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Πρόλογος 

 

  Οι «8
οι
 Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών» ήταν η 

κεντρική εκδήλωση στην Ελλάδα, του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες 

στο Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe) και πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 8 

Νοεμβρίου 2014 στο Ε.Κ.Φ.Ε.  Αιγάλεω σε χώρο 1000 m
2
. Διοργανώθηκαν από το 

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)  Αιγάλεω και την Ελληνική 

Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος Science on Stage – Europe.  

  Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω οργάνωσε ταυτόχρονα εκδήλωση με θέμα: «9
η
 Έκθεση Φυσικών 

Επιστημών και Τεχνολογίας» στον ίδιο χώρο. 

  Στον παρόντα τόμο των πρακτικών, περιλαμβάνονται οι περιγραφές όλων των πειραμάτων 

και κατασκευών που διαγωνίσθηκαν στους «8
ους

 Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και 

Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών», καθώς και, ενδεικτικά πειράματα και κατασκευές των 

μαθητών σχολείων της Γ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας που 

συμμετείχαν στην  «9
η
 Έκθεση Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας». Περιλαμβάνεται 

επίσης η ενημερωτική ομιλία για την εκδήλωση που έγινε στο τέλος των Αγώνων, τα 

βραβεία, τα έγγραφα προκήρυξης των Αγώνων και της Έκθεσης καθώς και το δελτίο τύπου 

με τα συγχαρητήρια του Υπουργείου Παιδείας. 

  Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα συλλογικό έργο και ευχαριστούμε θερμά όλους τους 

συμμετέχοντες στους Αγώνες και στην Έκθεση, που μας έκαναν την τιμή να προσφέρουν τις 

εργασίες τους. Ελπίζουμε ότι οι αναγνώστες εκπαιδευτικοί θα αντλήσουν υλικό και 

μεθόδους, χρήσιμο για την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία τους.  

  Ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας και την Γ΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αθήνας για την αρωγή και την ενθάρυνση των προσπαθειών μας στην πραγματοποίηση και 

των οκτώ Πανελληνίων  Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών, καθώς 

και των εννέα Εκθέσεων Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, που έγιναν έως σήμερα. 

  Ευχαριστούμε επίσης τους: Παραρά Ιωάννη, Διευθυντή του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ 

βαθμίδας Αιγάλεω, Κυριακό Δημήτριο, Διευθυντή του ΙΕΚ Αιγάλεω, Κώτση Κωνσταντίνο, 

εκπαιδευτικό του ΙΕΚ Αιγάλεω, Σπυράτο Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό του 6
ου

 Γενικού 

Λυκείου Αιγάλεω, τους μαθητές του ΙΕΚ Αιγάλεω Μελά Γεώργιο και Γιαννιώτη Γεώργιο, 

τον Ζώχο Ευστράτιο, επικουρικό προσωπικό του 6
ου

 Γενικού Λυκείου Αιγάλεω και την 

Ιωάννου Δήμητρα, επικουρικό προσωπικό του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ βαθμίδας Αιγάλεω 

για την βοήθειά τους στην διοργάνωση της εκδήλωσης.  

  Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Θεόδωρο Πετρόπουλο, Βασίλειο Δημητρόπουλο και τους 

χορευτές του ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ., για την εξαιρετική τους παρουσία και την ανιδιοτελή τους 

προσφορά. Οι χοροί τους, στο τέλος της εκδήλωσης, έδωσαν μια ξεχωριστή, γιορταστική 

νότα σε μία μεγάλη γιορτή των Φυσικών Επιστημών, ένα  μεγάλο Science Festival. 

  Τέλος, ιδιαίτερη μνεία οφείλεται στον φοιτητή της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. Παναγιώτη 

Τσιούτα και τον Κωνσταντίνο Γκαμπρέλα, συνεργάτη του Ε.Κ.Φ.Ε.  Αιγάλεω και συνεργάτες 

στην επιμέλεια της παρούσας έκδοσης.  

 

Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη  

Υπεύθυνη Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Αιγάλεω,  

Συντονίστρια της Ελληνικής Επιτροπής του προγράμματος 

«Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» 
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Πηγή φωτογραφίας: Science on  Stage Greece 

 

 

 
Πηγή φωτογραφίας: Science on  Stage Greece 

 

8
οι

 Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών 

Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

Ελληνικοί Χοροί από το ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. (Ελληνικό Κέντρο Λαογραφικών Μελετών) 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
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Μαρούσι,  3 Ιουλίου  2015 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
                  

ΘΕΜA: Διακρίσεις Ελλήνων καθηγητών στο πανευρωπαϊκό φεστιβάλ «Οι Φυσικές 

Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη»  

  

  To υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων εκφράζει τις ευχαριστίες του και 

δίνει τα συγχαρητήριά του στην ομάδα Ελλήνων εκπαιδευτικών που κέρδισε βραβεία και 

διακρίσεις στο πανευρωπαϊκό φεστιβάλ (Science on Stage – Europe), που πραγματοποιήθηκε 

έγινε στο Queen Mary University στο Λονδίνο, από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου 2015. Την 

ελληνική αποστολή αποτελούσαν οι καθηγητές: 

1. Αρμενάκης Ιωάννης, ηλεκτρολόγος, 1
ο
 ΕΠΑ.Λ. Σαλαμίνας, 

2. Λάζος Παναγιώτης, φυσικός, 26
ο
 Γενικό Λύκειο Αθηνών (Μαράσλειο) 

3. Λεμπέση Ελένη, χημικός, Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Καλαμάτα  

4. Μαργαρίτης Αντώνιος, χημικός, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 

Κρήτης 

5. Μαράκης Γεώργιος, φυσικός, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 

Κρήτης 

6. Νικολαΐδης Αριστομένης, φυσικός, Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Καλαμάτα  

7. Πανταζής Γεώργιος,  φυσικός, Μουσικό Σχολείο Λαμίας, 

8. Πατσιλινάκου Ευδοκία, χημικός, Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού 

9. Πιερράτος Θεόδωρος,  φυσικός, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου 

10. Πούτος Πέτρος, ηλεκτρολόγος και ηλεκτρονικός ΤΕΙ, 1
ο
 ΕΠΑ.Λ. Σαλαμίνας 

11. Ποτηριάδου Ευγενία, φυσικός, 1
ο
 και 6

ο
  Γενικό Λύκειο Ιλίου 

12. Σαμαντά Αγγελική, δασκάλα, 27
ο
 Δημοτικό σχολείο Αχαρνών 

13. Τσιτσιμπής Βασίλειος, φυσικός, 4
ο
 Γενικό Λύκειο Λαμίας και   

14. Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη Ευγενία, φυσικός, υπεύθυνη του Εργαστηριακού 

Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω, Συντονίστρια της Ελληνικής 

Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 

– Ευρώπη» και αρχηγός της Ελληνικής αποστολής 

  Τις εργασίες του φεστιβάλ παρακολούθησε και ο Γάτσιος Ιωάννης, φυσικός, τέως 

υπεύθυνος ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης. 

http://www.minedu.gov.gr/


 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 12 - 

  Το φεστιβάλ ήταν η κεντρική εκδήλωση του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο 

Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe), που διαρκεί από τον Απρίλιο 2013 μέχρι 

τον Αύγουστο 2015. Στο πρόγραμμα, που έχει στόχο  την προσέλκυση των νέων στις Φυσικές 

Επιστήμες, συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που 

επεξεργάζονται και παρουσιάζουν πρωτότυπες ιδέες, νέες μεθόδους διδασκαλίας και 

πειραματικές κατασκευές που αναζωογονούν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στα 

σχολεία. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, που συντονίζεται σε κάθε χώρα από μια 

εθνική επιτροπή, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και οι καλύτερες προτάσεις επιλέγονται για 

να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ. Στη κεντρική Ελληνική εκδήλωση, στις 7 και 8 

Νοεμβρίου 2014 στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, σε Πανελλήνιο διαγωνισμό, που οργανώθηκε από το 

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω και την Ελληνική 

Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο 

Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe), επελέγησαν οι 11 καλύτερες 

κατασκευές μεταξύ 180 συμμετοχών. 

  Στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ, που φέτος είχε θέμα «Διαφωτίζοντας την εκπαίδευση των 

Φυσικών Επιστημών» («Illuminating Science Education»), οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

συμμετείχαν, μαζί με 400 συναδέλφους τους από 24 άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και τον 

Καναδά, σε συμπόσια και επιδείξεις των κατασκευών τους. Η εργασία με θέμα:  

 

«Το οπτικό σύστημα του οφθαλμού», 

των Μαργαρίτη Αντωνίου και Μαράκη Γεωργίου 

 

κέρδισε το δεύτερο Ευρωπαϊκό Βραβείο Διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών στην κατηγορία 

«Η Επιστήμη και ο Βιώσιμος Κόσμος μας» (Science and Our Sustainable World) που 

διαγωνίσθηκε. Βίντεο της εργασίας παρουσιάζεται στην διεθνή ιστοσελίδα του προγράμματος 

στην διεύθυνση: http://www.science-on-stage.eu/page/display/4/14/0/festival-2015   

 

Επελέγησαν από την Διεθνή Επιτροπή του προγράμματος και παρουσιάσθηκαν: 

1. η ομαδική εργασία με θέμα: ««Oberpfaffenhofen, έχουμε πρόβλημα!» Μία 

διερευνητική μελέτη της εκπομπής, διάδοσης και λήψης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 

με μία συσκευή βίντεο (VCR) και μία αναλογική τηλεόραση», με εκπρόσωπο της 

ομάδας τον Θεόδωρο Πιερράτο, ως Presentation (σε ολομέλεια). 

2. Η ατομική εργασία με θέμα: «Καταγραφή τροχιών με φως. Σχήματα Lissajous, απλή 

αρμονική ταλάντωση και διακροτήματα. Τρεις εφαρμογές του φωσφορισμού στην 

μηχανική», του Παναγιώτη Λάζου, ως workshop. 

3. H ομαδική εργασία με θέμα: «Μελέτη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Τηλεχειριζόμενου 

Υποβρύχιου Οχήματος», με εκπρόσωπο της ομάδας τον Πέτρο Πούτο, ως μία από τις 

τέσσερεις εργασίες που παρουσιάσθηκαν με λεπτομέρεια στους Υπουργούς Παιδείας, 

στους Ευρωβουλευτές και στους πρεσβευτές των συμμετεχόντων χωρών που 

επισκέφτηκαν το φεστιβάλ κατά την διάρκεια του VIP tour. Βιντεοσκοπήθηκε και θα 

παρουσιασθεί από βρετανικά και αραβικά τηλεοπτικά δίκτυα. Βίντεο της εργασίας 

παρουσιάζεται στην διεθνή ιστοσελίδα του προγράμματος στην διεύθυνση: 

http://www.science-on-stage.eu/page/display/4/14/0/festival-2015   

  

 Επίσης:  

 όλες οι εργασίες των Ελλήνων εκπαιδευτικών προσκλήθηκαν να παρουσιασθούν 

στους εκπαιδευτικούς της Κύπρου, της Τσεχίας, της Τουρκίας, της Ιρλανδίας, της 

Σουηδίας, της Ουγγαρίας, της Ισπανίας, του Βελγίου και της Αυστρίας. 

http://www.science-on-stage.eu/page/display/4/14/0/festival-2015
http://www.science-on-stage.eu/page/display/4/14/0/festival-2015
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 Για τις προσπάθειές της, από το 2000 έως σήμερα, να εμπνεύσει, να εμψυχώσει και να 

υλοποιήσει τους στόχους του προγράμματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

βραβεύτηκε η Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη Ευγενία.  

   

  Ως σήμερα, η Ελλάδα έχει βραβευτεί στις έξι από τις οκτώ διοργανώσεις του προγράμματος.   

Την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ έκανε ο Αντιπρύτανης του Queen Mary University. Το 

Φεστιβάλ επισκέφθηκαν 400 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη.  Το επόμενο Ευρωπαϊκό 

Φεστιβάλ θα γίνει από τις 29 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου 2017 στο Debrecen στην Ουγγαρία. 

  «Οι Έλληνες καθηγητές Φυσικών Επιστημών, και συνακόλουθα οι μαθητές των σχολείων 

μας, θα είχαν πολλά να ωφεληθούν από την εμπειρία  μας, το εκπαιδευτικό υλικό και τις 

προτάσεις για εκπαιδευτικές ανταλλαγές εκπαιδευτικών και μαθητών που μεταφέρουμε, τα 

οποία θα προσπαθήσουμε να διαδώσουμε με όλους τους πρόσφορους τρόπους: σε συνέδρια, 

ημερίδες και άρθρα σε εκπαιδευτικά περιοδικά. Σε αυτή μας την προσπάθεια, ευελπιστούμε 

ότι θα εξακολουθήσουμε να έχουμε την αρωγή και την ενθάρυνση του Υπουργείου Παιδείας, 

όπως συνέβη έως σήμερα», επισημαίνει η κα Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, 

αρχηγός της Ελληνικής αποστολής και υπεύθυνη της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής 

του προγράμματος και του  Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Αιγάλεω. 
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Το πρόγραμμα «Science on Stage – Europe» 

και οι 8οι  Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών  

και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών 
 

 

Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, φυσικός,  

Υπεύθυνη Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω, 

Συντονίστρια της Ελληνικής Επιτροπής του Προγράμματος 

etsitop[a]otenet.gr    

  

  

  «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe) είναι 

μία επιστημονική ένωση μη κερδοσκοπική, με έδρα το Βερολίνο, Γερμανία,η οποία ιδρύθηκε 

τον Νοέμβριο του 2011 από τους 25 συντονιστές των εθνικών επιτροπών των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων «Η Φυσική στο Προσκήνιο» (Physics on Stage) και «Οι Φυσικές Επιστήμες 

στο Προσκήνιο» (Science on Stage). Ιδρυτικό μέλος της επιστημονικής ένωσης Science on 

Stage – Europe για την Ελλάδα ήταν η κα. Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, Υπεύθυνη 

του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω. Η Ελλάδα είναι μέλος όλων αυτών των προγραμμάτων από το 2000 

έως σήμερα. 

  Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Η Φυσική στο Προσκήνιο» (Physics on Stage) άρχισε τον 

Μάρτιο 2000 από τις Ομάδες Εκλαΐκευσης του CERN (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής 

Σωματιδίων), της ESA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος) και του ESO (Ευρωπαϊκό Νότιο 

Αστεροσκοπείο). Οι εκδηλώσεις του προγράμματος εντάσσονται στο πλαίσιο της «European 

Science and Technology Week 2000» και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Το 

πρόγραμμα «Η Φυσική στο Προσκήνιο» (Physics on Stage) απευθύνεται μόνο σε φυσικούς.  

  Το πρόγραμμα συνεχίζεται ως «Η Φυσική στο Προσκήνιο 2» (Physics on Stage 2) και το  

δεύτερο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών το 2002 οργανώνεται 

και χρηματοδοτείται από την ESA με την υποστήριξη του CERN, του ESO, της ESRF 

(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ακτινοβολίας Σύγχροτρο), του EMBL (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο 

Μοριακής Βιολογίας), του EFDA-JET (Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ανάπτυξης της Σύντηξης) και 

του ILL (Ινστιτούτο Laue-Langevin).  

  Οι ερευνητικοί οργανισμοί CERN, ESA, ESRF, EMBL, EFDA-JET, ESO και ILL 

συγκροτούν το EIROforum, το οποίο, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

οργανώνει το πρόγραμμα «Η Φυσική στο Προσκήνιο 3» (Physics on Stage 3) και το τρίτο 

Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών το 2003. Τα προγράμματα «Η 

Φυσική στο Προσκήνιο 2» (Physics on Stage 2 ) και «Η Φυσική στο Προσκήνιο 3» (Physics 

on Stage 3) απευθύνονται μόνο σε φυσικούς. 

  Το 2004 το πρόγραμμα «Η Φυσική στο Προσκήνιο» (Physics on Stage) γίνεται «Οι Φυσικές 

Επιστήμες στο Προσκήνιο» (Science on Stage) και απευθύνεται σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς των Φυσικών Επιστημών. Οργανώνονται άλλα δύο Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ 

Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών το 2005 στο CERN και το 2007 στα ESRF/ILL. Το 

2008 η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τελειώνει. Η Γερμανική Συντονιστική 

Επιτροπή (Science on Stage Germany) οργανώνει ένα μεγάλο φεστιβάλ στο Βερολίνο το 

2008 με χρηματοδότηση από την Ομοσπονδία think ING. (Federation of German Employers' 

Associations in the Metal and Electrical Engineering Industries). Η επιτυχία του φεστιβάλ 

ήταν μεγάλη και οι συντονιστές των Εθνικών Επιτροπών αποφάσισαν να αναδιοργανώσουν 

το πρόγραμμα Science on Stage Europe με εναλλακτική χρηματοδότηση, αλλά διατηρώντας 

mailto:etsitop@otenet.gr
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την ίδια δομή και κεντρικό σύνθημα: «Από τους εκπαιδευτικούς (των σχολείων) για τους 

εκπαιδευτικούς (των σχολείων)». Από τότε έχουν γίνει άλλα τρία φεστιβάλ: το 2011 στην 

Κοπεγχάγη (Δανία), το 2013 στο SŁUBICE (Πολωνία) και Frankfurt (Oder) (Γερμανία) και 

το 2015 στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο).  

  Οι σκοποί του προγράμματος είναι:  

 Ενθάρρυνση και διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ μάχιμων εκπαιδευτικών, που 

εκπονούν πρωτοποριακά προγράμματα, για να τα γνωστοποιήσουν στο ευρύ κοινό ή 

στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα  

 Να ανταλλάξουν επιτυχημένες μεθόδους και υλικό διδασκαλίας αναφορικά με τις 

Φυσικές Επιστήμες και την άμεση σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με την 

καθημερινή μας ζωή.  

 Συνεργασία ερευνητών και εκπαιδευτικών για εκλαΐκευση της επιστήμης και την 

ενημέρωση των πολιτών της Ευρώπης.  

 Αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων να σπουδάσουν Φυσικές Επιστήμες  

 Μείωση του επιστημονικού αλφαβητισμού  

 Δημιουργία ευκαιριών για διεθνείς επαφές  

  Το πρόγραμμα Science on Stage – Europe συντονίζεται σε κάθε χώρα από μια εθνική 

επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και οι 

καλύτερες προτάσεις επιλέγονται για να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ 

Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, το οποίο γίνεται κάθε δύο χρόνια σε διαφορετική 

χώρα και αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση του προγράμματος. Από το 2000 έως σήμερα 

έχουν συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του περίπου 100000 εκπαιδευτικοί από τις χώρες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  

  Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – 

Ευρώπη» είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φιλανδία και ο 

Καναδάς. 

 

Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών 
  

  Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών αποτελούν την 

κύρια εκδήλωση του προγράμματος στην Ελλάδα και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με 

το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, με πρωτοβουλία και ευθύνη της υπεύθυνης του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω και 

υπεύθυνης της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές 

Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» Ευγενίας Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, που ήταν και 

η πρώτη που διοργάνωσε Science Fair στην Ελλάδα. 

  Έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ Πανελλήνιοι Αγώνες έως σήμερα. Οι Αγώνες αυτοί 

κοινοποιούνται με έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας σε όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της χώρας και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στην Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με 

ατομικές ή ομαδικές εργασίες ή/και εργασίες εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν με 

συμμετοχή μαθητών Δευτεροβάθμιας ή/και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εργασίες πρέπει 

να αναφέρονται στο εκάστοτε θέμα του προγράμματος και μπορούν να είναι: κατασκευές, 

πειράματα, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική (video, cd-rom, 

λογισμικό), θεατρική παράσταση, προτάσεις για workshops (εργαστήρια) και on-stage 

activities (παρουσιάσεις). 
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 Όλες οι προτεινόμενες εργασίες υπόκεινται σε κρίση. Η προεπιλογή και η τελική επιλογή 

γίνεται από επιτροπή μελών της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι 

Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη». 

  Τα  κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών που υποβάλλονται στο πρόγραμμα, είναι τα 

κάτωθι: 

 Η συμβολή της προτεινόμενης εργασίας ή του εκπαιδευτικού υλικού στην κατανόηση 

συνδυασμού βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο του εκάστοτε θέματος 

του προγράμματος.  

 Ο βαθμός αλληλεπιδραστικότητας της εργασίας με τους μαθητές. 

 Ο βαθμός πρωτοτυπίας της εργασίας. 

 Η δυνατότητα αναπαραγωγής και διάχυσης στην εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς 

ή μαθητές) 

 Η ποιότητα και η αισθητική της κατασκευής ή του εκπαιδευτικού υλικού. 

  Οι εκπαιδευτικοί που βραβεύονται στους Πανελλήνιους Αγώνες μετέχουν με τις εργασίες 

τους στο Ελληνικό περίπτερο και διαγωνίζονται στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος 

Science on Stage – Europe, μαζί με τις εργασίες των άλλων εκπαιδευτικών από τις είκοσι 

τέσσερεις Ευρωπαϊκές χώρες και τον Καναδά που μετέχουν στο πρόγραμμα.  

  Οι Πρώτοι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικής έγιναν στις 29 και 

30 Σεπτεμβρίου 2000, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Παρουσιάσθηκαν 72 εργασίες από 22 

ομάδες, οι οποίες προέρχονταν από τις πόλεις: Αθήνα, Δράμα, Ζάκυνθος, Θεσσαλονίκη, 

Ιωάννινα, Καλαμάτα, Καστοριά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κομοτηνή, Πάτρα, Σπάρτη και 

Χανιά. Βραβεύτηκαν εννέα εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στην κεντρική εκδήλωση 

του προγράμματος που έγινε στο CERN (Γενεύη) στις 4 έως 10 Νοεμβρίου 2000. Η εργασία 

«Μηχανικό ανάλογο της σκέδασης Rutherford με γωνιομετρική τράπεζα» (με εκπρόσωπο της 

ομάδας τον Ιωάννη Κοπανά) δωρήθηκε στο CERN και εκτίθεται στην μόνιμη έκθεσή του 

«Μικρόκοσμος». 

  Οι Δεύτεροι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικής έγιναν στις 1 και 

2 Μαρτίου 2002, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Παρουσιάσθηκαν 98 εργασίες από 36 ομάδες, 

οι οποίες προέρχονταν από τις πόλεις: Αθήνα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Γαργαλιάνοι, Ελάτεια 

Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα,  Κατερίνη, Κέρκυρα, Πάτρα, Πρέβεζα, 

Πρόσυμνα Αργολίδας, Πύργος, Σάμος, Χαλκίδα, Χανιά και Χίος. Βραβεύτηκαν οκτώ 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος που έγινε 

στην ESA-ESTEC στο Noordwijk (Ολλανδία) στις 2 έως 6 Απριλίου 2002. Η εργασία 

«Γραμμικό ελαστικό μέσο για την μελέτη των κυμάτων», του Ηλία Καλογήρου (υπεύθυνο 

του Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλείας) πήρε το 10o βραβείο της Πανευρωπαϊκής διοργάνωσης. 

  Οι Τρίτοι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικής με θέμα: «Φυσική 

και Ζωή», έγιναν στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2003, στο Κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Παρουσιάσθηκαν 35 εργασίες από 20 ομάδες, οι οποίες προέρχονταν από τις πόλεις: 

Αθήνα, Γαργαλιάνοι, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Μελέσες Νομού Ηρακλείου 

Κρήτης, Πρόσυμνα Αργολίδας και Πύργο. Βραβεύτηκαν οκτώ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

συμμετείχαν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος που έγινε στην ESA-ESTEC στο 

Noordwijk (Ολλανδία) στις 8 έως 15 Νοεμβρίου 2003. Στην Πανευρωπαϊκή διοργάνωση οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί πήραν τα εξής βραβεία: 

 Ο φυσικός Ηλίας Καλογήρου, υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλείας, κέρδισε το μεγάλο 

βραβείο της διοργάνωσης (Πρώτο «Ευρωπαϊκό βραβείο Διδασκαλίας των Φυσικών 

Επιστημών») για την πρωτότυπη κατασκευή του «Προσεγγίζοντας την Φυσιολογία 

του ανθρώπινου αυτιού».  
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 Ο φυσικός Διονύσιος Καρούνιας, συνεργάτης του Ε.Κ.Φ.Ε. Μεσσηνίας, κέρδισε το 

δεύτερο από τα 7 βραβεία πρωτοποριακού εκπαιδευτικού υλικού για την δημιουργία 

του με πολυμέσα «Ο Αλέξανδρος ταξιδεύει και συλλογίζεται ...» 

 Το Ελληνικό περίπτερο στην έκθεση των κατασκευών πήρε το τρίτο βραβείο για την 

συνολική του παρουσία στη διοργάνωση. Το βραβείο παρέλαβε, η εκπρόσωπος της 

Ελληνικής αποστολής, φυσικός Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη 

του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω και υπεύθυνη της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του 

προγράμματος.  

  Οι Τέταρτοι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με 

θέμα: «Οι Φυσικές Επιστήμες για την Ανθρωπότητα», έγιναν στις 30 Σεπτεμβρίου – 1 

Οκτωβρίου 2005, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Παρουσιάσθηκαν 70 εργασίες από 22 

ομάδες, οι οποίες προέρχονταν από τις πόλεις: Αθήνα, Γαργαλιάνοι, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, 

Καλαμάτα, Κέρκυρα, Λαμία, Πύργος, Ρέθυμνο και Σάμο. Βραβεύτηκαν επτά εκπαιδευτικοί, 

οι οποίοι συμμετείχαν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος που έγινε στο CERN 

(Γενεύη) στις 21 έως 25 Νοεμβρίου 2005. Η εργασία «Δίκλωνη έλικα του DNA» (με 

εκπρόσωπο της ομάδας την Ευανθία Παπανικολάου) κέρδισε το ένα από τα 7 βραβεία 

πρωτοποριακού εκπαιδευτικού υλικού. 

