαλ ν
κεγαιύηεξνο θπζηθόο ηεο επνρήο ηνπ. Τνλ 17ν αηώλα επίζεο θαζηεξώζεθε ν όξνο
“ρεκεία”, ελώ ηνλ 18ν αηώλα ζεκεηώζεθε ε ρεκηθή επαλάζηαζε από ηνλ Αληνπάλ
Λαβνπαδηέ (Antoine Lavoisier) κε ηελ πξόηαζε ηεο ζεσξίαο ηεο θαύζεο κε βάζε ην
νμπγόλν. Ο 19νο αηώλαο είδε ηε κεγάιε εμέιημε ηόζν ηεο θπζηθήο όζν θαη ηεο ρεκείαο,
θαζώο θαη ηε αλάπηπμε ηεο θπζηθνρεκείαο πνπ εξκελεύεη ηα ρεκηθά θαηλόκελα κε βάζε
ηηο ζεσξίεο ηεο θπζηθήο. Τέινο ν 20όο αηώλαο ήηαλ ν αηώλαο επαλαζηαηηθώλ κεηαβνιώλ
ζηε θπζηθή κε ηε ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο ηνπ Αιβέξηνπ Ατλζηάηλ (Albert Einstein) θαη ηε
ζεσξία ησλ θβάληα θαη ηελ θβαληνκεραληθή θαη ηηο ζπλαθόινπζεο θαληαζηηθέο
ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο. Παξάιιεια θαη ε ρεκεία θαη ε θπζηθνρεκεία είραλ ηεξάζηηα
εμέιημε ηνλ ίδην αηώλα.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.
2.
3.
4.
5.

Ση κειεηάεη ε θπζηθή;
Ση κειεηάεη ε ρεκεία;
Μπνξείο λα αλαθέξεηο κεξηθέο εθαξκνγέο ηεο θπζηθήο;
Μπνξείο λα αλαθέξεηο κεξηθέο εθαξκνγέο ηεο ρεκείαο;
Πνηεο άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο γλσξίδεηο θαη ηη κειεηνύλ απηέο;

Για να γνωρίζεις περιζζόηερα, να
ζκεθθείς και να καηαλάβεις γιαηί
1. Παξαθάησ δείρλνληαη δύν εηθόλεο. ε θάζε εηθόλα, κεξηθά πξάγκαηα κεηαβάιινληαη (μεηαβληηές),
θαη κεξηθά πξάγκαηα κέλνπλ ηα ίδηα (ζηαθερές). Καζώο κεηαβάιινληαη νη κεηαβιεηέο, παίξλνπλ
δηάθνξεο ηιμές, π.ρ. κεγάιν-κηθξό, ςειό-θνληό θ.ά. Να κειεηήζεηο ηηο εηθόλεο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε λα βξεηο πνηεο είλαη νη μεηαβληηές, πνηεο νη ηιμές ηνπο θαη αλ ππάξρεη θάπνηα ζτέζη
αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο.
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2. Έλα πνιύ ζεκαληηθό κέζν κειέηεο ζηε θπζηθή θαη ζηε ρεκεία είλαη ην πείξακα. Παξαθάησ
πεξηγξάθνληαη δηάθνξα απιά πεηξάκαηα (δξαζηεξηόηεηεο). Αθνύ ηα κειεηήζεηο, λα απνθαλζείο
(λα πεηο) αλ ην θάζε πείξακα είλαη ζωζηό ή όρη θαη γηα πνην ιόγν.
• ε ζρνιηθνύο αγώλεο ήζειαλ λα δνπλ αλ ν Γηάλλεο ηξέρεη πην γξήγνξα από ηε Μαξία. Σν ζρήκα
δείρλεη ηελ εθθίλεζε. Καη νη δύν μεθίλεζαλ ηαπηόρξνλα. Δίλαη ν αγώλαο απηόο ζσζηόο; Αλ λαη,
γηαηί; Αλ όρη, γηαηί;

• Ο θύξηνο Νίθνο ήζειε λα δεη αλ ην “ΛΟΤΣΡΔΞ” είλαη θαιύηεξν βεξλίθη παπνπηζηώλ από ην
“ΒΔΡΝΙΚΑΛ”. Έβαςε ινηπόλ ηα παπνύηζηα ησλ παηδηώλ ηνπ όπσο δείρλεη ε εηθόλα. Δίλαη ν
ηξόπνο απηόο ζπγθξίζεσο ζσζηόο; Αλ λαη, γηαηί; Αλ όρη, γηαηί;
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• Η θπξία Ρέλα ήζειε λα δεη αλ ην λεξό βξάδεη πην γξήγνξα ζηηο αινπκηλέληεο θαηζαξόιεο από ηηο
εκαγηέ θαηζαξόιεο. Γη' απηό έθαλε ην παξαθάησ πείξακα. Ήηαλ απηό ην πείξακα ζσζηό; Αλ λαη,
γηαηί; Αλ όρη, γηαηί;

▀

Να έχεις υπόψη σου
Από ηηο απαληήζεηο ζνπ, δηαπηζηώλεηο όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ελόο πεηξάκαηνο πξέπεη
λα ζπγθεληξώλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε δύν κόλν από ηα κεγέζε (δύν κεηαβιεηέο) πνπ
ζέινπκε λα κειεηήζνπκε-κεηξήζνπκε, θαη λα θξαηάκε όια ηα άιια κεγέζε ζηαζεξά.
• Σηα πξνεγνύκελα πεηξάκαηα, πνηα κεγέζε έπξεπε λα θξαηεζνύλ ζηαζεξά θαη πνηα
κεηαβάιινληαλ;
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3ν Μάζεκα
Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ζφληαλοί οργαληζκοί - Το θύηηαρο

Η βιολογία μελεηά ηο θαινόμενο ηες δωής και ηοσς δωνηανούς οργανιζμούς: ηα θσηά, ηα
δώα, ηοσς μικροοργανιζμούς ή μικρόβια και ηε μικρόηερε μονάδα δωνηανής ύλες, ηο
κύηηαρο. Σηοσς δωνηανούς οργανιζμούς ζσνανηάηαι κσρίως οργανική ύλε, ε ύλε ποσ
ζσνδέεηαι με ηε δωή. Οι οργανιζμοί ασηοί έτοσν οριζμένα ταρακηεριζηικά ποσ ηοσς
διακρίνοσν από ηοσς νεκρούς οργανιζμούς και από ηεν ανόργανε ύλε.

Βηνινγία ζεκαίλεη κειέηε ηεο δσήο. Η επηζηήκε απηή κειεηά
ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο, φπσο είλαη ηα θπηά, ηα δψα θαη νη
κηθξννξγαληζκνί ή κηθξφβηα.
Πνηα είλαη ε εηπκνινγία ηεο ιέμεο βηοιογία;
………………………………………………………………………

Σαμηλόκεζε ηωλ νξγαληζκώλ

Βηόζθαηρα: όποσ
σπάρτεη δφή ζηε γε

Οη οργαληζκοί
παροσζηάδοσλ δηαθορές
θαη οκοηόηεηες
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Σηε βηόζθαηξα, δειαδή ζηηο πεξηνρέο ηεο γεο φπνπ νη
ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ χπαξμε δσήο, ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα
δηαθνξεηηθνί νξγαληζκνί: ςειά δέληξα, ρακεινί ζάκλνη, ςάξηα,
πηελά, εξπεηά, ζειαζηηθά, έληνκα θ.ιπ. Παξαηεξνχκε δειαδή
κηα κεγάιε πνηθηιία νξγαληζκψλ, νη νπνίνη δηαθέξνπλ ζηελ
εκθάληζε, ζηε ζπκπεξηθνξά ή ζηνλ ηφπν θαη ζηνλ ηξφπν πνπ
δνπλ. Οξηζκέλνη νξγαληζκνί σζηφζν παξνπζηάδνπλ θαη
νκνηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αεηφο θαη έλα ρειηδφλη έρνπλ
πνιιέο δηαθνξέο, θαη ηα δχν φκσο είλαη δψα, γελλνχλ απγά,
έρνπλ θηεξά θαη πεηνχλ.
Γηα λα κπνξέζνπκε λα κειεηήζνπκε ηνπο νξγαληζκνχο, ηνπο
θαηαηάζζνπκε ζε νκάδεο, κε βάζε ηηο νκνηφηεηέο ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα, ην ζπκάξη θαη ε ειηά θαηαηάζζνληαη ζηα θσηά, ελψ
ν ζθχινο, ε γάηα, ην ρειηδφλη θαη ε ηζηπνχξα θαηαηάζζνληαη ζηα
δώα. Οη νξγαληζκνί κηαο νκάδαο φκσο εκθαλίδνπλ θαη αξθεηέο
δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, ν ζθχινο θαη ε γάηα γελλνχλ κηθξά,
ελψ ην ρειηδφλη θαη ε ηζηπνχξα απγά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θάζε
νκάδα ρσξίδεηαη ζε κηθξφηεξεο. Μηα νκάδα νξγαληζκψλ πνπ
κπνξνχλ λα δεπγαξψζνπλ θαη λα δψζνπλ απνγφλνπο, νη νπνίνη
κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα δψζνπλ θαη απηνί απνγφλνπο,
αλήθνπλ ζην ίδην είδος. Έηζη, φινη νη ζθχινη αλήθνπλ ζην ίδην
είδνο. Μπνξεί λα δείρλνπλ δηαθνξεηηθνί, αιιά, αλ ηνπο
δηαζηαπξψζνπκε, ζα πάξνπκε ζθπιάθηα πνπ, φηαλ
ελειηθησζνχλ, ζα κπνξνχλ λα δψζνπλ άιια ζθπιάθηα.
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Οη νξγαληζκνί εκθαλίδνπλ, φπσο είδακε, ζεκαληηθέο δηαθνξέο,
έρνπλ φκσο θαη αξθεηέο νκνηφηεηεο. Σχκθσλα κε ηηο βαζηθέο
νκνηφηεηέο ηνπο, νη επηζηήκνλεο θαηέηαμαλ ηνπο νξγαληζκνχο ζε
πέληε βαζίιεηα: ηα δώα, ηα θσηά, ηνπο κύθεηεο, ηα πρφηόδφα
(ηηο ακνηβάδεο) θαη ηα βαθηήρηα.

Χαξαθηεξηζηηθά
ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ
Οη δσληαλνί νξγαληζκνί δηαθξίλνληαη απφ ηνπο λεθξνχο
νξγαληζκνχο θαη απφ ηελ αλφξγαλε χιε κε νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά σο εμήο:
1) Σξέθνληαη. Γηα λα επηηεινχλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, λα
αλαπηχζζνληαη θαη γεληθά λα επηβηψλνπλ, νη νξγαληζκνί
ρξεηάδνληαη απαξαίηεηεο νπζίεο. Απφ πνχ ιακβάλνπλ απηέο ηηο
νπζίεο; ……………………………………………..Οη νξγαληζκνί
εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Με ηη
ηξέθνληαη νη αγειάδεο; …………………………………………….
Με ηη ηξέθνληαη νη θψθηεο; ………………………………………..
Η ηξνθή ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη ηφζν απφ θπηά
φζν θαη απφ δψα. Οη άρξεζηεο νπζίεο απνβάιινληαη απφ ηνπο
νξγαληζκνχο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο απέθθξηζεο.
2) Απμάλνληαη θαη Αλαπηύζζνληαη. Τη ζα δηαπηζηψζεηο αλ
παξαηεξήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζε κηα ζεηξά απφ θσηνγξαθίεο
πνπ έρνπλ βγεη απφ ηελ εκέξα πνπ γελλήζεθεο κέρξη ζήκεξα;
………………………………………………………………………..
Τη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ζεκεηψλνληαη;
………………………………………………………………………...
Να ζεκεησζεί φηη ζηνλ άλζξσπν ε αλάπηπμε δελ είλαη κφλν
ζσκαηηθή αιιά θαη λνεηηθή θαη ςπρνινγηθή.
Ερέζηζκα: ζήκα ζηο
οποίο αληηδρούκε
Απόθρηζε: αληίδραζε
ζηο ερέζηζκα

3) Δκθαλίδνπλ εξεζηζηηθόηεηα. Όινη νη νξγαληζκνί αληηδξνχλ
ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ,
πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιίζνπλ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα
ηελ επηβίσζή ηνπο. Σην δπλαηφ θσο, θιείλνπκε ηα κάηηα καο.
Τα θπηά ζηξέθνπλ ηα θχιια ηνπο πξνο ην θσο. Τα ζαιηγθάξηα
ηξππψλνπλ κέζα ζην έδαθνο γηα λα απνθχγνπλ ηελ μεξαζία.
4) Γηαζέηνπλ κεραληζκνύο ηζνξξνπίαο ηνπ εζωηεξηθνύ
ηνπο, π.ρ. γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ζψκαηφο καο ζηνπο 36,6 βαζκνχο (νC), αλεμάξηεηα απφ ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
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5) Αλαπαξάγνληαη. Όινη νη νξγαληζκνί αλαπαξάγνληαη,
δεκηνπξγψληαο λένπο νξγαληζκνχο, ηνπο απνγόλνπο.
Εκθαλίδνπλ νη απφγνλνη νκνηφηεηα κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη αλ
λαη, κηθξή ή κεγάιε νκνηφηεηα; ………………………………Οη
απφγνλνη επηβηψλνπλ θαη κεηά ηνλ ζάλαην ησλ γνληψλ ηνπο. Με
ηελ αλαπαξαγσγή δειαδή εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε θαη ε
δηαηήξεζε ηεο δσήο πάλσ ζηε γε.
6) Δμειίζζνληαη. Αιιάδνπλ ζε πνιχ κεγάια ρξνληθά
δηαζηήκαηα (ρηιηάδεο ρξφληα) απφ ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζηε γε
(εμέιημε). Με ηε δηαδηθαζία απηή, δηάθνξνη νξγαληζκνί κπνξεί
λα εμειίζζνληαη θαη ζε λέεο κνξθέο δσήο.

Κύηηαξν: ε δνκηθή θαη
ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δωήο
Κύηηαρο: ε κηθρόηερε
κολάδα ηες δφής

Ποισθύηηαρος:
οργαληζκός ποσ
αποηειείηαη από ποιιά
θύηηαρα

Μολοθύηηαρος:
οργαληζκός ποσ
αποηειείηαη από έλα
θύηηαρο

Θζηοί-όργαλα-ζύζηεκα
νξγάλωλ-νξγαληζκόο
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Κάζε δσληαλφο νξγαληζκφο
απνηειείηαη απφ έλα ή
πεξηζζφηεξα θύηηαξα. Όπσο έλα θηίξην απνηειείηαη απφ πνιιά
ηνχβια, έηζη θαη έλα θπηφ ή δψν απνηειείηαη απφ πνιιά
κηθξνζθνπηθά θχηηαξα. Τν θύηηαξν είλαη ε κηθξφηεξε κνλάδα
δσληαλήο χιεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο δσήο: λα
ηξέθεηαη, λα αλαπλέεη, λα αλαπαξάγεηαη θ.ιπ., λα εκθαλίδεη
δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, ην
θχηηαξν ραξαθηεξίδεηαη σο ε βαζική μονάδα δομής και
λειηοσργίας ηες δωής (ε δομική και λειηοσργική μονάδα ηες
δωής). Να ζεκεησζεί φηη απφ θχηηαξα απνηεινχληαη νη
νξγαληζκνί γηα αξθεηφ ρξφλν θαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπο.
Οξγαληζκνί φπσο ηα θπηά θαη ηα δψα απνηεινχληαη απφ πνιιά
θχηηαξα θαη νλνκάδνληαη πνιπθύηηαξνη. Υπάξρνπλ φκσο θαη
κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί, φπσο
ε αμοιβάδα, πνπ
απνηεινχληαη απφ έλα κφλν θχηηαξν. Οη νξγαληζκνί απηνί,
φπσο θαη φια ηα θχηηαξα, είλαη νξαηνί κφλν κε ηε βνήζεηα ηνπ
νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ. Όια ηα θχηηαξα πξνθχπηνπλ απφ ηε
δηαίξεζε πξνυπάξρνληνο θπηηάξνπ. Κχηηαξα πνπ έρνπλ
παξφκνηα κνξθή θαη ιεηηνπξγία ζπλήζσο ζπλδένληαη κεηαμχ
ηνπο θαη έηζη απνηεινχλ έλα ηζηό.
Δηάθνξνη ηζηνί ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο απνηειψληαο έηζη
έλα όξγαλν. Όξγαλα ησλ θπηψλ είλαη ηα θχιια, ηα άλζε, θ.ιπ.
Σηνλ νξγαληζκφ ηνπ αλζξψπνπ ππάξρνπλ δηάθνξα φξγαλα κε
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ην θαζέλα, φπσο είλαη ε θαξδηά, νη
πλεχκνλεο, ν εγθέθαινο, θ.ιπ. Μηα νκάδα νξγάλσλ πνπ
ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεξηκέλεο
ιεηηνπξγίαο απνηεινχλ έλα ζύζηεκα νξγάλωλ, π.ρ. ην κπτθφ
ζχζηεκα είλαη ην ζχζηεκα νξγάλσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη
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ειέγρεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο. Τα φξγαλα πνπ απνηεινχλ ην
μσϊκό ζύζηεμα είλαη νη
μύες. Άιια ζπζηήκαηα είλαη ην
αναπνεσζηικό, ην κσκλοθοριθφ, ην νεσρικό, ην οσροποιεηικό, ην
γενεηικό. Όια ηα ζπζηήκαηα νξγάλσλ ζπλεξγάδνληαη θαη
ιεηηνπξγνχλ ζπληνληζκέλα ζπλαπνηειψληαο ηνλ νξγαληζκό.

Πώο δνπιεύνπλ νη επηζηήκνλεο
εξεπλεηέο βηνιόγνη;
Οη εξεπλεηέο παξαηεξνχλ ην ζρήκα θαη ηα κέξε ησλ
νξγαληζκψλ, κειεηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, δηαθξίλνπλ
νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Η παξαηήξεζε
νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ κεγάιν κέγεζνο, φπσο είλαη ηα θπηά θαη
ηα δψα, είλαη ζρεηηθά εχθνιε. Υπάξρνπλ φκσο θαη νξγαληζκνί κε
πνιχ κηθξφ κέγεζνο, νη νπνίνη δελ είλαη νξαηνί κε γπκλφ κάηη θαη
γη’ απηφ νλνκάδνληαη………………………… ή κηθξόβηα.
Παραηήρεζε
κηθροοργαληζκώλ ζηο
κηθροζθόπηο

Ξέξεηο πψο ιέγεηαη ην φξγαλν κε ην νπνίν κπνξνχκε λα
παξαηεξνχκε ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο; ..……………………….
Τν φξγαλν απηφ επηηξέπεη ηελ παξαηήξεζε κηθξνζθνπηθψλ
αληηθεηκέλσλ ζε κεγέζπλζε. Η αλαθάιπςή ηνπ έδσζε ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα κειεηήζνπλ έλαλ άγλσζην
κέρξη ηφηε θφζκν, πνπ ηνλ νλνκάδνπκε ………………………….
Γηα ηε κειέηε ησλ νξγαληζκψλ απαηηείηαη λα θαηαγξάθνπκε ηηο
παξαηεξήζεηο καο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζπρλά ζρεδηάδνπκε
φ,ηη παξαηεξνχκε ζην φξγαλν απηφ. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ,
ζεκεηψλνπκε ηελ αληίζηνηρε εηθφλα πνπ βιέπνπκε. To ζρέδηφ
καο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο
απηφ λα είλαη απνιχησο απαξαίηεην. Αθφκε ζεκεηψλνπκε
επεμεγεκαηηθέο ελδείμεηο πνπ θξίλνπκε απαξαίηεηεο, θαζψο θαη
πφζεο θνξέο ην παξαηεξνχκελν αληηθείκελν είλαη κεγαιχηεξν
απφ φ,ηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Ξέξεηο πψο νλνκάδνπκε ην κέγεζνο πνπ καο δείρλεη πφζεο
θνξέο ην παξαηεξνχκελν αληηθείκελν είλαη κεγαιχηεξν (ή θαη
κηθξφηεξν) απφ φ,ηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα;………………………..

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Λίγα λόγια για τεν ιστοπία τερ βιολογίαρ
Οη βηνινγηθέο επηζηήκεο πξνέθπςαλ από ηηο ηαηξηθέο παξαδόζεηο θαη ηε θπζηθή ηζηνξία
πνπ θηάλνπλ έσο ηελ αξραία αηγππηηαθή ηαηξηθή θαη ηα έξγα ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηνπ
Γαιελνύ ζηνλ αξραίν ειιελνξσκατθό θόζκν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επξσπατθήο
αλαγέλλεζεο θαη ηεο πξώηκεο ζύγρξνλεο επνρήο, νη θπζηνδίθεο μεθίλεζαλ ηε
ζπζηεκαηηθή ηαμηλόκεζε ηεο δσήο, θαζώο θαη ηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο θαη
ζπκπεξηθνξάο ησλ νξγαληζκώλ. Η κηθξνζθνπία απνθάιπςε ηνλ πξνεγνπκέλσο
άγλσζην θόζκν ησλ κηθξννξγαληζκώλ θαη έζεζε ην ππόβαζξν γηα ηελ θπηηαξηθή
ζεσξία. Τνλ 18ν θαη 19ν αηώλα αλαπηύρζεθαλ ε βνηαληθή θαη ε δσνινγία θαη νη
θπζηνδίθεο άξρηζαλ λα εμεηάδνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο εμαθάληζεο θαη ηεο αιιαγήο
ησλ νξγαληζκώλ. Tνλ 19ν αηώλα, ε έλλνηα ηεο βηνινγίαο σο έλα εληαίν επηζηεκνληθό
πεδίν αλαπηύρζεθε αθελόο κε ηνπο λόκνπο τεο θιεξνλνκηθότεταο ηνπ Γξεγνξίνπ
Μέληει (Gregor Μendel, 1865) πνπ ζεκειίσζαλ τε γελετηθή, αθεηέξνπ κε ηε ζεωξία
τεο εμέιημεο ηνπ Κάξνινπ Δαξβίλνπ (Charles Darwin, 1859 θαη 1879), ε νπνία έθεξε
επαλάζηαζε ζηε βηνινγηθή ζθέςε, παξέρνληαο εμήγεζε γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ
δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Η αλαθάιπςε ην 1953 ηεο δνκήο ηνπ DNA, ηνπ κνξίνπ τεο
δωήο, από ηνπο James D. Watson and Francis Cricθ θαη ε απνθξππηνγξάθεζε ηνπ
αλζξώπηλνπ γνληδηώκατνο ζπληζηνύλ ηνλ ππξήλα ηεο ζθέςεο θαη ηεο έξεπλαο ηεο
ζύγρξνλεο κνξηαθήο βηνινγίαο.

Πείξακα: Παξαηήξεζε θπηηθώλ θπηηάξωλ
Όξγαλα θαη πιηθά: Οπηηθφ κηθξνζθφπην, αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο, θαιππηξίδεο,
ηξπβιίν petri, φξγαλα αλαηνκίαο (λπζηέξη & ιαβίδα), λεξφ, ζηαγνλφκεηξν ή
πδξνβνιέαο, απνξξνθεηηθφ ραξηί, βνιβφο θξεκκπδηνχ.
Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία
Σε κηα αληηθεηκελνθφξν πιάθα ζηάδεηε κηα ζηαγφλα λεξφ.
Αθαηξέζηε ηκήκα απφ ην θπηφ (ηνλ βνιβφ θξεκκπδηνχ):
θφςηε ηνλ βνιβφ κε ην λπζηέξη θαη αθαηξέζηε έλα
εζσηεξηθφ ιεπηφ ζηξψκα. Φαξάμηε ζηελ εζσηεξηθή ηνπ
πιεπξά κηα κηθξή επηθάλεηα, ηελ νπνία αθαηξείηε κε
ιαβίδα.
3. Τνπνζεηήζηε ην θνκκάηη ζαο πάλσ ζηε ζηαγφλα λεξνχ
ηεο αληηθεηκελνθφξνπ πιάθαο ηνπ κηθξνζθνπίνπ,
πξνζέρνληαο φπνπ ρξεηάδεηαη λα κελ αλαδηπισζεί.
4. Σηε
ζπλέρεηα
ηνπνζεηήζηε
ηελ
θαιππηξίδα,
αθνπκπψληαο αξρηθά ηελ κία αθκή ζην λεξφ θαη
θαηεβάδνληάο ηελ πξνζεθηηθά, ψζηε λα θαιχςεη ην
παξαζθεχαζκα ρσξίο λα εγθισβηζηνχλ θπζαιίδεο αέξα.
Σε πεξίπησζε πνπ πεξηζζεχεη λεξφ έμσ απφ ηελ
θαιππηξίδα, ην απνκαθξχλεηε κε απνξξνθεηηθφ ραξηί.
1.
2.
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Τη παξαηεξείηε; ……………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Σην δηπιαλφ θχθιν λα δσγξαθίζεηε ηελ εηθφλα πνπ
παξαηεξείηε ζην κηθξνζθφπην.
Απηφ πνπ παξαηεξείηε είλαη ηα θπηηθά θύηηαξα ηνπ
θξεκκπδηνχ.

Το αντικείμενο μελέτερ τερ βιολογίαρ
Η βηνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε δνκή θαη ηηο
ιεηηνπξγίεο ησλ νξγαληζκώλ, θαζώο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο
ηνπο κε ην πεξηβάιινλ. Η βηνινγία πεξηιακβάλεη πνηθίινπο
θιάδνπο, όπσο:








Τε βοτανική (κειέηε ηεο βηνινγίαο ησλ θπηώλ).
Τε δωολογία (κειέηε ηεο βηνινγίαο ησλ δώσλ).
Τελ ανατομία (κειέηε ηεο κνξθνινγίαο ησλ νξγαληζκώλ).
Τε υςσιολογία (κειέηε ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ νξγαληζκώλ).
Τελ οικολογία (κειέηε ησλ νξγαληζκώλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο).
Τε γενετική (κειέηε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ θαη ησλ λόκσλ ηεο
θιεξνλνκηθόηεηαο).
Τελ εξέλιξε (κειέηε ησλ κεηαβνιώλ ησλ νξγαληζκώλ ζε πνιύ κεγάια ρξνληθά
δηαζηήκαηα από ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζηε γε).

Να έχεις υπόψη σου
Τα ηειεπηαία ρξόληα ην ελδηαθέξνλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπ
αλζξώπνπ έρεη απμεζεί ηδηαίηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
αληηκεησπηζηνύλ ζεκαληηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα, όπσο απηά ηεο πγείαο, ηεο
ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ ππνζηηηζκνύ, ηνπ ππεξπιεζπζκνύ θ.ά. Χάξε ζηελ
πξόνδν πνπ ζεκεηώζεθε ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο βηνινγίαο, θαη θπξίσο ζηε κνξηαθή
βηνινγία θαη ζηε γελεηηθή κεραληθή, έρνπλ επηηεπρζεί κεγάια βήκαηα ζηηο κειέηεο πνπ
αθνξνύλ άκεζα ή έκκεζα ηνλ άλζξσπν. Οη έξεπλεο απηέο έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά
ζηε δηάγλσζε, ζηελ πξόιεςε θαη ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηώλ, θαζώο θαη ζηελ
παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη άιισλ πξντόλησλ (αληηβηνηηθώλ, νξκνλώλ θ.ά.).
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Δ ΔΡΩΣΗΔΙ
1. Τη κειεηάεη ε βηνινγία;
2. Τη νλνκάδνπκε νξγαληθή θαη ηη αλφξγαλε χιε;
3. Μπνξείο λα αλαθέξεηο παξαδείγκαηα δσληαλψλ νξγαληζκψλ;
4. Τη είλαη ε βηφζθαηξα;
5. Πψο ηαμηλνκνχληαη νη δσληαλνί νξγαληζκνί;
6. Μπνξείο λα αλαθέξεηο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο δσληαλψλ νξγαληζκψλ;
7. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ;
8. Τη είλαη ην θχηηαξν;
9. Πψο δηαθξίλνπκε ηνπο νξγαληζκνχο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπο;
10. Πψο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηνπο κνλνθχηηαξνπο νξγαληζκνχο;
11. Πψο δνπιεχνπλ νη επηζηήκνλεο εξεπλεηέο βηνιφγνη;
12. Μπνξείο λα αλαθέξεηο δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο βηνινγίαο;
13. Τη κειεηνχλ θαζεκηά απφ ηηο: βνηαληθή, δσνινγία, αλαηνκία, θπζηνινγία θαη
νηθνινγία;
14. Πψο έρεη ζπκβάιεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε βηνινγία ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ
αλζξψπνπ;

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα,
λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
(Η περίεργε σπόζεζε beri-beri)
Τν 1887 εκθαλίζηεθε ζηνπο θαηνίθνπο Dutch ζηηο Αλαηνιηθέο Ιλδίεο κηα παξάμελε αζζέλεηα
ησλ λεχξσλ. Η αζζέλεηα απηή νλνκαδφηαλ κπέξη-κπέξη. Τα ζπκπηψκαηα απηήο ηεο
αζζέλεηαο ήηαλ αδπλακία θαη αλνξεμία. Τα ζχκαηα ζπλήζσο πέζαηλαλ απφ θαξδηαθή
πξνζβνιή. Οη επηζηήκνλεο ππέζεζαλ φηη ε αζζέλεηα πξνθαιείηαη απφ κηθξννξγαληζκνύο θαη
ζπγθεθξηκέλα βαθηήξηα. Έηζη κφιπλαλ θνηφπνπια κε αίκα απφ απηνχο πνπ είραλ αζζελήζεη
απφ ην κπέξη-κπέξη. Τα θνηφπνπια ζηα νπνία είραλ εηζαγάγεη ην κνιπζκέλν αίκα
αξξψζηεζαλ. Ωζηφζν ην ίδην έγηλε θαη κε ηα θνηφπνπια ζηα νπνία δελ είραλ εηζαγάγεη αίκα.
Έλαο απφ ηνπο εξεπλεηέο, ν Δξ. Eijkman, παξαηήξεζε θάηη. Πξηλ λα γίλεη ην πείξακα, ηα
θνηφπνπια είραλε θάεη νιφθιεξν ζπφξν ξπδηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα φκσο ηνπ πεηξάκαηνο ηα
θνηφπνπια ηαΐδνληαλ κε απνθινησκέλν ξχδη.
Ο Δξ. Eijkman εξεχλεζε απηή ηελ
ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε. Αλαθάιπςε φηη ην απνθινησκέλν ξχδη δελ είρε ζεηακίλε, κηα
βηηακίλε (βηηακίλε B1) πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή πγεία.
1. Πνην ήηαλ ην επηζηεκνληθφ πξφβιεκα;
2. Πνηα ήηαλ ε ππφζεζε;
3. Θα έπξεπε ε ππφζεζε πνπ βαζίδεηαη ζην πείξακα
λα ππνζηεξηρζεί ή λα απνξξηθζεί;
4. Πνηα ζα έπξεπε λα είλαη ε λέα ππφζεζε;
Η ζεηακίλε (βηηακίλε Β1) σπάρτεη
ζηο θαρπούδη, ηα θαζόιηα, ηο υφκί,
ηα δεκεηρηαθά θ.ά.
▀

20

Ελόηεηα Α

4. Η ύιε: Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο - Σν έδαθνο
5. Πεξηζζόηεξα γηα ηελ ύιε: Οπζίεο θαη κείγκαηα
6. Δηαρωξηζκόο κεηγκάηωλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπο
7. Μηθξννξγαληζκνί
8. Μέηξεζε κήθνπο
9. Μέηξεζε επηθάλεηαο θαη όγθνπ
10. Μάδα ηωλ ζωκάηωλ
11. Αύμεζε ηεο κάδαο ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ
12. Η ππθλόηεηα ελόο νκνγελνύο πιηθνύ

Η ΤΛΗ - ΣΟ ΕΔΑΦΟ
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4o Μάζεκα
Η ΤΛΗ
Καηαζηάζειρ ηηρ ύληρ - Το έδαθορ

Σηο 1ο κάζεκα αλαθερζήθακε ζηελ ύιε θαη ζηα ταραθηερηζηηθά ηες. Είπακε όηη ε ύιε
έτεη κάδα, θαηαιακβάλεη όγθο, περηέτεη ελέργεηα θαη κπορεί λα αιιειεπηδρά κε άιιε ύιε
θαη κε ηελ ελέργεηα. Σηο κάζεκα ασηό ζα δηαθρίλοσκε ηης δηάθορες κορθές ηες ύιες θαη
ζα κειεηήζοσκε ηελ ύιε από ηελ οποία αποηειείηαη ηο έδαθος.

Οη ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο
Από ηελ εκπεηξία καο μέξνπκε λα δηαθξίλνπκε ηελ ύιε ζηηο
ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο, ζηεξεά, πγξή θαη αέξηα.
• Αλάθερε κερηθά ζηερεά, κερηθά σγρά θαη θάποηο ή θάποηα
αέρηα ζώκαηα ποσ γλωρίδεης.
Σηερεά: ……………………………………………………………
......................................................................................................................................................................................................................

Υγρά: ……………………………………………………………..
Αέρηα: …………………………………………………………….
• Ποηα είλαη ηα θοηλά ταραθηερηζηηθά ηωλ ζηερεώλ, ποηα ηωλ
σγρώλ θαη ποηα ηωλ αερίωλ;

Οξηζκόο θπζηθώλ
θαηαζηάζεωλ

Αιιαγέο θπζηθήο
θαηάζηαζεο
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1. Ολνκάδνπκε ζηεξεά ηα πιηθά ζώκαηα πνπ έρνπλ
νξηζκέλν όγθν θαη ζρήκα.
2. Τγξά εθείλα πνπ έρνπλ νξηζκέλν όγθν όρη όκσο θαη
ζρήκα θαη παίξλνπλ θάζε θνξά ην ζρήκα ηνπ δνρείνπ
πνπ ηα πεξηέρεη.
3. Τέινο, αέξηα νλνκάδνπκε ηα πιηθά ζώκαηα πνπ δελ
έρνπλ νύηε νξηζκέλν όγθν νύηε νξηζκέλν ζρήκα, αιιά
έρνπλ ηάζε λα θαηαιάβνπλ όινλ ηνλ δηαζέζηκν ζ' απηά
ρώξν.
Από ηα πιηθά ζώκαηα πνπ καο πεξηβάιινπλ άιια είλαη
ζηεξεά, άιια πγξά θαη άιια αέξηα. Είλαη δπλαηόλ όκσο ην
ίδην ζώκα λα ππάξρεη θαη σο ζηεξεό θαη σο πγξό θαη σο
αέξην;
• Να απαληήζεης ζ' ασηό ηο ερώηεκα έτοληας θαηά λοσ ηο
λερό………………………………………………………………….
Τν λεξό κπνξεί λα ππάξρεη θαη ζηηο ηξεηο θπζηθέο
θαηαζηάζεηο, σο ζηεξεό (πάγνο), σο πγξό (λεξό) θαη σο
αέξην (πδξαηκόο). Αιιά θαη πάξα πνιιά άιια ζώκαηα
κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ζηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο ή

4. H ύιε: Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο - Τν έδαθνο

ηνπιάρηζηνλ ζε δύν. Τν αιάηη, π.ρ., κπνξεί λα ιηώζεη θαη λα
γίλεη πγξό (δελ ελλννύκε λα δηαιπζεί ην αιάηη ζην λεξό). Τν
θεξί ιηώλεη επίζεο όηαλ δεζηαίλεηαη. Τν πγξό νηλόπλεπκα
εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη αέξην. Ο ζηεξεόο ζίδεξνο κπνξεί λα
ιηώζεη θαη λα γίλεη πγξό. Αθόκε θαη ν αέξαο κπνξεί λα γίλεη
πγξό (λα πγξνπνηεζεί).
Αέπιο διοξείδιο ηος αζώηος
(μέζα ζηη θιάλη)

Τα αέρια είναι κι αυτά υλικά σώματα
Δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ηα ζηεξεά θαη ηα πγξά έρνπλ κάδα, όγθν, κπνξνύκε λα ηα
δνύκε, λα ηα αγγίμνπκε θαη θάπνηα από απηά, ηα ηξόθηκα, κπνξνύκε λα ηα θάκε. Είλαη
πιηθά ζώκαηα. Απηό όκσο δελ ην δηαπηζηώλνπκε άκεζα γηα ηα αέξηα. Όπσο ζα
δηαπηζηώζνπκε όκσο αξγόηεξα, θαη ηα αέξηα έρνπλ κάδα θαη όγθν. Αθόκε ππάξρνπλ θαη
κεξηθά ρξσκαηηζηά αέξηα, όπσο ην δηνμείδην ηνπ αδώηνπ. Μπνξνύλ αθόκε λα
κεηαηξαπνύλ ζε πγξά.
•
Και ηα αέπια επομένωρ είναι ςλικά ζώμαηα.

Η ζάχαρη είναι στερεό ή υγρό;
Αλ εθαξκόζνπκε ηνλ παξαπάλσ νξηζκό ηνπ πγξνύ ζε κηα νπζία πνπ βξίζθεηαη ζε κνξθή
ζθόλεο, π.ρ. δάραξε ή αιάηη, αιιά θαη ζε έλα ζσξό από ραιίθηα, ζα θαηαηάζζακε ηα
ζώκαηα απηά ζηα πγξά. Είλαη όκσο πγξά ε δάραξε θαη ην αιάηη; Δελ κπνξνύκε λα
δηαθξίλνπκε ζ' απηά θόθθνπο δάραξεο θαη αιαηηνύ πνπ ν θαζέλαο ηνπο ηθαλνπνηεί ηνλ
νξηζκό ηνπ ζηεξενύ ζώκαηνο; Γη' απηό, πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπκε ηνλ νξηζκό ησλ
πγξώλ θαη λα πνύκε όηη
•
Υγπά είναι ηα ζώμαηα εκείνα πος έσοςν οπιζμένο όγκο, παίπνοςν ηο ζσήμα ηος
δοσείος πος ηα πεπιέσει και δεν μποπούμε να διακπίνοςμε ζ' αςηά - με γςμνό μάηι ή με
μικποζκόπιο - ξεσωπιζηά κομμάηια ή κομμαηάκια από ηο ςλικό.

Τι είναι η σκόνη;
Από ζηεξεά ζσκάηηα απνηειείηαη θαη ε ζθόλε πνπ αησξείηαη ζηνλ αέξα, πνπ είλαη πνιύ
κηθξά θνκκαηάθηα ρώκαηνο θαη θαίλεηαη θαιύηεξα όηαλ θσηίδεηαη από ηηο αθηίλεο ηνπ
ήιηνπ. Αλ ιάβεηο ππόςε ζνπ ηη γίλεηαη αλ αθήζνπκε λα πέζνπλ ηαπηνρξόλσο από ην ίδην
ύςνο κηα πέηξα, έλα θύιιν ραξηηνύ θαη κηθξά θνκκαηάθηα ραξηηνύ, ζα θαηαιάβεηο γηαηί
ε ζθόλε αησξείηαη γηα αξθεηό ρξόλν ζηνλ αέξα. Τειηθά όκσο θη απηή πέθηεη θαη
καδεύεηαη πάλσ ζηα δηάθνξα αληηθείκελα.

Τι είναι η υωτιά;
Μηθξά θνκκαηάθηα ζηεξενύ άλζξαθα (θάξβνπλνπ) αησξνύληαη ζηε θιόγα ελόο ζώκαηνο
πνπ θαίγεηαη. Απηά ιόγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο εθπέκπνπλ έλα θόθθηλν θσο πνπ
είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο θσηηάο. Τειηθά, ν άλζξαθαο απηόο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε
γλσζηή καο θαπληά. Σηε θιόγα ππάξρνπλ θαη δηάθνξα αέξηα, ηα καυσαέρια.
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Σν έδαθνο
Τν έδαθνο θαη ην ππέδαθνο απνηεινύλ καδί κε ηελ
αηκόζθαηξα θαη ηελ πδξόζθαηξα (ιίκλεο, πνηάκηα,
ζάιαζζεο), ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ αλζξώπνπ Σην
κάζεκα απηό ζα κειεηήζνπκε ην έδαθνο πάλσ ζην νπνίν
δνύκε θαη δξνύκε.
Σην έδαθνο αλαπηύζζνληαη ηα θπηά θαη ζ' απηό δνπλ ηα
πεξηζζόηεξα δώα. Από ην έδαθνο θαη ην ππέδαθνο
παίξλνπκε αθόκα ηηο πξώηεο ύιεο γηα ηηο νηθνδνκηθέο,
ελεξγεηαθέο, θαη βηνκεραληθέο καο αλάγθεο.
Τν έδαθνο είλαη έλα είδνο “επηδεξκίδαο” ηεο γεο πνπ θηάλεη
κέρξη 1-1,5 κέηξα βάζνο. Απνηειείηαη θπξίσο από ρώκα,
πέηξεο, λεξό, θύιια δέληξσλ θ.ά. Μέζα ζην ρώκα δνπλ θαη
πνιινί κηθξννξγαληζκνί θαη δηάθνξα δώα π.ρ. ζθνπιήθηα.
Κάησ από ην έδαθνο βξίζθεηαη ην ππέδαθνο πνπ
απνηειείηαη από δηάθνξα πιηθά, άιια ζθιεξά θη άιια
καιαθά, πνπ ηα ιέκε πεηξώκαηα.
Έλα ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ εδάθνπο είλαη θαιιηεξγήζηκν. Σ'
απηό νη άλζξσπνη θαιιηεξγνύλ όια ηα αγξνηηθά είδε πνπ
ηνπο είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηξνθή. Αθόκε κε θαηάιιειε
επεμεξγαζία νξηζκέλσλ θπηηθώλ πξντόλησλ θηηάρλνπλ
ξνύρα (π.ρ. από ην βακβάθη) θαη άιια είδε πνπ ηνπο είλαη
ρξήζηκα.

• Κάζε ρώκα δελ έρεη ηα ίδηα αθξηβώο ζπζηαηηθά. Επνκέλσο ην ρώκα δελ απνηειείηαη από
κηα κόλν νπζία, αιιά πεξηέρεη λεξό θαη πνιιά άιια ζπζηαηηθά, δειαδή είλαη .....................
...........................................................................................................................................
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Να έχεις υπόψη σου
Η θαηαιιειόηεηα ελόο ρώκαηνο γηα ηε γεσξγία,
ηελ θεξακεπηηθή θαη ηελ αγγεηνπιαζηηθή εμαξηάηαη
από ην είδνο θαη ηελ πνζόηεηα νξηζκέλσλ
ζπζηαηηθώλ πνπ πεξηέρεη. Αλ από ην έδαθνο κηαο
πεξηνρήο ιείπνπλ νξηζκέλα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά
γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ, ηόηε νη αγξόηεο
πξνζζέηνπλ ηα θαηάιιεια ιηπάζκαηα πνπ
απμάλνπλ ηελ παξαγσγή.

Λίπαζκα

Αηώξεκα

Xώκα:
Eηεξνγελέο
κείγκα

Με ηνλ ηξόπν απηό δηαπηζηώλνπκε όηη ην ρώκα είλαη έλα
κείγκα ηνπ νπνίνπ ηα ζπζηαηηθά θαίλνληαη ζπλήζσο αθόκε
θαη κε γπκλό νθζαικό - ρσξίο κηθξνζθόπην. Έλα ηέηνην
κείγκα νλνκάδεηαη εηεξνγελέο. Όπσο ζα δνύκε όκσο ζην
επόκελν κάζεκα, ππάξρνπλ θαη κείγκαηα όπνπ δελ
κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηα ζπζηαηηθά ηνπο, ηα νπνία
νλνκάδνληαη νκνγελή.
Εηεξνγελή κείγκαηα πξνθύπηνπλ επίζεο, όηαλ π.ρ.
αλαθαηέςνπκε άκκν θαη λεξό ή θηκσιία θαη λεξό. Έλα άιιν
εηεξνγελέο κείγκα πξνθύπηεη, όηαλ αλαθαηέςνπκε ζθόλε
από ζείν (ζεηάθη) θαη ξηλίζκαηα ζηδήξνπ.
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Πνηεο είλαη νη ηξεηο θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο;

2.Πνηα είλαη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηεξεώλ, πνηα ησλ πγξώλ θαη πνηα ησλ
αέξησλ ζσκάησλ;
3.Είλαη δπλαηόλ έλα πιηθό ζώκα, λα ππάξρεη ηαπηόρξνλα θαη σο πγξό θαη σο αέξην θαη
σο ζηεξεό; Να αλαθέξεηο παξαδείγκαηα.
4.Είλαη ηα αέξηα πιηθά ζώκαηα; Να δηθαηνινγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ.
5.Τη είλαη ε ζθόλε;
6.Τη είλαη ε θσηηά;
7.Από ηη απνηειείηαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ αλζξώπνπ;
8.Τη είλαη ηα πεηξώκαηα;
9.Με πνην ηξόπν δηαπηζηώλνπκε όηη ην ρώκα είλαη έλα κείγκα πνπ πεξηέρεη λεξό θαη
άιια ζπζηαηηθά;
10.Γηαηί θάπνηα εδάθε είλαη αθαηάιιεια γηα θαιιηέξγεηεο;
11.Πώο δηαπηζηώλνπκε όηη ην ρώκα είλαη εηεξνγελέο κείγκα;
12.Πνηα ε ζεκαζία ηνπ όξνπ “εηεξνγελέο κείγκα”;
13.Μπνξείο λα αλαθέξεηο θαη άιια εηεξνγελή κείγκαηα πνπ γλσξίδεηο ή πνπ κπνξνύκε
λα θηηάμνπκε;

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα, λα
ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Μπνξείο λα θαηαηάμεηο ζώκαηα, όπσο ην δειέ, ην βνύηπξν, ε θξέκα ζαληηγύ, ε θξέκα θαξακειέ, ην
γηανύξηη, ε καγηνλέδα, κηα αινηθή, κηα θόιια κε ηελ νπνία θνιιάκε αληηθείκελα, ζηε ζηεξεά ή ζηελ
πγξή θαηάζηαζε;
2. Μπνξείο λα θαηαηάμεηο ζώκαηα όπσο ν αθξόο μπξίζκαηνο θαη ε νκίριε ζηελ πγξή ή ζηελ αέξηα
θαηάζηαζε;
3. Θα ζνπ πξνθαιέζεη εληύπσζε, αιιά θαη ην γπαιί δελ είλαη αθξηβώο ζηεξεό ζώκα, αιιά έρεη
θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πγξνύ.
4. Οη νηθνδόκνη θηηάρλνπλ ην κπεηόλ ρξεζηκνπνηώληαο ηζηκέλην, άκκν, ραιίθηα θαη λεξό. Είλαη απηό
ην κείγκα νκνγελέο ή εηεξνγελέο;

▀
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5ο Μάζεκα
ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΗ
Ουσίες και μείγματα

Σην πξνεγνύκελν κάζεκα δηαπηζηώζακε πεηξακαηηθά όηη ην ρώκα είλαη έλα κείγκα. Σην
κάζεκα απηό ζα κειεηήζνπκε πεξηζζόηεξν ηα κείγκαηα θαη ζα ηα δηαθξίλνπκε ζε
εηεξνγελή θαη νκνγελή. Τα κείγκαηα βέβαηα είλαη έλα αλαθάηεκα από δηάθνξα ζώκαηα.
Τειηθά, ηα ζπζηαηηθά ελόο κείγκαηνο είλαη ηα ιεγόκελα θαζαξά ζώκαηα ή ρεκηθέο νπζίεο.

κείγκα

• Με ηνλ παξαπάλσ ηξόπν πξνθύπηεη έλα δηαπγέο πγξό κείγκα, ζην νπνίν δελ
δηαθξίλνπκε πιένλ ην δηαιπκέλν αιάηη ή ηε δηαιπκέλε δάραξε. Έλα ηέηνην κείγκα ην
ιέκε οκογελές.
• Έλα νκνγελέο κείγκα ιέγεηαη θαη δηάισκα.

Πείρακα 2
Να επαλαιάβεηε ην πξνεγνύκελν πείξακα, επηδηώθνληαο λα δηαιύζεηε ηώξα ηξηκκέλε
θηκσιία ζην λεξό.
........................................................ ζην λεξό.
Η θηκσιία είλαη πξαθηηθά

Οσζίες θαη κείγκαηα
Είδακε όηη ην έδαθνο δελ απνηειείηαη από έλα κόλν
ζπζηαηηθό, αιιά είλαη κείγκα πνιιώλ ζπζηαηηθώλ. Μείγκα
είλαη θαη ην λεξό ηεο ζάιαζζαο, πνπ πεξηέρεη πνιιά
ζπζηαηηθά.
• Μπνξείο λα αλαθέξεηο ηα δύν βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ
ζαιαζζηλνύ λεξνύ;……………………………………………….
………………………………………………………………………..
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Μείγκα είλαη θαη ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο.
• Μπνξείο λα αλαθέξεηο κεξηθά ζπζηαηηθά ηνπ αέξα;
..................................................................................................
Σρεδόλ όια ηα πιηθά πνπ ζπλαληάκε ζηε θύζε θαη ηα
πεξηζζόηεξα πιηθά πνπ θηηάρλεη ν άλζξσπνο
απνηεινύληαη από δηάθνξα ζπζηαηηθά, είλαη κείγκαηα. Αο
πάξνπκε σο παξάδεηγκα κηα ζαιάηα. Ξέξνπκε όηη γηα λα
ηε θηηάμνπκε, βάδνπκε δηάθνξα πιηθά, όπσο ηνκάηεο,
αγγνύξη, ιάδη θ.ά. Αιιά θαη ηα πιηθά πνπ βάδνπκε, νη
ηνκάηεο, ην αγγνύξη, ην ιάδη απνηεινύληαη θαη απηά από
πνιιά πιηθά ην θαζέλα.
Υπάξρνπλ όκσο θαη ζπζηαηηθά ζε έλα κείγκα πνπ ηα ίδηα
δελ είλαη κείγκα, π.ρ. ην ρεκηθώο θαζαξό λεξό, ην νμπγόλν,
ην ρεκηθώο θαζαξό αιάηη θ.ιπ. Τα πιηθά απηά ιέγνληαη
θαζαρές οσζίες ή τεκηθές οσζίες ή απιώο οσζίες. Πώο
κπνξνύκε όκσο λα απνθαζίζνπκε αλ έλα ζώκα
απνηειείηαη από κηα θαζαξή νπζία ή από έλα κείγκα
νπζηώλ;

Σο λερό: κηα
οσζία

H δάταρε:
κηα άιιε οσζία

Αο πάξνπκε σο παξάδεηγκα ην λεξό. Όινη καο είκαζηε
εμνηθεησκέλνη κε ην λεξό θαη όινη ην αλαγλσξίδνπκε
εύθνια. Ξέξνπκε ηελ όςε ηνπ, ηη αηζζαλόκαζηε όηαλ ην
αθνπκπάκε, πώο ξέεη, όηη δηαιύεη ηε δάραξε, ην αιάηη θαη
πιήζνο άιιεο νπζίεο θ.ά. Εμάιινπ, μέξνπκε όηη ην λεξό
παγώλεη (γίλεηαη ζηεξεό, πάγνο) ζε κηα νξηζκέλε
ζεξκνθξαζία (ζεκείν πήμεσο) θαη όηη βξάδεη (γίλεηαη αέξην)
ζε κηα νξηζκέλε άιιε ζεξκνθξαζία (ζεκείν δέζεσο). Οη
ηειεπηαίεο ηδηόηεηεο (θαη θάπνηεο άιιεο αθόκε) έρνπλ γηα ην
λεξό ηηκέο πνπ δηαθέξνπλ από ηηο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ
ηδηνηήησλ γηα άιιεο νπζίεο, νη ηηκέο ηνπο δειαδή είλαη
ραξαθηεξηζηηθέο γηα ην λεξό. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ην λεξό (ην
ρεκηθώο θαζαξό λεξό) είλαη κηα θαζαξή νπζία ή απιώο
νπζία, πνπ είλαη παληνύ θαη πάληνηε θαη ππό ηηο ίδηεο
ζπλζήθεο εληειώο ε ίδηα. Αο πάξνπκε έλα άιιν
παξάδεηγκα, ηε δάραξε. Η δάραξε πνπ βξίζθνπκε ζηα
θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ είλαη ζρεδόλ εληειώο θαζαξή θαη
έρεη δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο, π.ρ. είλαη ιεπθή
θαη θξπζηαιιηθή, έρεη γιπθηά γεύζε, δηαιύεηαη εύθνια ζην
λεξό. Επηπιένλ, έρεη θαη απηή ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηεο
θπζηθέο ζηαζεξέο, π.ρ. ζεξκνθξαζία πνπ ιηώλεη (ζεκείν
ηήμεσο) θ.ά. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, θαη ε δάραξε είλαη κηα
νπζία.
Αλ όκσο πάξνπκε έλα κείγκα, π.ρ. δάραξε δηαιπκέλε ζε
λεξό, απηό έρεη γεύζε θαη αξθεηέο άιιεο ηδηόηεηεο πνπ
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εμαξηώληαη από ηε ζύζηαζή ηνπ, δειαδή από πόζε δάραξε
είλαη δηαιπκέλε ζε νξηζκέλε πνζόηεηα λεξνύ. Θα ππνζηήξηδε
θαλείο όηη θαη έλα πνξηνθάιη (θη έλα αγγνύξη, θαη κηα ηνκάηα)
έρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο, όπσο γεύζε, ρξώκα θ.ιπ.,
νπόηε έπξεπε λα θαηαηαγνύλ θαη απηά ζηηο νπζίεο.
• Έρνπλ όκωο όια ηα πνξηνθάιηα (θαη όια ηα αγγνύξηα, θαη
όιεο νη ηνκάηεο) αθξηβώο ηηο ίδηεο ηδηόηεηεο; Είλαη, π.ρ., όια ηα
πνξηνθάιηα ην ίδην γιπθά, ην ίδην δνπκεξά; ............................
Τν πόζν γιπθά είλαη ηα πνξηνθάιηα εμαξηάηαη από ην πόζν
ζάθραξν πεξηέρνπλ, ην πόζν δνπκεξά είλαη εμαξηάηαη από ην
πόζν ………… πεξηέρνπλ θ.ν.θ. Είλαη θαλεξό ινηπόλ όηη ηα
πνξηνθάιηα, ηα αγγνύξηα, νη ηνκάηεο θ.ιπ. είλαη……………. Καη
όρη ………….Τν γεληθό ζπκπέξαζκά καο ινηπόλ είλαη όηη:
• Κάζε νπζία έρεη νξηζκέλεο ηδηόηεηεο πνπ είλαη πάληα ίδηεο γη'
απηήλ, ελώ αληίζεηα ηα κείγκαηα έρνπλ κεηαβιεηέο ηδηόηεηεο
πνπ εμαξηώληαη από ..............................................................
..............................................................................................
Καζαξέο νπζίεο ζπαλίδνπλ ζηε θύζε. Οη ρεκηθνί όκσο
κπνξνύλ θαη θηηάρλνπλ θαζαξέο νπζίεο ζηα ρεκηθά
εξγαζηήξηα.

Χημικές ουσίες

Ανακευαλαίωση:
Γενικά χαρακτηριστικά των ουσιών και των μειγμάτων
Α) Ουσίες
1)Μηα θαζαξή νπζία είλαη παληνύ θαη πάληνηε θαη ππό ηηο ίδηεο ζπλζήθεο εληειώο ίδηα.
2)Μηα θαζαξή νπζία έρεη νξηζκέλεο ηδηόηεηεο πνπ θαζεκηά από ηηο νπνίεο έρεη κηα
θαζνξηζκέλε θαη ζηαζεξή ηηκή, π.ρ. ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία κηα ζηεξεά νπζία ιηώλεη
(γίλεηαη πγξό), ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία κηα πγξή νπζία πήδεη (γίλεηαη ζηεξεό) ή βξάδεη θ.ά.
Οη ραξαθηεξηζηηθέο απηέο θαη ζηαζεξέο ηηκέο ιέγνληαη θπζηθέο ζηαζεξέο ηεο νπζίαο.
3)Μηα θαζαξή νπζία δελ είλαη κείγκα άιιωλ θαζαξώλ νπζηώλ θαη δελ κπνξεί επνκέλωο λα
δηαρωξηζηεί κε θπζηθέο κεζόδνπο (δειαδή ρωξίο ρεκηθή αληίδξαζε) ζε άιιεο νπζίεο.
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Β) Μείγματα
1)Τα κείγκαηα δελ έρνπλ πάληα ηελ ίδηα ζύζηαζε. Τα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηνπο δελ είλαη
πάληνηε κε ηηο ίδηεο αλαινγίεο. Μπνξνύκε θη εκείο λα θηηάμνπκε κείγκαηα,
αλακεηγλύνληαο ζπζηαηηθά πνπ επηζπκνύκε, ην θαζέλα κε ηελ αλαινγία πνπ
επηζπκνύκε.
2)Κάζε ζπζηαηηθό ελόο κείγκαηνο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη κέζα ζην κείγκα.
3)Τα κείγκαηα δηαθξίλνληαη ζε εηεξνγελή θαη ζε νκνγελή. Τα ζπζηαηηθά ελόο
εηεξνγελνύο κείγκαηνο δηαθξίλνληαη εύθνια (π.ρ. πηπέξη θαη αιάηη, ιάδη θαη λεξό). Τα
ζπζηαηηθά ελόο νκνγελνύο κείγκαηνο δελ δηαθξίλνληαη άκεζα, π.ρ. δάραξε δηαιπκέλε
ζε λεξό.
4)Τν κείγκα έρεη ηδηόηεηεο πνπ είλαη κελ δηαθνξεηηθέο από ηηο ηδηόηεηεο θαζελόο
ζπζηαηηθνύ ηνπ, εμαξηώληαη όκωο από ηηο ηδηόηεηεο ηωλ ζπζηαηηθώλ θαη από ηηο
πνζόηεηέο ηνπο (αθξηβέζηεξα από ηελ αλαινγία ηνπο) ζην κείγκα.
5)Όπωο ζα δνύκε ζην επόκελν κάζεκα, ηα ζπζηαηηθά ελόο κείγκαηνο κπνξεί λα
δηαρωξηζηνύλ κε δηάθνξεο κεζόδνπο.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Μπνξείο λα αλαθέξεηο παξαδείγκαηα εηεξνγελώλ θαη νκνγελώλ κεηγκάησλ;
2.Πνην είλαη ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ελόο εηεξνγελνύο θαη πνην ελόο νκνγελνύο
κείγκαηνο. Σε ηη δηαθέξεη επνκέλσο έλα νκνγελέο από έλα εηεξνγελέο κείγκα;
3.Πώο κπνξνύκε λα απνθαζίζνπκε αλ έλα ζώκα απνηειείηαη από κηα θαζαξή νπζία
ή είλαη έλα κείγκα θαζαξώλ νπζηώλ;
4.Τη είλαη νη θπζηθέο ζηαζεξέο κηαο θαζαξήο νπζίαο;
5.Φαξαθηεξίδεηαη έλα κείγκα από θπζηθέο ζηαζεξέο, λαη ή όρη θαη γηαηί;
6.Τη ζεκαίλεη ε θξάζε “θάζε νπζία έρεη νξηζκέλεο ηδηόηεηεο πνπ είλαη πάληνηε ίδηεο,
ελώ ηα κείγκαηα έρνπλ κεηαβιεηέο ηδηόηεηεο”;
7.Έλα πνξηνθάιη, κηα παηάηα, κηα ηνκάηα, είλαη κείγκαηα νπζηώλ ή κία νπζία ην
θαζέλα;
8.Μπνξείο λα αλαθέξεηο κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηαηηθά ελόο πνξηνθαιηνύ;
9.Τη θπξηαξρνύλ ζηε θύζε νη θαζαξέο νπζίεο ή ηα κείγκαηα;
10.Πώο κπνξνύκε εκείο λα θηηάμνπκε κείγκαηα;
11.Από ηη εμαξηώληαη νη ηδηόηεηεο ελόο κείγκαηνο;
12.Πνηα είλαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηγκάησλ, ζε ηη κνηάδνπλ θαη ζε ηη
δηαθέξνπλ από ηηο νπζίεο;

Γηα λα γλωρίζεης περηζζόηερα, λα
ζθεθζείς θαη λα θαηαιάβεης γηαηί
1. Ο θαζαξόο αέξαο, πνπ έρεη απαιιαγεί από ζθόλε θαη θαπλό, είλαη νκνγελέο ή εηεξνγελέο κείγκα;
Τειηθά, ν αέξαο κε ηε ζθόλε θαη ηνλ θαπλό πνπ ηπρόλ πεξηέρεη είλαη νκνγελέο ή εηεξνγελέο κείγκα;
2. Τν δηνξζσηηθό πγξό είλαη νκνγελέο ή εηεξνγελέο πιηθό;
3. Οξηζκέλα θάξκαθα, π.ρ. αληηβηνηηθά, ηα θηηάρλνπκε πξνζζέηνληαο λεξό κέζα ζην θηαιίδην κε ην
ζηεξεό θάξκαθν θαη αλαθαηεύνληαο θαιά. Επεηδή ην θάξκαθν θπξηνιεθηηθά αησξείηαη κέζα ζην
λεξό, ιέκε όηη ην θάξκαθν ζρεκαηίδεη έλα αηώξεκα κέζα ζην λεξό. Είλαη ην αηώξεκα νκνγελέο ή
εηεξνγελέο ζώκα; Τη νδεγία είλαη γξακκέλε πάλσ ζην θνπηί ηνπ θαξκάθνπ πνπ καο ππαγνξεύεη λα
θάλνπκε θάηη πξηλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θάξκαθν θαη γηα πνην ιόγν;
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6ο Μάθημα
ΔΙΑΥΩΡΙΜΟ ΜΕΙΓΜΑΣΩΝ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΤ
Άλλοτε είναι απλός, και άλλοτε πολύπλοκος

Σηε ρεκεία, αιιά θαη ζηηο ηερληθέο εθαξκνγέο θαη ζηε δσή, ρξεηαδόκαζηε ζπρλά θαζαξέο
νπζίεο. Σην κάζεκα απηό ζα κειεηήζνπκε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα
δηαρσξίδνπκε έλα κείγκα, εηεξνγελέο ή νκνγελέο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ. Σπρλά κάιηζηα δελ
ελδηαθεξόκαζηε γηα όια ηα ζπζηαηηθά ελόο κείγκαηνο, αιιά κόλν γηα νξηζκέλα ή θαη
κόλν γηα έλα ζπζηαηηθό, π.ρ. λα παξαιάβνπκε ηε βηηακίλε C από ηνλ ρπκό πνξηνθαιηώλ
ή λα αθαηξέζνπκε ηελ θαθεΐλε από ηνλ θαθέ θαη λα θηηάμνπκε θαθέ ρσξίο θαθεΐλε
(ληεθαθετλέ). Ο δηαρσξηζκόο ζπλήζσο γίλεηαη κε δηάθνξεο κεζόδνπο πνπ βαζίδνληαη
ζηηο δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ ζπζηαηηθώλ θάζε κείγκαηνο. Έηζη άιια ζώκαηα έιθνληαη
από καγλήηε, άιια όρη. Άιια δηαιύνληαη ζην λεξό, άιια όρη. Ο δηαρσξηζκόο ελόο
κείγκαηνο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ή ε παξαιαβή θάπνησλ ή θάπνηνπ ζπζηαηηθνύ από έλα
κείγκα άιινηε είλαη κηα απιή θαη εύθνιε δνπιεηά, άιινηε όκσο είλαη εμαηξεηηθά
πνιύπινθε θαη επίπνλε δηαδηθαζία.

Πείραμα 1
Διατωριζμός μείγμαηος θειαθιού και
(ρινιζμάηων) ζιδήροσ
Με ηε βνήζεηα κηαο γπάιηλεο ξάβδνπ, λα αλακείμεηε
θαιά κέζα ζε έλα γνπδί ή ζε έλα πνηήξη δύν νπζίεο
πνπ ζα ζαο δώζεη ν θαζεγεηήο ζαο: ζεηάθη ζε
ζθόλε θαη ζίδεξν ζε ξηλίζκαηα. Καηόπηλ λα
πιεζηάζεηε ζην κείγκα έλαλ καγλήηε θαη λα
ζεκεηώζεηε ηη παξαηεξείηε.
• Τη είλαη απηό ην κείγκα, εηεξνγελέο ή νκνγελέο;
………………………………………………………

Πείραμα 2
Διατωριζμός μείγμαηος νερού και ζκόνης
κιμωλίας
Να πάξεηε κηζή θηκσιία (θαηά πξνηίκεζε ιεπθή) θαη
λα ηελ ηξίςεηε κέζα ζε έλα γνπδί κε έλα γνπδνρέξη
ώζηε λα γίλεη ζθόλε. Με ηε βνήζεηα ελόο θνπηαιηνύ
ή κηαο ζπάηνπιαο, λα κεηαθέξεηε ηε ζθόλε ηεο
θηκσιίαο ζε έλα πνηήξη θαη έπεηηα λα πξνζζέζεηε
λεξό. Με κηα γπάιηλε ξάβδν, λα αλακείμεηε θαιά ηελ
θηκσιία επί 1 ιεπηό. Να αθήζεηε ην πγξό ήξεκν γηα
1 ιεπηό. Τη παξαηεξείηε, δηαιύζεθε ε θηκσιία;
• Τη είλαη απηό ην κείγκα εηεξνγελέο ή νκνγελέο;
…………………......................................................
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Να πξνηείλεηο απιό ηξόπν δηαρσξηζκνύ (απότσζη).
Μπνξνύκε κε ηελ απόρπζε λα δηαρσξίζνπκε ην πγξό
από ην ζηεξεό;
………………………………………………………
Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε θηκσιία δελ κπνξεί λα
πεξάζεη από ην δηεζεηηθό ραξηί, ελώ ην λεξό πεξλάεη,
λα πξνηείλεηο ηξόπν δηαρσξηζκνύ ηνπ κείγκαηνο
(διήθηζη).
Δίλαη ην πγξό πνπ ζα πάξνπκε από ηε δηήζεζε (ην
δηήζεκα) δηαπγέο; Να πξνζπαζήζεηε λα εμεγήζεηε ην
απνηέιεζκα.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………...............................................
Διήθηζη(θιληράριζμα)

Πείραμα 3
Διατωριζμός μείγμαηος νερού και λαδιού
Σε έλα πνηήξη ξίρλνπκε ιίγν ιάδη θαη ιίγν λεξό θαη
αλαθαηεύνπκε. Αθήλνπκε ην κείγκα λα εξεκήζεη. Τη
παξαηεξνύκε;
………………………………………………………….……
………………………………………………………………..
• Τη είλαη απηό ην κείγκα εηεξνγελέο ή νκνγελέο;
……………………………………………………………
Νεξό θαη ιάδη δελ αλακείρζεθαλ, αιιά ζρεκάηηζαλ δύν
ρσξηζηέο ζηηβάδεο, ηε κία πάλσ ζηελ άιιε. Τη είλαη θάησ
θαη ηη είλαη πάλσ;
………………………………………………………….
Να πξνηείλεηε ηξόπν δηαρσξηζκνύ ηνπ ιαδηνύ από ην
λεξό, κε ηε βνήζεηα κηαο διατωριζηικής τοάνης.
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Σην ηέινο ηνπ καζήκαηνο πεξηγξάθεηαη ζε ειεύζεξν
αλάγλσζκα ν δηαρσξηζκόο ηεο θξέκαο γάιαθηνο από ην
γάια κε ηε βνήζεηα ηεο θπγνθέληξνπ.
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Πείραμα 4
Διατωριζμός μείγμαηος νερού και αλαηιού (αλαηιού πλήρως διαλσμένοσ ζε νερό)
• Τη είλαη απηό ην κείγκα, εηεξνγελέο ή νκνγελέο; .....................................................................
Μπνξνύκε λα μαλαπάξνπκε ην αιάηη από ην νκνγελέο απηό κείγκα (ή δηάιπκα); Τη ζα γίλεη
αλ βξάζνπκε ην δηάιπκα απηό κέζα ζε κηα θαηζαξόια, κέρξηο όηνπ θύγεη (εμαηκηζζεί) όιν ην
λεξό; .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Σηνλ ππζκέλα ηεο θαηζαξόιαο ζα δνύκε λα έρεη κείλεη κηα άζπξε .............., πνπ δελ είλαη
ηίπνηε άιιν παξά ην ................ πνπ εκείο είρακε ................. (καδί κε άιια άιαηα πνπ ήηαλ
ήδε δηαιπκέλα ζην λεξό ηεο βξύζεο).
Μήπσο κπνξνύκε θαη κε πην ηξόπν λα καδέςνπκε όιν ή έλα κέξνο από ην λεξό πνπ
εμαηκίζηεθε;
(Να ζπδεηήζεηο ην ζέκα απηό κε έλαλ ζπκκαζεηή ζνπ θαη λα πξνηείλεηε έλαλ ηξόπν.)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
…….......................................................................................................................................

Πείραμα 5
Διατωριζμός ηων τρωμάηων ηης μαύρης μελάνης (ομογενές μείγμα)
Κόςηε έλα θνκκάηη δηεζεηηθό ραξηί όπσο δείρλεη ην
ζρήκα. Γηπιώζηε πξνο ηα θάησ ηελ "νπξά" πνπ
μεθηλά από ην θέληξν ηνπ θύθινπ. Βάιηε ζην θέληξν
κηα θειίδα από καύξε κειάλε θαη αθήζηε ηε κειάλε
λα ζηεγλώζεη. Έπεηηα ηνπνζεηήζηε ην δηεζεηηθό ραξηί
πάλσ ζε έλα ξερό δνρείν (θάηη ζαλ θαπάθη) πνπ
πεξηέρεη κείγκα λεξνύ θαη νηλνπλεύκαηνο ζε ίζα κέξε
(ηόζν νηλόπλεπκα όζν είλαη θαη ην λεξό), κε ηε
δηπισκέλε "νπξά" ηνπ ραξηηνύ λα βπζίδεηαη κέζα ζην
κείγκα ησλ δύν πγξώλ. Kαιύςηε ην ξερό δνρείν κε
έλα πνηήξη γπξηζκέλν αλάπνδα. Καζώο ην πγξό
"ζθαξθαιώλεη"
πάλσ
ζην
ραξηί
(όπσο
"ζθαξθαιώλεη" ην γάια ζε κηα θξπγαληά πνπ είλαη
βνπηεγκέλε κέζα ζ' απηό) θαη θζάλεη ζηελ θειίδα ηεο
κειάλεο, παξαηεξνύκε όηη ηα δηάθνξα ρξώκαηα από
ηα νπνία απνηειείηαη ε κειάλε δηαρσξίδνληαη ζε
ζεηξέο ρξσκαηηζηώλ δαθηπιίσλ. Η παξαπάλσ
κέζνδνο εθαξκόζηεθε γηα πξώηε θνξά γηα
δηαρσξηζκό ρξσκάησλ όπσο παξαπάλσ, θαη γη' απηό
νλνκάζηεθε τρωμαηογραθία.
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Η τρησιμότητα της τρωματογραυίας
Η σπωμαηογπαθία είναι μια από ηιρ πιο ζύγσπονερ και αποηελεζμαηικέρ μεθόδοςρ για ηον
διασωπιζμό ηων ζςζηαηικών ομογενών μειγμάηων. Με αςηήν μποπούμε να διασωπίζοςμε
ηο ππάζινο σπώμα ηων θύλλων και ηα άλλα σπώμαηα από ηα πέηαλα ηων λοςλοςδιών.
Έηζι οι σημικοί μποπούν να βπίζκοςν ζςνθεηικά σπώμαηα (δηλαδή όσι θςζικά σπώμαηα)
πος έσοςν πποζηεθεί ζε διάθοπα ηπόθιμα. Μποπούμε ακόμη να διασωπίζοςμε με ηη
σπωμαηογπαθία και μείγμαηα άσπωμων οςζιών. Σηην ιαηπική σπηζιμοποιείηαι η
σπωμαηογπαθία για ηον διασωπιζμό θαπμάκων και άλλων οςζιών από ηο αίμα και ηα
ούπα.