  Οι Πέμπτοι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών έγιναν 

στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2006, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παρουσιάσθηκαν 40 

εργασίες από 26 ομάδες, οι οποίες προέρχονταν από τις πόλεις: Αθήνα, Δράμα, Ηράκλειο, 

Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κιλκίς, Πύργος, Ρέθυμνο και Τρίκαλα. Βραβεύτηκαν 

οκτώ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος που 

έγινε στο ESRF (Γκρενόμπλ) στις 2 έως 6 Απριλίου 2007.  

  Οι Έκτοι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: 

«Αιχμαλωτίζοντας την Καρδιά και το Νου μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών», 

έγιναν στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2010, στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω. Παρουσιάσθηκαν 110 

εργασίες από 41 ομάδες, οι οποίες προέρχονταν από τις πόλεις: Αγιάσος Λέσβου, Αθήνα, 

Άντισσα Λέσβου,  Βόλος, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Γουμένισσα Κιλκίς, Λαμία, 

Πύργος, Ρέθυμνο, Σαλαμίνα, Σάμος, Σιμόπουλο Αμαλιάδας, Σπάρτη και Φιλιατρά. 

Βραβεύτηκαν οκτώ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στην κεντρική εκδήλωση του 

προγράμματος που έγινε στη Κοπεγχάγη (Δανία) στις 16 έως 19 Απριλίου 2011. Η εργασία 

με θέμα: «Από το ουράνιο τόξο στη χημεία των χρωμάτων», του Ηλία Καλογήρου, κέρδισε 

το ένα από τα 3 βραβεία του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ.  

  Οι Έβδομοι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με 

θέμα: «Ξεπερνώντας τα σύνορα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», έγιναν στις 12 

και 13 Οκτωβρίου 2012, στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω. Παρουσιάσθηκαν 130 εργασίες από 45 

ομάδες, οι οποίες προέρχονταν από τις πόλεις: Αγιάσος Λέσβου, Αθήνα, Ανδρούσα 

Μεσσηνίας, Βόλος, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ίναχος Αργολίδας, Ιωάννινα, Ιωλκός 

Μαγνησίας, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Κόρινθος, Κως, Λέρος, Λιβαδειά, Πειραιάς, Σαλαμίνα, 

Φιλιατρά και Χίος. Βραβεύτηκαν οκτώ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στην κεντρική 

εκδήλωση του προγράμματος που έγινε στο SŁUBICE (Πολωνία) – Frankfurt (Oder) 

(Γερμανία) στις 25 έως 28 Απριλίου. Οι ομαδικές εργασίες: «Φωτεινές «ευλυγισίες»», με 

εκπρόσωπο της ομάδας τον Μαργαρίτη Αντώνιο και «Υπερβαρύτητα και αντιβαρύτητα: 

Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές», με εκπρόσωπο της ομάδας τον Σκουλίδη  

Νικόλαο, επελέγησαν από την Διεθνή Επιτροπή του προγράμματος και παρουσιάσθηκαν σε 

συνεδρείες Master classes στο Ευρωπαϊκό φεστιβάλ. Οι έβδομοι Πανελλήνιοι Αγώνες 

Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών αναμεταδόθηκαν ζωντανά μέσω 
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διαδίκτυου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το βίντεο της εκδήλωσης έχει αναρτηθεί 

στην διεύθυνση: http://vod.sch.gr/video/view/1908  και http://vod.sch.gr/video/view/1909  

  Χθες και σήμερα (7 και 8 Νοεμβρίου 2014), διεξάγονται οι Όγδοοι Πανελλήνιοι Αγώνες 

Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών, στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω. Οι όγδοοι 

Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών έχουν κεντρικό 

θέμα: «Διαφωτίζοντας την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών». Παρουσιάζονται 180 

εργασίες από 52 ομάδες, οι οποίες προέρχονται από τις πόλεις: Αθήνα, Αλεξάνδρεια 

Ημαθίας, Βαλτινός Τρικάλων, Γαργαλιάνοι, Ηγουμενίτσα,  Ηράκλειο Κρήτης, Θερμή 

Λέσβου, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ιωλκός Μαγνησίας, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Κατερίνη, Κως, 

Λαμία, Λάρισα, Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρα, Σαλαμίνα, Σέρρες, 

Τσικαλαριά Χανίων και Χανιά. Θα βραβευθούν οκτώ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα 

αποτελέσουν την Ελληνική αποστολή και θα συμμετάσχουν στην κεντρική εκδήλωση του 

προγράμματος που θα γίνει στο Queen Mary University στο Λονδίνο, στις 17 έως 20 Ιουνίου 

2015.  

  Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται συνοπτικά ο αριθμός των ομάδων και ο αριθμός των 

εργασιών οι οποίες συμμετείχαν στους οκτώ Πανελληνίους Αγώνες Κατασκευών και 

Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών που πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα. 
 

Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και 

Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών  

Ομάδες 

συμμετεχόντων 

Εργασίες που 

παρουσιάσθηκαν 

1οι  

29 και 30 Σεπτεμβρίου 2000 

22 72 

2οι  

1 και 2 Μαρτίου 2002 

36 98 

3οι  

19 και 20 Σεπτεμβρίου 2003 

20 35 

4οι  

30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2005 

22 70 

5οι  

10 και 11 Νοεμβρίου 2006 

26 40 

6οι  

15-16 Οκτωβρίου 2010 

41 110 

7οι  

12-13 Οκτωβρίου 2012 

45 130 

8οι  

7- 8 Νοεμβρίου 2014 

52 180 

 
Πίνακας 1 

 

Εκθέσεις Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας 
  

  Οι Εκθέσεις Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας είναι μία από τις δραστηριότητες του 

Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (E.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω και πραγματοποιούνται 

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – 

Ευρώπη» (Science on Stage – Europe). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές των 

Γυμνασίων, Ενιαίων Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της Γ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αθήνας. Οι Εκθέσεις δεν έχουν χαρακτήρα διαγωνισμού και δεν απονέμονται βραβεία. Οι 

http://vod.sch.gr/video/view/1908
http://vod.sch.gr/video/view/1909
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μαθητές παρουσιάζουν τις κατασκευές και τα πειράματα που διδάχθηκαν στην σχολική τάξη 

σε άλλους μαθητές, σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς και σε ευρύ κοινό. Τα πειράματα που 

παρουσιάζονται μπορούν να είναι πρωτότυπα ή και πειράματα από τους εργαστηριακούς 

οδηγούς, βιβλία πειραμάτων ή το διαδίκτυο. Ο κύριος στόχος των Εκθέσεων αυτών είναι η 

αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, η παρουσίαση των 

εργασιών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μονάδων και η ευχαρίστηση των μαθητών από 

την ενασχόληση τους με τις Φυσικές Επιστήμες. Η επισκεψιμότητα των Εκθέσεων, το 

ενδιαφέρον της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών και μαθητών) και του 

τοπικού τύπου είναι μεγάλο (εικόνα 1). 

 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται συνοπτικά ο αριθμός των σχολείων και ο αριθμός των 

συμμετεχόντων μαθητών στις εννέα Εκθέσεις Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας που 

πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα. 

 

Εκθέσεις Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας  

 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

σχολείων 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

μαθητών 

1
η
 

20 Ιουνίου 2003 – Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου 

Περιστερίου 

30 120 

2
η
 

5 Μαΐου 2004 – Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

30 250 

3
η
 

13 Μαΐου 2005 – Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

35 350 

4
η
 

12 Μαΐου 2006 – Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

21 375 

5
η
 

11 Μαΐου 2007 – Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

19 270 

6
η
 

6 Μαΐου 2011 – Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

11 298 

7
η
 

 11 Μαΐου 2012 – Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

11 298 

8
η
 

 17 Απριλίου 2013 – Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

10 210 

9
η
 

7 και 8 Νοεμβρίου 2014 – Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

8 130 

 

Πίνακας 2 
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Πηγή φωτογραφίας: Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

 
Eικόνα 1: 7

η
 Έκθεση Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 11 Μαΐου 2012, Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

 

Άλλες εκδηλώσεις 
  
 Δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων του 

προγράμματος σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια και ημερίδες, δημοσιεύσεις εκλαϊκευτικών 

άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και στον ημερήσιο τύπο, 

διαλέξεις σε μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και ευρύ κοινό, έκθεση βιβλίων εκλαΐκευσης 

της επιστήμης και έκδοση σχετικού καταλόγου, εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών σε Χελμό 

και Ισθμό Κορίνθου, παραγωγή CD με θέμα: «Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για τα 

στοιχειώδη σωματίδια και δεν τολμούσατε να ρωτήσετε» και διανομή του σε όλα τα Ενιαία 

Λύκεια της χώρας, μεταγλώτιση και παραγωγή βιντεοταινιών του CERN και διανομή τους σε 

όλα τα ΕΚΦΕ της χώρας, Master classes στη Φυσική των Σωματιδίων για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, είναι μερικές από τις άλλες δραστηριότητες που έγιναν στα πλαίσια του 

προγράμματος. Αναφέρονται ενδεικτικά τρεις ακόμη δραστηριότητες.    

 

Επιστημονική διημερίδα με θέμα:  

«Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» – με θέμα για το 2015:  

«Διαφωτίζοντας την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών» 
 

  Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω οργάνωσε 

επιστημονική διημερίδα με θέμα: «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» – με 
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θέμα για το 2015: «Διαφωτίζοντας την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών», στις 5 και 6 

Οκτωβρίου 2013 στο αμφιθέατρο του 4ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω.  

  Στις 5 Οκτωβρίου 2013 παρουσιάστηκαν δύο Κυπριακές και όλες οι Ελληνικές εργασίες 

που συμμετείχαν στο Science on Stage European festival 2013. Επίσης, στα πλαίσια του 

προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη», ανακοινώθηκε επίσημα η 

πρόσκληση υποβολής εργασιών για τους 8ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και 

Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών.  

  Στις 6 Οκτωβρίου 2013, παρουσιάστηκαν οι διαλέξεις: «Η ανακάλυψη του Μποζονίου 

Higgs στο CERN» από τον Καθηγητή Ευάγγελο Γαζή του Τομέα Φυσικής της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και CERN-PH/ATLAS Collaboration, «Η Εκπαίδευση αντιμετωπίζοντας τις 

Προκλήσεις και Προοπτικές του 21
ου

 αιώνα» από τον Καθηγητή Μιχαήλ Σκούλλο, Διευθυντή 

του Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Έδρα & Δίκτυο UNESCO για τη Διαχείριση 

και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο, «Ανοσοθεραπεία του 

καρκίνου: νεότερα δεδομένα και προοπτικές» από την Επίκουρη Καθηγήτρια Ανοσολογίας 

Ουρανία Τσιτσιλώνη του Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου του Τμήματος Βιολογίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Αριθμοί και συμπτώσεις» 

από τον Ομότιμο Καθηγητή Κώστα Χριστοδουλίδη του Τομέα Φυσικής της Σχολής 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου. 

  Στην ημερίδα συμμετείχαν 150 εκπαιδευτικοί από όλη την Αττική, αλλά και από άλλες 

περιοχές της χώρας (Άμφισσα, Ηράκλειο Κρήτης, Ναύπλιο, Σπάρτη, κ.ά.). Αναμεταδόθηκε 

ζωντανά μέσω διαδίκτυου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τα βίντεο με τις εργασίες 

της διημερίδας αναρτήθηκαν στις διευθύνσεις:  

http://vod.sch.gr/video/view/2092.html, http://vod.sch.gr/video/view/2101.html, 

http://vod.sch.gr/video/view/2094.html, http://vod.sch.gr/video/view/2095.html, 

http://vod.sch.gr/video/view/2103.html, http://vod.sch.gr/video/view/2104.html, 

http://vod.sch.gr/video/view/2105.html και http://vod.sch.gr/video/view/2106.html 

   Ως σχόλιο, θα κρατήσουμε κάποια από τα μηνύματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών: 

«Ευχαριστούμε για τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας εκπαίδευσης σε ένα πολύ 

δύσκολο χώρο και κάτω από άθλιες οικονομικές συνθήκες» και «Σας ευχαριστώ  για την 

ευκαιρία που μας δίνεται να ερχόμαστε σε επαφή με άλλους συναδέλφους μέσα σε ένα 

περιβάλλον που έχει άρωμα φυσικής  και  εκπαίδευσης χωρίς την μιζέρια που έχει, συνήθως, 

η σύναξις εκπαιδευτικών».  

 

Ζωντανές εξ αποστάσεως παρατηρήσεις του Αστεροσκοπείου Σκίνακα 
  

  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2005, στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω, και άρχισε με 

ομιλία για το Σύμπαν και παρουσίαση του Αστεροσκοπείου Σκίνακα. Ακολούθησε ξενάγηση 

στο χώρο του Αστεροσκοπείου και εξηγήθηκε  με την χρήση ειδικού Λογισμικού η οπτική 

λειτουργία του τηλεσκοπίου. Έγινε προβολή βιντεοκλίπ για τον έναστρο ουρανό, 

χρησιμοποιήθηκε εξ αποστάσεως και εξηγήθηκε η λειτουργία του συστήματος αυτόματης 

οδήγησης του τηλεσκοπίου και στη συνέχεια μέσω τηλεχειρισμού του τηλεσκοπίου των 1,3 

μέτρων και των οργάνων αστρονομικών παρατηρήσεων του Αστεροσκοπείου Σκίνακα, σε 

συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη με τους αστρονόμους του Αστεροσκοπείου, έγιναν 

παρατηρήσεις σπειροειδούς γαλαξία, πλανητικού νεφελώματος, σφαιρωτού σμήνους, του 

Δία, κ.ά. Έγινε λήψη φάσματος ενός αστέρα, εξηγήθηκε και μετρήθηκε ζωντανά η τυρβώδης 

http://vod.sch.gr/video/view/2092.html
http://vod.sch.gr/video/view/2101.html
http://vod.sch.gr/video/view/2094.html
http://vod.sch.gr/video/view/2095.html
http://vod.sch.gr/video/view/2103.html
http://vod.sch.gr/video/view/2104.html
http://vod.sch.gr/video/view/2105.html
http://vod.sch.gr/video/view/2106.html
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κατάσταση της ατμόσφαιρας. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, που εκτιμάται ότι 

υπερέβαιναν τους 200, ήταν έντονο σε όλη τη διάρκειά της. 

 

Η Τέχνη της Οινοποίησης 
  

  800 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων 600 μαθητές, «πάτησαν» 1000 κιλά σταφύλια και 

παρασκεύασαν μούστο, γεύτηκαν τα μουστοκούλουρα και την μουσταλευριά που έφτιαξαν 

μαθήτριες, δοκίμασαν το τσίπουρο που παρασκευάσαμε με απόσταξη, διασκέδασαν με το 

θεατρικό έργο για το κρασί που έγραψαν και παρουσίασαν μαθητές, άκουσαν απαγγελίες 

ποιημάτων σχετικά με το κρασί, χάρηκαν τα τραγούδια της χορωδίας, παρακολούθησαν 

διαλέξεις για την ιστορία της οινοποίησης και την τέχνη της παραγωγής καλού κρασιού, 

περιηγήθηκαν τα εκθέματα παλαιών αποστακτήρων και ειδών παραγωγής κρασιού. Η 

ολοήμερη αυτή εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2005, στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω. 

 

Συμπεράσματα 
  

  Τα τελευταία χρόνια η ζωή των πολιτών των Ευρωπαϊκών χωρών εξαρτάται ολοένα και 

περισσότερο από σύνθετα τεχνολογικά προϊόντα, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα μέσα 

μεταφοράς και τηλεπικοινωνίας, κτλ. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ένα διαρκώς αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για θέματα που αποτελούν τον πυρήνα της κατανόησης των Φυσικών Επιστημών 

και της Τεχνολογίας. Ωστόσο, από πλήθος ερευνών που διεξήχθησαν στο σύνολο των 

Ευρωπαϊκών χωρών, διαπιστώθηκε ένα εντυπωσιακά χαμηλό επίπεδο γενικών επιστημονικών 

γνώσεων συνοδευόμενο από ένα διαρκώς μειούμενο ενδιαφέρον σχετικά με τα ζητήματα 

αυτά.  

  Στο άμεσο μέλλον, η επιστήμη και η τεχνολογία, θα διαδραματίσουν έναν ακόμη 

μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της καθημερινής μας ζωής. Ο περισσότερος κόσμος θα 

αναγκαστεί να προχωρήσει σε επιλογές, για τις οποίες είναι απολύτως απαραίτητο κάποιο 

επίπεδο γνώσεων των βασικών αρχών των Φυσικών Επιστημών. Συνεπώς, είναι ζωτικής 

σημασίας ζήτημα να εξασφαλισθεί στους Ευρωπαίους πολίτες το ελάχιστο επίπεδο γενικών 

γνώσεων στις Φυσικές Επιστήμες.  
  Οι «Επιστημονικές Εκθέσεις» (Science Fair), στις οποίες ανήκουν οι  Πανελλήνιοι Αγώνες 

Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών και οι Εκθέσεις Φυσικών Επιστημών και 

Τεχνολογίας, καθώς και οι λοιπές εκδηλώσεις του προγράμματος, έχουν στόχο να 

ενημερώσουν εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

ανθρώπους των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας σχετικά με τους νέους, καινοτόμους, τρόπους 

διάδοσης πληροφοριών και μεθόδους διδασκαλίας (ανεξαρτήτως αναλυτικών προγραμμάτων) 

αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες και την άμεση σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με 

την καθημερινή μας ζωή. Δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς μάχιμους εκπαιδευτικούς, που 

εκπονούν πρωτοποριακά προγράμματα, να τα γνωστοποιήσουν στο ευρύ κοινό ή στην 

ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Έχουν, επίσης, στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος των 

νέων να σπουδάσουν Φυσικές Επιστήμες, την μείωση του επιστημονικού αλφαβητισμού και 

τη δημιουργία ευκαιριών για διεθνείς επαφές.  

  Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και παρουσίαση όλων των εκδηλώσεων του προγράμματος από 

τον ημερήσιο και τοπικό τύπο, από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα περιοδικά, γεγονός 

που κρίνεται ως ιδιαίτερα θετικό.  
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Επίλογος 
 

 Τα αποτελέσματα της ατομικής αυτής προσπάθειας, μας οδηγούν να προτείνουμε την 

καθιέρωση ετήσιων Πανελληνίων Μαθητικών Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων 

Φυσικών Επιστημών με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, κατά το πρότυπο των 

Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών 

Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) έχουν την υποδομή και τις ικανότητες να  καθοδηγήσουν και να 

συντονίσουν αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Τα κέρδη για την εργαστηριακή διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστημών, την κατανόησή τους και την αύξηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες θα είναι πολλά.   

 

Παραπομπές 
 

  Στις ιστοσελίδες: http://ekfeaigaleo.mysch.gr και www.science-on-stage.eu  

  

  

 

 

 
 

Πηγή φωτογραφίας: Science on  Stage Greece 

 

Η Ελληνική αποστολή 

Science on Stage Festival 2015, 

Queen Mary University of London 

http://ekfeaigaleo.mysch.gr/
http://www.science-on-stage.eu/
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Ανακοίνωση βραβευθέντων εργασιών 

 

Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, φυσικός, 

Υπεύθυνη Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω, 

Συντονίστρια της Ελληνικής Επιτροπής του Προγράμματος 

etsitop[a]otenet.gr 

 

   Πριν ανακοινώσουμε τα βραβεία, θα ήθελα να σας ζητήσω ένα θερμό χειροκρότημα για 

τους μαθητές που συμμετέχουν στην παρούσα εκδήλωση. Οι μαθητές μας που ήταν εδώ όλο 

το απόγευμα της Πέμπτης που προετοιμάζαμε το χώρο και που αυτές τις δύο ημέρες είναι 

εδώ από το πρωί έως το βράδυ για να σας παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Και ένα ακόμη 

χειροκρότημα  για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που η δουλειά τους μας εντυπωσίασε. 

Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να δώσουμε βραβεία σε όλους. Λυπούμαστε που κάποιες 

εξαιρετικές εργασίες δεν θα βραβευθούν, γιατί οφείλουμε να ακολουθήσουμε την προκήρυξη 

των Αγώνων, που έλεγε ότι το 50% των βραβείων να δοθεί σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν 

βραβευθεί στις προηγούμενες διοργανώσεις του προγράμματος. Η Ελληνική Συντονιστική 

Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να μειώσει κατά μία, τις θέσεις που αντιστοιχούν σε μέλη των 

Εθνικών Επιτροπών στη διεθνή διοργάνωση και να παραχωρήσει την θέση αυτή σε 

εκπαιδευτικό, απονέμοντας οκτώ βραβεία. Ελπίζουμε να συμφωνείτε όλοι με αυτή την 

αλλαγή.  

  Η Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αναφερθούν οι βραβευθέντες 

αλφαβητικά. Οι βραβευθέντες μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι: 

 

1. Λάζος Παναγιώτης, φυσικός, εκπαιδευτικός του 26
ου

 Γενικού Λυκείου Αθηνών 

(Μαράσλειο), για τις εργασίες του με θέμα: « Μια σύγχρονη εκδοχή του εκκρεμούς 

Blackburn για τη δημιουργία σχημάτων Lissajous με ιώδες laser και φωσφορίζουσα 

επιφάνεια», και «Απλή αρμονική ταλάντωση. Δημιουργώντας το διάγραμμα 

απομάκρυνσης – χρόνου με LASER και ένα πικάπ».  

 

2. Μαργαρίτης Αντώνιος, χημικός και Μαράκης Γεώργιος, φυσικός, εκπαιδευτικοί 

του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης, με εκπρόσωπο της 

ομάδας τον Μαργαρίτη Αντώνιο, για την εργασία τους με θέμα: «Το οπτικό σύστημα 

του οφθαλμού». 

 

3. Νικολαΐδης Αριστομένης, φυσικός, Λεμπέση Ελένη, χημικός και Κουτσουμπός 

Γεώργιος, μαθηματικός, εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά και Καρούνιας 

Διονύσιος, φυσικός, εκπαιδευτικός του 6
ου

 Γενικού Λυκείου Καλαμάτας, με 

εκπρόσωπο της ομάδας τον Νικολαΐδη Αριστομένη, για την εργασία τους με θέμα: 

«Όταν το  φάντασμα της όπερας   πέρασε  την πύλη της άμμου. Μια ξενάγηση στον 

θαυμαστό κόσμο των κοκκώδων υλικών». 

 

4. Πατσιλινάκου Ευδοκία, χημικός, εκπαιδευτικός του  Α΄ Αρσακείου Γενικού 

Λυκείου Ψυχικού και Ιωάννης Γάτσιος, φυσικός, τέως υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας 

Σμύρνης, με εκπρόσωπο της ομάδας την Πατσιλινάκου Ευδοκία, για τις εργασίες των 

μαθητών τους: Διαμαντοπούλου Παναγιώτα, Καραμπίνη Ουρανία, Καπέτη Ελένη 

και Ζηκάκη Μαριάννα, Ανδρέου Ανδρέα, Ασημακόπουλο Αλέξανδρο, Αχλάτη 

Στέφανο – Σταμάτη, Καράμπελα Γιώργο, Κονδύλη Πέτρο, Κριμίτσα Ιωάννη, 
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Μιχαλόπουλο Χρήστο, Σταυρινουδάκη Ελευθέριο, Τουμπανάκη Βασίλειο, 

Χασάνη Στέφανο και Παπαγιάννη Χρήστο, με θέματα: «Χημικούπολη: Ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων με θέμα βασικές έννοιες της Χημείας» και «Ακτίνα-

Κύμα-Κβάντο. Ο μύθος, η μαγεία και η πραγματικότητα για το φως σε 15 Πειράματα 

με υλικά καθημερινής χρήσης». 

 

5. Πιερράτος Θεόδωρος, φυσικός, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου και Τσακμάκη 

Παρασκευή, φυσικός, εκπαιδευτικός του 3
ου

 Γενικού Λυκείου Αμπελοκήπων 

Θεσσαλονίκης, με εκπρόσωπο της ομάδας τον Πιερράτο Θεόδωρο, για την εργασία 

τους με θέμα: ««Oberpfaffenhofen, έχουμε πρόβλημα!» Μία διερευνητική μελέτη της 

εκπομπής, διάδοσης και λήψης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με μία συσκευή βίντεο 

(VCR) και μία αναλογική τηλεόραση». 

 

6. Πούτος Πέτρος,  (ΠΕ12.05 και ΠΕ17.08) και Ανδριανός Παρασκευάς (ΠΕ17.02), 

εκπαιδευτικούς του 1
ου

 ΕΠΑ.Λ. Σαλαμίνας, με εκπρόσωπο της ομάδας τον Πούτο 

Πέτρο, για την εργασία των μαθητών τους: Αντωνίου Δαμιανό, Αρβανιτάκη 

Δημήτριο, Αρέστη Ανδρέα, Μιχαλάκη Βλάσιο, Βιρβίλη Ευάγγελο, Δημητρόπουλο 

Θεόδωρο, Θεοφανίδη Γρηγόριο, Κανάνι Μπεσμίρ, Κατσούλη Νικόλαο, 

Κουτσούκο Αναστάσιο, Κράντου Φωτεινή, Τσίπη Νικόλαο, Αλεξούδη 

Χριστόφορο, Δήμου Αθανάσιο, Γεωργίου Αλέξανδρο, Γεωργαντόπουλο Σταύρο, 

Τσαμπάζη Βασίλειο και Τσικλιλάρο Ευάγγελο, με θέμα: «Μελέτη, Σχεδιασμός και 

Κατασκευή Τηλεχειριζόμενου Υποβρύχιου Οχήματος».  