Διατωριζμός κρέμας
γάλακηος από ηο γάλα
Μποπούμε να ξεσωπίζοςμε ένα ζηεπεό ζε
μοπθή μικπών ζωμαηίων από ένα ςγπό ή
δύο ςγπά πος δεν αναμειγνύονηαι με ηη
βοήθεια μιαρ ζςζκεςήρ ηηρ υσγοκέντροσ.
Καθώρ η θςγόκενηπορ πεπιζηπέθεηαι
γπήγοπα, αζκείηαι μια δύναμη ππορ ηα έξω,
για ηον ίδιο λόγο πος νιώθοςμε ηο ζώμα
μαρ να θεύγει ππορ ηα έξω όηαν είμαζηε
μέζα ζε ένα αςηοκίνηηο και αςηό κάνει
ζηποθή. Έηζι, αν πίξοςμε μέζα ζηη
θςγόκενηπο ένα εηεπογενέρ μείγμα, ηα
βαπύηεπα ζςζηαηικά ηος πάνε ππορ ηα
κάηω, ενώ ηα ελαθπύηεπα θεύγοςν ππορ ηο
πλάι. Έηζι μποπούμε να ξεσωπίζοςμε ηην
κπέμα γάλακηορ από ηο γάλα και να
θηιάξοςμε αποβοςηςπωμένο (άπασο) γάλα.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Πώο κπνξνύκε λα δηαρσξίζνπκε εηεξνγελέο κείγκα ζηδήξνπ θαη ζεηαθηνύ;
2.Πώο κπνξνύκε λα δηαρσξίζνπκε εηεξνγελέο κείγκα θηκσιίαο θαη λεξνύ;
3.Πώο κπνξνύκε λα δηαρσξίζνπκε νκνγελέο κείγκα λεξνύ θαη αιαηηνύ (αιαηηνύ
δηαιπκέλνπ πιήξσο ζε λεξό);
4.Τη είλαη ε ρξσκαηνγξαθία θαη πνύ ρξεζηκνπνηείηαη;
5.Πώο γίλεηαη ν δηαρσξηζκόο ηεο θξέκαο γάιαθηνο από ην γάια;
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Για να γνωρίζεις περιζζόηερα, να
ζκεθθείς και να καηαλάβεις γιαηί
1. Θα μέξεηο ζίγνπξα όηη ην θάπληζκα είλαη πνιύ βιαβεξό γηα ηελ πγεία. Μηα νπζία πνπ πεξηέρεηαη
ζηνλ θαπλό (ε νικοηίνη) ζπζζσξεύεηαη ζηνπο πλεύκνλεο θαη ζεσξείηαη αηηία πνιιώλ βιαβώλ θαη
θηλδύλσλ, κε πην ζεκαληηθή ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα. Παιηά δελ γλώξηδαλ ηελ επηβιαβή δξάζε
ηνπ θαπλίζκαηνο θαη γη’ απηό ηα ηζηγάξα δελ είραλ θίιηξν. Σήκεξα όια ζρεδόλ ηα ηζηγάξα είλαη κε
θίιηξν. Πνηνο λνκίδεηο όηη είλαη ν ξόινο ηνπ θίιηξνπ; [Πάλησο λα έρεηο ππόςε ζνπ όηη θαη κε ην
θίιηξν νη θίλδπλνη εμαθνινπζνύλ λα είλαη κεγάινη, γη’ απηό δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο λα θαπλίδεη
θαλείο.]
2. Σηα απηνθίλεηα ππάξρεη θίιηξν αέξνο, θίιηξν ιαδηνύ θαη θίιηξν βελδίλεο. Να ζθεθζείηε θαη λα
ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηη εμππεξεηεί ην θαζέλα από απηά ηα θίιηξα.
3. Σπρλά θηηάρλνπκε ηζάη ρξεζηκνπνηώληαο έηνηκα θαθειάθηα ηνπ εκπνξίνπ. Σε ηη ρξεζηκεύεη ην
θαθειάθη; Τη ρξεζηκνπνηνύκε όηαλ θηηάρλνπκε κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν ην ηζάη ζην ζπίηη γηα λα
δηαρσξίζνπκε ην πγξό δηάιπκα ηνπ ηζαγηνύ από ηα θύιια ηνπ;
4. Πνιιά θπηηθά ιάδηα, ηα ζπνξέιαηα (π.ρ. βακβαθέιαην, αξαβνζηηέιαην, ειηέιαην), ηα παίξλνπκε
αθνύ πξώηα ζπλζιίςνπκε (ιηώζνπκε) ηνπο ζπόξνπο θαη θαηόπηλ ξίμνπκε θάπνην θαηάιιειν
δηαιύηε, π.ρ. βελδίλε. Έηζη ην ιάδη δηαιύεηαη κέζα ζηνλ δηαιύηε θαη θηηάρλεη έλα νκνγελέο κείγκα
(δηάιπκα). Μπνξείο λα πξνηείλεηο έλαλ ηξόπν λα δηώμνπκε ηνλ δηαιύηε θη έηζη λα καο κείλεη κόλν
ην ιάδη; ΠPOΣOXH! H βελδίλε είλαη πνιύ εύθιεθην πιηθό.
5. Λεθέδεο από ιίπε ζηα ξνύρα κπνξεί λα θαζαξηζηνύλ κε θαζαξή βελδίλε. Μπνξείο λα αλαθέξεηο ηη
αθξηβώο θάλεη ε βελδίλε;
6. Ξέξνπκε όηη λεξό θαη ιάδη, λεξό θαη ιίπνο, δελ αλακεηγλύνληαη, δελ θηηάρλνπλ δειαδή ομογενές
κείγκα. Γηα ηνλ ίδην ιόγν ην βνύηπξν πνπ ππάξρεη ζην γάια μερσξίδεη θαη καδεύεηαη ζηελ επηθάλεηα
σο θξέκα. Μπνξείο λα ζθεθζείο ηξόπν λα θάλνπκε ην βνύηπξν λα είλαη νκνγελώο δηαζθνξπηζκέλν
κέζα ζην γάια (όπσο ιέκε λα θάλνπκε ην γάια νκνγελνπνηεκέλν); [Θα ζε βνεζήζεη ζηελ
απάληεζή ζνπ ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν αησξείηαη ε ζθόλε ζηνλ αέξα.]

▀
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7ν Μάζεκα
ΟΗ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ
Μύθετεο, πξωτόδωα, βαθτήξηα, ηνί

Μηθξννξγαληζκνί ή κηθξόβηα νλνκάδνληαη νη νξγαληζκνί όπσο νη κύθεηεο, ηα πξσηόδσα, ηα
βαθηήξηα θαη νη ηνί, νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο αόξαηνη κε γπκλό κάηη θαη νξαηνί κόλν κε
κηθξνζθόπην. Οη κηθξννξγαληζκνί βξίζθνληαη ειεύζεξνη ζηνλ αέξα, ζην λεξό θαη ζην
έδαθνο, αιιά κπνξνύλ θαη λα ζπκβηώλνπλ κε άιινπο νξγαληζκνύο, όπσο ηα θπηά θαη ηα
δώα. Υπάξρνπλ αβιαβείο θαη σθέιηκνη κηθξννξγαληζκνί, αιιά θαη επηβιαβείο παζνγόλνη.
Τα αληηβηνηηθά θάξκαθα θαηαπνιεκνύλ ηνπο παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο, νη νπνίνη
όκσο κε ηνλ ρξόλν εμειίζζνληαη, αλαπηύζζνληαο αλζεθηηθόηεηα ζηα αληηβηνηηθά. Κάζε
δσληαλόο νξγαληζκόο αλαθπθιώλεη θαη επηζθεπάδεη ζπλερώο ηα θύηηαξά ηνπ γηα λα
απνθύγεη ηε θζνξά θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Οη κηθξννξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο είλαη
ππεύζπλνη γηα ηελ αλαθύθισζε ηεο νξγαληθήο ύιεο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. Εθηόο
όκσο από ηα θύηηαξα, νη άλζξσπνη αλαθπθιώλνπλ ηα δηάθνξα πιηθά ζθνππηδηώλ ηνπο,
όπσο ην πιαζηηθό, ην γπαιί θαη ην ραξηί. Τέινο, νη κηθξννξγαληζκνί ζεσξνύληαη σο νη
πξώηεο κνξθέο δσήο.

Μηθξννξγαληζκνί
Οη κηθξννξγαληζκνί ή κηθξόβηα είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί
πνπ δελ είλαη νξαηνί κε γπκλό κάηη, είλαη όκσο νξαηνί κε
κηθξνζθόπην. Φαξαθηεξηζηηθά είδε κηθξννξγαληζκώλ είλαη νη
κύθετεο, ηα πξωτόδωα, ηα βαθτήξηα θαη νη ηνί.

Μαλητάξη (Μύθεταο)

Πξωτόδων

Βαθτήξην
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Οη κύθετεο δελ είλαη θπηά ή δώα - ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη
ηόζν ζεκαληηθνί πνπ έρνπλ ην δηθό ηνπο βαζίιεην. Γλσξίδεηο
ηξόθηκα θαη πνηά γηα ηελ παξαζθεπή ησλ νπνίσλ
ρξεζηκνπνηνύκε κύθεηεο;………………........................................
.......................................................................................................
Μύθεηεο ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ, όπσο ε κνύρια ζηα
ηξόθηκα, αιιά θαη ζην ζώκα καο, όπσο νη κύθεηεο ησλ πνδηώλ.
Δηδηθή πεξίπησζε κπθήησλ είλαη ηα καληηάξηα (πνπ είλαη νξαηά
κε γπκλό κάηη).
Τα πξωτόδωα είλαη κηθξννξγαληζκνί πνπ βξίζθνληαη ζε πνιιά
πεξηβάιινληα, όπσο ζην λεξό, ζηηο ιίκλεο, ζηα πνηάκηα, ζηε
ζάιαζζα, αθόκε θαη ζην ρώκα θαη ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα.
Έλα πξσηόδσν πνπ πξνθαιεί αζζέλεηα είλαη ην καιάξηα
(malaria). Κνπλνύπηα κνιπζκέλα κε καιάξηα κνιύλνπλ ηνπο
αλζξώπνπο.
Τα βαθτήξηα είλαη θαη απηά κηθξννξγαληζκνί νη νπνίνη δνπλ
παληνύ. Βαθηήξηα ππάξρνπλ ζε πνιιά κέξε ηνπ ζώκαηόο καο,
όπσο ζην ζηόκα θαη ζηε κύηε. Βαθηήξηα θαη άιινη
κηθξννξγαληζκνί ππάξρνπλ παληνύ ζην πεξηβάιινλ. Πνιύ
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γλσζηή είλαη ε αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από βαθηήξηα πνπ
βξίζθνληαη ζην σκό θνηόπνπιν. Μήπσο έρεηο αθνύζεη ην όλνκα
απηήο ηεο αζζέλεηαο; …………………………. Τη πξέπεη λα
πξνζέρνπκε όηαλ καγεηξεύνπκε ην θνηόπνπιν;…………………..
Υπάξρνπλ όκσο θαη βαθηήξηα πνπ βνεζνύλ ζηελ παξαγσγή
ηξνθίκσλ. Μήπσο γλσξίδεηο θάπνην πξντόλ πνπ γηα ηελ
παξαγσγή ηνπ απαηηνύληαη βαθηήξηα;……………………………..
Οη ηνί είλαη πνιύ δηαθνξεηηθνί από ηνπο ππόινηπνπο
κηθξννξγαληζκνύο. Γελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαπαξάγνληαη
κόλνη ηνπο. Γελ αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν βαζίιεην θαη
πνιινί δελ ηνπο ζεσξνύλ δσληαλνύο νξγαληζκνύο. Πξνθαινύλ
πνιιέο αζζέλεηεο ζε θπηά, δώα θαη βαθηήξηα.
Ιόο

Γλσξίδεηο θάπνηεο αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από
ηνύο;……………………………………………………………………
Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη λα πξνθπιάμνπκε ηνλ εαπηό καο
από ηα κηθξόβηα θαη ηνπο ηνύο κε ηνπο νπνίνπο εξρόκαζηε
θαζεκεξηλά ζε άκεζε επαθή. Μπνξείο λα αλαθέξεηο ηξόπνπο
πγηεηλήο γηα ηα ρέξηα θαη γηα ηα ηξαύκαηα ηνπ δέξκαηνο;
………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………….

Μαθξνυύθε

Μηθξνυύθε

Τα θύθε ή άιγεο είλαη θπηηθνί νξγαληζκνί, κε απιή νξγάλσζε.
Γελ έρνπλ βιαζηνύο, θύιια ή ξίδεο, νύηε ζρεκαηίδνπλ άλζε ή
θαξπνύο, όπσο ηα θπηά. Σην πδάηηλν πεξηβάιινλ (ζάιαζζεο,
ιίκλεο), ηα θύθε θπξηαξρνύλ θαη ζπλαληάκε κεγάιε πνηθηιία
όπσο κνλνθύηηαξα ή πνιπθύηηαξα, κηθξνζθνπηθά ή κεγάισλ
δηαζηάζεσλ. Αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε δύν
κεγάιεο νκάδεο: ηα κηθξνθύθε θαη ηα καθξνθύθε. Σα
κηθξνθύθε είλαη κηθξνζθνπηθά, αόξαηα κε γπκλό κάηη θαη
πεξηιακβάλνπλ νκάδεο θπθώλ, όπσο ηα δηάηνκα, ηα
θπαλνβαθηήξηα (ή θπαλνθύθε) θ.ιπ. Σα καθξνθύθε είλαη
κεγαιύηεξσλ δηαζηάζεσλ, νξαηά κε γπκλό κάηη θύθε.

Να έτεις σπόυη σοσ
Πόσο καθαρά είναι τα τέρια μοσ;
Η ηήξεζε ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο κπνξεί λα απνηξέςεη
ηελ εγθαηάζηαζε θαη κεηάδνζε ησλ κηθξνβίσλ θαη ησλ ηώλ. Εμεηάζηε ινηπόλ αλ
πιέλεηε ζσζηά ηα ρέξηα ζαο. Χξεζηκνπνηήζηε έλα ζαπνύλη γηα λα θάλεηε ζαπνπλάδα
ζε όιν ην ρέξη, θηάλνληαο κέρξη ηνλ θαξπό, ρσξίο λα ακειήζεηε ηελ πάλσ πιεπξά από
ηελ παιάκε αιιά θαη ηα δάθηπια. Σαπνπλίζηε θαιά ηηο πηπρέο αλάκεζα ζηα δάρηπια
θαη κελ μεράζεηε ηελ πεξηνρή ησλ λπρηώλ. Ξεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. Άιινη ηξόπνη
θαζαξηζκνύ είλαη κε αιθννινύρν δηάιπκα (νηλόπλεπκα ή εηδηθά πγξά ραξηνκάληηια),
ελώ όηαλ πξέπεη ρξεζηκνπνηνύκε πιαζηηθά γάληηα κηαο ρξήζεο. Ιδηαίηεξε θξνληίδα θαη
απνιύκαλζε απαηηνύληαη ζηελ πεξίπησζε ηξαπκαηηζκώλ ηνπ δέξκαηόο καο:
θαζαξηζκόο κε νηλόπλεπκα θαη/ή νμπδελέ, επάιεηςε ηνπ ηξαύκαηνο κε θόθθηλν ηώδην
θαη ηέινο επίζεζε ζηελ πιεγή εηδηθήο πξνζηαηεπηηθήο θαη απνιπκαληηθήο γάδαο.
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Μηθξννξγαληζκνί εδάθνπο
ύζηαζε ηνπ εδάθνπο
Όπσο είδακε ζην κάζεκα γηα ην έδαθνο, απηό απνηειείηαη από
δηάθνξα πιηθά. Άιια από απηά είλαη …………………….
(πέηξεο, άκκνο θ.ά.) θαη άιια νξγαληθά. Τα νξγαληθά πιηθά
πεξηέρνπλ
λεθξά ηκήκαηα θπηώλ θαη δώσλ. Τν έδαθνο
πεξηέρεη
επίζεο
δσληαλνύο
νξγαληζκνύο,
ηνπο
κηθξννξγαληζκνύο (βαθηήξηα, κύθεηεο) θαη ηα δώα πνπ δνπλ
ζην έδαθνο, όπσο θαη ηα ζθνπιήθηα ηνπ εδάθνπο. Έλα
ηεηξαγσληθό κέηξν γόληκνπ εδάθνπο πεξηέρεη ζπλήζσο πάλσ
από 1.000.000.000 κηθξννξγαληζκνύο.

Πείξακα
Ση
ζπκβαίλεη
ζηελ
αλάπηπμε
ηωλ
θπηώλ
όηαλ δελ ππάξρνπλ κηθξννξγαληζκνί ζην έδαθνο;
Πάξηε έλα δείγκα εύθνξνπ ρώκαηνο από έλαλ θήπν θαη
δηαηξέζηε ην ζε δύν κέξε. Χήζηε ην έλα κέξνο ζε έλαλ
θνύξλν, ελώ ην άιιν κέξνο αθήζηε ην όπσο ην πήξαηε από
ηνλ θήπν.
Τη πεηπραίλνπκε κε ην λα ςήζνπκε ην ρώκα;
……………………………………………………………………..
Καηόπηλ θπηέςηε ηνλ ίδην αξηζκό ίδησλ ζπόξσλ ζε θάζε έλα
δείγκα ρώκαηνο. Θπκεζείηε λα κεηαρεηξηζηείηε θαη ηα δύν
δείγκαηα κε ηνλ ίδην ηξόπν όζν αλαπηύζζνληαη ηα θπηά.
1. Τη ζεκαίλεη «λα κεηαρεηξηζηείηε θαη ηα δύν δείγκαηα κε ηνλ
ίδην ηξόπν»;
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
2. Παξαηεξείηε
δηαθνξέο ζηα θπηά θαζώο απηά
αλαπηύζζνληαη;
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
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Οη κηθξννξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο δεκηνπξγνύλ κηα δσληαλή
γέθπξα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην έδαθνο θαη ηηο ξίδεο ησλ
θπηώλ. H ζπκβίωζε θαη ζπλεξγαζία εδάθνπο-θπηνύ,
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηζεθαηνκκπξίσλ κηθξννξγαληζκώλ
πνπ ζπκβηώλνπλ κε ηηο ξίδεο κέζα ζην έδαθνο θαη εμαζθαιίδνπλ
ζην θπηό ηηο απαξαίηεηεο νπζίεο θαη βνεζνύλ ην θπηό λα αληιεί
απαξαίηεηεο νπζίεο από απηό.

Ρίδα υπτνύ πνπ
σπκβηώλεη κε τν
βαθτήξην Rhizobium

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ην έδαθνο θαη νη κηθξννξγαληζκνί ηνπ
απνηεινύλ έλαλ εληαίν δσληαλό νξγαληζκό ζε ζπλερή
αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο (έλα δπλακηθό ζύζηεκα).
Τη ζα ζπκβεί αλ νη ζπλζήθεο κέζα ζην έδαθνο γίλνπλ αθηιόμελεο
ή αληίμνεο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνύο ηνπ;
………………………...............................................................
Υπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηώζεηο όπνπ νη κηθξννξγαληζκνί
κπνξεί λα πξνθαινύλ αζζέλεηα (αξξώζηηα) ζην θπηό. Τόηε ιέκε
όηη κεηαηξέπνληαη ζε παζνγόλνπο κηθξννξγαλησκνύο. Τη
θάλνπλ νη κηθξννξγαληζκνί
ηειηθά ην θπηό κε ην νπνίν
ζπκβηνύζαλ;………………………………………………………….

Δκπινπηηζκόο ηνπ εδάθνπο
Τη λνκίδεηο όηη θάλεη ζηηο ζξεπηηθέο ηνπ νπζίεο ηνπ εδάθνπο ε
εληαηηθή θαη πνιύρξνλε θαιιηέξγεηά ηνπ;
…………………………………………………………….………….
Τη πηζηεύεηο όηη είλαη απαξαίηεην λα θάλνπκε γηα λα εληζρύζνπκε
ην έδαθνο;
………………………………………………………………………..
Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηνλ
εκπινπηηζκό ηνπ εδάθνπο κε απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο.
Πώο νλνκάδνπκε ηα πιηθά πνπ πξνζζέηνπκε ζην έδαθνο γηα λα
ην εληζρύζνπκε;……………………………………………………..

Υεκηθό ιίπαζκα

1) Ζωηθό ιίπασκα (δωηθή ή ριωξή ιίπαλσε). Σε απηήλ ηε
ιίπαλζε αλαθαηεύνπκε ην ρώκα κε θνπξηά από δώα. Η θνπξηά
πεξηέρεη ζξεπηηθέο ρεκηθέο νπζίεο. Δπηπιένλ ε θνπξηά
πξνζθέξεη ζην έδαθνο κηθξννξγαληζκνύο θαη νξγαληθή
ύιε.
2) Φπτηθό ιίπασκα (υπτηθή ιίπαλσε). Μηα άιιε πεγή
νξγαληθήο ιίπαλζεο, κε αλάινγα απνηειέζκαηα κε ηελ θνπξηά,
είλαη λα αλαθαηεύζνπκε ζην ρώκα θύιια, βιαζηνύο, ξίδεο
θπηώλ θ.ιπ. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα ελζσκαηώλνπκε ζην ρώκα ηα
θπηά ελώ απηά είλαη αθόκα ρισξά (πξηλ λα ζπνξηάζνπλ)
(ριωξή ιίπαλζε). Σην εκπόξην δηαηίζεηαη θαη έηνηκν ρώκα
αλαθαηεκέλν κε θπηά (θπηόρωκα).
Τη πξνζθέξεη ζην ρώκα ην θπηηθό ιίπαζκα;………......................
…………………………………………………………………………
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3) Χεκηθό ιίπασκα (ρεκηθή ιίπαλσε). Γίλεηαη κε ρεκηθά
ιηπάζκαηα, ηα νπνία απνηεινύληαη από κία ή πεξηζζόηεξεο
(κείγκα) ρεκηθέο νπζίεο. Απηά όκσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη
αλάινγα κε ηα θπηά θαη ύζηεξα από ππόδεημε γεσπόλνπ, δηόηη
κπνξεί λα βιάςνπλ αληί λα σθειήζνπλ ηα θπηά.
4) Αγξαλάπαπσε. Με απηή αθήλνπκε ην ρσξάθη γηα έλα, δύν ή
θαη πεξηζζόηεξα ρξόληα αθαιιηέξγεην. Τη ζπκβαίλεη ηόηε ζην
ρώκα; Φπηξώλνπλ άιια θπηά; Τη πξνζθέξνπλ ζην ρώκα ηα
θπηά απηά;
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Να έτεις σπόυη σοσ
(Βιολογική γεφργία)
Σηε βηνινγηθή γεσξγία, ε ιίπαλζε είλαη κηα γεσξγηθή πξαθηηθή πνπ αληηκεησπίδεηαη κε
εληειώο δηαθνξεηηθό ηξόπν απ' ό,ηη ζηε ζπκβαηηθή γεσξγία. Αληί λα ζεσξεί ηα θπηά
κεραλέο παξαγσγήο θαξπώλ θαη ην έδαθνο έλα ππόζηξσκα ζην νπνίν απιώο
ζηεξίδνληαη, ε βηνινγηθή γεσξγία αληηκεησπίδεη θπηό θαη έδαθνο σο έλα δσληαλό
ζύζηεκα όπνπ ζπλππάξρνπλ ρηιηάδεο κνξθέο δσήο. Θα κπνξνύζακε λα παξνκνηάζνπκε
ηε ρεκηθή ιίπαλζε ζαλ ηνλ αζζελή πνπ ηξέθεηαη κέζσ ηνπ νξνύ, ελώ ηε βηνινγηθή
γεσξγία ζαλ έλα πγηή άλζξσπν πνπ ηξέθεηαη θαλνληθά. Η ιίπαλζε κε βηνινγηθά
ιηπάζκαηα κάο δίλεη εδάθε γόληκα, κε θπηά πγηή, πεξηζζόηεξν αλζεθηηθά ηόζν ζε
πξνζβνιέο από παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο, όζν θαη ζηηο αληίμνεο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο.

Αλαθύθιωζε

ήκα
αλαθπθιώσηκνπ
πιηθνύ

ήκα
αλαθπθιωκέλνπ
πιηθνύ
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Καηά ηε γλώκε ζνπ, ε θύζε παξάγεη απνξξίκκαηα
(ζθνππίδηα);………………Τη ζπκβαίλεη ζηα θπηά θαη ζηα δώα
όηαλ απηά παύνπλ λα δνπλ;………………………………………...
Μήπσο ζηε θύζε απηό πνπ ζεσξείηαη απόβιεην από έλα
νξγαληζκό, απνηειεί ρξήζηκε πξώηε ύιε γηα θάπνηνλ
άιινλ;…………………………………………………………….......
Παξαηεξνύκε όηη ζηε θύζε ε αλαθύθισζε ηεο ύιεο είλαη κηα
αλαπόζπαζηε δηαδηθαζία. Τίπνηε δελ ράλεηαη θαη ζπλερίδεηαη
αξκνληθά ν θύθινο ηεο δσήο. Αλ ε θύζε δελ έθαλε
αλαθύθισζε θαη παξήγαγε ζθνππίδηα όπσο παξάγεη ν
άλζξσπνο, δελ ζα ππήξρε ζήκεξα δσή ζηνλ πιαλήηε.
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Υπεύζπλνη γηα ηελ αλαθύθισζε απηή ηεο ύιεο θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο δσήο είλαη νη κηθξννξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο: ηα
βαθηήξηα ηνπ εδάθνπο θαη νη κήθπηεο πνπ ηξέθνληαη κε λεθξή
νξγαληθή ύιε (απεθθξίζεηο, θαξπνύο, θύιια θαη ζώκαηα
λεθξώλ νξγαληζκώλ).
Αλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ινηπόλ όηη ηα πνιιά θαη δηάθνξα
ζθνππίδηα πνπ παξάγνπκε θαζεκεξηλά δελ είλαη άρξεζηα
πιηθά, αιιά ρξήζηκεο πξώηεο ύιεο γηα ηηο θαηάιιειεο
βηνκεραλίεο, ηόηε ζα αληηιεθζνύκε πόζν ιαλζαζκέλν είλαη λα
θαηαιήγνπλ απηά ηα πιηθά ζηηο ρσκαηεξέο, µε ηεξάζηην
πεξηβαιινληηθό αιιά θαη νηθνλνκηθό θόζηνο. Αλ π.ρ. όινη νη
θάηνηθνη ηεο Διιάδαο αλαθπθιώλακε ηα αινπκηλέληα θνπηάθηα
πνπ αγνξάδνπκε (θνπηάθηα αλαςπθηηθώλ, κπύξαο, θ.ιπ.), νη
ειιεληθέο εθπνκπέο βιαβεξώλ αεξίσλ ζα κεηώλνληαλ θαηά 250
ρηιηάδεο ηόλνπο εηεζίσο.

Αλέξανδπορ Φλέμινγκ: Καταπολεμώνταρ
παθογόνα βακτήπια με την πενικιλίνη
Η πξνζθνξά ηνπ Αλεξάνδπος Φλέμινγκ (Alexander Fleming) ζηε
βηνινγία θαη ηελ ηαηξηθή έρεη πάξεη κπζηθέο δηαζηάζεηο. Η αλαθάιπςε
ηεο πεληθηιίλεο, ηνπ αληηβηνηηθνύ πνπ έζσζε εθαηνκκύξηα δσέο
θαηαπνιεκώληαο βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο πνπ ζέξηδαλ ηελ
αλζξσπόηεηα, θαηέζηεζε ηνλ ζθσηζέδν γηαηξό ήξσα. Αθόκε θαη
ζήκεξα γνεηεπόκαζηε από ηελ «ηπραία» αλαθάιπςή ηνπ.
Η αλαθάιπςε όκσο απηή δελ ήηαλ θαζόινπ ηπραία: γηα πνιιά ρξόληα, ν Φιέκηλγθ
αζρνινύληαλ κε ηε κειέηε ηεο δξάζεο ησλ βαθηεξίσλ ζην αίκα θαη ζηα αληηζεπηηθά,
ζέινληαο λα βξεη έλα θαιό αληηζεπηηθό. Έηζη ήηαλ έηνηκνο λα αλαγλσξίζεη ηελ ύπαξμή
ηνπ όηαλ απηό βξέζεθε ζηνλ δξόκν ηνπ ηπραία. Ο Φιέκηλγθ παξαηήξεζε κηα θαζαξή από
βαθηήξηα πεξηνρή γύξσ από έλαλ κύθεηα, γεγνλόο ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα
δηθαηνινγεζεί κε ηελ ύπαξμε ελόο παξάγνληα ν νπνίνο εθθξηλόκελνο από ηνλ κύθεηα
εκπόδηδε ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ. Η αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Φιέκηλγθ
έδεημε όηη ν κύθεηαο ήηαλ ν Penicillium notatum θαη έηζη ν παξάγνληαο, ν νπνίνο
απεδείρζε ηθαλόο λα ζθνηώλεη ηα βαθηήξηα αθόκε θαη αξαησκέλνο 800 θνξέο,
νλνκάζηεθε πενικιλίνη. Σύληνκα έπεηηα από ηελ αλαθάιπςε ηεο πεληθηιίλεο, άιινη
επηζηήκνλεο παξήγαγαλ θαζαξή πεληθηιίλε θαη θαηέδεημαλ ηελ αμία ηεο, ρνξεγώληαο
ηελ ζε πνληίθηα ηα νπνία είραλ κνιπλζεί κε κηθξννξγαληζκνύο, ζώδνληάο ηα από ην
ζάλαην.

ύο θαη ηα παξαηήξεζαλ λα αλαξξώλνπλ.
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Αμίδεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη ν ίδηνο ν Φιέκηλγθ είρε δεη ηελ αρίιιεην πηέξλα ηνπ
αληηβηνηηθνύ ηνπ από ηα πξώηα θηόιαο ρξόληα, θαζώο ην 1946 ζεκείσλε όηη «η σοπήγηζη
πενικιλίνηρ, ακόμη και ζε μικπέρ δόζειρ, οδηγούζε ζε ανάπηςξη ανθεκηικόηηηαρ ζηοςρ
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Μηθξννξγαληζκνί θαη εμέιημε
ΦΤΣΑ

ΜΤΚΖΣΔ

ΕΧΑ

Σην 3ν Μάζεκα, ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ
δσληαλώλ
νξγαληζκώλ αλαθέξακε όηη απηνί εμειίζζνληαη, δειαδή
αιιάδνπλ ζε πνιύ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (ρηιηάδεο
ρξόληα) από ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζηε γε, κπνξώληαο λα
εμειηρζνύλ θαη ζε λέεο κνξθέο δσήο (εμέιημε).

ΑΡΥΗΚΟΗ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ

Μηα καξηπξία γηα ηελ εμέιημε κάο παξέρεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ
παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ απέλαληη ζηε δξάζε ησλ
αληηβηνηηθώλ θαξκάθσλ. Έπεηηα από καθξόρξνλε ρξήζε ηνπο
έρεη βξεζεί όηη ηα αληηβηνηηθά ράλνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα
αληηκεησπίδνπλ ηα κηθξόβηα θαη παύνπλ λα είλαη
απνηειεζκαηηθά. Αμίδεη όκσο λα ζεκεησζεί εδώ όηη ν ίδηνο ν
Φιέκηλγθ από ηα πξώηα θηόιαο ρξόληα κεηά ηελ αλαθάιπςε
ηεο πεληθηιίλεο δηαπίζησζε όηη ε ρνξήγεζε πεληθηιίλεο, αθόκε
θαη ζε κηθξέο δόζεηο, νδεγνύζε ζε αλάπηπμε αλζεθηηθόηεηαο
ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο.
Σύκθσλα κε ηε βηνινγηθή ζεωξία ηεο εμέιημεο, νη πξώηεο
κνξθέο δσήο ήηαλ κηθξννξγαληζκνί. Από απηνύο ηνπο
αξρηθνύο νξγαληζκνύο κε ηε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο
πξνήιζαλ όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί.

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Δ ΔΡΧΣΖΔΗ
1. Πνηνπο νξγαληζκνύο νλνκάδνπκε κηθξννξγαληζκνύο;
2. Σε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηνπο κηθξννξγαληζκνύο;
3. Πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπθήησλ θαη ησλ ηώλ; Γώζηε από έλα παξάδεηγκα.
4. Πνηνπο βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο γλσξίδεηε;
5. Γηαηί πξέπεη λα αθνινπζνύκε ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο;
6. Πνηα είλαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο;
7. Πώο ζπλεξγάδνληαη νη κηθξννξγαληζκνί κε ηα θπηά;
8. Τη νλνκάδνπκε ζπκβίσζε;
9. Γηαηί ρξεζηκνπνηνύκε ιηπάζκαηα;
10. Πνην είλαη θαηά ηε γλώκε ζνπ θαιύηεξν ην βηνινγηθό ή ην ηερλεηό ιίπαζκα;
11. Τη νλνκάδνπκε αλαθύθισζε;
12. Μπνξείο λα θαηαζηξώζεηο έλα θαηάινγν κε πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηείο θαη ζα
κπνξνύζεο λα αλαθπθιώζεηο;
13. Πνηνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αλαθύθισζε ηεο νξγαληθήο ύιεο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο
δσήο;
14. Πνηα ε δξάζε ησλ αληηβηνηηθώλ θαξκάθσλ θαη πώο απηή ε δξάζε επεξεάδεηαη κε
ηε καθξόρξνλε ρξήζε ηνπο;
15. Πώο ε κεηαβνιή ηεο δξάζεο ησλ αληηβηνηηθώλ απέλαληη ζηα βαθηήξηα ζπληζηά
καξηπξία γηα ηελ εμέιημε ησλ νξγαληζκώλ κε ηνλ ρξόλν;
16. Πνηεο ήηαλ νη πξώηεο κνξθέο δσήο ζύκθσλα κε ηε βηνινγηθή ζεσξία ηεο εμέιημεο;
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Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα,
λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Να ηαμηλνκήζεηο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηνπο δηάθνξνπο κηθξννξγαληζκνύο ζε επηβιαβείο θαη
αβιαβείο. Σηελ ηάμε ζα ζπδεηήζεηε πόζν δηαδεδνκέλνη είλαη νη κηθξννξγαληζκνί ζηε θύζε θαη
ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
ΒΑΚΣΖΡΗΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΧΝ

ΒΑΚΣΖΡΗΑ
SALMONELLA

ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΓΗΑΟΤΡΣΗΟΤ

ΡΗΕΔ ΦΤΣΧΝ

ΜΤΚΖΣΗΑΔΗ

ΜΟΤΥΛΗΑΜΑ ΣΟΤ
ΦΧΜΗΟΤ

ΑΝΔΜΟΒΛΟΓΗΑ

ΗΛΑΡΑ

ΔΠΗΠΔΦΤΚΗΣΗΓΑ
(ΜΟΛΤΝΖ ΣΑ ΜΑΣΗΑ)

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΟΓΟΝΣΟΠΑΣΑ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ
ΕΔΛΔ

ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ

ΜΑΛΑΡΗΑ

ΜΤΚΖΣΔ

ΗΟΗ

ΜΗΚΡΟΦΤΚΖ
(ΑΛΓΖ)

ΦΤΚΧΓΖ ΒΑΛΣΟΗ

ΠΡΧΣΟΕΧΑ

ΑΒΛΑΒΖ

ΑΘΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΝΟΤ

ΔΠΗΒΛΑΒΖ
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2. Δίδακε όηη έπεηηα από καθξόρξνλε ρξήζε ηνπο ηα αληηβηνηηθά θάξκαθα ράλνπλ ηελ ηθαλόηεηά
ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηα κηθξόβηα θαη παύνπλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά.



Δίλαη ζσζηό θαηά ηε γλώκε ζνπ λα γίλεηαη αιόγηζηε ρξήζε ησλ αληηβηνηηθώλ
θαξκάθσλ;
Ξέξεηο πώο ε επηζηήκε αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα ηεο κε απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
παιηώλ αληηβηνηηθώλ;

3. Τπνγξαθή ζπλζήθεο: Μπνξνύλ νη νξγαληζκνί λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ππνγξάθνπλ
«ζπλζήθεο ζπκβίωζεο»;
Τα δώα ζπκθώλεζαλ κε θάπνηνπο κηθξννξγαληζκνύο θαη είπαλ: «εκείο, σο δώα, ζα παξέρνπκε
ζε εζάο ηνπο κηθξννξγαληζκνύο ζηέγε, άθζνλε ηξνθή, πξνζηαζία, άλεην πεξηβάιινλ γηα λα
αλαπηπρζείηε θαη λα πνιιαπιαζηαζηείηε, αιιά δεηάκε από εζάο λα καο παξαρσξείηε κέξνο από
ηα απνθάγηα ζαο». Καη νη κηθξννξγαληζκνί δέρζεθαλ. Αλαπηύρζεθε ινηπόλ απηό πνπ ιέκε
ζπκβίωζε: νη κηθξννξγαληζκνί πξνζθέξνπλ ζηα δώα (θαη ζηα θπηά) νπζίεο πνπ εθείλα δελ
κπνξνύλ λα παξαγάγνπλ, ελώ ηα πξνζηαεύνπλ θαη από παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο.
4. Γηάβαζε ην παξαθάησ απόζπαζκα:
Εθεί πνπ θύηξσλε θιηζθνύλη θη άγξηα κέληα
Κη έβγαδε ε γε ην πξώην ηεο θπθιάκηλν
Τώξα ρσξηάηεο παδαξεύνπλ ηα ηζηκέληα
Καη ηα πνπιηά πέθηνπλ λεθξά ζηελ πςηθάκηλν.
Κνηκήζνπ Πεξζεθόλε
Σηελ αγθαιηά ηεο γεο
Σηνπ θόζκνπ ην κπαιθόλη
Πνηέ κελ μαλαβγείο.
Νίθνο Γθάηζνο
(«Τα παξάινγα»: θύθινο ηξαγνπδηώλ ζε κνπζηθή Μάλνπ Φαηδηδάθε)



Να ζπζρεηίζεηο ην πνίεκα ηνπ Ν. Γθάηζνπ κε ην έδαθνο θαη ηηο επεκβάζεηο ηνπ
αλζξώπνπ πνπ βιέπνπκε γύξσ καο.



Μήπσο μέξεηο ζε πνηα πόιε αλαθέξνληαη νη ζηίρνη;



Σηελ ηάμε ζα ζπδεηήζεηε πεξηζζόηεξν ην ζέκα απηό.

▀
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8ο Μάθημα
ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ
Μετρούμε με το μέτρο και με άλλα όργανα

«Πνιιέο θνξέο ιέω όηη όηαλ κπνξείο λα κεηξήζεηο εθείλν γηα ην νπνίν κηιάο θαη λα ην
εθθξάζεηο κε αξηζκνύο, μέξεηο θάηη γη' απηό. Όηαλ όκωο δελ κπνξείο λα ην εθθξάζεηο κε
αξηζκνύο, ε γλώζε ζνπ είλαη θηωρή θαη ειιηπήο».
W. Thomson (Kelvin) (1824-1907), Βξεηαλόο Φπζηθόο
Γηα λα κειεηήζνπκε έλα θπζηθό θαηλόκελν πξέπεη λα κεηξήζνπκε κε αθξίβεηα όια όζα
κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Με αθξίβεηα ζεκαίλεη ρωξίο ζθάικαηα ή
αθξηβέζηεξα κε όζν γίλεηαη κηθξόηεξν ζθάικα. Η αθξηβήο κέηξεζε είλαη απαξαίηεην
ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο όρη κόλν ηωλ θπζηθώλ επηζηεκόλωλ, αιιά θαη πνιιώλ άιιωλ
επηζηεκόλωλ θαη ηερλεηώλ.

Άζκηζη 1
Να ζπγθξίλεηε ην κήθνο ηεο πάλσ πιεπξάο ηνπ βηβιίνπ ζαο κε ην κήθνο κηαο
νδνληνγιπθίδαο. Να κε βξείηε απιώο πνην είλαη κεγαιύηεξν, αιιά πόζεο θνξέο
κεγαιύηεξν είλαη ην έλα κήθνο από ην άιιν.
• Πνηα ήηαλ ε κνλάδα κήθνπο……………………………………………………………………
• Πνην ήηαλ ην όξγαλν κεηξήζεωο; …………………………………………………………….
• Μπνξείηε κε ηελ νδνληνγιπθίδα λα κεηξήζεηε ην κήθνο ελόο ζώκαηνο κε αθξίβεηα;……
……………………………………………………………………………………………………..

Άζκηζη 2
Με ηε βνήζεηα ελόο θαλόλα, λα θηηάμεηε κηα ισξίδα από ραξηόλη κήθνπο 10 cm. Με απηή
ηε ισξίδα, λα εθηηκήζεηε ην κήθνο ηεο πάλσ πιεπξάο ηνπ βηβιίνπ.
…………………………………………………………………………………………………………
Με ηε βνήζεηα ηνπ θαλόλα, λα ζεκεηώζεηε πάλσ ζηε ισξίδα ησλ 10 cm ππνδηαηξέζεηο
αλά 1 cm θαη κε ηε βαζκνινγεκέλε ισξίδα λα κεηξήζεηε θαη πάιη ην ίδην κήθνο.
…………………………………………………………………………………………………………
Τέινο, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ θαλόλα γηα κηα ηειηθή κέηξεζε ηνπ ίδηνπ κήθνπο. Να
ζπγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηώλ κεηξήζεώλ ζαο.
…………………………………………………………………………………………………………
Σε πνηα πεξίπησζε είραηε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηε κέηξεζή ζαο;
…………………………………………………………………………………………………..........
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Πρότυπο μέτρο

• Μέτρηση ηνπ κήθνπο ελόο ζώκαηνο νλνκάδεηαη ε ζύγθξηζή
ηνπ κε ην κήθνο άιινπ ζώκαηνο πνπ ην παίξλνπκε απζαίξεηα
ωο κνλάδα κεηξήζεωο.
Σε κηα κέηξεζε δελ βξίζθνπκε απιώο πνην ζώκα έρεη
κεγαιύηεξν κήθνο, αιιά πόζες θορές κεγαιύηεξν είλαη ην
κήθνο ηνπ ελόο ζώκαηνο από ην κήθνο ηνπ άιινπ, πνπ ην
παίξλνπκε σο κνλάδα. Τν ίδην θάλνπκε θαη θαηά ηε κέηξεζε
νπνηνπδήπνηε άιινπ κέγεζνο: ην ζπγθξίλνπκε κε θάπνην
νκνεηδέο κέγεζνο πνπ ην παίξλνπκε απζαίξεηα ίζν κε ηε
κνλάδα.
Ο αξηζκόο πνπ βξίζθνπκε θαηά ηε κέηξεζε ιέγεηαη αριθμηηική
ηιμή θαη καδί κε ηε κνλάδα απνηειεί ηο μέηρο (ή ηην ηιμή) ηνπ
κεγέζνπο.

Μονάδες μήκοσς
Γηα λα κελ παίξλεη ν θαζέλαο όπνηα κνλάδα ζέιεη γηα ην κήθνο
θαη πξνθαιείηαη ζύγρπζε, νη επηζηήκνλεο ζπκθώλεζαλ πξηλ
από 200 πεξίπνπ ρξόληα λα νξίζνπλ ηελ ίδηα κνλάδα, πνπ ηελ
νλόκαζαλ μέηρο (ζηα αγγιηθά metre), θαη ηεο έδσζαλ ην
ζύκβνιν m.
Σπρλά ζπκβαίλεη ε κνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα
κεηξήζνπκε έλα κέγεζνο λα είλαη αξθεηά κεγαιύηεξε ή αξθεηά
κηθξόηεξε από ην κέγεζνο απηό. Σ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο
ρξεζηκνπνηνύκε
πνιιαπιάζηα
ή
ππνπνιιαπιάζηα
(ππνδηαηξέζεηο) ηεο κνλάδαο.

Υποδιαιρέζεις και πολλαπλάζια ηοσ μέηροσ
Όλνκα
(micrometre)
κm
(millimetre)
(centimetre)
(decimetre)
(kilometre)

Μηθξόκεηξν
Χηιηνζηόκεηξν
Δθαηνζηόκεηξν
Γεθαηόκεηξν
Xηιηνζηόκεηξν

Σύκβνιν
κm
mm
cm
dm
km

Σρέζε
1 κm=1/1.000.000 m
1 mm=1/1000 m
1 cm=1/100 m
1 dm=1/10 m
1 km=1000 m

Άζκηζη 3
Μέηξεζε κε ηνλ θαλόλα ζνπ ην κήθνο ησλ δύν πιεπξώλ ηνπ εμσθύιινπ ηνπ βηβιίνπ
ζνπ θαζώο θαη ην πάρνο ηνπ βηβιίνπ. Σεκείσζε:
κήθνο κεγάιεο πιεπξάο: ……..cm
κήθνο κηθξήο πιεπξάο: ……….cm
πάρνο βηβιίνπ: ………………….cm
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• Αλ ην άθξν ηνπ κήθνπο πνπ κέηξεζεο πέθηεη αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθέο ππνδηαηξέζεηο
(ραξαγέο) ηνπ θαλόλα, είζαη ζίγνπξνο γηα ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζήο ζνπ; .....................
• Αλ ην άθξν ηνπ κήθνπο πνπ κέηξεζεο πέθηεη αθξηβώο πάλω ζε κηα ππνδηαίξεζε, είζαη πην
ζίγνπξνο; ...........................................................................................................................
• Βξήθαλ νη ζπκκαζεηέο ζνπ ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ζέλα; .................................................
Πνύ κπνξεί λα νθείινληαη ηπρόλ δηαθνξέο; ........................................................................
• Είλαη ν θαλόλαο αθξηβέζηεξν όξγαλν κεηξήζεωο ηνπ κήθνπο από ηελ νδνληνγιπθίδα;
• Αλ ζνπ πνύκε όηη ππάξρνπλ αθξηβέζηεξα όξγαλα κεηξήζεωο ηνπ κήθνπο από ηνλ
θαλόλα (π.ρ. δηαζηεκόκεηξν κε βεξληέξν), ηόηε κήπωο κπνξνύκε λα είκαζηε αθόκε πην
ζίγνπξνη γηα ηε κέηξεζή καο από ό,ηη κε ηνλ θαλόλα (είηε πέζακε πάλω ζε ππνδηαίξεζε
είηε αλάκεζα ζε ππνδηαηξέζεηο ηνπ θαλόλα); .......................................................................
Από ηα παξαπάλω, κπνξείο λα θζάζεηο ζε έλαλ νξηζκό ηνύ ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν
ζθάικα (πνπ θάλνπκε) ζε κηα κέηξεζε;
• Πόζν ζθάικα λνκίδεηο όηη έθαλεο ζηελ παξαπάλω κέηξεζε; (Να βάιεηο ζε θύθιν ηε
ζωζηή απάληεζε.)
1 έωο 2 mm ,
0,5 έωο 1 mm ,
0,05 mm ,
0,05 έωο 0,1 mm.

Άζκηζη 4
Πάξε έλα νπνηνδήπνηε θπιηλδξηθό δνρείν θαη κέηξεζε ηε δηάκεηξν θαη ην ύςνο ηνπ θπιίλδξνπ.
δηάκεηξνο θπιίλδξνπ: ............................... cm
ύςνο θπιίλδξνπ: ……………………………cm

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τη θάλνπκε όηαλ κεηξάκε ην κήθνο ελόο αληηθεηκέλνπ;
Τη νλνκάδεηαη κέηξεζε ελόο κεγέζνπο;
Πνηα είλαη ε κνλάδα κήθνπο πνπ ζπκθσλήζεθε δηεζλώο;
Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κήθνο ηνπ ρεξηνύ σο κνλάδα κήθνπο (λαη ή όρη,
γηαηί). Τη δπζθνιίεο ζα πξνθαινύζε κηα ηέηνηα κνλάδα;
Τη νλνκάδεηαη αξηζκεηηθή ηηκή θαη ηη κέηξν ελόο κεγέζνπο;
Πνηεο είλαη νη ππνδηαηξέζεηο θαη ηα πνιιαπιάζηα ηνπ κέηξνπ, θαη πνηα ε ζρέζε ηνπο
κε ην κέηξν;
Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα πεξηνξίζνπκε ηα ζθάικαηα θαηά ηε κέηξεζε ηνπ
κήθνπο ελόο αληηθεηκέλνπ;
Η ιέμε “κέηξν” ρξεζηκνπνηείηαη κε δηάθνξεο έλλνηεο ζην κάζεκα. Πνηεο είλαη απηέο;
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Για να γνωρίζεις περιζζόηερα, να
ζκεθθείς και να καηαλάβεις γιαηί
1. Πνηα όξγαλα γλσξίδεηο γηα ηε κέηξεζε ηνπ κήθνπο;
2. Μέηξεζε κε ηνλ θαλόλα ζνπ ην πάρνο ελόο θύιινπ ηνπ βηβιίνπ ζνπ (πάρνο θύιινπ ζε mm).
Mπνξείο; Σθέςνπ θάηη γηα λα βειηηώζεηο ηε κέζνδν (π.ρ. κέηξεζε ην πάρνο πνιιώλ θύιισλ
καδί).
3. Μέηξεζε ην πάρνο, ηε δηάκεηξν θαη ηελ πεξίκεηξν ελόο θέξκαηνο.
Πάρνο θέξκαηνο ....................... mm Γηάκεηξνο ......................... mm
Πεξίκεηξνο ..........................
4. Δπηλόεζε έλα ηξόπν ώζηε λα κεησζνύλ ηα ζθάικαηα κέηξεζεο ηνπ πάρνπο θαη ηεο δηακέηξνπ
ηνπ θέξκαηνο.
Γηάκεηξνο θέξκαηνο .......................... mm
Πάρνο θέξκαηνο ...................... mm
5. Αλ ην ζρνιείν ζαο δηαζέηεη ή έρεηο ζην ζπίηη δηαζηεκόκεηξν, κέηξεζε ηα πξνεγνύκελα θαη
ζύγθξηλε ηα απνηειέζκαηα. Παξαηεξνύληαη δηαθνξέο;
(Θα δηαπηζηώζεηο όηη θαη ζηηο απιέο αθόκα κεηξήζεηο ππάξρνπλ δπζθνιίεο, όηαλ δεηάκε αθξίβεηα.)

Διαστημόμετρο με βερνιέρο για
ακρίβεια μέχρι 0,1 mm

6. Μέηξεζε ηε δηάκεηξν ηεο βάζεο ελόο θπιηλδξηθνύ θνπηηνύ.
Γηάκεηξνο βάζεο ..................... mm

Μήθνο πεξηκέηξνπ ..................... mm

7. Mε βάζε ηηο ηηκέο πνπ βξήθεο ζηηο εξγαζίεο 3-6, λα βξεηο ηνλ ιόγν ηεο πεξηκέηξνπ πξνο ηε
δηάκεηξν:
γηα ην θέξκα : ..............................
γηα ην θπιηλδξηθό δνρείν : .......................
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Δίλαη παξαπιήζηνη νη ιόγνη απηνί; ...............................................................................
Πνηα είλαη ε αθξηβέζηεξε ηηκή πνπ γλσξίδεηο γηα ηνλ ιόγν απηό; ...............................
8. Πνηεο κνλάδεο κήθνπο είλαη πην θαηάιιειεο γηα λα εθθξαζηνύλ ηα παξαθάησ:
- Τν κήθνο, ην πιάηνο θαη ην ύςνο ελόο ηνύβινπ.

- Τν πάρνο κηαο ιεπηήο θισζηήο.

- Τν κήθνο, ην πιάηνο θαη ην ύςνο ελόο θηηξίνπ.

- Τν κήθνο ελόο ηνίρνπ.

- Τν κήθνο ελόο πνηακνύ.

- Η απόζηαζε δύν πόιεσλ.

Θέμα 1 για προαιρετική μελέτη:
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΥΦΑΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ
Ποιος υταίει γι' αστά;
Αο ζεσξήζνπκε έλαλ ζθνπεπηή πνπ βάιιεη ελαληίνλ ελόο
ζηόρνπ. Τν ζρήκα δείρλεη όηη όιεο νη βνιέο ηνπ πέθηνπλ
καθξπά από ηνλ ζηόρν. Είλαη θαλεξό όηη γίλεηαη θάπνην
ζθάικα πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην όπιν, ζηνλ ίδην ηνλ
ζθνπεπηή ή θαη ζε θάπνην άιιν αίηην, π.ρ. ζε άλεκν πνπ θπζά.
Έλα ηέηνην ζθάικα ιέγεηαη σσστηματικό.
Είλαη θαλεξό όηη ηα ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα κπνξεί θαη πξέπεη
λα δηνξζώλνληαη, αξθεί λα βξίζθνπκε ηνλ ιόγν πνπ ηα
πξνθαιεί. Αλεμάξηεηα όκσο από ην αλ ππάξρεη ζπζηεκαηηθό
ζθάικα ή όρη, παξαηεξνύκε όηη όιεο νη βνιέο δελ πέθηνπλ
αθξηβώο ζην ίδην ζεκείν, αιιά είλαη ζθνξπηζκέλεο γύξσ από
έλα ζεκείν. Τν ζεκείν απηό είλαη ν ζηόρνο αλ δελ ππάξρεη
ζπζηεκαηηθό ζθάικα.
Γεληθά, αλ επαλαιακβάλεη θαλείο πνιιέο θνξέο ηελ ίδηα
κέηξεζε, παξαηεξεί όηη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη πάληνηε
αθξηβώο ηα ίδηα. Τέηνηα ζθάικαηα κπνξεί λα νθείινληαη ζηνλ
άλζξσπν πνπ θάλεη ηηο κεηξήζεηο, αιιά θαη ζην όξγαλν κε ην
νπνίν γίλνληαη νη κεηξήζεηο. Τα ζθάικαηα απηνύ ηνπ είδνπο
ιέγνληαη τσταία. Απηά νύηε εύθνιν νύηε εληειώο απαξαίηεην
είλαη λα δηνξζώλνληαη. Τα πεξηνξίδνπκε όκσο αλ θάλνπκε ηηο
κεηξήζεηο πξνζεθηηθά.

49

8. Μέηξεζε κήθνπο

Θέμα 2 γ ι α προαιρετική μελέτη:
ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΗΦΙΑ
Στις υσσικές επιστήμες έτει σημασία με πόσα υηυία γράυοσμε
την αριθμητική τιμή ενός μεγέθοσς
Μέηξεζε κε ηνλ θαλόλα ζνπ ην κήθνο ηεο παξαθάησ γξακκήο κε όζν κεγαιύηεξε αθξίβεηα κπνξείο θαη
ζεκείσζέ ην:
………….cm
Να ζεκεηώζεηο θαη ηηο ηηκέο γηα ην ίδην κήθνο αξθεηώλ άιισλ ζπκκαζεηώλ ζνπ.
α)………….cm,

β)…………….cm, γ)…………cm, δ)………….cm

ε)………….cm,

ζη)………….cm, δ)…………….cm, ε)…………cm.

Τη
παξαηεξείο;
Να
ζπδεηήζεηε
ζηελ
ηάμε
πηζαλέο
αηηίεο
ησλ
παξαηεξήζεώλ
ζαο….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………Σηηο
θπζηθέο
επηζηήκεο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δίλνπκε ζηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ θπζηθώλ κεγεζώλ όια ηα ςεθία γηα ηα
νπνία είκαζηε ζίγνπξνη. Επηπιένλ ρξήζηκν είλαη λα δίλνπκε θαη ην πξώην ςεθίν γηα ην νπνίν δελ είκαζηε
ζίγνπξνη.
Να ζεκεηώζεηο πώο πξέπεη λα δνζεί ην κήθνο ηεο παξαπάλσ γξακκήο ώζηε λα ιάβεη ππόςε όια ηα ςεθία γηα
ηα νπνία είκαζηε ζίγνπξνη ζπλ ην πξώην ςεθίν γηα ην νπνίν δελ είκαζηε ζίγνπξνη
……………cm

• Όηαλ εθθράδοσκε ιοηπόλ ηελ αρηζκεηηθή ηηκή ελός θσζηθού κεγέζοσς, πρέπεη λα δίλοσκε ηολ αρηζκό κε
ηόζα υεθία όζα είλαη ηα υεθία γηα ηα οποία είκαζηε ζίγοσροη, ζσλ έλα αθόκε υεθίο γηα ηο οποίο
σπάρτεη ζθάικα ή αβεβαηόηεηα, γηα ηο οποίο δελ είκαζηε ζίγοσροη. Μόλολ ασηά ηα υεθία έτοσλ
ζεκαζία, γη' ασηό ηα ολοκάδοσκε σημαντικά ψηυία.
Να κεηξήζεηο ηώξα ηνλ αξηζκό ησλ ζεκαληηθώλ ςεθίσλ πνπ πξέπεη λα έρεη ε ηηκή ηνπ κήθνπο
ηεο…………………………….

Να έχεις υπόψη σου
Τα ζεκαληηθά ςεθία δελ είλαη ην ίδην κε ηα δεθαδηθά ςεθία.
Τν πόζν αβέβαην είλαη ην ηειεπηαίν ςεθίν εμαξηάηαη από ην ηπραίν ζθάικα. Σηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο,
δίδεηαη θαη ην ζθάικα απηό, π. ρ. 3,40 ± 0,05 cm.
Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ελώ ζηα καζεκαηηθά 3,40 = 3,4, ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ην 3,40 δελ είλαη ίδην κε ην 3,4.
Τν 3,40 έρεη ηξία ζεκαληηθά ςεθία, ελώ ην 3,4 έρεη δύν ζεκαληηθά ςεθία.

Να έχεις υπόψη σου
Χσξίο λα ην εμεγήζνπκε εδώ, ζα πξέπεη λα μέξνπκε όηη κεδεληθά πνπ είλαη ζηελ αξρή ελόο δεθαδηθνύ
αξηζκνύ δελ πξέπεη λα ινγαξηάδνληαη σο ζεκαληηθά ςεθία. Έηζη ν αξηζκόο 0,0035 έρεη δύν ζεκαληηθά ςεθία.
Ο αξηζκόο όκσο 5,005 έρεη ηέζζεξα ζεκαληηθά ςεθία. Τέινο, επαλαιακβάλνπκε όηη ηα κεδεληθά ζην
ηέινο ελόο δεθαδηθνύ αξηζκνύ είλαη ζεκαληηθά, π.ρ. ν αξηζκόο 5,0500 έρεη πέληε ζεκαληηθά ςεθία.
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9ο Μάθημα
ΜΕΣΡΗΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΤ
Μεηρούμε αλλά και σπολογίζοσμε

Σηο προεγούκελο κάζεκα τρεζηκοποηήζακε
ηο κέηρο, αιιά θαη άιια όργαλα κε ηα οποία
κεηρούκε ηο κήθος. Το ζτήκα ποσ κεηρούκε
κε ηο κέηρο ή κε κηα θιφζηή είλαη κηα
γρακκή, εσζεία, ηεζιαζκέλε ή θαη θακπύιε.
Το αποηέιεζκα εθθράδεηαη κε έλαλ αρηζκό
ποσ ζσλοδεύεηαη κε ηε κολάδα κεηρήζεφς,
π.τ. 5 m. Ξέροσκε όκφς όηη σπάρτοσλ θαη
άιια γεφκεηρηθά ζτήκαηα, π.τ. έλα
ορζογώληο, ποσ δελ κπορούκε λα ηα
περηγράυοσκε κε έλαλ αρηζκό ζε κέηρα,
αιιά πρέπεη είηε λα τρεζηκοποηήζοσκε κηα
άιιε κολάδα κέηρεζες είηε λα ηα
περηγράυοσκε κε περηζζόηεροσς αρηζκούς
ζε κέηρα, π.τ. ηο ορζογώληο κε κέηρεζε ηοσ
κήθοσς θαη ηοσ πιάηοσς ηοσ. Σηο κάζεκα
ασηό ζα αζτοιεζούκε κε ηε κέηρεζε θαη ηολ
σποιογηζκό ηες επηθάλεηας θαη ηοσ όγθοσ
δηαθόρφλ ζτεκάηφλ ή αληηθεηκέλφλ.

Σωζηός ηρόπος (ο Β) παραηήρηζης
για ηη μέηρηζη ηοσ όγκοσ σγρού με
ογκομεηρικό κύλινδρο.

Μέηρηζη επιθάνειας
Είλαη δύζθνιν λα νξίζνπκε ηελ επηθάλεηα ελόο αληηθεηκέλνπ.
Θα κπνξνύζακε όκσο λα αηζζαλζνύκε ηελ επιθάνεια σο
εθείλν πνπ αθνπκπάκε κε ηελ παιάκε καο ή ζην πξόζσπό καο
π.ρ. ζε έλα θύιιν ραξηί ή ζε έλα κήιν. Δηαθξίλνπκε βέβαηα ηηο
επηθάλεηεο ζε επίπεδες επηθάλεηες(ε επηθάλεηα ηνπ ραξηηνύ) θαη
ζε θακπύιες επηθάλεηες (ε επηθάλεηα ηνπ κήινπ). Γηα λα
κεηξήζνπκε ηελ επηθάλεηα ελόο αληηθεηκέλνπ, ρξεηαδόκαζηε
πξνθαλώο κηα κνλάδα κέηρεζες. Γη' απηό δηαιέγνπκε έλα απιό
επίπεδν γεσκεηξηθό ζρήκα, έλα ηεηξάγσλν κε πιεπξά 1 m,
πνπ ην νλνκάδνπκε ηεηραγφνικό μέηρο θαη ην ζπκβνιίδνπκε
κε 1 m2. Άιιεο κνλάδεο επηθάλεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα
κηθξέο επηθάλεηεο είλαη ην ηεηξαγσληθό εθαηνζηό (1 cm2), θαη ην
ηεηξαγσληθό ρηιηνζηό (1 mm2), ελώ γηα κεγάιεο επηθάλεηεο
ρξεζηκνπνηνύκε ην ηεηξαγσληθό κέηξν θαη γηα πνιύ κεγάιεο
επηθάλεηεο ην ζηξέκκα (1 ζηξέκκα = 1000 m2) θαη ην
ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν (1 km2).
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Άζκηζη 1
Χρεζηκοποηώληας ηης παραπάλφ κολάδες, είλαη απιή κελ,
αιιά

ζσλήζφς

επίπολε

εργαζία

λα

κεηρήζοσκε

κηα

επηθάλεηα. Έηζη, κε ηε βοήζεηα ηεηραγφληζκέλοσ ταρηηού, ποσ
είλαη

σποδηαηρεκέλο

ηεηραγφληθά

ζε

εθαηοζηά,

ηεηραγφληθά
κπορούκε

τηιηοζηά

λα

θαη

κεηρήζοσκε

ζε
ηελ

επηθάλεηα ηοσ δηπιαλού ζτήκαηος.
Να σποιογίζεης τολδρηθά κε ηολ ηρόπο ασηό ηο εκβαδό
ηοσ ζτήκαηος ζε ηεηραγφληθά τηιηοζηά θαη ζε
ηεηραγφληθά εθαηοζηά ………………………mm2
Τε κεηξεκέλε επηθάλεηα ελόο ζρήκαηνο ηελ νλνκάδνπκε θαη
εμβαδό ηνπ ζρήκαηνο.

Τπολογιζμός ηοσ εμβαδού
κανονικών γεφμεηρικών ζτημάηφν
Σηελ πεξίπησζε θαλνληθώλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ, π.ρ.
ηεηραγώλοσ, ορζογφλίοσ, ηρηγώλοσ, θύθιοσ, ηραπεδίοσ,
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε νξηζκέλα κεγέζε κήθνπο ησλ
ζρεκάησλ απηώλ θαη λα ππνινγίδνπκε ην εκβαδό κε ηε βνήζεηα
θαηάιιεισλ καζεκαηηθώλ ηύπσλ πνπ έρνπκε κάζεη ζηα
καζεκαηηθά.
Ξέξνπκε όηη κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην εκβαδό ελόο
παξαιιεινγξάκκνπ (νξζνγώληνπ ή κε), πνιιαπιαζηάδνληαο
ην κήθνο ηεο βάζεο ηνπ επί ην ύςνο ηνπ.

Τεηράγωνο

Ορθογώνιο

Παραλληλόγραμμο

Εμβαδό παραλληλογράμμοσ = βάζη x ύυος

• Γηα λα βρούκε ηο εκβαδό ελός ηρηγώλοσ, ποιιαπιαζηάδοσκε ηε βάζε επί ηο ύυος θαη ηο
αποηέιεζκα ηο δηαηρούκε δηά δύο.
Εμβαδό ηριγώνοσ = (βάζη x ύυος) / 2

Άζκηζη 2
Σε θαζέλα από ηα παξαπάλσ γεσκεηξηθά ζρήκαηα, λα ζεκεηώζεηο κηα βάζε θαη ην
αληίζηνηρν ύςνο.
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Άζκηζη 3
Να ρσξίζεηο ην αθαλόληζην ζρήκα ηεο Άζθεζεο 1 ζε θαλνληθά ζρήκαηα (ηεηξάγσλα,
νξζνγώληα παξαιιειόγξακκν, ηξίγσλα*) θαη λα ππνινγίζεηο ηα εκβαδά όισλ απηώλ
κε ηνπο καζεκαηηθνύο ηύπνπο θαη από απηά ην εκβαδό ηνπ ζπλνιηθνύ ζρήκαηνο. Να
ζπγθξίλεηο ην απνηέιεζκα κε απηό πνπ βξήθεο κεηξώληαο ηελ επηθάλεηα κε
ηεηξαγσληζκέλν ραξηί.
* Μερηθά ηρίγφλα δελ ζα είλαη αθρηβώς ηρίγφλα, αιιά θαηά προζέγγηζε.

• Γηα λα σποιογίζοσκε ηο εκβαδό ελός θύθιοσ (ελός θσθιηθού δίζθοσ), ποιιαπιαζηάδοσκε ηελ
αθηίλα επί ηολ εασηό ηες θαη ηο αποηέιεζκα ηο ποιιαπιαζηάδοσκε επί ηολ αρηζκό π = 3,14 (ο
αρηζκός ασηός ιέγεηαη αρηζκός ηοσ Αρτηκήδε).
εμβαδό κύκλοσ = 3,14 x ακηίνα x ακηίνα

Μέηρηζη ηοσ όγκοσ σγρών
• Σε ηη κολάδες κεηρούλ ζηα πραηήρηα βελδίλες, ηε βελδίλε ποσ
βάδοσλ ζηα ασηοθίλεηα;
...............................................................................................
Θα έρεηο ίζσο δεη ζην ζπίηη ζνπ λα κεηξνύλ κηα νξηζκέλε πνζόηεηα
λεξνύ ή γάιαθηνο ή ιαδηνύ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζύκθσλα κε
θάπνηα ζπληαγή ελόο θαγεηνύ ή γιπθνύ.
• Πώς ιοηπόλ κπορούκε λα κεηρήζοσκε ηολ όγθο ηφλ σγρώλ;
Γηα λα κεηξήζνπκε ηνλ όγθν πγξώλ ζσκάησλ, ηα ξίρλνπκε κέζα ζε
δνρεία πνπ έρνπλ γλσζηό όγθν (π.ρ. ζε κπνπθάιηα λεξνύ ή
αλαςπθηηθνύ) ή ζε δνρεία πνπ θέξνπλ ππνδηαηξέζεηο θαηάιιειεο
γηα ηε κέηξεζε ηνπ όγθνπ. Τέηνηα νγθνκεηξηθά δνρεία είλαη ν
ογκομεηρικός κύλινδρος πνπ ππάξρεη ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην, ην
κπηκπεξό θ.ά. Ωο κνλάδα όγθνπ ησλ πγξώλ ρξεζηκνπνηείηαη
ζπλήζσο ην λίηρο (litre) πνπ ζπκβνιίδεηαη κε 1 l (κηθξό ει ιαηηληθό)
ή κε 1 L, θαη είλαη ίζν κε 1000 cm3. Σπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε
ππνδηαίξεζε έλα ρηιηνζηό ηνπ ελόο ιίηξνπ, πνπ νλνκάδεηαη
τιλιοζηόλιηρο (ή κηιηιίηξ) θαη ζπκβνιίδεηαη κε 1 ml ή 1 mL .
• Να ζσκπιερώζεης ηης παραθάηφ ζτέζεης:
1 L = …….mL ,
1 mL =………….L , 1 mL =……..cm3
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Άζκηζη 4
Χξεζηκνπνηώληαο έλα θνπηάθη πνπ πεξηέρεη αλαςπθηηθό, λα επηβεβαηώζεηε αλ ν όγθνο ηνπ
αλαςπθηηθνύ πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ είλαη ζσζηόο.
Τα νγθνκεηξηθά δνρεία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επίζεο
θαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ όγθνπ ζηεξεώλ ζσκάησλ, όηαλ απηά
έρνπλ αθαλόληζην ζρήκα θαη επνκέλσο δελ είλαη δπλαηόο ν
ππνινγηζκόο ηνπ όγθνπ ηνπο κε κεηξήζεηο αθκώλ. Απηό γίλεηαη
ζηελ άζθεζε 5.

Μέηρηζη ηοσ όγκοσ ζηερεών ζφμάηφν
Άζκηζη 5
Σην ζρήκα, δεμηά δείρλεηαη έλαο νγθνκεηξηθόο
θύιηλδξνο κε νξηζκέλε πνζόηεηα λεξνύ. Δεμηά,
έρνπκε βπζίζεη κέζα ζην πγξό έλα ζηεξεό ζώκα
κε αθαλόληζην ζρήκα, π.ρ. κηα πέηξα. Μπνξείο
λα βξεηο πνηνο είλαη ν όγθνο ηεο πέηξαο;
[Οη ππνδηαηξέζεηο (νη γξακκέο) ζηνλ θύιηλδξν
δείρλνπλ θπβηθά εθαηνζηά.]

Άζκηζη 6
Μέζα ζηνλ θύιηλδξν κε ην λεξό, πξνζζέηνπκε 50
όκνηα κηθξά ζθαηξίδηα από κόιπβδν, νπόηε παξαηεξνύκε
όηη ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ αλεβαίλεη ζηα 42 mL.
• Μπνξείο λα βξεηο ηνλ όγθν ηνπ θαζελόο ζθαηξηδίνπ;

Από ην παξαπάλσ είλαη θαλεξό όηη:
• Μπορούκε λα κεηρήζοσκε ηολ όγθο ελός ζηερεού ζτήκαηος,
κεηρώληας ηολ όγθο ελός σγρού ποσ .......................................
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Αλ ην ζηεξεό έρεη όκσο θαλοληθό γεφκεηρηθό ζτήκα, π.τ.
θύβοσ, ορζογφλίοσ ζηερεού, παραιιειεπηπέδοσ, πσρακίδας,
θσιίλδροσ, ζθαίρας, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε νξηζκέλα
κεγέζε κήθνπο ησλ ζρεκάησλ απηώλ θαη λα ππνινγίδνπκε ηνλ
όγθν ηνπο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ καζεκαηηθώλ ηύπσλ πνπ
καζαίλνπκε ζηα Μαζεκαηηθά.

Τπολογιζμός ηοσ όγκοσ κανονικών
γεφμεηρικών ζηερεών
Τα πην απιά ζρήκαηα ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ όγθνπ είλαη ηα
παξαιιειεπίπεδα θαη νη θύιηλδξνη. Ο όγθνο ηνπο ππνινγίδεηαη,
αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην εκβαδό ηεο βάζεο ηνπο επί ην ύςνο
ηνπο. Πην πνιύπινθνο αιιά όρη δύζθνινο είλαη θαη ν
ππνινγηζκόο ηνπ όγθνπ κηαο ζθαίξαο.
Όγκος παραλληλεπιπέδοσ = εμβαδό βάζης x ύυος
Όγκος κσλίνδροσ = εμβαδό βάζης x ύυος
Όγκος ζθαίρας = (4/3) x 3,14 x ακηίνα x ακηίνα x ακηίνα
Μνλάδα όγθνπ είλαη ην κσβικό μέηρο (1 m3) θαη νη
ππνδηαηξέζεηο ηνπ: ην κσβικό δεκαηόμεηρο (1 dm3), ην κσβικό
εκαηοζηόμεηρο (1 cm3) θαη ην κσβικό τιλιοζηό (1 mm3)

Άζκηζη 7
Να ππνινγίζεηο ηνλ όγθν ηνπ βηβιίνπ ζνπ:……………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………..

Να βξεηο ηνλ όγθν ελόο κηθξνύ θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο κε δύν ηξόπνπο, α) κε πεηξακαηηθό
πξνζδηνξηζκό, β) κε ππνινγηζκό. Να ζπγθξίλεηο ηηο δύν ηηκέο………………………………
…………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………..

Άζκηζη 8
Σρέζεηο αλάκεζα ζηηο κνλάδεο κήθνπο, επηθαλείαο θαη όγθνπ
Να ζπκπιεξώζεηο ηα θελά: 1 m =…………………….cm =…………………….mm
1 m2 = (100 cm) (100 cm) =………………………. cm2
1 cm2 = (10 mm) (10 mm) =……………………….mm2
1 m3= (100 cm) (100 cm) (100 cm) =………………cm3 =……………………….L
1 L =……….. cm3 =…………..mL (1 mL : 1 ρηιηνζηόιηηξν).
1 mL = 1cm3 =……………. mm
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Ερώηηζη
Να ζθεθζείο πώο ζα κπνξνύζεο λα ππνινγίζεηο πόζνη πεξίπνπ θόθθνη θαιακπνθηνύ
πεξηέρνληαη κέζα ζ' έλα θπιηλδξηθό βαξέιη, κεηξώληαο ηνλ αξηζκό ησλ θόθθσλ
θαιακπνθηνύ πνπ ρσξάλε κέζα ζ' έλα θπιηλδξηθό πνηεξάθη.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Μπνξείο λα αλαθέξεηο έλα παξάδεηγκα κηαο επίπεδεο θαη έλα παξάδεηγκα κηαο
θακπύιεο επηθάλεηαο;
2.Πνηα είλαη ε κνλάδα κέηξεζεο ηεο επηθάλεηαο;
3.Πνηεο άιιεο κνλάδεο επηθάλεηαο γλσξίδεηο;
4.Πώο κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην εκβαδό κηαο κε θαλνληθήο επηθάλεηαο;
5.Πώο ππνινγίδνπκε ην εκβαδό ελόο παξαιιεινγξάκκνπ, ελόο ηξηγώλνπ θαη ελόο
θύθινπ;
6.Πνηα ε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ όγθνπ;
7.Πνηεο άιιεο κνλάδεο όγθνπ γλσξίδεηο;
8.Πώο κεηξνύκε ηνλ όγθν ησλ πγξώλ;
9.Πώο κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε έκκεζα ηνλ όγθν ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο κε
αθαλόληζην ζρήκα;
10. Πώο ππνινγίδνπκε ηνλ όγθν ελόο παξαιιειεπηπέδνπ θαη ελόο θπιίλδξνπ;

Θέμα για πποαιπετική μελέτη:
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Πόσα ψηυία να κπατούμε όταν κάνοςμε απιθμητικέρ ππάξειρ;
Μέηξεζε κε ηνλ θαλόλα ζνπ ηα κήθε ησλ πιεπξώλ ηνπ παξαθάησ νξζνγσλίνπ κε όζν κεγαιύηεξε
αθξίβεηα κπνξείο. Σηε ζπλέρεηα, λα ππνινγίζεηο από ηα κήθε απηά ην εκβαδό ηνπ νξζνγσλίνπ θαη λα
ην ζεκεηώζεηο:

Εκβαδό = .............. cm2
Να ζεκεηώζεηο θαη ηηο ηηκέο γηα ην ίδην εκβαδό αξθεηώλ άιισλ ζπκκαζεηώλ ζνπ.
α)………….cm2,

β)……………. cm2, γ)………… cm2, δ)…………. cm2

ε)…………. cm2,

ζη)…………. cm2, δ)……………. cm2, ε)………… cm2.