 

7. Ποτηριάδου Ευγενία, φυσικός, εκπαιδευτικός του 1
ου

 και 6
ου

  Γενικού Λυκείου 

Ιλίου, για την εργασία των μαθητών της: Σουλιώτη Παναγιώτα, Μάη Μαρία, 

Παπαντώνη Αικατερίνη-Λυδία, Πρίντεζη Αθανασία, Γιαννά Σπύρο, Ντάλη 

Ξανθή, Ξουρίδα Κωνσταντίνα, Γαλούνη Παναγιώτα, Πρεβενιού Ιωάννα, 

Βαρδαβά Ελευθερία, Δεσποτοπούλου Μαρία, Δρακοπούλου Νικολέτα και 

Καραμπατζάκη Λαμπρινή με θέμα: «Fukushima – Αθήνα: Το μπουφάν της 

δεσποινίδας Aimi». 

 

8. Σαμαντά Αγγελική, δασκάλα, εκπαιδευτικό του 27
ου

 Δημοτικού σχολείου Αχαρνών, 

για την εργασία των μαθητών της: Γαρδούνη Σέργιο, Γιαννάκη Γιάννη, Γκόλα 

Ελένη, Δημητριάδη Γιάννη, Δροσοτάκη Αρετή, Καλαντζάκο Αντώνη, 

Καρτσακλή Χρυσάνθη, Κοντογεώργη Λεονάρδο, Κοσκινά Μαρία, 

Κουτσιανόπουλο Θάνο, Μανελλάρι Μπρούνο, Μίντζηρα Ναταλία, Μιχαλόπουλο 

Νίκο, Bakiu Besiko, Μπάγια Ντίνο, Μπαϊζάνη Γιάννη, Μπατή Τζανή, 

Μπεγλερίδη Απόστολο, Μποτζιολή Στάθη, Ντούλα Παναγιώτη, Παλλαδινό 

Γιώργο, Πάνο Μάνο, Παντελή Ρέα, Παπαγεωργίου Γεωργία, Παπαζήση 

Ελισάβετ, Πρέντζα Άρη, Πρίφτη Τζουλιάνο, Ραφέχ Αλί, Σιβατζή Σταύρο – 

Νικόλαο, Σιγάλα Διαμαντή, Σουλεϊμάν Αλαά, Τζίμα Πέτρο, Τόμπρα Μαριάννα, 

Τριανταφυλλίδη Νίκο, Τσαούσογλου Κυριακή, Τσιάκου Μαρία, Υφαντή 

Βασιλική, Φούκα Αγγελική, Χαραλάμπους Ελένη, Χατζηστεφανή Γιώργο και 

Ψωφάκη Εύη, με θέμα: «Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική;». 

 

  Βραβεύτηκαν επίσης οι εκπαιδευτικοί: 
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1. Τσιτσιμπής Βασίλειος, φυσικός, εκπαιδευτικός του 4
ου

 Γενικού Λυκείου Λαμίας και  

Πανταζής Γεώργιος, φυσικός, εκπαιδευτικός του Μουσικού Σχολείου Λαμίας, με 

εκπρόσωπο της ομάδας τον Τσιτσιμπή Βασίλειο, για την εργασία των μαθητών τους: 

Παπαϊωάννου Ευγενία, Νικολαΐδη Ραφαέλα, Λασπιά  Νικολέττα, 

Κωνσταντακοπούλου Βασιλική, Μπαϊκούση Κωνσταντίνα, Σίγα Γεώργιο, 

Πλούμπη Νικόλαο και Φράγκου Μαρία, από το 4
ο
  Γενικό Λύκειο Λαμίας και 

Κοτορλού Άρτεμις, Βενγκέλι Νάνσυ, Φυσολόη Άγγελο και Σταμούλη Κωστή από 

το Μουσικό Σχολείο Λαμίας, με θέμα: «Φυσική Θεωρία της Μουσικής: Από τα 

μουσικά διαστήματα ακέραιων λόγων των Πυθαγορείων έως τα συγκερασμένα 

μουσικά διαστήματα των άρρητων λόγων» (1
ο
 αναπληρωματικό μέλος της 

Ελληνικής αποστολής).  

 

2. Νούσης Βασίλειος, φυσικός, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Θεσπρωτίας, για την εργασία του 

με θέμα: «Πειραματική διάταξη για τη διερεύνηση του θεμελιώδους νόμου της 

στροφικής κίνησης» (2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της Ελληνικής αποστολής).  

 

3. Τσουτσουδάκης Αστρινός, φυσικός, εκπαιδευτικός του Γενικού Λυκείου Γαζίου 

«Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Ηρακλείου, Κρήτης, για την εργασία των μαθητών 

του: Ζαϊμάκη Θεόφιλο, Γεωργακόπουλο Μιχάλη, Γιακουμάκη Μάνο, Γκούφα 

Νίκη, Μακρογιαννάκη Μιχάλη, Μαμουλάκη Κώστα, Μαρή Κατερίνα, Μπόκα 

Αλεξάνδρα, Σημαιάκη Αγάπη, Παρασύρη Λευτέρη, Δεσιπρη Ρίτα, Σημαιάκη 

Βασίλη, Φωτοπούλου Χριστιάννα, Βελιβασάκη Σταύρο, Κονιδάκη Μανώλη, 

Τρουλη Σωτηρία, Φραγκουλάκη Ιωάννα, Μαλαγαρδη Σήφη, Μεντουδάκη 

Εμμανουέλα, Αλικάϊ Μαρία, Σακλαμάκη Παναγιώτη, Σκουλούδη Γρηγόρη, 

Σκουραδάκη Άγγελο και Σπανό Δημήτρη, με θέμα: «Κατασκευή αεροδυναμικής 

σήραγγας για την μελέτη της κίνησης ενός ρεύματος αέρα σε σχέση με στερεά 

σώματα» (3
ο
 αναπληρωματικό μέλος της Ελληνικής αποστολής).  

 

4. Πετούσης Χρήστος, φυσικός, εκπαιδευτικός του 6
ου

  Γυμνασίου Κατερίνης, για την 

εργασία του με θέμα: «Κατασκευή ηλεκτροστατικής μηχανής Lebiez και δώδεκα (12) 

ηλεκτροστατικών διατάξεων, με υλικά καθημερινής χρήσης» (4
ο
 αναπληρωματικό 

μέλος της Ελληνικής αποστολής).  

 

  Η θεατρική παράσταση: «Εγκέφαλος και νους στο θεατρικό σανίδι», από το 3ο Γενικό 

Λύκειο Ηρακλείου, Κρήτης, με συμμετέχοντες μαθητές τους: Ανυφαντάκη Ελισάβετ, 

Επιτροπάκη Θάνο, Καλμαντή Αγγελίνα, Καρπαθάκη Αμάντα, Κοφτερίδη Ρέμη, 

Μασαούτη Τζώρτζια, Ματθαιάκη Κώστα, Μπερταχά Διαμαντένια, Μπορμπουδάκη 

Μελίνα, Πιπεράκη Ασπασία, Πλουμάκη Μαρία, Σαμπροβαλάκη Αριστοτέλη, 

Σαριτσάμη Πέλα, Σπανάκη Φαίη, Σπανάκη Στέφανο, Συλλιγάρδο Μανώλη, Σύφρη 

Μιρέλα, Τουρνάκη Νάσια, Χαλκιαδάκη Πέτρο, Χαλκιαδάκη Φώτη, Ψωμά Δανάκη και 

υπεύθυνη καθηγήτρια την Χριστοφοράτου Τάνια, βιολόγο, βραβεύτηκε και θα προταθεί από 

την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος στην Διεθνή Επιτροπή για 

παρουσίαση στο Λονδίνο τον Ιούνιο 2015. 

  

  Η Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει έπαινο στους κάτωθι 

μαθητές  για την προσπάθεια, τον καλό σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατασκευής: 
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1. Μπάικα Επιφάνιο του 2
ου

 Γενικού Λυκείου Καλυβίων, με υπεύθυνη καθηγήτρια την  

Μπούλιαρη Γεωργία, φυσικό, για την εργασία τους με θέμα: «Ηλεκτρονική 

κατασκευή φωτοπύλης – ηλεκτρονικού χρονομετρητή χαμηλού κόστους».  

 

2. Ζαϊμάκη Θεόφιλο, Γεωργακόπουλο Μιχάλη, Γιακουμάκη Μάνο, Γκούφα Νίκη, 

Μακρογιαννάκη Μιχάλη, Μαμουλάκη Κώστα, Μαρή Κατερίνα, Μπόκα 

Αλεξάνδρα, Σημαιάκη Αγάπη, Παρασύρη Λευτέρη, Δεσιπρη Ρίτα, Σημαιάκη 

Βασίλη, Φωτοπούλου Χριστιάννα, Βελιβασάκη Σταύρο, Κονιδάκη Μανώλη, 

Τρουλη Σωτηρία, Φραγκουλάκη Ιωάννα, Μαλαγαρδη Σήφη, Μεντουδάκη 

Εμμανουέλα, Αλικάϊ Μαρία, Σακλαμάκη Παναγιώτη, Σκουλούδη Γρηγόρη, 

Σκουραδάκη Άγγελο και Σπανό Δημήτρη, του Γενικού Λυκείου Γαζίου «Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλος», Ηρακλείου, Κρήτης, με υπεύθυνο καθηγητή τον Τσουτσουδάκη 

Αστρινό, φυσικό, για την εργασία τους με θέμα: «Κατασκευή αεροδυναμικής 

σήραγγας για την μελέτη της κίνησης ενός ρεύματος αέρα σε σχέση με στερεά 

σώματα». 

 

3. Σίμο Νικόλαο,  Χριστοδουλάκη Γεώργιο – Αλέξανδρο και Χρυσοσπάθη Ιωάννη, 

του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης, Δ.Δ.Ε. Ν. 

Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης, με υπεύθυνο καθηγητή τον Χατζησάββα Γεώργιο 

φυσικό, για την εργασία τους με θέμα: «Κυκλώματα Με Γραφίτη». 

 

  Να συγχαρούμε τους βραβευθέντες και όλους τους συμμετέχοντες με τις εργασίες τους. Να 

σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας στην παρούσα εκδήλωση και να 

ανανεώσουμε το ραντεβού μας για παρόμοιες εκδηλώσεις στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε 

πολύ. 

 

 
 

Πηγή φωτογραφίας: Science on  Stage Greece 

 

8
οι

 Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών 

Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 
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Εργασίες 8ων Πανελληνίων Αγώνων  

 

Κατασκευών και Πειραμάτων  

 

Φυσικών Επιστημών  
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Το οπτικό σύστημα του οφθαλμού 

 
 

Μαργαρίτης Αντώνης, Χημικός, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, 

amargariti[a]sch.gr  

Μαράκης Γιώργος, Φυσικός, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης 

marakisgk[a]gmail.com 
 

(Δεύτερο Ευρωπαϊκό Βραβείο Διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών στην κατηγορία «Η Επιστήμη 

και ο Βιώσιμος Κόσμος μας» και Βραβείο 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και 

Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 

 

Περίληψη 
 

  Ο οφθαλμός είναι ίσως το σπουδαιότερο αισθητήριο όργανο με το οποίο ο άνθρωπος 

επικοινωνεί με το εξωτερικό του περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί  ένα 

αξιοθαύμαστο οπτικό σύστημα στην ακρίβειά του, ώστε τόσο τα μακρινά όσο και τα κοντινά 

αντικείμενα να σχηματίζονται ευκρινώς πάνω στο αμφιβληστροειδή χιτώνα, έτσι ώστε ο 

εγκέφαλος να έχει μια «σαφή» εικόνα του περιβάλλοντος χώρου. Διάφορες κατασκευές έχουν 

προταθεί στο παρελθόν με σκοπό να δείξουν το οπτικό σύστημα του οφθαλμού. Αυτές 

συνήθως περιλαμβάνουν έναν συγκλίνοντα φακό για να δείξουν τη λειτουργία του 

εμμετρωπικού οφθαλμού και  ενός δεύτερου συγκλίνοντα ή ενός αποκλίνοντα φακού για να 

δείξουν τη λειτουργία του υπερμετρωπικού ή μυωπικού οφθαλμού, κατά περίπτωση. Η 

προτεινόμενη κατασκευή παρουσιάζει μια εγκάρσια τομή του οφθαλμού, αξονικού μήκους 

24cm που αντιστοιχεί σε δεκαπλάσια κλίμακα του πραγματικού μεγέθους. Για την 

προσομοίωση των οπτικών στοιχείων του οφθαλμού χρησιμοποιούνται υδρογέλες, 

κατάλληλου δείκτη διάθλασης. Η κατασκευή δεν είναι στατική, αλλά δυναμική επιτρέποντας 

την εποπτική παρουσίαση των κυριότερων οπτικών λειτουργιών του οφθαλμού, όπως την 

προσαρμογή του κρυσταλλοειδούς φακού για την ευκρινή εστίαση πάνω στον 

αμφιβληστροειδή, τόσο των μακρινών όσο και των κοντινών αντικειμένων. Επίσης με την 

κατασκευή παρουσιάζονται εποπτικά οι κυριότερες διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού, η 

αξονική – διαθλαστική μυωπία και η αξονική – διαθλαστική υπερμετρωπία.   

 

Η οπτική λειτουργία του οφθαλμού 
 

Ο οφθαλμός ως οπτικό όργανο 
 

Βασικά τμήματα του οφθαλμού 
 

Κερατοειδής: διαφανής κυρτή επιφάνεια που λειτουργεί ως συγκλίνων φακός. 

Υδατοειδές υγρό: υγρό που πληροί τον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού. 

Κόρη: Λειτουργεί ως οπή από την οποία διέρχεται το φως. 

Ίριδα: Έγχρωμη μεμβράνη που λειτουργεί ως διάφραγμα. 

Ακτινωτό σώμα: Αποτελείται από τους ακτινωτούς μυς ο οποίοι τροποποιούν την 

καμπυλότητα του φακού.  

Κρυσταλλοειδής Φακός: Η καμπυλότητά του προσαρμόζεται  (accommodation). 

Υαλοειδές σώμα: υγρό που πληροί τον οπίσθιο θάλαμο του οφθαλμού. 

mailto:amargariti@sch.gr
mailto:marakisgk@gmail.com
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Αμφιβληστροειδής χιτώνας: Φωτοευαίσθητη μεμβράνη πλούσια σε κωνία και ραβδία 

(απολήξεις νεύρων). 

Ωχρά κηλίδα: Υπεύθυνη για την κεντρική όραση, την ευκρινή όραση (λεπτομέρειες των 

αντικειμένων), καθώς και για την αντίληψη των χρωμάτων.  

Τυφλό σημείο: είναι το σημείο στο οποίο το οπτικό νεύρο εισέρχεται στον οφθαλμό. 

Χοριοειδής χιτώνας: Σκούρα μεμβράνη που απορροφά το φως που διέρχεται από τον 

αμφιβληστροειδή. 

Σκληρός χιτώνας: Σκληρή μεμβράνη που προστατεύει τον οφθαλμό. 

 

 
 

Εικόνα 1. Ανατομία  οφθαλμού 
Πηγή εικόνας: http://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-

%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-
%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-
%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-
%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-image24992479 

 

Οπτικός άξονας 
 

  Όταν μια δέσμη ακτίνων φωτός εισέρχεται στον οφθαλμό, φθάνει στον αμφιβληστροειδή 

χιτώνα περνώντας μέσα από τα ακόλουθα διαθλαστικά μέσα του οφθαλμού: 

 

1. Πρόσθια επιφάνεια κερατοειδούς με σχήμα επίμηκες ελλειψοειδές. 

2. Οπίσθια επιφάνεια κερατοειδούς, με σχήμα κατά προσέγγιση σφαιρικό. 

3. Υδατοειδές υγρό. 

4. Πρόσθια επιφάνεια φακού. 

5. Οπίσθια επιφάνεια φακού. 

6. Υαλοειδές σώμα. 

7. Αμφιβληστροειδής χιτώνας. 

 

http://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-image24992479
http://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-image24992479
http://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-image24992479
http://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-image24992479
http://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-image24992479
http://gr.dreamstime.com/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-image24992479
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  Όταν η φωτεινή ακτινοβολία περάσει από τα παραπάνω διαθλαστικά μέσα θα υποστεί 

ουσιαστική διάθλαση κυρίως από την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς και το φακό. Η 

οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς μπορεί να αγνοηθεί γιατί χωρίζει δύο οπτικά μέσα με 

σχεδόν τον ίδιο δείκτη διάθλασης.  

  Η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς αποτελεί το διαθλαστικότερο στοιχείο του 

οφθαλμού και προσφέρει τα 2/3 της συνολικής διαθλαστικής του ισχύος. Η μεγάλη 

διαθλαστική ισχύς του κερατοειδούς οφείλεται σε δύο λόγους: 

1. Στη μεγάλη κυρτότητα της κεντρικής του περιοχής. 

2. Στο γεγονός ότι αυτή η επιφάνεια χωρίζει δύο οπτικά μέσα με μεγάλη διαφορά στο δείκτη 

διάθλασης (nαέρα=1 έναντι nκερατοειδούς=1.376).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2: Σχηματική αναπαράσταση των διαθλαστικών μέσων  

με τους αντίστοιχους δείκτες  διάθλασης. 

 

  Ο φακός έχει μικρότερη διαθλαστική ισχύ από τον κερατοειδή, καθώς περιβάλλεται από το 

υδατοειδές υγρό και το υαλώδες σώμα, των οποίων οι δείκτες διάθλασης δεν διαφέρουν 

ουσιαστικά από αυτόν του φακού όπως φαίνεται στην εικόνα 2 (nφακού=1.41, nυδατοειδούς=1,336 

και nυαλωειδούς=1,336).  

  Η συνολική διαθλαστική ισχύς ενός εμμετρωπικού οφθαλμού είναι περίπου +60D. 

 

Εμμετρωπικός οφθαλμός 
 

  Εμμετρωπικός χαρακτηρίζεται ο οφθαλμός οποίος εστιάζει ευκρινώς πάνω στον 

αμφιβληστροειδή, τόσο τα μακρινά όσο και τα κοντινά αντικείμενα. Όταν μια παράλληλη 

δέσμη ακτίνων φωτός εισέρχεται στον οφθαλμό, η εικόνα του αντικειμένου εστιάζεται στον 

αμφιβληστροειδή και πιο συγκεκριμένα στο κεντρικό βοθρίο. 

 
Εικόνα 3 : Εμμετρωπικός οφθαλμός 

Πηγή εικόνας: https://www.flickr.com/photos/nationaleyeinstitute/7543920666 

κερατοειδής 

αμφιβληστροειδής n=1,41 

 
n=1,336 

n=1,376 

 

https://www.flickr.com/photos/nationaleyeinstitute/7543920666
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  Ο οφθαλμός δεν είναι ένα στατικό όργανο γι’ αυτό και ένα αντικείμενο μπορεί να εστιαστεί 

καθαρά στον αμφιβληστροειδή εντός ενός εύρους αποστάσεων. Το πιο κοντινό αντικείμενο 

που μπορεί να εστιαστεί καθαρά ονομάζεται εγγύς σημείο, ενώ το πιο μακρινό άπω σημείο 

του οφθαλμού. 

  Στον εμμετρωπικό οφθαλμό το άπω σημείο είναι το άπειρο.  Η διαφορά μεταξύ του εγγύς 

σημείου και του απώτερου σημείου ονομάζεται εύρος προσαρμογής και αποτελεί την 

περιοχή εντός της οποίας τα αντικείμενα μπορούν να εστιαστούν καθαρά στον 

αμφιβληστροειδή. Ο υπολογισμός της προσαρμογής (σε διοπτρίες) που απαιτείται για 

ευκρινή όραση σε μια ορισμένη απόσταση ισούται με το αντίστροφο αυτής της απόστασης, 

π.χ. για απόσταση 2 m απαιτείται προσαρμογή 0.5 D. Ο μηχανισμός της προσαρμογής 

οφείλεται στη δράση του ακτινωτού μυ. Όταν ο ακτινωτός μυς συσπάται, οι ίνες της Ζιννείου 

ζώνης χαλαρώνουν, η τάση που ασκούν στην περιφέρεια του φακού μειώνεται και ο 

οφθαλμός αποκτά την μέγιστη διαθλαστική του ισχύ για να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα 

(εγγύς σημείο). Το αντίθετο συμβαίνει όταν ο ακτινωτός μυς χαλαρώνει εστιάζοντας στα 

μακρινά αντικείμενα (απώτερο σημείο).  

 

Διαθλαστικά σφάλματα 
 

  Αμμετρωπικός  χαρακτηρίζεται ο οφθαλμός ο οποίος δεν επιτυγχάνει ευκρινή εστίαση 

πάνω στον αμφιβληστροειδή, είτε στα μακρινά είτε στα κοντινά αντικείμενα. Να σημειωθεί 

ότι μέχρι και +2 D υπερμετρωπικός οφθαλμός θεωρείται εμμετρωπικός καθώς με τη 

διαδικασία της προσαρμογής του κρυσταλλοειδούς φακού το αντικείμενο δύναται να 

εστιασθεί ευκρινώς πάνω στον αμφιβληστροειδή. Οφθαλμός που δεν εστιάζει ευκρινώς τα 

αντικείμενα πάνω στον αμφιβληστροειδή λέμε ότι παρουσιάζει διαθλαστικές ανωμαλίες. Τα 

κυριότερα διαθλαστικά σφάλματα είναι τα παρακάτω. 

 
  Μυωπία: Όταν η προσπίπτουσα δέσμη ακτίνων δεν μπορεί να εστιασθεί πάνω στον 

αμφιβληστροειδή αλλά εστιάζεται πιο μπροστά από αυτόν η εικόνα του αντικειμένου δεν 

είναι ευκρινής και η κατάσταση ονομάζεται μυωπία.  

 

 
 

Εικόνα 4 : Μυωπικός οφθαλμός 
Πηγή εικόνας: https://www.flickr.com/photos/nationaleyeinstitute/7543920548/in/photostream/ 

 

https://www.flickr.com/photos/nationaleyeinstitute/7543920548/in/photostream/
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  Το άπω σημείο σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι το άπειρο αλλά βρίσκεται σε μια 

απόσταση μπροστά από τον κερατοειδή. Η απόσταση του άπω σημείου από τον κερατοειδή 

(σε μέτρα) και ο βαθμός της μυωπίας (σε διοπτρίες) συνδέονται με την αντίστροφη σχέση, 

π.χ. το άπω σημείο ενός οφθαλμού με -5 D είναι 1/5=0,20 m μπροστά από τον κερατοειδή. 

  Η μυωπία οφείλεται συνήθως σε αύξηση του μήκους του προσθιοπίσθιου άξονα του 

οφθαλμού οπότε ονομάζεται αξονική μυωπία. Επιπρόσθετα μπορεί να οφείλεται σε αύξηση 

της διαθλαστικής ισχύος του οφθαλμού λόγω αύξησης της κυρτότητας είτε της πρόσθιας 

επιφάνειας του κερατοειδούς είτε του κρυσταλλοειδούς φακού, οπότε ονομάζεται 

διαθλαστική μυωπία.  

  Αν σε έναν εμμετρωπικό οφθαλμό το αξονικό μήκος του αυξηθεί κατά δl, ο οφθαλμός θα 

καταστεί μυωπικός σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: δL≈-δl*F2/n, όπου δL το διαθλαστικό 

σφάλμα που οφείλεται στην αλλαγή του αξονικού μήκους, F η συνολική διαθλαστική ισχύς 

του οφθαλμού (~60 D) και n ο δείκτης διάθλασης του κερατοειδούς. 

  Αντίστοιχα αν σε έναν εμμετρωπικό οφθαλμό ο κερατοειδής γίνει πιο κυρτός, το οποίο 

οφείλεται κυρίως στην μείωση της ακτίνας καμπυλότητας της πρόσθιας επιφάνειας του 

κερατοειδούς, ο οφθαλμός θα καταστεί μυωπικός σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:  

Fc=(n-1)/r, όπου Fc η ισχύς της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς, n ο δείκτης 

διάθλασης του κερατοειδούς και r η ακτίνα καμπυλότητας της.  

  
 Υπερμετρωπία: Στον υπερμετρωπικό οφθαλμό η εστία της προσπίπτουσας δέσμης των 

ακτίνων βρίσκεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή.  

  Όπως και στην περίπτωση της μυωπίας, ο βαθμός της υπερμετρωπίας συνδέεται με την 

απόσταση από το άπω σημείο με αντίστροφη σχέση, π.χ. το άπω σημείο ενός οφθαλμού με 

υπερμετρωπία +2 D βρίσκεται 1/2=0,5 m πίσω από τον κερατοειδή. Η υπερμετρωπία 

διακρίνεται όπως και η μυωπία σε αξονική υπερμετρωπία, όταν ο προσθιοπίσθιος άξονας 

είναι μικρότερος από το φυσιολογικό, συνοδευόμενος συνήθως και από μικρούς οφθαλμούς 

και σε διαθλαστική υπερμετρωπία, όταν η κυρτότητα οποιασδήποτε επιφάνειας του 

οφθαλμού (συνήθως του κερατοειδούς ) είναι μικρότερη της φυσιολογικής. 

 

 
 

Εικόνα 5 : Υπερμετρωπικός οφθαλμός 
Πηγή εικόνας: https://www.flickr.com/photos/nationaleyeinstitute/20258792625/ 

 

https://www.flickr.com/photos/nationaleyeinstitute/20258792625/
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  Ο παράγοντας που σχετίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την ύπαρξη αμετρωπίας είναι το 

αξονικό μήκος. Περίπου το 50% των αμετρωπιών έχουν ως αιτία το αξονικό μήκος, το 20% 

την διαθλαστική ισχύ του κερατοειδούς, το 5% το βάθος του προσθίου θαλάμου και το 

υπόλοιπο 25% συνδέεται με άγνωστες παραμέτρους. 