Παξαηεξνύκε όηη νη ηηκέο ηνπ εκβαδνύ θπκαίλνληαη από .............. cm2 κέρξη ............... cm2.
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• Έτει ζημαζία να γράθοσμε όλα ηα υηθία ποσ μας έδφζε ο αριθμηηικός σπολογιζμός;
π.τ…… ………cm2;
Είλαη θαλεξό από ην παξαπάλσ παξάδεηγκα όηη είλαη πεξηηηό λα γξάςνπκε όια ηα δεθαδηθά
ςεθία πνπ δίλεη έλαο κεκνλσκέλνο ππνινγηζκόο. Αξθεί λα δώζνπκε ην απνηέιεζκα όρη σο
............... cm2 αιιά σο .................... cm2.
Έηζη δείρλνπκε όια ηα ςεθία γηα ηα νπνία είκαζηε ζίγνπξνη ζπλ ην πξώην ςεθίν γηα ην νπνίν δελ
είκαζηε ζίγνπξνη, κόλν δειαδή ηα σημαντικά ψηυία.
Θα βξνύκε ηώξα κεξηθνύο απινύο θαλόλεο πνπ ζα καο βνεζνύλ λα πξνζδηνξίδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ
ζεκαληηθώλ ςεθίσλ ζε αποηέλεζμα από σπολογιζμό.
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Παξαηεξνύκε όηη:
• Το αποηέλεζμα έτει ηόζα ζημανηικά υηθία όζα είναι ηα ζημανηικά υηθία ηοσ
παράγονηα με ηα ……………………..ζημανηικά υηθία.
Απηό είλαη έλαο γεληθόο θαλόλαο πνπ ηζρύεη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο (ζπλαληάκε όκσο θαη
εμαηξέζεηο).

Πώς στρογγσλεύοσμε τοσς αριθμούς
-Ο αξηζκόο 38,13 αλ ζηξνγγπιεπζεί ζε ηξία ςεθία, ζα γίλεη 38,1.

-Ο αξηζκόο 189,28 αλ ζηξνγγπιεπζεί ζε ηέζζεξα ςεθία, ζα γίλεη 189,3.
-Ο αξηζκόο 189,284 αλ ζηξνγγπιεπζεί ζε πέληε ςεθία, ζα γίλεη 189,28.
-Ο αξηζκόο 189,284 αλ ζηξνγγπιεπζεί ζε ηξία ςεθία, ζα γίλεη 189.
-Ο αξηζκόο 189,684 αλ ζηξνγγπιεπζεί ζε ηξία ςεθία, ζα γίλεη 190.
Τέινο, όηαλ πξέπεη λα δηώμνπκε ην 5 (ή ην 50, ή ην 500 θ.ιπ.), ηόηε ζπκθσλνύκε λα
κεγαιώλνπκε θαηά κία κνλάδα ην ηειεπηαίν ςεθίν πνπ ζα θξαηήζνπκε αλ απηό είλαη κνλό ςεθίν,
ελώ αλ απηό είλαη δπγό ςεθίν, δελ ην αιιάδνπκε. Έηζη, ν αξηζκόο 189,15 ζηξνγγπιεύεηαη ζε 189,2
αιιά θαη ν αξηζκόο 189,25 γίλεηαη επίζεο 189,2.

Να έτεις σπόυη σοσ
Σεκαζία έρεη λα παξνπζηάδνπκε ην ηειηθό απνηέιεζκα κε ηνλ ζσζηό αξηζκό
ζεκαληηθώλ ςεθίσλ. Όηαλ όκσο θάλνπκε όρη κία αιιά πνιιέο πξάμεηο, ηόηε ζηηο
ελδηάκεζεο πξάμεηο δελ πεηξάδεη, θαη κάιηζηα είλαη θαιύηεξν, λα θξαηάκε πεξηζζόηεξα
ςεθία θαη όρη κόλνλ ηα ζεκαληηθά. Τν ηειεπηαίν νθείιεηαη ζην όηη κπνξεί θαηά ηύρε νη
ζηξνγγπιεύζεηο πνπ ζα θάλακε ζηηο ελδηάκεζεο πξάμεηο λα είλαη πεξηζζόηεξεο πξνο κηα
πιεπξά θη έηζη λα ζπζζσξεύεηαη ζθάικα ζηξνγγύιεπζεο.

58

10ο Μάζεκα
ΜΑΕΑ ΣΩΝ ΩΜΑΣΩΝ
Μετράει την ποσότητα της ύλης

Μηα κεγάιε ζοθοιάηα έτεη περηζζόηερε ζοθοιάηα από κηα κηθρή ζοθοιάηα. Δηαθέροσλ ζηελ
ποζόηεηα ηες ζοθοιάηας. Σηης θσζηθές επηζηήκες ασηό ηο εθθράδοσκε ιέγοληας όηη ε κία
ζοθοιάηα έτεη κεγαιύηερε κάδα από ηελ άιιε.

Ζ έλλοηα ηες κάδας ελός σιηθού ζώκαηος
Κάζε πιηθό ζώκα πεξηέρεη κηα νξηζκέλε πνζόηεηα ύιεο.
• Τελ ποζόηεηα ηες ύιες ποσ περηέτεη έλα ζώκα ηελ
ολοκάδοσκε μάζα ηοσ ζώκαηος.
Αλ ζπγθξίλνπκε ζώκαηα πνπ απνηεινύληαη από ίδην πιηθό
(όπωο π.ρ. ζνθνιάηεο), κπνξνύκε εύθνια λα πνύκε πνην ζώκα
πεξηέρεη πεξηζζόηεξε ύιε, πνην έρεη κεγαιύηεξε κάδα. Δελ είλαη
όκωο εύθνιν λα πνύκε κε απιή παξαηήξεζε αλ έλαο
ειέθαληαο έρεη κεγαιύηεξε κάδα από έλα κεγάιν θηβώηην
γεκάην κε ζίδεξν.

Μερηθές ηδηόηεηες ηες κάδας
Η κάδα ελός ζώκαηος κπορεί λα κεηρεζεί
Ξέξνπκε όηη γηα λα θάλνπκε ζπλαιιαγέο ζηε δωή καο, λα
αγνξάδνπκε π.ρ. δηάθνξα πξάγκαηα, ρξεηαδόκαζηε ρξήκαηα.
Γηα λα κεηξνύκε ηα ρξήκαηα έρνπκε κηα κνλάδα. Πνηα είλαη
απηή ε κνλάδα; Πνηνο θαζόξηζε απηή ηε κνλάδα;
Με παξόκνην ηξόπν κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε κηα κνλάδα
κάδαο θαη ζπγθξίλνληαο κε απηήλ (κε ηξόπν πνπ ζα
γλωξίζνπκε παξαθάηω) ηε κάδα ελόο ζώκαηνο λα κπνξνύκε
λα βξίζθνπκε ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο. Από ηε ζύγθξηζε απηή
πξνθύπηεη έλαο αξηζκόο πνπ δείρλεη πόζεο θνξέο είλαη
κεγαιύηεξε ε κάδα ηνπ ζώκαηνο από ηε κάδα…………………
...............................................................……………………….

1 τηιηόγρακκο (1 kg):
κολάδα κάδας ζηο
Γηεζλές ύζηεκα
Mολάδωλ

Δηεζλώο, ωο κνλάδα κάδαο ρξεζηκνπνηείηαη ην 1 τηιηόγρακκο,
πνπ ζπκβνιίδεηαη κε 1 kg. Η κνλάδα απηή, καδί κε ηηο κνλάδεο
άιιωλ βαζηθώλ κεγεζώλ ηωλ θπζηθώλ επηζηεκώλ [όπωο ην 1
κέηρο (1 metre, 1 m) γηα ην κήθνο, ην 1 δεσηερόιεπηο (1
second, 1 s) γηα ην ρξόλν, θ.ά., απνηεινύλ ην Γηεζλές
ύζηεκα Μολάδωλ ή ύζηεκα SI (Système Internationale).
ηνλ Πίλαθα 1 δίδνληαη δηάθνξα πνιιαπιάζηα θαη
ππνδηαηξέζεηο ηνπ ρηιηόγξακκνπ.
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ΠΗΝΑΚΑ 1
Ποιιαπιάζηα θαη σποδηαηρέζεης ηοσ τηιηόγρακκοσ
ΤΜΒΟΛΟ

ηόλλνο

ΑΓΓΛΗΚΖ
ΟΝΟΜΑΗΑ
ton

tn

1 tn = 1000 kg

θηινηόλλνο
γξακκάξην
ρηιηνζηόγξακκν
κηθξνγξακκάξην

kiloton
gram
milligram
microgram

ktn
g
mg
κg

1 ktn = 1000 tn = 1.000.000 kg
1 g = 1/1000 kg
1 mg = 1/1000 g = 1/1.000.000 kg
1 κg = 1/1.000.000 g
= 1/1.000.000.000 kg

ΟΝΟΜΑ

ΥΔΖ ΜΔ 1 kg

Η κάδα ελός ζώκαηος δελ κεηαβάιιεηαη
Ξέξεηο βέβαηα όηη αλ έρω κέζα ζηελ ηζέπε κνπ π.ρ. κηα
ζνθνιάηα, ε πνζόηεηα ηεο ζνθνιάηαο (δειαδή ε κάδα ηεο) δελ
αιιάδεη, κέλεη ε ίδηα, όπνπ θη αλ είκαη, όπνπ θη αλ πάω, εθηόο αλ
εγώ πξνζζέζω ή αθαηξέζω ζνθνιάηα από ηελ ηζέπε κνπ.
Αλ έρω κηα ζηδεξέληα θαηαζθεπή, απηή κέζα ζε ιίγν ρξόλν δελ
παζαίλεη θακηά κεηαβνιή. Η κάδα ηεο δελ αιιάδεη, κέλεη
ακεηάβιεηε. Αλ όκωο πεξάζεη πνιύο θαηξόο, ε θαηαζθεπή απηή
κπνξεί λα ζθνπξηάζεη. Αλ κεηξνύζακε ηε κάδα ηεο πξηλ λα
ζθνπξηάζεη θαη ηελ μαλακεηξνύζακε αθνύ ζθνύξηαζε, ζα
βξίζθακε δηαθνξεηηθέο ηηκέο.
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Πόηε δελ κεηαβάιιεηαη
θαη πόηε κεηαβάιιεηαη
ε κάδα ελός ζώκαηος

Επνκέλωο ε κάδα ελόο ζώκαηνο πνπ δελ παζαίλεη θάπνηα
κεηαβνιή πνπ ζα κεηέβαιιε ηελ πνζόηεηα ή θαη ηε ζύζηαζε ηνπ
ζώκαηνο δελ κεηαβάιιεηαη, κέλεη ακεηάβιεηε.
Η προζζεηηθή ηδηόηεηα ηες κάδας
Μέζα ζ' έλα δνρείν βάδνπκε κηα πνζόηεηα, π.ρ. 2 g, δάραξε θη
έπεηηα πξνζζέηνπκε άιιν 1 g δάραξε. Ξέξνπκε βέβαηα όηη ε
ζπλνιηθή πνζόηεηα ηεο δάραξεο ζα έρεη κάδα 3 g. Αιιά θαη αλ
πάξνπκε καδί δύν δηαθνξεηηθά πιηθά θαη ηα δπγίζνπκε, μέξνπκε
όηη ε ζπλνιηθή κάδα ζα είλαη ην άζξνηζκα ηωλ δύν καδώλ, ππό
ηελ πξνϋπόζεζε όηη θαλέλα άιιν πιηθό ζώκα δελ πξνζηίζεηαη
νύηε θεύγεη.
Αλ όκωο ξίρλακε, π.ρ., κηα πνζόηεηα ρπκνύ ιεκνληνύ ζε κηα
πνζόηεηα καγεηξηθήο ζόδαο, ζα παξαηεξνύζακε λα παξάγεηαη
κηα αέξηα νπζία (ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) πνπ θεύγεη ζηνλ
αέξα, κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή κάδα λα γίλεηαη κηθξόηεξε
από ην άζξνηζκα ηωλ καδώλ ηεο ζόδαο θαη ηνπ ρπκνύ ηνπ
ιεκνληνύ.

Πώς γίλεηαη ε κέηρεζε ηες κάδας
Όπωο αλαθέξακε, γηα λα κεηξήζνπκε ηε κάδα ελόο ζώκαηνο,
ηε ζπγθξίλνπκε κε ηε κάδα ηνπ ελόο ρηιηόγξακκνπ, πνπ έρνπκε
πάξεη ωο κνλάδα κεηξήζεωο ηεο κάδαο. Η ζύγθξηζε γίλεηαη κε
ηε βνήζεηα ηνπ δσγού (ηεο δπγαξηάο).
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ηελ πξαγκαηηθόηεηα όηαλ δπγίδνπκε έλα ζώκα,
ζπγθξίλνπκε ην βάξνο ηνπ κε ην βάξνο ελόο
άιινπ ζώκαηνο ηνπ νπνίνπ γλωξίδνπκε ηε κάδα.
ηελ θιαζηθή δπγαξηά, ωο ζώκαηα γλωζηήο
κάδαο ρξεζηκνπνηνύκε κεηαιιηθνύο θπιίλδξνπο ή
γηα κηθξέο κάδεο θνκκάηηα κεηαιιηθνύ ειάζκαηνο
κε γλωζηέο ηηο κάδεο ηνπο. Απηά ιέγνληαη
ζηαζκά.
Η ζύγθξηζε καδώλ κέζω ηεο ζύγθξηζεο ηωλ
βαξώλ ηνπο ζηεξίδεηαη ζην όηη ζηνλ ίδην ηόπν,
ζώκαηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα κάδα, έρνπλ θαη ην
ίδην βάξνο. Πεξηζζόηεξα όκωο γη' απηά, ζα
κάζνπκε ζε επόκελα καζήκαηα θαη ζε επόκελε
ηάμε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζην ζρνιείν ζα
ρξεζηκνπνηήζεηε δπγό γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηε
κάδα δηαθόξωλ ζωκάηωλ.
Οη κάδεο ηωλ πνιύ κηθξώλ θαη ηωλ πνιύ
κεγάιωλ ζωκάηωλ πξνζδηνξίδνληαη έκκεζα,
κέζω θαηάιιειωλ πεηξακάηωλ θαη ππνινγηζκώλ
ηεο θπζηθήο.

Ο Πίλαθαο 2 δείρλεη ηηο κάδεο δηαθόξωλ πιηθώλ ζωκάηωλ. Άιια
από απηά είλαη πνιύ κηθξά θαη άιια πνιύ κεγάια.
• Τη λοκίδεης, οη κάδες ηωλ ποιύ κηθρώλ θαη ηωλ ποιύ κεγάιωλ
ζωκάηωλ είλαη δσλαηόλ λα προζδηορηζηούλ κε δσγό;
………………………………………………………………………………

ΠΗΝΑΚΑ 2
Μάδες κερηθώλ σιηθώλ ζωκάηωλ
ΤΛΗΚΟ ΩΜΑ
• ζπόξνο ζηηαξηνύ
• έλα ιίηξν θαζαξό (απεζηαγκέλν)
λεξό ζε ζεξκνθξαζία 25°C
• ν πύξαπινο ΑΡΙΑΔΝΗ έηνηκνο
γηα εθθίλεζε
• ην θεγγάξη
• ην δωηθό θύηηαξν
• έλα κόξην λεξνύ
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ΜΑΕΑ
0,1 g = 0,0001 kg (πεξίπνπ)
1 kg
210.000 kg
740.000.000.000.000.000.000 kg
1/1.000.000.000.000 kg
6/100.000.000.000.000.000.000.000.000 kg

10. Μάδα ηωλ ζωκάηωλ

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Δ ΔΡΩΣΖΔΗ
1.Πώο νξίδεηαη ε κάδα ελόο πιηθνύ ζώκαηνο;
2.Πνηα είλαη ε κνλάδα κέηξεζεο ηεο κάδαο ζην δηεζλέο ζύζηεκα κνλάδωλ (SI);
3.Ση είλαη ην Δηεζλέο ύζηεκα Mνλάδωλ (SI);
4.Πνηα είλαη ηα ζπλήζε πνιιαπιάζηα θαη ππνδηαηξέζεηο ηνπ ρηιηόγξακκνπ;
5.Ση είλαη ην πξόηππν ρηιηόγξακκν;
6.Ση πξέπεη λα ζπκβεί γηα λα κεηαβιεζεί ε κάδα ελόο πιηθνύ ζώκαηνο;
7.Ση είλαη ε πξνζζεηηθή ηδηόηεηα ηεο κάδαο θαη ζε πνηα πεξίπηωζε απηή δελ ηζρύεη;
8.Με ηη όξγαλα γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο κάδαο;
9.Πνηα ηα βαζηθά κέξε ελόο θιαζηθνύ δπγνύ;
10.Ση είλαη ηα ζηαζκά θαη ζε ηη ρξεζηκεύνπλ ζηνλ δπγό;
11.Ση ζεκαίλεη “δπγίδω” έλα ζώκα;
12.ηελ πξαγκαηηθόηεηα, αληί καδώλ ηη ζπγθξίλνπκε κε έλα δπγό; Πνύ ζηεξίδεηαη απηό;
13.Πώο πξνζδηνξίδεηαη ε κάδα πνιύ κηθξώλ ζωκάηωλ θαη πνιύ κεγάιωλ ζωκάηωλ,
όπωο έλα κόξην λεξνύ, έλα δωηθό θύηηαξν, ην θεγγάξη, ε γε;

Γηα λα γλωρίζεης περηζζόηερα,
λα ζθεθζείς
θαη λα θαηαιάβεης γηαηί
1. Μνηάδεη ν θιαζηθόο δπγόο κε ηελ ηξακπάια; Να
εμεγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ.
2. Να θάλεηο ηηο παξαθάηω κεηαηξνπέο κνλάδωλ
κάδαο, ρξεζηκνπνηώληαο αθέξαηνπο ή δεθαδηθνύο αξηζκνύο.

1 g = ..................... mg

1mg = ..................... g

1mg = .......................... kg

1 g = .................... κ g

1 κg = ..................... g

1κg = ........................ kg

3. Γηαηί ην πξόηππν ρηιηόγξακκν απνηειείηαη από πιηθό πνπ δελ αιινηώλεηαη κε ηνλ ρξόλν;
4. Ξέξεηο όηη δηάθνξα θαηαζηήκαηα (παληνπωιεία, θξενπωιεία, ζνππεξκάξθεη θ.ά.) ρξεζηκνπνηνύλ
δπγαξηέο γηα λα δπγίδνληαη νη κάδεο δηαθόξωλ αγαζώλ, π.ρ. ηξνθίκωλ. Μηα εηδηθή ππεξεζία ηεο
Αζηπλνκίαο, ε Αγνξαλνκία, ειέγρεη θαηά νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο δπγαξηέο αλ είλαη
αθξηβείο θαη θνιιά πάλω ζ' απηέο εηδηθά ζήκαηα ειέγρνπ. Πώο λνκίδεηο όηη γίλεηαη ν έιεγρνο απηόο
θαη ηη κπνξεί λα θάλνπλ ζηελ πεξίπηωζε πνπ κηα δπγαξηά έρεη ζθάικα;
5. Όπωο ζα κάζεηο ζε επόκελν κάζεκα, ην βάξνο ελόο ζώκαηνο δελ είλαη αθξηβώο ην ίδην ζε όινπο
ηνπο ηόπνπο, αιιά είλαη π.ρ. ιίγν κεγαιύηεξν θνληά ζηνπο πόινπο ηεο γεο από ό,ηη ζηνλ
Ιζεκεξηλό. Εμάιινπ, ην βάξνο ελόο ζώκαηνο ζηε ζειήλε είλαη πνιύ κηθξόηεξν από ό,ηη ζηε γε. Ση
λνκίδεηο όηη ζπκβαίλεη κε ηε κάδα ελόο ζώκαηνο, παξακέλεη ίδηα ζηνπο πόινπο, ζηνλ Ιζεκεξηλό,
ζηε ζειήλε ή κεηαβάιιεηαη θαη απηή;
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11ν Μάζεκα
ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΜΑΖΑ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΘΜΩΝ
Με τελ θατάιιειε θαη σωστή σε πνσότετα τξνυή

Όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί αλαπηύζζνληαη (κεγαιώλνπλ) κε ηνλ ρξόλν, απμάλεη δειαδή ε
κάδα ηνπο θαη ην κέγεζόο ηνπο. Απαξαίηεηε γηα ηε ζσκαηηθή (θαη ηε λνεηηθή) αλάπηπμε είλαη ε
ιήςε θαηάιιειεο ζε είδνο, πνηόηεηα θαη πνζόηεηα ηξνθήο. Σεκαληηθό ζπζηαηηθό ησλ
δσληαλώλ νξγαληζκώλ είλαη ην λεξό - πεξίπνπ ην 65% ηνπ ζσκαηηθνύ καο βάξνπο είλαη λεξό.
Ο Δείθηεο Μάδαο Σώκαηνο ζπζρεηίδεη ην βάξνο κε ην ύςνο θαη καο πιεξνθνξεί γηα ην θαηά
πόζν ην βάξνο ηνπ ζώκαηόο καο είλαη θαλνληθό ή όρη. Η ππεξβνιηθή κάδα ηνπ ζώκαηνο
ραξαθηεξίδεηαη σο παρπζαξθία θαη νθείιεηαη ζπλήζσο ζε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ηξνθήο. Η
παρπζαξθία είλαη επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία, γη’ απηό πξέπεη λα ηελ πξνιακβάλνπκε ή λα ηε
ζεξαπεύνπκε, πξνζέρνληαο ηε δηαηξνθή καο θαη κε ηε ζπρλή θαη θαηάιιειε ζσκαηηθή
άζθεζε. Τν αληίζεην ηεο παρπζαξθίαο είλαη ε ςπρνγελήο αλνξεμία πνπ νδεγεί ζε αξθεηά
θαηώηεξν ηνπ θαλνληθνύ ζσκαηηθό βάξνο πνπ είλαη πνιύ επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία.

Αύμεζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ είλαη γεληθά ην κεγάισκα,
ε αλάπηπμή ηνπο. Όια ηα δώα πεξλνύλ κηα βξεθηθή, κηα
παηδηθή θαη κηα εθεβηθή ειηθία, θαηά ηηο νπνίεο ε αύμεζε ηνπ
νξγαληζκνύ ηνπο είλαη πάξα πνιύ γξήγνξε. Σηελ ώξηκε
ειηθία, ε αύμεζε είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηα δηάθνξα δώα, αθόκε
θαη γηα δώα ηνπ ίδηνπ είδνπο. Σε θπηηαξηθό επίπεδν, ε
αλάπηπμε γίλεηαη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ θπηηάξσλ.
Απαξαίηεηε γηα ηε ζσκαηηθή (αιιά θαη ηε λνεηηθή) αλάπηπμε
είλαη ε ιήςε ηεο θαηάιιειεο ζε είδνο, πνηόηεηαο θαη
πνζόηεηαο, ηξνθήο.
Έκβξπν αλζξώπνπ

Στα υπτά ε αύμεζε είλαη κε ηνλ ρξόλν κεγαιύηεξε ή
κηθξόηεξε θαη εμαθνινπζεί λα γίλεηαη ζε όιε ηνπο ηε δσή.
Υπάξρνπλ θπηά πνπ γλσξίδνπλ
ηεξάζηηα αλάπηπμε,
θηάλνληαο ζε πνιιά κέηξα ύςνο, θαη άιια πνπ παξακέλνπλ
......................... Εθηόο από ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο, ηη άιιν
ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε έλα θπηό (όπσο θαη ηα δώα) γηα λα
δήζεη θαη λα αλαπηπρζεί;………………………………………..
Καη ζηα δώα ε κάδα ηνπ ζώκαηόο ηνπο θπκαίλεηαη αλάκεζα ζε
επξύηαηα όξηα, από ηα αόξαηα κε γπκλό κάηη .............. θαη
..........................., ζηα κηθξνζθνπηθά κπξκήγθηα, κέρξη ηνπο
γηγαληόζσκνπο............................................……………………
Πνην ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε ηξνθή έλαο άλζξσπνο ή έλα
άινγν;……………………………………………………………….
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Σηνλ άλζξσπν, όπσο θαη ζε όια ηα δώα, ε αύμεζε ηνπ
ζώκαηόο ηνπ είλαη πην γξήγνξε ζην έκβξπν από ην
λενγέλλεην (ην έκβξπν κεγαιώλεη κε πνιύ γξήγνξνπο
ξπζκνύο ηνπο ελλέα κήλεο από ηε γνληκνπνίεζε κέρξη ηε
γέλλεζε). Γεληθά νη ξπζκνί αλάπηπμεο κεηαβάιινληαη κε ηελ
ειηθία, θαη ζε κεγάιε (γεξνληηθή) ειηθία έρνπκε θαη κείσζε
αληί αλάπηπμε.
Μπνξείο λα εθηηκήζεηο ην ύςνο πνπ είρεο θαη ηα θηιά πνπ
δύγηδεο όηαλ ήζνπλ πέληε θαη όηαλ ήζνπλ δώδεθα ρξνλώλ;
Πνηεο δηαθνξέο κπνξείο λα δηαθξίλεηο ζηηο δύν απηέο
ειηθίεο;………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

Σν λεξό σο βαζηθό ζπζηαηηθό ησλ δσληαλώλ
νξγαληζκώλ
Τν λεξό δελ είλαη ζξεπηηθή νπζία, απνηειεί όκσο απαξαίηεην
θαη βαζηθόηαην κέξνο ηεο δηαηξνθήο όισλ ησλ δσληαλώλ
νξγαληζκώλ. Σπρλά ππνβηβάδεηαη ε ζεκαζία ηνπ, κε
απνηέιεζκα λα ακεινύκε θαη λα πξνζιακβάλνπκε ιηγόηεξν
λεξό απ’ όζν ρξεηαδόκαζηε.
Πεξίπνπ ην 65% ηνπ ζσκαηηθνύ καο βάξνπο είλαη λεξό.
Οη άλδξεο πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξν λεξό ζηνλ νξγαληζκό ηνπο
απ’ ό,ηη νη γπλαίθεο. Έρεηο ππόςε ζνπ γηαηί ζπκβαίλεη
απηό;……………………………………………………………

Δείθηεο Μάδαο ώκαηνο
Μηα από ηηο ζπρλόηεξεο εξσηήζεηο θαη απνξίεο πνπ ζρεηίδεηαη
άκεζα κε ηε δηαηξνθή είλαη αλ ην ζσκαηηθό καο βάξνο
βξίζθεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Πνηα από ηηο ηέζζεξηο
θαηαζηάζεηο πεξηγξάθεη θαιύηεξα ην ζσκαηηθό ζνπ βάξνο:
αδύλαηνο (ή ιηπόζαξθνο), θαλνληθόο ή θπζηνινγηθόο /
ππέξβαξνο / παρύζαξθνο; ………………………………….
Η απάληεζε ζην παξαπάλσ ξώηεζε είλαη ζπρλά
ππνθεηκεληθή. Είλαη όκσο δπλαηό κε έλαλ απιό ππνινγηζκό
λα ειέγμνπκε αλ ην βάξνο ηνπ ζώκαηόο καο είλαη ζε θαλνληθά
επίπεδα. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηείηαη ν Δείθτεο
Μάδαο Σώκατνο (ΔΜΣ). Απηόο ζπζρεηίδεη δύν ζεκαληηθά
κεγέζε, ην ύςνο κε ην βάξνο. Ο καζεκαηηθόο ηύπνο κε ηνλ
νπνίν ππνινγίδνπκε ηνλ ΔΜΣ δείρλεηαη δίπια: δηαηξνύκε ην
βάξνο καο (ηε κάδα καο) ζε ρηιηόγξακκα κε ην ύςνο θαη μαλά
κε ην ύςνο [ύςνο ×ύςνο = ύςνο2]. Ο ΔΜΣ απνηειεί πνιύ
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θαιή έλδεημε ηεο γεληθόηεξεο πγείαο θαη επεμίαο. Οπνηαδήπνηε
ηηκή από ην 20 έσο ην 25 δείρλεη όηη ην βάξνο είλαη θαλνληθό.

ε θάπνηνπο παρπζαξθία, ζε άιινπο
αλνξεμία
Πόηε ραξαθηεξίδνπκε έλαλ άλζξσπν παρύζαξθν;……….......
...................................................................................................
……………………………………………………………………..
Παρπζαξθία είλαη ε ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε ιίπνπο, θπξίσο
θάησ από ην δέξκα, αιιά θαη ζε δηάθνξα άιια όξγαλα ηνπ
ζώκαηνο. Πνην θαηά ηε γλώκεο ζνπ είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν
αίηην ηεο παρπζαξθίαο;
...................................................................................................
..................................................................................................
Η παρπζαξθία κπνξεί λα πξνιακβάλεηαη κε ηελ εθαξκνγή
νξηζκέλσλ πνιύ απιώλ θαλόλσλ πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη κε
ηε ζπρλή θαη θαηάιιειε ζσκαηηθή άζθεζε.
Ξέξεηο πώο νλνκάδεηαη ε αληίζεηε θαηάζηαζε ηεο
παρπζαξθίαο, όηαλ δειαδή θάπνηνο ηξώεη πνιύ ιηγόηεξε
πνζόηεηα ηξνθήο από απηήλ πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο
ηνπ;…………………………………………………………………..
Ψπρνγελήο αλνξεμία νλνκάδεηαη ε δηαηαξαρή θαηά ηελ
νπνία έλα άηνκν αλεζπρεί ππεξβνιηθά γηα ην βάξνο ηνπ,
επηδηώθνληαο κε θάζε ηξόπν ηελ απώιεηα βάξνπο. Αθνινπζεί
απζηεξέο δίαηηεο, παξαιείπεη γεύκαηα θαη πνιιέο θνξέο θάλεη
έληνλε γπκλαζηηθή, θαηαθεύγεη ζηνλ απηνπξνθαινύκελν
εκεηό κε ζηόρν ηελ απώιεηα βάξνπο ή ηε δηαηήξεζε πνιύ
ρακεινύ βάξνπο.
Τα άηνκα κε ςπρνγελή αλνξεμία έρνπλ ιαλζαζκέλε αληίιεςε
γηα ηελ εκθάληζή ηνπο, δειαδή ελώ είλαη αδύλαηα, πηζηεύνπλ
όηη είλαη παρηά ή όηη θάπνηα κέξε ηνπ ζώκαηόο ηνπο είλαη πην
κεγάια. Απνηέιεζκα είλαη λα επηδηώθνπλ ηελ απώιεηα βάξνπο
θαη λα αξλνύληαη ηηο επηπηώζεηο ηνπ ρακεινύ βάξνπο ζηε
ζσκαηηθή πγεία.
Μήπσο έρεηο ππόςε ζνπ πνην θύιν είλαη πνην επάισην ζηελ
ςπρνγελή αλνξεμία; …………………………………………….
Τη λνκίδεηο όηη ζπληεινύλ ζ’ απηό;
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Να έτεις σπόυη ζοσ
Κανόνες σγιεινής διαηροθής για ηην πρόληυη ηης πατσζαρκίας
Τξώηε ηξία θαλνληθά γεύκαηα θάζε κέξα, ηξώηε πνιιά θξνύηα, ιαραληθά θαη όζπξηα, ηξώηε
ζπρλά ςάξη θαη θνηόπνπιν θαη ζπαληόηεξα άιια θξέαηα, απνθεύγεηε ηα δσηθά ιίπε, ην
βνύηπξν, θξέκεο, θαη ηηο καξγαξίλεο. Πξνηηκάηε ην ειαηόιαδν, αιιά κε κέηξν, πεξηνξίζηε ηα
αλαςπθηηθά κε δάραξε, απνθεύγεηε ηελ πνιιή δάραξε, ηα πνιιά γιπθά θαη παγσηά. Η
απώιεηα ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη λα απνθεύγνληαη νη κεγάιεο
απμνκεηώζεηο βάξνπο, πνπ ίζσο είλαη πην επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία, από ηελ ίδηα ηελ
παρπζαξθία. Δίαηηεο πνπ νδεγνύλ ζε κεγάιε θαη απόηνκε απώιεηα βάξνπο είλαη πνιύ
επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΘ
1.Τη νλνκάδνπκε αύμεζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ;
2.Τη ρξεηάδνληαη νη νξγαληζκνί γηα ηε ζσκαηηθή (αιιά θαη ηε λνεηηθή) αλάπηπμή ηνπο ;
3.Πόζν δηαξθεί ε αύμεζε ζηα θπηά;
4.Εθηόο από ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο, ηη άιιν ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε έλα θπηό (όπσο θαη ηα
δώα) γηα λα δήζεη θαη λα αλαπηπρζεί;
5.Πνην ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε ηξνθή έλαο άλζξσπνο ή έλα άινγν;
6.Τν έκβξπν ή ην λενγέλλεην κεγαιώλεη κε γξεγνξόηεξνπο ξπζκνύο;
7.Μπνξείο λα εθηηκήζεηο ην ύςνο πνπ είρεο θαη ηα θηιά πνπ δύγηδεο όηαλ ήζνπλ πέληε θαη
όηαλ ήζνπλ δώδεθα ρξνλώλ;
8.Πνηεο δηαθνξέο κπνξείο λα δηαθξίλεηο ζηηο δύν απηέο ειηθίεο;
9.Τη πνζνζηό ηνπ ζσκαηηθνύ καο βάξνπο είλαη λεξό;
10.Έρεηο ππόςε ζνπ γηαηί νη άλδξεο πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξν λεξό ζηνλ νξγαληζκό ηνπο απ’
ό,ηη νη γπλαίθεο;
11.Τη είλαη ν Δείθηεο Μάδαο Σώκαηνο (ΔΜΣ) θαη πνηα κεγέζε ζπζρεηίδεη;
12.Πνηνο ν καζεκαηηθόο ηύπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνπκε ηνλ ΔΜΣ;
13.Πνηα ηηκή ηνπ ΔΜΣ απνηειεί έλδεημε όηη ην βάξνο είλαη θαλνληθό;
14.Πόηε ραξαθηεξίδνπκε έλαλ άλζξσπν παρύζαξθν;
15.Πνύ κπνξεί λα νθείιεηαη ε παρπζαξθία;
16.Τη είλαη ε ςπρνγελήο αλνξεμία;
17.Πνην θύιν είλαη πνην επάισην ζηελ ςπρνγελή αλνξεμία; Τη λνκίδεηο όηη ζπληειεί ζ’ απηό;
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Γηα λα γλσξίζεηο πεξηζζόηεξα,
λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1.
Είλαη γλσζηό όηη ην ςσκί (άξηνο) είλαη βαζηθό είδνο ηξνθίκνπ κε
ηδηαίηεξε ζξεπηηθή αμία. Αλήθεη ζηελ παξαδνζηαθή δηαηξνθή. Τν λα θηηάμεη
θαλείο ζπηηηθό ςσκί, δελ είλαη ηόζν δύζθνιν όζν αθνύγεηαη. Απαηηείηαη κόλν
αιεύξη, καγηά, θαη λεξό. Μηα πνιύ ζπρλή παξαιιαγή ηνπ ςσκηνύ είλαη απηή ηεο
θξπγαληάο. Τη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη θαη κεηαηξέπεηαη ην ςσκί ζε θξπγαληά
όηαλ ην ηνπνζεηνύκε ζηνλ θνύξλν……………………………………..

Σπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηα θπηά ην θαινθαίξη; Αλ λαη εμήγεζέ ην………………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
2.
Γξάςηε ιεπηνκεξώο ην εκεξήζην πξόγξακκα δηαηξνθήο ζαο. Υπνινγίζηε ηνλ πξνζσπηθό
ζαο δείθηε κάδαο ζώκαηνο. Ειέγμηε ζηε ζπλέρεηα πνπ θαηαηάζζεηε ην ζσκαηηθό ζαο βάξνο.
ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
3.
Γξάςηε δίπια ζην πξνεγνύκελν πξόγξακκα έλα λέν πξόγξακκα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο
πγηεηλήο. Πνηα ηξόθηκα δηαγξάςαηε από ην πξώην εκεξήζην πξόγξακκα; Εάλ αλήθεηε ζηελ
θαηεγνξία θπζηνινγηθόο, πξνζζέζηε ή αθαηξέζηε ηξόθηκα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζαο θέξνπλ ζηελ
θαηάηαμε σο παρύζαξθν ή ιηπόζαξθν.
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12ο Μάζεκα
Η ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ ΕΝΟ ΟΜΟΓΕΝΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
Σσμβαίνει κι ασηό: ο όγκος μιας ομογενούς οσζίας να 'ναι μεγάλος, αλλά ε μάδα
ηες να 'ναι μικρή
Από ηελ θαζεκεξηλή καο δσή, μέξνπκε ηη
.
ζεκαίλεη ππθλό θαη αξαηό: ππθλό δάζνο,
αξαηά καιιηά θ.ιπ. Εδώ ζα κειεηήζνπκε
θάπνηα αλάινγε έλλνηα γηα έλα νκνγελέο
πιηθό, π.ρ. λεξό, ζίδεξν, νηλόπλεπκα,
αέξα. Από ηε κειέηε απηή, ζα πξνθύςεη ε
έλλνηα θαη ν νξηζκόο ηεο ππθλόηεηαο ηνπ
πιηθνύ.

Ερωηήζεης
α) Αλ πάξνπκε έλα θνκκάηη ζίδεξν θαη έλα θνκκάηη μύιν πνην
είλαη πην βαξύ; (Αθξηβέζηεξα, πνην έρεη κεγαιύηεξε κάδα;)
Μπνξείο λα απαληήζεηο ζ' απηό ην εξώηεκα, λαη ή όρη θαη γηαηί;
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
β) Πνην έρεη κεγαιύηεξε κάδα, 1 kg ζίδεξνο ή 1 kg βακβάθη;
.................................................................................................
γ) Αλ πάξνπκε ζίδεξν όγθνπ 10 cm3 θαη μύιν ίδηνπ όγθνπ (10
cm3), πνην έρεη κεγαιύηεξε κάδα;
..................................................................................................
δ) Αλ πάξνπκε 20 cm3 μύιν θαη 20 cm3 βακβάθη, πνην έρεη
κεγαιύηεξε κάδα;
..................................................................................................
ε) Αλ πάξνπκε ζίδεξν κάδαο 1 kg θαη μύιν ίδηαο κάδαο (1 kg),
πνην έρεη κεγαιύηεξν όγθν;
..................................................................................................
ζη) Παίξλνπκε 10 cm3 θαζαξό πδξάξγπξν ζε ζεξκνθξαζία
20°C, ηνλ δπγίδνπκε θαη βξίζθνπκε όηη έρεη κάδα 136 g. Αλ
πάξνπκε δηπιάζην όγθν πδξαξγύξνπ, ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία,
πόζε κάδα ζα έρεη;…………………………………………………
………………………………………………………………………………..
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δ) Παίξλνπκε 100 g θαζαξό πδξάξγπξν ζε ζεξκνθξαζία 20°C,
κεηξνύκε ηνλ όγθν ηνπ θαη βξίζθνπκε όηη είλαη 1360 cm3. Αλ
πάξνπκε δηπιάζηα κάδα πδξαξγύξνπ, ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία,
πόζν όγθν ζα έρεη;
.................................................................................................
ε) Παίξλνπκε 10 cm3 θαζαξό πδξάξγπξν ζε ζεξκνθξαζία
20°C, ηνλ δπγίδνπκε θαη βξίζθνπκε όηη έρεη κάδα 136 g.
Παίξλνπκε "ρεκηθώο θαζαξό" λεξό (απεζηαγκέλν λεξό), ίδηνπ
όγθνπ (10 cm3), ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία, ην δπγίδνπκε θαη
βξίζθνπκε όηη έρεη κάδα 10 g . Μπνξείο λα ζπγθξίλεηο ηνλ
πδξάξγπξν θαη ην λεξό ζύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα
δεδνκέλα;
.................................................................................................
Ογκομεηρικός κύλινδρος ποσ
3
περιέτει 24 cm σδραργύροσ

Από ηελ θαζεκεξηλή δσή ζνπ, έρεηο γλώζε ηεο έλλνηαο ηνπ
ππθλνύ θαη ηνπ αξαηνύ. Λέκε, π.ρ., όηη θάπνηνο άλζξσπνο έρεη
ππθλά καιιηά ελώ θάπνηνο άιινο έρεη αξαηά καιιηά, ή όηη έλα
δάζνο είλαη ππθλό ελώ θάπνην άιιν είλαη αξαηό, ή όηη κηα πόιε
είλαη ππθλνθαηνηθεκέλε ελώ κηα άιιε είλαη αξαηνθαηνηθεκέλε.
Μηιάκε αθόκε γηα ππθλή νκίριε θαη γηα ππθλό ζθνηάδη.
Λακβάλνληαο ππόςε ηώξα ηηο απαληήζεηο ζνπ ζηα παξαπάλσ
εξσηήκαηα θαη ηδηαίηεξα ηε ζύγθξηζε ησλ καδώλ δύν πιηθώλ
πνπ έρνπλ ηνλ ίδην όγθν, κπνξείο λα πεηο πνην είλαη πην ππθλό
πιηθό, ν ζίδεξνο ή ην μύιν; Σν μύιν ή ην βακβάθη; Ο ζίδεξνο ή
ην βακβάθη; Ο πδξάξγπξνο ή ην λεξό;
.................................................................................................
ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, εθηόο από πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
(κεγάινο - κηθξόο, βαξύο - ειαθξύο, ππθλόο - αξαηόο),
ρξεζηκνπνηνύκε θπξίσο πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, π.ρ. όγθνο
10 cm3, κάδα 11 g. Χξήζηκν ζα είλαη επνκέλσο λα βξνύκε θαη
έλα πνζνηηθό κέγεζνο πνπ λα εθθξάδεη ην πόζν ππθλό είλαη
έλα νκνγελέο πιηθό. Πξώηα όκσο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη
ην πιηθό απηό πξέπεη λα είλαη νκνγελέο κείγκα ή θαζαξή ρεκηθή
νπζία, (π.ρ. απεζηαγκέλν λεξό, ζίδεξνο, πδξάξγπξνο,
αιαηόλεξν, θ.ιπ.) όρη κηα ζπζθεπή ηειενξάζεσο ή έλα
απηνθίλεην, πνπ απνηεινύληαη από πνηθηιία πιηθώλ (είλαη
εηεξνγελή κείγκαηα/ εηεξνγελή πιηθά).
Από ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο α-ε είλαη θαλεξό όηη δύν
θπζηθά κεγέζε παίδνπλ ξόιν ζην πόζν ππθλό είλαη έλα πιηθό.
Πνηα είλαη απηά ηα κεγέζε;
.................................................................................................
Πξνηνύ πξνρσξήζνπκε, είλαη απαξαίηεην λα εμεηάζνπκε ηελ
έλλνηα ηνπ πειίθνπ ή, όπσο ζπλήζσο ιέκε, ηνπ ιόγοσ δύο
θσζηθώλ κεγεζώλ.
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Η έννοια ηοσ λόγοσ δύο θσζικών μεγεθών
α) Δύν θηήξηα έρνπλ ύςνο, ην έλα 56 m, ην άιιν 8 m. Πόζεο θνξέο ςειόηεξν είλαη ην
πξώην θηήξην από ην δεύηεξν;
Η απάληεζε βξίζθεηαη εύθνια κε κηα δηαίξεζε: 56 : 8 = 7.
Παξαηεξνύκε όηη δηαηξεηένο θαη δηαηξέηεο (ή, ηζνδύλακα, αξηζκεηήο θαη παξνλνκαζηήο)
είλαη ην ίδην θπζηθό κέγεζνο ήηνη κήθνο. Επεηδή
56 m / 8 m = (56 / 8)(1 m / 1 m) = (56 / 8)(1)= 56 / 8 = 7.
ην πειίθν δελ έρεη κνλάδεο, είλαη όπσο ιέκε καθαρός αριθμός.
β) Αγνξάζακε 8 ίδηεο ζνθνιάηεο θαη πιεξώζακε 4€. Πόζα επξώ αγνξάζακε ηε κία
ζνθνιάηα;
Η απάληεζε βξίζθεηαη κε δηαίξεζε (δηαίξεζε κεξηζκνύ): 4/8 = 0,50 €.
Εδώ δηαηξεηένο θαη δηαηξέηεο είλαη δηαθνξεηηθά κεγέζε, επξώ ν δηαηξεηένο, ζνθνιάηεο ν
δηαηξέηεο. Σν απνηέιεζκα (ην πειίθν) δελ είλαη ηώξα θαζαξόο αξηζκόο:
4 € / 8 ζνθνιάηεο = (4 / 8) € / (1 ζνθνιάηα) = 0,50 € / 1 ζνθνιάηα = 0,50 € / ζνθνιάηα.
ηελ πεξίπησζε απηή, ην απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο 4 : 8 = 0,50 εθθξάδεη πόζα επξώ
αληηζηνηρνύλ ζε κία ζνθνιάηα, δειαδή πόζα επξώ θάλεη ε κία ζνθνιάηα (ηιμή
μονάδας). Γεληθά:
• Κάζε θνξά πνπ δηαηξνύκε δηαθνξεηηθά κεγέζε, ην απνηέιεζκα εθθξάδεη πόζεο κνλάδεο
από απηό πνπ είλαη ν δηαηξεηένο ανηιζηοιτούν ζε μία κνλάδα από απηό πνπ είλαη ν
δηαηξέηεο.
Ή ηζνδύλακα,
•Ο ιόγνο δύν δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ δείρλεη πόζεο κνλάδεο από απηό πνπ είλαη ζηνλ
αξηζκεηή αληηζηνηρνύλ ζε κία κνλάδα από απηό πνπ είλαη ζηνλ παξνλνκαζηή.
(ΠΡΟΟΧΗ. Σα κεγέζε απηά πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κεηαμύ ηνπο. Εδώ ηα επξώ είλαη ε
ηηκή γηα ηηο ζνθνιάηεο).
γ) Θα εμεηάζνπκε ηώξα ηε ζεκαζία ηνπ αληίζηξνθνπ ιόγνπ, ήηνη ηεο δηαίξεζεο
8 ζνθνιάηεο / 4 € = (8 / 4) ζνθνιάηεο / (1€) = 2 ζνθνιάηεο / €
Σν απνηέιεζκα (2) κάο δείρλεη πόζεο ζνθνιάηεο αγνξάδνπκε κε …………………
Απάληεζε: ………..ζνθνιάηεο.
Παξαηεξνύκε όηη ην απνηέιεζκα είλαη ν αληίζηξνθνο αξηζκόο ηνπ πξνεγνπκέλνπ (ηνπ
1/2).
δ) Αλ ε κία ζνθνιάηα θάλεη 0,50 €, πόζεο ζνθνιάηεο ζα αγνξάζνπκε κε 2 €;
Ξέξνπκε όηη ην απνηέιεζκα βξίζθεηαη κε δηαίξεζε (διαίρεζη μεηρήζεως), 2 : 0,50 = 4,
δειαδή 4 ζνθνιάηεο.
2 € / (0,50 € / 1 ζνθνιάηα) = (2 / 0,50 ) [(€ / 1) / (€ / 1 ζνθνιάηα) =
4 (€ × ζνθνιάηεο) / 1 € = 4 ζνθνιάηεο.
ΗΜΕΙΩΗ. ηα παξαδείγκαηα (β-δ) δελ είρακε βέβαηα θπζηθά κεγέζε. Η πεξίπησζε
ησλ θπζηθώλ κεγεζώλ δελ είλαη δηαθνξεηηθή.
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Η έλλοηα ηες πσθλόηεηας
Δηαπηζηώζακε όηη δύν θπζηθά κεγέζε παίδνπλ ξόιν ζην πόζν
ππθλό είλαη έλα νκνγελέο πιηθό. Η κάδα ηνπ πιηθνύ θαη ν όγθνο
ηνπ πιηθνύ. Αο εμεηάζνπκε ηνλ ιόγν ηεο κάδαο πξνο ηνλ όγθν
ελόο πιηθνύ. Πξνο ηνύην ρξεζηκνπνηνύκε γλσζηά καο δεδνκέλα.
ΗΜΕΙΩΗ. ηα δεδνκέλα απηά, ηεξείηαη κηα ζρνιαζηηθόηεηα
ζηνπο αξηζκνύο, δειαδή νη αξηζκνί δίδνληαη κε ζρνιαζηηθόηεηα
σο πξνο ηα ζεκαληηθά ςεθία ηνπο.
• Παίξλνπκε θαζαξό πδξάξγπξν όγθνπ 10,00 cm3, ζηνπο 20,00°C,
ηνλ δπγίδνπκε θαη βξίζθνπκε όηη έρεη κάδα 135,939 g.

Να έτεις σπόυη ζοσ
Ο όγθνο ησλ πιηθώλ κεηαβάιιεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία. Πξάγκαηη, όηαλ ζεξκαίλνληαη ηα
πιηθά ζώκαηα απμάλεηαη ν όγθνο ηνπο (δηαζηέιινληαη), ελώ όηαλ ςύρνληαη ειαηηώλεηαη
ν όγθνο ηνπο (ζπζηέιινληαη). Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηε
ζεξκνθξαζία θάζε θνξά πνπ αλαθέξνπκε ηνλ όγθν ελόο πιηθνύ ζώκαηνο. Απηό ζπρλά
δελ γίλεηαη δηόηη νη κεηαβνιέο ηνπ όγθνπ ζηεξεώλ θαη πγξώλ ζσκάησλ, γηα κηθξέο
κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, δελ είλαη κεγάιεο.
Αο εμεηάζνπκε ηνλ ιόγν ηεο κάδαο ηνπ πδξαξγύξνπ πξνο ηνλ
όγθν ηνπ:
ΠΡΟΟΧΗ. Σα κεγέζε απηά πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κεηαμύ ηνπο.
Εδώ κάδα θαη όγθνο αλαθέξνληαη ζην ΙΔΙΟ πιηθό, ηνλ
πδξάξγπξν.
135,939 g / 10,00 cm3 = (135,939/10) (g/ 1 cm3) =
13,5939 g/1 cm3 = 13,60 g/cm3
H έλλοηα ηοσ ιόγοσ
ηες κάδας προς
ηολ όγθο ελός
οκογελούς σιηθού

Ο αξηζκόο 13,60 εθθξάδεη πόζα ..................................................
πδξαξγύξνπ αληηζηνηρνύλ ζε……………………………………………
ή πην απιά ηε κάδα πδξαξγύξνπ, ζηνπο 20,00°C.
• Παίξλνπκε "ρεκηθά θαζαξό" (απεζηαγκέλν) λεξό όγθνπ 10,00
cm3, ζηνπο 4°C (αθξηβέζηεξα ζηνπο 3,98° C), ην δπγίδνπκε θαη
βξίζθνπκε όηη έρεη κάδα 10,000 g.
Να ππνινγίζεηο ηνλ ιόγν ηεο κάδαο πξνο ηνλ όγθν.
Σν απνηέιεζκα (1,000 g/cm3) είλαη πνιύ κηθξόηεξν από ηνλ
αληίζηνηρν ιόγν ηνπ πδξαξγύξνπ.
• Πνην θαίλεηαη ππθλόηεξν πιηθό, ν πδξάξγπξνο ή ην λεξό;…….
…………………………………………………………………………………
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Μπνξεί επνκέλσο ν ιόγνο ηεο κάδαο πξνο ηνλ όγθν κηαο
πνζόηεηαο ελόο νκνγελνύο πιηθνύ λα ιεθζεί σο κέηξν ηνπ πόζν
ππθλό είλαη ην πιηθό;
ηνλ ιόγν απηόλ δίλνπκε ην όλνκα πσθλόηεηα ηνπ πιηθνύ. Ο
πδξάξγπξνο έρεη ππθλόηεηα (ζηνπο ………….°C), ελώ ην
απεζηαγκέλν λεξό έρεη ππθλόηεηα(ζηνπο …………..°C). Ο
πδξάξγπξνο δειαδή έρεη ππθλόηεηα από ην λεξό, είλαη
πνιύ…………… θνξέο …………………….
Μπνξνύκε ηώξα λα δώζνπκε ηνλ νξηζκό ηεο ππθλόηεηαο:

Ορηζκός ηες
πσθλόηεηας

•Η ππθλόηεηα ελόο νκνγελνύο πιηθνύ (ζε νξηζκέλε
ζεξκνθξαζία) νξίδεηαη σο ην ………….. ηεο …………………ελόο
θνκκαηηνύ ή κηαο πνζόηεηαο από ην πιηθό απηό δηά ηνπ
θνκκαηηνύ ή ηεο πνζόηεηαο απηήο ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία.

Μολάδες πσθλόηεηας
Η ππθλόηεηα ησλ πιηθώλ εθθξάδεηαη ζπλήζσο ζε γξακκάξηα ηνπ
πιηθνύ αλά (έλα) θπβηθό εθαηνζηό ηνπ πιηθνύ, g/cm3. Μπνξεί
αθόκε λα εθθξαζηεί ζε ρηιηόγξακκα αλά (έλα) ιίηξν (kg/L) ή ζε
ρηιηόγξακκα αλά (έλα) θπβηθό κέηξν (kg/m3) Πνηα από ηηο
παξαπάλσ είλαη ε κνλάδα ζην δηεζλέο ζύζηεκα SI;

Η κάδα θαη ο όγθος ελός σιηθού είλαη κεγέζε αλάιογα
1 cm3 πδξαξγύξνπ έρεη κάδα 13,6 g.
2 cm3 πδξαξγύξνπ πόζε κάδα έρνπλ; .........................................
3 cm3 πδξαξγύξνπ πόζε κάδα έρνπλ; ..........................................
10 cm3 πδξαξγύξνπ πόζε κάδα έρνπλ; .......................................
Παξαηεξνύκε όηη
• Όηαλ δηπιαζηάδεηαη ν όγθνο ηνπ πδξαξγύξνπ, ε κάδα………
Nερό, ταιθός
θαη σδράργσρος

Όηαλ ηξηπιαζηάδεηαη ν όγθνο, ε κάδα…………………………….
• Πώο ιέγνληαη ζηα καζεκαηηθά ηέηνηα κεγέζε; ............................
• Πνηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα έρνπλ ηα ......................................
κεγέζε; Έρνπλ ........................ ιόγν.
•Ο ....................... απηόο ιόγνο είλαη ε ............................... ηνπ
πιηθνύ.
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Η πσκνόηηηα μιας καθαρής οσζίας είναι μια θσζική ζηαθερά για ηην
οσζία
Η ππθλόηεηα ησλ θαζαξώλ νκνγελώλ πιηθώλ (θαζαξώλ νπζηώλ) (όπσο π.ρ. ηνπ
απεζηαγκέλνπ λεξνύ, ηνπ θαζαξνύ νηλνπλεύκαηνο, ηνπ θαζαξνύ αιαηηνύ, ηεο θαζαξήο
δάραξεο, ηνπ θαζαξνύ ρξπζνύ, ηνπ θαζαξνύ ζηδήξνπ) είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό κέγεζνο
ηεο νπζίαο. Μπνξνύκε δειαδή από ηελ αξηζκεηηθή ηηκή ηεο ππθλόηεηαο λα βξνύκε πνηα
είλαη ε νπζία. Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ, ρξεζηκνπνηνύκε πίλαθεο πνπ δίλνπλ ηηο ππθλόηεηεο
δηαθόξσλ νπζηώλ ζε θάπνηα ζεξκνθξαζία, ζπλήζσο ζηνπο 20°C. Η ππθλόηεηα κηαο
νπζίαο είλαη όπσο ιέκε κηα θπζηθή ζηαζεξά ηεο νπζίαο.

Πσκνόηηηες διαθόρφν οσζιών
Σηερεά (g/cm3)

Υγρά (g/cm3)

Αέρια (g/L)

ζίδεξνο 7,86
ραιθόο 8,92
κόιπβδνο (15°C) 11,3437
αινπκίλην 2,702
αιάηη (25°C) 2,165
δάραξε 1,5805
ζεηάθη (20°C) 2,07

λεξό (4°C) 1,000
λεξό (0°C) 0,99987
λεξό (20°C) 0.99823
πδξάξγπξνο (20°C) 13,5939
πδξάξγπξνο (0°C) 13,5955
νηλόπλεπκα 0,7893
γιπθόιε* 1,1088
--------------------------------------* ην αληηπεθηηθό πγξό ζηα
ςπγεία ησλ απηνθηλήησλ.

νμπγόλν (0°C) 1,429
άδσην 1,2506
πδξνγόλν 0,0899
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 1,977

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Πνηα ε ζεκαζία ηνπ ιόγνπ δύν αξηζκώλ πνπ εθθξάδνπλ ην ίδην θπζηθό κέγεζνο, π.ρ.
κήθνο ν έλαο, κήθνο θαη ν άιινο, εκβαδό ν έλαο, εκβαδό θαη ν άιινο, κάδα ν έλαο, κάδα
θαη ν άιινο;
2.Πνηα ε ζεκαζία ηνπ ιόγνπ δύν αξηζκώλ πνπ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθό θπζηθό κέγεζνο ν
θαζέλαο, π.ρ. κάδα πξνο όγθν κηαο πνζόηεηαο ελόο νκνγελνύο πιηθνύ;
(ΠΡΟΟΧΗ. Σα κεγέζε απηά πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κεηαμύ ηνπο. Εδώ κάδα θαη όγθνο
αλαθέξνληαη ζην ΙΔΙΟ ζώκα.)
3.Ση εθθξάδεη ην θπζηθό κέγεζνο κάδα αλά κνλάδα όγθνπ γηα θάπνην νκνγελέο πιηθό;
4.Έρεη ζεκαζία ν παξαπάλσ ιόγνο γηα κε νκνγελέο πιηθό, π.ρ. γηα έλα κείγκα λεξνύ θαη
ιαδηνύ;
5.Ση εθθξάδεη γηα έλα νκνγελέο πιηθό ν αληίζηξνθνο ιόγνο όγθνο πξνο κάδα;
6.Πνηεο νη κνλάδεο ηεο ππθλόηεηαο;
7.Ση ζεκαίλεη όηη ε κάδα θαη ν όγθνο γηα θάζε νκνγελέο πιηθό είλαη κεγέζε αλάινγα;
8.Πώο ε έλλνηα ηεο ππθλόηεηαο ζπλδέεηαη κε κηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα ησλ αλάινγσλ
πνζώλ κάδαο θαη όγθνπ; Μπνξείο λα δώζεηο έλαλ νξηζκό γηα ηελ ππθλόηεηα ελόο
νκνγελνύο πιηθνύ;
9.Γηαηί ε ζεξκνθξαζία κεηαβάιιεη θαηά κηθξό πνζό ηελ ηηκή ηεο ππθλόηεηαο ελόο πιηθνύ;
10.Σα αέξηα ζώκαηα ραξαθηεξίδνληαη από ππθλόηεηα, λαη ή όρη θαη γηαηί;
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11.Πνηα έρνπλ θαηά θαλόλα κεγαιύηεξεο θαη πνηα κηθξόηεξεο ηηκέο ππθλόηεηαο, ηα
ζηεξεά, ηα πγξά ή ηα αέξηα ζώκαηα;
12.Μπνξείο λα ζρνιηάζεηο ηα δεδνκέλα ηεο δηπιαλήο
θσηνγξαθίαο;

Γηα λα γλωρίζεης περηζζόηερα, λα
ζθεθζείς θαη λα θαηαιάβεης γηαηί
1. Η ππθλόηεηα ελόο νκνγελνύο κείγκαηνο, π.ρ. αιαηόλεξνπ, έρεη κηα νξηζκέλε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή, είλαη
δειαδή κηα θπζηθή ζηαζεξά ηνπ αιαηόλεξνπ, λαη ή όρη θαη γηαηί;
2. Έρεη έλλνηα ε ππθλόηεηα, κπνξεί δειαδή λα νξηζηεί κία ηηκή ππθλόηεηαο γηα έλα εηεξνγελέο πιηθό, π.ρ.
γηα κείγκα ιαδηνύ θαη λεξνύ;
3. Χξεζηκνπνηώληαο ηελ ππθλόηεηα, λα δνζνύλ νξηζκνί γηα ηηο εμήο έλλνηεο:
• θαζαξό ζώκα (νπζία)
• νκνγελέο κείγκα
• εηεξνγελέο κείγκα.
3

3

4. 1 cm ραιθνύ δπγίδεη 8,9 g, ελώ 1 cm θειινύ δπγίδεη 0,25 g. Πνηα είλαη ε ππθλόηεηα ηνπ ραιθνύ θαη πνηα
ηνπ θειινύ;
5. Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ ζρήκαηνο, λα ππνινγίζεηο ηηο ππθλόηεηεο ηνπ μύινπ, ηνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ
αινπκηλίνπ.
30 cm

30 cm

30 cm

Ξύιν: 23g

ίδεξνο: 231g

Aινπκίλην: 80g

3

6. Πόζε κάδα έρνπλ 30,00 cm πδξαξγύξνπ ζηνπο 20,00°C;
3

7. Θα εμεηάζνπκε ηώξα ηνλ ιόγν ηνπ όγθνπ (10 cm ) πξνο ηε κάδα (136 g) κηαο πνζόηεηαο πδξαξγύξνπ.
Ση εθθξάδεη απηόο ν ιόγνο; Θα κπνξνύζακε λα είρακε νξίζεη ηελ ππθλόηεηα κε απηό ηνλ ιόγν; Αλ όρη
γηαηί, αλ λαη πνην βαζηθό κεηνλέθηεκα ζα είρε έλαο ηέηνηνο νξηζκόο; Μπνξείο λα πξνηείλεηο πην
θαηάιιειν όλνκα γηα ην κέγεζνο απηό;
3
[ Ο ιόγνο απηόο είλαη ην αληίζηξνθν ηεο ππθλόηεηαο ηνπ πδξαξγύξνπ, δειαδή (1/13,6) cm /g.]
8. Να ππνινγίζεηο ηη όγθν ζα έρνπλ (α) 1,000 g πδξαξγύξνπ ζηνπο 20,00°C, (β) 30,00 g πδξαξγύξνπ
ζηνπο 20,00°C.
3

3

9. Να κεηαηξαπεί ε ππθλόηεηα ηνπ πδξαξγύξνπ, 13,6 g/cm , ζε (kg/L) θαη ζε (kg/m ). Ση θαλόλεο εμάγεηο
από απηέο ηηο κεηαηξνπέο;
10. ηνπο 0°C, ε ππθλόηεηα ηνπ πδξαξγύξνπ είλαη κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε από ό, ηη ζηνπο 20°C;
11. Να ζπγθξίλεηο ηηο ηηκέο ηεο ππθλόηεηαο ηνπ λεξνύ ζηνπο 0°C, ζηνπο 4°C θαη ζηνπο 20°C. Παξαηεξείο
θάπνηα κε θαλνληθή ζπκπεξηθνξά;
[Απηό είλαη κηα εμαίξεζε πνπ παξαηεξείηαη κόλν ζην λεξό θαη έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα
ηε θύζε θαη ηε δσή ζ' απηήλ. Έηζη ν πάγνο έρεη κηθξόηεξε ππθλόηεηα από ην πγξό.
12. Σν θειηδόι είλαη έλα πιαζηηθό πιηθό (ποισοσρεζάλε) κέζα ζην νπνίν ππάξρεη δηαξθνξπηζκέλνο
αέξαο. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη κηα κηθξή πνζόηεηα ηνπ πιηθνύ λα απνθηά πνιύ κεγαιύηεξν
όγθν (δηογθωκέλε ποισοσρεζάλε). Ση ζπλέπεηα έρεη απηό γηα ηελ ππθλόηεηα ηνπ θειηδόι;
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Δλόηεηα B

13. Δηζαγωγή ζηελ θίλεζε ηωλ ζωκάηωλ
14. Γπλάκεηο
15. Η κεηαηόπηζε, ε ηαρύηεηα, ε δύλακε είλαη δηαλύζκαηα
16. Βάξνο - Βαξύηεηα - Πεδίν βαξύηεηαο
17. ρέζε βάξνπο θαη κάδαο
18. ηήξημε θαη θίλεζε δωληαλώλ νξγαληζκώλ

ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΤΝΑΜΗ
77

13ν Μάζεκα
ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΚΙΝΗΗ ΣΩΝ ΩΜΑΣΩΝ
Τα πάντα κινούνται

Παξαηεξώληαο ηα δηάθνξα ζώκαηα γύξω καο, δηαπηζηώλνπκε όηη άιια από απηά είλαη
αθίλεηα θαη άιια θηλνύληαη. Σην κάζεκα απηό, ζα γλωξίζνπκε κεξηθά βαζηθά κεγέζε πνπ
είλαη απαξαίηεηα γηα ηε κειέηε ηεο θίλεζεο ηωλ ζωκάηωλ, όπωο ηξνρηά, δηάζηεκα,
κεηαηόπηζε, κέζε θαη ζηηγκηαία ηαρύηεηα.

Η έλλνηα ηεο θίλεζεο - Πόηε έλα ζώκα θηλείηαη
Σηνλ νπξαλό θάπνηα ζηηγκή πεξλάεη έλα αεξνπιάλν. Τν
αεξνπιάλν θηλείηαη, αιιάδεη ζέζε σο πξνο εκάο πνπ
ζηεθόκαζηε ζηε γε θαη ην θνηηάκε.
Πεξλώληαο από κηα παηδηθή ραξά, βιέπνπκε παηδηά λα
ηξέρνπλ, λα πεηνύλ ηελ κπάια ηνπο ή λα θάλνπλ πνδήιαην. Τα
παηδηά, ε κπάια, ην πνδήιαην θηλνύληαη γηαηί αιιάδνπλ ζέζε
σο πξνο ηα ζπίηηα (θαη σο πξνο εκάο πνπ θαζηζκέλνη
παξαθνινπζνύκε).
Μέζα ζ' έλα ιεσθνξείν πνπ θηλείηαη είλαη θαζηζηνί νη επηβάηεο.
Γηα έλαλ παξαηεξεηή πνπ ζηέθεηαη ζηνλ δξόκν, ην ιεσθνξείν
θαη καδί ηνπ νη επηβάηεο αιιάδνπλ ζέζε, θηλνύληαη. Έλαο
επηβάηεο όκσο σο πξνο θάπνηνλ άιινλ επηβάηε ή σο πξνο ην
ιεσθνξείν θηλείηαη; ......................... Αλ έλαο επηβάηεο ζεθσζεί
θαη αξρίζεη λα βαδίδεη κέζα ζην ιεσθνξείν, θηλείηαη σο πξνο
ην ιεσθνξείν θαη ηνπο άιινπο επηβάηεο; ...................................
Αθόκε μέξνπκε όηη ε γε αιιάδεη ζέζε σο πξνο ηνλ ήιην, θηλείηαη
γύξσ από ηνλ ήιην. Τν θεγγάξη αιιάδεη ζέζε σο πξνο
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ηε γε, θηλείηαη γύξσ από ηε γε. Όηαλ βξηζθόκαζηε αθίλεηνη
ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, δελ αιιάδνπκε ζέζε σο πξνο ηε γε,
αιιάδνπκε όκσο ζέζε σο πξνο ηνλ ήιην, αθνύ ζπκκεηέρνπκε
ζηελ θίλεζε ηεο γεο γύξσ από ηνλ ήιην. Δειαδή είκαζηε
αθίλεηνη σο πξνο .......................... , ελώ θηλνύκαζηε σο πξνο
…………………………………………………………………..
Επνκέλσο:
Γηα ηα θαηλόκελα πνπ
κειεηάκε πάλω ζηε γε,
ηελ ζεωξνύκε αθίλεηε!

• Γηα λα απνθαζίζνπκε αλ έλα ζώκα θηλείηαη ή όρη πξέπεη λα
δνύκε αλ αιιάδεη ζέζε ωο πξνο ............................................
ην νπνίν ζεωξνύκε………………………………………………
Εκείο ζηε ζπλέρεηα, γηα όια ηα θαηλόκελα πνπ κειεηάκε πάλσ
ζηε γε, ζα ηελ ζεσξνύκε ζαλ αθίλεην ζώκα.

Μεγέζε θαη έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ
ηελ θίλεζε ηωλ ζωκάηωλ
Τξνρηά, επζύγξακκε θίλεζε, θακππιόγξακκε θίλεζε
Έλα ηξέλν θηλείηαη πάλσ ζηηο ζηδεξνηξνρηέο. Απηέο θαζνξίδνπλ
ηελ πνξεία ηνπ ηξέλνπ. Μηα κπάια πνπ θινηζάκε αθνινπζεί κηα
πνξεία θαη ζηακαηά. Οη ζηδεξνηξνρηέο θαζνξίδνπλ κηα
πξαγκαηηθή γξακκή. Αλ ελώζνπκε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο από ηηο
νπνίεο πεξλάεη ε κπάια γηα όζν ρξόλν θηλείηαη, ζα πάξνπκε
κηα λνεηή γξακκή.
Η πξαγκαηηθή γξακκή ησλ ζηδεξνηξνρηώλ ιέγεηαη ηξνρηά ηνπ
ηξέλνπ. Η λνεηή γξακκή πνπ αθνινπζεί ε κπάια ιέγεηαη
ηξνρηά ηεο κπάιαο. „Όκνηα αλ κπνξνύζακε λα ελώζνπκε ηηο
δηαδνρηθέο ζέζεηο ηεο γεο, θαζώο απηή θηλείηαη γύξσ από ηνλ
ήιην, ζα πάξνπκε ηελ ηξνρηά ηεο γεο γύξσ από ηνλ ήιην. Τώξα
κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηη ελλννύκε όηαλ κηιάκε γηα ηξνρηά
δνξπθόξνπ γύξω από ηε γε.
Η ηξνρηά κηαο κπάιαο πνπ θηλείηαη ζπξηά πάλσ ζ' έλα δάπεδν
είλαη ζπλήζσο επζεία γξακκή θαη ε θίλεζε πνπ θάλεη ηόηε ε
κπάια ιέγεηαη επζύγξακκε θίλεζε. Σην παξαπάλσ ζρήκα
όκσο, ε ηξνρηά ηεο κπάιαο είλαη θακπύιε θαη ε θίλεζε ιέγεηαη
θακππιόγξακκε θίλεζε.
•Η θίλεζε ηεο γεο γύξω από ηνλ ήιην είλαη επζύγξακκε ή
θακππιόγξακκε; ...................................................................
•Η θίλεζε ελόο ηξέλνπ είλαη επζύγξακκε ή θακππιόγξακκε;
..............................................................................................
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Μήθνο ηξνρηάο - Γηάζηεκα - Μεηαηόπηζε

Γηάζηεκα: ην
κήθνο κηαο ηξνρηάο

Η Αζήλα θαη ε Αιεμαλδξνύπνιε ζπλδένληαη κε κηα εζληθή νδό
θαη ε απόζηαζε ησλ δύν πόιεσλ είλαη 870 km (ρηιηόκεηξα).
(Χξεζηκνπνηνύκε εδώ ηνλ όξν απόζηαζε όπσο ηνλ
ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ θαζεκεξηλή δσή, δειαδή σο ην κήθνο
ηεο εζληθήο νδνύ πνπ ζπλδέεη ηελ Αζήλα κε ηελ
Αιεμαλδξνύπνιε ή αιιηώο σο ην κήθνο ηεο ηξνρηάο πνπ ζα
θάλεη έλα απηνθίλεην όηαλ θηλείηαη από ηελ Αζήλα πξνο ηελ
Αιεμαλδξνύπνιε ή αληίζεηα.) Σηε θπζηθή, γηα λα εθθξάζνπκε
ην κήθνο ηεο ηξνρηάο ηνπ απηνθηλήηνπ ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν
δηάζηεκα. Έηζη, ην (θνληηλόηεξν) δηάζηεκα αλάκεζα ζε Αζήλα
θαη Αιεμαλδξνύπνιε είλαη 870 km.

Να έχεις υπόψη σου
Η ιέμε δηάζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή δωή κε δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Γηα
παξάδεηγκα ιέκε όηη έλα δηαζηεκόπινην παξέκεηλε ζην δηάζηεκα γηα 42 εκέξεο ή όηη
αλάκεζα ζηηο δύν ζπλαληήζεηο ηωλ εθπξνζώπωλ δύν ρωξώλ κεζνιάβεζε δηάζηεκα 5
ωξώλ. Σηηο δύν απηέο πεξηπηώζεηο, ε ιέμε δηάζηεκα έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία από
απηήλ πνπ έρεη ζηε θπζηθή. Απηό ζπκβαίλεη ζπρλά, δειαδή ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε
θαζεκεξηλά λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζηε θπζηθή. Γη’ απηό πξέπεη λα πξνζέρνπκε
λα κε ζπγρένπκε ηηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ηωλ ιέμεωλ.
Έλα απηνθίλεην μεθηλά από ηελ Αζήλα, πεγαίλεη ζηελ Κόξηλζν
θαη επηζηξέθεη ζηελ Αζήλα (αθξηβώο ζην ίδην κέξνο, ζηελ ίδηα
ζέζε) από ηνλ ίδην δξόκν. Η απόζηαζε Αζήλα-Κόξηλζνο είλαη
85 km. Πόζν είλαη ην ζπλνιηθό δηάζηεκα πνπ δηήλπζε ην
απηνθίλεην;…………………….....................................................