 

Κατασκευή 
 

Σκοπός της κατασκευής 

 

  Η προτεινόμενη κατασκευή συνίσταται σε μια εγκάρσια προσομοίωση του οφθαλμού σε 

κλίμα 10:1, με σκοπό να δειχθεί και κατανοηθεί καλύτερα η λειτουργία του οφθαλμού ως 

οπτικού οργάνου. 

  Ειδικότερα με την κατασκευή θα δειχθεί πως εστιάζονται οι ακτίνες φωτός που προέρχονται 

από μακρινά αντικείμενα στον αμφιβληστροειδή χιτώνα και πως το ίδιο συμβαίνει για τις 

ακτίνες που προέρχονται από κοντινά αντικείμενα, λόγω της κατάλληλης προσαρμογής 

(accomodation) που συμβαίνει στο σχήμα του κρυσταλλοειδούς φακού. 

  Επίσης θα δειχθεί πως δημιουργούνται και πως διορθώνονται ορισμένες διαθλαστικές 

ανωμαλίες του οφθαλμού όπως είναι η αξονική και διαθλαστική μυωπία και η αξονική και 

διαθλαστική υπερμετρωπία. 
 

Υλικά και συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν 
 

 Γυάλινη επιφάνεια διαστάσεων 30 cm × 40 cm. 

 Λωρίδες διαφανούς ζελατίνης για την κατασκευή του περιγράμματος του 

κερατοειδούς  και του φακού. 

 Λωρίδα ημιδιαφανούς ζελατίνης για την κατασκευή του περιγράμματος του 

οφθαλμού. 

 Μεταλλική επιφάνεια από σίδηρο μεγέθους  30 cm × 40 cm. 

 Μαγνήτες. 

 Διαλύματα ζάχαρης και ζελατίνης ζαχαροπλαστικής στο νερό με διάφορες 

περιεκτικότητες ώστε να επιτυγχάνεται ο διαφορετικός δείκτης διάθλασης των 

διάφορων τμημάτων του οφθαλμού. 

 Δύο συσκευές παραγωγής laser, πράσινου και κόκκινου χρώματος. 

 Το γεωμετρικό μοντέλο οφθαλμού του νομπελίστα Σουηδού Allvar Gullstrand
1
, 

εκτυπωμένο σε Α3 διάσταση και σε κλίμακα 10:1.  

 Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς. 

 Προβολέας Ρόϊτερ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Allvar Gullstrand (5 June 1862 – 28 July 1930) was a Swedish ophthalmologist and optician. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
http://en.wikipedia.org/wiki/Ophthalmologist
http://en.wikipedia.org/wiki/Optician
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Διαδικασία κατασκευής 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Σε πρώτη φάση το γεωμετρικό μοντέλο του οφθαλμού εκτυπωμένο σε Α3 χαρτί, 

τοποθετήθηκε στη μια πλευρά της γυάλινης επιφάνειας. Στη συνέχεια κόπηκαν ζελατίνες σε 

λωρίδες πλάτους 3,5 cm από τις οποίες κατασκευάστηκαν τα περιγράμματα του οφθαλμού, 

του κερατοειδούς και του φακού. Κολλήθηκαν με σιλικόνη τα περιγράμματα αυτά πάνω στη 

γυάλινη επιφάνεια και έτσι δημιουργήθηκε ένα εκμαγείο για τα διάφορα τμήματα του 

οφθαλμού.  

   Στη συνέχεια παρασκευάσθηκαν τρία διαφορετικά διαλύματα ζάχαρης σε νερό με 

περιεκτικότητες 2,5% w/w, 26% w/w και 50% w/w, προκειμένου αυτά να έχουν τους ίδιους 

δείκτες διάθλασης με το  υδατοειδές υγρό – υαλοειδές σώμα (n=1,33), τον κερατοειδή χιτώνα 

(n=1,37) και τον κρυσταλλοειδή φακό (n=1,41), αντίστοιχα. Στα διαλύματα αυτά προστέθηκε 

κατάλληλη ποσότητα ζελατίνης ζαχαροπλαστικής. Το κάθε διάλυμα μεταγγίστηκε  

προσεκτικά σε κάθε εκμαγείο και όλη η κατασκευή τοποθετήθηκε στο ψυγείο για 2 ώρες. 

Κατά την ψύξη τα διαλύματα έπηξαν σε υδρογέλες, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

διαμόρφωσης του σχήματος του κερατοειδούς, του φακού αλλά και ολόκληρου του βολβού. 

Κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια τοποθετήθηκε μεταλλική επιφάνεια σιδήρου. Αυτό παρέχει 

τη δυνατότητα, τοποθετώντας ισχυρούς μαγνήτες σε κατάλληλες θέσεις να μεταβάλλεται το 

αξονικό μήκος του ομοιώματος του οφθαλμού, ώστε να δειχθεί η αξονική μυωπία και 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 38 - 

υπερμετρωπία αντίστοιχα, αλλά και η δυνατότητα διόρθωσης των διαθλαστικών αυτών 

σφαλμάτων μέσω κατάλληλων φακών. Επίσης με τη διαμόρφωση του σχήματος του φακού 

επιτρέπεται να δειχθεί και ο ρόλος της προσαρμογής (accomodation) του κρυσταλλοειδούς 

φακού στην οπτική λειτουργία του οφθαλμού. 

 

Εμμετρωπικός οφθαλμός Εμμετρωπικός οφθαλμός 

 

 
Εμμετρωπικός οφθαλμός (με προβολέα Ρόϊτερ) 

 

Μυωπικός οφθαλμός 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Optician


 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 39 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή φωτογραφίας: Science on  Stage Greece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή φωτογραφίας: Science on  Stage Greece 

 

Science on Stage Festival 2015, 

Queen Mary University of London 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 40 - 

«Oberpfaffenhofen, έχουμε πρόβλημα!» Μία διερευνητική μελέτη της 

εκπομπής, διάδοσης και λήψης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με μία 

συσκευή βίντεο (VCR) και μία αναλογική τηλεόραση 

 

Πιερράτος Θεόδωρος, Φυσικός (PhD), Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου, pierratos[a]gmail.com 

 Τσακμάκη Παρασκευή, Φυσικός (MSc), 3
ο
 ΓΕ.Λ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, 

vtsakmaki[a]gmail.com 

 

( Presentation σε ολομέλεια στο πανευρωπαϊκό φεστιβάλ  Science on Stage – Europe 

και Βραβείο 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 

 

Εισαγωγή 
 

  Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα απλό στην εκτέλεση αλλά εντυπωσιακό πείραμα: η 

ασύρματη μετάδοση εικόνας και ήχου με μία συσκευή βίντεο VCR και μία τηλεόραση (ή 

έναν υπολογιστή με κάρτα τηλεόρασης). Αξιοποιείται ο διαμορφωτής RF που υπάρχει στην 

έξοδο μίας συσκευής VCR για την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Παρέχεται έτσι η 

δυνατότητα διερεύνησης από τους μαθητές διάφορων χαρακτηριστικών των 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων αλλά και φαινομένων που σχετίζονται με τη διάδοσή τους. 

  Συγκεκριμένα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τα φαινόμενα της 

ανάκλασης, της συμβολής και της πόλωσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ενώ μπορούν 

να προσομοιώσουν την επίδραση των κεραυνών, της βροχόπτωσης και των ηλιακών 

καταιγίδων στην ποιότητα των τηλεπικοινωνιών καθώς και την αναμετάδοσης σήματος που 

καθιστά δυνατή την επικοινωνία μέσω δορυφόρων. 

 

Α. Η βασική πειραματική διάταξη 
 

  Για να μπορέσουν οι μαθητές να διερευνήσουν διάφορα φαινόμενα που σχετίζονται με τη 

διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε έναν πομπό και 

σε ένα δέκτη ώστε, μεταβάλλοντας τα χαρακτηριστικά τους, να καταφέρουν να φτάσουν σε 

συμπεράσματα που αποκαλύπτουν μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες των κυμάτων αυτών. 

  Αντί να προσφύγουμε σε εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό θα αξιοποιήσουμε ως 

δέκτη μία τηλεόραση ή έναν Η/Υ εξοπλισμένο με TV Tuner (κάρτα τηλεόρασης), ενώ ως 

πομπό θα αξιοποιήσουμε μία (μάλλον παροπλισμένη πλέον) συσκευή βίντεο VCR (Video 

Cassette Recorder)[1].  

 

Υλικά που θα χρειαστούν 

 

1 βίντεο VCR με έξοδο RF 

1 συσκευή τηλεόρασης (ή εναλλακτικά Η/Υ με κάρτα TV tuner) 

1 ομοαξονικό καλώδιο 75-ohm (αρσενικό - θηλυκό) μήκους περίπου 1 m 

2 στατήρες 

2 σφιγκτήρες 

 

Τι θα κάνετε 

 

mailto:pierratos@gmail.com
mailto:vtsakmaki@gmail.com
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Αποκατάσταση επικοινωνίας μεταξύ συσκευής VCR και τηλεόρασης ή TV Tuner 

 

  Συνδέστε τη συσκευή VCR με την τηλεόραση ή το TV Tuner του υπολογιστή σας με το 

ομοαξονικό καλώδιο. Συνδέστε την έξοδο RF OUT της συσκευής VCR με την είσοδο 

ANTENNA της αντίστοιχης συσκευής λήψης. Ενεργοποιήστε τη συσκευή VCR και την 

τηλεόραση και από το μενού της τηλεόρασης επιλέξτε σάρωση (αντίστοιχα κάνετε αν 

χρησιμοποιείτε κάποιο TV Tuner). Συνήθως, τα προεπιλεγμένα κανάλια εκπομπής των 

συσκευών VCR είναι το κανάλι 22 (με συχνότητα εκπομπής f1=472250 kHz = 4,7225·10
8
 Hz) 

ή το κανάλι 36 (με συχνότητα εκπομπής f2=591250 kHz = 5,9125·10
8
 Hz). Μπορείτε 

οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξετε τη συχνότητα εκπομπής από το μενού επιλογών της 

συσκευής VCR (συνήθως ακολουθείται η διαδρομή, ανάλογα με τη συσκευή, 

MENUINITIAL SET UPRF OUT). 

  Όταν αποκατασταθεί επικοινωνία μεταξύ συσκευής VCR και τηλεόρασης ή TV Tuner, θα 

πρέπει να βλέπετε στο δέκτη μια μπλε οθόνη ή το χαρακτηριστικό μενού επιλογών της 

συσκευής VCR. Αν τοποθετήσετε μία κασέτα στη συσκευή VCR και τη θέσετε σε κατάσταση 

PLAY πρέπει να βλέπετε το περιεχόμενο της κασέτας να προβάλλεται στην οθόνη σας.  

 

Προετοιμασία της διάταξης 

   

  Κλείστε τις δύο συσκευές, αποσυνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο και κόψτε το στη μέση με 

ένα ψαλίδι ή ένα κοπίδι. Για κάθε ένα (Εικόνα 1α) από τα δύο κομμάτια που προκύπτουν: α. 

βγάλτε, με ένα κοπίδι, το πλαστικό κυλινδρικό φύλλο του καλωδίου σε μήκος περίπου 10 cm 

από το σημείο τομής του αρχικού καλωδίου. Θα αποκαλυφθεί ένα χάλκινο σωληνωτό 

συρμάτινο πλέγμα που περιβάλει ένα σωληνοειδές μονωτικό στρώμα πλαστικού, το οποίο με 

τη σειρά του περιβάλλει ένα εσωτερικό χάλκινο αγωγό (Εικόνα 1β). β. αποπλέξτε 

προσεκτικά, χωρίς να το κόψετε, το χάλκινο πλέγμα ώστε να μπορέσετε να βγάλετε μέσα από 

αυτό το πλαστικό σωληνοειδές με το ενσωματωμένο σύρμα (Εικόνα 1γ). γ. Πλέξτε το 

χάλκινο πλέγμα γύρω από τον άξονά του ώστε να σχηματίσετε ένα «χοντρό» χάλκινο σύρμα. 

δ. Διπλώστε τα δύο μέρη που έχετε απομονώσει ώστε να είναι στην ίδια διεύθυνση μεν αλλά 

αντικριστά, όσο το δυνατόν κάθετα στο υπόλοιπο καλώδιο (Εικόνα 1δ). 

 

 
 
   Εικόνες 1α, β, γ, δ. Δημιουργώντας κεραίες εκπομπής και λήψης με ένα ομοαξονικό καλώδιο. 
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  Συνδέστε το καλώδιο με το αρσενικό βύσμα στην έξοδο RF OUT της συσκευής VCR 

(Εικόνα 2α). Αυτό θα αποτελεί πλέον τη διπολική κεραία εκπομπής. Συνδέστε το καλώδιο με 

το θηλυκό βύσμα στην είσοδο ANTENNA της τηλεόρασης ή της κάρτας TV TUNER 

(Εικόνα 2β). 

  Για να διατηρήσετε τις δύο κεραίες σε σταθερό προσανατολισμό (π.χ. κατακόρυφο) 

στερεώστε τις με τη βοήθεια ενός στατήρα και ενός κατάλληλου σφιγκτήρα (Εικόνες 2β και 

3). Τοποθετήστε τις δύο κεραίες στο ίδιο ύψος από το τραπέζι, π.χ. σε ύψος 25 cm και 

ρυθμίστε την μεταξύ τους απόσταση σε περίπου 45 cm (Εικόνα 3).  

  Αυτή είναι η βασική διάταξη των πειραματισμών που θα ακολουθήσουν.  

 

 
 

Εικόνα 2. α. Σύνδεση της κεραίας εκπομπής στην έξοδο RF OUT της συσκευής VCR. 

 β. Σύνδεση της κεραίας λήψης σε TV Tuner που συνδέεται σε θύρα USB υπολογιστή. 

 

  Ανοίξτε τη συσκευή VCR και θέστε την τηλεόραση ή το TV Tuner στο κανάλι που έχετε 

συντονίσει (π.χ. στο κανάλι 22). Μολονότι δεν υπάρχει ενσύρματη επαφή μεταξύ VCR και 

τηλεόρασης βλέπετε στην οθόνη σας, με ελαφρύ «χιόνι» ό,τι προβάλλει η συσκευή VCR 

(Εικόνα 3). Το σήμα μεταφέρεται ασύρματα στη συχνότητα του καναλιού που έχετε επιλέξει 

(εδώ στη συχνότητα f1= 4,7225·10
8
 Hz). 

 

Πώς λειτουργεί; 

   

  Οι πρώτες αναλογικές τηλεοράσεις σχεδιάστηκαν για να δέχονται σήματα μέσω της 

ατμόσφαιρας (σήματα που εκπέμπει ένας τηλεοπτικός σταθμός και λαμβάνει η κεραία λήψης 

της τηλεόρασης). Προκειμένου μία αναλογική τηλεόραση να απεικονίσει εικόνες που 

προέρχονταν από άλλες πηγές (π.χ. συσκευή VCR ή οικιακό υπολογιστή) έπρεπε τα δεδομένα 

που δέχεται να διαμορφώνονται στη μορφή που η τηλεόραση αναγνώριζε. Τεχνικά, αυτό 

σημαίνει ότι τα δεδομένα που στέλνονται προς την τηλεόραση πρέπει να μεταφερθούν με ένα 

φέρον κύμα μίας συγκεκριμένης συχνότητας έχοντας υποστεί διαμόρφωση κατά πλάτος ή 

συχνότητα [2]. 

  Για να επιτευχθεί αυτό, στην έξοδο της συσκευής VCR υπάρχει ένας διαμορφωτής RF (RF 

modulator), ένα κύκλωμα που μετατρέπει την πληροφορία που προκύπτει από την ανάγνωση 

μίας κασέτας σε σήμα που μπορεί να ανιχνευτεί από μία συσκευή όπως μία τηλεόραση ένα 

ραδιόφωνο, όπου και γίνεται η αντίστροφη διαδικασία [3], [4]. Για λόγους ποιότητας της 

εικόνας η πληροφορία αυτή μεταφέρεται με ένα ομοαξονικό καλώδιο, όπως υποδεικνύει 

όμως το συγκεκριμένο πείραμα αυτό δεν είναι απαραίτητο.  

  Ωστόσο, λόγω της μικρής ισχύος του σήματος εξόδου (μεταξύ 1 μW και μερικών mW, 

ανάλογα με τη συσκευή VCR [5]), οι δύο κεραίες πρέπει να είναι σχετικά κοντά. Έτσι, αν 

προσπαθήσετε να φέρετε πιο κοντά τις δύο κεραίες η ποιότητα της εικόνας βελτιώνεται (τα 

«χιόνια» μειώνονται) ενώ αν τις απομακρύνετε η ποιότητα χειροτερεύει (η εικόνα γίνεται 
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αρχικά ασπρόμαυρη και αν η απόσταση ξεπεράσει το 1 m το σήμα εξασθενεί σημαντικά, 

σχεδόν χάνεται). Εδώ επιλέξαμε την απόσταση των 45 cm γιατί οδηγεί σε ικανοποιητική 

ποιότητα λήψης και ταυτόχρονα αφήνει στον πάγκο εργασίας επαρκή χώρο για την 

πραγματοποίηση πειραματισμών. 

  Παρά την απλότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε και την όχι τέλεια ποιότητα εικόνας 

που επιτυγχάνεται, είμαστε πλέον σε θέση να διερευνήσουμε τις βασικές ιδιότητες των 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

 

 
 

Εικόνα 3. Η βασική διάταξη. Οι δύο κεραίες βρίσκονται, κατακόρυφα, απέναντι η μία από την 

άλλη σε απόσταση 45 cm. Το σήμα λαμβάνεται και απεικονίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. 

 

Β. Ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
 

  Με την παραπάνω διάταξη μπορούμε να ελέγξουμε/επιβεβαιώσουμε διάφορα φαινόμενα 

που αφορούν την μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Προτείνεται να ακολουθηθεί η 

μέθοδος της καθοδηγούμενης ανακάλυψης [6]: θέτουμε ερωτήματα στους μαθητές και 

περιμένουμε από αυτούς να αξιοποιήσουν τη βασική πειραματική διάταξη και όσα υλικά 

κρίνουν χρήσιμα από το εργαστήριο, για να καταλήξουν σε απαντήσεις και συμπεράσματα. 

Ενθαρρύνουμε επίσης τους μαθητές να θέσουν δικά τους ερωτήματα και να επιχειρήσουν να 

σχεδιάσουν τις κατάλληλες πειραματικές διαδικασίες για να τα ελέγξουν.  

  Ακολουθούν ενδεικτικές πειραματικές δραστηριότητες.  

 

1. Πόλωση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
 

Ενδεικτικά ερωτήματα 

   

  Πώς επηρεάζεται η λήψη του σήματος από τον προσανατολισμό των δύο κεραιών; Πώς 

μπορούμε να το ελέγξουμε; 

 

Υλικά που απαιτούνται 

   

Δεν απαιτούνται επιπλέον υλικά πέρα από τη βασική διάταξη. 

 

Πειραματικές διαδικασίες 
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  Στρέψτε τη μία από τις δύο κεραίες, π.χ. την κεραία εκπομπής, ώστε να γίνει οριζόντια. Η 

κεραία λήψης παραμένει κατακόρυφη (Εικόνα 4). Τι παρατηρείτε να συμβαίνει ενώ στρέφετε 

την κεραία; (Μεταβάλλεται η ποιότητα λήψης. Όταν  οι δύο κεραίες αποκτούν κάθετους μεταξύ 

τους προσανατολισμούς το σήμα χάνεται εντελώς και η οθόνη γεμίζει «χιόνια» 

(http://youtu.be/ad_Emvaxkx8).)  

  Γιατί; (Τα κύματα που εκπέμπονται από την κεραία εκπομπής είναι γραμμικά πολωμένα με 

διεύθυνση πόλωσης αυτήν της διεύθυνσης της κεραίας: κατακόρυφη. Επειδή η κεραία λήψης 

έχει προσανατολισμό οριζόντιο τα ελεύθερα ηλεκτρόνιά της δεν μπορούν να τεθούν σε 

εξαναγκασμένη ταλάντωση από το Η/Μ κύμα στη διεύθυνση της κεραίας γεγονός που οδηγεί 

στην αποτυχία επαγωγικής σύζευξης των δύο κεραιών και επομένως της λήψης του σήματος.) 

  Στρέψτε και τις δύο κεραίες οριζόντια. Τι παρατηρείτε να συμβαίνει; (Η εικόνα επανέρχεται: 

η ποιότητα λήψης δεν επηρεάζεται από τον προσανατολισμό των δύο κεραιών σε σχέση με τον 

πάγκο εργασίας αλλά μόνο με τη μεταξύ τους σχετική θέση.) 

 

 
 

Εικόνα 4. Οι δύο κεραίες έχουν κάθετους προσανατολισμούς.  

Το σήμα που λαμβάνεται είναι ανεπαρκές. Η οθόνη δείχνει μόνο «χιόνια». 

 

2. Παρεμβολή αντικειμένων μεταξύ των δύο κεραιών 
 

Ενδεικτικά ερωτήματα 

 

  Πώς επηρεάζεται άραγε η λήψη του σήματος από την παρεμβολή ανάμεσα στις δύο κεραίες 

διάφορων αντικειμένων; Τι είδους υλικά έχει ενδιαφέρον να παρεμβάλλουμε; Παίζει ρόλο ο 

προσανατολισμός τους; (Έχει ενδιαφέρον να παρεμβάλλουμε αγώγιμα υλικά, μονωτές 

(διηλεκτρικά) καθώς και ανακλαστικά (λεία) υλικά.) 

 

2.1 Παρεμβολή διηλεκτρικού (φελιζόλ) 

 

Υλικά που απαιτούνται 

   

Η βασική διάταξη 

 Ένα μεγάλο κομμάτι φελιζόλ 

 

Πειραματικές διαδικασίες 

   

  Ενώ υπάρχει ζεύξη μεταξύ των δύο κεραιών και στην οθόνη προβάλλεται το σήμα του 

βίντεο, τοποθετήστε ανάμεσα στις κεραίες το φελιζόλ (Εικόνα 5). Πώς επηρεάζεται η λήψη 

http://youtu.be/ad_Emvaxkx8
https://www.youtube.com/watch?v=ad_Emvaxkx8)
https://www.youtube.com/watch?v=ad_Emvaxkx8)
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του σήματος; (Το σήμα δεν επηρεάζεται, η ποιότητα της εικόνας παραμένει σταθερή 

(http://youtu.be/ad_Emvaxkx8)  για κάθε προσανατολισμό του φελιζόλ.) 

  Γιατί; (το φελιζόλ είναι διηλεκτρικό υλικό και η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε 

αυτά τα υλικά δεν επηρεάζεται σημαντικά [7] ) 

 

 
Εικόνα 5. Μεταξύ των δύο κεραιών παρεμβάλλεται διηλεκτρικό υλικό (κομμάτι φελιζόλ).  

Η λήψη του σήματος παραμένει ανεπηρέαστη. 

 

2.2 Παρεμβολή αγώγιμου υλικού (αλουμινόχαρτο) 

 

Υλικά που απαιτούνται 

  

  Η βασική διάταξη 

  Αλουμινόχαρτο 

 

Πειραματικές διαδικασίες 

    

  Ενώ υπάρχει ζεύξη μεταξύ των δύο κεραιών και στην οθόνη προβάλλεται το σήμα του 

βίντεο, τοποθετήστε ανάμεσα στις κεραίες  αλουμινόχαρτο (Εικόνα 6). Πώς επηρεάζεται η 

λήψη του σήματος; (Το σήμα χάνεται, η οθόνη γεμίζει χιόνια (http://youtu.be/-mtcYq4HGsg)  

για κάθε προσανατολισμό του φύλλου αλουμινόχαρτου.) 

  Γιατί; (Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα πρώτον, ανακλάται στην επιφάνεια του αγώγιμου υλικού 

και δεύτερον, απορροφάται ισχυρά κατά τη διάδοσή του σε αυτό. Συνεπώς το κύμα δεν 

διέρχεται και η λήψη χάνεται [8]) 

 

 
 

Εικόνα 6. Μεταξύ των δύο κεραιών παρεμβάλλεται αγώγιμη επιφάνεια (κομμάτι αλουμινόχαρτο). 

Η κεραία λήψης δεν λαμβάνει σήμα. Η οθόνη γεμίζει «χιόνια». 

http://youtu.be/ad_Emvaxkx8
http://youtu.be/-mtcYq4HGsg
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2.3 Παρεμβολή οριζόντιου/κάθετου αγώγιμου πλέγματος 

 

Υλικά που απαιτούνται 

   

  Η βασική διάταξη 

  Μία μεταλλική σχάρα με παράλληλα σύρματα (π.χ. από ένα ηλεκτρικό φούρνο) 

 

Πειραματικές διαδικασίες 

   

  Ενώ υπάρχει ζεύξη μεταξύ των δύο κεραιών και στην οθόνη προβάλλεται το σήμα του 

βίντεο, τοποθετήστε ανάμεσα στις κεραίες τη σχάρα με τα σύρματά της να είναι παράλληλα 

στη διεύθυνση των δύο κεραιών (Εικόνα 7). Πώς επηρεάζεται η λήψη του σήματος; (Το σήμα 

χάνεται και η οθόνη γεμίζει «χιόνια» (https://www.youtube.com/watch?v=4w7XtxPxuRs).) 

  Γιατί; (Το μήκος κύματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το 

πείραμα είναι, με δεδομένη τη συχνότητα f1, λ≈0,63 m. Τα παράλληλα με την κεραία σύρματα 

της σχάρας απέχουν μεταξύ τους περίπου 1 cm, άρα τα κύματα “βλέπουν” τη σχάρα ως μία 

αγώγιμη επιφάνεια στην οποία ανακλώνται. Η λήψη διακόπτεται όπως και στην περίπτωση του 

αλουμινόχαρτου. Προσέξτε ότι οι κεραίες τηλεόρασης στις ταράτσες των σπιτιών έχουν στο 

πίσω μέρος τους μία σειρά από σύρματα παράλληλα στην κεραία λήψης: πρόκειται για 

ανακλαστήρα που επιστρέφει πίσω και ενδυναμώνει το σήμα που φτάνει στην κεραία). 

 

 
 

Εικόνα 7. Μεταξύ των δύο κεραιών παρεμβάλλεται μία σχάρα με τα σύρματά της παράλληλα  

στην διεύθυνση της κεραίας εκπομπής. Η οθόνη γεμίζει «χιόνια». 

 

    Περιστρέψτε τη σχάρα κατά 90° ώστε τα σύρματά της να είναι κάθετα στη διεύθυνση των 

δύο κεραιών και τοποθετήστε την ανάμεσα στις δύο κεραίες (Εικόνα 8). Πώς επηρεάζεται η 

λήψη του σήματος; (Το σήμα παραμένει ανεπηρέαστο και η ποιότητα της εικόνας είναι 

σταθερή). 

  Γιατί; (Ο προσανατολισμός των συρμάτων είναι κάθετος σε αυτόν της κεραίας εκπομπής, άρα 

δεν μπορούν να επαχθούν ρεύματα στη διεύθυνση της κεραίας, τα οποία θα προκαλούσαν 

https://www.youtube.com/watch?v=4w7XtxPxuRs
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τελικά την ανάκλαση του κύματος. Το σήμα διέρχεται κανονικά από το πλέγμα και η οθόνη 

απεικονίζει το σήμα που λαμβάνεται.) 

 

 
 

Εικόνα 8. Μεταξύ των δύο κεραιών παρεμβάλλεται μία σχάρα με τα σύρματά της κάθετα  

στην διεύθυνση της κεραίας εκπομπής. Η λήψη του σήματος παραμένει ανεπηρέαστη. 

 

3. Ανάκλαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 

 
Ενδεικτικά ερωτήματα 

 

  Μπορούν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα να ανακλαστούν όπως και το φως; Ισχύει ο 2ος 

νόμος της ανάκλασης; 

 

Υλικά που απαιτούνται 

   

  Η βασική διάταξη 

  Μία μεταλλική σχάρα με παράλληλα σύρματα (π.χ. από ένα ηλεκτρικό φούρνο) 

  Αλουμινόχαρτο 

  Μία βάση στήριξης της σχάρας (π.χ. ένα μικρό κουτί) 

 

Πειραματικές διαδικασίες 

    

  Ενώ υπάρχει ζεύξη μεταξύ των δύο κεραιών και στην οθόνη προβάλλεται το σήμα του 

βίντεο, τοποθετήστε ανάμεσα στις κεραίες αλουμινόχαρτο (Εικόνα 6). Το σήμα χάνεται, όπως 

παρατηρήθηκε κατά τη δραστηριότητα 2.2 (βλ. παραπάνω). Τοποθετήστε τη σχάρα, με τα 

σύρματά της παράλληλα στη διεύθυνση των κεραιών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 9.  

  Μετακινήστε τη σχάρα μπρος – πίσω (πλησιάζοντας ή απομακρύνοντας το επίπεδο της 

σχάρας από το νοητό επίπεδο που ορίζουν οι δύο κεραίες) και παρατηρήστε την οθόνη του 

δέκτη. Τι συμβαίνει; (Για κάποια θέση της σχάρας το σήμα επανέρχεται στην οθόνη, μολονότι 

η ποιότητά του δεν είναι άριστη.) 

  Γιατί; (Το απευθείας σήμα παρεμποδίζεται από το αλουμινόχαρτο. Ωστόσο, σήμα από την 

κεραία προσπίπτει στην ανακλαστική επιφάνεια που σχηματίζει η σχάρα και ανακλάται με 

γωνία ίση με τη γωνία πρόσπτωσης. Μετακινώντας μπρος – πίσω της σχάρα επιτυγχάνεται η 

κατάλληλη γεωμετρία ώστε το ανακλώμενο σήμα να κατευθυνθεί προς την κεραία λήψης. Η 
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ποιότητα του σήματος δεν είναι άριστη καθώς κατά την ανάκλαση μέρος της ενέργειας του 

κύματος απορροφάται από την ανακλαστική επιφάνεια.) 

  Τι θα γίνει αν η σχάρα τοποθετηθεί με τα σύρματά της οριζόντια; (Το σήμα θα χαθεί, καθώς, 

όπως δείχθηκε και στη δραστηριότητα 2.3, η οριζόντια σχάρα δεν μπορεί να ανακλάσει το 

κατακόρυφα γραμμικά πολωμένο κύμα.) 

 

 
 

Εικόνα 9. Μεταξύ των δύο κεραιών παρεμβάλλεται αγώγιμη επιφάνεια (αλουμινόχαρτο).  

Η κεραία λήψης λαμβάνει σήμα από ανάκλαση στη σχάρα, με βάση το 2ο νόμο της ανάκλασης. 

 

4. Συμβολή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
 

Ενδεικτικά ερωτήματα 

 

  Μπορούν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως και το φως, να δώσουν φαινόμενα συμβολής; 

 

Υλικά που απαιτούνται 

   

  Η βασική διάταξη 

  Μία μεταλλική σχάρα με παράλληλα συρμάτα (π.χ. από ένα ηλεκτρικό φούρνο) 

  Μία βάση στήριξης της σχάρας (π.χ. ένα μικρό κουτί) 

 

Πειραματικές διαδικασίες 

    

  Στρέψτε και τις δύο κεραίες ώστε να είναι οριζόντιες. Ενώ υπάρχει ζεύξη μεταξύ των δύο 

κεραιών και στην οθόνη προβάλλεται το σήμα του βίντεο, τοποθετήστε ανάμεσα στις κεραίες 

και πάνω στο τραπέζι τη σχάρα με τα σύρματά της να είναι παράλληλα στη διεύθυνση των 

δύο κεραιών. Πώς επηρεάζεται η λήψη του σήματος; (Το σήμα αδυνατίζει, ωστόσο δεν 

χάνεται.) 

  Τοποθετήστε τη σχάρα πάνω σε ένα κουτί (Εικόνα 10, στη συγκεκριμένη περίπτωση το 

κουτί έχει ύψος 7 cm). Πώς επηρεάζεται η λήψη του σήματος; (Ανάλογα με το ύψος του 

κουτιού και το ύψος των κεραιών από την επιφάνεια του πάγκου, το σήμα εξαφανίζεται.) 

  Γιατί; (Στην κεραία λήψης φτάνουν δύο κύματα: απευθείας από την κεραία εκπομπής και από 

ανάκλαση στη σχάρα. Τα δύο κύματα συμβάλλουν. Για ένα συνδυασμό της συχνότητας (ή 

ισοδύναμα του μήκους κύματος) και του ύψους της κεραίας από το έδαφος, η διαφορά μεταξύ 

των δύο διαδρομών που ακολουθούνται από τα δύο κύματα είναι ακριβώς μισό μήκος κύματος. 

Τότε στην κεραία λήψης θα έχουμε πλήρη εξουδετέρωσή του συνιστάμενου κύματος. Αν η 
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σχάρα δεν έχει τέλειες ανακλαστικές ιδιότητες τότε στο σημείο λήψης θα έχουμε μερική 

εξουδετέρωση.)  

 

 
 

Εικόνα 10. Μεταξύ των δύο κεραιών, πάνω στον πάγκο εργασίας, τοποθετείται αγώγιμη επιφάνεια 

(η σχάρα) σε κάποιο ύψος πάνω από τον πάγκο. Το σήμα χάνεται και η οθόνη γεμίζει «χιόνια». 

 

  Τι θα συμβεί αν αλλάξει ο προσανατολισμός της σχάρας; (Η σχάρα δεν λειτουργεί ως 

ανακλαστήρας, οπότε δεν υπάρχει πλέον συμβολή: το σήμα παραμένει ισχυρό στην κεραία 

λήψης.) 

 

Γ. Προσομοιώσεις της επίδρασης φυσικών φαινομένων στη μετάδοση 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
 

  Έχοντας διερευνήσει μερικές από τις βασικές ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, 

μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη βασική πειραματική διάταξη για να προσομοιώσουμε την 

δορυφορική αναμετάδοση τηλεοπτικού σήματος και την επίδραση διάφορων φυσικών 

φαινομένων στη μετάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

 

1. Δορυφορική αναμετάδοση σήματος 
 

Ενδεικτικά ερωτήματα 

 

  Πώς μεταδίδεται το τηλεοπτικό σήμα, π.χ. από τη Βραζιλία κατά τη διάρκεια του 

παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ενώ δεν υπάρχει απευθείας «οπτική 

επαφή» ανάμεσά τους; 

 

Υλικά που απαιτούνται 

 

  Η βασική διάταξη 

  1επιπλέον συσκευή VCR 

  1 ομοαξονικό καλώδιο 75-ohm (αρσενικό-θηλυκό) μήκους περίπου 1 m 

  1 επιπλέον στατήρας 
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Πειραματικές διαδικασίες 

   

  Συντονίστε τη δεύτερη συσκευή VCR, ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν στην 

περιγραφή της βασικής διάταξης, ώστε να εκπέμπει σε διαφορετικό κανάλι απ’ αυτό της 

πρώτης (π.χ. στο 36). Συνδέστε με το ομοαξονικό καλώδιο την έξοδο RF OUT αυτής της 

συσκευής (Β) με την είσοδο ANTENNA της πρώτης συσκευής (Α). Επιλέξτε από το μενού 

της συσκευής (Α) τη διαδικασία σάρωσης ώστε να εντοπίσετε το σήμα που στέλνει η 

συσκευή (Β). Αποθηκεύστε σε κάποιο πρόγραμμα, π.χ. στο 1, το σήμα που ανιχνεύσατε (και 

που παρακολουθείτε στην οθόνη της τηλεόρασής σας ή του υπολογιστή μέσω της ασύρματης 

ζεύξης της αρχικής διάταξης). 

  Αποσυνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο και σχηματίστε, με τον τρόπο που περιγράφηκε για τη 

βασική διάταξη, δύο διπολικές κεραίες. Συνδέστε τις δύο κεραίες στις δύο θέσεις των 

συσκευών (Α) και (Β) που προηγουμένως ήταν συνδεδεμένο το ομοαξονικό καλώδιο. 

Επιλέξτε για τις δύο αυτές κεραίες προσανατολισμό κάθετο σε αυτόν των άλλων δύο κεραιών 

(Εικόνα 11). 

 

 
 

Εικόνα 11. Η τηλεοπτική εικόνα από ένα βίντεο αναμεταδίδεται ασύρματα  

και λαμβάνεται από ένα δεύτερο βίντεο το οποίο με τη σειρά αναμεταδίδει  

το σήμα ασύρματα στην οθόνη. 

 

  Βάλτε σε κατάσταση PLAY μία κασέτα στο πρώτο βίντεο. Το σήμα αναμεταδίδεται, μέσω 

του δεύτερου βίντεο στον τηλεοπτικό δέκτη (http://youtu.be/xEWTNthb3Ps). Αυτή είναι η 

βασική αρχή μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος από τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους σε 

τροχιά γύρω από τη Γη. 

  Μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να επαναλάβετε μέρος των παραπάνω πειραμάτων σε 

οποιαδήποτε από τις δύο ζεύξεις για να διαπιστώσετε την επίδρασή τους. 

 

2. Παρεμβολή λόγω ηλεκτρικών εκκενώσεων ή ηλιακής καταιγίδας 
 

Ενδεικτικά ερωτήματα 

 

  Πώς μπορεί να χαθεί το τηλεοπτικό σήμα κατά τη διάρκεια είτε μίας καταιγίδας είτε μίας 

ηλιακής καταιγίδας; 

 

Υλικά που απαιτούνται 

 

  Η βασική διάταξη 

http://youtu.be/xEWTNthb3Ps
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  Μία μηχανή Whimshurst, μία συσκευή Fun Fly Stick 

 

Πειραματικές διαδικασίες 

 

  Ενώ υπάρχει ζεύξη μεταξύ των δύο κεραιών και στην οθόνη προβάλλεται το σήμα του 

βίντεο, αρχίστε να περιστρέφετε τη μηχανή Whimshurst την οποία έχετε τοποθετημένη κοντά 

στις δύο κεραίες (Εικόνα 12). Τι παρατηρείτε να συμβαίνει στην οθόνη του δέκτη σας; (Όσο 

η μηχανή φορτίζεται δημιουργούνται «χιόνια» στην οθόνη ενώ όταν ξεσπάει σπινθήρας η  

εικόνα χάνεται και επανέρχεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα (http://youtu.be/IM02qtfCQnw.)                           

Γιατί; (Ο σπινθήρας, ως μεταβαλλόμενο χρονικά ηλεκτρικό ρεύμα που «ζει» ελάχιστα, 

δημιουργεί ραδιοκύματα που συμβάλλουν με αυτά του τηλεοπτικού σήματος προκαλώντας μέχρι 

και την απώλεια του σήματος. Θυμηθείτε, αντίστοιχα, ότι όταν ανοιγοκλείνετε έναν διακόπτη 

ρεύματος ακούτε στο ραδιόφωνο έναν ήχο παρασίτων πολύ μικρής διάρκειας [9].) 

 

 
 

Εικόνα 12. Προσομοίωση της επίδρασης μιας καταιγίδας στην τηλεοπτική μετάδοση σήματος. 

 

  Για να προσομοιώσετε την επίδραση μίας ηλιακής καταιγίδας στις τηλεπικοινωνίες, 

χρησιμοποιήστε το παιχνίδι Fun Fly Stick που είναι μία μικρή φορητή γεννήτρια Van de 

Graaff [10]. Θέστε σε λειτουργία το παιχνίδι και πλησιάστε το στην κεραία εκπομπής. Τι 

συμβαίνει; (Η εικόνα γεμίζει με «χιόνια».) Γιατί; (Το παιχνίδι ιονίζει τον αέρα στην άκρη του 

σωλήνα του, δημιουργώντας μία ροή θετικών φορτίων που εδώ χρησιμοποιείται για να 

προσομοιώσει τον ηλιακό άνεμο. Οι μικροί σπινθήρες που δημιουργούνται από τις εκφορτίσεις 

με τα μόρια του αέρα προκαλούν ραδιοκύματα που ανιχνεύονται από τον τηλεοπτικό δέκτη.) 

 

Δ. Επιπλέον πειράματα προς διερεύνηση 
 

  Η παραπάνω βασική διάταξη μπορεί να αξιοποιηθεί για την πραγματοποίηση και άλλων 

πειραμάτων διερευνητικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαν τα 

τεθούν προς διαπραγμάτευση είναι τα εξής: 

  Πώς επηρεάζεται η ποιότητα λήψης για διαφορετικές συχνότητες εκπομπής; (Αξιοποιείται η 

δυνατότητα της συσκευής VCR να εκπέμψει σε 36 διαφορετικές συχνότητες.) Ποιο είναι το 

βέλτιστο μήκος κεραίας λήψης και εκπομπής για δεδομένη συχνότητα εκπομπής; 

  Πώς μεταβάλλεται η ισχύς του ηλεκτρομαγνητικού κύματος με την απόσταση από την πηγή; 

(Εναλλακτικά, αντί για την τηλεόραση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί παλμογράφος ο οποίος 

θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την πραγματοποίηση σχετικών μετρήσεων.) 

http://youtu.be/IM02qtfCQnw
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  Η βροχόπτωση επηρεάζει την ποιότητα του σήματος; (Μπορεί, ενδεικτικά, να 

χρησιμοποιηθεί ένα ποτιστήρι νερού που θα δημιουργεί «τεχνητή βροχή» ανάμεσα στις δύο 

κεραίες.) 
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Μια σύγχρονη εκδοχή του εκκρεμούς Blackburn για τη δημιουργία 

σχημάτων Lissajous με ιώδες laser και φωσφορίζουσα επιφάνεια 

 

 Λάζος Παναγιώτης, Φυσικός, 26
ο
 Γενικό Λύκειο Αθηνών (Μαράσλειο) 

taklazos[a]gmail.com  

 

( Workshop  στο πανευρωπαϊκό φεστιβάλ  Science on Stage – Europe 

και Βραβείο 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 

 

Εισαγωγή – Θεωρητική θεμελίωση 
 

  Τα σχήματα Lissajous (Lissajous patterns) αποτελούν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της φυσικής. 

Πρόκειται για ένα ακριβές και εύχρηστο εργαλείο υπολογισμού άγνωστων συχνοτήτων ενώ 

ταυτόχρονα γοητεύουν με τη μοναδική αισθητική τους. Είναι εύλογο πως έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην τέχνη όσο λίγα άλλα επιστημονικά επιτεύγματα. Τα σχήματα Lissajous 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία εννοιών της φυσικής στα αναλυτικά προγράμματα 

άλλων χωρών, ενώ απουσιάζουν εντελώς από το ελληνικό σχολείο. 

  Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει μια σύντομη επιστημονική και ιστορική ανασκόπηση 

καθώς και την περιγραφή μιας σύγχρονης εκδοχής του εκκρεμούς Blackburn που έχει 

κατασκευαστεί από τον συγγραφέα. 

Τι είναι τα σχήματα Lissajous και το εκκρεμές Blackburn 

 

  Τα σχήματα Lissajous είναι μια σειρά από καμπύλες που αντιστοιχούν στην τροχιά που 

ακολουθεί ένα σώμα ενώ εκτελεί ταυτόχρονα δύο γραμμικές αρμονικές ταλαντώσεις με ίδιο 

σημείο ισορροπίας και κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. Ίσως, το απλούστερο φυσικό 

σύστημα με τις παραπάνω ιδιότητες είναι ένα εκκρεμές το νήμα του οποίου έχει σχήμα Υ 

(σύνθετο εκκρεμές). Στερεώνονται, δηλαδή, δύο νήματα από δύο ακλόνητα σημεία και στη 

συνέχεια τα νήματα ενώνονται σε ένα στο οποίο αναρτάται το σώμα. Αν το σώμα εκτραπεί 

από τη θέση ισορροπίας του κατά μικρή γωνία εκτελεί ταυτόχρονα δύο γραμμικές αρμονικές 

ταλαντώσεις. Η πρώτη ταλάντωση πραγματοποιείται σε ευθεία κάθετη στο επίπεδο του Υ και 

σε αυτή συμμετέχει όλο το μήκος του νήματος. Η δεύτερη ταλάντωση πραγματοποιείται σε 

ευθεία που ανήκει στο επίπεδο του Υ και είναι παράλληλη με το έδαφος και σε αυτή 

συμμετέχει το μήκος του μονού νήματος. Η τροχιά του σώματος είναι ένα από τα σχήματα 

Lissajous. Αξίζει να αναφερθεί πως μόνο αν ο λόγος των συχνοτήτων ισούται με ρητό αριθμό 

τότε τα σχήματα Lissajous είναι κλειστές καμπύλες. 

 

Ιστορική αναδρομή 
 

  Η πρώτη αναφορά σε σχετικό θέμα γίνεται το 1805 από τον Αμερικανό James Dean, ο 

οποίος προσπαθώντας να περιγράψει πώς θα βλέπει τη Γη ένας παρατηρητής που βρίσκεται 

στην επιφάνεια της Σελήνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Γη θα διαγράφει στον 

σεληνιακό ουρανό μία τροχιά που αντιστοιχεί σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε σχήμα 

Lissajous. Για την επίδειξη του φαινομένου κατασκεύασε ένα σύνθετο εκκρεμές με μονό 

νήμα μήκους 39 ιντσών (περίπου 97,5 cm) και συνολικό μήκος 40 ιντσών (περίπου 100 cm). 

mailto:taklazos@gmail.com
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  Την ίδια χρονιά ο Αμερικανός Nathaniel Bowditch (1773–1838), επηρεασμένος από την 

εργασία του Dean, παρουσίασε μια αναλυτική μελέτη για τη συμπεριφορά των σύνθετων 

εκκρεμών. Είναι ο πρώτος που παρατηρεί πως για να δημιουργηθούν κλειστές καμπύλες 

πρέπει ο λόγος των δύο συχνοτήτων να είναι ρητός αριθμός. Σε Αμερικανικές κυρίως πηγές 

τα σχήματα Lissajous αναφέρονται και ως καμπύλες Bowditch. 

  Ο Βρετανός Bailie Hugh Blackburn (1823–1909) περιέγραψε το 1844 ένα σύνθετο εκκρεμές 

στο οποίο το ρόλο του σώματος παίζει ένας κοίλος ανεστραμμένος κώνος που φέρει μικρή 

τρύπα στο κάτω άκρο του. Ο κώνος γεμίζει με κατάλληλο είδος σκόνης η οποία σταδιακά 

πέφτει από την τρύπα στο έδαφος δημιουργώντας σχήματα Lissajous
2
.  

 

 
 

Εικόνα 1: Αναπαράσταση της διάταξης που χρησιμοποίησε ο Lissajous 
 

  Ο Γάλλος Jules Antoine Lissajous (1822-1880) παρουσιάζει το 1857 μια ιδιαίτερα απλή 

αλλά σημαντική διάταξη (εικόνα 1). Τα βασικά μέρη της είναι δύο διαπασών στο ένα άκρο 

των οποίων υπάρχει ένα μικρό κάτοπτρο. Τα διαπασών και μια πηγή φωτός τοποθετούνται σε 

τέτοια θέση ώστε αφενός τα διαπασών να μπορούν να ταλαντώνονται σε κάθετες μεταξύ τους 

διευθύνσεις αφετέρου η δέσμη φωτός από την πηγή να προσπίπτει στο ένα κάτοπτρο και 

αφού ανακλαστεί να προσπίπτει στο άλλο. Ως πηγή φωτός χρησιμοποιούταν αρχικά ένα κερί, 

ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκαν λαμπτήρες ατμών νατρίου ή ηλεκτρικοί λαμπτήρες. Αν τα 

διαπασών διεγερθούν το τελικό είδωλο που σχηματίζεται από το δεύτερο κάτοπτρο σε ένα 

πέτασμα δεν παραμένει σταθερό αλλά κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Λόγω του μετεικάσματος 

δημιουργείται στον ανθρώπινο οφθαλμό η αίσθηση μιας συνεχούς καμπύλης (σχήμα 

Lissajous), η μορφή της οποίας εξαρτάται από το λόγο των συχνοτήτων των δύο διαπασών.  

  Η μεγάλη καινοτομία της διάταξης είναι πως έκανε «ορατό» τον ήχο
3
, με την έννοια πως αν 

το ένα διαπασών είναι γνωστής συχνότητας και το άλλο όχι τότε ένας παρατηρητής μπορεί να 

βρει την άγνωστη συχνότητα από τη μορφή του σχήματος  ακόμα και αν είναι εντελώς 

                                                
2 Για μια ενδιαφέρουσα σύγχρονη παραλλαγή του εκκρεμούς Blackburn: 

http://paulwainwrightphotography.com/pendulum_gallery.shtml 

3 Για μια ψηφιακή προσομοίωση του πειράματος: http://www.hps.cam.ac.uk/whipple/explore/flashpages/lissajous/ 

http://paulwainwrightphotography.com/pendulum_gallery.shtml
http://www.hps.cam.ac.uk/whipple/explore/flashpages/lissajous/
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κουφός. Στην εικόνα 2 φαίνονται μερικά από τα σχήματα Lissajous
4
 για λόγους συχνοτήτων 

1:1, 1:2, 1:3 και 2:3. Η μορφή των σχημάτων εξαρτάται επίσης από την αρχική διαφορά 

φάσης ανάμεσα στις δύο ταλαντώσεις και αντίστροφα είναι δυνατόν να υπολογιστεί από τη 

μορφή των σχημάτων. Πρόκειται για μια ανακάλυψη που άνοιξε τον δρόμο στην 

επιστημονική μελέτη του ήχου με μετρήσεις  ακριβείας.  

 

 
 

Εικόνα 2.Μερικά από τα σχήματα Lissajous. 
 

  Η εξαιρετική αυτή ιδέα χάρισε στον Lissajous το βραβείο Lacaze από την Ακαδημία 

Επιστημών στο Παρίσι το 1773 αλλά κυρίως την τιμή να έχουν τα  σχήματα το όνομά του. 

  Το 1871 ο Βρετανός Hubert Airy (1838–1903) μελετώντας την κίνηση που εκτελούν τα  

κλαδιά της φουντουκιάς και αγνοώντας  κατά τα φαινόμενα τις εργασίες των Bowditch, 

Blackburn και Lissajous, κατασκευάζει ξανά το σύνθετο εκκρεμές και αναπαράγει αρκετά 

από τα σχήματα Lissajous τα οποία ονομάζει αυτογραφικές καμπύλες. 

Η εξέλιξη των διαπασών στον 19
ο
 αιώνα 

 

  Η επίδραση των σχημάτων Lissajous ήταν έντονη τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο 

και στο χώρο της εκπαίδευσης κατά το δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα. Σχετικά προϊόντα 

υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους καταλόγους κατασκευαστών επιστημονικών οργάνων ήδη 

από το 1860, με κορυφαίο κατασκευαστή τον Γερμανό Rudolph Koenig (1832–1901). 

  Μία σημαντική βελτίωση στη διάταξη είναι η κατασκευή διαπασών τα οποία δονούνται 

μόνιμα με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνήτη (εικόνα 3). Με τον τρόπο αυτόν τα διαπασών 

δονούνται διαρκώς και επεκτείνεται το χρονικό διάστημα παρατήρησης του φαινομένου.     