H κεηαηόπηζε δείρλεη
ηε κεηαβνιή ηεο ζέζεο
ζε επζεία γξακκή
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Παξόια απηά, ην απηνθίλεην ηειηθά βξίζθεηαη πάιη ζην ίδην
κέξνο (ζηελ ίδηα ζέζε), δειαδή είλαη ζαλ λα κελ κεηαθηλήζεθε
θαζόινπ. Γηα λα πεξηγξαθεί ε παξαπάλσ κεηαβνιή εηζάγεηαη
έλα άιιν κέγεζνο πνπ ιέγεηαη κεηαηόπηζε. Η κεηαηόπηζε
δείρλεη ηε κεηαβνιή ηεο ζέζεο ζώκαηνο ζε επζεία γξακκή, από
ηελ αξρηθή κέρξη ηελ ηειηθή ζέζε, ιόγσ ηεο θίλεζήο ηνπ
(αλεμάξηεηα από ηνλ δξόκν θαη από ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ
έθαλε). Η κεηαηόπηζε παξηζηάλεηαη κε ην επζύγξακκν ηκήκα
πνπ ζπλδέεη αξρηθή θαη ηειηθή ζέζε. Σηελ πεξίπησζε ηήο (κεη'
επηζηξνθήο)
δηαδξνκήο
Αζήλα-Κόξηλζνο-Αζήλα,
πόζε
επνκέλσο είλαη ε κεηαηόπηζε; ………………………………..
Σηελ πεξίπησζε ηεο απιήο δηαδξνκήο Αζήλα-Κόξηλζνο πόζα
είλαη ηα ρηιηόκεηξα γηα ην δηάζηεκα θαη πόζα γηα ηε κεηαηόπηζε;
(γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ρηιηνκέηξσλ ηεο κεηαηόπηζεο,
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηνλ ράξηε θαη ηελ θιίκαθα)
Δηάζηεκα = .......................... Μεηαηόπηζε = ..........................
Σηε κεηαηόπηζε θαη ζην δηάζηεκα δίλνληαη δηάθνξα ζύκβνια,
όπσο ηα s, x θαη d.
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Η έλλνηα ηεο ηαρύηεηαο
Πόζν γξήγνξα ή πόζν αξγά θηλνύληαη ηα ζώκαηα γύξω
καο
Καζεκεξηλά αθνύκε δηάθνξεο εθθξάζεηο πνπ πεξηέρνπλ ηε ιέμε
ηαρύηεηα:
• ΙΧ πξνζέθξνπζε ζε ζηύιν κε ηιηγγηώδε ηαρύηεηα.
• Αλώηαην όξην ηαρύηεηαο ζηηο εζληθέο νδνύο ηα 100 km ηελ
ώξα θ.ιπ.
Σπρλά κάιηζηα ε ηαρύηεηα εθθξάδεηαη σο ζθέην 100 km.
• Σηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ, έρνπλ αθαηξεζεί νη ηπρόλ
ζηάζεηο ησλ απηνθηλήησλ.

Δξωηήζεηο
1. Έλα απηνθίλεην δηαλύεη ηελ απόζηαζε Αζήλα-Τξίπνιε ζε 3
ώξεο θαη έλα δεύηεξν απηνθίλεην δηαλύεη ζηνλ ίδην ρξόλν ηελ
απόζηαζε Αζήλα-Λακία. Πνην από ηα δύν απηνθίλεηα
θηλήζεθε γξεγνξόηεξα; Τη πξέπεη λα μέξνπκε γηα λα
απαληήζνπκε ζ' απηή ηελ εξώηεζε;…………………………....
2. ‘Έλα απηνθίλεην δηαλύεη ηελ απόζηαζε Αζήλα-Θεζζαινλίθε
ζε 6 ώξεο θαη έλα δεύηεξν ζε 7 ώξεο. Πνην από ηα δύν
θηλήζεθε γξεγνξόηεξα; ………………………………………....
…………………………………………………………………….
3. Δύν απηνθίλεηα μεθηλνύλ από ηε Θεζζαινλίθε θαη ην κελ
πξώην θζάλεη ζηα Ιωάλληλα ζε 6 ώξεο, ην δε δεύηεξν ζηελ
Αιεμαλδξνύπνιε ζε 5 ώξεο. Πνην από ηα δύν θηλήζεθε
γξεγνξόηεξα; Μπνξείο λα απαληήζεηο ακέζωο ζ' απηό ην
εξώηεκα ή κήπωο ρξεηάδεηαη ππνινγηζκόο;………………...
..................................................................................................
Από
ηηο
απαληήζεηο
ζηηο
παξαπάλσ
εξσηήζεηο,
ζπκπεξαίλνπκε όηη δύν κεγέζε παίδνπλ ξόιν ζην πόζν
γξήγνξα θηλείηαη έλα ζώκα ή όπσο ιέκε ζηε θπζηθή έλα
θηλεηό. Πνηα είλαη απηά ηα κεγέζε; ………………………………..
4. Η απόζηαζε Αζήλα-Ιωάλληλα είλαη 436 km. Έλα ιεωθνξείν
δηαλύεη απηό ην δηάζηεκα ζε 7 ώξεο. Έλα ΙΧ δηαλύεη ην ίδην
δηάζηεκα ζε 6,5 ώξεο. Πνηα ε ζεκαζία ηνπ ιόγνπ δηάζηεκα/
ρξόλνο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο; Μπνξνύκε από ηελ ηηκή ηνπ
ιόγνπ λα ζπκπεξάλνπκε πνην θηλεηό θηλήζεθε γξεγνξόηεξα;
..................................................................................................
..................................................................................................
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H έλλνηα ηνπ ιόγνπ
δηάζηεκα πξνο ρξόλν

• Είλαη θαλεξό όηη ν ιόγνο δηάζηεκα πξνο ρξόλν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν ηνπ πόζν γξήγνξα θηλήζεθε έλα
θηλεηό. Σηνλ ιόγν απηό ζα δώζνπκε ην όλνκα ηαρύηεηα
(αθξηβέζηεξα κέζε ηαρύηεηα, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ). Γηα
ηελ ηαρύηεηα (ζηα αγγιηθά velocity) ρξεζηκνπνηείηαη ην
ζύκβνιν v.
Σηα πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα, ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ
ιεσθνξείνπ ήηαλ 62,3 km/h (ρηιηόκεηξα ηελ ώξα ή ρηιηόκεηξα
αλά ώξα), ελώ ηνπ ΙΧ ήηαλ 67,1 km/h.
• Να επηβεβαηώζεηο απηέο ηηο ηηκέο, θάλνληαο θη εζύ ηνπο
ππνινγηζκνύο. . .....................................................................
..............................................................................................

Μέζε θαη ζηηγκηαία ηαρύηεηα
Ξέξνπκε όηη όια ηα απηνθίλεηα έρνπλ έλα όξγαλν πνπ κεηξάεη
ηελ ηαρύηεηά ηνπο, ην ηαρύκεηξν. Αλ, όηαλ είκαζηε κέζα ζε
απηνθίλεην, παξαηεξήζνπκε ηη δείρλεη ην ηαρύκεηξν, ζα δνύκε
όηη δελ δείρλεη ζπλερώο ηελ ίδηα ηηκή ηαρύηεηαο, αιιά όηη ε
έλδεημε ζπρλά αιιάδεη. Η ηηκή πνπ δείρλεη ην ηαρύκεηξν ζε θάζε
ζηηγκή ιέγεηαη ζηηγκηαία ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ.

Mέζε θαη ζηηγκηαία
ηαρύηεηα: κπνξεί λα
είλαη δηαθνξεηηθέο,
κπνξεί θαη
λα ζπκπίπηνπλ

Όηαλ ινηπόλ ιέκε όηη ην ιεσθνξείν θηλήζεθε από κηα πόιε ζε
κηα άιιε πόιε κε ηαρύηεηα π.ρ. 62 km/h, δελ ελλννύκε όηη ζε
όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο είρε πάληνηε ηελ ίδηα (ζηαζεξή)
ηαρύηεηα 62 km/h, αθνύ ην ηαρύκεηξν δελ έδεηρλε ζπλέρεηα απηή
ηελ ηηκή. Η ηηκή 62 km/h ιέκε όηη είλαη ε κέζε ηαρύηεηα κε ηελ
νπνία θηλήζεθε ην ιεσθνξείν. Σε θάπνηεο ζηηγκέο βέβαηα ε
έλδεημε ηνπ ηαρπκέηξνπ κπνξεί λα ήηαλ 62 km/h. Τόηε ιέκε όηη
ζπκπίπηεη ε κέζε ηαρύηεηα κε ηε ζηηγκηαία ηαρύηεηα. Ο αξηζκόο
62 ιέγεηαη αξηζκεηηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο θαη ε αξηζκεηηθή ηηκή
κε ηε κνλάδα κεηξήζεσο (km/h) ιέγεηαη κέηξν ηεο ηαρύηεηαο.
Τν ραξαθηεξηζηηθό ηεο κέζεο ηαρύηεηαο είλαη όηη είλαη εθείλε ε
ζηαζεξή ηαρύηεηα πνπ αλ θηλνύληαλ ζπλερώο κε απηήλ ην
απηνθίλεην ζα δηήλπε ηελ ίδηα δηαδξνκή ζηνλ ίδην ρξόλν πνπ
έθαλε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.
Αλ έλα θηλεηό θηλείηαη πξάγκαηη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα επί αξθεηό
ρξόλν (όπσο έλα πινίν ή αεξνπιάλν) ηόηε νη ζηηγκηαίεο θαη ε
κέζε ηαρύηεηεο ζπκπίπηνπλ.
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Δ ΔΡΩΣΗΔΙ
1.Πώο κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε αλ έλα ζώκα θηλείηαη;
2.Πνην ζώκα ζεσξνύκε ζαλ αθίλεην ζώκα γηα ηα θαηλόκελα πνπ κειεηάκε πάλσ ζηε
γε;
3.Τη νλνκάδεηαη ηξνρηά ελόο ηξέλνπ θαη ηη ηξνρηά κηαο κπάιαο πνπ θηλείηαη ζηνλ αέξα;
4.Πόηε κηα θίλεζε ιέγεηαη επζύγξακκε θαη πόηε θακππιόγξακκε ;
5.Τη ελλννύκε κε ηνπο όξνπο δηάζηεκα θαη κεηαηόπηζε;
6.Τη ρξεζηκνπνηνύκε σο κέηξν ηνπ πόζν γξήγνξα θηλείηαη έλα θηλεηό;
7.Τη νλνκάδεηαη ζηηγκηαία ηαρύηεηα θαη ηη κέζε ηαρύηεηα ελόο θηλεηνύ;
8.Τη νλνκάδεηαη κέηξν ηεο ηαρύηεηαο;
9.Πνηα είλαη ηα ζύκβνια ηεο κεηαηόπηζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο;
10.Πώο κπνξνύκε, μέξνληαο ην δηάζηεκα θαη ηνλ ρξόλν, λα ππνινγίζνπκε ηε κέζε
ηαρύηεηα;
11.Πώο κπνξνύκε, μέξνληαο ηε κέζε ηαρύηεηα θαη ηνλ ρξόλν, λα ππνινγίζνπκε ην
δηάζηεκα;
12.Πώο κπνξνύκε, μέξνληαο ην δηάζηεκα θαη ηε κέζε ηαρύηεηα, λα ππνινγίζνπκε ηνλ
ρξόλν;
13.Πνηα ε ζεκαζία ηνπ ιόγνπ ρξόλνο πξνο δηάζηεκα; Θα κπνξνύζε ν ιόγνο απηόο λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο κέηξν ηεο κέζεο ηαρύηεηαο;

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα, λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Η έθθξαζε πνπ ζπλήζσο αθνύκε όηη “έλα απηνθίλεην
ηξέρεη κε ηαρύηεηα 80 ρηιηόκεηξα” είλαη ζσζηή; Γηαηί;
2. Γηα ην παξάδεηγκα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ ΙΧ πνπ
έθαλαλ ηε δηαδξνκή Αζήλα-Ισάλληλα, λα ππνινγίζεηο
ηνλ ιόγν ρξόλνο/δηάζηεκα. Πνηα ε έλλνηα απηνύ ηνπ
ιόγνπ; Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηόο ν ιόγνο σο
κέηξν ηνπ πόζν γξήγνξα θηλείηαη έλα θηλεηό; Πνην
βαζηθό κεηνλέθηεκα έρεη έλαληη ηνπ νξηζκνύ ηεο
ηαρύηεηαο σο δηάζηεκα/ρξόλνο; Μπνξείο λα
πξνηείλεηο πην θαηάιιειν όλνκα γηα ην κέγεζνο απηό;
3. Έλα απηνθίλεην δηήλπζε έλα δηάζηεκα κε κέζε
ηαρύηεηα 55 km/h, ζε ρξόλν 2 σξώλ θαη 15 ιεπηώλ
(2h 15 min). Να ππνινγίζεηο ην δηάζηεκα πνπ δηήλπζε
ην απηνθίλεην.
4. Η ζαιάζζηα απόζηαζε Πεηξαηά-Χίνπ είλαη 165 λαπηηθά κίιηα (1 λαπηηθό κίιη = 1852 κέηξα). Αλ έλα
πινίν ηαμηδεύεη κε κέζε ηαρύηεηα 21 κίιηα ηελ ώξα (21 θόκβνπο), λα ππνινγίζεηο ζε πόζν ρξόλν
ζα θάλεη ην ηαμίδη Πεηξαηάο-Χίνο.
5. Πόζε εθηηκάο όηη είλαη ε (κέζε) ηαρύηεηά ζνπ όηαλ βαδίδεηο κε θαλνληθό βήκα; Να πξνζπαζήζεηο
λα πξνηείλεηο έλαλ ηξόπν γηα λα κεηξήζεηο απηή ηε (κέζε) ηαρύηεηα θαη λα ηε ζπγθξίλεηο κε ηελ
πξνεγνύκελε εθηίκεζή ζνπ.
6. Τηκέο (κέγηζησλ) ηαρπηήησλ (ζε km/h) κεξηθώλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ: Χειώλα: 0,5. Λαγόο: 60.
Άινγν: 65. Ληνληάξη: 40. Λενπάξδαιε: 100. Νπρηεξίδα: 28. Αεηόο: 190. Ξηθίαο: 80.
7. Ελδεηθηηθέο ηηκέο (κέγηζησλ) ηαρπηήησλ δηαθόξσλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζε km/h: Απηνθίλεην: 190.
Πινίν: 40. Τξέλν πςειήο ηαρύηεηαο: 180. Αεξνπιάλν επηβαηηθό: 300. Αεξνπιάλν πνιεκηθό
ππεξερεηηθό: 700. Εμάιινπ: Ταρύηεηα ήρνπ: 340 m/s =....;....km/h. Ταρύηεηα θσηόο: 300.000 km/s
= ……….. ; …….. km/h.
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14ο Μάζεκα
ΔΤΝΑΜΕΙ
Μια κοινή αιτία για αλλαγές της κίνησης και για παραμορυώσεις

Με ηελ έλλνηα ηεο δύλακεο είκαζηε εμνηθεησκέλνη από ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Λέκε “βάιε
πεξηζζόηεξε δύλακε”, “ηξάβεμε δπλαηά”, “ζπξώμε δπλαηά”, “ζθίμε δπλαηά”, “ν έλαο είλαη
πην δπλαηόο από ηνλ άιιν” θ.ν.θ. Σην κάζεκα απηό ζα κειεηήζνπκε θαιύηεξα ηηο δπλάκεηο
από ηελ άπνςε ηεο θπζηθήο.

Η έλλοηα ηες δύλακες
0 διαιηηηήρ ζθύπιξε πέναληι. Η μπάλα ηοποθεηήθηκε ζηα ένηεκα βήμαηα από ηη
γπαμμή ηον ηέπμαηορ, έναρ παίκηηρ πήπε θόπα και ζούηαπε δςναηά.
Η μπάλα καηεςθςνόηαν ζηο γάμμα ηηρ εζηίαρ, αλλά ο ηεπμαηοθύλακαρ
εκηινάσηηκε και ακούμπηζε λίγο ηη μπάλα με ηα σέπια ηος.
Αςηό ήηαν απκεηό για να αλλάξει ηην καηεύθςνζη ηηρ
μπάλαρ και να μην μπει
ζηα δίσηςα. Άλλοι θεαηέρ
απογοηηεύηηκαν και
άλλοι ανακοςθίζηηκαν.
• Βξίζθεζαη κπξνζηά ζε κηα θιεηζηή πόξηα πνπ έρεη γξακκέλε
ηελ νδεγία ΩΘΗΑΣΔ ή ΠΡΩΞΣΔ. Ση ζα θάλεηο γηα λα κπεηο
θαη ηη ζα ζπκβεί όηαλ ζα ζπξώμεηο ηελ πόξηα;
• ε κηα ζρνιηθή αίζνπζα, ν θαζεγεηήο ζπξώρλεη γηα ιίγν κηα
ζηδεξέληα κπίιηα, πξνο κηα θαηεύζπλζε, πάλω ζ' έλα ηξαπέδη
θαη ηελ αθήλεη λα θηλεζεί. Δλώ ε κπίιηα θηλείηαη πξνο ηελ
θαηεύζπλζε πνπ ηεο έδωζε ν θαζεγεηήο, θαηά πεξίεξγν
ηξόπν μαθληθά ε ηξνρηά ηεο θακππιώλεηαη. Η απνξία ιύλεηαη
όηαλ δηαπηζηώλεηαη όηη πάλω ζην ηξαπέδη ν θαζεγεηήο είρε
αθήζεη (ηπραία ή θαη επίηεδεο) έλαλ καγλήηε.
ε όιεο ηηο παξαπάλω πεξηπηώζεηο, θάηη άιιαμε ζηελ θίλεζε
ελόο ζώκαηνο. Η κπάια ήηαλ αθίλεηε, αιιά ην πόδη ηνπ παίθηε
ηελ έζεζε ζε θίλεζε. Καηεπζπλόηαλ πξνο ηα δίρηπα, αιιά ην
ρέξη ηνπ ηεξκαηνθύιαθα ηεο άιιαμε ηελ θίλεζε. Η πόξηα
αλνίγεη κόιηο ηελ ζπξώμεηο. Ο καγλήηεο άιιαμε (θακπύιωζε)
ηελ ηξνρηά ηεο ζηδεξέληαο κπίιηαο.
Αιιαγή θηλεηηθής
θαηάζηαζες
ελός ζώκαηος
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Αηηία ηεο αιιαγήο ηεο θίλεζεο ή αθξηβέζηεξα αιιαγήο ηεο
θηλεηηθής θαηάζηαζες ήηαλ ν παίθηεο πνπ θιόηζεζε ηελ
κπάια, ν ηεξκαηνθύιαθαο πνπ απέθξνπζε ην ζνπη, εζύ πνπ
ζα ζπξώμεηο ηελ πόξηα, ν καγλήηεο πνπ άιιαμε ηελ ηξνρηά

14. Γπλάκεηο

ηεο ζηδεξέληαο κπίιηαο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ε αηηία ηεο
αιιαγήο ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο έθαλε θάηη. Λέκε ηόηε όηη
αζθήζεθε κηα δύλακε. ε ηειηθή αλάιπζε:
• Αηηία ηεο αιιαγήο ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο ελόο ζώκαηνο
είλαη κία ή πεξηζζόηεξεο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα.
• Μηα δύλακε κπνξεί λα είλαη ε αηηία αιιαγήο ηεο θηλεηηθήο
θαηάζηαζεο ελόο ζώκαηνο.
Αο εμεηάζνπκε ηώξα
πξνεγνύκελεο πξάμεηο.

κεξηθέο

δηαθνξεηηθέο

από

ηηο

• Παίξλεηο έλα ραξηί θαη ην ηζαιαθώλεηο.
• Πηάλεηο έλα ιάζηηρν θαη ην ηεληώλεηο
• Πηάλεηο κηα κπάια θαη ηε ζπκπηέδεηο.
Καη ηώξα έρνπλ ζπκβεί θάπνηεο αιιαγέο ζε θάπνηα ζώκαηα.
• Έρνπκε ηώξα αιιαγή ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζσκάησλ;
(Ήηαλ αθίλεηα θαη θηλήζεθαλ, ή θηλνύληαλ θαη ζηακάηεζαλ ή
θηλνύληαλ θαη άιιαμε ε θίλεζή ηνπο;)

Παρακόρθωζε
ελός ζώκαηος

Βέβαηα θάπνην είδνο θίλεζεο ππάξρεη θη εδώ, αιιά
πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ηειηθό απνηέιεζκα, ε
ηειηθή θαηάζηαζε ηωλ ζωκάηωλ πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ
αξρηθή. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ηα ζώκαηα έπαζαλ αιιαγή,
κόληκε ή πξνζωξηλή, ηνπ ζρήκαηόο ηνπο, όπωο ιέκε
παξακνξθώζεθαλ, πάζαλε……………………………………..
Πνηνο πξνθάιεζε ηηο παξακνξθώζεηο; Δζύ πξνθαλώο. ε
ηειηθή αλάιπζε, δερόκαζηε όηη αηηία ηωλ παξακνξθώζεωλ είλαη
δπλάκεηο πνπ άζθεζεο εζύ πάλω ζηα ζώκαηα.
• Μηα δύλακε επνκέλσο κπνξεί
παξακόξθσζε ελόο ζώκαηνο.

λα

πξνθαιέζεη

θαη

Δπνκέλωο:
Oρηζκός
ηες δύλακες

• Δύλακε είλαη ε αηηία αιιαγήο ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο ή ηεο
παξακόξθσζεο ελόο ζώκαηνο.
ηε δύλακε (ζηα αγγιηθά force) δίλεηαη ην ζύκβνιν F.

Μέηρεζε δσλάκεωλ
Γηα λα κεηξήζνπκε κηα δύλακε αξθεί λα κεηξήζνπκε ην
απνηέιεζκα ηεο δύλακεο. ύκθωλα κε ηα παξαπάλω, κηα
δύλακε κπνξεί…………………………. ή λα ………………………
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Πνην από ηα δύν απνηειέζκαηα πξνζθέξεηαη θαιύηεξα, θαηά
ηε γλώκε ζνπ, γηα λα ην ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα κεηξνύκε ηηο
δπλάκεηο; ………………………………………………………….
• Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα ειαηήξην γηα λα
ζπγθξίλνπκε δύν δπλάκεηο; ......................................................

Πείρακα 1
Να ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ειαηήξην, ηνπ νπνίνπ ην
έλα άθξν είλαη ζηεξεωκέλν ζε ζηαζεξό ζεκείν, θαη
θξαηώληαο ην ζε νξηδόληηα ζέζε (πάλω ζε έλα
ηξαπέδη), λα ην ηεληώζεηε, αζθώληαο κε ην ρέξη ζαο
ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ πξώηα κηα κηθξή δύλακε θη
έπεηηα κηα κεγαιύηεξε. Να ζπγθξίλεηε ηηο δύν
επηκεθύλζεηο ηνπ ειαηεξίνπ.

Πείρακα 2
Να ρξεζηκνπνηήζεηε ην ίδην ειαηήξην, αιιά ηώξα θξαηώληαο ην θαηαθόξπθα, λα
αλαξηήζεηε (λα θξεκάζεηε) από ην θάηω κέξνο ηνπ έλα ‘βάξνο’. Να κεηξήζεηε κε έλα
ππνδεθάκεηξν ηελ επηκήθπλζε ηνπ ειαηεξίνπ θαη λα ηελ ζεκεηώζεηε................................
Να επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία απηή, αλαξηώληαο πξώηα δηπιάζην θη έπεηηα ηξηπιάζην
‘βάξνο’ (δύν ίδηα θαη ηξία ίδηα βάξε). Να ζπγθξίλεηε ηηο ηξεηο επηκεθύλζεηο ηνπ
ειαηεξίνπ. Ση ζπκπέξαζκα βγάδεηε; ..................................................................................

Δίλαη θαλεξό όηη ηα ‘βάξε’ αζθνύλ κηα δύλακε ζην ειαηήξην. Η
δύλακε απηή νθείιεηαη ζηελ έιμε πνπ αζθεί ε γε ζε θάζε ζώκα
θαη ιέγεηαη βάρος ηνπ ζώκαηνο.
Από ηα καζεκαηηθά μέξνπκε όηη δύν κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη
κεηαμύ ηνπο έηζη ώζηε όηαλ δηπιαζηάδεηαη ην έλα δηπιαζηάδεηαη
θαη ην άιιν, θ.ιπ. ιέγνληαη …………………………….κεγέζε.
Η δύλακε επνκέλσο πνπ αζθνύκε ζε έλα ειαηήξην θαη ε
απνκάθξπλζε ηνπ ειαηεξίνπ είλαη κεγέζε ……… .............. ….
Νόκος
ηοσ Hooke
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Σν ζπκπέξαζκα είλαη κηα ζεκαληηθή πξόηαζε ηεο Φπζηθήο πνπ
ιέγεηαη νόμος τοσ Hooke.

14. Γπλάκεηο

Σν ειαηήξην είλαη έλα από ηα πην ελδηαθέξνληα ζπζηήκαηα ηεο
πεηξακαηηθήο θπζηθήο. Μπνξεί κε ηελ επίδξαζε κηαο δύλακεο
λα ζπζπεηξώλεηαη, αιιά θαη λα ηεληώλεηαη. Σόζν ε
ζπζπείξωζε όζν θαη ην ηέληωκα ηνπ ειαηεξίνπ πξνθαινύλ
παξακόξθωζή ηνπ.

Mεηρούκε δσλάκεης κε
έλα θαηάιιειο ειαηήρηο
(δσλακόκεηρο)

Έλα ειαηήξην, θαηάιιεια βαζκνινγεκέλν, κπνξεί επνκέλωο
λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξνύκε δπλάκεηο. Σν όξγαλν απηό
ιέγεηαη δσλακόκεηρο. Με ην δπλακόκεηξν ζπγθξίλνπκε ηελ
παξακόξθωζε πνπ πξνθαιεί κηα δύλακε κε ηελ παξακόξθωζε
πνπ πξνθαιεί κηα άιιε δύλακε πνπ ηελ παίξλνπκε ωο κνλάδα
δύλακεο.

Μολάδα δύλακες

1 ληούηολ (1 N):
κολάδα δύλακες

ην Γηεζλέο ύζηεκα Μνλάδωλ (SI) έρεη θαζνξηζηεί ωο κνλάδα
δύλακεο κηα δύλακε πνπ ιέγεηαη 1 ληνύηνλ (newton) θαη
ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα Ν. Σν όλνκα απηό έρεη δνζεί πξνο
ηηκή ηνπ κεγάινπ Άγγινπ θπζηθνύ θαη καζεκαηηθνύ Νεύηωλα
(Sir Isaak Newton, 1642-1727).
Γηα λα γίλεη αληηιεπηό ην κέγεζνο ηεο δύλακεο 1Ν, αλαθέξνπκε
δύν παξαδείγκαηα:
α) Έλα κέηξην ιεκόλη έρεη βάξνο 1Ν πεξίπνπ, όηαλ βξίζθεηαη
ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο.
β) Η δύλακε πνπ αζθνύκε ζην πάλω άθξν ελόο ζηπινύ γηα λα
θαηεβεί ε γξαθίδα είλαη πεξίπνπ 1Ν.

Bάρος 1 N αληηζηοητεί
ζε κάδα ~100g

Γεληθά, έλα ζώκα κε κάδα 100 g έρεη βάξνο 1 Ν πεξίπνπ, όηαλ
βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Πόζν βάξνο έρεη έλα ζώκα
κάδαο 1 kg; ...............................................................................

Να έχεις υπόψη σου
Πνηέ λα κελ ζπγρέεηο ην βάξνο ελόο ζώκαηνο κε ηε κάδα ηνπ. Δίλαη δύν δηαθνξεηηθά
κεγέζε ζηε θπζηθή, έζηω θαη αλ ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα δελ θάλνπκε δηάθξηζε. Σν
βάξνο ελόο ζώκαηνο είλαη δύλακε. ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, βάξνο ελόο ζώκαηνο είλαη
ε δύλακε κε ηελ νπνία ε γε έιθεη ην ζώκα (βιέπε 16ό Μάζεκα). Γη' απηό, θαη ην βάξνο
κεηξείηαη ζε ληνύηνλ.
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Μηα δύλακε ζεωξείηαη όηη είλαη ε αηηία γηα δύν νκάδεο θαηλνκέλωλ. Πνηα είλαη απηά ηα
θαηλόκελα; Να δνζνύλ παξαδείγκαηα από θάζε νκάδα θαηλνκέλωλ.
2.Πώο νξίδεηαη ε δύλακε ζηε θπζηθή;
3.Πνην είλαη ην ζύκβνιν ηεο δύλακεο;
4.Με ηη όξγαλα κεηξνύκε ηηο δπλάκεηο, από ηη απνηεινύληαη απηά θαη πνύ ζηεξίδεηαη ε
ιεηηνπξγία ηνπο;
5.Πνηα ε κνλάδα δύλακεο ζην Γηεζλέο ύζηεκα Μνλάδωλ (SI);

Γηα λα γλωρίζεης περηζζόηερα, λα
ζθεθζείς θαη λα θαηαιάβεης γηαηί
Ση ελλννύκε όηαλ ιέκε όηη έλαο άλζξωπνο έρεη κεγάιε κπηθή δύλακε;
Να αλαθέξεηο κηα πεξίπηωζε όπνπ ε δξάζε κηαο δύλακεο απμάλεη ηελ ηαρύηεηα ελόο ζώκαηνο.
Να αλαθέξεηο κηα πεξίπηωζε όπνπ ε δξάζε κηαο δύλακεο ειαηηώλεη ηελ ηαρύηεηα ελόο ζώκαηνο.
Έλαο ηνμόηεο εθηνμεύεη έλα βέινο. Πνηα δύλακε είλαη ε αηηία ηεο εθηόμεπζεο ηνπ βέινπο;
Γηα λα αζθεζεί κηα δύλακε από έλα ζώκα ζε έλα άιιν ζώκα είλαη πάληνηε απαξαίηεην λα
βξίζθνληαη ηα δύν ζώκαηα ζε επαθή; Μπνξείο λα αλαθέξεηο πεξηπηώζεηο όπνπ έλα ζώκα αζθεί
ζε άιιν κηα δύλακε από καθξπά (κηα εμ απνζηάζεωο δύλακε);
6. Έρνπκε έλα πνδήιαην αθνπκπηζκέλν ζην έδαθνο αλάπνδα. Γπξίδνπκε κε ην ρέξη ην πεληάιη ηνπ
πνδειάηνπ θαη απηό (ην πεληάιη) θηλείηαη. Ση είδνπο θίλεζε θάλεη ην πεληάιη; Σελ ίδηα θίλεζε θάλεη
θαη κηα πόξηα πνπ ηελ αλνίγεηο ζπξώρλνληάο ηελ, αζθώληαο δειαδή πάλω ηεο κηα δύλακε. Αλ
όκωο ζπξώμεηο π.ρ. κηα θαξέθια, απηή κεηαθηλείηαη γηα ιίγν θαη δελ θάλεη θίλεζε όπωο ην πεληάιη
ηνπ πνδειάηνπ ή ε πόξηα. Ση είλαη εθείλν πνπ θάλεη ώζηε ην πεληάιη θαη ε πόξηα λα θάλνπλ
δηαθνξεηηθή θίλεζε από ηελ θαξέθια, παξόινλ όηη θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο εζύ άζθεζεο κηα
παξόκνηα δύλακε;
1.
2.
3.
4.
5.
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15ν Μάζεκα
Η ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ, Η ΣΑΥΤΣΗΣΑ, Η ΔΤΝΑΜΗ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΝΤΜΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Έτοσν μέηρο, ζημείο εθαρμογής, διεύθσνζη και θορά και παριζηάνονηαι με βέλη
(διανύζμαηα)

Οξηζκέλα γλωζηά καο θπζηθά κεγέζε, όπωο ν ρξόλνο, ε κάδα, ε ζεξκνθξαζία,
πεξηγξάθνληαη πιήξωο κόλν κε ηελ αξηζκεηηθή ηνπο ηηκή θαη ηε κνλάδα κέηξεζήο ηνπο,
π.ρ. 3 δεπηεξόιεπηα (3 s), 2 ρηιηόγξακκα (2 kg), 25 βαζκνί Κειζίνπ (25°C). Τέηνηα κεγέζε
ιέγνληαη κνλόκεηξα κεγέζε. Υπάξρνπλ όκωο θαη αξθεηά θπζηθά κεγέζε γηα ηα νπνία κόλε
ε παξαπάλω πιεξνθνξία δελ είλαη αξθεηή. Τέηνηα κεγέζε είλαη ε κεηαηόπηζε, ε ηαρύηεηα, ε
δύλακε θ.ά. Τα κεγέζε απηά είλαη όπωο ιέκε δηαλπζκαηηθά κεγέζε.

Ση ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε γηα λα θαζνξίζνπκε
επαθξηβώο κηα κεηαηόπηζε, κηα ηαρύηεηα ή κηα
δύλακε
Σηελ θαζεκεξηλή δσή ιέκε όηη έλα ιεσθνξείν θηλήζεθε κε
(κέζε) ηαρύηεηα 70 ρικ/ώξα, ρσξίο λα καο ελδηαθέξεη
νπσζδήπνηε από πνύ μεθίλεζε, πνύ πήγε, από πνην δξόκν
πήγε, αλ θηλήζεθε π.ρ. από Αζήλα πξνο Θεζζαινλίθε ή
αληίζεηα. Σηε θπζηθή, ζπρλά κάο ελδηαθέξνπλ πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε.
• Κάπνηνο μέλνο ζάο ξωηάεη ζηνλ δξόκν πνύ βξίζθεηαη θάπνην
αμηνζέαην. Αξθεί κόλε ε απόζηαζε γηα λα ην βξεη; Τη άιιν
ρξεηάδεηαη;
• Όηαλ ιέκε όηη έλα απηνθίλεην δηήλπζε διάζηημα 870 ρικ.,
έρνπκε δώζεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
μέξνπκε ηε μεηαηόπιζή ηνπ; Τη άιιν ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε;
• Έλαο πνδνζθαηξηζηήο εθηειεί έλα πέλαιηη. Παίξλεη θόξα θαη
θινηζάεη ηελ κπάια κε δύναμη. Η κπάια κπνξεί λα πάεη ζηα
δίρηπα, αιιά κπνξεί θαη λα βγεη άνπη. Σηελ πεξίπηωζε πνπ
αζηνρήζεη, ηη κπνξεί λα ζπλέβε ζε ζρέζε κε ηε δύναμη πνπ
άζθεζε κε ην πόδη ηνπ ζηελ κπάια ν πνδνζθαηξηζηήο;
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15. H κεηαηόπηζε, ε ηαρύηεηα, ε δύλακε είλαη δηαλπζκαηηθά κεγέζε

Μνλόκεηξα θαη δηαλπζκαηηθά κεγέζε

H κάδα, ν ρξόλνο,
ε ζεξκνθξαζία είλαη
μονόμεηρα μεγέθη

H κεηαηόπηζε,
ε ηαρύηεηα,
ε δύλακε είλαη
διανσζμαηικά μεγέθη

Πνιιά θπζηθά κεγέζε όπσο ε κάδα, ν ρξόλνο, ε ζεξκνθξαζία,
[π.ρ. ρξόλνο 3 δεπηεξόιεπηα (3 s), κάδα 2 ρηιηόγξακκα (2 kg),
ζεξκνθξαζία 25 βαζκνί Κειζίνπ (25 Cν) ] θαζνξίδνληαη πιήξσο
από ηελ αξηζκεηηθή ηηκή ηνπο θαη από ηε κνλάδα κέηξεζήο
ηνπο. Η αξηζκεηηθή ηηκή καδί κε ηε κνλάδα κέηξεζεο ιέκε όηη
απνηεινύλ ην κέηξν ηνπ κεγέζνπο. Μεγέζε όπσο ηα
πξνεγνύκελα (ρξόλνο, κάδα, ζεξκνθξαζία) πνπ θαζνξίδνληαη
πιήξσο κόλν από ην κέηξν ηνπο ιέγνληαη κνλόκεηξα κεγέζε.
Αληίζεηα, άιια κεγέζε, όπσο ε κεηαηόπηζε, ε ηαρύηεηα θαη ε
δύλακε, δελ θαζνξίδνληαη από κόλν ην κέηξν ηνπο, π.ρ.
κεηαηόπηζε 156,3 κέηξα (156,3 m), ηαρύηεηα 80 ρηιηόκεηξα ηελ
ώξα (80 km/h), δύλακε 5 ληνύηνλ (5 Ν). Γηα λα ηα δηαθξίλνπκε
από ηα κνλόκεηξα κεγέζε, ηα νλνκάδνπκε δηαλπζκαηηθά
κεγέζε (από ην δηάλπζκα, από ην ξήκα δηαλύω).
Γηα λα παξαζηήζνπκε ή λα δείμνπκε έλα κνλόκεηξν κέγεζνο,
π.ρ. ηε κάδα ελόο ζώκαηνο (π.ρ. έλα ηξαπέδη κε κάδα 12,3 kg),
αξθεί λα δώζνπκε επνκέλσο δύν κόλν ζηνηρεία πιεξνθνξίαο,
ηα εμήο: ....................................................................................
................................................................................................
Γηα λα παξαζηήζνπκε όκσο έλα δηαλπζκαηηθό κέγεζνο,
ρξεζηκνπνηνύκε έλαλ ζπκβνιηθό ηξόπν. Γηα λα καληέςεηο ηνλ
ηξόπν απηόλ, ζνπ δεηνύκε λα ζπκεζείο πώο δείρλεηαη ζηνπο
δξόκνπο πάλσ ζε πηλαθίδεο ην πξνο ηα πνύ πξέπεη λα πάεη
θαλείο γηα λα θζάζεη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κέξνο κηαο
πόιεο. Πνην ζύκβνιν ρξεζηκνπνηείηαη;

Ηξάθιεην

4

Αζήλα 7
Λακία 197
Tα ηέζζεξα
ραξαθηεξηζηηθά
ελόο δηαλύζκαηνο
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Αο πάξνπκε πξώηα ηε κεηαηόπηζε. Τε
ζεκεηώλνπκε κε έλα βέινο πνπ ην
νλνκάδνπκε δηάλπζκα ή άλπζκα. Τν
δηάλπζκα κάο δείρλεη από πνύ μεθηλάεη ην
θηλεηό (αξρή ηνπ βέινπο), πξνο ηα πνύ
θηλείηαη (δηεύζπλζε ηνπ δηαλύζκαηνο) θαη
πνύ θαηαιήγεη (αηρκή ηνπ βέινπο).

Τν ζεκείν από ην νπνίν μεθηλά ην βέινο ιέγεηαη ζεκείν
εθαξκνγήο ηνπ δηαλύζκαηνο, ελώ ην ζεκείν ζην νπνίν
ηειεηώλεη, ηέινο ηνπ δηαλύζκαηνο. Η επζεία πάλσ ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ην δηάλπζκα ιέγεηαη δηεύζπλζε ηνπ δηαλύζκαηνο.
Αξρή, ηέινο θαη δηεύζπλζε (θαη νπζηαζηηθά κόλν ην ηέινο) ηνπ
δηαλύζκαηνο κάο δίλνπλ θαη κηα άιιε πιεξνθνξία: ηε θνξά

15. H κεηαηόπηζε, ε ηαρύηεηα, ε δύλακε είλαη δηαλπζκαηηθά κεγέζε

ηνπ δηαλύζκαηνο (ηε θνξά ηεο κεηαηόπηζεο). Δηεύζπλζε θαη
θνξά θαζνξίδνπλ από θνηλνύ (δειαδή καδί) ηελ θαηεύζπλζε
ηεο θίλεζεο.
Αο πάκε ηώξα ζηελ ηαρύηεηα. Καη απηή είλαη …………………….
............................................................................. , άξα πξέπεη
θαη γη' απηήλ λα θαζνξίζνπκε ην κέηξν ηεο, ην ζεκείν εθαξκνγήο
ηεο, ηε δηεύζπλζε θαη ηε θνξά ηεο (ή ηελ θαηεύζπλζή ηεο).

Η θνξά ηεο θίλεζεο είλαη θαη θνξά ηεο ηαρύηεηαο. Η επζεία
πάλσ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο ιέγεηαη
δηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο. Τέινο, ε αηρκή ηνπ βέινπο δείρλεη ηε
θνξά ηεο ηαρύηεηαο. ‘Οηαλ έλα απηνθίλεην θηλείηαη πάλσ ζε
επζεία, ηόηε ε δηεύζπλζε ηνπ δηαλύζκαηνο ηεο ηαρύηεηαο είλαη
ζηαζεξή θαη ζπκπίπηεη κε ηε δηεύζπλζε ………………………...
Όηαλ όκσο θηλείηαη ζηε ζηξνθή ελόο δξόκνπ, ε δηεύζπλζε ησλ
δηαλπζκάησλ ηόζν ηεο κεηαηόπηζεο όζν ηεο ηαρύηεηαο
αιιάδνπλ ζπλερώο.
• Τα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά, γλωξίζκαηα ελόο δηαλύζκαηνο
(1)………………………
(2)………………………
(3) ...................... θαη………………..
(4) .................... .................. ραξαθηεξίδνπλ θαη κηα δύλακε.
• Σπκπέξαζκα Η κεηαηόπηζε, ε ηαρύηεηα θαη ε δύλακε είλαη
δηαλπζκαηηθά κεγέζε, δειαδή ραξαθηεξίδνληαη από ην κέηξν
ηνπο (αξηζκεηηθή ηηκή θαη κνλάδα κέηξεζεο), ην ζεκείν
εθαξκνγήο, ηε δηεύζπλζε θαη ηε θνξά ηνπο. Γη' απηό
ζπκβνιίδνληαη κε δηαλύζκαηα.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Όηαλ ιέκε όηη έλα απηνθίλεην δηήλπζε δηάζηεκα 870 ρικ., έρνπκε δώζεη όιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα μέξνπκε ηε κεηαηόπηζε ηεο ζέζεο ηνπ; Τη άιιν
ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε ;
2. Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε κηα δύλακε, δελ αξθεί λα θαζνξίδνπκε κόλν ην κέγεζόο ηεο.
Τη άιιν απαηηείηαη;
3. Τη νλνκάδνπκε κνλόκεηξν κέγεζνο;
4. Τη νλνκάδνπκε δηαλπζκαηηθό κέγεζνο;
5. Πώο παξηζηάλνπκε ζπκβνιηθά έλα δηαλπζκαηηθό κέγεζνο θαη πώο νλνκάδνπκε ην
ζύκβνιν απηό;
6. Τη νλνκάδεηαη δηάλπζκα ή άλπζκα; Πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο δηαλύζκαηνο θαη ηη
πιεξνθνξίεο δίλεη θαζέλα από απηά;
7. Τη νλνκάδνληαη: (α) ζεκείν εθαξκνγήο, (β) ηέινο, (γ) δηεύζπλζε, (δ) θνξά, (ε)
θαηεύζπλζε θαη (ζη) κέηξν ελόο δηαλύζκαηνο;
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8. Πώο θαζνξίδνληαη ην ζεκείν εθαξκνγήο, ην ηέινο, ε δηεύζπλζε θαη ε θνξά ησλ
δηαλπζκάησλ ηεο κεηαηόπηζεο, ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο δύλακεο;

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα, λα
ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Υπνδηαίξεζε έλα επζύγξακκν ηκήκα ζε δέθα ίζα δηαζηήκαηα θαη αξίζκεζέ ηα από ην 0 κέρξη ην
10. Μηα κπίιηα θηλείηαη από ηε ζέζε 2 ζηε ζέζε 8. Μηα δεύηεξε κπίιηα θηλείηαη από ηε ζέζε 10 ζηε
ζέζε 4. Τέινο, κηα ηξίηε κπίιηα θηλείηαη από ηε ζέζε 0 ζηε ζέζε 6. Να ζρεδηάζεηο ηα δηαλύζκαηα
ησλ κεηαηνπίζεσλ θάζε κπίιηαο. Πνηαο κπίιηαο ην κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο είλαη κεγαιύηεξν;
2. Έλα αεξνπιάλν απνγεηώλεηαη από ην αεξνδξόκην «Eι. Bεληδέινο» θαη πξνζγεηώλεηαη ζε έλα
άιιν αεξνδξόκην πνπ βξίζθεηαη 329 km βνξεηνδπηηθά ηεο Αζήλαο ζε επζεία γξακκή. Να
ζρεδηάζεηο ην δηάλπζκα ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ αεξνπιάλνπ.
3. Έλαο καζεηήο μεθίλεζε από ην κέζν ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη πεξπάηεζε ηηο παξαθάησ
απνζηάζεηο ηε κία κεηά ηελ άιιε: α) 3 m αλαηνιηθά. β) 2 m βόξεηα, γ) 3 m δπηηθά. Σε
ρηιηνζηνκεηξηθό ραξηί, λα ζρεδηάζεηο ηηο κεηαηνπίζεηο ηνπ καζεηή, αθνύ πξώηα θαζνξίζεηο κηα
θιίκαθα. Πνηα είλαη ε ηειηθή απόζηαζε θαη πνηα ε κεηαηόπηζε ηνπ καζεηή από ην ζεκείν πνπ
μεθίλεζε;
4. Έλα πινίν ηαμηδεύεη πξνο βνξξά κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 60 km/h. Έλα άιιν πινίν ηαμηδεύεη πξνο
αλαηνιάο κε ηελ ίδηα ζηαζεξή ηαρύηεηα. Από ηελ άπνςε ηεο θπζηθήο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ηα
δύν πινία έρνπλ ηηο ίδηεο ηαρύηεηεο;

5. Σην ζρήκα, ην θάζε παηδί αζθεί
ηελ ίδηα ζε κέηξν δύλακε, 20 Ν,
ζην ζρνηλί πνπ ηξαβά. Από ηελ
άπνςε ηεο θπζηθήο, είλαη ίζεο νη
ηξεηο απηέο δπλάκεηο;

6. Σηηο παξαθάησ εηθόλεο λα ζρεδηάζεηο ηα δηαλύζκαηα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύλ:
α) Τν ρέξη ηνπ θνξηηζηνύ ζην λήκα. β) Ο αξζηβαξίζηαο ζηα βάξε. γ) Η γε ζην
δνξπθόξν. δ) Ο καγλήηεο ζηε ζηδεξέληα ζθαίξα
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16ν Μάζεκα
ΒΑΡΟ - ΒΑΡΤΣΗΣΑ - ΠΔΓΙΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ
Το βάπορ ενόρ ζώμαηορ είναι δύναμε
πος αζκεί ε γε ζηο ζώμα

Τν βάξνο ελόο ζώκαηνο: κηα εμ απνζηάζεσο ή εμ επαθήο δύλακε θαη κεηξείηαη θη απηό ζε
ληνύηνλ. Είλαη ε δύλακε κε ηελ νπνία ε γε έιθεη ην ζώκα, ηόζν όηαλ απηό αθήλεηαη ειεύζεξν
ζηνλ αέξα, όζν θαη όηαλ ζηεξίδεηαη πάλσ ζε έλα άιιν ζώκα. Τν βάξνο ελόο ζώκαηνο δελ
είλαη ίδην ζε όια ηα κέξε ηεο γεο ή ζε όια ηα ύςε από ηε γε ή ζε έλα άιιν νπξάλην ζώκα.
Τέινο, σο δύλακε, ην βάξνο είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο.

Η έλλνηα ηνπ βάξνπο ελόο ζώκαηνο
Τν βάξνο σο εμ απνζηάζεσο δύλακε

Γηαηί πέθηνπλ
ηα ζώκαηα

Κξαηνύκε κε ηα ρέξηα καο έλα αληηθείκελν. Αλ ην αθήζνπκε
από ηα ρέξηα καο, μέξνπκε όηη απηό ζα πέζεη θάησ, π.ρ. ζην
δάπεδν. Ξέξνπκε βέβαηα όηη ην αληίζεην δελ είλαη δπλαηόλ λα
γίλεη, λα ζεθσζεί δειαδή από θάησ έλα ζώκα θαη λα αλεβεί
κόλν ηνπ ςειόηεξα. Τέινο, όινη πξέπεη λα γλσξίδνπκε (από
ηελ εκπεηξία καο θαη από ην δεκνηηθό ζρνιείν) όηη έλα ζώκα
πνπ θξαηνύκε, αλ ην αθήζνπκε ειεύζεξν, ζα πέζεη θάησ δηόηη
αζθείηαη ζ’ απηό κηα δύλακε από ………………………………….
Η δύλακε απηή ιέγεηαη βάξνο ηνπ ζώκαηνο. Σην βάξνο δίλεηαη
ην ζύκβνιν Β.

Πείξακα 1
Χξεζηκνπνηώληαο έλα δπλακόκεηξν θαη δηάθνξα ζώκαηα, λα δείμεηε όηη πξάγκαηη θάζε
ζώκα ιόγσ ηνπ βάξνπο ηνπ αζθεί κηα δύλακε πάλσ ζην ειαηήξην ηνπ δπλακνκέηξνπ. Να
βξείηε αλ ην βάξνο αζθείηαη ζην δπλακόκεηξν θαη όηαλ έρνπκε ην δπλακόκεηξν θαη ην
ζώκα ζε νξηδόληηα ζέζε (πάλσ ζε έλα ηξαπέδη). Τέινο, κε ηε βνήζεηα ηνπ δπλακνκέηξνπ,
λα πξνζδηνξίζεηε ην βάξνο δηαθόξσλ ζσκάησλ.

Διθηηθέο δπλάκεηο
αλάκεζα ζε
νπξάληα ζώκαηα

Οη επηζηήκνλεο δέρνληαη όηη δύν πιηθά ζώκαηα πνπ δελ
αθνπκπά ην έλα ην άιιν αζθνύλ ην έλα ζην άιιν κηα εμ
απνζηάζεωο ειθηηθή δύλακε: ηα ζώκαηα αιιειεπηδξνύλ. Η
δύλακε απηή είλαη ηόζν κεγαιύηεξε όζν κεγαιύηεξεο είλαη νη
κάδεο ησλ δύν ζσκάησλ, αιιά θαη όζν πιεζηέζηεξα ην έλα ζην
άιιν βξίζθνληαη ηα δύν ζώκαηα. Πξνθαλώο νη ειθηηθέο απηέο
δπλάκεηο είλαη πνιύ κεγάιεο όηαλ αζθνύληαη αλάκεζα ζε
νπξάληα ζώκαηα, όπσο π.ρ. ήιην θαη γε ή γε θαη θεγγάξη.
Αληηζέησο, νη ειθηηθέο δπλάκεηο αλάκεζα ζηα ζπλήζε ζώκαηα
είλαη ηόζν κηθξέο, ώζηε πξαθηηθά είλαη ζαλ λα κελ ππάξρνπλ.
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Αιιά θαη αλάκεζα ζηε γε θαη ζηα δηάθνξα ζώκαηα πνπ
βξίζθνληαη ζρεηηθά θνληά ηεο αζθνύληαη ηέηνηεο δπλάκεηο. Η γε
έιθεη ηα ζώκαηα, αιιά θαη ηα ζώκαηα έιθνπλ ηε γε
(αιιειεπίδξαζε). Η έιμε ηεο γεο πάλσ ζε θάζε ζώκα ιέγεηαη
βάξνο ηνπ ζώκαηνο.
Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ είλαη κόλν ε γε πνπ έιθεη ηα
δηάθνξα ζώκαηα. Αιιά θαη θάζε ζώκα έιθεη κε κηα δύλακε πνπ
είλαη ίζε κε ηελ έιμε πνπ αζθεί ε γε πάλσ ζην ζώκα, δειαδή κε
ην ηνπ ζώκαηνο. Είλαη ε δύλακε απηή αξθεηά κεγάιε γηα λα
ηξαβήμεη ηε γε, γηα λα ηελ “αηζζαλζεί” δειαδή ε
γε;......................................

Πείξακα 2
Σην άθξν ελόο δπλακνκέηξνπ, λα ζηεξίμεηε έλα ζώκα πνπ
βξίζθεηαη πάλσ ζε έλα ηξαπέδη. Έπεηηα, θξαηώληαο ην
δπλακόκεηξν κε ην ρέξη ζαο από ην πάλσ κέξνο ηνπ, λα ην
ζεθώζεηε ζηγά-ζηγά πξνο ηα πάλσ, ρσξίο ην ζώκα λα ζεθώλεηαη
από ην ηξαπέδη. Τη παξαηεξείηε; Τέινο, λα ζπλερίζεηε λα ζεθώλεηε
ην δπλακόκεηξν, σζόηνπ ζεθώζεηε ην ζώκα ώζηε απηό λα κελ
αθνπκπά πηα ζην ηξαπέδη. Να ζεκεηώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ
δπλακνκέηξνπ ιίγν πξηλ ζεθσζεί θαη αθνύ ζεθσζεί ην ζώκα. Τη
ζπκπέξαζκα βγάδεηε;

Αο θαληαζηνύκε όηη ζηεθόκαζηε πάλσ ζε έλα ηξαπέδη. Αλ ην
ηξαπέδη αληέρεη, ζα καο θξαηήζεη. Αλ δελ είλαη όκσο αξθεηά
αλζεθηηθό, ζα ζπάζεη θη εκείο κπνξεί λα γθξεκνηζαθηζηνύκε.
H γε έιθεη ηα ζώκαηα
εμ απνζηάζεωο,
αιιά θαη εμ επαθήο

H έλλνηα ηνπ βάξνπο

Είλαη θαλεξό όηη ε γε έιθεη ηα ζώκαηα όρη κόλνλ εμ
απνζηάζεσο, αιιά θαη όηαλ απηά ζηεξίδνληαη πάλσ ζε θάπνην
ππνζηήξηγκα ή θαη πάλσ ζηελ ίδηα ηε γε (πάλσ ζην έδαθνο).
(Τη ζα ζπκβεί αλ παηήζνπκε ζε κε ζηαζεξό, ζε ζαζξό έδαθνο;)
• Τν βάξνο ελόο ζώκαηνο είλαη ε δύλακε πνπ αζθεί ε γε ζην
ζώκα είηε εξ αποζηάζεωρ είηε εξ επαθήρ.

Βαξύηεηα - Βαξπηηθέο δπλάκεηο - Πεδίν βαξύηεηαο
Η ηδηόηεηα πνπ έρεη ε γε (όπσο θαη ηα άιια νπξάληα ζώκαηα)
λα έιθεη ηα πιηθά ζώκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηα απόζηαζε
από απηήλ ή θαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε απηήλ ιέγεηαη
βαξύηεηα. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, ην βάξνο ιέγεηαη θαη δύλακε
βαξύηεηαο ή βαξπηηθή δύλακε.
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Τελ ηδηόηεηα πνπ απνθηάεη ν ρώξνο λα αζθεί βαξπηηθέο
δπλάκεηο ζηα πιηθά ζώκαηα (κέζα ζηνλ νπνίν δειαδή ηα
ζώκαηα έρνπλ βάξνο) ηελ νλνκάδνπκε (ηελ νξίδνπκε) σο
πεδίν βαξύηεηαο. Έηζη έρνπκε ην πεδίν βαξύηεηαο ηεο γεο,
ην πεδίν βαξύηεηαο ηεο ζειήλεο θ.ιπ.

Να έχεις υπόψη σου
Σστνά ηο πεδίο βαρύηηηας ορίζεηαι (καηά ηοσς επιζηήμονες λανθαζμένα) ως ο τώρος
μέζα ζηον οποίο αζκούνηαι βαρσηικές δσνάμεις ζε σλικά ζώμαηα. Επαναλαμβάνοσμε
όηι ηο πεδίο βαρύηηηας ορίζεηαι ως η ιδιότητα ποσ αποκηάει ο τώρος να αζκεί
βαρσηικές δσνάμεις ζηα σλικά ζώμαηα.

Mεηαβνιή ηεο δύλακεο
βαξύηεηαο κε ηελ
απόζηαζε από ηε γε

• Πώο λνκίδεηο όηη κεηαβάιιεηαη ε δύλακε βαξύηεηαο, θαζώο
απνκαθξπλόκαζηε από ηε γε; …………………………………
Τν πεδίν βαξύηεηαο ηεο γεο εκθαλίδεηαη κέρξη ύςνο πεξίπνπ
20.000 km από ηελ επηθάλεηά ηεο.

εκείν εθαξκνγήο, δηεύζπλζε
Πείξακα 3
Πάξε έλα ζώκα (έλα βηβιίν, κηα πέηξα, έλα βαξίδη), δέζε ην κε έλα
ζπάγγν θαη άθεζέ ην λα θξεκαζηεί από ην ζπάγγν, θξαηώληαο εζύ ην
ειεύζεξν άθξν ηνπ ζπάγγνπ.
• Ξέξεηο πώο ιέγεηαη ε επζεία πνπ νξίδεη ν ηελησκέλνο ζπάγγνο;
..............................................................................................................
Αλ ηώξα κε έλα θεξί θάςεηο ηνλ ζπάγγν ζε έλα ζεκείν, ζα
παξαηεξήζεηο όηη ην ζώκα ζα δηαγξάςεη κηα ηξνρηά θαη ζα πέζεη ζην
δάπεδν. Τη λνκίδεηο, ε ηξνρηά ηεο πηώζεσο ηνπ ζώκαηνο ζπκπίπηεη κε
ηε δηεύζπλζε πνπ είρε πξνεγνπκέλσο ν ηελησκέλνο ζπάγγνο πξνηνύ
πέζεη ην ζώκα; ........................................................................................
Η δηεύζπλζε απηή θαζνξίδεη ηε δηεύζπλζε ηνπ θξεκαζκέλνπ από ην
ζπάγγν βάξνπο θαη γεληθά θάζε βάξνπο. Άξα ε δηεύζπλζε ηνπ βάξνπο
ελόο ζώκαηνο ζε έλαλ ηόπν είλαη ε θαηαθόξπθνο ηνπ ηόπνπ.
Έλα ηέηνην πεξίπνπ ζύζηεκα ρξεζηκνπνηνύλ νη ρηίζηεο σο εξγαιείν γηα λα ρηίδνπλ ηνπο
ηνίρνπο θαηαθόξπθνπο. Ξέξεηο πώο ιέγεηαη απηό ην εξγαιείν;

95

16. Bάξνο - Bαξύηεηα - Πεδίν βαξύηεηαο

Μήπσο κπνξείο λα θαληαζηείο πνύ ζα θαηέιεγε ή πνύ ζα
έηεηλε λα θαηαιήμεη ην θξεκαζκέλν βάξνο αλ κπνξνύζακε λα
αλνίμνπκε όζν ζέιακε βαζηά κηα ηξύπα κέζα ζην έδαθνο θαη αλ
είρακε βέβαηα ην απαηηνύκελν κήθνο ζπάγθνπ;
.................................................................................................
• Πνηα λνκίδεηο επνκέλσο όηη είλαη ε θνξά ηνπ βάξνπο;
.................................................................................................
Τέινο, πνύ βξίζθεηαη ην ζεκείν εθαξκνγήο ηνπ βάξνπο;
.................................................................................................

H βαξπηηθή δύλακε
έρεη ζεκείν εθαξκνγήο
ην κένηπο μάδαρ

Επεηδή ην ζεκείν εθαξκνγήο ηνπ βάξνπο ελόο ζώκαηνο πξέπεη
λα είλαη ζεκείν θαη όρη έλα ηξηζδηάζηαην ζώκα, νη επηζηήκνλεο
δέρνληαη όηη ην βάξνο αζθείηαη ζε έλα ραξαθηεξηζηηθό ζεκείν
θάζε ζώκαηνο. Γηα ζπκκεηξηθά νκνγελή ζώκαηα, ην ζεκείν
απηό πξνθύπηεη γεσκεηξηθά, πρ. γηα κηα ζθαίξα είλαη ην θέληξν
ηεο ζθαίξαο. Τν ζεκείν απηό ιέγεηαη θέληξν βάξνπο ηνπ
ζώκαηνο θαη ζα ην κειεηήζνπκε πεξηζζόηεξν ζε επόκελε ηάμε.
(Τν ίδην ζεκείν ιέγεηαη θαη θέληξν κάδαο ηνπ ζώκαηνο.) Σηελ
αξρή ηνπ καζήκαηνο, νξίζακε ην βάξνο ελόο ζώκαηνο σο ηε
δύλακε κε ηελ νπνία έιθεη ε γε ην ζώκα. Τώξα κπνξνύκε λα
ζπκπιεξώζνπκε ηνλ νξηζκό απηό:

Oξηζκόο
ηνπ βάξνπο

Βάξνο ελόο ζώκαηνο είλαη ε δύλακε κε ηελ νπνία έιθεη ε γε ην
ζώκα. Η δύλακε απηή έρεη ζεκείν εθαξκνγήο……….. ,
δηεύζπλζε ηεο δηεύζπλζε ηεο……………………………… θαη
θνξά πξνο…………………………………

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Δ ΔΡΩΣΗΔΙ
1.Τη νλνκάδεηαη βάξνο ελόο ζώκαηνο θαη πνην είλαη ην ζύκβνιό ηνπ;
2.Οη επηζηήκνλεο δέρνληαη όηη δύν πιηθά ζώκαηα πνπ δελ αθνπκπνύλ ην έλα ην άιιν
αζθνύλ ην έλα ζην άιιν κηα εμ απνζηάζεσο ειθηηθή δύλακε. Πόηε ε δύλακε απηή είλαη
κεγαιύηεξε; (Από ηη εμαξηάηαη ην κέγεζνο ηεο δύλακεο απηήο;)
3.Είλαη ε δύλακε πνπ αζθεί ε γε ζε έλα ζώκα αξθεηή γηα λα ηξαβήμεη ην ζώκα πξνο ηε
γε; Γηα πνην ιόγν;
4.Κάζε ζώκα έιθεη ηε γε κε κηα δύλακε πνπ είλαη ίζε κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο. Είλαη
ε δύλακε απηή αξθεηή γηα λα ηξαβήμεη ηε γε; Γηα πνην ιόγν;
5.Πώο κπνξνύκε λα δείμνπκε όηη ε γε έιθεη ηα ζώκαηα όρη κόλν εμ απνζηάζεσο αιιά
θαη όηαλ απηά ζηεξίδνληαη πάλσ ζε θάπνην ππνζηήξηγκα, π.ρ. πάλσ ζην έδαθνο ή
πάλσ ζε έλα ηξαπέδη;
6.Οη όξνη δύλακε βαξύηεηαο, βαξπηηθή δύλακε θαη βαξύηεηα έρνπλ ζρέζε κε ην βάξνο
θαη πνηα;
7.Τη νλνκάδεηαη πεδίν βαξύηεηαο;
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8.Έρνπλ ε γε θαη ε ζειήλε δηθά ηνπο πεδία βαξύηεηαο;
9.Τν βάξνο ελόο ζώκαηνο ζην θεγγάξη είλαη ην ίδην ή δηαθνξεηηθό από ην βάξνο ηνπ
ζηε γε;
10.Πώο θαζνξίδεηαη ε δηεύζπλζε ηνπ βάξνπο θαη κε ηη απηή ζπκπίπηεη ζε ζρέζε κε ηνλ
ηόπν;
11.Πνηα είλαη ε θνξά ηνπ βάξνπο;
12.Πώο νλνκάδεηαη ην ζεκείν ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ζεκείν
εθαξκνγήο ηνπ βάξνπο ηνπ;
13.Πώο αιιηώο νλνκάδεηαη ην θέληξν βάξνπο ελόο ζώκαηνο;
14. Τη είλαη ην λήκα ηεο ζηάζκεο θαη πνύ ρξεζηκνπνηείηαη;
15.Πώο νξίδεηαη πιεξέζηεξα ην βάξνο ελόο ζώκαηνο;
(Να ιάβεηο ππόςε όηη ε έιμε ηεο γεο κπνξεί λα αζθείηαη εμ απνζηάζεσο αιιά θαη εμ
επαθήο θαη λα δώζεηο επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαλύζκαηνο ηνπ βάξνπο.)

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα, λα
ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Η γε έιθεη ηνλ άλζξσπν. Η έιμε απηή είλαη ην βάξνο ηνπ
αλζξώπνπ, Β. Ο άλζξσπνο έιθεη θαη απηόο ηε γε κε ηε
δύλακε Β΄. Να ζρεδηάζεηο ηηο δπλάκεηο Β θαη Β΄ θαη λα ηηο
ζπγθξίλεηο κεηαμύ ηνπο.
2. Πάλσ ζηελ παιάκε ζνπ ζηεξίδεηαη έλα βηβιίν, ρσξίο λα
θηλείηαη νύηε ε παιάκε νύηε ην βηβιίν. Αζθεί ην βηβιίν θάπνηα
δύλακε ζην ρέξη ζνπ; Αο ππνζέζνπκε όηη δελ αζθεί. Τη ζα
ζπλέβαηλε ζην ηέινο αλ πξνζζέηακε πάλσ ζην βηβιίν θαη
δεύηεξν θαη ηξίην θαη πνιιά αθόκε βηβιία; Ήηαλ επνκέλσο
ζσζηή ε ππόζεζή καο όηη ην βηβιίν δελ αζθεί δύλακε ζην
ρέξη ζνπ; Πνηα λνκίδεηο όηη είλαη απηή ε δύλακε;
3. Παηάο πάλσ ζε κηα δπγαξηά δαπέδνπ (ζαλ θη απηέο πνπ
πνιινί έρνπκε ζηα ζπίηηα καο γηα λα κεηξνύκε ην βάξνο
καο). Η δπγαξηά απηή είλαη θαηνπζίαλ έλα δπλακόκεηξν,
κόλν πνπ αληί λα δείρλεη βάξνο ζε ληνύηνλ, δείρλεη ηε κάδα
ζε ρηιηόγξακκα.
(α) Να ζρεδηάζεηο ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη (i) από ηε γε
ζε ζέλα, (ii) από ζέλα ζηε δπγαξηά θαη (iii) από ζέλα ζηε γε.
(β) Να βξεηο ηε ζρέζε αλάκεζα ζε όιεο απηέο ηηο δπλάκεηο.
4. Aθήλεηο λα πέζεη κηα πέηξα πνπ θξαηάο ζην έδαθνο. Πνηα
δύλακε ή πνηεο δπλάκεηο αζθνύληαη
ζηελ πέηξα; Πεηάο ηελ πέηξα θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Πνηα δύλακε ή πνηεο δπλάκεηο
αζθνύληαη ζηελ πέηξα ελόζσ απηή θηλείηαη πξνο ηα πάλσ;
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17ο Μάθημα
ΧΕΗ ΒΑΡΟΥ ΚΑΘ ΜΑΖΑ
Είναι διαθοπεηικά μεγέθη, αλλά ζσεηίζονηαι μεηαξύ ηοςρ

Σηελ θαζεκεξηλή δωή, θάλνπκε ζύγρπζε αλάκεζα ζην βάξνο θαη ζηε κάδα. Τν βάξνο
όκωο θαη ε κάδα ελόο ζώκαηνο είλαη δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη κεηξνύληαη ζε δηαθνξεηηθέο
κνλάδεο θαη δηαθνξεηηθά όξγαλα: ην βάξνο ζε ληνύηνλ (N) κε δπλακόκεηξν, ε κάδα ζε
ρηιηόγξακκα (kg) κε δπγό. Εμάιινπ, ελώ ε κάδα ραξαθηεξίδεη κόλν ην ζώκα, ην βάξνο
πξνϋπνζέηεη ηελ ύπαξμε θαη ελόο άιινπ ζώκαηνο (ζπλήζωο ηνπ πιαλήηε γε). Γη’ απηό,
ελώ ε κάδα είλαη παληνύ ε ίδηα, ην βάξνο κπνξεί λα αιιάδεη κε ηνλ ηόπν. Βάξνο όκωο
θαη κάδα δελ είλαη εληειώο άζρεηα κεηαμύ ηνπο. Σην κάζεκα απηό ζα θάλνπκε κηα πξώηε
κειέηε ηεο ζρέζεο ηνπο. Η πην ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη όηη ζηνλ ίδην ηόπν, ζώκαηα
πνπ έρνπλ ην ίδην βάξνο, έρνπλ θαη ηελ ίδηα κάδα. Τελ ηδηόηεηα απηή ρξεζηκνπνηνύκε γηα
λα κεηξνύκε ηε κάδα ηωλ ζωκάηωλ.

Βάξνο θαη κάδα είλαη δηαθνξεηηθά κεγέζε
Σηελ θαζεκεξηλή δωή, ιέκε π.ρ. όηη ην βάξνο καο είλαη 60
ρηιηόγξακκα. Παξαηεξνύκε όηη ελώ κηιάκε γηα βάξνο,
ρξεζηκνπνηνύκε κνλάδεο κάδαο. Η κάδα ινηπόλ κπεξδεύεηαη
κε ην βάξνο. Από όζα έρνπκε κάζεη κέρξη ηώξα, είλαη
θαλεξό όηη κάδα θαη βάξνο είλαη δύν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο,
δύν δηαθνξεηηθά κεγέζε. Να ζπκεζείο ηνπο νξηζκνύο ηεο
κάδαο θαη ηνπ βάξνπο ελόο ζώκαηνο.
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Σρέζε ηνπ βάξνπο κε ηε κάδα ελόο ζώκαηνο

Πείραμα 1
α)

Φξεζηκνπνηώληαο
δπλακόκεηξν
λα
πξνζδηνξίζεηε ην βάξνο ελόο βαξηδηνύ. Καηόπηλ
λα θξεκάζεηε από ην δπλακόκεηξν έλα δεύηεξν
ίδην βαξίδη θαη λα ζεκεηώζεηε ην βάξνο ηωλ δύν
βαξηδηώλ καδί. Φξεζηκνπνηώληαο ζηε ζπλέρεηα
δπγαξηά, λα κεηξήζεηε ηε κάδα ηνπ ελόο θαη ηωλ δύν βαξηδηώλ καδί.
Τη ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε; ..............................................
.......................................................................................
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• Να ζρεκαηίζεηε θαη λα ππνινγίζεηε ηνλ ιόγν ηωλ βαξώλ γηα
δηάθνξα δεπγάξηα ζωκάηωλ. Να θάλεηε ην ίδην θαη γηα ηνλ
ιόγν ηωλ καδώλ γηα ηα ίδηα δεπγάξηα ζωκάηωλ. Τη
ζπκπέξαζκα βγάδεηε;
.................................................................................................
.................................................................................................
• Να ζρεκαηίζεηε θαη λα ππνινγίζεηε ηνλ ιόγν βάξνπο θαη
κάδαο γηα ηα παξαπάλω ζώκαηα. Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηε;
.................................................................................................
.................................................................................................
Από ηα καζεκαηηθά μέξνπκε όηη δύν κεγέζε πνπ έρνπλ
ζηαζεξό ιόγν έρνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα: Όηαλ
δηπιαζηάδεηαη ην έλα, ..................................... θαη ην άιιν.
Όηαλ ηξηπιαζηάδεηαη ην έλα, .................................... θαη ην
άιιν. Όηαλ ην έλα δηαηξείηαη δηά δύν (όηαλ ππνδηπιαζηάδεηαη),
ηόηε θαη ην άιιν ................................................ θ.ν.θ. Πώο
νλνκάδνληαη δύν ηέηνηα κεγέζε; ..............................................
Τν βάξνο θαη ε κάδα ελόο ζώκαηνο είλαη κεγέζε αλάινγα θαη
έρνπλ ζηαζεξό ιόγν πνπ ηζνύηαη πεξίπνπ κε 10 όηαλ ην
βάξνο κεηξείηαη ζε ληνύηνλ θαη ε κάδα ζε ρηιηόγξακκα.
Δμάιινπ, ν ιόγνο ηεο κάδαο πξνο ην βάξνο ηζνύηαη κε 0,1
πεξίπνπ. Από απηά έπεηαη όηη:
 Αλ μέξνπκε ηε κάδα ελόο ζώκαηνο ζε ρηιηόγξακκα,
κπνξνύκε λα βξνύκε ην βάξνο ηνπ ζε ληνύηνλ θαη
αληηζηξόθωο.
 Να ππνινγίζεηο θαηά πξνζέγγηζε ηα βάξε ζωκάηωλ κάδαο
1 kg, 2,5 kg, 100 g.
.................................................................................................
...............................................................................................
• Να ππνινγίζεηο θαηά πξνζέγγηζε ηηο κάδεο ζωκάηωλ
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βάξνπο 1 Ν, 10 Ν, 50 Ν.
................................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................
Τέινο, λα ζεκεηώζεηο ηηο αληηζηνηρίεο:

1 Ν αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε ................. kg = ............ g
1 kg αληηζηνηρεί ζε .................... Ν πεξίπνπ.

Δπηζηξνθή ζηηο δηαθνξέο βάξνπο θαη κάδαο
Η ζύγρπζε κάδαο θαη βάξνπο πξνέξρεηαη από ην γεγνλόο όηη
ζε έλαλ νξηζκέλν ηόπν, ν πην απιόο ηξόπνο γηα λα
ζπγθξίλνπκε θαη λα κεηξήζνπκε ηηο κάδεο δύν ζωκάηωλ είλαη
λα ζπγθξίλνπκε ηα βάξε ηνπο. Απηό ζηεξίδεηαη ζην δεδνκέλν
όηη:
• Σηνλ ίδην ηόπν, ζώκαηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα κάδα, έρνπλ θαη ηα
ίδηα βάξε.

Να έχεις υπόψη σου
1) Απηή είλαη κηα βαζηθή ζρέζε ηεο κάδαο κε ην
βάξνο. Σην δεδνκέλν απηό ζηεξίδεηαη όπσο
μέξνπκε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δπγνύ. Καηά ηα
άιια όκσο κάδα θαη βάξνο είλαη δηαθνξεηηθέο
έλλνηεο θαη κεγέζε.
2) Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο κάδαο ελόο
ζώκαηνο από ην βάξνο ηνπ είλαη όηη ε κάδα είλαη
παληνύ, ζε θάζε ηόπν ηεο γεο, αιιά θαη ζην
δηάζηεκα θαη ζε άιια νπξάληα ζώκαηα ε ίδηα,
δελ κεηαβάιιεηαη. Αληίζεηα, ην βάξνο εμαξηάηαη
όρη κόλνλ από ην αλ είκαζηε ζηελ επηθάλεηα ηεο
γεο ή πνιύ ςειά ζηελ αηκόζθαηξα, ή ζην
δηάζηεκα ή ζην θεγγάξη θ.ιπ., αιιά θαη ζε πνην
κέξνο ηεο γεο βξηζθόκαζηε. Τν ηειεπηαίν
νθείιεηαη ζην όηη ε γε δελ είλαη ηέιεηα ζθαίξα,
αιιά ζηνπο πόινπο είλαη ζπκπηεζκέλε.
Τέινο, ηη κέγεζνο είλαη ε κάδα, κνλόκεηξν ή
δηαλπζκαηηθό;
……………………………………………………………….
........................................................................................
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Τν βάξνο, ωο δύλακε, ηη κέγεζνο είλαη, κνλόκεηξν ή
δηαλπζκαηηθό;..................................................................
........................................................................................
Απηή είλαη κία αθόκε δηαθνξά αλάκεζα ζηε κάδα θαη ην
βάξνο.
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Για να γνωρίσεις περισσότερα,
να σκευθείς και να καταλάβεις γιατί
1
Πνηα είλαη ε κάδα ηνπ ζώκαηόο ζνπ ζε kg; Πνην είλαη ην βάξνο ζνπ ζε Ν;
2
Ο ιόγνο βάξνο/κάδα θάζε ζώκαηνο ζηε ζειήλε είλαη πεξίπνπ 1,6. Αλ ήζνπλ ζηε ζειήλε, πόζε
ζα ήηαλ ε κάδα ζνπ θαη πόζν ην βάξνο ζνπ;
3
H ειθηηθή δύλακε ηεο γεο θνληά ζηνπο πόινπο είλαη θαηά 0,53% κεγαιύηεξε από ό,ηη ζηνλ
Ιζεκεξηλό. Αλ ν ρξπζόο πνπιηόηαλ κε ην βάξνο (ζε Ν), πνύ ζα ήηαλ πην ζπκθέξνλ λα ηνλ
αγνξάδακε ζηελ Αιάζθα ή ζε κηα ρώξα ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο. Αλ πνπιηόηαλ κε ηε κάδα, ζα
ππήξρε δηαθνξά;
4
Έλα ζώκα κάδαο 0,8 kg αλαξηάηαη (θξεκηέηαη) από έλα δπλακόκεηξν θαη πξνθαιεί επηκήθπλζε
ηνπ ειαηεξίνπ ηνπ δπλακνκέηξνπ θαηά 8 cm. Έλα δεύηεξν ζώκα αλαξηάηαη από ην ίδην
δπλακόκεηξν, νπόηε ην ειαηήξην επηκεθύλεηαη θαηά 12 cm. Πόζε είλαη ε κάδα ηνπ δεύηεξνπ
ν
ζώκαηνο; (ΥΠΟΓΔΙΞΗ: Να ζπκεζείο ηνλ λόκν ηνπ Hooke από ην 14 κάζεκα.)
5
Γηαζέηεηο έλαλ θύβν από θειιό αθκήο 20 cm, θαζώο θαη έλαλ θύβν από ραιθό κε ηελ ίδηα
αθκή. Πνηνο από ηνπο δύν θύβνπο έρεη κεγαιύηεξε κάδα θαη γηαηί; Πνηνο έρεη κεγαιύηεξν βάξνο θαη
γηαηί;
6
Παίξλνπκε δύν κεηαιιηθέο ζθαίξεο πνπ έρνπλ αθξηβώο ηελ ίδηα αθηίλα θαη είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο από ην ίδην πιηθό. Τηο ηνπνζεηνύκε ζηνπο δύν δίζθνπο ελόο δπγνύ θαη
παξαηεξνύκε όηη ν δπγόο δείρλεη όηη δελ έρνπλ ηηο ίδηεο κάδεο. Να ζθεθζείηε δηαθόξνπο ιόγνπο
ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα νθείιεηαη απηό.

Φωηνγξαθία από ην δηάζηεκα.

Φωηνγξαθία από ην δηάζηεκα.
Tν πιήξωκα ηνπ δηαζηεκόπινηνπ SPACELAB 1.
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18ν Μάζεκα
ΣΗΡΘΞΗ ΚΑΘ ΚΘΝΗΗ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΘΜΩΝ
Ξύλωμα, θλοίωμα, θωηοηροπιζμός – Οζηά, θηερά, ζκελεηός, μύες

Υπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δσηθνύο θαη ζηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο. Έηζη,
ηε ζηήξημε ζηα θπηά ηελ πξνζθέξνπλ νη ξίδεο θαη ην μύισκα, ελώ ζηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο
ν ζθειεηόο. Η πιένλ ραξαθηεξηζηηθή δηαθνξά όκσο κεηαμύ θπηώλ θαη δώσλ αλαθέξεηαη ζηελ
θίλεζε: ε θίλεζε δελ είλαη εύθνιν λα παξαηεξεζεί ζηα θπηά, είλαη όκσο ραξαθηεξηζηηθή
ηδηόηεηα ησλ δώσλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα θηλνύληαη αιιά θαη λα κεηαθηλνύληαη. Φαξαθηεξηζηηθή
ζηνηρεηώδεο θίλεζε ζηα θπηά παξαηεξείηαη ζην θαηλόκελν ηνπ θσηνηξνπηζκνύ. Εμάιινπ, ζην
δσηθό βαζίιεην παξαηεξνύκε πνηθηιία θηλήζεσλ, από ηα ςάξηα, ζηα έληνκα, ζηα πηελά, ζηα
ζειαζηηθά θαη ζηνλ άλζξσπν.

ηήξημε θαη θίλεζε ζηνπο κνλνθύηηαξνπο
νξγαληζκνύο
Σηνπο κνλνθύηηαξνπο oξγαληζκνύο (κύθεηεο, πξσηόδσα θαη
βαθηήξηα), ην θπηηαξηθό ηνίρσκα πνπ δηαζέηνπλ βνεζάεη ζηε
ζηήξημή ηνπο. Οη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κεηαθηλνύληαη κε
δηάθνξα όξγαλα όπσο ηα ςεπδνπόδηα, ηα καζηίγηα θαη νη
βιεθαξίδεο.

Ψεσδοπόδια (αμοιβάδα)

ΦΥΛΛΑ
ΑΝΘΟΣ

ΚΛΑΔΙ

ΒΛΑΣΤΟΣ

ΡΙΖΑ

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΡΙΖΑΣ

ηήξημε θαη θίλεζε ζηα θπηά
Υπάξρνπλ πεξηζζόηεξα από 500.000 είδε θπηώλ ζηνλ
θόζκν, άιια απηνθπή, άιια θαιιηεξγνύκελα, ζηα βνπλά θαη
ζηνπο θάκπνπο, ζηα δάζε, κέρξη ηα ηξνπηθά δάζε κε ηελ
ππθλή βιάζηεζε. Θπκάζαη ζε πνηεο κεγάιεο θαηεγνξίεο
δηαθξίλνπκε ηα θπηά αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο;
………………………………………………………………………
Αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε κνξθή ηνπ βιαζηνύ ηνπο, ηα
θπηά ρσξίδνληαη ζε:
 Πόεο: είλαη θπηά κηθξνύ κεγέζνπο κε καιαθό βιαζηό,
δνπλ γηα έλα ρξόλν, π.ρ. καξγαξίηα, κατληαλόο.
 Θάκλνπο: είλαη κεγαιύηεξνη από ηηο πόεο κε βιαζηό
παρύηεξν θαη ζθιεξόηεξν θαη δνπλ πεξηζζόηεξν,
π.ρ. ξίγαλε, πνπξλάξη, ακπέιη, ηξηαληαθπιιηά.
 Δέληξα: είλαη πην ςειά από ηνπο ζάκλνπο, ν βιαζηόο
ηνπο ιέγεηαη θνξκόο θαη είλαη ζθιεξόο θαη μπιώδεο,
θαη δνπλ πνιιά ρξόληα, π.ρ. θππαξίζζη, ειηά, ιεκνληά,
πεύθν, θαζηαληά, βειαληδηά.
Πώο/Με ηη ζηεξίδνληαη ηα θπηά;………………………………
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Πείξακα
Πάξηε κηα γιάζηξα κε κνιόρα ή γεξάλη ή βαζηιηθό (ε κνιόρα θαη ην
γεξάλη πξνζθέξνληαη θαιύηεξα γηα ην πείξακα απηό ιόγσ ηνπ όηη
έρνπλ κεγαιύηεξα θύιια). Πάξηε κηα ραξηόθνπηα αξθεηά κεγάιε
ώζηε λα ρσξάεη κέζα ηεο ε γιάζηξα κε ηνλ βαζηιηθό θαη λα έρεη
ρώξν πάλσ θαη γύξσ. Αλνίμηε κηα ηξύπα 10cm×10cm ζε κηα
πιεπξά. Σθεπάζηε ηε γιάζηξα κε ηε ραξηόθνπηα έηζη ώζηε ην θσο
λα κπαίλεη κόλν από ηελ ηξύπα. Πνηίδεηε θαζεκεξηλά ηε γιάζηξα θαη
πξνζέρεηε ώζηε ε ραξηόθνπηα λα ηνπνζεηείηαη αθξηβώο ζηελ ίδηα ζέζε θάζε θνξά. Αλ
θάλεηε ην πείξακα ζην ζπίηη ζαο, πξνζέμηε κε ιεξώζεηε κε λεξά θαη θξνληίζηε ώζηε ε
ηξύπα ηεο ραξηόθνπηαο λα θνηηάεη πξνο θάπνην θσηεηλό παξάζπξν. Τν πείξακα ζα
δηαξθέζεη κεξηθέο εκέξεο, π.ρ. κία εβδνκάδα.
Μπνξείηε λα θσηνγξαθίδεηε ηηο κεηαβνιέο πνπ ζα παξαηεξείηε
(ζεκεηώζηε εκεξνκελίεο γηα ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηηο
κεηαβνιέο). Καηαγξάςηε εδώ ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. Τη ζπκπέξαζκα
εμάγεηε σο πξνο θίλεζε ησλ θπηώλ;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Φωηνηξνπηζκόο

Θεηικός
θωηοηροπιζμός

Αρνηηικός
θωηοηροπιζμός

Φωηνηξνπηζκόο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν πνπ παξνπζηάδνπλ
ηα θπηά λα ζηξέθνληαη/ηξέπνληαη πξνο ην θσο (ζεηηθόο
θσηνηξνπηζκόο)
ή καθξηά από απηό (αξλεηηθόο
θσηνηξνπηζκόο).
Φαξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα
ζεηηθνύ
θσηνηξνπηζκνύ είλαη ην ειηνηξόπην, ηα θύιια θαη ηα άλζε ηνπ
νπνίνπ παξαθνινπζνύλ ηελ ηξνρηά ηνπ ήιηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εκέξαο. Ο θσηνηξνπηζκόο αλαγθάδεη ηα δέληξα ηνπ δάζνπο
λα ςειώλνπλ θαη ηα ζηειέρε ηεο θιεκαηαξηάο λα ηπιίγνληαη
γύξσ από ηα ζηεξίγκαηα πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν θαιιηεξγεηήο.
Πνιιά πνώδε θπηά όηαλ εθηίζεληαη ζε έληνλν ειηαθό θσο
παξνπζηάδνπλ αξλεηηθό θσηνηξνπηζκό, ελώ ζηε ζθηά ζπκβαίλεη
ην αληίζεην. Μεξηθέο ξίδεο όηαλ εθηίζεληαη ζην θσο εκθαλίδνπλ
αξλεηηθό θσηνηξνπηζκό θαη απμάλνληαη αληίζεηα από ηε
δηεύζπλζε θσηηζκνύ.

Κίλεζε ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ ζην λεξό
Ο ζαπκαζηόηεξνο ηξόπνο θίλεζεο δώσλ πνπ παξαηεξείηαη ζηε
θύζε, αιιά θαη ν πιένλ αζόξπβνο, είλαη ε θίλεζε ησλ ςαξηώλ
πνπ επηηπγράλεηαη κε ζπλερή ιηθλίζκαηα ηνπ ζώκαηόο ηνπο
δεμηά–αξηζηεξά, δηαγξάθνληαο έλα S. Χάξηα όπσο ν
θαξραξίαο, ν μηθίαο, ν ζνινκόο θ.ά. παξνπζηάδνπλ κηα έληνλε
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ραξαθηεξηζηηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα θηλνύληαη γξήγνξα,
ζπλαληώληαο ηε κηθξόηεξε δπλαηή αληίζηαζε από ην λεξό
ζηελ θίλεζή ηνπο.
Αλ έρεηο αγγίμεη ςάξηα, ζα δηαπηζηώζεηο όηη ην ζώκα ηνπο είλαη
……………..…….., γη’ απηό απηά ……………… από ηα ρέξηα.
Μηα γινηώδεο νπζία (βιέλλα) πνπ θαιύπηεη ην ζώκα ησλ
ςαξηώλ, ηα θάλεη λα γιηζηξνύλ κέζα ζην λεξό. Σηελ θίλεζε ησλ
ςαξηώλ βνεζνύλ αθόκε ηα ιέπηα, ελώ ζεκαληηθή είλαη ε
ζπκβνιή ησλ
……………………, πνπ είλαη ηα όξγαλα
ηζνξξνπίαο θαη θαηεύζπλζεο.
Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θίλεζε ηνπ ηππόθακπνπ πνπ θηλείηαη
όξζηνο κε ηε ραξηησκέλε θπκαηνεηδή θίλεζε ηνπ ξαρηαίνπ
πηεξπγίνπ ηνπ, όπσο επίζεο θαη νη πνιύ ζεακαηηθέο θηλήζεηο
ησλ δειθηληώλ ζηα δηάθνξα ζαιάζζηα πάξθα. Απηά κπνξνύλ λα
ζηαζνύλ όξζηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαη λα θηλνύληαη θαη
πξνο ηα πίζσ.

Πηελά
Τν θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ησλ πηελώλ είλαη αζθαιώο νη
πηέξπγέο ηνπο, θαη ηα θηεξά πνπ θαιύπηνπλ ην ζώκα ηνπο. Τν
ιεπηό δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από καθξηά …………. θαη
κηθξόηεξα ……………... Άιιν θύξην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ην
ξάκθνο ηνπο. Τα πηελά ζηεξνύληαη δνληηώλ θαη ρεηιηώλ.
Σε πνηα ζεκεία ηνπ θεθαιηνύ ηνπο βξίζθνληαη ζπλήζσο ηα κάηηα
ηνπο;
………………………………………………………...…………….
Εζσηεξηθά, ν ζθειεηόο ησλ πηελώλ είλαη ιεπηόο αιιά ηζρπξόο.
Τα νζηά είλαη ειαθξηά. Ξέξεηο ηη εμππεξεηεί ε ειαθξόηεηα απηή
ησλ νζηώλ; ……………………………….
Τα πόδηα ησλ πηελώλ είλαη ζθεπαζκέλα κε ιέπηα (θνιίδεο) θη
έρνπλ πάληα ηέζζεξα δάρηπια κε λύρηα. Έλα από ηα δάθηπιά
ηνπο θαηεπζύλεηαη πξνο ηα πίζσ, θη έηζη κπνξνύλ λα
αλαξξηρώληαη θαη λα πεξπαηνύλ.

Να έτεις σπόυη ζοσ
Τα νζηά ηωλ πηελώλ πεξηέρνπλ εζωηεξηθά πνιιέο θνηιόηεηεο γεκάηεο κε αέξα (πνευματικά
οστά), ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνηεινύλ έλα ζπκπαγέο θαη ζηεξεό
ζύλνιν, ηθαλό λα αληηζηέθεηαη ζηελ πίεζε ηνπ αέξα θαηά ηελ ηαρεία πηήζε.
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ηήξημε θαη θίλεζε ζηνλ άλζξωπν θαη ζε
πνιιά ζειαζηηθά
Ο ζθειεηόο ηνπ αλζξώπνπ

Βρατύ οζηό

Ο ζθειεηόο ηνπ αλζξώπνπ απνηειείηαη από ζθιεξά, ιεπθσπά
όξγαλα, πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν άθακπηα, ηα νζηά.
Πξννξηζκόο ηνπ ζθειεηνύ είλαη λα δίλεη κνξθή ζην ζώκα, λα
ην ζηεξίδεη θαη λα πξνζηαηεύεη ηα δηάθνξα όξγαλα. Τα νζηά
δηαθξίλνληαη ζε:
 επηκήθε, όπσο π.ρ. ην βξαρηόλην.
 βξαρέα, όπσο π.ρ. νη ζπόλδπινη.
 πιαηηά, όπσο π.ρ. ηα νζηά ηνπ θξαλίνπ.
Ο ζθειεηόο ηνπ αλζξώπνπ απνηειείηαη ζπλνιηθά από 208 νζηά.
Δηαθξίλνπκε:
1. Τνλ ζθειεηό ηνπ θξαλίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα νζηά ηνπ
θξαλίνπ).
2. Τνλ ζθειεηό ηνπ θνξκνύ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα νζηά ηεο
ιεθάλεο θαη ηεο ζπνλδπιηθή ζηήιεο. Η ζπνλδπιηθή ζηήιε δελ
είλαη επζεία. Εμαηηίαο ηεο όξζηαο ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο, έρεη δύν
θπξηώκαηα κπξνζηά θαη δύν πίζσ. Σπνπδαηόηεξα είλαη ην
ζσξαθηθό θύξησκα θαη ην νζθπτθό θύξησκα.
3. Τνλ ζθειεηό ηνπ ζώξαθα. Απνηειείηαη από ην ζηέξλν, ηελ
σκνπιάηε, ηηο πιεπξέο θαη ηνπο ζσξαθηθνύο ζπνλδύινπο.
4. Τνλ ζθειεηό ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα
νζηά ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ.

Οη αξζξώζεηο

Η διάρθρωζη ηοσ
αγκώνα
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Τα νζηά ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ηηο αρθρώζεις. Οη
αξζξώζεηο δηαθξίλνληαη ζε διαρθρώζεις θαη ζσναρθρώζεις.
Μηα δηάξζξσζε επηηξέπεη ηηο θηλήζεηο ησλ νζηώλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε απηή (π.ρ. ώκνο). Μία ζπλάξζξσζε δελ
επηηξέπεη θακηά θίλεζε (π.ρ. ιεθάλε) ή επηηξέπεη πνιύ
πεξηνξηζκέλεο θηλήζεηο (π.ρ. ζπνλδπιηθή ζηήιε). Σηε
δηάξζξσζε, ηα νζηά ζπγθξαηνύληαη κε ηε βνήζεηα ζπλδέζκσλ
θαη πεξηβάιινληαη από έλαλ ζάθν, ηνλ αρθρικό θύλακα.
Κηλνύληαη ρσξίο λα ηξίβνληαη κεηαμύ ηνπο ράξε ζην αρθρικό
σγρό, πνπ ππάξρεη ζηελ αρθρική κοιλόηηηα θαη δξα σο
ιηπαληηθό, δηεπθνιύλνληαο ηηο θηλήζεηο.
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Οη κύεο
Τν κπτθό ζύζηεκα απνηειείηαη από ηνπο κπο. Σύκθσλα κε ηε
γλώκε ζνπ πνην θηλείηαη ν ζθειεηόο/ηα νζηά ή νη
κύεο;…………….
Οη κύεο είλαη όξγαλα γηα ηε ζσκαηηθή θηλεηηθόηεηα, ηελ
θηλεηηθόηεηα ησλ εζσηεξηθώλ καο νξγάλσλ θαη ηελ θπθινθνξία
ηνπ αίκαηνο.

Σκελεηικοί μύες

Λείοι μύες

Καρδιακός μσς

Οη κύεο ρσξίδνληαη ζε ηξία είδε, κε βάζε ηα κνξθνινγηθά θαη
ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο:
Οη γξακκωηνί κύεο ή ζθειεηηθνί κύεο θξαηνύλ ην ζώκα ζε
ηζνξξνπία θαη ην θηλνύλ ζπλδεόκελνη κέζσ ησλ ηελόληωλ κε ηα
νζηά. Όηαλ ζπζπώληαη νη κύεο, δειαδή όηαλ καδεύνληαη, ηόηε
κέιε ηνπ ζθειεηνύ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αξζξώζεηο
πιεζηάδνπλ ή απνκαθξύλνληαη ην έλα από ην άιιν, θαη έηζη
δεκηνπξγείηαη ε θηλεηηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Οη κύεο
απηνί νπζηαζηηθά θαιύπηνπλ θαη θηλνύλ ηνλ ζθειεηό.
Οη ιείνη κύεο βξίζθνληαη ζε εζσηεξηθά όξγαλα (π.ρ. ζην
ζηνκάρη), όπνπ εθηεινύλ ζρεηηθά αξγέο θαη νκνηόκνξθεο
θηλήζεηο. Η θίλεζή ηνπο δελ θαηεπζύλεηαη από ηε ζέιεζε ηνπ
αλζξώπνπ. Οη ιείνη κύεο ππάξρνπλ ζηα ηνηρώκαηα ησλ
νξγάλσλ ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αηκνθόξσλ
αγγείσλ.
Ο θαξδηαθόο κπο θαηαιακβάλεη κηα ελδηάκεζε ζέζε αλάκεζα
ζηνπο ιείνπο θαη ηνπο ζθειεηηθνύο κπο. Όπσο νη ιείνη κύεο, δελ
ππαθνύεη άκεζα ζηε ζέιεζε θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηθαλόηεηα
λα κελ θνπξάδεηαη. Επίζεο, κνηάδεη κε ηνπο ζθειεηηθνύο κπο
επεηδή κπνξεί λα ζπζπάηαη γξήγνξα θαη λα δνπιεύεη εληαηηθά.
Ο θαξδηαθόο κπο ζηέιλεη ην αίκα ζε όιν ην ζώκα.

Σν λεπξηθό ζύζηεκα
Θέιεηο λα θηλήζεηο ην ρέξη ζνπ. Πνηνο δίλεη ηελ εληνιή γηα ηελ
θίλεζε απηή;…………………………………………….
Η ηξνθή ζνπ δηαζπάηαη ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα από θηλήζεηο
πνπ γίλνληαη ζην ζηνκάρη ζνπ. Πνηνο δίλεη ηελ εληνιή γηα ηηο
θηλήζεηο απηέο;………………………………
Τν λεπξηθό ζύζηεκα ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ άιισλ
ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο (π.ρ. ηνπ πεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο, ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο θ.ά.). Φσξίδεηαη ζε
δύν επί κέξνπο ζπζηήκαηα:
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1. Τν ωµαηηθό Νεπξηθό ύζηεµα πνπ ειέγρεη ηηο
ζπλεηδεηέο (εθνύζηεο) ιεηηνπξγίεο θαη πεξηιακβάλεη ην
Πεξηθεξηθό Νεπξηθό ύζηεµα
θαη ην Κεληξηθό
Νεπξηθό ύζηεµα (εγθέθαινο θαη λσηηαίνο µπειόο).
2. Τν Απηόλνµν Νεπξηθό ύζηεµα πνπ είλαη ππεύζπλν
γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξνύ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο
(π.ρ. ηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ζην ζώκα).
Τν ζύζηεµα απηό ιεηηνπξγεί απηόλνµα (αθνύζηα), ρσξίο
ηελ άµεζε ζπκκεηνρή ηνπ αηόκνπ.
Τα κελύκαηα/εξεζίζκαηα από ην πεξηβάιινλ κεηαθέξνληαη
από νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζώκαηόο καο ζηνλ εγθέθαιν
κέζσ εηδηθώλ θπηηάξσλ, ησλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ.
Πνύ βξίζθνληαη ηα λεύξα, ζηνπο κπο ή ζηα νζηά; ………………
………………………………………………………………………….
Μπνξνύλ ηα νζηά λα θηλεζνύλ κόλα ηνπο (ρσξίο ηνπο κπο);
………………………………………………………………………….

Εξγαζία
Να ρσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη λα θαηαγξάςεηε πεξηβάιινληα θαη ιύζεηο πνπ έρνπλ αλαπηύμεη νη
δσηθνί νξγαληζκνί γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάγθε ζηήξημήο ηνπο. Εμεγήζηε γηαηί θαζεκηά
από ηηο ιύζεηο απηέο θάλνπλ θάζε νξγαληζκό ηαηξηαζκέλν κε ην πεξηβάιινλ δσήο θαη ηνλ ηξόπν
δσήο πνπ δεη.
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ωζηή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο
Ψο ζηάζη νξίδνπκε ηε ζέζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζώκαηνο καο
(θνξκόο θαη άθξα) ζε εξεκία ή ζηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο. Η θαιή
ζηάζε ηνπ ζώκαηνο εμαξηάηαη ηόζν από ην ζρήκα ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο όζν θαη από ηελ θαηάζηαζε ησλ κπώλ. Η
θαθή
ζηάζε
ηνπ
ζώκαηνο
είλαη
απνηέιεζκα
ηεο
ιαλζαζκέλεο ζπλήζεηαο
πνιιώλ
αλζξώπσλ
πνπ,
γηα
παξάδεηγκα, βπζίδνληαη ζηελ θαξέθια ηνπο όηαλ εξγάδνληαη ή
ζηέθνληαη κε θπξησκέλνπο ώκνπο θαη ξάρε.
Αλ δηαηεξνύκε γηα πνιιή ώξα ζηαζεξή ζέζε ηνπ θεθαιηνύ καο
κπξνζηά από κηα νζόλε Η.Υ, είλαη πηζαλό λα αηζζαλζνύκε πόλν
γύξσ από ηελ πεξηνρή πνπ θνπξάδεηαη.
Οη παξαθάησ ζπκβνπιέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηε ζσζηή ζηάζε ηνπ
ζώκαηνο.

Καζηζηή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο
1. Καζίζηε κε ηελ πιάηε ζαο επζπγξακκηζκέλε θαη ηα
πέικαηα ζε πιήξε επαθή κε ην πάησκα.
2. Φξεζηκνπνηείηε θαξέθια πνπ ζηεξίδεη ηε κέζε ζαο,
3. Η νζόλε ηνπ ππνινγηζηή λα είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα
κάηηα ζαο.

Όξζηα ζηάζε ηνπ ζώκαηνο
1. Να θαηαλέκεηε ην βάξνο ζαο νκνηόκνξθα θαη ζηα δύν
πόδηα.
2. Να θξαηάηε ηνπο ώκνπο πξνο ηα πίζσ γηα λα κπνξεί ε
ζπνλδπιηθή ζαο ζηήιε λα δηαηεξεί ηα θπζηνινγηθά
θπξηώκαηά ηεο.
3. Ο θνξκόο ζαο πξέπεη λα είλαη επζύο.

Πνηνο είλαη ν πην ζσζηόο ηξόπνο γηα λα θξαηήζεηο ηε ζρνιηθή
ηζάληα ζύκθσλα κε ηε εηθόλα;…………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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Να έτεις σπόυη ζοσ
Παθήζεις ηης ζπονδσλικής ζηήλης
Κύθφζη είλαη ε ππεξβνιηθή αύμεζε ηεο (θπζηνινγηθήο) θύξηωζεο ηεο ζπνλδπιηθήο καο
ζηήιεο. Είλαη από ηηο πην ζπρλέο παζήζεηο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα
ηεο δωήο από ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ εθεβεία ωο ηηο πξνρωξεκέλεο ειηθίεο.
Λόρδφζη είλαη ε παξακόξθωζε ηνπ θνξκνύ ηνπ αλζξώπνπ, όηαλ ε θακπύιε ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο έρεη κεγαιύηεξε θιίζε από ηελ θαλνληθή πξνο ηα κέζα θαη κπξνζηά.
Τόηε ν θνξκόο, γηα λα ηζνξξνπήζεη, γέξλεη πξνο ηα πίζω.
Σκολίφζη είλαη κηα παξακόξθωζε ηνπ
ζρήκαηνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο αιιά θαη
ηνπ ζώξαθα, πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε όιεο
ηηο ειηθίεο.
Οη παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξέπεη
λα αληηκεηωπίδνληαη έγθαηξα θαη ζωζηά,
αιιηώο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζε κεγαιύηεξε ειηθία.

ΚΥΦΩΣΗ - ΛΟΡΔΩΣΗ - ΣΚΟΛΙΩΣΗ

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΘ
Σε πνηεο κεγάιεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα θπηά αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο;
Πώο θαη κε ηη ζηεξίδνληαη ηα θπηά;
Τη νλνκάδεηαη θσηνηξνπηζκόο θαη ζε ηη ρσξίδεηαη ;
Πώο επηηπγράλεηαη ε θίλεζε ησλ ςαξηώλ;
Τη ραξαθηεξηζηηθό έρεη ε θίλεζε ηνπ ηππόθακπνπ;
Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηελώλ;
Σε ηη εμππεξεηεί ε ειαθξόηεηα ησλ νζηώλ ησλ πηελώλ;
Γηαηί ηα πόδηα ησλ πηελώλ είλαη ζθεπαζκέλα κε ιέπηα θη έρνπλ πάληα ηέζζεξα
δάρηπια κε λύρηα;
9. Από ηη απνηειείηαη ν ζθειεηόο ηνπ αλζξώπνπ;
10. Σε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα νζηά ;
11. Σε πνηα κέξε δηαθξίλνπκε ηνλ ζθειεηό ηνπ αλζξώπνπ;
12. Τη είλαη νη αξζξώζεηο θαη ζε πνηεο δηαθξίλνληαη;
13. Τη είλαη ν αξζξηθόο ζύιαθαο, ην αξζξηθό πγξό, θαη ε αξζξηθή θνηιόηεηα;
14. Πνηα είδε κπώλ γλσξίδεηε;
15. Πνηνο δίλεη ηελ εληνιή γηα λα θηλήζεηο ην ρέξη ζνπ;
16. Τη πεηπραίλεη ην λεπξηθό ζύζηεκα;
17. Σε πνηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα ρσξίδεηαη ην λεπξηθό ζύζηεκα;
18. Πνύ βξίζθνληαη ηα λεύξα ζηνπο κπο ή ζηα νζηά;
19. Μπνξνύλ λα θηλεζνύλ κόλα ηνπο ηα νζηά (ρσξίο ηνπο κπο);
20. Τη νλνκάδνπκε θαιή θαη ηη θαθή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο;
21. Πνηεο ζπκβνπιέο ζα έδηλεο ζε έλα θίιν ζνπ ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ γηα λα
βειηηώζεη ηελ θαζηζηηθή ζηάζε ηνπ ζώκαηόο ηνπ;
22. Πνηεο ζπκβνπιέο ζα έδηλεο ζε έλα θίιν ζνπ ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ γηα λα
βειηηώζεη ηελ όξζηα ζηάζε ηνπ ζώκαηνο ηνπ;
23. Πνηεο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο γλσξίδεηο;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα,
λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Να βγεηο ζην ύπαηζξν θαη λα μεξηδώζεηο κεξηθά κηθξά άγξηα θπηά. Να παξαηεξήζεηο ηηο ξίδεο ηνπο
θαη λα ηηο ηαμηλνκήζεηο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, θάλνληαο θαη θαηάιιειν ζρέδην θαζεκηάο ξίδαο.

α/α
ΡΘΖΑ

Θπζζαλώδεο

Παζζαιώδεο

Ραπαλνεηδήο

1

2

3

4

2. Πώο ν ζνινκόο, αθνύ δηαζρίζεη ηνλ σθεαλό, κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην πνηάκη όπνπ γελλήζεθε;
Απηή ε κνλαδηθή ηθαλόηεηα πξνζαλαηνιηζκνύ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ όζθξεζε. Οη
πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη από ςάξη ζε ςάξη ή από ην έλζηηθην ή κε θάπνην άιιν ηξόπν πνπ δελ
είλαη γλσζηό.
3. Να αλαθέξεηο ζε ηη ρξεζηκεύεη ην ξάκθνο ζηα πνπιηά. Με ηη έρεη ζρέζε ε κνξθή θαη ην κέγεζνο
ηνπ ξάκθνπο; Να αλαθέξεηο αλ μέξεηο θαη παξαδείγκαηα πνπιηώλ κε δηαθνξεηηθά ξάκθε.
4. Κάπνηα πηελά, όπσο ε ζηξνπζνθάκεινο θαη ην παγώλη, δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πεηνύλ.
Μπνξείο λα δώζεηο εμήγεζε γη’ απηό;
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5. Σίγνπξα ζα έρεηο παξαθνινπζήζεη θάπνην θνπθινζέηξν. Σηηο παξαζηάζεηο απηέο πξσηαγσληζηηθό
ξόιν παίδνπλ νη θνύθιεο ηνπ ζεάηξνπ. Απηέο ππνδύνληαη δηάθνξνπο ξόινπο, ε θύξηα δνκή ηνπο
όκσο είλαη έλαο μύιηλνο ζθειεηόο θαη ζθνηλί πνπ έρνπκε δέζεη ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. Πώο ζα κπνξνύζεο λα ζπζρεηίζεηο ηελ θίλεζε
ησλ πξσηαγσληζηώλ ηνπ θνπθινζεάηξνπ κε ηελ θίλεζε θαη ηε ζηήξημε
ζηνλ άλζξσπν. Πνην βαζηθό όξγαλν ειέγρεη όιεο ηηο θηλήζεηο ζηνλ
άλζξσπν θαη πνην ζε κηα θνύθια ζεάηξνπ;

6. Υπάξρνπλ δηάθνξνη κεραληζκνί ζηήξημεο γηα ηα δώα πνπ δνύλ ζηνλ
αέξα, ην λεξό θαη ηελ μεξά. Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ
θαη ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζε θάζε κηα από απηέο. Πξνζπάζεζε λα δηαηππώζεηο ηα δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ε κέιηζζα, ην ζαιηγθάξη, ην θίδη θαη ν βάηξαρνο γηα ηελ ζηήξημε θαη θίλεζή
ηνπο.

▀
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19ό Μάθημα
ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ
Δύο από ηις πιο ζημανηικές έννοιες ζηην επιζηήμη ποσ ζστνά μπερδεύονηαι η
μία με ηην άλλη

Η ζεξκνθξαζία είλαη έλα κέγεζνο πνπ καο απαζρνιεί θαζεκεξηλά. Σρεηίδεηαη άκεζα κε
ηνλ θαηξό, αιιά θαη είλαη δείθηεο πγείαο ή αζζελείαο. Υςειή ζεξκνθξαζία ηεο κεραλήο
είλαη έλδεημε βιάβεο ηνπ απηνθηλήηνπ, γη' απηό ηα απηνθίλεηα έρνπλ έλαλ δείθηε
ζεξκνθξαζίαο (ηνπ λεξνύ πνπ θπθινθνξεί ζην ςπγείν ηεο κεραλήο). Τα ηξόθηκα
πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε ςπγεία ή θαηαςύθηεο. Άκεζε
ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία έρεη ην θπζηθό κέγεζνο πνπ νλνκάδεηαη ζεξκόηεηα. Η
ζεξκόηεηα είλαη κηα κνξθή ελέξγεηαο (ζεξκηθή ελέξγεηα), γη απηό είλαη κηα έλλνηα
δηαθνξεηηθή από ηε ζεξκνθξαζία.

Θεπμοκπαζία
Να αλαθέξεηο ιέμεηο-επίζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ
θαζεκεξηλή δσή γηα λα πεξηγξάςνπκε ηνλ θαηξό ην θαινθαίξη
θαη ηνλ ρεηκώλα. Όκνηα ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα
πεξηγξάςνπκε ην ζπλαίζζεκα πνπ λνηώζνπκε όηαλ θάλνπκε
ληνπο ή όηαλ ην θαινθαίξη κπαίλνπκε ζηε ζάιαζζα:
.................................................................................................
.................................................................................................
Οη ιέμεηο απηέο κάο δείρλνπλ πνηνηηθά πόζν δεζηό (ζεξκό) ή
θξύν (ςπρξό) είλαη έλα ζώκα, π.ρ. ν αέξαο ή ην λεξό.

Πείπαμα
Να βπζίζεηο ηα ρέξηα ζνπ, ην έλα ζε κηα ιεθάλε κε
δεζηό λεξό θαη ην άιιν ζε κηα ιεθάλε κε θξύν λεξό.
Τη ζα αηζζαλζείο ζην έλα θαη ηη ζην άιιν ζνπ ρέξη;
........
................................................................................
................................................................................
Καηόπηλ λα βπζίζεηο θαη ηα δύν ζνπ ρέξηα ζε κηα
ηξίηε ιεθάλε κε ριηαξό λεξό. Τη ζα αηζζαλζείο ζην
θάζε ζνπ ρέξη; Τη ζπκπέξαζκα βγαίλεη από ηελ
ηειεπηαία παξαηήξεζε; Είλαη ην αίζζεκα ηνπ δεζηνύ
θαη ηνπ θξύνπ αληηθεηκεληθά αηζζήκαηα;
............................................................................
................................................................................
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• Υπάξρεη ηξόπνο λα κεηξνύκε κε ζηγνπξηά πόζν ζεξκό ή
ςπρξό είλαη έλα ζώκα;
Τν θπζηθό κέγεζνο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πόζν ζεξκό ή θξύν
είλαη έλα ζώκα ην νλνκάδνπκε ..................................................
• Πώο κπνξνύκε ινηπόλ λα κεηξνύκε πνζνηηθά ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη πώο ηνπ λεξνύ;
..............................................................................................
..............................................................................................
.........................................................................................
Πώρ μεηπούμε
ηη θεπμοκπαζία
ενόρ ζηεπεού ζώμαηορ

Τη γίλεηαη κε έλα ζηεξεό ζώκα, π.ρ. ην δηθό καο ζώκα; Έρεη
ζπκβεί ζε όινπο καο όηαλ λνκίδνπκε όηη έρνπκε ππξεηό, λα
βάδνπκε ηελ παιάκε καο ζην κέησπν. Απηό καο δίλεη κελ κηα
έλδεημε, όκσο γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ην γλσζηό καο ιαηπικό θεπμόμεηπο.
• Πώο κεηξνύκε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο καο; Γηαηί
πξέπεη λα ζθίγγνπκε ην ζεξκόκεηξν γηα κεξηθά ιεπηά θάησ
από ηε καζράιε καο;
..............................................................................................
..............................................................................................
• Να ζπγθξίλεηο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο ζνπ κε ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα γύξσ ζνπ.
..............................................................................................
..............................................................................................
• Πώο κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία ηεο άκκνπ; Τη
ζα έπξεπε λα θάλνπκε γηα λα κεηξήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία
π.ρ. ελόο πηάηνπ ή ηνπ παηώκαηνο;
..............................................................................................
..............................................................................................
• Πώο ζα κπνξνύζεο λα ζηεξεώζεηο κέζα ζε ζηεξεό θεξί ην
κηθξό δνρείν ελόο ζεξκνκέηξνπ (ζην θάησ κέξνο, πνπ
πεξηέρεη ηνλ πδξάξγπξν);
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Αλ δηαζέηεη θαηάιιειν ζεξκόκεηξν, ν θαζεγεηήο ζαο ζα
εθηειέζεη απηό ην πείξακα. Έπεηηα από θάπνην ρξόλν, λα
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ζπγθξίλεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θεξηνύ κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ
αέξα θνληά ζην θεξί. Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηε;
• Τα ζεξκόκεηξα κεηξνύλ ηε ............................ ελόο ζώκαηνο.

Να έχεις υπόψη σου
Επεηδή ν πδξάξγπξνο είλαη βιαβεξόο γηα ηελ πγεία, πξέπεη λα πξνζέρνπκε λα κελ
ζπάδνπλ ηα πδξαξγπξηθά ζεξκόκεηξα. Αλ ηπρόλ ζπάζεη ζεξκόκεηξν, πξέπεη θάπνηνο
έκπεηξνο λα καδέςεη όιεο ηηο ζηαγόλεο ηνπ πδξαξγύξνπ. Εμάιινπ, δελ πξέπεη ν
πδξάξγπξνο λα έξρεηαη ζε επαθή κε ην δέξκα καο θαη ηδίσο όηαλ απηό έρεη ηξαύκαηα ή
γξαηδνπληέο. Υπάξρνπλ όκσο θαη κε πδξαξγπξηθά ζεξκόκεηξα πνπ είλαη πξνηηκόηεξα.

Θεπμόηηηα
Αλ αλνίμεηο ην κάηη ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο, κεηά από ιίγν απηό
ζεξκαίλεηαη θαη κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα ζεξκάλεη ην λεξό
πνπ έρεη κηα ρύηξα αλ ηε βάινπκε πάλσ ζην κάηη. Όηαλ
θαίγνληαη μύια, πεηξέιαην, νηλόπλεπκα, πγξαέξην, θαζώο θαη
άιια πιηθά, ηα ζώκαηα πνπ βξίζθνληαη ζ’ επαθή κε ηε θιόγα ή
θνληά ζ’ απηή ζεξκαίλνληαη. Όηαλ κε έλα πξηόλη θόβεηο έλα μύιν
ζα έρεηο παξαηεξήζεη όηη ην πξηόλη ζεξκαίλεηαη, θαζώο θαη ην
μύιν ζηελ πεξηνρή πνπ ην θόβεηο.
• Τη ζεκαίλνπλ νη θξάζεηο "ην κάηη ηεο θνπδίλαο ζεξκαίλεηαη" θαη
"ζεξκαίλεη ην λεξό ηεο ρύηξαο";.............................................
Έρνπκε ζε έλα δνρείν δεζηό λεξό θαη ζε έλα άιιν δνρείν θξύν
λεξό. Αλακεηγλύνπκε ην πεξηερόκελν ησλ δύν δνρείσλ. Τη ζα
ζπκβεί;……………………………………………………………….
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H θεπμόηηηα είναι
μια μοπθή ενεπγείαρ

Οπιζμόρ ηηρ
θεπμόηηηαρ

Παξαηεξνύκε όηη ζπκβαίλεη θάπνην θαηλόκελν, θάπνηα
αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα δύν ζώκαηα πνπ βξίζθνληαλ ζε
δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία. Όπσο θαη ζε θάζε θαηλόκελν,
δερόκαζηε όηη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή κεηαθέξζεθε ελέξγεηα
από ην ζεξκόηεξν πξνο ην ςπρξόηεξν ζώκα. (Γηα ιόγνπο πνπ
δελ ζα εμεγήζνπκε εδώ, δερόκαζηε όηη ε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη
πάληνηε από ην ζώκα κε ηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ζην ζώκα
κε ηε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία). Τελ ελέξγεηα απηή ηελ
νλνκάδνπκε θεπμόηηηα ή θεπμική ενέπγεια.
Τη νλνκάδνπκε ινηπόλ ζεξκόηεηα;…………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Πξνηνύ βάινπκε ηελ θαηζαξόια πάλσ ζην αλακκέλν κάηη ηεο
θνπδίλαο, ην κάηη είρε ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε ηελ θαηζαξόια
θαη κε ην λεξό κέζα ζηελ θαηζαξόια;
Τη ζπκβαίλεη όηαλ βάινπκε ηελ θαηζαξόια κε ην λεξό πάλσ ζην
αλακκέλν κάηη;
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Να έχεις υπόψη σου
1) Η ζεξκόηεηα δελ είλαη θάηη πνπ πεξηέρεηαη ζε έλα ζώκα. Είλαη ελέξγεηα πνπ
κεηαθέξεηαη από έλα ζώκα ζε έλα άιιν ζώκα όηαλ ηα ζώκαηα απηά έρνπλ
……………………θαη είλαη δπλαηόλ λα κεηαθεξζεί ζεξκόηεηα από ην έλα ζώκα
ζην άιιν. (Όηαλ όπσο ιέκε ηα δύν ζώκαηα βξίζθνληαη ζε “θερμική
αλληλεπίδραζη”.) Είλαη επνκέλσο ζσζηό λα κηιάκε γηα ηε ζεξκόηεηα πνπ
πεξηέρεηαη ζε έλα ζώκα;
2) Aλ αθνπκπήζεηο κηα αλακκέλε ειεθηξηθή ιάκπα ηη ζα αηζζαλζείο;………………..
Aλ ηξίςεηο δπλαηά ηα ρέξηα ζνπ ηη ζα αηζζαλζείο;………………………… Γεληθά,
ζηα πεξηζζόηεξα θαηλόκελα
έλα
κέξνο
ηεο
κεηαθεξόκελεο ελέξγεηαο
εκθαλίδεηαη κε κνξθή…………………………………………………………….
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Πηγέρ
θεπμόηηηαρ

Tι ζςμβαίνει καηά
ηην ψύξη ενόρ ζώμαηορ

Σώκαηα όπσο ην αλακκέλν κάηη ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο ή
μύια πνπ θαίγνληαη (ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πςειή
ζεξκνθξαζία θαη γη' απηό ελέξγεηα κπνξεί λα κεηαθεξζεί από
απηά ζε άιια ζώκαηα σο ζεξκόηεηα) ηα νλνκάδνπκε
πηγέρ……………...
• Να αλαθέξεηο κεξηθέο άιιεο ηέηνηεο πεγέο πνπ μέξεηο:
...............................................................................................
...............................................................................................
Τν θαινθαίξη κε ηε δέζηε αλ έρνπκε θιηκαηηζκό (αηξ-θνληίζηνλ)
ζην ζπίηη ή ζην απηνθίλεην ην αλνίγνπκε. Να πεξηγξάςεηο ηη
ζπκβαίλεη ηόηε.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
• Σώκαηα όπσο ην αηξ-θνληίζηνλ θαη ην ςπγείν ζα κπνξνύζαλ
λα νλνκαζηνύλ θαη “πεγέο ςύρνπο”.
• Τειηθά ηη θάλεη κηα “πεγή ςύρνπο” δίλεη ςύρνο ή παίξλεη
(αθαηξεί) ζεξκόηεηα; ..............................................................
• Τη ζεκαίλεη ε θξάζε “έλα ζώκα ςύρεηαη” θαη ηη ζπκβαίλεη θαηά
ηελ ςύμε απηή;
...............................................................................................
...............................................................................................

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Τη είλαη ηα ζεξκόκεηξα θαη γηαηί ηα ρξεζηκνπνηνύκε;
2.Τη νλνκάδνπκε ζεξκνθξαζία;
3.Πώο κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ηηο ζεξκνθξαζίεο ελόο αεξίνπ, ελόο πγξνύ θαη ελόο
ζηεξενύ ζώκαηνο;
4.Τη ζεκαίλεη ε θξάζε “έλα ζώκα ζεξκαίλεηαη;”
5.Τη ζπκβαίλεη όηαλ δύν ζώκαηα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία
αιιειεπηδξάζνπλ ζεξκηθά;
6.Τη ζεκαίλεη ν όξνο “ζεξκηθή αιιειεπίδξαζε ;”
7.Τη νλνκάδεηαη ζεξκόηεηα ή ζεξκηθή ελέξγεηα;
8.Τη ζπκβαίλεη ζε έλα ζώκα όηαλ απηό ζεξκαίλεηαη από κηα πεγή ζεξκόηεηαο;
9.Τη θάλεη κηα πεγή ζεξκόηεηαο;
10.Πόηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν ζεξκόηεηα;
11.H ζεξκόηεηα εκθαλίδεηαη κόλν όηαλ έρνπκε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ή ζηα
πεξηζζόηεξα θαηλόκελα; Tη ζπκβαίλεη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε; Nα αλαθέξεηο
παξαδείγκαηα.
12.Τη ζεκαίλεη ε θξάζε “έλα ζώκα ςύρεηαη” θαη ηη ζπκβαίλεη θαηά ηελ ςύμε απηή;
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Για να γνωπίζειρ πεπιζζόηεπα, να
ζκεθθείρ και να καηαλάβειρ γιαηί
1. Σπλεζίδεηαη ζηελ επηζηήκε όηαλ δίλνληαη ηηκέο πνιιώλ θπζηθώλ κεγεζώλ, ησλ νπνίσλ ε ηηκή
κεηαβάιιεηαη όηαλ κεηαβάιιεηαη ε ζεξκνθξαζία, νη ηηκέο λα δίλνληαη γηα ηε ζεξκνθξαζία ησλ 20°C
ή ησλ 25°C. Τέηνηα κεγέζε είλαη π.ρ. ν όγθνο θαη ε ππθλόηεηα. Να ζθεθζείηε θαη λα ζπδεηήζεηε
ζηελ ηάμε γηα πνην ιόγν έρνπλ επηιεγεί νη παξαπάλσ ζεξκνθξαζίεο. (Σπρλά ε ζεξκνθξαζία ησλ
20°C νλνκάδεηαη θεπμοκπαζία δωμαηίος.)
2. Δηαζέηεηο δύν κεηαιιηθνύο θύβνπο από ην ίδην πιηθό θαη κε ηελ ίδηα αθκή. Ο έλαο έρεη ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ν άιινο έρεη αξθεηά πςειόηεξε ζεξκνθξαζία. Πνηεο από ηηο
παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ιάζνο; (Μία κόλν πξόηαζε είλαη ζσζηή.)
α. Ο κεηαιιηθόο θύβνο κε ηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία είλαη βαξύηεξνο.
β. Ο θύβνο κε ηε ρακειή ζεξκνθξαζία είλαη βαξύηεξνο.
γ. Οη θύβνη έρνπλ ην ίδην βάξνο.
δ. Οη θύβνη ζα έρνπλ ην ίδην βάξνο όηαλ απνθηήζνπλ θαη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία.
3. Έζησ όηη ζε έλα ηξαπέδη έρεηο ηξία θνκκάηηα ραιθνύ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό κέγεζνο. Τα ηξία
θνκκάηηα έρνπλ δηαθνξεηηθή ή ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία; Να εμεγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ.
4. Σηνλ μύιηλν πάγθν κηαο θνπδίλαο ππάξρεη κηα
αλνμείδσηε ρύηξα πνπ έρεη λεξό θαη βξίζθεηαη εθεί
αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα. Πνηα από ηηο παξαθάησ
πξνηάζεηο (κία κόλν) είλαη ε ζσζηή;
α. Ο μύιηλνο πάγθνο έρεη πςειόηεξε ζεξκνθξαζία
από ην λεξό.
β. Η ρύηξα έρεη ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία από ην λεξό.
γ. Η ρύηξα, ην λεξό θαη ν πάγθνο έρνπλ ηελ ίδηα
ζεξκνθξαζία.
δ. Ο πάγθνο έρεη πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από ην λεξό
ζηε ρύηξα.
5. Τν ζώκα καο δηαηεξεί πάληνηε ζηαζεξή
ζεξκνθξαζία γύξσ ζηνπο 36°C, ελώ ν ρώξνο κέζα
ζηνλ νπνίν δνύκε έρεη ζπλήζσο αξθεηά ρακειόηεξε
ζεξκνθξαζία. Τη ζπκβαίλεη θαηά ηε γλώκε ζνπ θαη
ηειηθά ην ζώκα καο δελ απνθηά ηε ζεξκνθξαζία ηνπ;
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20ο Μάθημα
ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ
Η θερμική ιζορροπία

Η κειέηε ηεο ζεξκόηεηαο θαη νη κεηαηξνπέο ηεο ζε άιιεο κνξθέο ελεξγείαο ήηαλ έλα
κεγάιν επηζηεκνληθό επίηεπγκα, κε ζεκαληηθόηαηε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία. Η
θαηαζθεπή ηωλ πξώηωλ αηκνκεραλώλ, πνπ κεηέηξεπαλ ηε ζεξκηθή ελέξγεηα από ηελ
θαύζε ηνπ θάξβνπλνπ ζε θηλεηηθή, ππήξμε έλα γεγνλόο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πνπ
άλνημε ηνλ δξόκν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ.

Θερμική ισορροπία
Πείραμα 1
Βάιηε ίζεο πνζόηεηεο λεξνύ από ηε βξύζε κέζα ζε δύν γπάιηλα δνρεία. Τν λεξό πνπ είλαη
ζην έλα γπάιηλν δνρείν ζεξκάλεηέ ην. Μεηξήζηε ηηο ζεξκνθξαζίεο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα
ξίμηε ην λεξό από ηα δύν δνρεία ζ’ έλα ηξίην δνρείν. Μεηά από ιίγν κεηξήζηε ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ. Από ηηο ελδείμεηο ησλ ζεξκνκέηξσλ ηη παξαηεξείηε; Σε ηη ζπκπέξαζκα
θαηαιήγεηε;
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Πείραμα 2
Πάξηε έλα γπάιηλν πνηήξη θαη ξίμηε ζ’ απηό κηα πνζόηεηα δεζηνύ λεξνύ. Σηε ζπλέρεηα
ηνπνζεηήζηε ην πνηήξη κε ην δεζηό λεξό κέζα ζε έλα κεγαιύηεξν δνρείν πνπ πεξηέρεη
λεξό από ηε βξύζε. Οη πνζόηεηεο ηνπ λεξνύ ζηα δύν δνρεία λα είλαη ηπραίεο. Μέζα ζην
θάζε δνρείν βάιηε έλα ζεξκόκεηξν θαη θάζε έλα ιεπηό λα θαηαγξάθεηε ηηο ελδείμεηο ησλ
ζεξκνκέηξσλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Χξόλνο ζε
ιεπηά

0
1
2
3
4
5
120

Έλδεημε
ζεξκνκέηξνπ
(°0)
ζην
εζσηεξηθό
πνηήξη

Έλδεημε
ζεξκνκέηξνπ
(°0)
ζην
εμσηεξηθό
πνηήξη
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 Τη ζπκπεξαίλεηε από ηηο ελδείμεηο ηωλ ζεξκνκέηξωλ ζηα δύν

δνρεία;
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Όζν ρξόλν κεηαθέξεηαη ε ζεξκόηεηα ιέκε όηη ηα ζώκαηα
αλληλεπιδρούν θερμικά θαη όηαλ απνθηήζνπλ ηελ ίδηα
ζεξκνθξαζία ιέκε όηη βξίζθνληαη ζε καηάζηαζη θερμικής
ιζορροπίας ή ζε θερμική ιζορροπία.

Πείραμα 3
Θεξκάλεηε κηα πνζόηεηα λεξνύ κε ηε βνήζεηα ελόο θακηλέηνπ. Σην λεξό κεηαθέξζεθε
ζεξκόηεηα από ηελ θαύζε ηνπ πγξαεξίνπ ηνπ θακηλέηνπ. Τνπνζεηήζηε ην δνρείν κε ην
ζεξκό λεξό ζηνλ πάγθν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη κεηξήζηε κε έλα ζεξκόκεηξν ηε ζεξκνθξαζία
ηνπ. Ακέζσο κεηά δηαβάζηε ηελ έλδεημε ελόο ζεξκνκέηξνπ ζηνλ ηνίρν ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Επαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θάζε έλα ιεπηό θαη ζεκεηώζηε ηηο ελδείμεηο ησλ δύν
ζεξκνκέηξσλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Χξόλνο ζε ιεπηά

Έλδεημε ζεξκνκέηξνπ (°C)

Έλδεημε ζεξκνκέηξνπ (°C)

ζην δνρείν

ζην εξγαζηήξην

0
1
2
3
4
5

• Από ηηο ελδείμεηο ηωλ ζεξκνκέηξωλ ηη παξαηεξείηε; Σε ηη
ζπκπέξαζκα θαηαιήγεηε;
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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• Πόηε ε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δεζηνύ λεξνύ γηλόηαλ
γξεγνξόηεξα ζηελ αξρή ή ζην ηέινο; Τη γεληθό ζπκπέξαζκα
κπνξείηε λα βγάιεηε από απηήλ ηελ παξαηήξεζε;…………….
…………………………………………………………………………….....
.........................................................................................................

Εληειώο αλάινγα κπνξνύκε λα πεξηγξάςνπκε θαη ηη ζπλέβε
ζην πείξακα 3. Τν δνρείν κε ην δεζηό λεξό θαη ην εξγαζηήξην
(κε ό, ηη ζ’ απηό πεξηέρεηαη) αιιειεπηδξνύλ. Απνηέιεζκα απηήο
ηεο…………………………..…………. είλαη
όηη κεηαθέξζεθε
από ην ζώκα πνπ έρεη …….……………………….…… ζην
ζώκα κε ηελ……………………………………………… θαη ζην ηέινο
έθηαζαλ ζε θαηάζηαζε……………………….. Τν λεξό ζην
δνρείν απέθηεζε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ…………………………….

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Τη ελλννύκε όηαλ ιέκε όηη δύν ζώκαηα αιιειεπηδξνύλ ζεξκηθά;
2.Αλακεηγλύνπκε δύν πνζόηεηεο λεξνύ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία ε κία από
ηελ άιιε. Τη κεηαβνιή ζα ζπκβεί; Πνηα ζώκαηα αιιειεπηδξνύλ ζεξκηθά;
2.Θεξκαίλνπκε κηα πνζόηεηα λεξνύ κέζα ζε έλα κεηαιιηθό δνρείν κε ηε βνήζεηα ελόο
θακηλέηνπ. Τη ζα ζπκβεί ζην λεξό; Πνηα ζώκαηα αιιειεπηδξνύλ ζεξκηθά;
3.Πόηε ιέκε όηη δύν ζώκαηα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο (ή απιώο
βξίζθνληαη ζε ζεξκηθή ηζνξξνπία);
4.Από ηη εμαξηάηαη ε ηειηθή ζεξκνθξαζία πνπ ζα απνθηήζνπλ δύν πνζόηεηεο λεξνύ
πνπ είραλ δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία θαη αλακείρζεθαλ;
5.Πόηε ιέκε όηη δύν ζώκαηα δελ βξίζθνληαη ζε ζεξκηθή ηζνξξνπία;
6.Έρνπκε έλα ζεξκό ζώκα (π.ρ. λεξό ζε έλα πνηήξη) θαη κεηξνύκε πόζν πέθηεη ε
ζεξκνθξαζία ηνπ, θάζε πξώην ιεπηό ηεο ώξαο. Πόηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο
πέθηεη γξεγνξόηεξα: όηαλ είλαη ζε πνιύ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από ην πεξηβάιινλ
ή όηαλ είλαη ζε όρη πνιύ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από ην πεξηβάιινλ;

Για να γνωρίσεις περισσότερα, να σκευθείς και να καταλάβεις γιατί
1. Αλ κέζα ζε έλα βαξέιη γεκάην κε θξύν λεξό έξηρλεο κηα θαηζαξόια θαπηό λεξό θαη αλαθάηεπεο θαιά όιν
ην λεξό κέζα ζην βαξέιη, ηη ζα ζπλέβαηλε ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ κέζα ζην βαξέιη;
2. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο (κία κόλν) είλαη ε ζσζηή; Γηα λα ζπκβεί ζεξκηθή ηζνξξνπία κεηαμύ δύν
ζσκάησλ ζα πξέπεη:
α. Τα ζώκαηα λα έρνπλ ηελ ίδηα κάδα.
β. Τα ζώκαηα λα είλαη από δηαθνξεηηθό πιηθό.
γ. Τα ζώκαηα λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία.
δ. Τα ζώκαηα λα έρνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία.
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21ν Μάζεκα
Η ΟΜΟΙΟΣΑΗ
Η ηθαλόηεηα ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ λα δηαηεξνύλ ζηαζεξέο δηάθνξεο
παξακέηξνπο ηνπο, όπωο ηε ζεξκνθξαζία

(

H ηθαλόηεηα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ
επηβίωζε όιωλ ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ. Πνιινί νξγαληζκνί είλαη ηθαλνί λα
παξάγνπλ αξθεηή ζεξκόηεηα κόλνη ηνπο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ
ζώκαηνο ηνπο. Οη ιόγνη γηα ηνπ νπνίνπο κπνξεί λα δηαηαξαρζεί ε ζεξκνθξαζία ελόο
νξγαληζκνύ είλαη πνηθίινη, όπωο κόιπλζε από θάπνην βιαβεξό κηθξννξγαληζκό,
θαηξηθέο ζπλζήθεο όπωο ν θαύζωλαο ή ν παγεηόο θ.ά. Οη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ
κεραληζκνύο πνπ ζηνρεύνπλ θαη πεηπραίλνπλ ηε δηαηήξεζε όζν ην δπλαηόλ πην
ζηαζεξνύ ηνπ εζωηεξηθνύ ηνπο, αλεμάξηεηα από ηηο κεηαβνιέο ζην πεξηβάιινλ ηνπο,
εμαζθαιίδνπλ δειαδή, ζπλνιηθά, ηελ νκνηόζηαζε ηνπ νξγαληζκνύ.

Θεξκηθή ηζνξξνπία ζηνπο δωληαλνύο
νξγαληζκνύο

Παξάκεηξνο: ηδηόηεηα,
κέγεζνο θ.ιπ. ηνπ νπνίνπ
ε ηηκή κπνξεί λα
κεηαβάιιεηαη

Τη ζεξκνθξαζία έρεη ζπλήζσο ην ζώκα ζνπ; …………………
Επεξεάδεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο ζνπ από ηελ
εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο);
…………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απμάλεηαη πνιύ, ε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο ζνπ απμάλεηαη;……………………
……………………………………………………………………..
Όηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θηάλεη ηνπο -10νC, ε
εζσηεξηθή ζνπ ζεξκνθξαζία είλαη -10νC;…………………….
…………………………………………………………………….
Ο νξγαληζκόο καο πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο καο, θαζώο θαη άιιεο
παξακέηξνπο (όπσο ε πνζόηεηα δηαθόξσλ νπζηώλ ζην
αίκα).
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Πείξακα
Φσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. Κάζε νκάδα δηαζέηεη έλα ζρνηλάθη,
ζεξκόκεηξν θαη έλα ρξνλόκεηξν. Έλα άηνκν από ηελ νκάδα ησλ ηεζζάξσλ ππνβάιιεηαη ζε
έληνλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα κε ην ζρνηλάθη γηα 2, 4, 6, 8 min αληίζηνηρα. Μεηά από θάζε
ρξνληθό δηάζηεκα λα θαηαγξάςεηε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο:
1. Φξώκα δέξκαηνο ρεξηώλ θαη πξνζώπνπ (π.ρ ρισκό, ξνδ, θόθθηλν)
Αλαπλεπζηηθό επίπεδν (ρακειό, κέηξην, πςειό)

2.

3. Αλαπλεπζηηθόο ξπζκόο (κεηξνύκε ηνλ αξηζκό ησλ αλαπλνώλ αλά 1 min).
Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο κε ζεξκόκεηξν.

4.

Φηηάμηε έλα πίλαθα γηα θάζε κία από απηέο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο.

Φξώκα
δέξκαηνο

Αλαπλεπζηηθό
επίπεδν

Θεξκνθξαζία
ζώκαηνο

Αλαπλνέο

Αλάπαπζε
2min
4min
6min
Γηαηί ε αύμεζε ηνπ θαξδηαθνύ θαη αλαπλεπζηηθνύ ξπζκνύ ζπλνδεύεη ηελ άζθεζε; ………………
………………………………………………………………………………………………………………
Μειεηήζηε ηηο κεηξήζεηο ζαο. Τη ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηε δπλαηόηεηα ηνπ ζώκαηνο λα
δηαηεξεί ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ;…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………

Δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηεο ζεξκνθξαζίαο
ηνπ ζώκαηνο
Ίωζε: αζζέλεηα πνπ
πξνθαιείηαη από ηνύο
Λνίκωμε: αζζέλεηα πνπ
πξνθαιείηαη από
κηθξόβηα ή βαθηήξηα

Πνηα είλαη ε πην ζπρλή αηηία πνπ ζαο θξαηάεη ζην θξεβάηη
γηα κηα νιόθιεξε κέξα ή αθόκε θαη πεξηζζόηεξν;
……………………………………………………………...
Ξέξεηο γηα πην ιόγν αλεβάδνπκε ππξεηό όηαλ πάζρνπκε
από κηα ίσζε ή ινίκσμε;
Ο ππξεηόο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ πξνθαιείηαη από
θάπνην εμσηεξηθό παξάγνληα, αιιά είλαη ζπλέπεηα ηεο
άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ καο ελάληηα ζε θάπνηα βαθηήξηα ή
ηνύο.
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Όηαλ θάπνην βαθηήξην εηζέιζεη ζηνλ νξγαληζκό καο,
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζζέλεηα, π.ρ. πνλάεη ν ιαηκόο καο,
ή ην θεθάιη καο. Απμάλνληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαηά 12νC, ην ζώκα πξνζπαζεί λα απαιιαγεί από ηα βαθηήξηα,
αθνύ γίλεηαη γη' απηά έλαο αθαηάιιεινο ρώξνο γηα λα
επηβηώζνπλ. Όηαλ έρνπκε ππξεηό, ε ζεξκνθξαζία καο
κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνπο 39νC θαη ηνπο 40νC.

Να έχεις υπόψη σου
Η θεπμοπληξία είλαη κηα εμαηξεηηθά επείγνπζα ηαηξηθή θαηάζηαζε, απεηιεηηθή γηα ηε δσή πνπ
νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ή ζε δπζιεηηνπξγία ησλ ζεξκνξξπζκηζηηθώλ κεραληζκώλ.
Εθδειώλεηαη κε εγθεθαιηθέο δηαηαξαρέο, πςειόηαην ππξεηό θαη απνπζία εθίδξσζεο. Θα
πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηε ζεξκνπιεμία από ηε θεπμική εξάντληση. Η ηειεπηαία νθείιεηαη ζε
κεγάιε απώιεηα πγξώλ ιόγσ ηεο δέζηεο θαη θαη’ απηήλ δελ απνπζηάδεη ε εθίδξσζε, ελώ ν
ππξεηόο είλαη ρακειόο ή απώλ.
Κπυοπληξία νλνκάδεηαη ε γεληθή βιάβε ηνπ νξγαληζκνύ όηαλ εθηεζεί ζε ςύρνο γηα αξθεηό
ρξνληθό δηάζηεκα. Οθείιεηαη ζε ζεκαληηθή απώιεηα ζεξκόηεηαο ηνπ ζώκαηνο. Τα
κπυοπαγήματα είλαη ηνπηθέο βιάβεο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ επηθαλεηαθώλ ηζηώλ, θπξίσο ησλ
θάησ άθξσλ. Χαξαθηεξίδνληαη από επώδπλν ππνκέιαλν νίδεκα (πξήμηκν) ησλ άθξσλ κε
ζθιεξό δέξκα (πόδηα, ρέξηα, αθηηά, κύηε). Ο πόλνο κνηάδεη κε ηζηκπήκαηα, ελώ ζπγρξόλσο
ππάξρεη θαη κνύδηαζκα.

Εμώζεξκα θαη ελδόζεξκα
(πνηθηιόζεξκα θαη νκνηόζεξκα) δώα
Όπσο μέξεηο, ππάξρνπλ δώα πνπ ηνλ ρεηκώλα δελ είλαη
ελεξγά, αιιά πέθηνπλ ζε ………………………………...…….
Μπνξείο λα αλαθέξεηο κεξηθά ηέηνηα δώα;
……………………………………………………………………..
Τη ζα θάλεη έλα ηέηνην δών, έλα θξύν πξσηλό γηα λα
δεζηαζεί; Τη ζα θάλεη ην δών απηό όηαλ θάλεη δέζηε;….........
……………………………………………………………………..
Υπάξρνπλ νξηζκέλα δώα πνπ, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο ηνπο, ρξεηάδνληαη λα
πξνζιάβνπλ ζεξκόηεηα από ην πεξηβάιινλ όηαλ θξπώλνπλ
θαη ρξεηάδνληαη λα απνβάινπλ ζεξκόηεηα όηαλ δεζηαίλνληαη.
Τα δώα απηά νλνκάδνληαη εμώζεξκα ή αιιηώο
πνηθηιόζεξκα. Γλσξίδεηο θάπνην δών πνπ λα ην θάλεη
απηό;……………….................................................................
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Από ηελ άιιε, ππάξρνπλ δώα πνπ είλαη ηθαλά λα
παξάγνπλ κέζα ζην ζώκα ηνπο ηελ πνζόηεηα ζεξκόηεηαο
πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ
ζώκαηόο ηνπο ζηαζεξή. Τα δώα απηά νλνκάδνληαη
ελδόζεξκα ή νκνηόζεξκα. Σηα ελδόζεξκα δώα ε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο ηνπο ξπζκίδεηαη ώζηε απηά λα
αληαπνθξίλνληαη (λα αληηδξνύλ) ζηηο δηαθπκάλζεηο
ζεξκνθξαζίαο πνπ είηε είλαη εμσηεξηθέο (πνιύ δέζηε ή πνιύ
θξύν) είηε πξνθαινύληαη από εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο ζην
ζώκα. Δώζε έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ δώνπ:
……………………………………………………
Οξηζκέλα πνηθηιόζεξκα δώα, π.ρ. ηα θίδηα, γηα λα
αληεπεμέιζνπλ ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκώλα
πέθηνπλ ζε βαζύ ύπλν, πνπ νλνκάδεηαη ρεηκεξία λάξθε.
Εμάιινπ, θάπνηα νκνηόζεξκα δώα, π.ρ. ε θαθέ αξθνύδα,
κεηώλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ηνλ ρεηκώλα (νπόηε είλαη
δύζθνιε ε εμαζθάιηζε ηξνθήο), θάλνληαο κόλν ηηο
απαξαίηεηεο, ιεηνπξγίεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ιέκε όηη ηα
δώα πέθηνπλ ζε ρεηκέξην ύπλν.
Σπκπεξαίλνπκε επνκέλσο όηη: ε ηθαλόηεηα ειέγρνπ ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα
ηελ επηβίωζε όιωλ ηωλ νξγαληζκώλ.

Οκνηόζηαζε
Οκνηόζηαζε: ε δηαηήξεζε
ελόο ζπλερώο ζηαζεξνύ
εζωηεξηθνύ
πεξηβάιινληνο όηαλ ν
νξγαληζκόο απνθξίλεηαη
(αληηδξά) ζε αιιαγέο ηνπ
εμωηεξηθνύ θαη
εζωηεξηθνύ
πεξηβάιινληνο.