Τέτοια όργανα απαντώνται σχεδόν σε όλα τα εργαστήρια φυσικής που λειτούργησαν τη 

συγκεκριμένη περίοδο σε σχολεία και πανεπιστήμια.  

                                                
4 Για μια πληρέστερη παρουσίαση των μορφών των σχημάτων Lissajous: http://www.excelhero.com/blog/2010/03/excel-

lissajous-explorer.html 

http://www.excelhero.com/blog/2010/03/excel-lissajous-explorer.html
http://www.excelhero.com/blog/2010/03/excel-lissajous-explorer.html
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Εικόνα 3. Διαπασών με κάτοπτρα και ηλεκτροκινητήρα 

από τον κατάλογο Max Kohl Νο50 Vol.II-III, 1911 

 

Παλμογράφος και σχήματα Lissajous 
 

  Η εφεύρεση του παλμογράφου στα τέλη του 19
ου

 αιώνα έδωσε νέα  ώθηση στη χρήση των 

σχημάτων Lissajous. Οποιοδήποτε σήμα μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρικό είναι δυνατόν να 

οδηγηθεί στην είσοδο x του παλμογράφου. Αν ένα περιοδικό σήμα στην είσοδο x συνδυαστεί 

με κάποιο άλλο περιοδικό σήμα γνωστής συχνότητας στην είσοδο y είναι δυνατόν να βρούμε 

την άγνωστη συχνότητα από το παραγόμενο σχήμα Lissajous.  

  Επίσης, στα πλαίσια της επίδειξης των σχημάτων Lissajous στην εκπαιδευτική διαδικασία ο 

παλμογράφος έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των διατάξεων με τα διαπασών. Είναι 

εύκολο να εισαχθούν σήματα μεγάλου εύρους συχνοτήτων με τη βοήθεια γεννητριών 

συχνοτήτων και να παραχθούν τα αντίστοιχα σχήματα Lissajous. Αντίθετα, είναι πιο 

δαπανηρό να διαθέτει ένα εργαστήριο μια κατά το δυνατόν πλήρη σειρά από διαπασών 

διαφορετικών συχνοτήτων. Εξάλλου ο παλμογράφος έχει ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής σε 

αντίθεση με τα διαπασών. Σαφώς οικονομικότερη λύση, αλλά χωρίς το εύρος συχνοτήτων 

που προσφέρει μια γεννήτρια συχνοτήτων, είναι το εκκρεμές Blackburn. Για τους παραπάνω 

λόγους τα εργαστήρια φυσικής δεν διαθέτουν εδώ και δεκαετίες παρά ελάχιστα διαπασών, 

έχοντας προμηθευτεί παλμογράφους τουλάχιστον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Περιγραφή 
 

Ένα σύγχρονο εκκρεμές Blackburn 
 

  Το εκκρεμές Blackburn χρησιμοποιείται ευρύτατα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, πάντα σε χώρες του εξωτερικού, γιατί διαθέτει δύο βασικά πλεονεκτήματα: 

κατασκευάζεται εύκολα και με χαμηλό κόστος ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει εντυπωσιακά 

αποτελέσματα. Το πρακτικό του μειονέκτημα έχει να κάνει με τη διαχείριση της σκόνης μετά 

την εκτέλεση της επίδειξης.  

  Η πρόταση που παρουσιάζουμε δεν παρουσιάζει αυτό το μειονέκτημα ενώ πιστεύουμε πως 

δίνει ακόμα εντυπωσιακότερα αποτελέσματα. Πρόκειται για ένα τυπικό κατά τα άλλα 

εκκρεμές Blackburn μόνο που το εκκρεμές είναι ειδικά κατασκευασμένο σε μηχανουργείο 

ώστε να διαθέτει κατακόρυφη υποδοχή στην οποία τοποθετείται εύκολα ένα laser ιώδους 

ακτινοβολίας. Έχει σχήμα κυλινδρικό που καταλήγει σε κόλουρο κώνο. Ο κύλινδρος έχεις 

διάμετρο 10 cm και ύψος 4 cm ενώ ο κόλουρος κώνος έχεις ύψος 6,5 cm (εικόνες 4 και 5).  
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Εικόνες 4 και 5. Το εκκρεμές. Διακρίνεται ο τρόπος ανάρτησης  

καθώς και το LASER στην ειδική υποδοχή. 
 

   Το φως από το laser κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης προσπίπτει σε φύλλο διαστάσεων 

περίπου 50 x 50 cm με επικάλυψη από φωσφορίζουσα ουσία δημιουργώντας σχήματα 

Lissajous (εικόνα 6). Μετακινώντας μια χάντρα σε διαφορετικές θέσεις μεταβάλλουμε το 

μήκος του μονού νήματος άρα και τη συχνότητα της αντίστοιχης ταλάντωσης (εικόνα 7). 

Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη σειρά από σχήματα Lissajous. 

 

 
                   

                 Εικόνα 6. Σχήμα Lissajous που δημιουργήθηκε με το συγκεκριμένο εκκρεμές 
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Εικόνα 7. Διακρίνεται η χάντρα με την οποία είναι δυνατόν να μεταβάλλουμε  

το μήκος του μονού νήματος 

 

Αποτελέσματα – Σχόλια 
 

  Από την μέχρι τώρα χρήση του εκκρεμούς στο σχολείο (στα πλαίσια προγράμματος εκτός 

ωραρίου) υπάρχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι μαθητές εντυπωσιάζονται και 

συμμετέχουν ενεργά μετακινώντας τη χάντρα για να δημιουργήσουν διαφορετικά σχήματα. Η 

επίδειξη γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή αν ο χώρος είναι σκοτεινός ενώ τα σχήματα 

μπορούν πολύ εύκολα να φωτογραφηθούν. 

  Η διάταξη δημιουργεί μια επιπλέον απορία στους μαθητές όταν διαπιστώσουν πως ένα 

κόκκινο ή πράσινο laser δεν προκαλεί φωσφορισμό και αυτό μπορεί να αποτελέσει έναυσμα 

για συζήτηση σχετικά με την ενέργεια και τη συχνότητα της φωτεινής ακτινοβολίας. 

  Το κόστος για την κατασκευή του εκκρεμούς, την αγορά του laser και της φωσφορίζουσας 

επιφάνειας δεν ξεπέρασε τα 50 ευρώ. Το εκκρεμές κατασκευάστηκε σε μηχανουργείο από 

πλαστικό βιομηχανικής χρήσης και βάσει σχεδίων του συγγραφέα. Το laser και το φύλλο του 

φωσφορίζοντος υλικού αγοράστηκαν από το ebay. 
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Απλή αρμονική ταλάντωση. Δημιουργώντας το διάγραμμα 

απομάκρυνσης – χρόνου με LASER και ένα πικάπ. 

 
Λάζος Παναγιώτης, Φυσικός, 26

ο
 Γενικό Λύκειο Αθηνών (Μαράσλειο) 

taklazos[a]gmail.com  

 

( Workshop  στο πανευρωπαϊκό φεστιβάλ  Science on Stage – Europe 

και Βραβείο 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 

 

Εισαγωγή 
 

  Η απλή αρμονική ταλάντωση είναι η πιο βασική ταλάντωση ενός σωματιδίου και αποτελεί 

το πρώτο είδος ταλάντωσης που απαντάται σε όλα τα διδακτικά εγχειρίδια φυσικής, ελληνικά 

και ξένα. Αποτελεί, επίσης, την πρώτη διδακτική ενότητα στις ταλαντώσεις της φυσικής 

κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης του λυκείου. Έχει παρατηρηθεί πως αρκετοί μαθητές 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη συσχέτιση του διαγράμματος απομάκρυνσης – χρόνου 

x=x(t)=Aημωt με το φαινόμενο, ενώ ενδεχομένως μπορούν θαυμάσια τόσο να το σχεδιάσουν 

όσο και να επιλύσουν προβλήματα που βασίζονται σε αυτό. 

  Η παρούσα πρόταση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη δυσκολία με έναν 

εποπτικό και σύγχρονο τρόπο που βασίζεται σε αντίστοιχες ιδέες από τη φυσική του 19
ου

 

αιώνα. 

 

Θεωρητική θεμελίωση 
 

  Η απλή αρμονική ταλάντωση εμφανίζεται, θα λέγαμε επίμονα, σε μια σειρά φυσικών 

συστημάτων, εξαιρετικά διαφορετικών μεταξύ τους. Μερικά παραδείγματα τέτοιων 

συστημάτων είναι ένα απλό εκκρεμές, μια μάζα m που συνδέεται στο κάτω άκρο 

κατακόρυφου ελατηρίου με ακλόνητο το άλλο άκρο του, ένα πυκνόμετρο που επιπλέει σε 

υγρό και εκτρέπεται κατακόρυφα από τη θέση ισορροπίας του, ένα ιδανικό ηλεκτρικό 

κύκλωμα L–C. 

  Η περίπτωση του σώματος μάζας m που είναι συνδεδεμένο στο κατακόρυφο ελατήριο είναι 

εκείνη που θα μελετηθεί τόσο λόγω απλότητας όσο και εξαιτίας της διδασκαλίας της στα 

πλαίσια της Γ΄ τάξης του λυκείου. 

  Είναι εύκολο να δειχθεί ότι η συνολική δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι της μορφής 

ΣF=–Dx όπου D μια θετική σταθερά και x η απομάκρυνση του σώματος από τη θέση 

ισορροπίας. Με βάση την προηγούμενη σχέση ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα γράφεται: 

mx Dx (1) 

  Η λύση της διαφορικής εξίσωσης (1) μπορεί να είναι μια ημιτονοειδής ή συνημιτονοειδής 

συνάρτηση του χρόνου. Η επιλογή γίνεται με βάση τις αρχικές συνθήκες του φαινομένου. 

Είναι γνωστό πως το σχολικό βιβλίο επιλέγει τη σχέση x=Aημωt, (όπου Α το πλάτος της 

ταλάντωσης, ω η γωνιακή συχνότητα και t o χρόνος) η οποία ισχύει αν οι αρχικές συνθήκες 

για την απομάκρυνση x και την ταχύτητα v είναι x=0 και v>0. 

  Η παρουσία του ημιτόνου (ή του συνημίτονου) στη σχέση που συνδέει την απομάκρυνση με 

τον χρόνο σε μια ευθύγραμμη κίνηση καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα αντιμετωπίζονται 

με μια επιφύλαξη αν όχι με δυσκολία από τους μαθητές, τουλάχιστον στην αρχή. Η ιδέα για 

mailto:taklazos@gmail.com
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μια εποπτική παρουσίαση του διαγράμματος βασίζεται σε πειραματικές διατάξεις για τη 

μελέτη του ήχου τον 19
ο
 αιώνα. 

  Το 1857 ο Γάλλος εφευρέτης Édouard-Léon Scott de Martinville κατοχύρωσε με πατέντα 

μια συσκευή που ονόμασε phonautograph
5
. Η συσκευή μπορούσε να καταγράψει ήχους με τη 

βοήθεια μιας γλωσσίδας  πάνω σε γυαλί ή χαρτί που ήταν καπνισμένα από αναμμένο κερί. Το 

αποτέλεσμα ήταν ένα δισδιάστατο διάγραμμα με το οποίο μπορούσε να μελετηθεί ο ήχος. 

  Τα αμέσως επόμενα χρόνια πολλοί κατασκευαστές επιστημονικών οργάνων (με 

προεξέχοντα τον Rudolph Koenig) κατασκεύασαν σχετικές διατάξεις, η απλούστερη των 

οποίων ήταν ένα διαπασών με γλωσσίδα στο ένα από τα δύο άκρα του. Η γλωσσίδα όπως 

ταλαντώνεται δημιουργεί μια γραμμή χαράσσοντάς πάνω σε καπνισμένο γυαλί που κινείται 

με σταθερή ταχύτητα (εικόνες 1 και 2). Η γραμμή αντιστοιχεί σε αρμονική συνάρτηση και 

είναι το διάγραμμα απομάκρυνσης – χρόνου. Ουσιαστικά η σταθερή κίνηση του γυαλιού 

αποτελεί το μέτρο του χρόνου. 

 

 
 

Εικόνα 1
6
. Διάταξη που δημιούργησε την ιδέα της προτεινόμενης κατασκευής.  

Διαπασών και συρόμενη καπνισμένη γυάλινη πλάκα σε λιθογραφία του 1878.  

 

 
Εικόνα 2

7
. Ίχνος από διαπασών σε συρόμενη γυάλινη καπνισμένη πλάκα. 

 

  Το βασικό πρόβλημα με τις ευφυέστατες αυτές διατάξεις είναι πως χρησιμοποιούν 

διαπασών, η κίνηση των οποίων δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τους μαθητές, δημιουργεί 

διαγράμματα μικρών διαστάσεων ακατάλληλα για μια τάξη ενώ η απαραίτητα σταθερή   

κίνηση του γυαλιού παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες. Η πρόταση που ακολουθεί 

αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα με ιδιαίτερα ικανοποιητικό τρόπο. 

 

Περιγραφή 
 

                                                
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Phonautograph 

 
6 http://en.wikisource.org/wiki/Popular_Science_Monthly/Volume_13/May_1878/How_Sound_and_Words_are_Produced 

 
7 Marey, Jules É. (1875),  La méthode graphique dans les sciences expérimentales  

http://en.wikipedia.org/wiki/Phonautograph
http://en.wikisource.org/wiki/Popular_Science_Monthly/Volume_13/May_1878/How_Sound_and_Words_are_Produced
http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/references?id=lit29355
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  Οι εφαρμογές από τον 19
ο
 αιώνα χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό μιας απλής αρμονικής 

ταλάντωσης και μιας επιφάνειας που κινείται με σταθερή ταχύτητα. Το ερώτημα είναι με 

ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθεί αυτή η κεντρική ιδέα σε ένα σώμα που ταλαντώνεται 

προσδεμένο σε ένα κατακόρυφο ελατήριο.  

  Η απάντηση βρίσκεται στο φαινόμενο του φωσφορισμού. Είναι εύκολο να βρεθούν στο 

εμπόριο αυτοκόλλητες επιφάνειες από φωσφορίζον υλικό οι οποίες αν απορροφήσουν φως 

μικρού μήκους κύματος εκπέμπουν φως μεγαλύτερου μήκους κύματος για αρκετά μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Η συνήθης χρήση τέτοιων επιφανειών είναι σε τοίχους κτηρίων για 

λόγους ασφαλείας.  

 

 
 

Εικόνα 3. Ο κύλινδρος με τη φωτοευαίσθητη επιφάνεια πάνω στο πικάπ. 
 

  Στην διάταξη που προτείνεται, η επιφάνεια τοποθετείται στην εξωτερική πλαϊνή πλευρά 

μιας καπελιέρας (χάρτινο κυλινδρικό κουτί) ή οποιουδήποτε άλλου ελαφριού κυλινδρικού 

σώματος με διάμετρο περίπου 20 cm. Η καπελιέρα τοποθετείται πάνω σε ένα πικάπ, με τον 

άξονα συμμετρίας της να συμπίπτει με τον άξονα του περιστροφής του πικάπ (εικόνα 3). 

  Στη συνέχεια συναρμολογούμε τη διάταξη της εικόνας 4. Σε μια παραλληλόγραμμη βάση 

(ΓΕ.010.0)
8
 τοποθετούμε ράβδο μήκος 0,80 m (ΓΕ.030.3) και δύο περιστρεφόμενους 

συνδέσμους (ΓΕ.025.0). Στους συνδέσμους τοποθετούμε δύο ράβδους μήκους 30 cm 

(ΓΕ.030.1) έτσι ώστε να είναι παράλληλες μεταξύ τους. Αναρτούμε ένα σώμα μάζας m=1 Kg 

(από τη συσκευή ΜΣ.310.0) ανάμεσα στις δύο ράβδους με τη βοήθεια δύο ελατηρίων (ένα 

από τη συσκευή ΜΣ.310.0. και ένα από τη σειρά ελατηρίων ΜΣ.020.0) και δύο δακτυλίων με 

άγκιστρο (ΓΕ.075.0). Τα δύο ελατήρια εξασφαλίζουν πως το σώμα θα ταλαντώνεται μόνο 

κατακόρυφα. Πάνω στο σώμα τοποθετούμε ένα LASER ιώδους ακτινοβολίας (λ=405 nm). Η 

όλη διάταξη τοποθετείται σε απόσταση περίπου 40 cm από το πικάπ. Ο συνδυασμός ύψους 

της διάταξης και πλάτους της ταλάντωσης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε το σώμα να κινείται 

μέσα στα όρια ύψους της καπελιέρας. 

  Θέτουμε σε λειτουργία το LASER και το πικάπ και εκτρέπουμε το σώμα από τη θέση 

ισορροπίας του. Τo LASER προσπίπτει στην φωτοευαίσθητη επιφάνεια που περιστρέφεται 

και σχηματίζει μια αρμονική καμπύλη, ιδιαίτερα όμορφη και ορατή από απόσταση (εικόνα 5). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι LASER ακτινοβολίας με μεγαλύτερο μήκος κύματος (πχ πράσινο ή 

κόκκινο) δεν θα μπορέσει να προκαλέσει φωσφορισμό.   

 

                                                
8 Οι κωδικοί των οργάνων δίνονται σύμφωνα με το βιβλίο «Κατάλογος οργάνων και συσκευών εργαστηρίου φυσικών 

επιστημών» των Μπισδικιάν Γ. και Μολοχίδη Τ. 
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Εικόνα 4. Σύστημα σώματος – LASER – ελατηρίων 

 

     
 

Εικόνα 5. Αρμονική καμπύλη όπως δημιουργήθηκε από το LASER στη φωτοευαίσθητη επιφάνεια 
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  Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί LASER τοποθετημένο σε εκκρεμές το οποίο να 

καταγράφει την κίνηση σε κυλινδρική φωσφορίζουσα επιφάνεια που περιστρέφεται γύρω από 

οριζόντιο άξονα. Αν επιλεγεί η συγκεκριμένη λύση τότε πρέπει η αρχική γωνία εκτροπής του 

εκκρεμούς να είναι μικρή (περίπου 5
ο
) ώστε η κίνηση να είναι απλή αρμονική ταλάντωση. 

 

Αποτελέσματα-σχόλια 
 

  Η διάταξη έχει χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς σε δύο αρκετά διαφορετικά 

περιβάλλοντα. 

  Το ένα είναι το απαιτητικό – ως ασφυκτικό – περιβάλλον της φυσικής κατεύθυνσης της Γ΄ 

τάξης και πιο συγκεκριμένα κατά τη διδασκαλία της κινηματικής της απλής αρμονικής 

ταλάντωσης για την οποία και κατασκευάστηκε εξαρχής. Τα αποτελέσματα ήταν 

ενθαρρυντικά και αρκετοί μαθητές δήλωσαν «ανακουφισμένοι» που κατανόησαν καλύτερα 

τη σχέση διαγράμματος και φαινομένου. 

  Το άλλο ήταν το σαφώς πιο «χαλαρό» και διασκεδαστικό περιβάλλον της «ομάδας 

πειραμάτων», ενός σχολικού προγράμματος για μαθητές της Α΄ και Β΄ λυκείου. 

Πραγματοποιήθηκε επίδειξη της διάταξης και έγινε ποιοτική μόνο αναφορά στο φαινόμενο 

της απλής αρμονικής ταλάντωσης. Η επίδειξη προκάλεσε αίσθηση και μάλιστα ώθησε 

ορισμένους μαθητές της Β΄ τάξης να ερευνήσουν μόνοι τους την ποσοτική ανάλυση του 

φαινομένου. 

  Το μεγαλύτερο ποσοστό του απαραίτητου εξοπλισμού υπάρχει σε όλα τα σχολικά 

εργαστήρια. Το LASER έχει κόστος 3 ευρώ, η φωτοευαίσθητη επιφάνεια περίπου 15 ευρώ 

ενώ είναι μάλλον εύκολο ακόμα και σήμερα να βρεθεί ένα δανεικό πικάπ. Πρέπει να 

σημειωθεί πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άλλοι τρόποι περιστροφής της 

φωτοευαίσθητης επιφάνειας αλλά το πικάπ είναι μια ιδιαίτερα εύκολη (και όμορφη!) λύση. 

  Πιστεύουμε πως η πρωτοτυπία και η αισθητική της διάταξης καταφέρνουν να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών – και όχι μόνο – και αυτό αποτελεί πάντα την 

καλύτερη εγγύηση για τη μετάδοση της γνώσης. 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. Ιωάννου Α., Ντάνος Γ., Πήττας Α., Ράπτης Σ. (2013), Φυσική Θετικής και 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου, ΙΤΥΕ, Αθήνα 

2. Μπισδικιάν Γ., Μολοχίδη Τ. (2000), Κατάλογος οργάνων και συσκευών εργαστηρίου 

φυσικών επιστημών, ΟΕΔΒ, Αθήνα 

3. Con R.(2009), Earliest known sound recordings revealed,  άρθρο της 1-9-2009 στο 

USNEWS, ανακτήθηκε στις 20-8-2014 από 

http://www.usnews.com/science/articles/2009/06/01/earliest-known-sound-recordings-

revealed 

4. Pain H.J. (1991), Φυσική των ταλαντώσεων και των κυμάτων, Εκδόσεις Συμμετρία, 

Αθήνα 

5. Shaw G.(1878), How sound and words are produced, Περιοδικό Popular Science 

Monthly, Vol.13, May 1878. Ανακτήθηκε στις 1/9/2014 από 

http://en.wikisource.org/wiki/Popular_Science_Monthly/Volume_13/May_1878/How

_Sound_and_Words_are_Produced 

6. The University of Queensland, School Science Lessons, ανακτήθηκε στις 15/7/2014 

από http://www.uq.edu.au/_School_Science_Lessons/UNPh26.html#26.6.1  

http://www.usnews.com/science/articles/2009/06/01/earliest-known-sound-recordings-revealed
http://www.usnews.com/science/articles/2009/06/01/earliest-known-sound-recordings-revealed
http://en.wikisource.org/wiki/Popular_Science_Monthly/Volume_13/May_1878/How_Sound_and_Words_are_Produced
http://en.wikisource.org/wiki/Popular_Science_Monthly/Volume_13/May_1878/How_Sound_and_Words_are_Produced
http://www.uq.edu.au/_School_Science_Lessons/UNPh26.html#26.6.1


 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 66 - 

7. Marey, Jules É. (1875),  La méthode graphique dans les sciences expérimentales . 

Physiologie Expérimentale. Travaux du laboratoire de M. Marey 1: 123-164, σελ.137. 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 
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Μελέτη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Τηλεχειριζόμενου 

Υποβρύχιου Οχήματος 

 
Mαθητές : Αντωνίου Δαμιανός, Αρβανιτάκης Δημήτριος, Αρέστη Ανδρέας, 

Μιχαλάκης Βλάσιος, Βιρβίλης Ευάγγελος, Δημητρόπουλος Θεόδωρος, 

Θεοφανίδης Γρηγόριος, Κανάνι Μπεσμίρ, Κατσούλης Νικόλαος, Κουτσούκος Αναστάσιος, 

Κράντου Φωτεινή, Τσίπης Νικόλαος, Αλεξούδης Χριστόφορος, 

Δήμου Αθανάσιος,  Γεωργίου Αλέξανδρος, Γεωργαντόπουλος Σταύρος, 

Τσαμπάζης Βασίλειος, Τσικλιλάρος Ευάγγελος 
1

o
 ΕΠΑ.Λ. Σαλαμίνας 

 

Yπεύθυνοι καθηγητές : 

 

Πούτος Πέτρος, Ηλεκτρονικός ΠΕ-17 και Ηλεκτρολόγος ΠΕ-12, petpoutos[a]gmail.com 

Ανδριανός Παρασκευάς, Μηχανολόγος ΠΕ-17 ΑΣΕΤΕΜ, parisandrianos[a]gmail.com 

Αρμενάκης Ιωάννης, ηλεκτρολόγος ΠΕ-17, armenakis.sls[a]gmail.com  

 

(Βραβείο 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 
 

Πρόλογος  – σύντομο ιστορικό 
 

  Τηλεχειριζόμενο  υποβρύχιο  όχημα,  είναι η Ελληνική μετάφραση  του αρκτικόλεξου 

R.O.V.  ( Remotely  operated  vehicle )  όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται παγκοσμίως.   

  Τα  R.O.Vs   είναι «οχήματα» που κινούνται και εργάζονται κάτω από την επιφάνεια 

σχετικά διάφανων και λεπτόρρευστων υγρών, όπως θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, μεγάλες 

δεξαμενές κ.ά. Χειρίζονται και ελέγχονται από την επιφάνεια.  

  Οι εφαρμογές τους είναι ποικίλες, όπως: από απλή παρακολούθηση και καταγραφή 

υποβρύχιου video, μέχρι σύνθετες ρομποτικές εργασίες, όπως υποβρύχιες συγκολλήσεις, 

συλλογή δειγμάτων (στερεών και υγρών), συναρμολόγηση αποσυναρμολόγηση υποβρύχιων 

κατασκευών, συλλογή και καταγραφή μετρήσεων διαφόρων περιβαλλοντικών μεγεθών, 

υποβρύχιες διασώσεις κ.τ.λ     

  Οι φορείς που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν είναι: Ωκεανογραφικές υπηρεσίες, πολεμικό 

και εμπορικό ναυτικό, ναυτιλιακές και ναυπηγοεπισκευαστικές εταιρίες, εταιρίες  εξόρυξης 

υδρογονανθράκων, λιμενικό, αρχαιολογική υπηρεσία, δήμοι, εταιρίες παραγωγής 

ντοκιμαντέρ, ερευνητικά τμήματα πανεπιστημίων, ερευνητικά κέντρα, και ένα πλήθος άλλων 

φορέων. 