Ο ηξόπνη (νη κεραληζκνί) κε ηνπο νπνίνπο ν νξγαληζκόο
καο πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ζηαζεξέο δηάθνξεο
παξακέηξνπο,
όπσο
ε
ζεξκνθξαζία,
είλαη
απηνξπζκηδόκελνη
(ξπζκίδνληαη
κόλνη
ηνπο)
θαη
νλνκάδνληαη νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί. Οη κεραληζκνί
απηνί έρνπλ ηελ ηάζε λα ξπζκίδνπλ θαη λα εμηζνξξνπνύλ ηηο
αληίζηνηρεο παξακέηξνπο ηνπ ζώκαηνο κέζα ζε νξηζκέλα
όξηα. Oη νξγαληζκνί κέζα ζηα θπζηνινγηθά βηνινγηθά όξηα
αληνρήο ηνπο, δηαζέηνπλ πνιινύο νκνηνζηαηηθνύο
κεραληζκνύο πνπ ηνπο βνεζνύλ λα δηαηεξνύληαη.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Τη ζεξκνθξαζία έρεη ζπλήζσο ην ζώκα καο;
2. Τη ζεξκνθξαζία έρεη ην ζώκα καο όηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θηάλεη ηνπο 38νC
θαη ηη όηαλ πέθηεη ζηνπο -3oC;
3.Τη νλνκάδνπκε παξάκεηξν;
4. Πνηεο παξακέηξνπο πξνζπαζεί ν νξγαληζκόο καο λα δηαηεξήζεη ζηαζεξέο;
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5.Γηαηί θνθθηλίδεηο όηαλ θάλεηο γηα 3 ιεπηά ζρνηλάθη ή γξήγνξν ηξέμηκν; Τη θάλεη κεηά
ηελ άζθεζε ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο ζνπ: αλεβαίλεη, πέθηεη ή παξακέλεη
ζηαζεξή;
6. Τη ρξώκα έρεη ην πξόζσπό καο όηαλ θάλεη θξύν θαη γηαηί ηξίβνπκε ηόηε ζπλερώο
ηα ρέξηα καο;
7. Τη νλνκάδνπκε ίσζε θαη ηη ινίκσμε;
8.Τη είλαη ν ππξεηόο θαη ηη πξνθαιεί ηελ εθδήισζή ηνπ;
9. Τη ζεξκνθξαζίεο πξέπεη λα δνύκε ζην ζεξκόκεηξν γηα λα ζπκπεξάλνπκε όηη
έρνπκε ππξεηό;
10. Τη νλνκάδνπκε ζεξκνπιεμία θαη ηη θξπνπιεμία;
11. Πνηνπο νξγαληζκνύο νλνκάδνπκε εμώζεξκνπο θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο;
Να δώζεηο έλα παξάδεηγκα.
12. Πνηνπο νξγαληζκνύο νλνκάδνπκε ελδόζεξκνπο θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο;
Να δώζεηο έλα παξάδεηγκα.
13. Πώο αιιηώο νλνκάδνπκε ηνπο εμώζεξκνπο θαη πώο ηνπο ελδόζεξκνπο
νξγαληζκνύο;
13.Τη είλαη ζεκαληηθό ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο γηα ηελ επηβίσζε όισλ ησλ
νξγαληζκώλ;
14. Τη είλαη νη νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί θαη ηη ζεκαίλεη όηη απηνί είλαη
απηνξπζκηδόκελνη;
15. Τη νλνκάδνπκε νκνηόζηαζε;

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα,
λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Μηθξόβηα – Ινί – Αληηβηνηηθά-Αληηηθα θάξκαθα: έλαο κηθξννξγαληζκόο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ
άλζξσπν θαη πξνθαιεί αζζέλεηα νλνκάδεηαη παζνγόλνο. Όηαλ
θάπνηνο αζζελεί, ζπλήζσο εκθαλίδεη θάπνηα ζπκπηώκαηα ηεο
αζζέλεηαο, π.ρ. ππξεηό, δηάξξνηα. Γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηώλ
δηαζέηνπκε ηα αληηβηνηηθά. Τα αληηβηνηηθά παξαζθεπάζηεθαλ γηα
πξώηε θνξά πξηλ από 80 πεξίπνπ ρξόληα γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ
ηηο κηθξνβηαθέο
αζζέλεηεο (ινηκώμεηο).
Αζζέλεηεο όπσο ε
νπξνινίκσμε, ε ακπγδαιίηηδα, νη νπνίεο νθείινληαη ζε βαθηήξηα
αληηκεησπίδνληαη κε αληηβηνηηθά. Η θνηλή γξίπε όκσο δελ
αληηκεησπίδεηαη κε αληηβηνηηθά δηόηη νθείιεηαη ζε ηό.
Τη ζα πξέπεη ινηπόλ λα θάλνπκε ζε πεξίπησζε γξίπεο; Μηα-δπν κέξεο καθξηά από ην ζρνιείν ζα
θάλεη θαιό ζε εζάο αιιά θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο (πνπ ζα γιηηώζνπλ από ηνλ ηό ζαο). Πνιιά
πγξά, θξέζθνη ρπκνί θξνύησλ θαη αθεςήκαηα (ρακνκήιη θ.ιπ.) ζα βνεζήζνπλ. Φξεζηκνπνηήζηε
κε κέηξν ηα αληηππξεηηθά, θαζώο ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κάρεο πνπ
δίλεη ν νξγαληζκόο γηα λα εμνπδεηεξώζεη ηνπο ηνύο. Θπκεζείηε όηη ε βηηακίλε C εληζρύεη ηελ
άκπλά ζαο, γη’ απηό λα ηξώηε πνξηνθάιηα, αθηηλίδηα, ιεκόληα, γθξέηπθξνπη αιιά θαη κπξόθνιν
θαη θνπλνππίδη. Οξηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνύ, όπσο ειηθησκέλνη (άλσ ησλ 60 εηώλ) θαη νη
πάζρνληεο από νξηζκέλα λνζήκαηα (θαξδηαθά, αλαπλεπζηηθά θ.ά.) πξέπεη θάζε ρξόλν λα
ππνβάιινληαη ζε αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό. Υπάξρνπλ θαη αληηηθά θάξκαθα πνπ πξνιακβάλνπλ ή
κεηώλνπλ ηα ζπκπηώκαηα νξηζκέλσλ κνξθώλ γξίπεο.
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2. Γλσξίδεηο όηη ηα ακθίβηα, θαη εηδηθά νξηζκέλα είδε βαηξάρσλ,
εμειίρζεθαλ ζε απζεληίεο ηνπ θακνπθιάδ. Μηα από ηηο πην πεξίεξγεο
πεξηπηώζεηο είλαη απηή ηνπ επξσπατθνύ δελδξόβηνπ βαηξάρνπ, ν
νπνίνο αιιάδεη ρξώκα γηα λα ξπζκίζεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο
ηνπ. Τα δεζηά θαη μεξά απνγεύκαηα, ν βάηξαρνο μεθνπξάδεηαη ζηνλ
ήιην θαη ην δέξκα ηνπ είλαη αλνηρηόρξσκν. Όηαλ πέζεη ε ζεξκνθξαζία,
ν βάηξαρνο ζθνπξαίλεη θαη απνξξνθά ζεξκόηεηα. Έρεηο ππόςε ζνπ
θάπνηνλ άιιν ηέηνην κεραληζκό;
3. Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ νξηζκό ηεο νκνηόζηαζεο, ζα κπνξνύζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο όηη
ε ελαπόζεζε ιίπνπο ζην αλζξώπηλν ζώκα είλαη έλαο κεραληζκόο απηνξξύζκηζεο;
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22. Σν λεξό
23. Δηαιύκαηα
24. Πξνβιήκαηα κε ην λεξό

ΣΟ ΝΕΡΟ

22ν Μάζεκα
ΣΟ ΝΕΡΟ
Φσζικό - Σκληρό - Πόζιμο - Χημικά καθαρό

Το θσζηθό κας περηβάιιολ αποηειείηαη από ηο έδαθος, ηολ αηκοζθαηρηθό αέρα θαη ηελ
σδρόζθαηρα. Υδρόζθαηρα είλαη ηα ποηάκηα, οη ιίκλες θαη οη ζάιαζζες. Όια ασηά
περηέτοσλ λερό. Το λερό ποσ βρίζθοσκε ζηε θύζε είλαη ηο θσζηθό λερό. Όια ηα θσζηθά
λερά δελ είλαη όκως ίδηα. Γηα λα είλαη πόζηκο ηο λερό πρέπεη λα πιερεί θάποηες βαζηθές
προϋποζέζεης. Γλωρίδοσκε βέβαηα όηη ηο λερό είλαη απαραίηεηο γηα ηολ άλζρωπο θαη ηοσς
δωληαλούς οργαληζκούς. Τέιος, οη τεκηθοί τρεζηκοποηούλ ζηελ εργαζία ηοσς λερό ποσ
είλαη τεκηθά θαζαρό. Ασηά είλαη ηα ζέκαηα ασηού ηοσ καζήκαηος.

Σν ύδωξ
Παιηόηεξα ην λεξό ιεγόηαλ ύδσξ. Από ηε ιέμε απηή ζρεκαηίδνληαη πνιιέο ζύλζεηεο
ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην λεξό: πδξόζθαηξα, πδξόγεηνο, πδξαγσγείν,
πδξνειεθηξηθόο, πδξνπιάλν, πδαηνδηαιπηόο, πδαηνζηεγήο, πδαηάλζξαθαο θ.ιπ.

Σν θπζηθό λεξό
Τν λεξό ππάξρεη άθζνλν ζηνλ πιαλήηε καο θαη ζηηο ηξεηο
θπζηθέο θαηαζηάζεηο (ζεκείσζε πνύ ππάξρεη λεξό):
• Ωο πγξό: ...............................................................................
• Ωο ζηεξεό: ...........................................................................
• Ωο αέξην: ..............................................................................
Τν λεξό απνηειεί αθόκε έλα από ηα θπξηόηεξα ζπζηαηηθά ησλ
θπηηθώλ θα δσηθώλ νξγαληζκώλ. Έηζη π.ρ. ην αλζξώπηλν ζώκα
πεξηέρεη 60% λεξό.

Πείξακα 1
Παίξλνπκε έλα πνηήξη λεξό από κηα ιίκλε ή έλα πνηάκη θαη ην παξαηεξνύκε πξνζεθηηθά.
Θα παξαηεξήζνπκε όηη πεξηέρεη πνιιά κηθξά αησξνύκελα ζσκάηηα. Απηό ζεκαίλεη όηη ην
θπζηθό λεξό είλαη ...............................................................................................................
Αλ δηεζήζνπκε (θηιηξάξνπκε) ην θπζηθό λεξό, ζα πάξνπκε θηιηξαξηζκέλν λεξό πνπ δελ
πεξηέρεη αησξνύκελα ζσκάηηα. Τν λεξό απηό είλαη δηαπγέο (δηάθαλν) θαη θαίλεηαη ζαλ λα
είλαη εληειώο θαζαξό.
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Πείξακα 2
Σε έλα γπάιηλν πηάην (ππξέμ), ζεξκαίλνπκε πξνζεθηηθά ιίγν θηιηξαξηζκέλν θπζηθό λεξό,
κέρξηο όηνπ εμαηκηζηεί όιν ην λεξό. Τη παξαηεξνύκε;
......................................................................................……………………………………….
Τν ζηεξεό ζώκα πνπ κέλεη κεηά ηελ εμάηκηζε όινπ ηνπ λεξνύ (ην σπόιεηκκα) απνηειείηαη
από άιαηα πνπ ήηαλ δηαισκέλα ζην θπζηθό λεξό θαη γη' απηό δελ ηα βιέπακε. Κάηη
αλάινγν παξαηεξνύκε θαη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ πνηεξηώλ

Έλα πείξακα γηα ην ζπίηη
Γέκηζε κε θξύν λεξό έλα πνηήξη θαη άθεζέ ην γηα αξθεηή ώξα ζε δεζηό κέξνο. Θα
παξαηεξήζεηο ηόηε ζηα ηνηρώκαηα ηνπ πνηεξηνύ αξθεηέο θπζαιίδεο. Να εμεγήζεηο ην
θαηλόκελν απηό.
.......................... …………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Τν λεξό πεξηέρεη επνκέλσο δηαιπκέλν αηκνζθαηξηθό αέξα.
Εμάιινπ, ην θηιηξαξηζκέλν λεξό πεξηέρεη δηαιπκέλα άιαηα
θαζώο θαη κηθξή πνζόηεηα αηκνζθαηξηθνύ αέξα. Είλαη δειαδή
έλα ……………………………………………
Τν λεξό ηεο ζάιαζζαο πεξηέρεη ηηο κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο
αιάησλ από όια ηα άιια θπζηθά λεξά. Τν θπξηόηεξν άιαο ηνπ
είλαη ην ριωξηνύρν λάηξην (καγεηξηθό αιάηη).
θιεξό λεξό

Τν θπζηθό λεξό πνπ πεξηέρεη ρξήζηκα γηα ηνλ νξγαληζκό θαη ζε
θαηάιιειεο πνζόηεηεο άιαηα θαη είλαη θαηάιιειν λα ην πίλνπκε
(θαηάιιειν γηα πόζε) ιέγεηαη θπζηθό κεηαιιηθό λεξό.
Υπάξρνπλ θπζηθά λεξά πνπ πεξηέρνπλ αξθεηά κεγάιεο
πνζόηεηεο αιάησλ αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ. Τέηνηα λεξά είλαη
αθαηάιιεια γηα πόζε, επεηδή γιπθίδνπλ θαη θηηάρλνπλ πέηξεο
ζηα λεθξά. Αθόκε δελ θάλνπλ γηα βξάζηκν ησλ νζπξίσλ νύηε
γηα πιύζηκν ξνύρσλ, επεηδή “θόβεη ε ζαπνπλάδα”. Έλα ηέηνην
λεξό ιέγεηαη ζθιεξό λεξό. Τν ζθιεξό λεξό είλαη αθαηάιιειν
θαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε, γηαηί αθήλεη ζηεξεό σπόιεηκκα
(πνπξί) ζηνπο ιέβεηεο θαη ζηηο ζσιελώζεηο.

H ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ κεηξηέηαη ζπλήζσο ζε Γαιιηθνύο ζθιεξνκεηξηθνύο βαζκνύο:
1° Γαιιηθόο = 10 mg αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ ζε 1 L λεξνύ.

Aπνζθιήξπλζε ηνπ
ζθιεξνύ λεξνύ

Υπάξρνπλ αξθεηνί ηξόπνη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αιάησλ
αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ από ην ζθιεξό λεξό. Η εξγαζία απηή
ιέγεηαη απνζθιήξπλζε ηνπ θπζηθνύ λεξνύ.
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Το νεπό είναι
πολύηιμο αγαθό
Αρ μην ηο
ξοδεύοςμε άζκοπα!

Τν θπζηθό λεξό πνπ είλαη θαηάιιειν γηα πόζε ιέγεηαη
……………………………………..γηα λα είλαη θαηάιιειν (πγηεηλό)
ην πόζηκν λεξό, πξέπεη λα έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά.
Μπνξείο λα ζθεθζείο πνηα είλαη απηά; (Λάβε ππόςε ζνπ θαη όηη
δελ πξέπεη λα είλαη πνιύ ζθιεξό). (Δες θαη ηο ζέκα 2 ζηο «Να
γλωρίζεης περηζζόηερα»).
.................................................................................................
.................................................................................................
Οπσζδήπνηε, ην πόζηκν λεξό δελ πξέπεη λα πεξηέρεη
κηθξόβηα, ακκσλία, ληηξώδε, ληηξηθά, θαη βξσκηθά άιαηα, νύηε
νξηζκέλα κέηαιια κε κνξθή ρεκηθώλ ελώζεσλ, όπσο π.ρ.
κόιπβδν, αξζεληθό, πδξάξγπξν.
Ξέξεηο από πνύ πξνέξρεηαη ην λεξό ηνπ δηθηύνπ ζην κέξνο
όπνπ δεηο; ................................................................................
Από πνύ γίλεηαη ζπλήζσο ε ύδξεπζε ησλ πεξηζζόηεξσλ
ειιεληθώλ ρσξηώλ, ησλ θσκνπόιεσλ θαη αξθεηώλ πόιεσλ;
Από πνύ γίλεηαη ε ύδξεπζε πνιύ κεγάισλ πόιεσλ, όπσο ε
Αζήλα θαη ε Θεζζαινλίθε;
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Πξνηνύ θζάζεη ζηηο βξύζεο ησλ ζπηηηώλ καο, ην λεξό πεξλάεη
νπσζδήπνηε από εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο (δηπιηζηήξηα),
όπνπ δηπιίδεηαη (θηιηξάξεηαη) θαη ριωξηώλεηαη. Τη
απνκαθξύλεηαη κε ηε δηύιηζε ηνπ λεξνύ;
.................................................................................................
Η ριωξίωζε γίλεηαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ κηθξνβίσλ. Καη'
απηήλ δηαβηβάδεηαη ζην λεξό αέξην τιώρηο.
Σε κεξηθέο ρώξεο, ηειεπηαία θαη ζηελ Ειιάδα, γίλεηαη θαη
θζνξίωζε ηνπ λεξνύ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηεξεδόλαο
ησλ δνληηώλ. Απηή ζπλίζηαηαη ζε δηάιπζε ζην πόζηκν λεξό
θζορηούτωλ αιάηωλ. (Φζνξηνύρα άιαηα ππάξρνπλ θαη ζηηο
θζνξηνύρεο νδνληόθξεκεο - ηηο νδνληόθξεκεο κε fluoride.)
Οξηζκέλα θπζηθά λεξά, πνπ πεγάδνπλ κέζα από ηε γε,
πεξηέρνπλ δηάθνξεο δηαιπκέλεο νπζίεο κε ζεξαπεπηηθή δξάζε
ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Τέηνηα λεξά ιέγνληαη……………
Οξηζκέλα απ’ απηά πίλνληαη (πνζηκνζεξαπεία), ελώ ηα
πεξηζζόηεξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζεξαπεπηηθά ινπηξά
(ινπηξνζεξαπεία). Σηε ρώξα καο ππάξρνπλ πνιιέο ηακαηηθέο
πεγέο: ζηα Μέζαλα, ζηελ Αηδεςό, ζηελ Ιθαξία, ζηελ Υπάηε,
ζην Λνπηξάθη θαη αιινύ.
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• Από πού λοκίδεης όηη “παίρλοσλ” ηα δραζηηθά σγηεηλά ή
ζεραπεσηηθά ζσζηαηηθά ηοσς ηα ηακαηηθά λερά;
.................................................................................................
.................................................................................................
Τα θηλνύκελα θπζηθά λεξά πξνθαινύλ δηάθνξεο γεωιογηθές
κεηαβοιές (δηάβξσζε θαη κεηαθνξά πιηθώλ). Τν λεξό ησλ
πνηακώλ ρξεζηκνπνηείηαη αθόκε γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Σηε ρώξα καο ππάξρνπλ αξθεηά κεγάια θξάγκαηα
θαη πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα ζηνπο πνηακνύο Αρειών,
Λάδσλα, Λνύξν, Άξαρζν θ.ά.

Να έτεις σπόυη ζοσ:
Το νερό είναι απαραίηηηο για ηον ανθρώπινο οργανιζμό
Σε πνηεο πεξηπηώζεηο θαη πνηα επνρή πξέπεη λα πίλνπκε πεξηζζόηεξν λεξό; Γηα πνην
ιόγν;…………………….…………………………………………...
Eίλαη πνιύ ζεκαληηθό, εηδηθά ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, λα πίλνπκε αξθεηό λεξό θαη άιια πγξά.
Μηα πνιύ επηθίλδπλε θαηάζηαζε/αζζέλεηα γηα ηνλ νξγαληζκό καο είλαη ε αθςδάηωζη, πνπ έρεη
ζρέζε θαη κε ηελ έιιεηςε λεξνύ. Ξέξεηο πεξηπηώζεηο πνπ ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο κπνξεί λα
πάζεη αθπδάησζε; ………………………………………………………..
Τν λεξό παίδεη αθόκε κεγάιν ξόιν ζηε λνεηηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε. Όηαλ ην ζώκα καο
δελ ιακβάλεη ηα πγξά πνπ ρξεηάδεηαη, ηόηε ηα εγθεθαιηθά θύηηαξα ζηεξνύληαη ηόζν ην λεξό
όζν θαη ηηο νπζίεο πνπ απηό κεηαθέξεη, θαη απηό επεξεάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ.
Αθόκε θαη ε ήπηα έσο κέηξηα αθπδάησζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνλνθέθαιν, αίζζεκα
θόπσζεο, απώιεηα ζπγθέληξσζεο θαη λα επεξεάζεη ηελ εγξήγνξζε θαη ηε κλήκε. Απηό
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απόδνζή καο ζηελ εξγαζία, ηε κειέηε θαη ηε ζσκαηηθή άζθεζε.
Πεξίπνπ ην 80% ηνπ λεξνύ πνπ πξνζιακβάλεη ν άλζξσπνο πξνέξρεηαη από πόζηκν λεξό θαη
άιια πγξά θαη ην ππόινηπν 20% πξνέξρεηαη από ηξόθηκα, θπξίσο θξνύηα θαη ιαραληθά ηα
νπνία έρνπλ κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό. Οη απαηηήζεηο ζε λεξό γηα έλα άηνκν κε
θαζηζηηθή εξγαζία είλαη 1,5 - 2L ηελ εκέξα. Καιό είλαη κόιηο μππλήζνπκε ην πξσί λα πίλνπκε
έλα κεγάιν πνηήξη λεξό. Σπληζηάηαη αθόκε λα πίλνπκε έλα πνηήξη λεξό πξηλ από θάζε γεύκα.
Γεληθά, αο κελ πεξηκέλνπκε λα δηςάζνπκε γηα λα πηνύκε λεξό (λα ελπδαησζνύκε).
Η ζημαζία ηοσ νερού για ηην απόδοζη ηφν αθληηών

Γηα ηνπο αζιεηέο νη αλάγθεο είλαη κεγαιύηεξεο θαη εμαξηώληαη από ηηο απώιεηέο ηνπο ζε λεξό.
Έλαο αζιεηήο ρξεηάδεηαη από 3 L κέρξη 5 L εκεξεζίσο. Μηα γξήγνξε απώιεηα λεξνύ, κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο κπτθήο ηθαλόηεηαο ηνπ αζιεηή. Γηα ηνλ ιόγν απηό, νη
αζιεηέο πξέπεη λα πίλνπλ πγξά πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα, θαη κεηά ηελ πξνπόλεζε ή ηνλ αγώλα.
Καιό είλαη ν αζιεηήο, 30 ιεπηά πεξίπνπ πξηλ από ηελ πξνπόλεζε ή ηνλ αγώλα λα πίλεη 2
πνηήξηα λεξό. Τν πόζν λεξό ζα πίλεη έλαο αζιεηήο γλσξίδεη ην θαζέλαο γηα ηνλ εαπηό ηνπ.
Καιό είλαη λα πίλεη θαλείο λεξό πνιιέο θνξέο θαη θάζε θνξά από ιίγν (100-200 mL).
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Tν ρεκηθώο
θαζαξό λεξό
είλαη κηα οσζία

Σν απεζηαγκέλν λεξό
Με απόζηαμε ηνπ θπζηθνύ λεξνύ παίξλνπκε ην απεζηαγκέλν
λεξό. Τν λεξό απηό είλαη άγεπζην θαη δελ πίλεηαη.
Φξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο κπαηαξίεο ησλ απηνθηλήησλ θαη
γηα ρεκηθνύο θαη ηαηξηθνύο ζθνπνύο. Τν απεζηαγκέλν λεξό δελ
πεξηέρεη θαζόινπ άιαηα θαη άιια ζηεξεά ζώκαηα. Πεξηέρεη
κόλν κηθξή πνζόηεηα δηαιπκέλνπ αέξα. Αλ αθαηξέζνπκε
θαηάιιεια (π.ρ. κε βξάζηκν) θαη ηνλ αέξα απηόλ, ηόηε απνκέλεη
έλα κόλν ζώκα: ην ρεκηθώο θαζαξό λεξό. Οξηζκέλνη ρεκηθνί
δηαηεξνύλ γηα ην ρεκηθώο θαζαξό λεξό ηελ αξραία ιέμε γηα ην
λεξό: ύδωξ. Τν εληειώο θαζαξό λεξό ρξεζηκνπνηείηαη
απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο.

Σν
απεζηαγκέλν
Σν απηνληηζκέλν λεξό
Υπάξρνπλ εηδηθά ζηεξεά πιηθά (νη ξεηίλεο) πνπ έρνπλ ηελ
ηδηόηεηα λα ζπγθξαηνύλ ηηο δηαιπκέλεο ζην λεξό νπζίεο, ηδίσο
ηα άιαηα. Αλ θάλνπκε ην λεξό ηεο βξύζεο λα πεξάζεη κέζα
από ζηήιεο πνπ πεξηέρνπλ κε κνξθή θόθθσλ ηέηνηα πιηθά,
παίξλνπκε λεξό πνπ δελ πεξηέρεη πιένλ δηαιπκέλα άιαηα.
Επεηδή ηα άιαηα απνηεινύληαη από ειεθηξηθώο θνξηηζκέλα
ζσκάηηα πνπ ιέγνληαη ηόληα, ην λεξό πνπ παίξλνπκε κε απηό
ηνλ ηξόπν ιέγεηαη απηνληηζκέλν λεξό. Απηό είλαη πξαθηηθά
ζαλ ην απεζηαγκέλν λεξό, ε παξαζθεπή ηνπ όκσο θνζηίδεη
πνιύ ιηγόηεξν. Σήκεξα, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο όπνπ
απαηηείηαη απεζηαγκέλν λεξό, ρξεζηκνπνηνύκε απηνληηζκέλν
λεξό. Εθηόο από ηα ρεκηθά εξγαζηήξηα θαη ηε ρεκηθή
βηνκεραλία, ην απηνληηζκέλν λεξό ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο
κπαηαξίεο ησλ απηνθηλήησλ θαη ζηα ειεθηξηθά ζίδεξα κε αηκό.

Κξηηήξηα θαζαξόηεηαο - Φπζηθέο ζηαζεξέο
Τν απεζηαγκέλν λεξό βξάδεη ζηνπο 100°C, όηαλ ε
αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη 1 αηκόζθαηξα (1 Atm). Η
ζεξκνθξαζία απηή ιέγεηαη θαλνληθό ζεκείν βξαζκνύ ηνπ
λεξνύ.
Εμάιινπ, ην απεζηαγκέλν λεξό πήδεη (παγώλεη) ζηνπο 0°C,
όηαλ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη 1 Atm. Η ζεξκνθξαζία απηή
ιέγεηαη θαλνληθό ζεκείν πήμεωο ηνπ λεξνύ.
Αλ
δπγίζνπκε
1cm3 (1mL)
απεζηαγκέλνπ
λεξνύ,
ζεξκνθξαζίαο 4°C, ζα βξνύκε όηη έρεη κάδα 1 g. Πνηα είλαη ε
ηηκή
ηεο ππθλόηεηαο ηνπ λεξνύ; (Να ζεκεηώζεηο θαη ηηο
θαηάιιειεο κνλάδεο κέηξεζεο.)………………………….….
……………………………………………………………………...
134

22. Τν λεξό

Οι υσσικές σταθερές: Κριτήρια καθαρότητας
To θαλνληθό ζεκείν βξαζκνύ, ην θαλνληθό ζεκείν πήμεσο θαη ε ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ
νλνκάδνληαη υσσικές σταθερές ηνπ λεξνύ. (Yπάξρνπλ όκσο θαη άιιεο θπζηθέο
ζηαζεξέο.)
Κάζε ρεκηθή θαζαξή νπζία, όπσο ην απεζηαγκέλν ή απηνληηζκέλν λεξό, έρεη ηηο
αληίζηνηρεο θπζηθέο ζηαζεξέο ηνπ. Οη αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ ζηαζεξώλ απηώλ απνηεινύλ
κριτήρια καθαρότητας ησλ θαζαξώλ νπζηώλ Τα κίγκαηα, αληηζέησο, δελ έρνπλ θπζηθέο
ζηαζεξέο κε ηηο ίδηεο πάληνηε αξηζκεηηθέο ηηκέο, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηε κεηαβιεηή
ηνπο ζύζηαζε. Έηζη, π.ρ., ζε άιιε ζεξκνθξαζία βξάδεη ην αιαηόλεξν 5% (5 g αιαηηνύ ζε
100 mL λεξνύ) θαη ζε άιιε ην αιαηόλεξν 10%. Επίζεο άιιε ππθλόηεηα έρεη ην πξώην
αιαηόλεξν (1,0355 g/mL) θαη άιιε ην δεύηεξν (1,0726 g/mL). Έλα ρεκηθώο θαζαξό
πιηθό ιέγεηαη τημική οσσία ή απιώο οσσία.

Δηαιπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ λεξνύ
Tν λεξό είλαη
δηαιύηεο

Τν λεξό είλαη άξηζην δηαιπηηθό κέζν. Δηαιύεη πάξα πνιιά
ζηεξεέο, πγξέο θαη αέξηεο νπζίεο θη έηζη ζρεκαηίδνληαη
δηαιύκαηα. Τα δηαιύκαηα ζα ηα κειεηήζνπκε ζην επόκελν
κάζεκα.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Σε πνηεο θπζηθέο θαηαζηάζεηο θαη κε πνηεο κνξθέο ππάξρεη ην λεξό ζηε θύζε;

2. Πώο δηαπηζηώλνπκε όηη ην θπζηθό λεξό είλαη εηεξνγελέο κείγκα θαη όηη ην
θηιηξαξηζκέλν θπζηθό λεξό είλαη νκνγελέο κείγκα;
3. Με πνην ηξόπν δηαπηζηώλνπκε όηη ην θπζηθό λεξό πεξηέρεη άιαηα;
4. Πνην είλαη ην θπξηόηεξν άιαο ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ;
5. Τη νλνκάδεηαη θπζηθό κεηαιιηθό λεξό;
6. Πόηε ιέκε όηη ην θπζηθό λεξό είλαη ζθιεξό; Γηαηί δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα
νηθηαθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε;
7. Τη ηδηόηεηεο πξέπεη λα έρεη ην θπζηθό λεξό γηα λα είλαη πόζηκν;
8. Σε ηη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην θπζηθό λεξό γηα ηελ ύδξεπζε ησλ
πόιεσλ ώζηε λα είλαη θαηάιιειν;
9. Τη είλαη ηα ηακαηηθά λεξά;
10. Πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο κεηαβνιέο πνπ πξνθαινύλ ηα θηλνύκελα λεξά ζηελ
επηθάλεηα ηεο γεο;
11. Είλαη ην λεξό απαξαίηεην ζηνλ άλζξσπν θαη ζηνπο άιινπο δσληαλνύο
νξγαληζκνύο; Σε πνηεο πεξηπηώζεηο θαη πνηα επνρή πξέπεη λα πίλνπκε πεξηζζόηεξν
λεξό θαη γηα πνην ιόγν;
12. Ξέξεηο πεξηπηώζεηο πνπ ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο κπνξεί λα πάζεη αθπδάησζε;
13. Παίδεη ξόιν ην λεξό ζηε λνεηηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ;
14. Από πνύ πξνέξρεηαη ην λεξό πνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζιακβάλεη ν νξγαληζκόο καο;
16. Τη είλαη ην ρεκηθώο θαζαξό λεξό θαη πνύ ρξεζηκνπνηείηαη; Πνην όλνκα ηνύ δίλεηαη
από κεξηθνύο ρεκηθνύο;
17. Τη νλνκάδεηαη ρεκηθή νπζία ή απιώο νπζία; Είλαη ην ρεκηθώο θαζαξό λεξό (ην
ύδσξ) κηα ρεκηθή νπζία;
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18. Με πνηα δηαδηθαζία παίξλνπκε ην απεζηαγκέλν λεξό; Τη ηδηόηεηεο έρεη, πνύ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηαηί;
19. Πώο από ην απεζηαγκέλν λεξό κπνξνύκε λα πάξνπκε ρεκηθώο θαζαξό λεξό;
20. Τη είλαη ην απηνληηζκέλν λεξό, κε πνην ηξόπν ην παίξλνπκε θαη πνύ ρξεζηκνπνηείηαη;
21. Πνην είλαη ην θαλνληθό ζεκείν βξαζκνύ θαη πνην ην θαλνληθό ζεκείν πήμεσο ηνπ
απεζηαγκέλνπ λεξνύ; Πνηα ε ππθλόηεηά ηνπ;
22. Πνηεο είλαη νη θπζηθέο ζηαζεξέο κηαο ρεκηθήο νπζίαο; Γηαηί ηα κείγκαηα δελ έρνπλ
θπζηθέο ζηαζεξέο κε ηηο ίδηεο πάληνηε αξηζκεηηθέο ηηκέο;

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα,
λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζεκείν βξαζκνύ, ην ζεκείν πήμεσο θαη/ή ηελ ππθλόηεηα
θάπνηνπ λεξνύ σο θξηηήξην γηα λα βξνύκε αλ ην λεξό απηό είλαη θπζηθώο θαζαξό; Να εμεγήζεηο
ηελ απάληεζή ζνπ.
2. Γηα λα είλαη θαηάιιειν ην λεξό ηεο βξύζεο γηα λα ην πίλνπκε, πξέπεη ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε
δηαιπκέλα άιαηα λα αληηζηνηρεί ζε ιηγόηεξν από 500 mg/L αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ. Πόζε
επνκέλσο πξέπεη λα είλαη ε ζθιεξόηεηά ηνπ ζε Γαιιηθνύο ζθιεξνκεηξηθνύο βαζκνύο;
3. Σε έλα θνπηί απνξξππαληηθνύ πιπληεξίνπ ξνύρσλ δίλεηαη ε παξαθάησ νδεγία: «Γηα ζθιερό λερό
(> 25° Γαιιηθούς), προζζέζηε 1/4 κεδούρας απορρσπαληηθό. Γηα καιαθό λερό (0-15° Γαιιηθούς),
αθαηρέζηε 1/4 κεδούρα». Nα ζρνιηάζεηο ηελ νδεγία.
4. Σε αξθεηά κηθξά ειιεληθά λεζηά ππάξρεη έιιεηςε λεξνύ. Έλαο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο απηνύ είλαη ε αθαίξεζε ηνπ αιαηηνύ (ε αθαιάηωζε) ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ. Η
αθαιάησζε κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο.
5. Σηηο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ λα πάζνπλ αθπδάησζε αλήθνπλ νη ειηθησκέλνη θαη ηα παηδηά.
Ξέξεηο ή κπνξείο λα ζθεθζείο ιόγνπο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα παηδηά ζηνπο νπνίνπο
νθείιεηαη απηό; (Οη ιόγνη κπνξεί λα είλαη θαη δηαθνξεηηθνί γηα ηα παηδηά από ηνπο ειηθησκέλνπο.)
6. Ξέξνπκε όηη ζήκεξα ππάξρεη έληνλν πξόβιεκα ξύπαλζεο ησλ λεξώλ ησλ πνηακώλ, ησλ ιηκλώλ,
ησλ ζαιαζζώλ, αιιά θαη ησλ πεγώλ. Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε πηζαλέο αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηε
ξύπαλζε απηή θαη ηξόπνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο.
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23ο Μάζεκα
ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ
Μια ζπουδαία ικανόηηηα ηου νερού, η διαλυηική

Ξέξνπκε όηη ην λεξό θάλεη έλαλ θύθιν ζηε θύζε. Εμαηκίδεηαη, γίλεηαη ζύλλεθν θαη πέθηεη
ζηε γε ωο βξνρή. Έλα κεγάιν κέξνο από ην βξόρηλν λεξό πέθηεη θαηεπζείαλ ζηε
ζάιαζζα. Έλα κέξνο απνξξνθείηαη από ηε γε θαη θηηάρλεη ηηο πεγέο. Σηα βνπλά, αληί γηα
βξνρή, έρνπκε ρηόλη. Έλα ζεκαληηθό κέξνο από ην λεξό ηεο βξνρήο θαη από ην ρηόλη
θηηάρλεη ηα ξπάθηα θαη ηα πνηάκηα. Καζώο ην λεξό απηό θπιάεη πάλω ζηε γε, παξαζύξεη
ρώκα θαη δηαιύεη ηα πεηξώκαηα. Γηα ηνπο παξαπάλω ιόγνπο, κέζα ζην λεξό είλαη
δηαιπκέλεο πνιιέο νπζίεο, αέξαο, άιαηα θ.ά. Τν λεξό ινηπόλ έρεη κηα ζπνπδαία
ηθαλόηεηα, ηε δηαιπηηθή.

Σο θαηλόκελο ηες δηάισζες
εκείωζε. Τα παξαθάηω πεηξάκαηα κπνξεί λα γίλνπλ θαη κε
ζηηγκηαίν θαθέ αληί γηα ππεξκαγγαληθό θάιην.

Πείρακα 1
Σε έλα πνηήξη λεξό αθήζηε πξνζεθηηθά λα αθνπκπήζεη ζηελ
επηθάλεηα ηνπ λεξνύ έλαο θόθθνο ελόο άιαηνο πνπ ιέγεηαη
ππεξκαγγαληθό θάιην. Παξαηεξήζηε ηη ζπκβαίλεη επί 1-2
ιεπηά θαη αθήζηε ην πνηήξη ρσξίο λα ην πεηξάμεηε. Σε έλα
άιιν πνηήξη κε λεξό, ξίμηε έλαλ άιιν θόθθν
ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ θαη αλαθαηέςηε ην πεξηερόκελν κε
κηα γπάιηλε ξάβδν ή κε έλα θαιακάθη.

Δηαιύηες +
δηαισκέλε οσζία
= Δηάισκα

Από ην αξρηθό πείξακα (ρσξίο ην αλαθάηεκα) είλαη θαλεξό όηη
αλάκεζα ζην λεξό θαη ζηελ νπζία γίλεηαη έλα θαηλόκελν, κηα
αιιειεπίδξαζε. Τειηθά έπεηηα από θάπνην ρξόλν, όιε ε ζηεξεά
νπζία ζθνξπίδεηαη κέζα ζην λεξό πνπ παίξλεη έλα
ραξαθηεξηζηηθό βηνιεηί ρξώκα, ραξαθηεξηζηηθό ηεο νπζίαο. Η
ζηεξεά νπζία δελ είλαη πηα ζηεξεά, δελ δηαθξίλεηαη πιένλ, έγηλε
έλα ‘ζώκα’ κε ην λεξό, θηηάρλνληαο έλα νκνγελέο κείγκα. Τν
θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη δηάισζε. Λέκε αθόκε όηη ε νπζία
δηαιύζεθε κέζα ζην λεξό. Τν λεξό είλαη ν δηαιύηες θαη κέζα ζ'
απηόλ είλαη ε δηαισκέλε οσζία. Τν νκνγελέο κείγκα πνπ
ζρεκαηίδεηαη κε ηε δηάιπζε νλνκάδεηαη δηάισκα. Δηδηθά, όηαλ ν
δηαιύηεο είλαη ην λεξό, έρνπκε σδαηηθά δηαιύκαηα.
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Πόζο γρήγορα γίλεηαη ε δηάισζε
Με ην πείξακα πνπ θάλαηε, παξαηεξήζαηε αθόκε όηη ε δηάιπζε
ηεο νπζίαο έγηλε πνιύ γξήγνξα όηαλ θάλαηε αλάδεπζε
(όηαλ ην κείγκα). Απηό είλαη γεληθό, δειαδή κε ηελ αλάδεπζε, ε
δηάιπζε γίλεηαη πνιύ πην………………………………………..

Πείρακα 2
Σε δύν ίδηα πνηήξηα γεκάηα κέρξη ηε κέζε κε λεξό, ην έλα κε λεξό ηεο βξύζεο θαη ην άιιν
κε δεζηό λεξό, ξίμηε ηαπηόρξνλα από έλαλ ίδην θόθθν ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ. Τη
παξαηεξείηε;………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Απηό πνπ παξαηεξείηε είλαη γεληθό, δειαδή:
• Η δηάιπζε γίλεηαη γξεγνξόηεξα ζε ..........................................
ζεξκνθξαζία.

Πείρακα 3
Σε δύν πνηήξηα γεκάηα κε λεξό ηεο βξύζεο ξίμηε κηα κηθξή πνζόηεηα ςηινύ αιαηηνύ (π.ρ.
1 g) ζην έλα πνηήξη θαη ίζε ζε γξακκάξηα πνζόηεηα ρνληξνύ αιαηηνύ ζην άιιν πνηήξη.
Αξρίζηε λα αλαθαηεύεηε θαη ηα δύν κείγκαηα κε ηνλ ίδην ξπζκό, σζόηνπ λα δηαιπζεί όιε ε
πνζόηεηα ηνπ αιαηηνύ ζην έλα πνηήξη. Τη έγηλε ζην άιιν πνηήξη; Πνην αιάηη δηαιύζεθε πην
γξήγνξα;………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Σπκπεξαίλνπκε όηη:
• Η δηάιπζε κηαο νπζίαο γίλεηαη πην γξήγνξα όζν ε νπζία
απηή είλαη ζε ...................... θνκκάηηα θαη ηδηαίηεξα αλ είλαη
ζε κνξθή ιεπηήο ζθόλεο.

138

23. Γηαιύκαηα

Δηαισηόηεηα - Εσδηάισηες θαη
δσζδηάισηες οσζίες
Πείρακα 4
(Τν πείξακα απηό κπνξείηε λα ην θάλεηε θαη κε αιάηη ή κε δάραξε αληί
γηα ριωξηνύρν θάιην)
Βάιηε ζ' έλα πνηήξη ιίγν (όρη πεξηζζόηεξν από δύν δάρηπια ύςνο) λεξό ηεο βξύζεο θαη
δηαιύζηε ζην λεξό έλα θνπηαιάθη ρισξηνύρνπ θαιίνπ.* Όηαλ απηό δηαιπζεί, δηαιύζηε έλα
θνπηαιάθη ρισξηνύρν θάιην αθόκε, πξνζέρνληαο ην θνπηαιάθη λα είλαη ην ίδην γεκάην
όπσο θαη ζηελ αξρή. Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα εξγαζία, κεηξώληαο ηα θνπηαιάθηα, σζόηνπ
δηαπηζηώζεηε όηη δελ δηαιύεηαη όιν ην άιαο. Όηαλ απηό έρεη ζπκβεί, ζεκεηώζηε πόζα
θνπηαιάθηα ρξεζηκνπνηήζαηε.
* Τν ριωξηνύρν θάιην είλαη έλα άιαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη π.ρ. ζε κείγκα κε ριωξηνύρν
λάηξην (1/3+2/3) ζηε ζέζε ηνπ αιαηηνύ από όζνπο έρνπλ ιόγνπο πγείαο λα βάδνπλ ιίγν
αιάηη ζην θαγεηό ηνπο.
Δίλαη βέβαηα ινγηθό όηη ην ρισξηνύρν θάιην, όπσο θαη θάζε
άιιε ζηεξεή νπζία (π.ρ. αιάηη, δάραξε) δελ κπνξεί λα δηαιύεηαη
απεξηόξηζηα ζην λεξό. Αιιά ζε νξηζκέλε πνζόηεηα λεξνύ, ζε
νξηζκέλε ζεξκνθξαζία, κπνξεί λα δηαιπζεί νξηζκέλε πνζόηεηα
ηεο νπζίαο.
• Γηαηί θξαηάκε ηε ζεξκνθξαζία ζηαζεξή;…………………………….
……………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

Όζεο θνξέο θαη αλ κεηξήζνπκε ηελ πνζόηεηα ηνπ ρισξηνύρνπ
θαιίνπ πνπ δηαιύεηαη ζε νξηζκέλε πνζόηεηα λεξνύ ζηελ ίδηα
πάληνηε ζεξκνθξαζία, ζα βξίζθνπκε ην ίδην απνηέιεζκα.
Δπνκέλσο:

H δηαισηόηεηα είλαη
κηα θυζική ζηαθερά
κηας οσζίας

• Η κάδα ηνπ ριωξηνύρνπ θαιίνπ πνπ δηαιύεηαη ζε 100 cm3
απεζηαγκέλνπ λεξνύ, ζε ζεξκνθξαζία π.ρ. 20°C, είλαη κηα
ραξαθηεξηζηηθή ζηαζεξά γηα ην ριωξηνύρν θάιην. Η ζηαζεξά
απηή νλνκάδεηαη δηαισηόηεηα ηνπ ρισξηνύρνπ θαιίνπ ζην
λεξό (ζηνπο 20°C).
Κάζε νπζία πνπ δηαιύεηαη ζην λεξό έρεη ηε δηθή ηεο
δηαιπηόηεηα ζε θάζε ζεξκνθξαζία.

Πείρακα 5
Πξνζπαζήζηε ηώξα λα δηαιύζεηε ιίγε ζθόλε θηκσιίαο κέζα ζε λεξό.
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Θα δηαπηζηώζεηε όηη δελ δηαιύεηαη ε θηκσιία ή αλ
δηαιύεηαη δηαιύεηαη πνιύ ιίγν. Οπζίεο όπσο ην αιάηη,
ε δάραξε, ην ρισξηνύρν θάιην, θαη ην ππεξκαγγαληθό
θάιην πνπ δηαιύνληαη αξθεηά ζην λεξό ιέγνληαη
εσδηάισηες (ζην λεξό) νπζίεο. Οπζίεο όπσο ην θύξην
ζπζηαηηθό ηεο θηκσιίαο πνπ δελ δηαιύνληαη ή
ζσζηόηεξα δηαιύνληαη πνιύ ιίγν ζην λεξό, ιέγνληαη
αδηάιπηεο ή ζσζηόηεξα δσζδηάισηες (ζην λεξό)

Υπάξρνπλ
πάξα
πνιιέο νπζίεο πνπ
είλαη επδηάιπηεο ζην
λεξό, όπσο ππάξρνπλ
θαη πάξα πνιιέο πνπ
είλαη δπζδηάιπηεο. Ο
πίλαθαο
δίδεη
ηε
δηαιπηόηεηα δηαθόξσλ
αιάησλ
θαη
ηεο
δάραξεο ζε 100 cm3
απεζηαγκέλν
λεξό
ζηνπο 20°C.

Οσζία

Διαλσηόηηηα (g διαλσμένης
οσζίας) ζε 100 cm3
απεζηαγμένο νερό ζηοσς 20°C

Χλωπιούσο αζβέζηιο

74,0

Θειικό αζβέζηιο
Θειικόρ σαλκόρ
Θειούσορ σαλκόρ
Χλωπικό κάλιο
Νιηπώδερ κάλιο
Χλωπιούσορ άπγςπορ
Νιηπικόρ άπγςπορ
Ζάσαπη

0,21
20,5
0,00003
7,3
300,0
0,0000001
217
204

Παξαηεξνύκε όηη ε δηαιπηόηεηα πνηθίιεη από πνιύ κεγάιεο
ηηκέο (300, 217, 204) γηα ηηο επδηάιπηεο νπζίεο, ζε κηθξόηεξεο
(20,5, 7,3), ζε κηθξέο (0,21), ζε πνιύ κηθξέο (0,00003,
0,0000001) γηα ηηο δπζδηάιπηεο νπζίεο.

Η δηαισηόηεηα αιιάδεη
όηαλ αιιάδεη ε ζερκοθραζία
Ερώηεζε 1
Παξαθάησ βιέπνπκε ηε δηαιπηόηεηα δηαθόξσλ επδηάιπησλ ζηεξεώλ νπζηώλ ζε
γξακκάξηα αλά 100 cm3 λεξό, ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο.
αιάηη (ρισξηνύρν λάηξην): 36,0 g (ζηνπο 20°C), 39,1 g (ζηνπο 100°C)
ζεηηθόο ραιθόο, έλπδξνο (γαιαδόπεηξα): 31,6 g (ζηνπο 0°C), 203,3 g (ζηνπο 100°C).
ρισξηνύρν θάιην: 23,8 g (ζηνπο 20°C), 56,7 g (ζηνπο 100°C)
ππεξκαγγαληθό θάιην: 6,4 g (ζηνπο 20°C), 25,0 g (ζηνπο 65°C).
Πώο κεηαβάιιεηαη ε δηαιπηόηεηα κε ηε ζεξκνθξαζία;
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Πώς κεηαβάιιεηαη
ε δηαισηόηεηα
κε ηε ζερκοθραζία

Παξαηεξνύκε όηη ε δηαιπηόηεηα ησλ δηαθόξσλ ζηεξεώλ νπζηώλ
ζην λεξό πνηθίιεη. Παξαηεξνύκε αθόκε όηη ε δηαιπηόηεηα
κεηαβάιιεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία θαη κάιηζηα όηη απμάλεηαη όηαλ
ε ζεξκνθξαζία (θαη, αληηζηξόθσο, ειαηηώλεηαη όηαλ ε
ζεξκνθξαζία). (Απηό είλαη θαλόλαο, ππάξρνπλ όκσο θαη
εμαηξέζεηο.) Μπνξνύκε επνκέλσο λα δηαιύζνπκε πεξηζζόηεξε
νπζία ζε δεζηό παξά ζε θξύν λεξό. Απηό κπνξείηε λα ην
δηαπηζηώζεηε θη εζείο αλ επαλαιάβεηε ην πείξακα κε ηε
δηάιπζε ρισξηνύρνπ θαιίνπ ζε ίζε κε πξηλ πνζόηεηα αιιά
απηή ηε θνξά θαπηνύ λεξνύ.

Να έχεις υπόψη σου
Η διαλςηόηηηα (η μέγιζηη ποζόηηηα πος μποπεί να διαλςθεί) δεν έσει ζσέζη με ηο πόζο
γπήγοπα γίνεηαι η διάλςζη. Επαναλαμβάνοςμε όηι η διάλςζη γίνεηαι πιο γπήγοπα με
ηην ανάδεςζη, με ηην αύξηζη ηηρ θεπμοκπαζίαρ και όζο ζε μικπόηεπα κομμαηάκια
είναι η οςζία.

Δηαιύκαηα αραηά θαη πσθλά, αθόρεζηα,
θορεζκέλα θαη σπέρθορα
Όηαλ έρεη δηαιπζεί ιίγε νπζία ζε νξηζκέλε πνζόηεηα λεξνύ,
ηόηε έρνπκε αραηό δηάισκα. Όηαλ έρεη δηαιπζεί πνιιή νπζία,
ηόηε έρνπκε πσθλό δηάισκα.
Έλα δηάιπκα ζην νπνίν έρεη δηαιπζεί ε κέγηζηε πνζόηεηα
νπζίαο ζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία ιέγεηαη θορεζκέλο (από ην
ξήκα θνξέλλπκαη, πνπ ζεκαίλεη είκαη γεκάηνο, δελ ρσξάσ
άιιν). Αλ ην δηάιπκα δελ είλαη θνξεζκέλν θαη κπνξεί λα
δηαιύζεη (λα ρσξέζεη) θη άιιε νπζία, ιέγεηαη αθόρεζηο. Τέινο
ππάξρεη ε πεξίπησζε δηαιύκαηνο ζην νπνίν έρεη δηαιπζεί ...
πεξηζζόηεξε από ηε κέγηζηε πνζόηεηα. Απηό ιέγεηαη
σπέρθορο δηάιπκα.
• Έλα ππέξθνξν δηάιπκα δελ είλαη θάηη ην ζηαζεξό, γη' απηό
εύθνια κεηαηξέπεηαη κόλν ηνπ ζε θνξεζκέλν. Μπνξείο λα
ζθεθζείο κε πνηνλ ηξόπν;
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Τδαηηθά δηαιύκαηα ζηερεώλ, σγρώλ θαη αερίωλ
Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο δηαιύζεσο πνπ εμεηάζακε, ε
δηαιπκέλε νπζία ήηαλ ζηεξεά. Δθηόο όκσο από ζηεξεέο νπζίεο
ζην λεξό δηαιύνληαη θαη πγξέο θαη αέξηεο νπζίεο.
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Έηζη ζην λεξό κπνξεί λα δηαιπζεί π.ρ. ην νηλόπλεπκα, όρη
όκσο ην ιάδη. Δμάιινπ ζην λεξό δηαιύνληαη θαη αέξηα, όπσο ν
αέξαο, ην νμπγόλν θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.

Ερώηεζε 2
Η δηαιπηόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ζε 100 cm3 λεξό, ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, είλαη:
0,007 g (ζηνπο 0°C), 0,004 g (ζηνπο 25°C),
0,003 g (ζηνπο 50°C) , 0,002 g (ζηνπο 100°C).
Η δηαιπηόηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε 100 cm3 λεξό, ζε δηάθνξεο
ζεξκνθξαζίεο, είλαη:
0,348 g (ζηνπο 0°C), 0,145 g (ζηνπο 25°C), 0,058 g (ζηνπο 60°C).
Πώο κεηαβάιιεηαη ε δηαιπηόηεηα ηωλ αεξίωλ κε ηε ζεξκνθξαζία;
Σπκπεξαίλνπκε όηη:
•
Μεηαβοιή
κε ηε ζερκοθραζία
ηες δηαισηόηεηας αερίωλ
ζηο λερό

Η δηαιπηόηεηα ηωλ αεξίωλ ζην λεξό ειαηηώλεηαη όηαλ
………….ε ζεξκνθξαζία (θαη, αληηζηξόθσο, απμάλεηαη όηαλ ε
ζεξκνθξαζία).
Γηα ηελ εμήγεζε απηήο ηεο ηδηόηεηαο πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε
όηη όηαλ ζεξκαίλνπκε έλα αέξην ππό ζηαζεξή πίεζε, ν όγθνο ηνπ
απμάλεηαη.

Άιιοη δηαιύηες, εθηός από ηο λερό

Οηλόπλεσκα, λέθηη,
βελδίλε, αζεηόλ

Καη πνιιά άιια πγξά ζώκαηα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δηαιύνπλ
δηάθνξεο νπζίεο. Τέηνηα ζώκαηα είλαη ην νηλόπλεπκα, ην
ηεξεβηλζέιαην (ην λέθηη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαιπηηθό
ειαηνρξσκάησλ), ε βελδίλε, ε αθεηόλε (ην αζεηόλ, κε ην νπνίν
δηαιύνπλ νη γπλαίθεο ην βεξλίθη ησλ λπρηώλ) θ.ά. Πνιινί από
απηνύο ηνπο δηαιύηεο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δηαιύνπλ
δηάθνξεο νπζίεο πνπ δελ δηαιύνληαη ζην λεξό, π.ρ. ε βελδίλε
δηαιύεη ηα ιίπε θαη ηα ιάδηα.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Δίλαη ηα δηαιύκαηα κείγκαηα, θαη αλ λαη ηη είδνπο κείγκαηα;
2.Τη ζεκαίλνπλ νη όξνη δηαιύηεο θαη δηαιπκέλε νπζία; Να αλαθέξεηο παξαδείγκαηα.
3.Τη νλνκάδεηαη δηάιπκα;
4.Πώο νλνκάδνληαη ηα δηαιύκαηα όηαλ δηαιύηεο είλαη ην λεξό;
5.Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξεί λα δηαιπζεί πην γξήγνξα κηα νπζία ζην λεξό;
6.Τη νλνκάδεηαη δηαιπηόηεηα κηαο νπζίαο;
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7.Πνηεο νπζίεο ιέγνληαη επδηάιπηεο θαη πνηεο δπζδηάιπηεο (ζην λεξό); Να αλαθέξεηο
παξαδείγκαηα.
8.Δίλαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε επδηάιπηεο θαη ζε δπζδηάιπηεο νπζίεο μεθάζαξε; Ή
κήπσο ππάξρνπλ θαη νπζίεο κε ελδηάκεζε δηαιπηόηεηα;
9.Πώο κεηαβάιιεηαη ε δηαιπηόηεηα κηαο νπζίαο κε ηε ζεξκνθξαζία;
10.Τη νλνκάδνπκε αξαηό/ππθλό/θνξεζκέλν/αθόξεζην/ππέξθνξν δηάιπκα;
11.Δίλαη έλα ππέξθνξν δηάιπκα ζηαζεξό; Τη παζαίλεη ζπλήζσο;
12.Πώο δηαθξίλνπκε ηα πδαηηθά δηαιύκαηα αλάινγα κε ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηεο
δηαιπκέλεο νπζίαο; Να αλαθέξεηο παξαδείγκαηα.
13.Πώο κεηαβάιιεηαη ε δηαιπηόηεηα ησλ αεξίσλ ζην λεξό κε ηε ζεξκνθξαζία, Πώο
εμεγείηαη απηή ε ηδηόηεηα;
14.Ξέξεηο άιινπο δηαιύηεο εθηόο από ην λεξό; (Να αλαθέξεηο κεξηθνύο.)

Γηα λα γλωρίζεης περηζζόηερα, λα
ζθεθζείς θαη λα θαηαιάβεης γηαηί
1. Η άκκνο είλαη δηαιπηή ή αδηάιπηε ζην λεξό;
2. Δίλαη δπλαηόλ λα έρνπκε αξαηά δηαιύκαηα (α) κηαο επδηάιπηεο νπζίαο, (β) κηαο δπζδηάιπηεο νπζίαο;
Να εμεγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ.
3. Δίλαη δπλαηόλ λα έρνπκε ππθλά δηαιύκαηα (α) κηαο επδηάιπηεο νπζίαο, (β) κηαο δπζδηάιπηεο
νπζίαο; Να εμεγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ.
4. Σηελ πεξίπησζε δηαιύκαηνο πγξήο νπζίαο ζε πγξή νπζία, π.ρ. νηλνπλεύκαηνο ζε λεξό, κπνξνύκε
λα δώζνπκε ζπγθεθξηκέλε ηηκή ζηε δηαιπηόηεηα, λαη ή όρη θαη γηαηί;
5. Σηελ ίδηα πεξίπησζε (π.ρ. δηάιπκα νηλνπλεύκαηνο ζε λεξό), πνηνο είλαη ν δηαιύηεο θαη πνηα ε
δηαιπκέλε νπζία; Μπνξεί δηαιύηεο θαη δηαιπκέλε νπζία λα αιιάμνπλ ξόινπο θαη πόηε;
6. Σην πείξακα κε ην νπνίν κειεηήζακε πώο κεηαβάιιεηαη ε δηαιπηόηεηα κηαο νπζίαο κε ηε
ζεξκνθξαζία, ρξεζηκνπνηήζακε ρισξηνύρν θάιην θαη όρη θνηλό αιάηη. Μπνξείο λα βξεηο ηνλ ιόγν;
(Να ειέγμεηο ηηο δηαιπηόηεηεο ησλ δύν απηώλ νπζηώλ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο.)
7. Τν θαηλόκελν ηεο δηάιπζεο νθείιεηαη ζε κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπ δηαιύηε θαη ηεο δηαιπκέλεο
νπζίαο. Μεηαθέξεηαη ελέξγεηα κε κνξθή ζεξκόηεηαο θαηά ην θαηλόκελν απηό; Να πξνηείλεηο
πεηξακαηηθό ηξόπν γηα λα δηαπηζηώζνπκε απηή ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο.
8. Τα ςάξηα πεζαίλνπλ αλ ππάξρεη ιηγόηεξν
από 0,004 g δηαιπκέλν νμπγόλν ζηα 100 g
λεξνύ.
Να εμεγήζεηο γηαηί ςάξηα πνπ πηάλνληαη ζε
πνηάκηα δελ κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζε
δνρεία κε λεξό πνπ θπιάζζνληαη ζε
εζσηεξηθνύο ρώξνπο.
9. Τν ςάξη ζνινκόο ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν δηαιπκέλν νμπγόλν ζην λεξό από ηα πεξηζζόηεξα
ςάξηα. Να εμεγήζεηο γηαηί ν ζνινκόο δελ κπνξεί λα επηβηώζεη ζε λεξά ζεξκνθξαζίαο
πςειόηεξεο από 15°C.
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24o Μάθημα
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΟ
Υπερκαηανάλωζη, λειψυδρία, ρύπανζη
Δύο από ηα ζημανηικόηεπα πποβλήμαηα παγκοζμίωρ είναι η λειψςδπία και η πύπανζη ηος
νεπού. Σηο μάθημα αςηό θα εξεηάζοςμε ηιρ αιηίερ πος πποκαλούν ηα πποβλήμαηα αςηά καθώρ
και ηιρ λύζειρ πος πποηείνοςν οι επιζηήμονερ.

Λειυσδρία, ένα παγκόζμιο πρόβλημα
Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο θαιύπηεηαη κε
λεξό. εκαίλεη απηό όηη είλαη έλα αγαζό ζε αθζνλία;
Η απάληεζε είλαη: ΟΥΙ!
Μπνξεί λα ππάξρεη άθζνλν λεξό ζηε θύζε, αιιά ην λεξό πνπ
κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο καο, ην λεξό πνπ
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είναι περιοριζμένο και
γίνεηαι κάθε τρόνο ακόμη λιγόηερο!
Η ιεηςπδξία δελ είλαη κόλν ειιεληθό πξόβιεκα αιιά
παγθόζκην. Μεξηθέο από ηηο γελεζηνπξγέο αηηίεο ηνπ
πξνβιήκαηνο είλαη νη εμήο:
 Η αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνύ δηεζλώο.
 Ο ππεξβνιηθόο πιεζπζκόο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο.
 Η θαθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ λεξνύ.
θίηζν ηεο ΔΤΓΑΠ από ηελ
θακπάληα γηα εμνηθνλόκεζε λεξνύ

 Η θαηαζηξνθή ησλ δαζώλ.
 Η ξύπαλζε ησλ ππνγείσλ λεξώλ.
 Η αλεπαξθήο εθκεηάιιεπζε ησλ βξνρνπηώζεσλ.
Δλώ ην 1925 πδξνδνηνύληαλ ζηελ Αζήλα 200.000 θάηνηθνη, νη
ζεκεξηλνί θαηαλαισηέο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο
πξσηεύνπζαο, αλέξρνληαη ζε 4.000.000! Καηά ζπλέπεηα νη
αλάγθεο ζε λεξό έρνπλ απμεζεί θαηά ηξόπν αλάινγν. Δίλαη
επόκελν απηό λα νδεγεί ζε εμαξηήζεηο θαη αβεβαηόηεηεο πνπ
δελ ππήξραλ ζην παξειζόλ. Βξηζθόκαζηε ινηπόλ κπξνζηά ζε
κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζέιεη πξνζνρή πξηλ είλαη αξγά.
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Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε θαιά όηη ηα απνζέκαηα λεξνύ δελ είλαη
αλεμάληιεηα θαη όηη πέξα από ηα κέηξα ηεο πνιηηείαο γηα ηελ
νξζή δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ απαηηείηαη θαη ε πξνζσπηθή καο
ζπκβνιή ζ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα. Κάζε ζπαηάιε είλαη
αδηαλόεηε ζηελ επνρή ηεο ιεηςπδξίαο όπνπ δνύκε.
Σν πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο δελ είλαη ηνπηθό. Γελ είλαη κόλν ε
Αηηηθή. Καη άιια αζηηθά θέληξα αιιά θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο
νθείινπλ λα δηαρεηξηζηνύλ θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην λεξό.

Ναι στη τρήση – Ότι στην κατάτρηση
Μεπικέρ σπήζιμερ ζςμβοςλέρ για ηην εξοικονόμηζη ηος
νεπού είναι:
 Όσι ζηη ζπαηάλη ηος νεπού
 Έλεγσορ ηυν διαπποών
 Όσι ζηο άζκοπο άνοιγμα ηηρ βπύζηρ
 Όσι ζηη σπήζη ηος λάζηισος για ηο πλύζιμο ηυν
αςλών και ηυν αςηοκινήηυν
 Οικονομία ζηο πόηιζμα ηυν θςηών

Η ρύπανζη ηοσ νερού

Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ζηελ Φπηηάιεηα.

Ίζσο λα έρεηε δεη ζε παξαιίεο πηλαθίδεο πνπ γξάθνπλ:
«ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ΣΟ ΚΟΛΤΜΠΙ, ΚΙΝΓΤΝΟ, ΝΔΡΑ
ΜΟΛΤΜΔΝΑ».
Ση ζεκαίλεη όκσο λεξά κνιπζκέλα; Πξάγκαηη, ηα λεξά, ηόζν ηα
ππόγεηα όζν θαη ηα επηθαλεηαθά, κπνξνύλ λα ξππαλζνύλ από
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ηηο βηνκεραληθέο θαη ηηο άιιεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο.
Αο δνύκε κεξηθέο αηηίεο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηε
ξύπαλζε ησλ λεξώλ:

Παρακολούθηζη ηης
ποιόηηηας ηφν
επιθανειακών νερών
Έρεη νξγαλσζεί εζληθό δίθηπν
παξαθνινύζεζεο ηεο
πνηόηεηαο ησλ λεξώλ ηεο
ρώξαο. ηα εξγαζηήξηα πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε
ηνπ λεξνύ πξνζδηνξίδνληαη
κεηαμύ άιισλ: ε ζεξκνθξαζία,
ε ζνιόηεηα, ην ρξώκα, ε
πεξηεθηηθόηεηα ζε αησξνύκελα
ζηεξεά ζώκαηα,
απνξξππαληηθά, κεηαιιηθά
άιαηα, νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ
αδώην, νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ
θώζθνξν, θ.ά.

Αζηικά απόβληηα: Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλώλ
καο αλαγθώλ θαηαλαιώλνπκε ζεκαληηθέο πνζόηεηεο λεξνύ.
Δλώ ην λεξό πνπ θηάλεη ζηα ζπίηηα καο είλαη θαζαξό, κεηά ηε
ρξήζε ηνπ απνβάιιεηαη από ηηο απνρεηεύζεηο, πεξηέρνληαο
πνιιέο ξππνγόλεο νπζίεο. Όηαλ απηά ηα λύμαηα δηαηίζεληαη
αλεπεμέξγαζηα ζηε ζάιαζζα, ζηηο ιίκλεο ή ζηα πνηάκηα,
πξνθαινύλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ξύπαλζεο ησλ θπζηθώλ
λεξώλ. Σν πξόβιεκα είλαη ηδηαίηεξα νμύ ζηηο κεγάιεο πόιεηο,
όπνπ ν όγθνο ησλ απνβιήησλ είλαη ηεξάζηηνο.
Βιομητανικά απόβληηα: Η βηνκεραλία ρξεζηκνπνηεί επίζεο
κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ, κε απνηέιεζκα λα παξάγνληαη
αλάινγεο πνζόηεηεο πγξώλ απνβιήησλ. Σα πγξά βηνκεραληθά
απόβιεηα είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ επηβαξπλζεί κε νπζίεο
απμεκέλεο ηνμηθόηεηαο. Καηά ζπλέπεηα ε δηάζεζε ησλ
βηνκεραληθώλ απνβιήησλ ρσξίο πξνεγνύκελε επεμεξγαζία
κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιύ επηθίλδπλε ξύπαλζε ησλ θπζηθώλ
λεξώλ.
εκαληηθνί θίλδπλνη γηα ηε ξύπαλζε ησλ θπζηθώλ λεξώλ
πξνθαινύληαη θαη από άιιεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο.
Η ρξήζε θσηοθαρμάκφν θαη λιπαζμάηφν κπνξεί λα
απνηειέζεη αηηία ξύπαλζεο ησλ λεξώλ. Σνμηθά θπηνθάξκαθα
κεηαθέξνληαη κε ην λεξό ηεο βξνρήο ζηε ζάιαζζα, ζηηο ιίκλεο
θαη ζηα ππόγεηα λεξά. Αλάινγε ξύπαλζε πξνθαιείηαη θαη από
ηα απόβιεηα ησλ θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ, όπσο ηα
νξληζνηξνθεία ή ηα ρνηξνζηάζηα.
Μηα άιιε ζνβαξή αηηία ξύπαλζεο απνηεινύλ ηα αηπρήκαηα
πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ παξαγσγή, ηε ρξήζε ή ηε κεηαθνξά
δηαθόξσλ νπζηώλ. Πνιύ ζπλεζηζκέλε είλαη ε ξύπαλζε ηεο
ζάιαζζαο ε νπνία πξνθαιείηαη από ηε δηαξξνή πεηξειαίνπ ζε
λαπηηθά αηπρήκαηα.

Να έτεις σπόυη σοσ
Για να πποζηαηεύζοςμε ηα θςζικά νεπά από ηη πύπανζη, ππέπει να ανηιμεηυπίζοςμε ηο
ππόβλημα με αηομική και ζςλλογική ςπεςθςνόηηηα. Πέπα όμυρ από αςηό, ζήμεπα έσει
αναπηςσθεί αξιόλογη αποππςπανηική ηεσνολογία και λειηοςπγούν με ικανοποιηηική απόδοζη
βιομησανικέρ εγκαηαζηάζειρ επεξεπγαζίαρ αποβλήηυν (επγοζηάζια
βιολογικού
καθαπιζμού).
Σηη σώπα μαρ, οι μεγαλύηεπερ μονάδερ επεξεπγαζίαρ αποβλήηυν βπίζκονηαι ζηην Αηηική
(Ψςηάλλεια) και ζηη Θεζζαλονίκη και ζςμβάλλοςν ζημανηικά ζηην εξςγίανζη ηος
Σαπυνικού και Θεπμαφκού κόλπος. Μικπόηεπερ μονάδερ ςπάπσοςν ήδη ζε όλερ ηιρ
επαπσιακέρ πόλειρ.

146

24. Πξνβιήκαηα κε ην λεξό

147

24. Πξνβιήκαηα κε ην λεξό

Να έτεις σπόυη σοσ
Η ρύπανση στην Αποκάλσυη τοσ Ιφάννοσ
(πποθηηικό βιβλίο ηηρ Αγίαρ Γπαθήρ γπαμμένο ζηην Πάημο από ηον Άγιο Ιυάννη ηον
Θεολόγο)
«και εγένεηο ηο ηπίηον ηυν ςδάηυν ειρ άτινθον, και πολλοί ηυν ανθπώπυν απέθανον
εκ ηυν ςδάηυν, όηι επικπάνθηζαν»
(Και έγινε ηο ένα ηπίηο ηυν ςδάηυν πικπό ζαν ηην ατινθιά και μολύνθηκε. Και πολλοί
από ηοςρ ανθπώποςρ πέθαναν από ηα νεπά, διόηι δηληηηπιάζηηκαν) (Αποκάλςτη η’ 6 – 11)

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Πνηεο είλαη νη αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ην πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο;
2. Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα εμνηθνλνκνύκε λεξό;
3. Πνηα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ θαη ησλ βηνκεραληθώλ
απνβιήησλ;
4. Πώο ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα ιηπάζκαηα κπνξνύλ λα απνηεινύλ αηηία ξύπαλζεο ησλ
λεξώλ;
5. Πνηεο άιιεο αηηίεο ξύπαλζεο ησλ λεξώλ γλσξίδεηε;
6. Πώο παξαθνινπζείηαη ε πνηόηεηα ησλ λεξώλ;
7. Ση γλσξίδεηε γηα βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ;

Για να γνφρίζεις περιζζόηερα,
να ζκεθηείς και να καηαλάβεις γιαηί
1. ε αξθεηά κηθξά ειιεληθά λεζηά ππάξρεη έιιεηςε λεξνύ. Έλαο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο απηνύ είλαη ε αθαίξεζε ηνπ αιαηηνύ (ε αθαλάηφζη) ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ. Η αθαιάησζε
κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο.
2. Ξέξνπκε όηη ζήκεξα ππάξρεη έληνλν πξόβιεκα ξύπαλζεο ησλ πδάησλ ησλ πνηακώλ, ησλ
ιηκλώλ, ησλ ζαιαζζώλ, αιιά θαη ησλ πεγώλ. Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε πηζαλέο αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ηε
ξύπαλζε απηή θαη ηξόπνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο.
3. πδεηήζηε ζηελ ηάμε ην ελδερόκελν ξύπαλζεο ησλ λεξώλ ζηελ πεξηνρή ζαο.
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25ν Μάζεκα
Ο ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ
Ας πάροσμε μια ανάσα

Σε πξνεγνύκελα καζήκαηα αλαθεξζήθακε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη κειεηήζακε ην
έδαθνο θαη ην λεξό. Ήξζε ε ζηηγκή λα κειεηήζνπκε ηνλ αέξα. Ο αηκνζθαηξηθόο αέξαο ή ε
αηκόζθαηξα είλαη έλα ζηξώκα πνπ πεξηβάιιεη ηε γε θαη ηελ αθνινπζεί ζπλέρεηα ζηελ
θίλεζε ηεο. Πόζν ύςνο ή πάρνο έρεη ε αηκόζθαηξα; Γηαηί έρεη ζρήκα ζθαηξηθό; Γηαηί δελ
δηαθεύγεη ζην δηάζηεκα; Γηαηί δελ πέθηεη ζηε γε; Πνηεο νη ηδηόηεηεο ηνπ αέξα; Πνηα ηα
ζπζηαηηθά ηνπ; Τα εξσηήκαηα απηά ζα καο απαζρνιήζνπλ ζ' απηό ην κάζεκα.

Άδωτο

H αηκόζθαηξα
H
αηκόζθαηξα
αξαηώλεη κε
ην πςόκεηξν

Tν ζθαηξηθό
ζρήκα ηεο
αηκόζθαηξαο
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Η γε πεξηβάιιεηαη από έλα ζηξώκα αέξα πνπ μεπεξλάεη ηα 100
ρικ. θαη νλνκάδεηαη αηκόζθαηξα. Κνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο
γεο, ε αηκόζθαηξα είλαη ππθλή θαη θαζώο απμάλεη ην ύςνο
αξαηώλεη θαη ζηαδηαθά εμαθαλίδεηαη. Γηα ηνλ ιόγν απηό δελ είλαη
απζηεξά θαζνξηζκέλν πνύ αθξηβώο ηειεηώλεη ε αηκόζθαηξα
ηεο γεο.
Ξέξνπκε όηη θάζε αέξην δηαζηέιιεηαη απεξηόξηζηα θαη
θαηαιακβάλεη όιν ηνλ δηαζέζηκν ρώξν. Πώο ζπκβαίλεη ηόηε θαη
ε αηκόζθαηξα έρεη ζθαηξηθό ζρήκα θαη δελ δηαθεύγεη ζην
δηάζηεκα; Γηαηί γίλεηαη αξαηόηεξε όζν απνκαθξπλόκαζηε από
ηελ επηθάλεηα ηεο γεο;
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Σηελ πεξίπησζε ηεο αηκόζθαηξαο, ε
πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ είλαη πάξα πνιύ κεγάιε,
κε απνηέιεζκα ε δύλακε ηεο βαξύηεηαο λα
πεξηνξίδεη ηνλ ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη ην
αέξην, λα ηνπ δίλεη ζπγθεθξηκέλν ζρήκα πνπ
θαζνξίδεηαη από ην ζρήκα ηεο γεο θαη λα κελ
ην αθήλεη λα δηαθύγεη ζην δηάζηεκα. Εμάιινπ,
όζν απνκαθξπλόκαζηε από ηελ επηθάλεηα ηεο
γεο, ε δύλακε βαξύηεηαο ειαηηώλεηαη, κε
απνηέιεζκα ε αηκόζθαηξα λα γίλεηαη
αξαηόηεξε.

Για ποιο λόγο δεν πέθηει ο αέπαρ;
Πνηνο είλαη ν ιόγνο πνπ, παξά ηε βαξύηεηα, ν
αέξαο δελ πέθηεη; Η απάληεζε είλαη πην δύζθνιε.
Γηα
λα
ην
θαηαιάβεηο
θαιύηεξα,
ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα αλάινγν θαηλόκελν.
Πνιινί από ζαο ζα έρεηε πξνζέμεη ηνλ
κηθξνπσιεηή ηνπ πνπ-θνξλ όηαλ ην παξαζθεπάδεη.
Ο πάηνο ηεο κεραλήο δίλεη ελέξγεηα κε κνξθή
ζεξκόηεηαο ζηα αθίλεηα πνπ-θνξλ, θη' απηά
αλαπεδνύλ πξνο ηα πάλσ. Αλ δελ ππήξρε ε
βαξύηεηα, ηα πνπ-θνξλ ζα δηέθεπγαλ ζην
δηάζηεκα.
Μπνξνύκε ηώξα λα γπξίζνπκε ζηνλ αηκνζθαηξηθό
αέξα. Χσξίο λα κπνύκε ζε ιεπηνκέξεηεο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα έλλνηα αθεξεκέλε γηα ηελ
νπνία νη επηζηήκνλεο είλαη πηα ζίγνπξνη όηη είλαη ζσζηή: όπσο θάζε ζώκα, έηζη θαη ν αέξαο
απνηειείηαη από πνιύ κηθξά ζσκάηηα πνπ ηα ιέκε μόπια.

Να έχεις υπόψη σου
• Σε κηα πνζόηεηα ελόο πιηθνύ, όια ηα κόξηα καδί απνηεινύλ ην πιηθό ζώκα. Έηζη, ν αέξαο πνπ εκείο
αληηιακβαλόκαζηε δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κηα ζπιινγή ηεξάζηηνπ αξηζκνύ κνξίωλ. Δελ πξέπεη
επνκέλωο λα λνκίδνπκε όηη “ηα κόξηα ηνπ αέξα είλαη βνπηεγκέλα κέζα ζηνλ αέξα”, “όηη
πεξηβάιινληαη δειαδή από αέξα!” Εμάιινπ ηα κόξηα είλαη αόξαηα, γη' απηό είλαη ιάζνο λα
λνκίδνπκε όηη ηα κόξηα ηνπ αέξα είλαη ηα ζωκάηηα ηεο ζθόλεο πνπ αηωξείηαη ζηνλ αέξα θαη πνπ
θαίλνληαη θαιύηεξα (ηα ζωκάηηα ηεο ζθόλεο) όηαλ θνηηάκε κηα δέζκε ειηαθώλ αθηίλωλ κέζα ζ'
έλα δωκάηην.
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Τν ειηαθό θσο κεηαθέξεη ελέξγεηα ζηνλ αέξα, κε απνηέιεζκα ηα κόξηα ηνπ αέξα λα βξίζθνληαη ζε
δηαξθή θίλεζε (όπσο νη ληθάδεο ηνπ πνπ-θνξλ), ελώ ε βαξύηεηα δελ ηα αθήλεη λα δηαθύγνπλ.
Σθεθζείηε ηη ζα γηλόηαλ αλ έιιεηπε έλαο από ηνπο παξάγνληεο απηνύο: Έιιεηςε ελεξγνπνίεζεο απ'
ηνλ ήιην ζα ζήκαηλε αθηλεζία ησλ κνξίσλ. Έιιεηςε ηεο βαξύηεηαο ζα ζήκαηλε όηη ε αηκόζθαηξα
ζα δηέθεπγε ζην δηάζηεκα.
Ο αηκνζθαηξηθόο αέξαο αζθεί πίεζε ζε όια ηα ζώκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε απηόλ. Τελ
πίεζε απηή ηελ νλνκάδνπκε αημοζθαιπική πίεζη.

Ιδηόηεηεο ηνπ αέξα

Ο όγθνο θαη ε κάδα ηνπ
αέξαο

• Έρεη όγθν ν αέξαο θαη πνηόλ; .................................................
...............................................................................................
• Έρεη κάδα ν αέξαο; Μπνξείο λα ζθεθζείο έλα πείξακα κε ην
νπνίν λα κεηξήζνπκε ηε κάδα κηαο πνζόηεηαο αέξα;………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...

Όπσο θάζε αέξην, ν αέξαο θαηαιακβάλεη ηνλ όγθν ηνπ ρώξνπ πνπ
ηνπ δηαηίζεηαη π.ρ. ελόο δνρείνπ.

Πείξακα 1
Πάξηε θάπνην ηξόθηκν, π.ρ. έλα παθέην δεκεηξηαθά πνπ
είλαη ζπζθεπαζκέλν ελ θελώ αέξνο. Τη παξαηεξείηε;
Ζπγίζηε ηώξα ην παθέην όπσο είλαη κε έλα δπγό πνπ λα
δείρλεη ηε κάδα κέρξη ην δεύηεξν δεθαδηθό ςεθίν.
Σεκεηώζηε ηε κάδα. Έπεηηα κε κηα θαξθίηζα θάληε κηα
ηξύπα ζε θάπνην ζεκείν ηνπ παθέηνπ. Τη παξαηεξείηε;
Ξαλαδπγίζηε ην παθέην θαη ζεκεηώζεηε ηε κάδα ηνπ.
Σπγθξίλεηε ηε δεύηεξε ηηκή ηεο κάδαο κε ηελ πξώηε. Τη
ζπκπέξαζκα βγάδεηε; .......................................................................................................
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Αθνύ ν αέξαο έρεη όγθν θαη κάδα, είλαη θαλεξό όηη ζα
ραξαθηεξίδεηαη θαη από έλα άιιν θπζηθό κέγεζνο πνπ
ζπλδπάδεη ηνλ όγθν θαη ηε κάδα. Πνην είλαη απηό ην κέγεζνο;.

Πείξακα 3
Πάξεηε κηα ηξόκπα πνδειάηνπ θαη ηξαβήμεηε ην
έκβνιν πξνο ηα έμσ. (Τν ίδην πείξακα κπνξεί λα
γίλεη θαη κηα πιαζηηθή ζύξηγγα, ρσξίο ηε βειόλε
ηεο.)
Σηε ζπλέρεηα κε ηελ βνήζεηα ηνπ αληίρεηξα ηνπ
άιινπ ρεξηνύ θξαηήζεηε ηελ ηξύπα ζην θάησ
άθξν ηεο θιεηζηό. Πηέζηε ηώξα ην έκβνιν πξνο
ηα θάησ. Τη παξαηεξείηε;
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Τελ ηδηόηεηα απηή ηνπ αέξα ηε ιέκε
ζπκπηεζηόηεηα.
Αλ, ελώ έρνπκε θαηεβάζεη ην έκβνιν, απόηνκα
ην αθήζνπκε, ηη ζα ζπκβεί;
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Τελ ηδηόηεηα απηή ηνπ αέξα ηελ νλνκάδνπκε
ειαζηηθόηεηα.
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ύζηαζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα
α) Τη ζπκβαίλεη ζε ςπρξέο επηθάλεηεο, π.ρ. ζηα εμσηεξηθά
ηνηρώκαηα ελόο πνηεξηνύ κε θξύν λεξό ή ζηα ηδάκηα ησλ
παξαζύξσλ ηνλ ρεηκώλα;……………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
• Από απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη ν αέξαο πεξηέρεη
…………………………………………………………………………

β) Αθήλνπκε κηα ιεθάλε κε αζβεζηόλεξν αλνηρηή ζηνλ αέξα
γηα 1-2 εκέξεο. Θα παξαηεξήζνπκε ηόηε όηη ζηελ επηθάλεηα
ηνπ δηαιύκαηνο ζρεκαηίδεηαη κηα ιεπηή άζπξε θξνύζηα. Η
θξνύζηα απηή είλαη αλζξαθηθό αζβέζηην θαη ν ζρεκαηηζκόο
ηνπ δείρλεη όηη ζηνλ αέξα πεξηέρεηαη έλα αέξην πνπ ιέγεηαη
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.
• Τν αέξην απηό ζρεκαηίδεηαη γεληθά θαηά ηηο δηάθνξεο θαύζεηο
ησλ νπζηώλ πνπ έρνπλ άλζξαθα (αλαπλνή αλζξώπσλ θαη
δσώλ, θαύζε μύισλ, πεηξειαίνπ θ.η.ι.)
γ) Αιιά ν αέξαο πεξηέρεη θπξίσο δύν ζεκαληηθά αέξηα, ην
νμπγόλν θαη ην άδσην. Απηό εμαθξηβώζεθε εδώ θαη
δηαθόζηα ρξόληα πεξίπνπ κε ηα πεξίθεκα πεηξάκαηα ηνπ
Γάιινπ ρεκηθνύ Λαβνπαδηέ (Lavoisier). Έηζη ινηπόλ βξέζεθε
όηη ην 1/5 πεξίπνπ ηνπ όγθνπ κηαο πνζόηεηαο ηνπ αέξα είλαη
νμπγόλν θαη πεξίπνπ ηα 4/5 άδσην. Απηό ην εθθξάδνπκε θαη
σο εμήο: ν αέξαο πεξηέρεη νμπγόλν θαη άδσην κε αλαινγία
(1/5): (4/5)= 1:4

0 Λαβοσαδιέ με τε γσναίκα
τοσ σε πίνακα τοσ 1788.
(The Metropolitan Museum of
Art)

Ξεξόο είλαη ν αέξαο πνπ δελ πεξηέρεη θαζόινπ πγξαζία
(πδξαηκνύο). Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν αέξαο δελ είλαη μεξόο αιιά
πεξηέρεη ιηγόηεξε ή πεξηζζόηεξε πγξαζία, αλάινγα κε ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ ηόπν. Γηα λα μεξάλνπκε ηνλ αέξα,
πξέπεη λα ηνλ δηαβηβάζνπκε κέζα από κία νπζία πνπ έρεη ηελ
ηδηόηεηα λα ζπγθξαηεί ηνπο πδξαηκνύο, όπσο είλαη ην ρισξηνύρν
αζβέζηην.
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Άιια ζπζηαηηθά ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα
Εθηόο από ηα ηέζζεξα αέξηα πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, ν
αέξαο έρεη θαη νξηζκέλα άιια αέξηα ζπζηαηηθά, ζε πνιύ κηθξέο
όκσο πνζόηεηεο. Τα αέξηα απηά είλαη ην πδξνγόλν (θπξίσο
ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο) θαη ηα ιεγόκελα
επγελή αέξηα (ήιην, λέν, αξγό, θξππηό θαη μέλν). Σηα 100 L
(ιίηξα) αέξα ππάξρνπλ: 78 L αδώηνπ, 21 L νμπγόλνπ θαη 1 L
από όια ηα άιια αέξηα.
Ο αέξαο ησλ πόιεσλ θαη ησλ βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ πεξηέρεη
θαη άιια, βιαβεξά γηα ηελ πγεία καο, ζπζηαηηθά. Ξέξεηο θαλέλα;
..................................................................................................
Τέινο ζηνλ αέξα πεξηέρνληαη θαη δηάθνξνη κηθξννξγαληζκνί
(κηθξόβηα), άιινη παζνγόλνη θη άιινη σθέιηκνη.

H νδνληόζθαηξα
αξαηώλεη:
τρύπα τοσ όδοντος

Σε κεγάιν ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ππάξρεη έλα
ζηξώκα όδνληνο πνπ απνηειεί ηελ νδνληόζθαηξα. Τν όδνλ
ζρεκαηίδεηαη από ην νμπγόλν κε ηελ επίδξαζε ηεο ππεξηώδνπο
αθηηλνβνιίαο ηνπ ήιηνπ. Η νδνληόζθαηξα έρεη κεγάιε βηνινγηθή
ζεκαζία, γηαηί ζπγθξαηεί ην κεγαιύηεξν κέξνο από ηηο
βιαβεξέο γηα ηνπο νξγαληζκνύο ππεξηώδεηο αθηίλεο. Τα
ηειεπηαία ρξόληα νη επηζηήκνλεο βξήθαλ όηη ζε θάπνηεο
πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε καο ην ζηξώκα ηνπ όδνληνο έρεη γίλεη
ιηγόηεξν ππθλό, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνζηαηεύεη
απνηειεζκαηηθά ηελ επηθάλεηα ηεο γεο από ηελ ππεξηώδε
αθηηλνβνιία. Απηό πεξηγξάθεηαη ζαλ ηξύπα ηνπ όδνληνο
(βιέπε θαη ην 27ν κάζεκα ¨Πξνβιήκαηα κε ηνλ αέξα¨).
Από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη:
• Ο αέρας είναι ................. από πολλά .................

Να έχεις υπόψη σου: τα οξέα και οι βάσεις
Σην δεκνηηθό ζρνιείν γλώξηζεο ηα οξέα θαη ηηο βάζειρ. Απηά είλαη πδαηηθά δηαιύκαηα νπζηώλ
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο. Έηζη ηα νμέα έρνπλ μηλή γεύζε (ζε απηήλ νθείινπλ ην
όλνκά ηνπο), ελώ νη βάζεηο δίλνπλ κε ηελ αθή ηελ γιηζηεξή αίζζεζε πνπ δίλεη ζην ρέξη καο έλα
ζαπσλνδηάιπκα. Ομύ είλαη ην γλσζηό καο μίδη, ελώ ην αζβεζηόλεξν (δηάιπκα αζβέζηε ζην λεξό)
είλαη βάζε.
Η δηάιπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέζα ην λεξό (άξα θηα κέζα ζην αζβεζηόλεξν) θηηάρλεη
έλα νμύ πνπ νλνκάδεηαη αλζξαθηθό νμύ. Τν αλζξαθηθό νμύ αληηδξά ρεκηθά κε ηε βάζε ζην
αζβεζηόλεξν κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζνιώκαηνο. Τν ζόισκα νθείιεηαη ζηνλ
ζρεκαηηζκό κηα θαηλνύξηαο δπζδηάιπηεο ζην λεξό νπζίαο, ηνπ αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ.
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Τγξνπνίεζε ηνπ αέξα
Όπσο όια ηα αέξηα πιηθά (νπζίεο ή κίγκαηα
αέξησλ νπζηώλ), έηζη θαη ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο
κπνξεί λα πγξνπνηεζεί. Απηό γίλεηαη ζε
βηνκεραληθή θιίκαθα κε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη
απνζθνπεί ζηελ παξαιαβή ησλ σθέιηκσλ
ζπζηαηηθώλ ηνπ. Από ηνλ πγξνπνηεκέλν αέξα,
πνπ είλαη έλα νκνγελέο κείγκα, κπνξνύκε λα
πάξνπκε ην άδσην, ην νμπγόλν, θαζώο θαη ηα
επγελή αέξηα, όπσο ην λέν θαη ην αξγό. Ο
πγξνπνηεκέλνο αέξαο δηαηεξείηαη κέζα ζε εηδηθά
δνρεία κε δηπιά γπάιηλα ηνηρώκαηα
θαη επηθάλεηεο πνπ είλαη θαζξέθηεο. Τα δνρεία απηά ιέγνληαη δνρεία Νηηνύαξ
(Dewar). Τα δνρεία απηά είλαη ζαλ ηα “ζεξκόο”, κέζα ζηα νπνία δηαηεξνύληαη δεζηά ή
θξύα ηα πνηά θαη ηα θαγεηά. Ο πγξόο αέξαο έρεη πνιύ ρακειή ζεξκνθξαζία θαη γη'
απηό εκθαλίδεη νξηζκέλεο πεξίεξγεο ηδηόηεηεο. Έηζη π.ρ. ηα ινπινύδηα, ην θξέαο, ην
θανπηζνύθ όηαλ βπζίδνληαη ζηνλ πγξό αέξα, γίλνληαη ζθιεξά θαη ηξίβνληαη εύθνια.
Χξεζηκνπνηώληαο ηνλ πγξό αέξα κπνξνύκε λα ειαηηώζνπκε ηε ζεξκνθξαζία άιισλ
ζσκάησλ.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Τη νλνκάδνπκε αηκόζθαηξα θαη κέρξη πνην ύςνο θηάλεη;
2.Είλαη παληνύ ην ίδην ππθλή ε αηκόζθαηξα;
3.Γηαηί ε αηκόζθαηξα έρεη ζρήκα ζθαηξηθό θαη δελ δηαθεύγεη ζην δηάζηεκα;
4.Γηαηί ε αηκόζθαηξα δελ πέθηεη ζηε γε;
5.Γηαηί ε αηκόζθαηξα θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο είλαη ππθλή θαη θαζώο απμάλεη ην
ύςνο ζηαδηαθά αξαηώλεη;
6.Σε πνηνπο ιόγνπο νθείιεηαη ε δηαηήξεζε ηεο αηκόζθαηξαο γύξσ από ηε γε;
7.Έρεη όγθν ν αέξαο θαη αλ λαη, πώο κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε ηνλ όγθν ηνπ;
8.Πώο κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη ν αέξαο έρεη κάδα;
9.Όηαλ ιέκε όηη ν αέξαο έρεη ππθλόηεηα 1,3 g/L ζε πίεζε 1 atm θαη ζεξκνθξαζία 0°C, ηη
ελλννύκε; Γηαηί αλαθέξνπκε ηηκέο γηα ηελ πίεζε θαη γηα ηε ζεξκνθξαζία;
10.Τη κεηαβνιέο παζαίλεη ν όγθνο ηνπ αέξα ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία;
11.Τη ελλννύκε όηαλ ιέκε όηη ν αέξαο είλαη ζπκπηεζηόο θαη έρεη ειαζηηθόηεηα;
12.Πνηα είλαη ηα θύξηα ζπζηαηηθά ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη ζε πνηα αλαινγία
βξίζθνληαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο;
13.Πνηα ηα άιια ζπζηαηηθά ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα;
14.Πώο κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη ν αέξαο πεξηέρεη πδξαηκνύο;
15.Πώο κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη ν αέξαο πεξηέρεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα; Από
πνύ πξνέξρεηαη απηό;
16.Τη είλαη ε νδνληόζθαηξα, πώο ζρεκαηίδεηαη θαη πνηα ε ζεκαζία ηεο γηα ηε δσή;
17.Τη είλαη θαη από ηη πξνθαιείηαη ε ηξύπα ηνπ όδνληνο; Πώο ζα αληηκεησπηζηεί ην
πξόβιεκα απηό;
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18.Τη ελλννύκε όηαλ ιέκε “πγξνπνίεζε ηνπ αέξα”; Τη ηδηόηεηεο έρεη ν πγξνπνηεκέλνο
αέξαο θαη πνύ ρξεζηκνπνηείηαη;
19.Τη είλαη ηα δνρεία Dewar θαη πνύ ρξεζηκνπνηνύληαη;
20.Πνηα ε ρξεζηκόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα, θαζώο θαη ησλ δηαθόξσλ επηκέξνπο
ζπζηαηηθώλ ηνπ (ηνπ νμπγόλνπ, ηνπ αδώηνπ, ησλ επγελώλ αεξίσλ);

Γηα λα γλσξίζεηο πεξηζζόηεξα, λα
ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ζε ηη ρξεζηκεύεη ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο θαη ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηνπ (ην
νμπγόλν, ην άδσην, ηα επγελή αέξηα).
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Σηνπο αεξνζπκπηεζηέο (θνκπξεζέξ) ρξεζηκνπνηείηαη αέξαο κε κεγάιε πίεζε. Αέξαο κε κεγάιε
πίεζε πεξηέρεηαη θαη ζηηο ζπζθεπέο κε ηηο νπνίεο θνπζθώλνπκε ηα ιάζηηρα ησλ απηνθηλήησλ ζηα
πξαηήξηα βελδίλεο.
3. Να εθθξαζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αέξα ζε νμπγόλν θαη ζε άδσην επί ηνηο εθαηό θαη' όγθν, δειαδή
πόζα ιίηξα νμπγόλνπ θαη πόζα ιίηξα αδώηνπ πεξηέρνληαη ζε 100 ιίηξα αέξα.
4. Σπρλά (θαη ηδίσο όηαλ βξέρεη) δηαπηζηώλνπκε όηη ε αηκόζθαηξα έρεη πεξηζζόηεξε πγξαζία. Τη
ζεκαίλεη απηό; Τη ζπκπέξαζκα βγαίλεη γηα ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αέξα ζε πδξαηκνύο; (Είλαη απηή
ζηαζεξή;)
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26ν Μάζεκα
Η ΑΝΑΠΝΟΗ
Η ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία νη δωληαλνί νξγαληζκνί πξνζιακβάλνπλ από ηελ
αηκόζθαηξα ην απαξαίηεην γηα ηε δωή νμπγόλν

Όινη ζρεδόλ νη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ην νμπγόλν γηα λα δνπλ. Με ηελ αλαπλνή γίλεηαη
αληαιιαγή αεξίσλ: πξόζιεςε νμπγόλνπ θαη απνβνιή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Υπάξρνπλ
δηαθνξεηηθνί ηξόπνη αλαπλνήο αλάινγα κε ηνλ νξγαληζκό. Σηα θπηά ε αλαπλνή γίλεηαη
δηακέζνπ ησλ ζηνκάησλ, ζηα πνιπθύηηαξα αζπόλδπια δώα κε ην ηξαρεηαθό ζύζηεκα, ζηα
θαηώηεξα πδξόβηα ζπνλδπισηά κε ηα βξάγρηα θαη ζηνλ άλζξσπν, ηα ζειαζηηθά θαη ηα πηελά
κε ην βαζηθόηεξν όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπο πλεύκνλεο.

Η αλαπλνή ζηνπο δωληαλνύο νξγαληζκνύο
Είλαη εύθνιν λα δηαπηζηώζεη θαλείο θξαηώληαο ηελ αλαπλνή ηνπ
όηη ν αέξαο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα δνύκε. Φσξίο λα
αλαπλένπκε (π.ρ. όηαλ θάλνπκε βνπηηέο θαη θξαηάκε ην θεθάιη
κέζα ζην λεξό), κπνξνύκε λα αληέμνπκε κόλν ειάρηζηα ιεπηά.
Με ηελ αλαπλνή
νη νξγαληζκνί
πξνζιακβάλνπλ
ην απαξαίηεην γηα
ηελ δωή νμπγόλν

Πνην αέξην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δσή (γηα όινπο ζρεδόλ ηνπο
δσληαλνύο νξγαληζκνύο) θαη πνύ ππάξρεη απηό ην αέξην;
.........................................................
Σε ηη αλαινγία θαη ζε ηη πνζνζηό βξίζθεηαη ζηνλ αηκνζθαηξηθό
αέξα ην αέξην απηό;………………………………………………….
Πνην είλαη ην άιιν βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα πνπ
δελ ζπκβάιιεη άκεζα ζηε δσή, δειαδή δελ κπνξνύκε λα
επηβηώζνπκε ζε αηκόζθαηξα πνπ ζα πεξηείρε κόλν απηό ην αέξην;
Πνηα ε αλαινγία θαη ην πνζνζηό ηνπ;
…………………………………………………………………………
Να αλαθέξεηο θαη πνηα άιια ζπζηαηηθά ηνπ αέξα γλσξίδεηο:
........................................................................................................
Ξέξεηο πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία (ε ιεηηνπξγία) κε ηελ νπνία
νη δσληαλνί νξγαληζκνί πξνζιακβάλνπλ από ηελ αηκόζθαηξα ην
απαξαίηεην γη’ απηνύο νμπγόλν; ....................................................

Αλαπλνή ζηα θπηά
Τα ρεξζαία θπηά (ηα θπηά ηεο ζηεξηάο) πξνζιακβάλνπλ ην
νμπγόλν απεπζείαο από ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα, ελώ ηα πδξόβηα
θπηά (απηά πνπ δνπλ κέζα ζην λεξό) πξνζιακβάλνπλ ην νμπγόλν
πνπ είλαη δηαιπκέλν ζην λεξό.
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Ξέξεηο γηαηί ηα δέληξα θαη ηα δάζε ζεσξνύληαη πνιύ ρξήζηκα γηα
ηε δσή; ............................................................................................
Σηα πξάζηλα κέξε ησλ θπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (κε ηε
δξάζε ηνπ ειηαθνύ θσηόο) γίλεηαη έλα θαηλόκελν πνπ νλνκάδεηαη
θωηνζύλζεζε. Σηε θσηνζύλζεζε ππεηζέξρνληαη δύν αέξηα πνπ
είλαη πνιύ ζεκαληηθά θαη απαξαίηεηα γηα ηε δσή: ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα θαη ην νμπγόλν. Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πξνέξρεηαη
από ηηο θαύζεηο θαη ππάξρεη ζηελ …………………... από ηελ
νπνία ην ρξεζηκνπνηνύλ ηα θπηά. Με ηε θσηνζύλζεζε, ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαηαλαιώλεηαη. Αληίζεηα, ην νμπγόλν
………………. κε ηε θσηνζύλζεζε. Γηα ηε θσηνζύλζεζε ζα
κάζνπκε πεξηζζόηεξα ζε 33o κάζεκα ¨Φεκηθέο αληηδξάζεηο ζηνπο
δσληαλνύο νξγαληζκνύο¨.

Φωηνζύλζεζε:
κηα ζεκαληηθή
ρεκηθή
δηαδηθαζία ζηα
θπηά

Τώξα κπνξείο κε ζηγνπξηά λα απαληήζεηο γηαηί ηα δέληξα θαη ηα
δάζε ζεσξνύληαη πνιύ ρξήζηκα γηα ηε δσή: .................................
………………………………………………………………………….

Η αληαιιαγή ηωλ αεξίωλ
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη έλα βαζηθό ζπκπέξαζκα: Τα θπηά
ρξεηάδνληαη ην ……………………….., ην νπνίν πξνζιακβάλνπλ
κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ................................. Από ηελ άιιε, ηα θπηά
παξάγνπλ κε ηε .................................... ην ...............................
πνπ είλαη ................................................................................. Με
ηελ θσηνζύλζεζε, ηα θπηά θαηαλαιώλνπλ .............................. θαη
παξάγνπλ ................................. . Τν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηελ
αλαπλνή: ........................................................................................


Τόζν κε ηελ θσηνζύλζεζε όζν θαη κε ηελ αλαπλνή γίλεηαη
αληαιιαγή αεξίωλ.
Σηνπο κνλνθύηηαξνπο νξγαληζκνύο, ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ
γίλεηαη ζηελ θπηηαξηθή επηθάλεηα. Τν νμπγόλν εηζέξρεηαη κέζα ζην
θύηηαξν, όπνπ ε πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν είλαη κηθξόηεξε από
ό,ηη έμσ από απηό, ελώ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα αθνινπζεί ηελ
αληίζεηε πνξεία.
Οη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί έρνπλ πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν
εμεηδηθεπκέλα αλαπλεπζηηθά ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνύλ ηε
ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο.
Σηα ρεξζαία θπηά ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ, νμπγόλνπ θαη
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γίλεηαη δηακέζνπ ησλ ζηνκάηωλ, πνπ
είλαη κηθξνί πόξνη ή αλνίγκαηα ζηελ επηθάλεηα ηεο επηδεξκίδαο
ησλ θύιισλ, ησλ βιαζηώλ, ησλ αλζέσλ θαη ζπαληόηεξα θαη ησλ
ξηδώλ.
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Να έχεις υπόψη σου :
Πόηε θωηοζυνθέηουν και πόηε αναπνέουν ηα θυηά
Σύμθυνα με ηα παπαπάνυ ζε ποιο ημήμα ηος 24ώπος θυηοζςνθέηοςν ηα
θςηά;………………..… Σε ποιο ημήμα ηος 24ώπος αναπνέοςν ηα θςηά;
........................................Να έσειρ επομένυρ ςπότη ζος όηι καηά ηη διάπκεια ηηρ ημέπαρ
γίνεηαι ηόζο η …………………….......... όζο και η .................................... Ανηίθεηα καηά ηη
νύσηα γίνεηαι μόνο η ......................................

Πείξακα

1

Να ξίμεηε ιίγν αζβεζηόλεξν ζε έλα θελό πιαζηηθό
κπνπθάιη από εκθηαισκέλν λεξό. Τν αζβεζηόλεξν
πξέπεη λα είλαη αξθεηά δηαπγέο (όρη ζνιό). Σηε ζπλέρεηα
θξεκάζηε κέζα ζην κπνπθάιη έλα καηζάθη κατληαλό
δεκέλν κε ζπάγθν, έρνληαο πξνβιέςεη ώζηε ν
κατληαλόο λα κελ αθνπκπάεη ζην αζβεζηόλεξν. Κιείζηε
ην πώκα ηνπ κπνπθαιηνύ όζν πην ζθηρηά γίλεηαη θαη
βάιηε γύξσ ηνπ πιαζηειίλε έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα
πεξλάεη κέζα αηκνζθαηξηθόο αέξαο. Αλαθηλήζηε ην
κπνπθάιη θαιά, πξνζέρνληαο ώζηε ν κατληαλόο λα κελ
έιζεη ζε επαθή κε ην αζβεζηόλεξν θαη ζεκεηώζηε αλ
παξαηεξείηε θάπνηα αιιαγή:
.........................................................................................
.........................................................................................
Καηόπηλ ηνπνζεηήζηε ην κπνπθάιη ζε ζθνηεηλό κέξνο (π.ρ. κέζα ζε έλα ληνπιάπη), θαη
αθήζηε ην εθεί γηα 2-3 εκέξεο. Τόηε πάξηε ην κπνπθάιη θαη αλαθηλήζηε ην θαιά,
πξνζέρνληαο θαη πάιη ώζηε ν κατληαλόο λα κελ έιζεη ζε επαθή κε ην αζβεζηόλεξν.
Σεκεηώζηε αλ παξαηεξείηε θάπνηα αιιαγή: ....................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Πείξακα 2
Μέζα ζε έλα πνηήξη λα βάιεηο ιίγν αζβεζηόλεξν. Με έλα θαιακάθη
από απηά κε ηα νπoία ξνπθάκε ηα αλαςπθηηθά, λα αξρίζεηο λα θπζάο
κέζα ζην αζβεζηόλεξν. Τη παξαηεξείο έπεηηα από κεξηθά ιεπηά;
……….................................................................................................
……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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Αλαπλνή ζηα δώα
Σηα δώα γίλεηαη ζπλερώο ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κε ηελ
αλαπλνή.
Σηα θαηώηεξα ρεξζόβηα πνιπθύηηαξα αζπόλδπια δώα, όπσο νη
γεσζθώιεθεο, ε αλαπλνή γίλεηαη από όιν ηνπο ην ζώκα, ελώ
ζηα έληνκα, γίλεηαη ζηηο ηξαρείεο, πνπ είλαη εζσηεξηθνί αγσγνί
πνπ επηθνηλσλνύλ κε ην πεξηβάιινλ κέζσ εηδηθώλ αλνηγκάησλ
πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο θαη
νλνκάδνληαη ζηίγκαηα. Ο ηύπνο απηόο αλαπλεπζηηθνύ
ζπζηήκαηνο νλνκάδεηαη ηξαρεηαθό ζύζηεκα.

1.Ρηληθή θνηιόηεηα
2.Λάξπγγαο
3. Τξαρεία
4.Βξόγρνη
5.Βξνγρηθό δέληξν
6. Πλεύκνλεο

Εηζπλνή

Εθπλνή

Σηα θαηώηεξα πδξόβηα πνιπθύηηαξα αζπόλδπια δώα, όπσο ηα
καιάθηα (π.ρ. κύδηα, ζηξείδηα, θαιακάξηα, ρηαπόδηα, ζνππηέο),
αιιά θαη ζηα θαηώηεξα πδξόβηα ζπνλδπισηά, όπσο ηα ςάξηα, ε
αλαπλνή γίλεηαη ζηα βξάγρηα, ηα νπνία νπζηαζηηθά είλαη
εκηπεξαηέο κεκβξάλεο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ
αεξίσλ.
Σηα ζειαζηηθά, άξα θαη ζηνλ άλζξσπν, ην αλαπλεπζηηθό
ζύζηεκα απνηειείηαη από ηα παξαθάησ όξγαλα: κύηε (ξίλα),
θάξπγγαο, ιάξπγγαο, ηξαρεία, βξόγρνη θαη πλεύκνλεο.
Οη πλεύκνλεο είλαη ην βαζηθό αλαπλεπζηηθό όξγαλν. Η
αληαιιαγή ησλ αεξίσλ γίλεηαη ηειηθά ζηα θύηηαξα, όπνπ κέζσ
ηνπ αίκαηνο (ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο) κεηαθέξεηαη ην
νμπγόλν (από ηελ θαξδηά κέζσ ησλ αξηεξηώλ –
αξηεξηαθό/νμπγνλσκέλν αίκα) θαη απνκαθξύλεηαη ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα (κέζσ ησλ θιεβώλ). Τν θιεβηθό αίκα κεηαθέξεη ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηνπο πλεύκνλεο κέζσ ηεο θαξδηάο, όπνπ
ην κελ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνβάιιεηαη ζηελ αηκόζθαηξα δηά
ηεο εθπλνήο, ην δε αίκα νμπγνλώλεηαη θαη αξρίδεη πάιη ηε ίδηα
δηαδξνκή.

Η αλαλέσζε ηνπ αέξα ζηνπο πλεύκνλεο γίλεηαη κε ηελ παξνδηθή
δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ησλ πλεπκόλσλ πνπ γίλεηαη παζεηηθά
(ρσξίο ηε ζέιεζή καο). Με θαηάιιειεο θηλήζεηο, ν ζώξαθαο
δηαζηέιιεηαη/δηεπξύλεηαη θαηά ηελ ...............................................
θαη ζπζηέιιεηαη/ζηελεύεη θαηά ηελ .....................Ο θπξηόηεξνο
αλαπλεπζηηθόο κπο είλαη ην δηάθξαγκα. Καηά ηελ εηζπλνή ην
δηάθξαγκα θαηεβαίλεη πην θάησ από ηελ αξρηθή ηνπ
ζέζε............................., ελώ θαηά ηελ εθπλνή ..............................
 Να ςειαθίζεηε ην δηάθξαγκά ζαο θαη λα παξαθνινπζήζεηε ηη
ζπκβαίλεη σο πξνο ηε ζέζε ηνπ θαηά ηελ εηζπλνή θαη ηελ εθπλνή.
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Πείξακα 3: Πνηνο ηύπνο ζωκαηηθήο άζθεζεο
παξάγεη πεξηζζόηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα;
Υιηθά: λεξό βξύζεο, περακεηξηθό ραξηί, ηξία πνηήξηα, θαιακάθηα.





Γεκίζηε θαζέλα από ηξία πνηήξηα κε λεξό βξύζεο. Βπζίζηε
ην περακεηξηθό ραξηί θαη κεηξήζηε ην pΗ. …………
Σηε ζπλέρεηα έλαο καζεηήο ζα θάλεη επηηόπνπ ειαθξό
ηξέμηκν κέζα ζηελ ηάμε, ελώ ηαπηόρξνλα έλαο άιινο
καζεηήο ζα θάλεη πην έληνλν επηηόπνπ ηξέμηκν κε ηελ ίδηα
ρξνληθή δηάξθεηα.
Μόιηο ζηακαηήζνπλ ηελ άζθεζε, θαζέλαο καζεηήο θπζάεη
κε θαιακάθη γηα 30 δεπηεξόιεπηα κέζα ην λεξό θαη ακέζσο
κεηξάκε ην pH ζηα δύν πνηήξηα. ………………………….

Πνηα από ηηο δύν αζθήζεηο παξήγαγε πεξηζζόηεξν δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα;…………………………………………………………………..

Να έχεις υπόψη σου
Το pH μεηπάει ηην οξύηηηα ή βαζικόηηηα (αλκαλικόηηηα) ενόρ ςδαηικού διαλύμαηορ.
Οι ηιμέρ πος λαμβάνει είναι από 0-14. Τιμέρ μικπόηεπερ ηος 7 ανηιζηοισούν ζε όξινο
διάλςμα. Τιμέρ μεγαλύηεπερ ηος 7 ανηιζηοισούν ζε βαζικό διάλςμα. Διάλςμα με
pH=7, δεν είναι ούηε όξινο ούηε βαζικό και λέγεηαι ουδέηερο.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Γηαηί κπνξνύκε λα θξαηήζνπκε ηελ αλαπλνή καο κόλν ειάρηζηα ιεπηά;
2. Πνην αέξην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δσή (γηα όινπο ζρεδόλ ηνπο δσληαλνύο
νξγαληζκνύο); Πνύ ππάξρεη απηό ην αέξην;
3. Πνην είλαη ην άιιν βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ αηκνζθαηξηθό αέξα πνπ δελ ζπκβάιιεη ζηε
δσή θαη πνηα ε αλαινγία θαη ην πνζνζηό ηνπ;
4. Πνηα άιια ζπζηαηηθά ηνπ αέξα γλσξίδεηο:
5. Πώο νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία (ε ιεηηνπξγία) κε ηελ νπνία νη δσληαλνί νξγαληζκνί
πξνζιακβάλνπλ από ηελ αηκόζθαηξα ην απαξαίηεην γη’ απηνύο νμπγόλν;
6. Πώο πξνζιακβάλνπλ ην νμπγόλν ηα ρεξζαία θπηά θαη πσο ηα πδξόβηα θπηά;
7. Γηαηί ηα δέληξα θαη ηα δάζε ζεσξνύληαη πνιύ ρξήζηκα γηα ηε δσή;
8. Πνηα είλαη ηα αέξηα πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε θσηνζύλζεζε;
9. Από πνύ πξνέξρεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα;
10. Τη ρξεηάδνληαη ηα θπηά γηα ηελ αλαπλνή ηνπο θαη ηη παξάγνπλ κε απηήλ;
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11. Τη ρξεηάδνληαη ηα θπηά γηα ηε θσηνζύλζεζε ηνπο θαη ηη παξάγνπλ κε απηήλ;
12. Πνηα δηαδηθαζία γίλεηαη ηόζν κε ηε θσηνζύλζεζε όζν θαη κε ηελ αλαπλνή ;
13. Πώο γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ζηνπο κνλνθύηηαξνπο νξγαληζκνύο;
14. Πώο γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ζηα ρεξζαία θπηά;
15. Πνηεο δηαδηθαζίεο γίλνληαη ζηα θπηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη πνηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο λύρηαο;
16. Σε πνην ηκήκα ηνπ 24ώξνπ αλαπλένπλ ηα θπηά;
17. Τη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο όηαλ ηνπνζεηήζνπκε έλα θπηό ζε έλα
θιεηζηό κπνπθάιη κε αζβεζηόλεξν; Υπάξρεη θάπνηα δηαθνξά όηαλ ην κπνπθάιη
βξίζθεηαη ζε ζθνηεηλό κέξνο;
18. Τη ζπκβαίλεη αλ θπζήζνπκε κε έλα θαιακάθη γηα ιίγν ρξόλν ηνλ εθπλεόκελν από
ηνπο πλεύκνλέο καο αέξα ζε δηάιπκα αζβεζηόλεξνπ; Πώο ην εμεγείηε απηό;
19. Πώο γίλεηαη ε ιεηηνπξγία εο αλαπλνήο ζηνπο γεσζθώιεθεο θαη πώο ζηα έληνκα;
Πώο νλνκάδεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ησλ εληόκσλ;
20. Πώο γίλεηαη ε ιεηηνπξγία εο αλαπλνήο ζηα θαηώηεξα πδξόβηα ζπνλδπισηά;
21. Από ηη απνηειείηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζηνλ άλζξσπν,
22. Πώο πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ζηνλ άλζξσπν;
23. Πώο γίλεηαη ε αλαλέσζε ηνπ αέξα ζηνλ πλεύκνλα;
24. Πνηνο είλαη ν θπξηόηεξνο αλαπλεπζηηθόο κπο;
25. Τη ζπκβαίλεη ζην δηάθξαγκα ηνπ αλζξώπνπ θαηά ηελ εθπλνή θαη θαηά ηελ εηζπλνή;

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα,
λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
Ο βάηξαρνο αλήθεη ζηα ακθίβηα δώα, κπνξεί δειαδή λα δεη ηόζν ζηνλ αέξα όζν θαη κέζα
ζην λεξό. Μπνξείο λα καληέςεηο πνηα είλαη αλαπλεπζηηθά όξγαλα ηέηνησλ δώσλ; Τη πξέπεη
λα ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ βαηξάρσλ, ιακβάλνληαο ππόςε όηη γελληνύληαη
θαη κεγαιώλνπλ ζην λεξό σο γπξίλνη, αιιά ζηε ζπλέρεηα δνπλ σο ώξηκνη βάηξαρνη ζηελ μεξά
θαη ζην λεξό;
2.
Τα πηελά έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο ζε νμπγόλν; Ξέξεηο γηα πνην ιόγν; Γηα λα θαιύςνπλ
απηή ηελ αλάγθε δελ αλαπλένπλε κόλν από ην ζηόκα, αιιά απνζεθεύνπλ αέξα ζε ζάθνπο
κέζα ζην ζώκα ηνπο.
3.
Μέζα ζηε κύηε εθθξίλεηαη άθζνλε
βιέλλα πνπ θάλεη ην εζσηεξηθό ηεο πγξό
θαη θνιιώδεο. Μαδί κε ηνλ αέξα
εηζπλένπκε θαη κηθξόβηα, ζθόλε θαη άιια
βιαβεξά ζσκαηίδηα. Τη είλαη πνην πγηεηλό
λα αλαπλένπκε από ην ζηόκα ή από ηε
κύηε;
4.
Γηαηί ζε πεξηπηώζεηο ζνβαξώλ αλαπλεπζηηθώλ αζζελεηώλ νη γηαηξνί δίλνπλ ζηνπο αζζελείο
θαζαξό νμπγόλν λα αλαπλεύζνπλ;
1.
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5. Σηνλ άλζξσπν, όπσο θαη ζε άιια ζειαζηηθά, ε ζπρλόηεηα ησλ αλαπλεπζηηθώλ θηλήζεσλ
δηαθέξεη κε ηελ ειηθία. Έηζη ζηνπο ελήιηθεο θπκαίλεηαη από 16 έσο 20 θηλήζεηο αλά
δεπηεξόιεπην, ελώ ζηα λεαξά άηνκα είλαη κεγαιύηεξε: ζηα βξέθε θηάλεη ηηο 60 θαη ζηα παηδηά
5 ρξνλώλ ηηο 26 θηλήζεηο ην δεπηεξόιεπην.
6. Αλάινγα κε ηνλ αλαπλεπζηηθό κπ πνπ ζπζηέιιεηαη εληνλόηεξα θαηά ηηο αλαπλεπζηηθέο
θηλήζεηο δηαθξίλνληαη δύν αλαπλεπζηηθνί ηύπνη:
(α) ε ζωξαθηθή ή πιεπξηθή αλαπλνή, ζηελ νπνία ππεξηεξεί ε ιεηηνπξγία ησλ ιεγόκελσλ έμσ
κεζνπιεύξησλ κπώλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο πιεπξέο.
(β) ε δηαθξαγκαηηθή ή θνηιηαθή αλαπλνή, ζηελ νπνία ππεξηεξεί ε ιεηηνπξγία ηνπ
δηαθξάγκαηνο.
7. Γηαηί αλαπλέεηο πην γξήγνξα όηαλ θνιπκπάο, όηαλ ηξέρεηο ή όηαλ θάλεηο έληνλεο αζθήζεηο;
8. Παξαιιαγέο ησλ αλαπλεπζηηθώλ θηλήζεσλ είλαη ν βήραο, ην θηάξληζκα, ν ιόμπγθαο, ην
ραζκνπξεηό, ην ξνραιεηό θαη ην γέιην.
9. Γηαηί νη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα αλαπλεύζνπλ ζην λεξό; Τη ρξεζηκνπνηνύλ νη δύηεο γηα λα
κπνξέζνπλ λα κείλνπλ πνιύ ώξα θάησ από ην λεξό; Τη ηνπο πξνζθέξεη απηό ην κεράλεκα;

▀
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27o Μάζεκα
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΑΕΡΑ
Η ατμοσυαιρική ρύπανση, το υαινόμενο τοσ θερμοκηπίοσ, και η τρύπα τοσ
όζοντος

Σην κάζεκα απηό ζα αλαθεξζνύκε ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηεο.
Επηπιένλ, ζα κειεηήζνπκε ηα θαηλόκελα ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο ηξύπαο ηνπ όδνληνο
θαη ζα εμεηάζνπκε ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ
αλζξωπόηεηα.

Η ρύπαλζε ηοσ αέρα

Ο ειεθηξνληθόο πίλαθαο δείρλεη ηηο
ηηκέο ησλ ξύπσλ ηνπ
αηκνζθαηξηθνύ αέξα.

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θπξίσο ζηνπο
ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ κεηαθνξώλ έρνπλ σο
απνηέιεζκα λα δηνρεηεύνληαη θαζεκεξηλά ζηνλ αηκνζθαηξηθό
αέξα κεγάιεο πνζόηεηεο ρεκηθώλ νπζηώλ. Η παξνπζία ζηνλ
αηκνζθαηξηθό αέξα αέξησλ ρεκηθώλ νπζηώλ μέλσλ πξνο ηα
θπζηνινγηθά ζπζηαηηθά ηνπ (θαζώο επίζεο θαη ζηεξεώλ
ζσκαηηδίσλ όπσο θαπλόο θαη ζθόλε) θαη ε αιινίσζε ηεο
πνζνηηθήο ηνπ ζύζηαζεο πέξα από έλα όξην κπνξεί λα βιάςεη
ηελ αλζξώπηλε πγεία, ηνπο άιινπο νξγαληζκνύο θαζώο θαη ην
νηθηζηηθό (ηα ζπίηηα καο) θαη ην πνιηηηζκηθό καο πεξηβάιινλ
(αξραηόηεηεο θαη κλεκεία). Δηδηθόηεξα σο πξνο ηελ πγεία
επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο πνπ κπνξεί
λα νδεγήζεη θαη ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ,
όπσο ην εκθύζεκα θαη ε βξνγρίηηδα.
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Βξηζθόκαζηε έηζη αληηκέησπνη κε ην πξόβιεκα ηεο ρύπαλζες
ηνπ αέξα. Οη νπζίεο πνπ πξνθαινύλ ηε ξύπαλζε ηνπ αέξα
νλνκάδνληαη ρύποη ή ρσπαληές.
Η πξώηε κνξθή ξύπαλζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηε
βηνκεραληθή θνηλσλία ήηαλ ε αηζαιοκίτιε ή θαπλοκίτιε. Τν
θαύζηκν ηόηε ήηαλ ν άλζξαθαο (γαηάλζξαθεο) θαη ην Λνλδίλν
ήηαλ ε πξώηε κεγαινύπνιε πνπ ππέθεξε από ην ζηαρηί λέθνο
ησλ θακηλάδσλ.
Έλα άιιν είδνο ξύπαλζεο πνπ εκθαλίζηεθε πνιύ αξγόηεξα,
ηδηαίηεξα ζην Λνο Άληδειεο ησλ ΗΠΑ, είλαη ε θσηνκεραληθή
ξύπαλζε ή θσηνρεκηθό λέθνο, ην νπνίν νθείιεηαη ζηα
θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ.

Τα θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ
απνηεινύλ ζεκειηώδε αηηία
ξύπαλζεο ηνπ αέξα

Οη ξππαληέο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη αέξηνη ή ζηεξενί.
Αέξηνη είλαη ηα νμείδηα ηνπ άλζξαθα (δηνμείδην θαη κνλνμείδην
ηνπ άλζξαθα), ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ, ηα νμείδηα ηνπ ζείνπ, ην
όδνλ, νη πδξνγνλάλζξαθεο θ.ά. Οη ζηεξενί ξππαληέο ζηνλ αέξα
είλαη ζε κνξθή κηθξνζθνπηθώλ ζηεξεώλ ζσκαηηδίσλ, όπσο ε
αηζάιε (θαπληά) θαη ν ακίαληνο.

Σο θαηλόκελο ηοσ ζερκοθεπίοσ

Σρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ

Η γήηλε αηκόζθαηξα δέρεηαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Έλα κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ
δέρεηαη ε γε επηζηξέθεη κέζσ ηεο αηκόζθαηξαο ζην δηάζηεκα.
Οξηζκέλα αέξηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αηκόζθαηξα, όπσο ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ θαη ην κεζάλην,
απνξξνθνύλ/ζπγθξαηνύλ έλα κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ
επηζηξέθεη ε γε, κελ αθήλνληάο ηελ λα θαηαιήμεη ζην
δηάζηεκα. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη ε κέζε ζεξκνθξαζία ζηελ
επηθάλεηά ηεο γεο λα είλαη 15o C. Τν θαηλόκελν απηό
νλνκάδεηαη θαηλόκελο ηοσ ζερκοθεπίοσ.
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Φσξίο ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε γε ζα ήηαλ ςπρξόηεξε
θαη ηειείσο αθαηάιιειε γηα δσή. Σήκεξα όκσο νη επηζηήκνλεο
αλεζπρνύλ γηα ηελ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ησλ
άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (νμείδηα ηνπ αδώηνπ, κεζάλην
θ.ιπ.) ζηελ αηκόζθαηξα. Οη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο,
όπσο ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ε βηνκεραλία, εληείλνπλ ην
θαηλόκελν πέξα από ηα θπζηνινγηθά όξηα. Κάηη ηέηνην νδεγεί
ζηελ αλύςσζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε καο, κε
θίλδπλν λα πξνθιεζνύλ θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ ζα
πεξηνξίζνπλ ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηελ ίδηα ηε δσή ζηε γε (π.ρ.
αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, κεηαβνιέο ζηηο θαιιηέξγεηεο,
ππξθαηέο ησλ δαζώλ θαη εξεκνπνίεζε). Μπνξεί αθόκε λα
ιηώζνπλ νη πάγνη ζηνπο πόινπο ηεο γεο θαη επνκέλσο λα
απμεζεί ε ζηάζκε ησλ ζαιαζζώλ.

Η ηρύπα ηοσ όδοληος

Η ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο πάλσ
από ηελ Αληαξθηηθή ζηηο
6/10/1991, όπσο δόζεθε από ην
κεηεσξνινγηθό δνξπθόξν
NIMBUS – 7 ηεο NASA.

Σε κεγάιν ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ππάξρεη έλα
ζηξώκα όδοληος πνπ απνηειεί ηελ οδοληόζθαηρα. Τν όδνλ
ζρεκαηίδεηαη από ην νμπγόλν κε ηελ επίδξαζε ηεο ππεξηώδνπο
αθηηλνβνιίαο ηνπ ήιηνπ. Η νδνληόζθαηξα έρεη κεγάιε βηνινγηθή
ζεκαζία, γηαηί ζπγθξαηεί ην κεγαιύηεξν κέξνο από ηηο
βιαβεξέο γηα ηνπο νξγαληζκνύο σπερηώδεης αθηίλες. Τα
ηειεπηαία ρξόληα νη επηζηήκνλεο βξήθαλ όηη ζε θάπνηεο
πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε καο ην ζηξώκα ηνπ όδνληνο έρεη γίλεη
ιηγόηεξν ππθλό, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνζηαηεύεη
απνηειεζκαηηθά ηελ επηθάλεηα ηεο γεο από ηελ ππεξηώδε
αθηηλνβνιία, κε απνηέιεζκα απηή λα γίλεηαη επηθίλδπλε γηα ηνλ
άλζξσπν, πξνθαιώληαο θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο. Τν θαηλόκελν
απηό πεξηγξάθεηαη ζαλ ηρύπα ηοσ όδοληος.
Υπεύζπλνη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηξύπαο ηνπ όδνληνο είλαη
θπξίσο αέξηεο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπξέη θαη
ζηα ςπθηηθά κεραλήκαηα. Οη νπζίεο απηέο δηαρένληαη ζηελ
αηκόζθαηξα θαη δελ απνζπληίζεληαη παξά κόλν ζηελ
αηκνζθαηξηθή ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο, θαηαζηξέθνληάο ην. Γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ έρνπλ ιεθζεί κέηξα από
όιεο ζρεδόλ ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Έλα από ηα κέηξα είλαη ε
ζηαδηαθή κείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ παξαπάλσ νπζηώλ θαη ε
αληηθαηάζηαζή ηνπο από άιιεο νπζίεο πνπ δελ θαηαζηξέθνπλ
ην όδνλ.
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Να έσειρ ςπότη ζος
Διπλό ηο κακό
Τν δάζνο είλαη ν θπξηόηεξνο παξάγνληαο πνπ εμαζθαιίδεη ην ηζνδύγην νμπγόλνπ – δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα. Τν θαθό από ηηο ππξθαγηέο ζηα δάζε δελ είλαη κόλν όηη ράλνπκε κηα πεγή
νμπγόλνπ. Από ηελ θαύζε παξάγνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ δηνρεηεύνληαη ζηελ
αηκόζθαηξα, ελώ αληίζεηα ιόγσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ δέληξσλ κεηώλεηαη ε δέζκεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα (θσηνζύλζεζε) κε απνηέιεζκα λα εληζρύεηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Κλιμαηική αλλαγή και βιοποικιλόηηηα
Ο θίλδπλνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ πξνθαιείηαη από ηε ξύπαλζε ηνπ λεξνύ θαη ηνπ αέξα ζπλδέεηαη θαη
κε έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηεο δσήο πάλσ ζηε γε: ηελ ύπαξμε ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο θπηώλ θαη δώσλ, ηεο
βιοποικιλόηηηαρ. Η θιηκαηηθή αιιαγή, καδί κε πνιιέο βιαπηηθέο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζηε θύζε
(π.ρ. ππεξαιηεία, θπλήγη, δηάλνημε δαζηθώλ δξόκσλ, ππξθαγηέο δαζώλ) νδεγνύλ ζηελ εμαθάληζε πνιιώλ
εηδώλ, άξα ζε κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο.
Αέπαρ δίσυρ ζύνοπα…
Απξίιεο 1986. Σην ππξεληθό εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πόιε Τζεξλνκπίι ηεο
Οπθξαλίαο (ηεο ηόηε Σνβηεηηθήο Έλσζεο) γίλεηαη έλα θνβεξό αηύρεκα. Μεγάιεο πνζόηεηεο, επηθίλδπλσλ γηα
ηελ πγεία, ξαδηελεξγώλ νπζηώλ δηαθεύγνπλ ζηελ αηκόζθαηξα, ιόγσ ηεο ζξαύζεο ηνπ ππξεληθνύ
αληηδξαζηήξα ηνπ εξγνζηαζίνπ. Η αλζξσπόηεηα κε θνκκέλε ηελ αλάζα παξαθνινπζεί ηα γεγνλόηα. Γηα
πξώηε θνξά ίζσο γίλεηαη ζπλείδεζε όηη ν αέξαο δελ έρεη ζύλνξα. Γηαηί νη κεηαθηλνύκελεο αέξηεο κάδεο
κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ ηηο ξαδηελεξγέο νπζίεο πνιύ καθξηά από ηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο. Η παγθόζκηα
θνηλή γλώκε αθππλίδεηαη. Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ζε αλάινγα αηπρήκαηα θαλείο, ζε θαλέλα κέξνο ηνπ
πιαλήηε, δελ κπνξεί λα αηζζάλεηαη αζθαιήο. Η επζύλε, επνκέλσο, γηα ηε ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα
ηέηνηεο θαηαζηάζεηο απαηηεί ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ θξαηώλ ηεο γεο. Τν πξόζθαην (Μάξηηνο 2011)
παξόκνην αηύρεκα ζηε Φνπθνπζίκα ηεο Ιαπσλίαο (πνπ πξνήιζε από ηνλ ηζρπξόηαην ζεηζκό 8.9 Richter θαη
ην ηζνπλάκη πνπ επαθνινύζεζε) μαλαέθεξε ζην πξνζθήλην ην πξόβιεκα ηεο εηξεληθήο ρξήζεο ηεο
ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Το κάπνιζμα βλάπηει ζοβαπά ηην ςγεία
Κάπληζκα είλαη ε εηζπλνή ηνπ θαπλνύ πνπ βγαίλεη από θαηγόκελα θύιια ή ηξίκκαηα θαπλνύ. Είλαη πνιύ
παιηά αλζξώπηλε ζπλήζεηα. Η δπζκελήο επίδξαζή ηνπ ζηνλ νξγαληζκό δελ ήηαλ αξρηθά γλσζηή, από ην 1950
όκσο θαη αξγόηεξα απνδείρηεθε όηη ην θάπληζκα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εκθάληζε δηαθόξσλ
θαξδηναγγεηαθώλ παζήζεσλ, θαη πξνθαιεί ρξόληα βξνγρίηηδα θαη θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα. Τα ηζηγάξα
πεξηέρνπλ πνιιέο ρεκηθέο νπζίεο. Πνιιέο από απηέο είλαη βιαβεξέο.
Η νικοηίνη επηδξά ζηνλ εγθέθαιν θαη γεληθά ζην λεπξηθό ζύζηεκα. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη θαπληζηέο
εζίδνληαη θαη δπζθνιεύνληαη λα ζηακαηήζνπλ ην θάπληζκα. Η ληθνηίλε πξνθαιεί αύμεζε ηνπ θαξδηαθνύ
παικνύ θαη ζηέλσζε ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ. Έηζη, κπνξεί λα πξνθιεζνύλ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα.
Η πίζζα πνπ ζπζζσξεύεηαη ζηνπο πλεύκνλεο. Πεξηέρεη πεξηζζόηεξεο από 1.000 ρεκηθέο νπζίεο νξηζκέλεο
από ηηο νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν. Πξνθαιεί ηνλ ραξαθηεξηζηηθό βήρα ηνπ θαπληζηή.
Το μονοξείδιο ηος άνθπακα είλαη έλα δειεηεξηώδεο αέξην. Παίξλεη ηε ζέζε ηνπ νμπγόλνπ ζην αίκα θαη
παξεκπνδίδεη ηε κεηαθνξά ηεο πνζόηεηαο ηνπ νμπγόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ
θπηηάξσλ.
Παθηηικό κάπνιζμα
Τν θάπληζκα ζε θιεηζηνύο ρώξνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη ζε κε θαπληζηέο, γηαηί απμάλεηαη ε πνζόηεηα
ησλ νπζηώλ ηνπ θαπλνύ ζηνλ αέξα. Τα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο θαπλίδνπλ εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα
πξνβιήκαηα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε θαπληζηώλ.
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ πξνθαινύλ ηε ξύπαλζε ηνπ αέξα;
2. Τη νλνκάδνληαη ξύπνη ή ξππαληέο;
3. Τη είλαη ε αηζαινκίριε ή θαπλνκίριε;
4. Τη είλαη ε θσηνρεκηθή ξύπαλζε;
5. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί αέξηνη θαη νη ζηεξενί ξππαληέο;
6. Τη είλαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη πνύ νθείιεηαη;
7. Πνηεο είλαη νη αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ;
8. Πνηνο ν θίλδπλνο από ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ;
9. Τη είλαη ε νδνληόζθαηξα, πώο ζρεκαηίδεηαη θαη πνηα ε ζεκαζία ηεο γηα ηε δσή;
10. Τη είλαη θαη από ηη πξνθαιείηαη ε ηξύπα ηνπ όδνληνο;
11. Πώο ζα αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα ηεο ηξύπαο ηνπ όδνληνο;
12. Πνηεο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο έρεη ε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην θιίκα θαη ζην
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ;
13. Τη είλαη ε βηνπνηθηιόηεηα θαη πνηεο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο έρεη ε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο
αιιά θαη πνιιέο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. ππεξαιηεία, θπλήγη, δηάλνημε δαζηθώλ δξόκσλ,

ππξθατέο δαζώλ) ζηε βηνπνηθηιόηεηα;
14. Πνηεο νη ζπλέπεηεο ελόο αηπρήκαηνο ζε έλα εξγνζηάζην;
15. Πνηεο νη βιαβεξέο νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη από ην θάπληζκα ηνπ ηζηγάξνπ θαη ηη βιάβεο
πξνθαιεί ζηελ πγεία;
16. Τη είλαη ην παζεηηθό θάπληζκα θαη πνηα ε ζπλέπεηά ηνπ;

Γηα λα γλωρίζεης περηζζόηερα,
λα ζθεθηείς θαη λα θαηαιάβεης γηαηί
1. Θα έρεηο πξνζέμεη όηη ζε δηάθνξα πξντόληα ζε ζπξέη είλαη γξακκέλν ζηελ εηηθέηα όηη απηά «δελ
πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ην όδνλ» Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηο από απηό σο πξνο ηελ
αηηία πνπ πξνθάιεζε θαη πξνθαιεί ηελ ηξύπα ηνπ όδνληνο;
2. Αθνύκε ζπρλά ην θαινθαίξη λα γίλνληαη ζπζηάζεηο λα κελ εθζέηνπκε ην ζώκα καο ζηνλ ήιην γηα
κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηδίσο ηηο κεζεκβξηλέο ώξεο ηεο εκέξαο. Ξέξεηο γηα πνην ιόγν; Τη
πξέπεη λα πξνζέρνπκε όηαλ θάλνπκε «ειηνζεξαπεία»;
3. Γηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν
άλζξσπνο, π.ρ. ην ςπθηηθό πγξό ησλ
ςπγείσλ (πνπ ιέγεηαη θξένλ, freon) ή
«πξνσζεηηθά» αέξηα πνπ πεξηέρνληαη ζε
δηάθνξα ζπξέη γηα λα ζπξώρλνπλ (λα
πξνσζνύλ) ηα δηάθνξα δξαζηηθά ζπζηαηηθά
ηνπ ζπξέη (π.ρ. εληνκνθηόλν) έρνπλ ηελ
ηδηόηεηα λα θάλνπλ ρεκηθή αληίδξαζε κε ην
όδνλ ηεο αλώηεξεο αηκόζθαηξαο θαη λα ην
θαηαζηξέθνπλ. Να ζπδεηήζεηο ηνλ ξόιν ηεο
αιόγηζηεο ρξήζεο απηώλ ησλ αεξίσλ ζηελ
πξόθιεζε ηεο ηξύπαο ηνπ όδνληνο θαη λα
πξνηείλεηο ηξόπνπο γηα λα αληηκεησπηζηεί
απηό ην πξόβιεκα. Ξέξεηο αλ έρνπλ γίλεη
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βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε;
4. Να ζπγθεληξώζεηο πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο εζηίεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο ζηελ πεξηνρή πνπ
δεηο.
5. Να πξνηείλεηο πξνιεπηηθά κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο ξύπαλζεο ηνπ αέξα.

6. Να πξνηείλεηο ηξόπνπο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο.
7. Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκόζηνπο
θιεηζηνύο ρώξνπο (ρώξνη εξγαζίαο, θαθεηέξηεο, εζηηαηόξηα, κπαξ θ.ιπ.).
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29. Υεκηθέο αληηδξάζεηο ζε πδαηηθά δηαιύκαηα
30. Υεκηθέο ελώζεηο θαη ρεκηθά ζηνηρεία
31. Υεκηθέο αληηδξάζεηο ζηνπο δωληαλνύο
νξγαληζκνύο

Ζ ΥΖΜΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ
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28ν Μάζεκα
Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΥΖΜΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ
H πρώηη ζοσ ζσζηημαηική μελέηη μιας τημικής ανηίδραζης

Αλ θαη απηή ηε ζηηγκή δελ έρεηο ζπζηεκαηηθή γλώζε θαη θαηαλόεζε ηνύ ηη είλαη κηα ρεκηθή
αληίδξαζε, αζθαιώο ζα έρεηο αθνύζεη γηα ρεκηθέο αληηδξάζεηο, ζα έρεηο δεη ρεκηθέο
αληηδξάζεηο θαη ζηα πξνεγνύκελα καζήκαηα. Εμάιινπ, ρεκηθέο αληηδξάζεηο γίλνληαη γύξω
καο θάζε ζηηγκή, θαη ηδηαίηεξα κέζα ζην ίδην καο ην ζώκα.

Ζ έλλνηα ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο
Πείξακα 1
Ο θαζεγεηήο ζαο ζα ζαο δείμεη ή ζα ζαο δώζεη κέζα ζε δύν θαθέινπο δύν δηαθνξεηηθέο
ζηεξεέο ρεκηθέο νπζίεο ζε κνξθή θξπζηαιιηθήο ζθόλεο. Παξαηεξήζηε ηηο θαη ζεκεηώζηε
ην ρξώκα ηνπο. Γείηε θαη ηε ζεκείσζε 1 ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο.

ΝΑ ΜΖΝ ΓΔΤΘΔΗ ΣΗ ΥΖΜΗΚΔ ΟΤΗΔ. ΠΟΣΔ
ΜΖΝ ΒΑΕΔΗ ΣΟ ΣΟΜΑ ΟΤ ΥΖΜΗΚΔ ΟΤΗΔ
Να έχεις υπόψη σου
Γεληθά, δελ πξέπεη λα ρεηξηδόκαζηε άγλωζηεο, αιιά νύηε θαη γλωζηέο,
νπζίεο αέξηεο, πγξέο ή ζηεξεέο. Οη πεξηζζόηεξεο είλαη επηθίλδπλεο. Σηελ
επόκελε ζειίδα δίλνληαη ζε πιαίζην ηα ζήκαηα επηθηλδπλόηεηαο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ρεκηθέο νπζίεο. Τα ζήκαηα απηά ηα ζπλαληάκε
ζπρλά ζηηο εηηθέηεο ηωλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο ηωλ ρεκηθώλ νπζηώλ.
Χεκηθέο νπζίεο πεξηέρνληαη θαη ζηα πεξηζζόηεξα θάξκαθα, αιιά ζε πνιύ
κηθξέο πνζόηεηεο. Τέινο θαη ηα ηξόθηκα είλαη κίγκαηα θπζηθώλ ρεκηθώλ
νπζηώλ.
Πάξηε ηε κηζή πεξίπνπ πνζόηεηα από θάζε θάθειν
θαη δπγίζηε ηελ ρσξηζηά.
(α) .................................... (β) ....................................
Βάιηε όιε ηε δπγηζζείζα πνζόηεηα ηεο κηαο νπζίαο ζε
έλα θαζαξό γνπδί. Κάληε ην ίδην γηα ηελ άιιε νπζία ζε
δεύηεξν θαζαξό γνπδί. Με ην γνπδνρέξη, ηξίςηε ηελ θάζε
νπζία, ώζηε λα γίλεη κηα ιεπηόηεξε ζθόλε. Παξαηεξείηε
ηίπνηε άιιν; Δλ ζπλερεία, κεηαθέξεηε ην πεξηερόκελν ηνπ
ελόο γνπδηνύ κέζα ζην άιιν γνπδί, θαη αξρίζηε κε ην
γνπδνρέξη λα
ηξίβεηε ην κίγκα. Τη παξαηεξείηε; .......................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Πξνθαλώο θαηά ηελ αλάκεημε ησλ δύν νπζηώλ γίλεηαη κηα
κεηαβνιή. Σύκθσλα κε ηε γεληθή παξαηήξεζή καο γηα ηα
θαηλόκελα ηεο θύζεο, ππεύζπλε γηα θάζε θπζηθή ή ρεκηθή
κεηαβνιή είλαη κηα αιιειεπίδξαζε. Σηελ πεξίπησζή καο,
αιιειεπίδξαζαλ νη δύν αξρηθέο ρεκηθέο νπζίεο, κε απνηέιεζκα
ηνλ θαλεξό ζρεκαηηζκό κηαο θαηλνύξγηαο νπζίαο. (Παξάγεηαη
θαη κηα άιιε νπζία, ε παξνπζία ηεο νπνίαο όκωο δελ γίλεηαη
άκεζα αηζζεηή. Γη’ απηήλ ζα γίλεη ιόγνο ζην επόκελν κάζεκα.)
Σην θαηλόκελν απηό ζα δώζνπκε ην όλνκα ρεκηθή αληίδξαζε.
Γεο θαη Σεκείσζε 2 ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο.

Να έχεις υπόψη σου
Δελ πξέπεη πνηέ λα επηρεηξήζεηο κόλνο ζνπ ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη λα θάλεηο ρεκηθέο
αληηδξάζεηο αλακεηγλύνληαο δηάθνξα ζώκαηα, γλωζηά ή άγλωζηα.
Σπρλά από ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο παξάγνληαη δειεηεξηώδε αέξηα, ή κπνξεί θαη λα γίλεη
έθξεμε. Μόλν κε ηελ θαζνδήγεζε θάπνηνπ εηδηθνύ ζα θάλεηε ρεκηθέο αληηδξάζεηο.
Τέινο, θάζε θνξά πνπ ηειεηώλεηο ηελ εξγαζία ζνπ κε ρεκηθέο νπζίεο, λα πιέλεηο θαιά ηα
ρέξηα ζνπ.

Πείξακα 2
Nα μαλαδπγίζεηε ην πεξηερόκελν ηνπ γνπδηνύ, θξνληίδνληαο λα ην κεηαθέξεηε όζν γίλεηαη
πιεξέζηεξα πάλσ ζε έλα θύιιν ραξηηνύ πνπ έρεηε πξνεγνπκέλσο δπγίζεη.
Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηε; Τη έγηλαλ νη δύν αξρηθέο ρεκηθέο νπζίεο; Δμαθνινπζνύλ λα
ππάξρνπλ ή εμαθαλίζηεθαλ*; .............................................................................................
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* Να έχεις υπόψη σου
Όηαλ ιέκε όηη νη αξρηθέο νπζίεο εμαθαλίζηεθαλ δελ ελλννύκε όηη εμαθαλίζηεθαλ θαη νη
πνιύ κηθξέο δνκηθέο κνλάδεο ηνπο (απηά πνπ νη επηζηήκνλεο νλνκάδνπλ άτομα). Οη
δνκηθέο κνλάδεο θηηάρλνπλ θαηλνύξηνπο ζρεκαηηζκνύο θη έηζη νη αξρηθέο νπζίεο
κεηαηξέπνληαη ζε άιιεο νπζίεο.
Τη ζπλέβε; Οη αξρηθέο νπζίεο πξέπεη λα εμαθαλίζηεθαλ ή λα
εμαθαλίζηεθε έλα κέξνο θαη ησλ δύν ή λα εμαθαλίζηεθε έλα
κέξνο ηεο κηαο θαη νιόθιεξε ε πνζόηεηα ηεο άιιεο.
Θα επηβεβαηώζεηε ηώξα όηη ε λέα νπζία πνπ θηηάμαηε είλαη θαη
ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά, εθηόο από ην ρξώκα, δηαθνξεηηθή από
ηηο αξρηθέο νπζίεο.

Πείξακα 1
Γηαιύζηε ιίγε από θάζε αξρηθή νπζία (ρσξηζηά ηελ
θαζεκηά)
ζε
δνθηκαζηηθό
ζσιήλα
όπνπ
έρεηε
πξνεγνπκέλσο βάιεη ιίγν θαζαξό (απεζηαγκέλν ή
απηνληηζκέλν)λεξό.
Τη παξαηεξείηε, δηαιύνληαη αξθεηά; .....................................
............................................................................................
Έπεηηα ξίμηε ιίγν από ην πξνϊόλ ηεο αληίδξαζεο ζε άιιν
δνθηκαζηηθό ζσιήλα κε ιίγν θαζαξό λεξό.
Γηαιύεηαη; ...........................................................................
Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηε;
...................................................................................................
...................................................................................................
..................................................................................................
Πξάγκαηη, ε λέα νπζία δηαθέξεη σο πξνο ηε δηαιπηόηεηα ζην
λεξό ελ ζρέζεη κε ηηο αξρηθέο νπζίεο. Η λέα νπζία είλαη…………
ζην λεξό, ελώ νη αξρηθέο νπζίεο είλαη………………….. ζην λεξό.

Oξηζκόο ρεκηθήο
αληίδξαζεο

• Όηαλ από ηελ αλληλεπίδραζη δύν (ή πεξηζζόηεξωλ)
νπζηώλ, νη νπζίεο απηέο εμαθαλίδνληαη κεξηθά ή νιηθά θαη
λέα νπζία (ή λέεο νπζίεο) ζρεκαηίδνληαη, ιέκε όηη γίλεηαη
κηα τημική ανηίδραζη.
Οη νπζίεο πνπ αληηδξνύλ ρεκηθά ιέγνληαη ηα αληηδξώληα, ελώ
ε λέα νπζία ή νη λέεο νπζίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηε ρεκηθή
αληίδξαζε ιέγνληαη ηα πξνϊόληα ηεο αληίδξαζεο.
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Να έχεις υπόψη σου
Σε κηα ρεκηθή αληίδξαζε δελ πξέπεη λα έρνπκε νπωζδήπνηε δύν αληηδξώληα, αιιά κπνξεί
λα έρνπκε θαη έλα κόλν αληηδξώλ ή θαη πεξηζζόηεξα από δύν αληηδξώληα. Εμάιινπ, θαη ν
αξηζκόο ηωλ πξνϊόληωλ κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο πνηθίιεη, κπνξεί λα είλαη κία, δύν ή θαη
πεξηζζόηεξεο λέεο νπζίεο. Έηζη, ην λεξό κπνξεί κε θαηάιιειν ηξόπν λα κεηαηξαπεί ζε δύν
λέεο αέξηεο νπζίεο, ην πδξνγόλν θαη ην νμπγόλν. Εμάιινπ, ην νμπγόλν θαη ην πδξνγόλν
είλαη δπλαηόλ κε θαηάιιειν ηξόπν λα αληηδξάζνπλ ρεκηθά θαη λα ζρεκαηίζνπλ λεξό.

Υεκηθά θαηλόκελα θαη θπζηθά θαηλόκελα
Φεκηθέο αληηδξάζεηο ζπκβαίλνπλ ζηε θύζε ρσξίο ηελ άκεζε
παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ. Έλα θαξθί πνπ κέλεη πεηακέλν
ζηνλ δξόκν μέξνπκε όηη κε ηνλ θαηξό νμεηδώλεηαη
(ζθνπξηάδεη). Άιιν παξάδεηγκα, όρη κηαο αιιά πάξα πνιιώλ
αληηδξάζεσλ, είλαη ε πέςε ησλ ηξνθώλ κέζα ζην ζώκα καο.