  Η εμπλοκή του σχολείου μας  και  η προσωπική με το αντικείμενο, έγινε τον Φεβρουάριο 

του 2012 όταν ο Διευθυντής της διαδραστικής έκθεσης του  Ιδρύματος  Ευγενίδου  με την 

ομάδα του, μας  παρουσίασαν  το πρόγραμμα του Μ.Ι.Τ.  Sea Grand , «Sea Perch», το οποίο 

είναι ευρέως γνωστό στις Η.Π.Α.  αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια ακολούθησε 

επίδειξη ενός απλού R.O.V., κατασκευασμένου με εύκολα και προσβάσιμα υλικά  σε 

κολυμβητήριο, και πραγματικά, εντυπωσιαστήκαμε όλοι οι παρευρισκόμενοι. 

  Στο  πρόγραμμα  «Sea Perch» εκπαιδεύονται  οι εκπαιδευτικοί,  και με τη σειρά τους 

εκπαιδεύουν τους μαθητές τους στην κατασκευή ενός R.O.V.  με απλά υλικά.  Μέσα από 

αυτή την αλληλεπιδραστική και ομαδοσυνεργατική  διαδικασία και με την  ικανοποίηση της 

mailto:petpoutos@gmail.com
mailto:parisandrianos@gmail.com
mailto:armenakis.sls@gmail.com
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κατασκευής τους,  οι  μαθητές  μαθαίνουν και κατανοούν  βασικές αρχές της φυσικής, της 

μηχανολογίας, της ναυπηγικής, της σύγχρονης  τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής.  

  Το παραπάνω πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά τον Μάρτιο του 2012 σε 15 σχολεία της χώρας,  

με την ευγενική χορηγία των υλικών κατασκευής από το Ίδρυμα Ευγενίδου, και του δόθηκε η 

κωδική ονομασία Hydrobot. 

  Στο σχολείο μας  δημιουργήθηκαν δύο ομάδες μαθητών με την επίβλεψή μου. Μία από την 

Α΄ Λυκείου που κατασκεύασε το πρωτότυπο του Ευγενιδείου Ιδρύματος, και άλλη μία  από 

μαθητές  της Β΄ Λυκείου των ειδικοτήτων Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων, 

που κατασκεύασε ένα R.O.V. δικής μας σχεδίασης με αρκετές καινοτομίες, που ονομάσαμε 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ι.  Παρουσιάστηκε στους 7
ους

  Πανελλήνιους αγώνες  Κατασκευών και 

Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών  (εκτός συναγωνισμού). 

  Η επιτυχία του προγράμματος είχε επιτευχθεί. Το πρόγραμμα Hydrobot, ξεκίνησε κανονικά 

την σχολική χρονιά 2012-2013 και συνεχίζεται και σήμερα με μεγάλη επιτυχία. 

  Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί πάνω από 250 πακέτα Hydrobot, και πάνω από 70 πακέτα 

Hydrosensors (ηλεκτρονική  διάταξη με μικροελεγκτή που καταγράφει  υδροπεριβαλοντικές μετρήσεις  

σε  κάρτα SD, οι οποίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος,) σχεδόν σε όλη την 

σχολική επικράτεια της χώρας. 

  Το αντικείμενο ενθουσίασε τόσο εμένα όσο και τους μαθητές του σχολείου μας, που 

αποφασίσαμε να  ξεφύγουμε από τα δεδομένα και τα παρεχόμενα του  προγράμματος 

Hydrobot, και να προχωρήσουμε σε κατασκευές  υψηλής τεχνολογίας για τα σχολικά 

δεδομένα. 

  Συνεργάστηκα με τον εκλεκτό συνάδελφο εκπαιδευτικό του σχολείου μας  Παρασκευά 

Ανδριανό, Μηχανολόγο, και εντάξαμε την κατασκευή ενός R.O.V. τεχνολογικά 

αναβαθμισμένου, στο μάθημα της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας (Ε.Θ.Δ.) που 

διδασκόταν στα ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολ. έτη 2012–2013 και 2013–2014. Οι μαθητές που 

συμμετείχαν  ήταν από τις τάξεις  Β1 Οχημάτων και από την Β και Γ  Ηλεκτρονικών.  

  Το μάθημα της Ε.Θ.Δ.  εμπεριέχει εκτός των άλλων και  το στοιχείο του επαγγελματισμού. 

Τα προγράμματα σπουδών  των ΕΠΑ.Λ.  φυσικά  δεν παρέχουν  τις γνώσεις  για μελέτη και 

σχεδιασμό τέτοιων  προϊόντων, που άπτονται ενός μηχανικού, αλλά παρέχουν τις βασικές 

δεξιότητες  στους μαθητές  να μπορούν να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στο κατασκευαστικό 

μέρος. Έτσι λοιπόν μελετήσαμε και σχεδιάσαμε οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί – ο 

καθένας στον τομέα του – το R.O.V.,  και οι μαθητές το κατασκεύασαν με την επίβλεψή μας 

το σχολ. έτος 2012–13, και το ονομάσαμε ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ. Κατόπιν δοκιμών και 

πειραματισμών, παρατηρήθηκαν κάποιες ατέλειες,  πολλές  από τις οποίες μπορούσαν να 

βελτιωθούν.  

  Έτσι το σχ. έτος 2013–2014 μελετήσαμε και σχεδιάσαμε  ξανά σχεδόν από την αρχή, ένα 

αρκετά βελτιωμένο μοντέλο με αρκετά πρόσθετα και καινοτομίες, που το ονομάσαμε  

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ v.1, κάνοντας χρήση αρκετών δομικών μερών από το προηγούμενο, που 

αποσυναρμολογήθηκε για να ελαττωθεί το κόστος. Φυσικά το κόστος για μια τέτοια 

κατασκευή, και για τα σχολικά δεδομένα της χώρας μας,  ήταν ανασταλτικός παράγοντας  και 

έγιναν  εκπτώσεις ποιότητας  σε δομικά υλικά. Όπου υπήρξαν οικονομικές δυσκολίες, 

υπερίσχυσε η  εφευρετικότητα και η ευρηματικότητα ….  
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Βασική Θεωρία Φυσικής:  Πυκνότητα, ειδικό βάρος,  

Άνωση – Πλευστότητα 
 

Ορισμοί :  
  

 Πυκνότητα (d) 

 

  Ως πυκνότητα (d) ενός ομογενούς σώματος ορίζεται το πηλίκο της μάζας του σώματος m 

προς τον όγκο του V. Η μαθηματική έκφραση είναι: 
m

d
V

  μονάδες στο S.I   1Kgr/m
3
. 

 Ειδικό βάρος (ε)  

 

  Ως ειδικό βάρος (ε) ενός ομογενούς σώματος ορίζεται το πηλίκο του βάρους του σώματος Β 

προς τον όγκο του V. Η μαθηματική έκφραση είναι: 
B

V
  μονάδες στο S.I   1N/m

3
   

Από τα παραπάνω προκύπτει : 
B m g

V V
 d g  

 Πίεση (P) 

     

 Ως πίεση ορίζεται το μονόμετρο φυσικό μέγεθος (P) το οποίο έχει μέτρο το πηλίκο της  

 

Χρονικό κατασκευής των τεσσάρων R.O.Vs   

του 1
ου

  ΕΠΑ.Λ.  Σαλαμίνας 

Πρωτότυπο Ιδρύματος Ευγενίδου 

Απρίλιος 2012 ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ι 

Απρίλιος 2012 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ 

Απρίλιος 2013 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ v.1 

Απρίλιος 2014 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 70 - 

δύναμης dF της κάθετης σε μία στοιχειώδη επιφάνεια προς το εμβαδόν αυτής dS. 
dF

P
dS

 

Μονάδες στο S.I  1Pa = 1N/m
2
 Άλλες μονάδες: 1Atm = 101,3 kPa 

 

Υδροστατική πίεση  ( Pυ) 

 

  Ένα υγρό που ισορροπεί με την ελεύθερη επιφάνειά του σε επαφή με την ατμόσφαιρα, λόγω 

του βάρους του και σύμφωνα με την αρχή του Pascal, εξασκεί πίεση στα τοιχώματα του 

δοχείου που το περιέχει και σε οποιοδήποτε  σώμα που βρίσκεται μέσα σ’ αυτό ίση με:  

atmP P d g h   όπου: Patm ατμοσφαιρική πίεση και h το βάθος του σημείου της 

μέτρησης από την επιφάνεια. 

 

  Άνωση ( A ) 

 

   Αν ένα σώμα  είναι βυθισμένο σε υγρό, σε κάθε στοιχειώδη επιφάνειά του ασκείται δύναμη 

εξαιτίας της υδροστατικής πίεσης. Οι δυνάμεις αυτές δεν είναι σταθερές αλλά εξαρτώνται 

από το βάθος γιατί κάθε στοιχειώδης επιφάνεια του σώματος βρίσκεται σε διαφορετικό 

βάθος. 

  Η συνισταμένη όλων αυτών των δυνάμεων έχει φορά προς τα πάνω με διεύθυνση που 

διέρχεται από το κέντρο μάζας του σώματος και ονομάζεται άνωση. Για την άνωση ισχύει η 

αρχή του Αρχιμήδη που έχει ως εξής: «Η άνωση που ασκείται σε ένα σώμα ισούται με το 

βάρος του υγρού που εκτοπίζει το σώμα». Στην περίπτωση που το σώμα είναι εξ' ολοκλήρου 

βυθισμένο στο υγρό ο όγκος του εκτοπισμένου υγρού συμπίπτει επακριβώς με τον όγκο του 

σώματος : A V d g V  

  Λόγω δράσης αντίδρασης, αφού το υγρό ασκεί στο σώμα την δύναμη της άνωσης με φορά 

προς τα πάνω και το σώμα θα ασκεί στο υγρό μία αντίθετη δύναμη με φορά προς τα κάτω. 

                                                        
  
 

 

 

 

 

  Ορίζουμε ως:   και διακρίνουμε τρείς περιπτώσεις: 

α) Όταν ευ  > εσ  τότε το σώμα θα κινηθεί προς την επιφάνεια με επιτάχυνση 
g

a   

η οποία θα ελαττώνεται  λόγω της αντίστασης του υγρού στην επιφάνεια του σώματος 

( εξάσκησης του βάρους του υγρού στην επιφάνεια του σώματος) 

β) Όταν ευ  < εσ  τότε το σώμα θα κινηθεί προς τον πυθμένα με επιτάχυνση 
g

a  

 η οποία θα ελαττώνεται  λόγω της αντίστασης του υγρού στην επιφάνεια του σώματος. 

γ) Όταν ευ  = εσ  Τότε το σώμα θα ισορροπεί σε όποιο σημείο και αν βρίσκεται μέσα στο υγρό.     

0a  

  Ακριβώς την τρίτη περίπτωση προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε στο R.O.V. Ο λόγος 

είναι ότι επειδή είναι υποβρύχιο όχημα εργασίας, θα πρέπει να εργάζεται ενίοτε σε σταθερό 

Σχ.1 

Κ 

Α Β 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και για θετική φορά προς την 

επιφάνεια έχουμε : 

( )
( )

( )1
( ) .

A B
F A B m a a

m

V V V V
a

m m m

a a g
d

 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 71 - 

βάθος χωρίς να αναδύεται ή καταδύεται  ελεύθερα  από τον παράγοντα άνωση. Πρώτον γιατί 

θα καταναλίσκει άσκοπα ηλεκτρική ενέργεια από τους συσσωρευτές (που είναι 

περιορισμένη) και δεύτερον είναι δύσχρηστος ο χειρισμός του από την επιφάνεια, όταν 

πρέπει να εκτελέσει ρομποτικές εργασίες ή ελιγμούς. 

  Βέβαια αυτό είναι αδύνατον να επιτευχθεί πρακτικά, γιατί εισέρχονται πολλοί αστάθμητοι 

παράγοντες και κυρίως στο θαλάσσιο περιβάλλον για την πυκνότητα του νερού. Διαφορετική 

διαστρωμάτωση της πυκνότητας, λόγω διαφοράς θερμοκρασίας, λόγω διαφορετικής 

αλατότητας ή διαφόρων αιωρούμενων σωματιδίων (π.χ πλαγκτόν, μόλυνσης κ.τ.λ), λόγω 

θαλασσίων ρευμάτων, ή της συμπιεστότητας των υλικών κατασκευής σε μεγάλα βάθη που 

αλλάζουν τον όγκο συνολικά του σκάφους. 

  Η τεχνική που ακολουθείται, είναι να πλησιάσουμε όσο το δυνατό την ουδέτερη 

πλευστότητα με ελαφρώς μεγαλύτερη άνωση για λόγους ασφάλειας σε ατυχές γεγονός 

ακυβερνησίας του σκάφους. 

  Η σταθεροποίηση του σκάφους σε ορισμένο βάθος, επιτυγχάνεται με τους κινητήρες του, 

ελεγχόμενους από το τηλεχειριστήριο της επιφάνειας, ή αυτοελεγχόμενους ηλεκτρονικά με 

μικροελεγκτή και Σ.Α.Ε. Επίσης μπορεί να ελεγχθεί με την κλασική μέθοδο των υποβρυχίων, 

αύξηση ή μείωση της πυκνότητας με εισαγωγή – εξαγωγή αντίστοιχα νερού σε δεξαμενές. 

  Για την κατασκευή μας  ακολουθήσαμε τις παραπάνω αρχές και τον χρυσό κανόνα  των 

θετικών επιστημών: Ιδέα - πείραμα – παρατήρηση – συμπέρασμα – βελτίωση  και πάλι από την 

αρχή,  μέχρι την τελειοποίηση. 

 

Μελέτη σχεδιασμός 
  

Προδιαγραφές – Δυνατότητες 

 

     Α. του  R.O.V 

 

           Πλαίσιο  

 

 Το πλαίσιο  επιλέχθηκε  με  σχήμα διάτρητης  έλλειψης για καλύτερη υδροδυναμική 

και  μαζί με τους κάθετους κινητήρες, ο λόγος πλάτους – μήκους είναι περίπου 1:1 και 

ο λόγος ύψους – μήκους είναι 1:2, για μικρότερη ενεργή επιφάνεια αντίστασης του 

νερού και συνεπώς μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων. Το σχήμα αυτό εξυπηρετεί  

ταυτόχρονα και την λειτουργικότητα  και την τοποθέτηση των εξαρτημάτων. 

 Τα υλικά κατασκευής του πλαισίου είναι: έγχρωμο πλέξι γκλάς  (για αισθητικούς 

λόγους) και ανοξείδωτος χάλυβας  σε ράβδους, κοχλίες  και λαμαρίνες. 

 Στα πλαϊνά τοιχώματα των διάτρητων ελλείψεων και στην οροφή έχει τοποθετηθεί 

εξιλασμένη πολυστερίνη  (Dow), για αύξηση του συνολικού  όγκου του σκάφους, και  

μείωση της ολικής πυκνότητάς του. Το υλικό αυτό δεν είναι το πλέον κατάλληλο, 

γιατί συμπιέζεται  κατά  10%  κάθε 2,6 atm  σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Είναι 

όμως φθηνό και έχει ικανοποιητική συμπεριφορά σε μικρά βάθη. Τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους κατασκευές, ονομάζονται συνεκτικά, είναι 

ακριβά δεν υπάρχουν στην Ελληνική αγορά και απαιτούν ειδικά εργαλεία 

διαμόρφωσης, που δεν είχαμε στη διάθεσή μας. 

 Στην οροφή του R.O.V. ανοίχθηκαν οπές για μείωση της ενεργής επιφάνειας του 

σκάφους. Έτσι κατά την  κατάδυση και ανάδυση  που πραγματοποιείται με τους 
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κάθετους κινητήρες,  καταναλίσκεται λιγότερη ενέργεια  από τους συσσωρευτές και 

έχουμε μεγαλύτερο χρόνο αυτονομίας του οχήματος. 

 Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και εξαρτήματα, επιλέχθηκε να τοποθετηθούν σε  

διάφανους κυλίνδρους  Ø100 mm από πλέξι γκλάς  πάχους 3 mm τερματισμένους με 

PVC στη μια μεριά και  αλουμίνιο από την άλλη . Επιλέχθηκε το αλουμίνιο λόγω 

καλής θερμοαπαγωγής, γιατί πάνω σε αυτό εφάπτονται τα FET ισχύος που οδηγούν 

τους ηλεκτρικούς κινητήρες για όλες τις κινήσεις του σκάφους. Επιλέχθηκαν 

διάφανοι, για καλύτερο οπτικό έλεγχο των κυκλωμάτων, και φυσικά για να βλέπει η 

κάμερα του R.O.V. Η στεγανοποίηση επιτεύχθηκε με δακτυλίους σιλικόνης (O rinks). 

 Οι στεγανοί  θάλαμοι των κινητήρων επιλέχθηκε να κατασκευαστούν από διάτρητο 

ανοξείδωτο χάλυβα επεξεργασμένο σε τόρνο για την τελική διαμόρφωση, λόγω 

στιβαρότητας, επειδή οι κινητήρες είναι εκτεθειμένοι και λόγω της ψύξης των. Η 

στεγανοποίηση έγινε με τσιμούχες περιστροφής για τον άξονα, και στην πίσω βάση 

του κυλίνδρου PVC με στυπιοθλίπτες καλωδίων. Επίσης στις προπέλες επιλέχθηκε να 

τοποθετηθούν Kort Nozzle, για προστασία από χτυπήματα, και για καλύτερη απόδοση 

αφού δεν δέχονται όλο το βάρος του νερού στα πτερύγια τους.  

 Στο κάτω μέρος του σκάφους επιλέχθηκε να τοποθετηθούν  οι  στεγανοί συσσωρευτές  

μολύβδου – οξέος, που έχουν και το μεγαλύτερο βάρος  ≈ 12Kgr έτσι επιτυγχάνεται 

το κέντρο βάρους να είναι  αρκετά χαμηλά και να εξασφαλίζεται  η ασφαλής 

ισορροπία πλεύσης. Οι συσσωρευτές τοποθετήθηκαν σε ανοξείδωτη σχάρα 

αφαιρούμενη, για εύκολη αντικατάσταση των. 

 Τέλος στο κάτω μέρος τοποθετήθηκαν διπλά πέδιλα στήριξης και προστασίας από 

ανοξείδωτες ράβδους.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 Μετρήθηκε η μάζα  του σκάφους  με ηλεκτρονικό ζυγό στα 28,14 Kgr  μαζί με τον 

ρομποτικό βραχίονα. Ο όγκος του σκάφους υπολογίστηκε μαθηματικά, στα επί μέρους 

γνωστά σχήματα στα  31,2 lit. Με σχεδιαστικό  λογισμικό υπολογίστηκε στα 32,74 lit, άρα η 

πυκνότητα ήταν 3

3

28,14
859,499 /

0,03274

m gr
d d Kgr m

V m
. Η οποία επιβεβαιώθηκε 

αρκετά ικανοποιητικά και πειραματικά, αφού χρειάστηκαν να προστεθούν στο σκάφος 

μολύβδινα  βαρίδια 4,9 Κgr και όγκου 0,460 lit για να αρχίσει να βυθίζεται πολύ αργά το 

R.O.V.  

  Επειδή θέλουμε το σκάφος να έχει ελαφρώς μεγαλύτερη άνωση για ασφάλεια, και για το 

λόγο ότι θα εργάζεται ενίοτε σε διαφορετικά υδάτινα περιβάλλοντα, επιλέχθηκε να αφαιρεθεί 

Το πλαίσιο του  R.O.V 
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Dow περίπου 2 lit (οπές οροφής) και οι ρυθμίσεις άνωσης – βάρους να επιτυγχάνονται σε 

κάθε περίπτωση με προσθαφαίρεση μολύβδινων βαριδιών. 

 

 Κινητήρες  - Προπέλες - Συσσωρευτές  
 

  Το να υπολογιστεί ο συνδυασμός της ισχύος των μηχανών και του τύπου των προπελών που 

χρειάζονται, για συγκεκριμένο σκάφος σύμφωνα με την εργασία που πρέπει  να επιτελεί, 

είναι μια πολύ επίπονη και πολύπλοκη διαδικασία που άπτεται στο πεδίο του εξειδικευμένου 

ναυπηγού μηχανικού, και ξεφεύγει κατά πολύ της παρούσης εργασίας. 

  Τη λύση σε αυτή την περίπτωση έρχονται να δώσουν οι πειραματικές μετρήσεις από 

διάφορες εταιρίες κατασκευής  ηλεκτρικών μοτέρ και προπελών για χρήση σε μοντελισμό. 

  Το κριτήριο για την δική μας περίπτωση ήταν με όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος  να 

εκλέξουμε τη μεγαλύτερη  Τ «thrust»  από τον συνδυασμό μοτέρ άξονα προπέλας. Το κόστος 

αύξανε στο 4πλάσσιο, γιατί κάνουμε χρήση 4 μηχανών.  

  Την ώθηση την μετρούν σε Κgr  και όχι σε N όπως είναι σωστό, αυτό δεν ενδιαφέρει και 

πολύ, μια που πρέπει να επιλέξουμε αυτό με τη μεγαλύτερη Τ. Επειδή το R.O.V. είναι 

υποβρύχιο όχημα εργασίας, χρειάζεται να έχει αποθέματα  δύναμης για γρήγορους ελιγμούς, 

χωρίς να απασχολεί η ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει.  

  Από πίνακες συγκεκριμένης εταιρίας επιλέξαμε συνδυασμό ηλεκτρικού μοτέρ – άξονα –

προπέλας με χαρακτηριστικά:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Ο συνδυασμός αυτός δίνει μια μέγιστη ώθηση (Thrust) 1950 gr με τροφοδοσία από 

συστοιχία μολύβδου οξέος  18 V  12 Ah  και  απορροφούμενο ρεύμα 8 Α, η οποία ήταν η 

καλύτερη, με κριτήριο απόδοσης / κόστους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοτέρ 

 

Τάση λειτουργίας: 12-18 V 

Ρεύμα (στη μέγιστη απόδοση): 4,5 Α 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα: 8 Α 

Περιοχή στροφών: 5600 – 8400 rpm. 

 

Προπέλα 

 

Διάμετρος  D: 75 mm 

Πτερύγια: 3  

Διάμετρος άξονα : 4 mm – M4 

Βήμα (pitch) : 65 mm 

Φορά περιστροφής: LH  

Υλικό: πλαστικό με ανθρακονήματα. 
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 Η λύση που επιλέχθηκε ήταν η στήριξη 

των οριζόντιων  κινητήρων στο σκάφος με 

οριζόντια ρύθμιση  ± 30
ο
, και επί πλέον, η 

ρύθμιση ξεχωριστά στον κάθε κινητήρα 

των στροφών από το τηλεχειριστήριο. 

Έτσι με τον συνδυασμό αυτόν και 

αρκετούς πειραματισμούς, επιτυγχάνεται 

η επιθυμητή ευθεία  διεύθυνση κίνησης, 

και υπάρχει και η δυνατότητα 

επαναρύθμισης όταν τοποθετηθεί 

πρόσθετο εργαλείο εξωτερικά.  

  Η ίδια λύση επιλέχθηκε και για τους κάθετους κινητήρες. Επί πλέον με τους κάθετους 

κινητήρες επιτυγχάνεται  και πλάγια οριζόντια κίνηση η οποία χρειάζεται σε ένα R.O.V. όταν 

κάνει λήψη video σε ύφαλα πλοίου (π.χ. για εντοπισμό ρωγμών). Επειδή και πάλι 

αναπτύσσονται ροπές από δυνάμεις αντίστασης του νερού, η κίνηση αυτή διορθώνεται με 

μικρή συμμετοχή των οριζόντιων κινητήρων. 

  Σύμφωνα με το μέγιστο ρεύμα που απορροφούν οι κινητήρες  4Χ8 Α =32 Α, υπολογίζεται η 

χωρητικότητα των συσσωρευτών σε δεδομένη τάση  18 V  για τους κινητήρες. 

  Η  χρήση των κινητήρων  δεν είναι συνεχής, αλλά διακοπτική. Πειραματικά και κατά 

προσέγγιση,  υπολογίστηκε  ότι για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα εκτέλεσης μιας εργασίας,  

η μέση  συνεχής λειτουργία των κινητήρων με μέγιστη ισχύ,  διαρκεί περίπου στο 5 – 10 % 

του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας. Συνεπώς  έχουμε ένα μέσο ρεύμα  3,2 Α, και 

 Η εκλογή  τεσσάρων κινητήρων στο R.O.V έγινε με 

σκοπό την άμεση απόκριση στις εντολές ελιγμών που 

γίνονται από το τηλεχειριστήριο. Στα αριστερά, (σχ. 2) οι 

δυνάμεις που εικονίζονται είναι προσεγγιστικές κατά 

διεύθυνση, και δεν εμπεριέχουν καθόλου την τάξη 

μεγέθους του μέτρου. Στο ίδιο σχήμα εικονίζεται η 

κατάσταση εν κινήσει  του οχήματος.  

 Το συμπέρασμα ήταν ότι η διεύθυνση κίνησής του – ΔΚ 

– θα ήταν πλάγια αριστερή. Η τοποθέτηση των κινητήρων 

έγινε συμμετρικά, για να έχουμε τουλάχιστον ένα σημείο 

αναφοράς του κέντρου εφαρμογής των δυνάμεων πρόωσης. 

Με πολύ καλύτερη μελέτη και πειραματισμούς, θα 

μπορούσε να προσδιοριστεί το κέντρο σε άλλο σημείο με 

διαφορετική διάταξη των κινητήρων, αλλά σε ένα R.O.V. 

μπαίνουν πολλά πρόσθετα εργαλεία εργασίας με συνέπεια 

να αλλάζει το σημείο εφαρμογής των δυνάμεων λόγω της 

δημιουργίας ροπών από την αντίσταση του νερού στην 

ακαθόριστη επιφάνεια του σκάφους.  