Να έχεις υπόψη σου
Τηο κεηαβνιέο ζηηο νπνίεο ζπκβαίλνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο τημικές ανηιδράζεις ηηο ιέκε θαη
χημικά υαινόμενα, ελώ ηηο άλλες μεηαβολές όποσ δεν ζσμβαίνοσν τημικές ανηιδράζεις ηηο
ιέκε θαη υυσικά υαινόμενα.
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ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Δ ΔΡΩΣΖΔΗ
1.Τη ζπκβαίλεη αλάκεζα ζε δύν ρεκηθέο νπζίεο πνπ αληηδξνύλ κεηαμύ ηνπο ρεκηθά;
2.Πνηα είλαη ηα νξαηά απνηειέζκαηα κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο;
3.Πόηε ιέκε όηη γίλεηαη ρεκηθή αληίδξαζε αλάκεζα ζε θάπνηεο ρεκηθέο νπζίεο;
4.Πώο ιέγνληαη νη ρεκηθέο νπζίεο πνπ αληηδξνύλ ρεκηθά θαη πώο ε λέα νπζία ή νη λέεο
νπζίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηε ρεκηθή αληίδξαζε;
5.Υπάξρεη πεξηνξηζκόο ζηνλ αξηζκό ησλ αληηδξώλησλ θαη ζηνλ αξηζκό ησλ πξντόλησλ
κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο; Δίλαη δπλαηόλ κηα ρεκηθή νπζία λα δώζεη κόλε ηεο ρεκηθή
αληίδξαζε; Δίλαη δπλαηόλ από κηα ρεκηθή αληίδξαζε λα έρνπκε έλα κόλν πξντόλ;
6.Πξέπεη λα επηρεηξεί θάπνηνο κε εηδηθόο λα θάλεη ρεκηθέο αληηδξάζεηο, αλακεηγλύνληαο
δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο; Τη κπνξεί λα ζπκβεί;
7.Τη ζπκβαίλεη ζηε ζπλνιηθή κάδα ησλ αληηδξώλησλ θαη ησλ πξντόλησλ κηαο
αληίδξαζεο, αλ θαλέλα από απηά δελ απνκαθξύλεηαη (π.ρ. σο αέξην);
8.Μπνξείο λα αλαθέξεηο παξαδείγκαηα κεηαβνιώλ ζηηο νπνίεο ζπκβαίλνπλ ρεκηθέο
αληηδξάζεηο; Πνην άιιν όλνκα δίλεηαη ζηηο κεηαβνιέο απηέο;
9.Μπνξείο λα αλαθέξεηο παξαδείγκαηα κεηαβνιώλ ζηηο νπνίεο δελ ζπκβαίλνπλ
ρεκηθέο αληηδξάζεηο; Πνην όλνκα δίλεηαη ζπλήζσο ζηηο κεηαβνιέο απηέο;
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Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα, λα
ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Γηαηί γηα λα ζπκβεί ε ρεκηθή αληίδξαζε ηνπ Πεηξάκαηνο 1 έπξεπε λα ηξίςνπκε κε ην γνπδνρέξη ηηο
νπζίεο κέζα ζην γνπδί;
2. Αλ ξίμνπκε καγεηξηθή ζόδα (κηα άζπξε ζθόλε) πάλσ ζε θσηηά, παξάγεηαη αέξην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα. Απηό είλαη βαξύηεξν (έρεη κεγαιύηεξε ππθλόηεηα) από ηνλ αέξα θαη γη' απηό εθηνπίδεη ηνλ
αέξα πάλσ από ην θαηόκελν ζώκα, θη έηζη κπνξεί λα ζβήζεη ε θσηηά. (Τν ίδην ην δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα δελ θαίγεηαη.) Η ίδηα ρεκηθή αληίδξαζε γίλεηαη θαη αλ ζεξκάλνπκε ηζρπξά ηε ζόδα. Με ηη
αιιειεπηδξά ε ζόδα γηα λα γίλεη ε ρεκηθή αληίδξαζε; Πνηα κεηαθνξά ελεξγείαο γίλεηαη; Πνην ή πνηα
είλαη ηα αληηδξώληα; Μπνξείο λα αλαθέξεηο έλα πξντόλ ηεο αληίδξαζεο;
3. Όηαλ έλα ζηδεξέλην θαξθί είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ αέξα, ν ζίδεξνο ελώλεηαη ρεκηθά κε ην νμπγόλν
ηνπ αέξα (νμεηδώλεηαη) ζρεκαηίδνληαο κηα λέα νπζία, ην νμείδην ηνπ ζηδήξνπ, πνπ δελ είλαη ηίπνηε
άιιν από ηε γλσζηή ζθνπξηά. Αλ δπγίζνπκε ην θαξθί πξηλ θαη κεηά από ην ζθνύξηαζκα, ζα δνύκε
όηη ε κάδα ηνπ κεγαιώλεη. Πνηα ηα αληηδξώληα θαη πνηα ηα πξντόληα ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή
αληίδξαζε;
.

Tα ζθνπξηαζκέλα πινία δείρλνπλ ηη παζαίλεη καθξνρξόληα ν ζίδεξνο από ηελ
επίδξαζε ηνπ νμπγόλνπ, ηεο πγξαζίαο θαη ηνπ αιαηηνύ

4. Αλ πάξνπκε άλζξαθα (θάξβνπλν) θαη ηνλ θάςνπκε, ν άλζξαθαο ελώλεηαη ρεκηθά κε ην νμπγόλν ηνπ
αέξα (νμεηδώλεηαη), ζρεκαηίδνληαο αέξην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ίζσο θαη κνλνμείδην ηνπ
άλζξαθα (ην ηειεπηαίν είλαη δειεηεξηώδεο αέξην).
•

Πνηα ηα αληηδξώληα θαη πνηα ηα πξντόληα ζηελ παξαπάλσ ρεκηθή αληίδξαζε;

•

Σε αληίζεζε κε ηελ νμείδσζε ηνπ ζηδήξνπ, ε κάδα ηνπ άλζξαθα ειαηηώλεηαη κε ηελ θαύζε, αλ
κάιηζηα είλαη θαζαξόο άλζξαθαο, κπνξεί λα θαεί (λα εμαθαληζηεί) όινο. Πνύ νθείιεηαη ε αύμεζε
ηεο κάδαο ζηελ πεξίπησζε ηεο νμείδσζεο ηνπ ζηδήξνπ θαη ε ειάηησζε ηεο κάδαο ζηελ πεξίπησζε
ηεο νμείδσζεο ηνπ άλζξαθα;
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29ν Μάζεκα
ΥΗΜΙΚΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ Ε ΤΔΑΣΙΚΑ ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ
Ο ρόλος ποσ μπορεί να παίζει ηο νερό ζηις τημικές ανηιδράζεις

Σην πξνεγνύκελν κάζεκα είδακε ηε ρεκηθή αληίδξαζε αλάκεζα ζε δύν ζηεξεέο νπζίεο πνπ
είρε ωο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό δύν άιιωλ ζηεξεώλ νπζηώλ, ε κία από ηηο νπνίεο είρε
έληνλν θίηξηλν ρξώκα. Αθόκε είδακε όηη ελώ νη αξρηθέο ζηεξεέο νπζίεο ήηαλ επδηάιπηεο ζην
λεξό, ε θίηξηλε νπζία ήηαλ δπζδηάιπηε. Σην κάζεκα απηό ζα εμεηάζνπκε αλ ε παξαπάλω
ρεκηθή αληίδξαζε κπνξεί λα γίλεη όρη αλάκεζα ζηηο ίδηεο ζηεξεέο νπζίεο, αιιά αλάκεζα ζηα
πδαηηθά δηαιύκαηά ηνπο.

Πείξακα 1
ε δύν δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο βάιηε
ιίγν θαζαξό λεξό θαη ζηνλ έλαλ
δηαιύζηε ιίγν από ηε κία αξρηθή ζηεξεά
νπζία θαη ζηνλ άιιν ιίγν από ηελ άιιε
αξρηθή ζηεξεά νπζία. Έπεηηα ξίμηε ιίγν
από ην δηάιπκα ηνπ ελόο ζσιήλα κέζα
ζηνλ άιιν ζσιήλα θαη ζεκεηώζηε ηηο
παξαηεξήζεηο ζαο. Αθήζηε ηνλ ζσιήλα
ζηνλ νπνίν έγηλε ε ρεκηθή αληίδξαζε
όξζην ζε εξεκία γηα αξθεηή ώξα.
Δίλαη θαλεξό όηη έγηλε ε ίδηα ρεκηθή αληίδξαζε πνπ
ζπλαληήζακε ζην 28ν κάζεκα. ηνλ ππζκέλα ηνπ ζσιήλα
δηαθξίλνπκε έλα ζηεξεό ζπζηαηηθό, ην ίδεκα. Απηό είλαη ε λέα,
θίηξηλε νπζία πνπ ζρεκαηίζηεθε θαηά ηελ αληίδξαζε. Δμάιινπ,
πάλσ από ην ίδεκα ππάξρεη πγξό. Mέζα ζηνλ ζσιήλα έρνπκε
επνκέλσο έλα κείγκα. ...............................................................

Εξώηεζε 1
Πσο κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε ηελ αδηάιπηε θίηξηλε νπζία από ην πγξό;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Θπκόκαζηε όηη κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε ηα ζπζηαηηθά ελόο
εηεξνγελνύο κείγκαηνο κε απόρπζε ή θαιύηεξα κε δηήζεζε.
Δίλαη θαλεξό όηη ε θαηλνύξγηα νπζία πνπ ζρεκαηίζηεθε, ην
ίδεκα, είλαη απηή πνπ ζπγθεληξώζεθε πάλσ ζηνλ εζκό. Σν
δηήζεκα είλαη έλα νκνγελέο κείγκα (δηάιπκα). (ΜΗΝ ΠΔΣΑΞΔΣΔ
ΣΟ ΓΙΗΘΗΜΑ.)

178

29. Xεκηθέο αληηδξάζεηο ζε πδαηηθά δηαιύκαηα

Σν δηήζεκα απνηειείηαη πξνθαλώο από ην λεξό
ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα θηηάμνπκε ηα δύν δηαιύκαηα
νπνίν έκεηλαλ δηαιπκέλεο ηπρόλ αξρηθέο νπζίεο πνπ
αληέδξαζαλ, θαζώο θαη ε δεύηεξε επδηάιπηε νπζία
ζρεκαηίζηεθε θαηά ηε ρεκηθή αληίδξαζε.

πνπ
ζην
δελ
πνπ

Βιέπνπκε ινηπόλ όηη:

Tα πδαηηθά δηαιύκαηα
βνεζνύλ λα έιζνπλ
ζε επαθή ηα αληηδξώληα
Nεξό = δηαιύηεο,
αληηδξώλ, πξνϊόλ

• Τν λεξό δελ άιιαμε, δελ πήξε κέξνο ζηε ρεκηθή αληίδξαζε. Η
αληίδξαζε ηώξα όκωο έγηλε εύθνια θαη γξήγνξα, κε ηελ απιή
αλάκεημε ηωλ δηαιπκάηωλ. Τν λεξό επνκέλωο απιώο ζπλέβαιε
ζην λα έιζνπλ επθνιόηεξα θαη γξεγνξόηεξα ηα αληηδξώληα ζε
επαθή. Τν λεξό ήηαλ ν δηαιύηεο κε ηνλ νπνίν θηηάμακε πδαηηθά
δηαιύκαηα, πνπ αληέδξαζαλ εύθνια θαη γξήγνξα ην έλα κε ην
άιιν. Γηα ηνλ ιόγν απηό, θάλνπκε ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνιύ
ζπρλά κε πδαηηθά δηαιύκαηα.
Πάλησο ππάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο αληηδξάζεσλ όπνπ θαη ην
λεξό δελ είλαη απιώο δηαιύηεο, αιιά ζπκκεηέρεη θαη ην ίδην σο
αληηδξώλ ζ' απηέο. Δμάιινπ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο,
παξάγεηαη λεξό σο πξντόλ ηεο αληίδξαζεο.
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ην δηήζεκα πεξίζζεςε δηαιπκέλε ε κία από ηηο δύν αξρηθέο
νπζίεο. Μάιηζηα, αλ είρακε αλακείμεη ζηελ αξρή δηαθνξεηηθέο
πνζόηεηεο από ηα δύν δηαιύκαηα είλαη δπλαηόλ λα είρε
πεξηζζέςεη, κεηά ηελ αληίδξαζε, δηαιπκέλε ε άιιε αξρηθή
νπζία.

Να έχεις υπόψη σου
Σηελ επόκελε ηάμε ζα κειεηήζεηο πεξηζζόηεξν ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Θα δεηο ηόηε όηη
είλαη δπλαηόλ αλ αλακείμνπκε νξηζκέλεο πνζόηεηεο (πνπ ζε κεγαιύηεξεο ηάμεηο ζα κπνξείο
λα ππνινγίδεηο θαη ζπ), ε παξαπάλσ αληίδξαζε θαη πάξα πνιιέο άιιεο λα νδεγνύλ ζηνλ
ζρεκαηηζκό λέσλ νπζηώλ, ελώ ηειηθά δελ ζα πεξηζζεύεη θακηά από ηηο αξρηθέο νπζίεο (ζα
εμαθαλίδνληαη). Σηελ πεξίπησζε όπνπ δελ έρνπκε βάιεη ηηο θαηάιιειεο πνζόηεηεο, κόλν
ένα αληηδξώλ εμαθαλίδεηαη.
Έλα εξώηεκα βέβαηα πνπ πηζαλόλ λα ζνπ γελλεζεί είλαη: "καηαναλώνονηαι ηελικά ζε κάθε
τημική ανηίδραζη όλα ηα ανηιδρώνηα ή μήπως μπορεί η ανηίδραζη να ζηαμαηήζει πριν από
ασηό ηο ζημείο;" Τν πείξακα δείρλεη όηη γηα πάξα πνιιέο αληηδξάζεηο ζπκβαίλεη ην
ηειεπηαίν, δειαδή ζτημαηίζονηαι μεν νέα ή νέες οσζίες, αλλά ηασηότρονα δεν
καηαναλώνονηαι πλήρως οι αρτικές οσζίες ή η αρτική οσζία.
Τέινο, ζα πξέπεη αθόκε λα έρεηο ππόςε ζνπ όηη νπνηεδήπνηε εκείο αλακεηγλύνπκε θάπνηεο
νπζίεο, δελ γίλεηαη νπσζδήπνηε θαη θάπνηα ή θάπνηεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Eμάιινπ, νη
πεξηζζόηεξεο αληηδξάζεηο ζέινπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα γίλνπλ, π.ρ. ζέξκαλζε ή (αλ
έρνπκε αέξηεο νπζίεο) κεηαβνιή (ζπλήζσο αύμεζε) ηεο πίεζεο.
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Γηα πνην ιόγν θάλνπκε ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνιύ ζπρλά κε πδαηηθά δηαιύκαηα
ησλ αληηδξσζώλ νπζηώλ;
2.Πνηνο ν ξόινο ηνπ λεξνύ ζε κηα ρεκηθή αληίδξαζε ζε πδαηηθό δηάιπκα; πκκεηέρεη ην
λεξό ζηελ αληίδξαζε, δειαδή κεηαηξέπεηαη ην λεξό ζε άιιε νπζία;
3.Αλακεηγλύνπκε δύν δηαπγή άρξσκα ή ρξσκαηηζηά πδαηηθά δηαιύκαηα (νκνγελή
κείγκαηα), νπόηε ζπκβαίλεη θάπνηα ρεκηθή αληίδξαζε θαη ζρεκαηίδεηαη ίδεκα κε
ραξαθηεξηζηηθό ρξώκα; Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν ίδεκα; Ακέζσο κεηά ηε ρεκηθή απηή
αληίδξαζε, έρνπκε νκνγελέο ή εηεξνγελέο κείγκα;
4.Με πνην ηξόπν κπνξνύκε λα πάξνπκε (λα δηαρσξίζνπκε) ηε λέα νπζία πνπ
ζρεκαηίζηεθε από ηελ αληίδξαζε (δειαδή ην ίδεκα);
5.Τπάξρεη πεξίπησζε λα πεξηζζέςεη έλα κέξνο κηαο αληηδξώζαο νπζίαο ζε κηα ρεκηθή
αληίδξαζε; Πόηε ζπκβαίλεη απηό;
6.Τπάξρεη πεξίπησζε λα κελ πεξηζζέςεη θακηά αληηδξώζα νπζία ζε κηα ρεκηθή
αληίδξαζε; Πόηε ζπκβαίλεη απηό;
7.Τπάξρεη πεξίπησζε λα πεξηζζέςνπλ θάπνηεο πνζόηεηεο από όιεο ηηο αληηδξώζεο
νπζίεο ζε κηα ρεκηθή αληίδξαζε;
8.Γίλνληαη πάληνηε νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο ζηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο ή απαηηνύληαη εηδηθέο
ζπλζήθεο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο αληηδξάζεηο;

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα, λα
ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Ξέξεηο όηη ηα πεξηζζόηεξα ηξόθηκα κε ηνλ θαηξό αιινηώλνληαη (ραιάλε). Απηό νθείιεηαη ζε
δηάθνξεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ γίλνληαη. Σν λεξό πνπ πεξηέρνπλ ηα ηξόθηκα παίδεη ξόιν; Να
πξνηείλεηο ηξόπν ή ηξόπνπο γηα λα δηαηεξνύκε ηα ηξόθηκα γηα πεξηζζόηεξν θαηξό.
2. Να εμεγήζεηο γηαηί ηα απνμεξακέλα θξνύηα (ζηαθίδεο, ζύθα, δακάζθελα, βεξίθνθα θ.ά.)
δηαηεξνύληαη γηα πνιύ θαηξό. Σν ίδην θαη νη απνμεξακέλνη μεξνί θαξπνί (ακύγδαια, θαξύδηα θ.ά.).
3. εκαληηθό ξόιν ζηε δηαηήξεζε ή ζηελ αιινίσζε ησλ ηξνθίκσλ παίδεη θαη ε ζεξκνθξαζία. Να
αλαθέξεηο κε πνην ηξόπν κπνξνύκε λα δηαηεξήζνπκε ηα ηξόθηκα, ειέγρνληαο ηε ζεξκνθξαζία.
4. Να δηθαηνινγήζεηο γηαηί πάλσ ζηε ζπζθεπαζία πνιιώλ ηξνθίκσλ (θαη θαξκάθσλ) ζεκεηώλεηαη ε
νδεγία: ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ Δ ΞΗΡΟ ΚΑΙ ΓΡΟΔΡΟ ΜΔΡΟ
5. Να δηθαηνινγήζεηο γηαηί πάλσ ζηε ζπζθεπαζία πνιιώλ ηξνθίκσλ (θαη θαξκάθσλ) πξνζηίζεηαη θαη
ε νδεγία ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ Δ ΚΙΔΡΟ ΜΔΡΟ.
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6. Τι κάνει ηα ζίδερα να ζκοσριάζοσν;) Ο ζίδεξνο είλαη έλα κέηαιιν πνπ αληηδξά ρεκηθά κε ην
νμπγόλν ηνπ αέξα θαη νμεηδώλεηαη (ζθνπξηάδεη). Να ζρεδηάζεηο έλα ζσζηό πείξακα πνπ ζα ζε
βνεζήζεη λα δηαπηζηώζεηο ηελ επίδξαζε ζ' έλα ζηδεξέλην θαξθί:
• ηνπ λεξνύ κόλνπ ηνπ
• ηνπ αέξα κόλνπ ηνπ
• ηνπ λεξνύ θαη ηνπ αέξα καδί.

ρεδηάδνληαο θαη γξάθνληαο πάλσ
ζην ζρήκα, λα δείμεηο ηη ζα βάιεηο
κέζα ζε θαζέλα ζσιήλα.
7. Σν ζθνύξηαζκα ηνπ ζηδήξνπ γίλεηαη πνιύ πην
γξήγνξα παξνπζία αιαηηνύ. Να ζρεδηάζεηο έλα
ζσζηό πείξακα πνπ ζα ζπκπιεξώλεη ην
πξνεγνύκελν
θαη
ζα
ζε
βνεζήζεη
λα
δηαπηζηώζεηο ηελ επίδξαζε ζ' έλα ζηδεξέλην
θαξθί:
• ηνπ αιαηηνύ κόλνπ ηνπ
• ηνπ αιαηόλεξνπ
• ηνπ αιαηόλεξνπ θαη ηνπ αέξα καδί.

ρεδηάδνληαο θαη γξάθνληαο πάλσ
ζην ζρήκα, λα δείμεηο ηη ζα βάιεηο
κέζα ζε θαζέλα ζσιήλα.
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30ό Μάζεκα
ΧΗΜΙΚΕ ΕΝΩΕΙ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Μια διαθορά που δεν μπορούμε να ηη δούμε με ηο μάηι

Σηα πξνεγνύκελα καζήκαηα, αλαθέξακε θαη ρξεζηκνπνηήζακε πνιιέο θνξέο δηάθνξεο
ρεκηθέο νπζίεο, όπσο νμπγόλν, ζεηάθη, λεξό, ζίδεξν, αιάηη, ραιθό, γαιαδόπεηξα,
νηλόπλεπκα, άλζξαθα, ππεξκαγγαληθό θάιην, ρισξηνύρν θάιην. Αλ ζνπ δεηνύληαλ λα
ρώξηδεο απηέο ηηο νπζίεο ζε νκάδεο κε βάζε θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο, ίζσο δηέθξηλεο
ζηεξεά, πγξά, αέξηα. Ίζσο πάιη έβαδεο από ηε κηα κεξηά ηνλ ζίδεξν θαη ηνλ ραιθό, δύν
κέηαιια, θαη από ηελ άιιε όιεο ηηο άιιεο πνπ πξνθαλώο δελ είλαη κέηαιια. Όκσο εκείο
έρνπκε ππόςε κηα άιιε νκαδνπνίεζε. Από ρεκηθή άπνςε, νη νπζίεο απηέο ρσξίδνληαη
ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Η δηάθξηζε όκσο πνπ δεηνύκε δελ θαίλεηαη κε ην κάηη, νύηε
κε ην πην ηέιεην κηθξνζθόπην. Είλαη όπσο ιέκε κηα κηθξνζθνπηθή δηαθνξά, πνιύ
ζεκαληηθή όκσο γηα ηε ρεκεία. Απηή ηε δηαθνξά ζα κειεηήζνπκε ηώξα.

Οπζίεο θαη κείγκαηα
Ξέξνπκε όηη ζηε θύζε, ηα πεξηζζόηεξα πιηθά δελ απνηεινύληαη
από κία κόλν θαζαξή νπζία, αιιά είλαη κείγκαηα πνιιώλ
νπζηώλ. Πώο κπνξνύκε λα απνθαζίζνπκε αλ έλα πιηθό ζώκα
απνηειείηαη από κία θαζαξή νπζία ή από έλα κείγκα νπζηώλ;
Mηα νπζία: ην
λεξό

Φπζηθέο ζηαζεξέο

Mηα άιιε νπζία:
ε δάραξε

Αο πάξνπκε σο παξάδεηγκα ην λεξό. Όινη καο είκαζηε
εμνηθεησκέλνη κε ην λεξό θαη όινη ην αλαγλσξίδνπκε εύθνια.
Ξέξνπκε ηελ όςε ηνπ, ηη αηζζαλόκαζηε όηαλ ην αθνπκπάκε,
πώο ξέεη, όηη δηαιύεη ηε δάραξε, ην αιάηη θαη πιήζνο άιιεο
νπζίεο θ.ά. Εμάιινπ, μέξνπκε όηη ην λεξό παγώλεη (γίλεηαη
ζηεξεό, πάγνο) ζε κηα νξηζκέλε ζεξκνθξαζία (ζεξκνθξαζία ή
ζεκείν πήμεσο),βξάδεη (γίλεηαη αέξην) ζε κηα νξηζκέλε άιιε
ζεξκνθξαζία (ζεξκνθξαζία ή ζεκείν βξαζκνύ ή δέζεσο) θαη όηη
έρεη νξηζκέλε ηηκή ππθλόηεηαο (πνπ εμαξηάηαη από ηε
ζεξκνθξαζία). Οη ηειεπηαίεο ηδηόηεηεο (θαη θάπνηεο άιιεο
αθόκε) έρνπλ γηα ην λεξό ηηκέο πνπ δηαθέξνπλ από ηηο ηηκέο
ησλ αληίζηνηρσλ ηδηνηήησλ γηα άιιεο νπζίεο, νη ηηκέο ηνπο
δειαδή είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα ην λεξό. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ην
λεξό (ην ρεκηθώο θαζαξό λεξό) είλαη κηα θαζαξή νπζία ή
απιώο νπζία.
Αο πάξνπκε έλα άιιν παξάδεηγκα, ηε δάραξε. Η δάραξε πνπ
βξίζθνπκε ζηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ είλαη ζρεδόλ θαζαξή.
Όπσο ην λεξό, έηζη θαη ε δάραξε έρεη δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο
ηδηόηεηεο, π.ρ. είλαη ιεπθή θαη θξπζηαιιηθή, έρεη γιπθηά γεύζε,
δηαιύεηαη εύθνια ζην λεξό. Επηπιένλ, έρεη θαη απηή ηηο
ραξαθηεξηζηηθέο ηεο θπζηθέο ζηαζεξέο, π.ρ. ππθλόηεηα,
ζεξκνθξαζία ηήμεσο, δηαιπηόηεηα ζην λεξό (πνπ εμαξηάηαη από
ηε ζεξκνθξαζία) θ.ά. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, θαη ε δάραξε είλαη κηα
νπζία.
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Να έχεις υπόψη σου
Οι θσζικές ζηαθερές μιας οσζίας προζδιορίζονηαι με ηην πραγμαηοποίηζη πειραμαηικών
μεηρήζεων ζε καθοριζμένες ζσνθήκες.

Έλα νκνγελέο κίγκα:
δαραξόλεξν

Δηαθνξά νπζίαο
θαη νκνγελνύο
κίγκαηνο

Αλ όκσο πάξνπκε έλα νκνγελέο κείγκα, π.ρ. πδαηηθό δηάιπκα
δάραξεο, απηό έρεη γεύζε θαη αξθεηέο άιιεο ηδηόηεηεο (κεηαμύ
ησλ νπνίσλ θαη ππθλόηεηα θαη ζεκεία πήμεσο θαη δέζεσο) πνπ
εμαξηώληαη από ηε ζύζηαζή ηνπ, ήηνη από πόζε δάραξε είλαη
δηαιπκέλε ζε νξηζκέλε πνζόηεηα λεξνύ.
Σπκπεξαίλνπκε ινηπόλ όηη:
• Κάζε νπζία έρεη νξηζκέλεο ηδηόηεηεο θαη νξηζκέλεο ζηαζεξέο
(θπζηθέο ζηαζεξέο) πνπ είλαη πάληα ίδηεο γη' απηήλ,ελώ
αληίζεηα ηα νκνγελή κείγκαηα έρνπλ κεηαβιεηέο ηδηόηεηεο θαη
θπζηθέο ζηαζεξέο, κε ηηκέο πνπ εμαξηώληαη

ύλζεηεο νπζίεο θαη απιέο νπζίεο
Πείξακα 1
(Τν πείξακα απηό ζα γίλεη από ηνλ θαζεγεηή, κε ηε βνήζεηα δύν καζεηώλ. Όπσο ζε όια
ηα πεηξάκαηα ρεκείαο, πξέπεη λα θνξνύκε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά.)
Ο θαζεγεηήο ζαο ζα βάιεη κέζα ζε έλα ζηεγλό
ππξάληνρν δνθηκαζηηθό ζσιήλα (πνπ αληέρεη ζηε
ζέξκαλζε - ππξέμ) κηθξή πνζόηεηα κηαο θόθθηλεο
ζηεξεάο νπζίαο θαη ζα ζεξκάλεη πξνζεθηηθά εμσηεξηθά
ζην θάησ κέξνο ηνλ ζσιήλα κε ηε θιόγα ελόο ιύρλνπ.

ΠΡΟΟΧΗ! Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζέξκαλζεο, ν θαζεγεηήο αλαθηλεί (θνπλάεη) ζπλερώο ηνλ
ζσιήλα πάλσ ζηε θιόγα, ελώ πνηέ δελ θαηεπζύλεη ην αλνηθηό άθξν ηνπ ζσιήλα πξνο
αλζξώπηλν ζηόρν.
Έπεηηα από ιίγν ζα θαηεβάζεη κέζα ζηνλ ζσιήλα έλα θαιακάθη ζηελ άθξε ηνπ νπνίνπ θαίεη
κηθξή θιόγα.
Παξαηεξνύκε όηη κέζα ζηνλ ζσιήλα ζρεκαηίζηεθαλ ζηαγόλεο κε κεηαιιηθή…………. θαη…
…………..ρξώκα, ελώ ε θιόγα ζηελ άθξε ηνπ θαιακηνύ έγηλε πνιύ ......................... ….. όηαλ
θαηέβεθε κέζα ζηνλ ζσιήλα. Η θόθθηλε νπζία ήηαλ νμείδην ηνπ πδξαξγύξνπ. Οη ζηαγόλεο
κε ηε κεηαιιηθή .......................................................................................................... θαη
ην
............ ………………ρξώκα είλαη κεηαιιηθόο πδξάξγπξνο (ην κνλαδηθό πγξό κέηαιιν), ελώ
από ηε ρεκηθή αληίδξαζε παξήρζε θαη αέξην νμπγόλν πνπ έθαλε ηε θιόγα. .............. ………...
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Από ην πείξακα απηό πξνέθπςε όηη κηα νπζία ην νμείδην ηνπ
πδξαξγύξνπ δηαζπάζηεθε ζε δύν άιιεο νπζίεο κε εληειώο
δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο, ηνλ πδξάξγπξν, έλα πνιύ ηνμηθό κέηαιιν
θαη ην νμπγόλν, έλα άεξην πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δσή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τν νμείδην ηνπ πδξαξγύξνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηαηξηθέο
ζπζθεπέο, όπσο αθνπζηηθά βαξπθνΐαο.

Η δηάζπαζε απηή ηνπ νμεηδίνπ ηνπ πδξαξγύξνπ είλαη
πξνθαλώο κηα ρεκηθή αληίδξαζε. Τελ παξαπάλσ ρεκηθή
κεηαβνιή ζπλεζίδεηαη λα ηελ παξηζηάλνπκε κε ηνλ παξαθάησ
ηξόπν:
νμείδην πδξαξγύξνπ

ζέξκαλζε

….….. +……………

Καλέλαο όκσο δελ έρεη θαηαθέξεη κέρξη ηώξα λα δηαζπάζεη ηνλ
πδξάξγπξν νύηε ην νμπγόλν ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο άιιεο
νπζίεο.
Υπάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα άιισλ νπζηώλ πνπ κπνξεί λα
δηαζπαζηνύλ ζε δύν άιιεο νπζίεο, νη νπνίεο όκσο δελ κπνξεί
λα δηαζπαζηνύλ πεξαηηέξσ. Μία από απηέο είλαη ην λεξό, ην
νπνίν , ζε πνιύ πςειή όκσο ζεξκηθξαζία (πάλσ από 2000°C)
δηαζπάηαη ζε δύν άιιεο νπζίεο κε εληειώο δηαθνξεηηθέο
ηδηόηεηεο, ην πδξνγόλν θαη ην νμπγόλν:
ζέξκαλζε
λεξό
πδξνγόλν + νμπγόλν
Καλέλαο όκσο δελ έρεη θαηαθέξεη κέρξη ηώξα λα δηαζπάζεη νύηε
ην πδξνγόλν (θαη όπσο αλαθέξακε ήδε νύηε ην νμπγόλν) ζε δύν
ή πεξηζόηεξα άιια ζηνηρεία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τν λεξό κπνξεί λα δηαζπαζηεί εύθνια ζε πδξνγόλν θαη
νμπγόλν κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (κε ειεθηξόιπζε).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Η νπζία πνπ, όζν γλσξίδνπκε, δηαζπάηαη ζηελ
πςειόηεξε ζεξκνθξαζία (γύξσ ζηνπο 3870°C) είλαη ην κνλνμείδην ηνπ
άλζξαθα (δηαζπάηαη ζε άλζξαθα θαη πδξνγόλν).
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Πείξακα 2
Ο θαζεγεηήο ζαο ζα βάιεη κέζα ζε έλαλ ζηεγλό
ππξάληνρν δνθηκαζηηθό ζσιήλα ιίγε δάραξε, θαη ζα
ζεξκάλεη πξνζεθηηθά ζην εμσηεξηθό θάησ κέξνο ηνλ
ζσιήλα κε ηε θιόγα ελόο ιύρλνπ, αλαθηλώληαο ζπλερώο
ηνλ ζσιήλα.
Μόιηο παξαηεξήζεη θάπνην ιεπθό "θαπλό" λα βγαίλεη από
ηε δάραξε, πιεζηάδεη ζ' απηόλ κηα θξύα γπάιηλε επηθάλεηα.
Παξαηεξήζηε ηη ζπκβαίλεη ζηε δάραξε, θαζώο απηή
ζεξκαίλεηαη, θαη ηη ζπκβαίλεη πάλσ ζηε γπάιηλε επηθάλεηα.

Σε κηα νξηζκέλε ζεξκνθξαζία, ε δάραξε αξρίδεη λα ηήθεηαη (λα
ιηώλεη) θαη ηαπηόρξνλα λα παίξλεη πξώηα έλα ...........................
ρξώκα θη έπεηηα λα .................. ελώ ....................... ζπάλε από
ηελ επηθάλεηά ηεο θαη γίλνληαη έλαο ιεπθόο .............. πνπ
αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ. Όηαλ ν "θαπλόο" απηόο έξρεηαη ζε
επαθή κε ηελ θξύα γπάιηλε επηθάλεηα, έλα ζηξώκα
………………… ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζ' απηήλ. Πξόθεηηαη
γηα……………. Τειηθά έλα ……….. ζηεξεό κέλεη ζηνλ ππζκέλα
ηνπ δνθηκαζηηθνύ ζσιήλα, ζηε ζέζε ηεο δάραξεο.
Σπκπεξαίλνπκε ινηπόλ όηη:

Έγηλε κηα ρεκηθή αληίδξαζε, κε ηελ νπνία ζρεκαηίζηεθαλ δύν
λέεο νπζίεο είλαη θάξβνπλν ή άλζξαθαο (ην καύξν πιηθό πνπ
έκεηλε ζηνλ ζσιήλα) θαη λεξό:

δάραξε

ζέξκαλζε

……………+…...........

Υπνζέηνπκε όηη έρεηο πεηζηεί όηη ε δάραξε δελ κπνξεί λα είλαη
κείγκα από άλζξαθα θαη λεξό, κε άιια ιόγηα δελ κπνξνύκε λα
θηηάμνπκε δάραξε κε ην λα αλακείμνπκε απιώο θάξβνπλν θαη
λεξό.

Να έχεις υπόψη σου
Νεξό δελ πξνϋπάξρεη κέζα ζηε δάραξε, όπσο ππάξρεη λεξό π.ρ. ζε κηα παηάηα, ή ζην
ςσκί, ή ζε έλα θύιιν. (Δεο θαη ηηο εξσηήζεηο 5 θαη 6 ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο.)
Εμάιινπ, επαλαιακβάλνπκε όηη ε δάραξε είλαη θαζαξή νπζία θαη όρη κείγκα νπζηώλ,
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην λεξό. Αληίζεηα, ε παηάηα, ην ςσκί, ην θύιιν είλαη κείγκαηα
θαη έλα από ηα ζπζηαηηθά ηνπο είλαη ην λεξό.
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Με ην παξαπάλσ πείξακα, κπνξέζακε λα δηαζπάζνπκε ηε
δάραξε ζε δύν άιιεο νπζίεο…………………………………..θαη
……………………… Αλαθέξακε παξαπάλσ όηη κπνξνύκε λα
δηαζπάζνπκε ην λεξό ζε δύν άιιεο νπζίεο, ην………………….
θαη ην………………….. O άλζξαθαο, όπσο θαη ην πδξνγόλν θαη
ην νμπγόλν, δελ έρεη βξεζεί ηξόπνο λα δηαζπαζηεί ζε δύν ή
πεξηζζόηεξεο άιιεο νπζίεο.
ύλζεηεο νπζίεο
θαη απιέο νπζίεο

Τν λεξό, ην νμείδην ηνπ πδξαξγύξνπ, ε δάραξε είλαη νπζίεο πνπ
δηαζπώληαη κέζσ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ ζε δύν άιιεο νπζίεο ε
θαζεκηά. Γη' απηό ηνλ ιόγν, νη νπζίεο απηέο ιέγνληαη ζύλζεηεο
νπζίεο. Αληίζεηα, νπζίεο όπσο ην πδξνγόλν, ην νμπγόλν, ν
πδξάξγπξνο θαη ν άλζξαθαο, πνπ δελ κπνξεί λα δηαζπαζηνύλ
ζε άιιεο νπζίεο ιέγνληααη απιέο νπζίεο.

Χεκηθά ηνηρεία θαη Χεκηθέο Ελώζεηο
Πείξακα 3
Ο θαζεγεηήο ζαο ζα ζαο δείμεη κηα γθξηδόκαπξε
ζηεξεά νπζία.
Ελ ζπλερεία, ζε έλα ππξάληνρν δνθηκαζηηθό
ζσιήλα, ζα βάιεη νξηζκέλεο πνζόηεηεο από
δύν άιιεο νπζίεο, κηα θίηξηλε ζθόλε θαη κηα
καύξε ζθόλε. Πξνεγνπκέλσο ζα ζαο δείμεη κηα
ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα ηεο καύξεο νπζία, όηη
έιθεηαη από καγλήηε, ελώ ε θίηξηλε νπζία δελ
έιθεηαη.
Τέινο, αθνύ αλακείμεη ηηο δύν νπζίεο, ζα
ζεξκάλεη πξνζεθηηθά ζην εμσηεξηθό θάησ κέξνο
ηνλ ζσιήλα, κε ηε θιόγα ελόο ιύρλνπ.
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Θείν θαη ζίδεξνο:
απιέο νπζίεο
Θεηνύρνο ζίδεξνο:
ζύλζεηε νπζία

Tν λεξό διαζπάηαι ζε
πδξνγόλν θαη νμπγόλν,
αιιά θαη ζυνηίθεηαι από
πδξνγόλν θαη νμπγόλν

ύλζεηεο νπζίεο:
Ελώζεηο
Aπιέο νπζίεο:
ηνηρεία
105 πεξίπνπ ρεκηθά
ζηνηρεία είλαη γλωζηά

Xεκηθέο ελώζεηο:
αθίλδπλεο, επηθίλδπλεο,
θάξκαθα, πιηθά

Αλ ζπγθξίλεηε ηελ αξρηθή νπζία πνπ ζαο έδεημε ν
θαζεγεηήο ζαο κε ηελ νπζία πνπ ζρεκαηίζηεθε θαηά ηελ
πύξσζε ηνπ δνθηκαζηηθνύ ζσιήλα, ζα δηαπηζηώζεηε όηη
κνηάδνπλ. Πξόθεηηαη αθξηβώο γηα ηελ ίδηα νπζία. Η νπζία
είλαη ν ζεηνύρνο ζίδεξνο, ελώ νη δύν άιιεο νπζίεο κε ηηο
νπνίεο θηηάμακε θη εκείο ζεηνύρν ζίδεξν ήηαλ ζείν (ζεηάθη) ε
θίηξηλε ζθόλε, θαη ζίδεξνο ε καύξε ζθόλε (ηα ξηλίζκαηα
ζηδήξνπ).
Τν ζείν θαη ν ζίδεξνο είλαη απιέο νπζίεο, πνπ δελ κπνξεί
λα δηαζπαζηνύλ ζε άιιεο νπζίεο. Ο ζεηνύρνο ζίδεξνο πνπ
ζρεκαηίζηεθε από ηε ρεκηθή αληίδξαζε ηνπ ζείνπ κε ηνλ
ζίδεξν είλαη ζύλζεηε νπζία. Μάιηζηα, αλ δελ έρεη
πεξηζζέςεη θαζόινπ ζίδεξνο (αλ δειαδή αληέδξαζε όινο ν
ζίδεξνο), κπνξείηε λα δείηε όηη ν ζεηνύρνο ζίδεξνο δελ
έιθεηαη από ηνλ καγλήηε.
Με ηα Πεηξάκαηα 1 θαη 2 δηαζπάζακε ζύλζεηεο νπζίεο ζε
απιέο. Με ην πείξακα 3 θηηάμακε (ζπλζέζακε) κηα ζύλζεηε
νπζία από δύν απιέο νπζίεο. Εμάιινπ, κπνξνύκε κε
θαηάιιεινπο ηξόπνπο λα ζπλζέζνπκε λεξό από πδξνγόλν
θαη νμπγόλν, όπσο θαη νμείδην ηνπ πδξαξγύξνπ από
πδξάξγπξν θαη νμπγόλν.
Πνιιέο ζύλζεηεο νπζίεο είκαζηε ζε ζέζε λα ηηο ζπλζέζνπκε
από ηηο απιέο νπζίεο ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα δηαζπαζηνύλ.
Λέκε όηη νη απιέο νπζίεο ενώνονηαι χημικά θαη θηηάρλνπλ
ζύλζεηεο νπζίεο. Γη' απηό νη ζύλζεηεο νπζίεο ιέγνληαη
ρεκηθέο ελώζεηο ή απιώο ελώζεηο. Εμάιινπ, νη απιέο
νπζίεο ιέγνληαη ρεκηθά ζηνηρεία ή απιώο ζηνηρεία.
Σήκεξα είλαη γλσζηά πεξίπνπ 105 ρεκηθά ζηνηρεία, κε
δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο ην θαζέλα θαη κε πνηθίιεο εθαξκνγέο,
αιιά θαη κε νκνηόηεηεο κεηαμύ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ.

Όπσο ηα 24 γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ θηηάρλνπλ δεθάδεο
ρηιηάδεο ιέμεηο, έηζη θαη ηα ρεκηθά ζηνηρεία ελώλνληαη ρεκηθά
κεηαμύ ηνπο κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο θη έηζη θηηάρλνληαη
εθαηνκκύξηα ρεκηθέο ελώζεηο. Πνιιέο ελώζεηο ππάξρνπλ
ζηε θύζε. Πνιιέο άιιεο δελ ππάξρνπλ ζηε θύζε, αιιά ηηο
Xεκηθέο
ελώζεηο,πεξηβάιινλ, ζπλζέηνπλ νη ρεκηθνί ζηα ρεκηθά εξγαζηήξηα. Οη ελώζεηο
ελέξγεηα
απηέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο ε θαζεκηά θαη πνηθίιεο
εθαξκνγέο. Πνιιέο είλαη αθίλδπλεο, αιιά θαη πνιιέο
επηθίλδπλεο. Πνιιέο είλαη ρξήζηκεο σο θάξκαθα, σο
ρξήζηκα πιηθά. Καη πνιιέο είλαη βιαβεξέο. Τέινο, πνιιέο
ελώζεηο κέλνπλ λα αλαθαιπθζνύλ ή λα ζπληεζνύλ, κε ηελ
ειπίδα όηη ζα ιύζνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ηνπ αλζξώπνπ,
όπσο λα ζεξαπεύζνπλ αζζέλεηεο, λα ζπκβάινπλ ζηε
βειηίσζε ην πεξηβάιινληνο θαη λα ιύζνπλ ην ελεξγεηαθό
πξόβιεκα.
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30. Xεκηθέο ελώζεηο θαη ρεκηθά ζηνηρεία

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1.Τα δηάθνξα πιηθά πνπ ζπλαληνύκε ζηε θύζε απνηεινύληαη από κία κόλν θαζαξή νπζία
ή είλαη κείγκαηα νπζηώλ;
2.Τη είλαη ην λεξό, θαζαξή νπζία ή κείγκα νπζηώλ; Τν ίδην θαη γηα ηε δάραξε.
3.Πώο κπνξνύκε λα απνθαζίζνπκε αλ έλα πιηθό ζώκα απνηειείηαη από κία θαζαξή νπζία
ή από έλα κείγκα νπζηώλ;
4.Τη ελλννύκε όηαλ ιέκε “θπζηθέο ζηαζεξέο” ηνπ λεξνύ ή ηεο δάραξεο; Να αλαθέξεηο
κεξηθέο θπζηθέο ζηαζεξέο ηνπ λεξνύ.
5.Σε ηη δηαθέξεη έλα κείγκα δάραξεο θαη λεξνύ από κηα θαζαξή νπζία;
6.Πνηα είλαη ε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε κηα νπζία θαη ζε έλα νκνγελέο κείγκα νπζηώλ;
7. Τη παζαίλεη ην νμείδην ηνπ πδξαξγύξνπ (κηα θόθθηλε ζηεξεά νπζία) όηαλ ζεξκαίλεηαη;
Πνην ή πνηα είλαη ηα αληηδξώληα θαη ηα πξντόληα ζ' απηή ηελ αληίδξαζε;
8. Σε ηη δηαζπάηαη ην λεξό ζε πνιύ πςειή ζεξκηθξαζία (πάλσ από 2000°C);
9.Τη παζαίλεη ε δάραξε αλ ηελ ζεξκάλνπκε; Πνην ή πνηα είλαη ηα αληηδξώληα θαη ηα
πξντόληα ζ' απηή ηελ αληίδξαζε;
10.Τη ζρεκαηίδεηαη αλ αλακείμνπκε ζεηάθη κε ζθόλε ζηδήξνπ ρσξίο λα ηα ζεξκάλνπκε; Αλ
ζεξκάλνπκε ην παξαπάλσ κείγκα ηη ζα ζπκβεί; Πνην είλαη έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ζην
νπνίν ην πξντόλ δηαθέξεη από ηνλ ζίδεξν;
11.Γηαηί ζεσξνύκε όηη ην λεξό, ην νμείδην ηνπ πδξαξγύξνπ, ε δάραξε, ν ζεηνύρνο ζίδεξνο
είλαη ζύλζεηεο νπζίεο;
12.Πνην εηδηθό όλνκα ρξεζηκνπνηνύκε ζηε ρεκεία γηα ηηο ζύλζεηεο νπζίεο;
13.Γηαηί ζεσξνύκε όηη ην πδξνγόλν, ην νμπγόλν, ν πδξάξγπξνο, ν άλζξαθαο, ην ζείν, ν
ζίδεξνο είλαη απιέο νπζίεο;
14.Πνην εηδηθό όλνκα ρξεζηκνπνηνύκε ζηε ρεκεία γηα ηηο απιέο νπζίεο;
15.Τη ζπκβαίλεη όηαλ δύν ή πεξηζζόηεξεο απιέο νπζίεο ελώλνληαη ρεκηθά;
16.Πόζα πεξίπνπ ρεκηθά ζηνηρεία είλαη γλσζηά; Γηαηί ν αξηζκόο ησλ ρεκηθώλ ελώζεσλ
είλαη ηεξάζηηνο θαη αλεμάληιεηνο;

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα, λα
ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Μπνξείο λα πξνηείλεηο δηάθνξεο κεζόδνπο, κε βάζε όζα έκαζεο ζ' απηό ην κάζεκα, κε ηηο νπνίεο
λα δηαθξίλνπκε αλ ην απηνληηζκέλν λεξό πνπ αγνξάδνπκε από ην ζνππεξκάξθεη είλαη πξαγκαηηθά
απηνληηζκέλν;
2. Μπνξείο λα δηθαηνινγήζεηο γηαηί ε δάραξε αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία ρεκηθώλ ελώζεσλ πνπ
ιέγνληαη πδαηάλζξαθεο;
3. Να πξνηείλεηο κέζνδν κε ηελ νπνία ζα επηβεβαηώζνπκε όηη κηα παηάηα πεξηέρεη λεξό.
4. Είδακε όηη ε δάραξε όηαλ ζεξκαλζεί ηζρπξά δηαζπάηαη ζε δύν πξντόληα, άλζξαθα θαη λεξό. Να
επηρεηξεκαηνινγήζεηο γηαηί ε δάραξε είλαη ρεκηθή έλσζε θαη όρη κείγκα από άλζξαθα θαη λεξό.
5. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δάραξε δελ παζαίλεη απηή ηε δηάζπαζε όηαλ ζεξκαλζεί ειαθξά (π.ρ.
ζηνπο 40°C), λα πξνηείλεηο κέζνδν κε ηελ νπνία ζα επηβεβαηώζνπκε όηη ε δάραξε πξάγκαηη δελ
πεξηέρεη λεξό.
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31o Μάζεκα
XHMIKE ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΕΩΝΣΑΝΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
Φσηνζύλζεζε, Πέςε ηξνθώλ, Μεηαβνιηζκόο

Σε όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο γίλνληαη δηαξθώο αλαξίζκεηεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο.
Μηα ζεκαληηθή ρεκηθή δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη ζηα θπηά είλαη ε θσηνζύλζεζε, κε ηελ
νπνία απηά παξάγνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Σηνλ άλζξσπν αιιά θαη ζηα δώα, κεηά από θάζε
γεύκα, νη ηξνθέο πθίζηαληαη ηε κεραληθή θαη ρεκηθή δηαδηθαζία ηεο πέςεο. Καη’ απηήλ, ε
ηξνθή αθνινπζεί έλα κνλνπάηη πνπ μεθηλάεη από ην ζηόκα, πεξλάεη ζηνλ νηζνθάγν, ην
ζηνκάρη, ην ιεπηό θαη ην παρύ έληεξν. Με ηελ πέςε, νη ζξεπηηθέο νπζίεο κε ηε βνήζεηα ησλ
πεπηηθώλ πγξώλ πθίζηαληαη έλα ζύλνιν ρεκηθώλ κεηαβνιώλ πνπ ζπληζηνύλ ηνλ
κεηαβνιηζκό. Με ηνλ κεηαβνιηζκό, νη ζξεπηηθέο νπζίεο από ηελ ηξνθή δηαζπώληαη ζε
ρεκηθώο απινύζηεξεο νπζίεο (θαηαβνιηζκόο), νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο γηα λα ζπλζέζεη
από απηέο ν νξγαληζκόο ηηο δηθέο ηνπ απαξαίηεηεο θαη ρξήζηκεο ρεκηθά πνιύπινθεο νπζίεο
(αλαβνιηζκόο).

Σροθή: απαραίηεηε γηα ηοσς δφληαλούς
οργαληζκούς
Ξέξνπκε όηη γηα λα δήζνπκε ρξεηαδόκαζηε λα ιακβάλνπκε
Ελέξγεηα: απαξαίηεηε γηα λα
δνπλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ ηα θαζεκεξηλά .................... θαη ..................... Τα ηξόθηκα
πεξηέρνπλ όιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ηηο νπνίεο έρεη αλάγθε ν
θύηηαξα
νξγαληζκόο καο γηα λα κεγαιώζεη, λα θηλείηαη, λα κειεηά, λα
ζθέθηεηαη θ.ιπ. Οπζηαζηηθά γηα λα θάλεη όια ηα παξαπάλσ, ν
νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη ........................ πνπ πξνέξρεηαη από
ηηο ηξνθέο. Σε ηειηθή αλάιπζε, ε ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε γηα
λα δνπλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ ηα θύηηαξα θαη θαηά ζπλέπεηα όια
ηα όξγαλα.

Φφηοζύλζεζε: κηα ζεκαληηθή τεκηθή δηαδηθαζία
ζηα θσηά
Φξεηάδνληαη ηα θπηά ηξνθή; ................ Φξεηάδνληαη ηα θπηά
λεξό; ................ Από πνύ θαη πώο πξνζιακβάλνπλ ην λεξό
ηα θπηά; ....................................................................................

Φπηά: απηόηξνθνη
νξγαληζκνί ή παξαγσγνί

190

Σε ζρέζε κε ηελ ηξνθή, ηα θπηά ηξέθνληαη κε νπζίεο πνπ
παξάγνπλ κόλα ηνπο. Γη’ απηό νλνκάδνληαη ασηόηροθοη
οργαληζκοί ή παραγφγοί. Γηα ηελ παξαγσγή απηώλ ησλ
νπζηώλ απαξαίηεην είλαη ην λεξό θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.
Πνύ βξίζθεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από όπνπ ην
ρξεζηκνπνηνύλ ηα θπηά; ...........................................................

31. Φεκηθέο αληηδξάζεηο ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο

Νεξό, δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα, ρισξνθύιιε,
ειηαθό θσο : απαξαίηεηα
γηα ηε θσηνζύλζεζε

Με ηηο δύν απηέο ρεκηθέο νπζίεο (αληηδξώληα) γίλεηαη κηα
πνιύπινθε
ρεκηθή
δηαδηθαζία
πνπ
νλνκάδεηαη
θσηνζύλζεζε. Η θσηνζύλζεζε γίλεηαη ζηα πξάζηλα κέξε
ησλ θπηώλ. Τν πξάζηλν ρξώκα νθείιεηαη ζε κηα ρξσζηηθή
νπζία πνπ νλνκάδεηαη ρισξνθύιιε. Αιιά γηα λα γίλεη ε
θσηνζύλζεζε ρξεηάδεηαη θαη θάηη αθόκε. Μπνξνύλ ηα θπηά λα
δήζνπλ ζην ζθνηάδη;......................Τν ειηαθό θσο είλαη
επίζεο απαξαίηεην γηα ηε θσηνζύλζεζε, γη’ απηό θαη ε
δηαδηθαζία απηή νλνκάζηεθε έηζη.
Πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη αθελόο νπζίεο πνπ
νλνκάδνληαη ζάθραξα (π.ρ. ε γιπθόδε) (απηέο είλαη ε ηξνθή
ηνπ θπηνύ), αθεηέξνπ έλα αέξην πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε
δσή. Πνην είλαη απηό ην αέξην; ..................................................
Σπκπέξαζκα: Απαξαίηεηα γηα ηε θσηνζύλζεζε είλαη ην
.........................., ην ............................., ε .......................... θαη
ην ...................................
Τα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο
είλαη δηάθνξα ........................ θαη ην ........................................

Να έσειρ ςπότη ζος
1. Είλαη ιάζνο λα ζεσξνύκε όηη ηα θπηά παίξλνπλ (πξνζιακβάλνπλ) ελέξγεηα από ηνλ ήιην (ην
ειηαθό θσο). Τν νξζό είλαη όηη ην θσο είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε.
2. Είλαη ιάζνο απηό πνπ λνκίδνπλ πνιινί όηη ηα θπηά παίξλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην έδαθνο
κε ηηο ξίδεο ηνπο. Από ην έδαθνο ηα θπηά παίξλνπλ λεξό θαη απαξαίηεηα άιαηα.

Πέυε ηροθώλ ζηολ άλζρφπο θαη ζηα δώα

Ζώα: εηεξόηξνθνη
νξγαληζκνί

Καηαλαισηέο

Απνηθνδνκεηέο

Είδακε παξαπάλσ όηη ηα θπηά είλαη απηόηξνθνη νξγαληζκνί νπζηαζηηθά ζπλζέηνπλ κόλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο. Οη
ππόινηπνη νξγαληζκνί δελ κπνξνύλ λα ζπλζέζνπλ κόλνη ηνπο
ηηο απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο, αιιά πξέπεη λα ηηο ιάβνπλ
έηνηκεο κέζσ ηεο…………….. (εηερόηροθοη οργαληζκοί).
Από πνύ πξνέξρεηαη ε ηξνθή ησλ δώσλ; ………………..…..
Οη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί, όπσο ν άλζξσπνο θαη ηα δώα,
ηξέθνληαη κε άιινπο νξγαληζκνύο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο
θαηαλαιφηές.
Υπάξρνπλ όκσο θαη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί (π.ρ. βαθηήξηα,
κύθεηεο) πνπ ηξέθνληαη κε νπζίεο λεθξώλ νξγαληζκώλ ή
ηκήκαηά ηνπο (π.ρ. θύιια). Απηνί νη νξγαληζκνί νλνκάδνληαη
αποηθοδοκεηές.
Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ηξνθήο ηνπο, ηα δώα θαηαηάζζνληαη
ζε θσηοθάγα, ζαρθοθάγα θαη πακθάγα. Σε πνηα θαηεγνξία
θαηαηάζζεηαη ν άλζξσπνο; ……………………………………..
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31.Φεκηθέο αληηδξάζεηο ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο

Οη πεξηζζόηεξεο ηξνθέο πξέπεη λα ππνζηνύλ κέζα ζην ζώκα
πνιιέο επεμεξγαζίεο ώζηε λα κεηαηξαπνύλ ζε πην απιέο
νπζίεο, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ν νξγαληζκόο ηηο ρξεζηκνπνηεί
γηα λα δνκήζεη λέεο ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο γη’ απηόλ
νπζίεο.
Η επεμεξγαζία ησλ ηξνθώλ ιέγεηαη πέςε θαη γίλεηαη ζην
πεπηηθό ζύζηεκα. Η πέςε είλαη κηα πεξίπινθε θπζηθή θαη
ρεκηθή δηαδηθαζία. Πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν ρεκηθώλ
αληηδξάζεσλ. Τν πεπηηθό ζύζηεκα κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε
έλα ηεξάζηην εξγαζηήξην, όπνπ νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία
κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνην κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν
πξόβιεκα πγείαο ή θάπνηα αζζέλεηα.
Η πέςε αξρίδεη ζην .................... , όπνπ νη ηξνθέο καζηνύληαη
κε ηα δόληηα θαη αλακεηγλύνληαη κε ην ζάιην. Σε ηη βνεζάεη ην
ζάιην; ........................................................................................
……………………………………………………………………..
Τν θαηάιιειν κάζεκα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό γηα ηελ θαιή
πέςε.

Πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ
αλζξώπνπ

Από ην ζηόκα, νη ηξνθέο πξνσζνύληαη ζην ......................
κέζσ ηνπ νηζνθάγνπ. Σην ζηνκάρη ε ζηεξεά ηξνθή κέλεη γηα
πέληε πεξίπνπ ώξεο, όπνπ αθελόο αλακεηγλύεηαη κε γαζηξηθό
πγξό, αθεηέξνπ αλαηαξάζζεηαη κέρξη λα πάξεη ηε κνξθή
ρπινύ. (Παξαηεξνύκε όηη ην ζηνκάρη ιεηηνπξγεί πεξίπνπ όπσο
έλα κπιέληεξ, όπνπ ζε έλα ζηεξεό ή εκηζηεξεό ηξόθηκν
πξνζζέηνπκε θάπνην πγξό). Μεηά ην ζηνκάρη, ε πέςε
ζπλερίδεηαη πξώηα ζην ιεπηό έληερο θαη κεηά ζην πατύ
έληερο, όπνπ γίλεηαη ε απνξξόθεζε ησλ ρξήζηκσλ νπζηώλ.
Οη άρξεζηεο γηα ηνλ νξγαληζκό νπζίεο απνβάιινληαη σο
θόπξαλα από ηνλ πξσθηό (ηελ απόιεμε ηνπ παρένο έληεξν).
Άρξεζηεο νπζίεο καδί κε λεξό απνβάιινληαη σο πγξό θαη από
ηα νύξα, ηα νπνία παξάγνληαη ζηνπο δύν λεθξνύο .

Μεηαβοιηζκός

Μεηαβοιηζκός: ζύλοιο
τεκηθώλ αληηδράζεφλ ζηολ
οργαληζκό

Είδακε παξαπάλσ όηη ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο (θαη όια ηα
δώα) παίξλνπλ έηνηκεο ηηο απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο κέζσ
………………………………Οη νπζίεο απηέο θαηαηάζζνληαη ζε
ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο νξγαληθώλ ρεκηθώλ ελώζεσλ: ηνπο
σδαηάλζραθες ή ζάθταρα, ηα ιίπε θαη ηηο πρφηεΐλες.
Οη νπζίεο απηέο πθίζηαληαη κέζα ζηνλ νξγαληζκό έλα ζύλνιν
ρεκηθώλ κεηαβνιώλ (αληηδξάζεσλ) πνπ ζπληζηνύλ ηνλ
κεηαβοιηζκό. Οη αληηδξάζεηο νδεγνύλ ζε παξαγσγή λέσλ

192

31. Φεκηθέο αληηδξάζεηο ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο

Έλδσκα: απαραίηεηα γηα ηολ
κεηαβοιηζκό

Καηαβοιηζκός: κεηαηροπή
ποιύπιοθφλ ζρεπηηθώλ
οσζηώλ ζε απιούζηερες

νπζηώλ πνπ είλαη θαηάιιειεο θαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ
νξγαληζκό, ελώ όπσο θάζε κεηαβνιή ζηε θύζε ζπλνδεύνληαη
από ελεξγεηαθέο κεηαβνιέο. Οη αληηδξάζεηο απηέο
πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε βνήζεηα ησλ ελδύκφλ.
Οη πξνζιακβαλόκελεο κε ηελ ηξνθή πνιύπινθεο από άπνςε
ρεκηθήο δνκήο ζξεπηηθέο νπζίεο (νη……………..………, ηα
………………θαη νη …………….) κεηαηξέπνληαη (δηαζπώληαη)
ζε ρεκηθά απινύζηεξεο νπζίεο. Η δηαδηθαζία απηή ρεκηθώλ
κεηαβνιώλ νλνκάδεηαη θαηαβοιηζκός.

Να έσειρ ςπότη ζος
Το ηαξίδι ηηρ ηποθήρ ζηο πεπηικό ζύζηημα
Τν πεπηικό ζύζηημα ηνπ αλζξώπνπ είλαη έλαο ζσιήλαο κήθνπο πεξίπνπ 7 m. Σην ζηόκα, ην ζάιην
αλακεηγλύεηαη κε ηελ ηξνθή, θαζώο ηε καζάκε, ώζηε λα ηελ θαηαπηνύκε πην εύθνια. Τν ζάιην
παξέρεη ην έλδπκν αμςλάζη, πνπ δηαζπά ην άκπιν θαη ηνπο άιινπο πδαηάλζξαθεοησλ ηξνθώλ ζε πην
απιά ζάθραξα, ηα νπνία ηώξα κπνξνύλ λα απνξξνθεζνύλ από ηνλ νξγαληζκό. Η ακπιάζε κπνξεί
λα δξάζεη κόλν ζε αλκαλικό πεξηβάιινλ θαη ηέηνην είλαη ην πεξηβάιινλ ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα.
Μόιηο
ε
ηξνθή
θαηαπσζεί,
Ο μςρ ηος άνυ ζθιγκηήπα κλείνει ζθικηά
κεηαθέξεηαη
ζην
ζηομάσι
κέζσ
ηνπ
Ο μςρ ηος άνυ
οιζοθάγος.
Σηελ
είζνδν
θαη
ζηελ
έμνδν
ζθιγκηήπα σαλαπώνει με
αποηέλεζμα να πεπνάει
ηνπ ζηνκαρηνύ ππάξρνπλ κύεο ζε ζρήκα
η ηποθή ζηο ζηομάσι.
δαρηπιηδηνύ, πνπ νλνκάδνληαη ζθικηήρες
θαη δξνπλ σο βαλβίδες. Όηαλ ε ηξνθή
θηάλεη ζην ζηνκάρη, αλνίγεη ν άλσ
ζθηγθηήξαο θαη πεξλά ε ηξνθή. Ο άλσ
ζθηγθηήξαο θιείλεη κεηά, γηα λα θξαηήζεη
ηελ ηξνθή θαη ην γαζηξηθό πγξό κέζα ζην
ζηνκάρη.
Τν γαζηξηθό πγξό εθθξίλεηαη από ηα ηνηρώκαηα ηνπ ζηνκαρηνύ. Τν πγξό απηό πεξηέρεη νπζίεο πνπ
δηαζπνύλ ηελ ηξνθή ζε κηα κνξθή πνπ ν νξγαληζκόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. Δύν από απηέο ηηο
νπζίεο είλαη ην ςδποσλυπικό οξύ θαη ην έλδπκν ππυηεάζη. Τν πδξνρισξηθό νμύ θαηαζηξέθεη ην
κεγαιύηεξν κέξνο ησλ βαθηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ηξόθηκα θαη δεκηνπξγεί ην όξινο πεξηβάιινλ
ζην νπνίν είλαη δξαζηηθή ε πξσηεάζε. Η πξσηεάζε δηαζπά ηηο πξσηεΐλεο. Τν ζηνκάρη ιεηηνπξγεί
ζαλ έλα ξεδεξβνπάξ. Τα ηξόθηκα παξακέλνπλ εθεί ζε εκίξξεπζηε κνξθή γηα 2-4 ώξεο πξηλ
απειεπζεξσζνύλ ζε κηθξέο πνζόηεηεο, κέζσ ηνπ θάησ ζθηγθηήξα, ζην ιεπηό έληεξν. Όηαλ
απνξξνθεζνύλ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά από ην ιεπηό έληεξν, ε κε απνξξνθεζείζα ηξνθή πνπ
παξακέλεη, πεξλά ζην παρύ έληεξν. Τν παρύ έληεξν απνκαθξύλεη ηα πιηθά πνπ δελ έρνπλ
απνξξνθεζεί κε ηε κνξθή ησλ θνπξάλσλ.
Τν λεπηό ένηεπο είλαη ην πην καθξύ κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, κήθνπο 5-6 m. Ολνκάδεηαη
ιεπηό επεηδή είλαη ζηελό. Τν ιεπηό έληεξν πεξηιακβάλεη ηξία κέξε. Τν δωδεκαδάκησλο βξίζθεηαη
ακέζσο κεηά ην ζηνκάρη θαη είλαη ην πην βξαρύ κέξνο. Αθνινπζεί ε νήζηιδα θαη ν ειλεόρ, ο νπνίνο
ζπλδέεηαη κε ην παρύ έληεξν. Σην δυδεκαδάκηςλο, ε ηξνθή είλαη αθόκα όμηλε από ην γαζηξηθό
πγξό. Τόηε πξνζηίζεληαη αιθαιηθά πεπηηθά πγξά πνπ εμνπδεηεξώλνπλ ηελ νμύηεηα. Τν πάγκπεαρ
πνπ βξίζθεηαη θάησ από ην ζηνκάρη παξάγεη έλδπκα πνπ ζπλερίδνπλ λα πέπηνπλ ηελ ηξνθή. Σε απηό
ην κείγκα πξνζηίζεηαη επίζεο σολή, έλα πξάζηλν πγξό πνπ παξάγεηαη ζην ήπαπ θαη απνζεθεύεηαη
ζηε ρνιεδόρν θύζηε θαη βνεζάεη λα δηαηεξεζνύλ ηα ιηπαξά ζπζηαηηθά ζε δηάιπκα.
Τν πασύ ένηεπο απνηειείηαη από ην κόλον, ην οπθόν θαη ηνλ ππυκηό θαη έρεη κήθνο κέρξη θαη 1
m. Επαλαξξνθά ην λεξό πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πέςε θαη απνκαθξύλεη κε ηε κνξθή ησλ
θνπξάλσλ ηηο θπηηθέο ίλεο θαη ηηο νπζίεο πνπ δελ έρνπλ απνξξνθεζεί.
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Αλαβοιηζκός: κεηαηροπή
απιούζηερφλ οσζηώλ ζε
ποισπιοθόηερες

Τηο λέεο απινύζηεξεο νπζίεο, ν νξγαληζκόο ηηο ρξεζηκνπνηεί
ελ ζπλερεία σο αξρηθέο δνκηθέο νπζίεο (σο αληηδξώληα) γηα λα
ζπλζέζεη λέεο πνιππινθόηεξεο νπζίεο, εηδηθόηεξα λένπο
πδαηάλζξαθεο, ιίπε θαη πξσηεΐλεο. Η δεύηεξε απηή δηαδηθαζία
ρεκηθώλ κεηαβνιώλ νλνκάδεηαη αλαβοιηζκός.

Καηαβοιηζκός +
Αλαβοιηζκός
= Μεηαβοιηζκός

Καηαβνιηζκόο θαη αλαβνιηζκόο γίλνληαη ζπλερώο θαη
ζπγρξόλσο, δειαδή ν νξγαληζκόο δελ βξίζθεηαη ζε κηα
ζηαηηθή θαηάζηαζε, αιιά ρξεηάδεηαη ζπλερώο λα δηαζπά ηηο
πξνζιακβαλόκελεο κε ηελ ηξνθή ζξεπηηθέο νπζίεο θαη λα
ζπλζέηεη από απηέο δηάθνξεο λέεο νπζίεο. Ο θαηαβνιηζκόο θαη
ν αλαβνιηζκόο ζπλαπνηεινύλ ηνλ κεηαβνιηζκό.

194

31. Φεκηθέο αληηδξάζεηο ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο

Ενοτλήζεις ζηο πεπηικό μας ζύζηημα
Καούρες: Πνιινί άλζξσπνη ληώζνπλ θάςηκν (καούρα) ζην ζηνκάρη κεηά από θάπνην
γεύκα. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ππάξρεη δηαξξνή από ην άλσ ζθηγθηήξα, νπόηε γαζηξηθό
πγξό από ην ζηνκάρη εηζρσξεί ζηνλ νηζνθάγν. Τα όμηλα ζπζηαηηθά ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ
εξεζίδνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ νηζνθάγνπ πξνθαιώληαο ην αίζζεκα ηεο θανύξαο. Η
θαηάζηαζε απηή νλνκάδεηαη από ηνπο γηαηξνύο γαζηροοιζοθαγική παλινδρόμηζη (ΓΟΠ).
Φούζκωμα: Οη θσηικές ίλεο πξνέξρνληαη από ζπζηαηηθά ησλ θπηηθώλ ηξνθώλ. Απηέο
δελ κπνξεί λα δηαζπαζηνύλ από πεπηηθά έλδπκα θαη γη' απηό πεξλνύλ από ην πεπηηθό
ζύζηεκα ρσξίο λα απνξξνθνύληαη. Επεηδή πξνζζέηνπλ όγθν ζηελ ηξνθή, νη θπηηθέο ίλεο
πξνθαινύλ ην αίζζεκα ηνπ θοσζκώμαηος, ελώ ηαπηόρξνλα ξπζκίδνπλ ηελ θηλεηηθόηεηα
ηνπ εληέξνπ. Απηό ην πεηπραίλνπλ δηόηη θαηαθξαηνύλ λεξό ζην έληεξν, θαη επνκέλσο
απμάλνπλ ηνλ όγθν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εληέξνπ.

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Δ ΔΡΩΣΖΔΗ
1. Πνηνο παξάγεη ηηο απαξαίηεηεο νπζίεο ηεο ηξνθήο ησλ θπηώλ; Πώο νλνκάδνληαη ηα
θπηά γη’ απηό ην ιόγν;
2. Πνηεο νπζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ηεο ηξνθήο ησλ θπηώλ; Από πνύ
ηηο πξνζιακβάλνπλ απηέο ηηο νπζίεο;
3. Πώο νλνκάδεηαη ε πνιύπινθε ρεκηθή δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζηα πξάζηλα κέξε ησλ
θπηώλ;
4. Τη είλαη ε ρισξνθύιιε θαη πνύ απαληάηαη;
5. Μπνξνύλ ηα θπηά λα δήζνπλ ζην ζθνηάδη;
6. Τη άιιν είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε;
7. Ολόκαζε ηα αληηδξώληα θαη ηα πξντόληα ζηε θσηνζύλζεζε;
8. Πώο νλνκάδνληαη νη ππόινηπνη νξγαληζκνί ζύκθσλα κε ηελ πξνέιεπζε ηεο ηξνθήο
ηνπο;
9. Σε πνηεο θαηεγνξίεο θαηαηάζζνληαη ηα δώα αλάινγα κε ην είδνο ηεο ηξνθήο;
10. Τη πξέπεη λα ππνζηνύλ κέζα ζην ζώκα νη πεξηζζόηεξεο ηξνθέο γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο νξγαληζκνύο;
11. Τη νλνκάδεηαη πέςε θαη πνύ πξαγκαηνπνηείηαη; Με ηη κπνξεί λα ζπγθξηζεί;
12. Από πνύ μεθηλάεη ε πέςε θαη πνύ θαηαιήγεη;
13. Σε ηη βνεζάεη ην ζάιην, ε ακπιάζε θαη ε πξσηεάζε ζηελ πνξεία ηεο ηξνθήο;
14. Από πνηα όξγαλα απνηειείηαη ην πεπηηθό καο ζύζηεκα;
15. Πνηεο πεξηνρέο ζην πεπηηθό καο ζύζηεκα έρνπλ όμηλν θαη πνηεο βαζηθό (αιθαιηθό)
πεξηβάιινλ;
16. Τη ζπκβαίλεη ζηηο άρξεζηεο νπζίεο;
17. Σε πνηεο θαηεγνξίεο θαηαηάζζνληαη νη νξγαληθέο ρεκηθέο νπζίεο;
18. Τη πθίζηαληαη νη νπζίεο ηεο ηξνθήο ζηνλ νξγαληζκό καο;
19. Πνηνο ν ξόινο ησλ ελδύκσλ;
20. Τη νλνκάδνπκε κεηαβνιηζκό;
21. Τη είλαη ν θαηαβνιηζκόο θαη ηη ν αλαβνιηζκόο;
22. Τη ζπλαπνηεινύλ καδί ν θαηαβνιηζκόο θαη ηη ν αλαβνιηζκόο;
23. Γηαηί θάπνηεο θνξέο ληώζνπκε θανύξεο θαη θάπνηεο άιιεο θνπζθσκέλνη; Τη ζπκβαίλεη
ζηελ θάζε πεξίπησζε;
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Γηα λα γλφρίζεης περηζζόηερα,
λα ζθεθζείς θαη λα θαηαιάβεης γηαηί
1. Σπκπιεξώζηε ζηα αληίζηνηρα θελά ηηο έλλνηεο αλαβνιηζκόο θαη θαηαβνιηζκόο.

Ενώζειρ ηυν ηποθών

ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ

………………….

Σύνθεηερ ενώζειρ

………………….

Απλούζηεπερ ενώζειρ

2. Γηαηί απαγνξεύεηαη λα θνιπκπήζνπκε ζηε ζάιαζζα ακέζσο κεηά από ην γεύκα καο, ελώ
επηηξέπεηαη κε ηα από ηξεηο ώξεο;

▀
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