   

  

FΔΚ, FΑΚ : δυνάμεις  κινητήρων ( δεξιού , αριστερού) 

ΣFΚ: συνισταμένη δυνάμεων κινητήρων 

ΑΡΒ : εξασκούμενη δύναμη στο ρομποτικό βραχίονα 

από την αντίσταση του νερού κατά την κίνηση 

ΔΚ: διεύθυνση κίνησης.  

Σχ. 2 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 75 - 

έτσι μπορούμε προσεγγιστικά να υπολογίσουμε την χωρητικότητα των συσσωρευτών. Όμως 

η εκφόρτιση  των συσσωρευτών δεν είναι γραμμική συνάρτηση, αλλά εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες (π.χ. από τη θερμοκρασία, από το πόσο συχνά ζητείται να  δίνουν το μέγιστο 

ρεύμα τους, από το πόσο καλής ποιότητας είναι, το επίπεδο φόρτισής τους κ.ά.). Όλα αυτά,  

ανάγονται σε ένα προσεγγιστικό συντελεστή  70%. Έτσι λοιπόν με τους συσσωρευτές των 12 

Αh που επιλέχθηκαν, επιτυγχάνεται μια  μέση αυτονομία της τάξης των 2,5 h και φυσικά 

εξαρτάται από τη χρήση του υποβρύχιου 

οχήματος. 

  Επίσης επιλέχθηκαν ξεχωριστοί 

συσσωρευτές για τους κινητήρες, διότι 

το ρεύμα είναι μεγάλο και υπάρχουν 

βυθίσεις της τάσης και επειδή έχουμε 

επαγωγικά φορτία με  βίαια μεταβατικά 

φαινόμενα. Έτσι, μηδενίστηκε η πιθανό-

τητα επηρεασμού των ευαίσθητων 

ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Για την 

τροφοδοσία των ηλεκτρονικών κυκλω-

μάτων συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονόμων του φωτισμού και της κάμερας επιλέχθηκε 

συστοιχία συσσωρευτών 12 V 12 Αh  και για την τροφοδοσία των σερβοκινητήρων του 

ρομποτικού βραχίονα, ξεχωριστός 6 V 12 Ah. Οι ξεχωριστές τροφοδοσίες των επί μέρους 

κυκλωμάτων, αποτελούν μεγάλο πλεονέκτημα για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία 

τους, αλλά και την επίτευξη του μέγιστου χρόνου αυτονομίας του οχήματος. Επιλέχθηκαν  6 

συσσωρευτές  των 6 V, 12 Ah  στεγανοί  οξέως – μολύβδου κυρίως για το χαμηλό κόστος, 

και όμοιοι μεταξύ τους και για την εν σειρά συνδεσμολογία τους,  αλλά και για την ισομερή 

κατανομή της μάζας στο όχημα.    

 

Ηλεκτρονικά κυκλώματα  ελέγχου κινήσεων, μετρήσεων,  

εικόνας και επικοινωνίας 
 

   Τα ηλεκτρονικά  κυκλώματα και η στεγανοποίησή τους σε μια κατασκευή όπως το R.O.V., 

είναι το δυσκολότερο μέρος της. Πρέπει να υπάρχει υψηλότατος δείκτης αξιοπιστίας γιατί τα 

πάντα ελέγχονται από αυτά. 

  Στην εν λόγω κατασκευή επιλέχθηκε να υπάρχουν  τέσσερα ανεξάρτητα κυκλώματα με 

ξεχωριστές τροφοδοσίες για το καθένα, για κάθε σημαντική λειτουργία στο R.O.V. Ο λόγος  

είναι ότι αν υπάρξει βλάβη σε κάποιο, να μην αχρηστευθούν όλα. 
  

1. Κύκλωμα  Εικόνας: Είναι το απλούστερο όλων και αποτελείται από μία αναλογική 

κάμερα HD 600 TV line CCD με φακό 3,2 mm. Η κάμερα επιστρέφει την εικόνα στην οθόνη 

του τηλεχειριστηρίου μέσω ενός ζεύγους  από τα 4 του καλωδίου επικοινωνίας SFTP cat 5e. 

Επειδή η σύνθετη αντίσταση εξόδου της κάμερας είναι 75 Ω  και του καλωδίου 100 Ω  

σύμφωνα με το θεώρημα της μέγιστης μεταφοράς 

ισχύος, πρέπει να υπάρχει προσαρμογή αντιστά-

σεων, γι’ αυτό γίνεται χρήση μετασχηματιστών 

προσαρμογής (video balun) με δυνατότητα 

μήκους καλωδίου UTP κατά τον κατασκευαστή 

1200 m !  H H    

 Η κάμερα είναι τοποθετημένη σε σερβοκινητήρα  

με δυνατότητα κίνησης tilt 170
ο
. 
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Αισθητήρες και κύκλωμα μετρήσεων 

2. Κύκλωμα Με-

τρήσεων: Οι με-

τρήσεις δίνουν από 

τη μια σημαντικές  

πληροφορίες για 

την υποβρύχια πλο-

ήγηση, και από την 

άλλη γίνεται κατα-

γραφή τους στο τη-

λεχειριστήριο σε 

κάρτα SD / 1 sec σε 

αρχείο .csv για πε-

ραιτέρω ανάλυση 

και εξαγωγή συ-

μπερασμάτων. 

   

 

  Τα μεγέθη που μετρώνται στο R.O.V. είναι:  

α) κατεύθυνσης της πλώρης του σκάφους με ψηφιακή  πυξίδα. Χρήση ψηφιακού μαγνητικού 

αισθητήρα 2 αξόνων HMC 6352 με επικοινωνία Ι
2
C  με τον μικροελεγκτή. 

β) Υδροστατική Πίεση: με χρήση αναλογικού αισθητήρα MPX5700GP με περιοχή μέτρησης 

15-700 kPa και τάση εξόδου 0,2 – 4,7 V DC αντίστοιχα. Η σύνδεση της εξόδου του γίνεται 

στον ενσωματωμένο στο μικροελεγκτή  μετατροπέα  αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, 

(ADC) με μήκος λέξης 10 bit. Η πίεση χρησιμεύει για υπολογισμό του βάθους κατάδυσης. Η 

εξίσωση υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε στον κώδικα προγραμματισμού εξάγεται ως 

εξής: Ο ADC είναι 10 bit , με ΔV = 5 V  άρα το βήμα κβάντισης q είναι: 
2 1N

V
q  με Ν =10  

άρα: 0,00488758q  

  Συνεπώς η δεκαδική αναπαράσταση της τάσης στην είσοδο του ADC θα είναι: P DV V q   

σε Volt  όπου: VD το δεκαδικό ισοδύναμο της δυαδικής λέξης του ADC. Η φόρμουλα που 

δίνει ο κατασκευαστής για την μετατροπή σε πίεση είναι: ( 0,2) 159430PP V Pa . Για την 

μετατροπή σε αντίστοιχο βάθος h έχουμε: 
P

h
d g

 meters, όπου: d πυκνότητα  1024 Kgr/m
3
 

(θαλασσινού νερού) και g = 9.806 m/sec
2
 Το μέγιστο σφάλμα μέτρησης είναι ± 2,5% 

γ) Θερμοκρασία: με χρήση αναλογικού αισθητήρα τύπου ημιαγωγού προκαλιμπραρισμένου  

σε 
ο
C , τύπος  TMP 36. Η διαδικασία υπολογισμού της δεκαδικής αναπαράστασης VT της 

τάσης εισόδου του ADC είναι η ίδια  όπως και στην πίεση. Η φόρμουλα του κατασκευαστή 

δίνεται από τη σχέση: ( 0,5) o

T
T V C  το μέγιστο σφάλμα μέτρησης είναι ±2

ο
C 

δ) Επιπέδου φωτισμού επιφάνειας: με χρήση αναλογικού αισθητήρα τύπου φωτοδιόδου. 

 Η διαδικασία  υπολογισμού της δεκαδικής αναπαράστασης VL της τάσης εισόδου του ADC 

είναι η ίδια  όπως και πριν. Η φόρμουλα του κατασκευαστή είναι: 
(0,004672*VL-0.3820)

L e lux    με VL σε mV. 

  Όλοι οι παραπάνω αισθητήρες είναι συνδεδεμένοι σε έναν 8 bit μικροελεγκτή  της Atmel 

τον Atmega328P-PU, και ο προγραμματισμός του έγινε στην δημοφιλή πλατφόρμα Arduino. 
  Η επικοινωνία με τον αντίστοιχο μικροελεγκτή του τηλεχειριστηρίου, πραγματοποιείται 

μέσω ενός ζεύγους από τα υπόλοιπα 3 του καλωδίου SFTP, κάνοντας χρήση του 
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Κύκλωμα ελέγχου κινήσεων, φωτισμού και προσθέτων 

βιομηχανικού προτύπου διασύνδεσης RS-422, το οποίο είναι ισοσταθμισμένο και 

απαλλαγμένο από θορύβους, επιτυγχάνοντας  θεωρητικά μετάδοση  με ρυθμό 9600 bps, έως 

και 1000 m μέσω συνεστραμμένου καλωδίου. 

 

3. Κύκλωμα ελέγχου κινήσεων και ηλεκτρονόμων πρόσθετων εξωτερικών εργαλείων. 

 

  Το κύκλωμα αυτό ελέγ-

χει τους κινητήρες (οριζό-

ντιους και κάθετους) ως 

προς την φορά και την 

ταχύτητα περιστροφής, 

συνεπώς και την κίνηση 

του σκάφους. Περιλαμβά-

νει μικροελεγκτή, ηλεκ-

τρονόμους και FET ισχύ-

ος. 

  Η φορά περιστροφής των 

κινητήρων επιτυγχάνεται 

με κύκλωμα ημίσεως 

γέφυρας Η, που πραγματο-

ποιείται με 8 ηλεκτρονόμους 

μιας μεταγωγικής επαφής. Λόγω ελλείψεως χώρου τοποθέτησης μεγάλης ψύκτρας για 

απαγωγή  θερμότητας των FET ισχύος, δεν χρησιμοποιήθηκε ολόκληρη γέφυρα ημιαγωγών.  

Επίσης επιλέχθηκε αυτή η λύση, γιατί χρησιμοποιείται  στο τηλεχειριστήριο Joystick με 6 

διακόπτες και όχι με 4 ποτενσιόμετρα (4 axis) του οποίου το κόστος ήταν απαγορευτικό. 

  Επιτυγχάνονται με αυτό τον τρόπο 8  επιλογές για την οριζόντια κίνηση του σκάφους και 4 

για την κάθετη . 

  Η αυξομείωση των στροφών στους κινητήρες επιτυγχάνεται οδηγώντας τρία FET ισχύος 40 

Α έκαστο, δύο για τους οριζόντιους κινητήρες και ένα για τους κάθετους, με τάση PWM 

(Pulse Width Modulation) η οποία παράγεται  από τις αναλογικές εξόδους του μικροελεγκτή. 

  Σε αυτό το κύκλωμα περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρονόμοι για τον έλεγχο του φωτισμού.  Ο 

φωτισμός πραγματοποιείται με συνολικά 90 led  συνολικής απορροφούμενης ισχύος 14,5 W. 

  Περιλαμβάνονται επίσης και τρεις αναλογικές έξοδοι (PWM) οδήγησης σερβοκινητήρων 

μία για την κίνηση της κάμερας, μία για την κίνηση του προβολέα, και μία εφεδρική για 

μελλοντική χρήση. 

  Είναι σημαντικό εδώ να αναφερθεί μια καινοτομία αυτοματισμού. Όταν οι κινητήρες είναι 

σε λειτουργία και το R.O.V. είναι σε κίνηση, αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η 

επικοινωνία με το τηλεχειριστήριο (π.χ κοπεί το καλώδιο επικοινωνίας) τότε ο μικροελεγκτής 

που ελέγχει τους κινητήρες, κρατά τα τελευταία δεδομένα που έχει δεχθεί. Έτσι το R.O.V. θα 

συνεχίσει να κινείται πλέον ακυβέρνητο με καταστροφικά αποτελέσματα. 

  Γράφτηκε τμήμα κώδικα στον μικροελεγκτή που ελέγχει αν διακόπηκε η επικοινωνία, και 

σε 2 sec διακόπτει την λειτουργία όλων των κινητήρων. Έτσι το σκάφος σταματά κάθε 

κίνηση, ταυτόχρονα ενεργοποιεί έναν ηλεκτρονόμο που με τη σειρά του μπορεί  να θέσει σε 

λειτουργία αεροθάλαμο ώστε να μεγαλώσει ο όγκος του R.O.V. και να ανέλθει στην 

επιφάνεια με τη βοήθεια της μεγαλύτερης άνωσης (ο αεροθάλαμος δεν περιλαμβάνεται στον 

εξοπλισμό του R.O.V.  λόγω κόστους, αλλά θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναβάθμιση.)  
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  Η επικοινωνία με τον αντίστοιχο μικροελεγκτή του τηλεχειριστηρίου, πραγματοποιείται 

μέσω ενός ζεύγους από τα υπόλοιπα 2 του καλωδίου SFTP, κάνοντας χρήση του 

βιομηχανικού προτύπου διασύνδεσης RS-422, όπως και στο κύκλωμα μετρήσεων. 

 

4. Κεντρικό κύκλωμα  ελέγχου, οδήγησης ρομποτικού βραχίονα, επιλογών της κάμερας. 

 

  Το κύκλωμα αυτό επιτελεί δύο λειτουργίες:  

  α) Μπορεί να διακόπτει τη λειτουργία των δύο προηγούμενων κυκλωμάτων κίνησης και 

μετρήσεων, με διακοπή της τροφοδοσίας τους κατόπιν εντολής από το τηλεχειριστήριο. Αυτό 

βοηθά πολύ στο reset των μικροελεγκτών, αφού υπάρχει η δυνατότητα σε αυτούς, με διακοπή 

της τροφοδοσίας τους να κάνουν επανεκκίνηση στο πρόγραμμά τους. Είναι δε σημαντικό, 

γιατί αν και σπάνια, συμβαίνουν τα λεγόμενα κολλήματα στο τρέξιμο των προγραμμάτων, 

έτσι θα έπρεπε το R.O.V. να βγει στην επιφάνεια για να γίνει αυτή η διαδικασία. Επίσης 

βοηθά στο να απενεργοποιήσουμε λειτουργίες, σε περιπτώσεις βλάβης εξαρτημάτων (π.χ 

σπάσιμο προπέλας, διαρροή νερού σε κυκλώματα και αποφυγή βραχυκυκλώματος κ.ά.) 

 β) Οδηγεί τους σερβοκινητήρες του ρομποτικού βραχίονα σύλληψης αντικειμένων που 

έχει 4 βαθμούς ελευθερίας (βλέπε ρομποτικός βραχίονας) σύμφωνα με τις εντολές του χρήστη 

από το τηλεχειριστήριο. Κάθε servo οδηγείται με τάση PWM  από την αντίστοιχη αναλογική 

έξοδο του μικροελεγκτή, για να περιστραφεί στην επιθυμητή γωνία – θέση. 

  Επίσης  μέσω ηλεκτρονόμων τύπου μινιατούρας, μπορεί να ελεγχθεί το OSD menu της 

κάμερας από το τηλεχειριστήριο (π.χ. φωτεινότητα, αντίθεση, κ.ά.) ενέργεια που είναι πολύ 

χρήσιμη αφού στο υδάτινο περιβάλλον αλλάζουν πολύ συχνά οι συνθήκες φωτισμού. 

  Τέλος έχει γίνει χρήση και εδώ της προηγούμενης καινοτομίας, δηλαδή αν χαθεί η 

επικοινωνία, σε 2sec ο ρομποτικός βραχίονας γυρίζει αυτόματα σε μία αρχική θέση 

ασφαλείας, χωρίς να γυρίζει ανεξέλεγκτα και προκαλέσει ζημιά στο σκάφος. Όλα 

επιτυγχάνονται και εδώ με τον ίδιο μικροελεγκτή της Atmel. Επειδή υπήρχαν διαθέσιμες, 4 

ψηφιακές και μία αναλογική έξοδοι,  προγραμματίστηκαν και αυτές για τυχόν εφεδρικά 

πρόσθετα εργαλεία, η μία εκ των οποίων τίθεται αυτόματα on για χρήση και δεύτερου 

αεροθαλάμου για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεντρικό  κύκλωμα ελέγχου, οδήγησης ρομποτικού βραχίονα, επιλογών κάμερας. 
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Ρομποτικός  βραχίονας 

 

  Ο ρομποτικός βραχίονας είναι ένα πρόσθετο εργαλείο του R.O.V., που μπορεί να επιτελέσει 

εργασίες, όπως σύλληψης αντικειμένων, τοποθέτησης διαφόρων εξαρτημάτων σε υποβρύχιες 

κατασκευές κ.ά. Η κίνησή του  μοιάζει  με του ανθρώπινου χεριού και επιτυγχάνεται είτε με 

τοποθέτηση σερβοκινητήρων στις αρθρώσεις του, είτε σε πιο βαρέως τύπου  κατασκευές  με 

έμβολα αέρος, ή συχνότερα με ηλεκτροϋδραυλικά, χαρακτηρίζονται δε από τους βαθμούς 

ελευθερίας (όσο πιο πολλοί τόσες παραπάνω κινήσεις). 

  Στη συγκεκριμένη  κατασκευή έγινε χρήση σερβοκινητήρων. Ο ρομποτικός βραχίονας του 

R.O.V. σχεδιάστηκε να είναι 4 βαθμών ελευθερίας. Η αρπάγη δεν θεωρείται βαθμός 

ελευθερίας ( του ανθρώπινου χεριού είναι 6 βαθμοί).  

  Η αρχή σχεδιασμού του φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 3. Αναφέρεται κυρίως στον 

υπολογισμό της ροπής των κινητήρων, και τα μήκη των τμημάτων του, ώστε να καλύπτει τον 

ανάλογο απαιτούμενο χώρο εργασίας του.  

  Οι προδιαγραφές  ήταν: ολικό μήκος περίπου 30 cm, όσο περίπου είναι το πλάτος του 

R.O.V. για να βρίσκεται εντός του ορατού πεδίου της κάμερας, και να μπορεί να χειρίζεται 

συγκεντρωμένη μάζα ≈ 500 gr. Βέβαια μπήκε και το κριτήριο του κόστους των 

σερβοκινητήρων  μοντελισμού, που είναι αρκετά μεγάλο. Στην περίπτωσή μας ξεκινήσαμε 

ανάποδα, δηλαδή πρώτα επιλέξαμε τα δυνατότερα μοτέρ με το χαμηλότερο κόστος, που 

μπορούσαμε να βρούμε στην αγορά, και έπειτα υπολογίσαμε τη μάζα που μπορεί να χειριστεί 

ο βραχίονας. Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας είναι ότι τα RC servo δεν 

στεγανοποιούνται πλήρως και έπειτα από κάποιες ώρες χρήσης αχρηστεύονται. Servo πλήρως 

στεγανά για υποβρύχιες κατασκευές, έχουν απίστευτο κόστος. 

  Πρέπει να αναφερθεί εδώ η αναφορά των χαρακτηριστικών που γίνεται από τις εταιρείες 

κατασκευής των servo μοντελισμού. Δίνεται η τάση λειτουργίας, το ρεύμα λειτουργίας το 

ρεύμα  σε περίπτωση μηχανικής ακινητοποίησης του άξονα, η περιοχή μοιρών που μπορεί να 

κινηθεί ο άξονάς του, και το σημαντικότερο η ροπή σε Kgr cm και όχι σε N m. 

Είναι καθαρά θέμα χρηστικότητας, (π.χ. αν σε ένα servo δίνεται ονομαστική ροπή 30 Kgr cm 

σημαίνει πως αν εφαρμοστεί μία μάζα  σε απόσταση 1 cm  από το κέντρο του άξονά του, τότε το 

servo μπορεί να την περιστρέψει αν είναι ≤ 30 Kgr. Αν τοποθετηθεί στα 2 cm τότε θα 

περιστρέψει μάζα ≤ 15 Kgr κ.ό.κ.) 

 Στο σχ.3 φαίνεται η 

διάταξη του ρομποτικού 

βραχίονα. 

 Όπου: M1, M2, M3, Μ4 οι 

μάζες των servo και Μ5 η 

μάζα του αντικειμένου.   

m1, m2 οι μάζες των 

τμημάτων του βραχίονα οι 

οποίες θεωρούνται ομαλά 

κατανεμημένες. 

L1 μήκος τμήματος και L2 

μήκος αρπάγης. 

Παραδοχές: Με m2 

θεωρούμε τη μάζα της 

αρπάγης σαν ομογενή 

μαζί με το servo λειτουργίας της. Τα Μ3 και Μ4 θεωρείται ότι είναι τοποθετημένα στον ίδιο 

άξονα μια που η απόσταση μεταξύ τους είναι πολύ μικρή. 

360o 

170o 

120o 

110o 

m2 

m1 
M5 

M4 

M3 

M2 

M1 

L1 L2 

Σχ.3 
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  Την  αρπάγη την προμηθευτήκαμε έτοιμη, και ο κατασκευαστής έδινε συγκεντρωμένη μάζα  

συγκράτησης 400 gr έτσι αλλάξαμε το servo με ένα ελαφρώς μεγαλύτερο για σιγουριά. 

  Η ροπή του M4 εξασκείται κατά μήκος του άξονά του αφού κάνει περιστροφή κάθετα στον 

οριζόντιο άξονα. Έτσι δεν χρειάζεται υπολογισμός γιατί η ροπή που χρειάζεται είναι μικρή, 

θα εξαρτάται από το σχήμα και την κατανεμημένη μάζα του αντικειμένου χειρισμού. 

Τοποθετήθηκε ένα servo 25 Κgr cm για ομοιομορφία με τα υπόλοιπα. 

Για το Μ3 έχουμε: 2
3 2 5 2

2
M

L
T m M L   για: m2 = 0,45 Kgr , Μ5=0,5 Kgr και L2=17,5 cm 

έχουμε: 3 0,45 8,75 0,5 17,5 12,7 ..MT Kgr cm  

Για το Μ2 έχουμε: 1 2
2 1 1 3 4 1 2 1 2 5( ) ( ) ( )

2 2
M

L L
T m L M M L m L L M  

για: m1= 0,2 Kgr , M3= Μ4= 0.2 Kgr  και L1= 16 cm έχουμε: 

2 8 0,2 16 0,4 24,75 0,45 33,5 0,5 35,9 ..MT Kgr cm  

  Το Μ1 δεν χρειάζεται μεγάλη ροπή στρέψης επειδή η κατεύθυνση στρέψης του είναι 

οριζόντια και δεν εξασκείται βάρος, πρέπει όμως να έχει βάση αρκετά στιβαρή για να μην 

κρεμάει ολόκληρος ο βραχίονας. Παρ’ όλα αυτά όμως μπορεί να χρειαστεί να επιτελέσει 

εργασία με αντίσταση κατά τον οριζόντιο άξονα, για αυτό το λόγο επιλέχθηκε servo  

25 Kgr cm με γρανάζι μετάδοσης κίνησης με σχέση  1:1,7 και έτσι η ροπή του αυξάνεται στα 

42,5 Kgr cm. Όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί είναι  ιδανικοί χωρίς να υπολογιστούν απώλειες 

μετάδοσης και τριβές. Οι πειραματικές όμως μετρήσεις σε συνδυασμό με τις αναληθείς 

προδιαγραφές των servo (ότι πληρώνεις παίρνεις) μας ανάγκασαν να τοποθετήσουμε τα εξής:  

Μ1: 25 Kgr cm με μειωτήρα, Μ2: 2 Χ 25 Kgr cm παράλληλα, Μ3: 25 Kgr cm, Μ4: 25 Kgr 

cm και έτσι ο βραχίονας μπορεί να χειρίζεται οριακά βάρος 500 gr  εκτός του νερού. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Τηλεχειριστήριο  

 

  Το τηλεχειριστήριο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της όλης κατασκευής και είναι εξ ίσου 

σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο από το κυρίως R.O.V. Eίναι το μέσο αλληλεπίδρασης του 

χρήστη και του R.O.V. Χωρίς αυτό, το υποβρύχιο όχημα είναι  άχρηστο. Ως εκ τούτου πρέπει 

να έχει υψηλό δείκτη αξιοπιστίας και στα κυκλώματά του, αλλά κυρίως στην 

λειτουργικότητά του. Ο σχεδιασμός λοιπόν των επί μέρους χειριστηρίων και της τοποθέτησής 

τους στο τηλεχειριστήριο έγινε με κριτήριο την λειτουργικότητα. Ένα άλλο βασικότατο 

κριτήριο σχεδιασμού, ήταν να μπορεί να χειρίζεται ένας χρήστης όλα τα εργαλεία του R.O.V 

ακόμα και ταυτόχρονα.  

Ο ρομποτικός βραχίονας του R.O.V. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ v.1 
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  Ο χρήστης το συγκρατεί με ιμάντα γύρω από τη μέση του και με άλλο ιμάντα ανάρτησης 

γύρω από το λαιμό του. Έτσι ο χρήστης μπορεί να μετακινείται μαζί με το τηλεχειριστήριο 

και έτσι δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων που είναι απαραίτητη στο χειρισμό. Επίσης 

μπορεί να συνδεθεί και δεύτερο απομακρυσμένο χειριστήριο για τον ρομποτικό βραχίονα και 

την κάμερα, ώστε να τα χειρίζεται  δεύτερος χρήστης αυτά. 

  Στην πάνω επιφάνεια τοποθετήθηκαν:  
α) το joystick 6 διακοπτών που επιτυγχάνει 10 συνδυασμένες κινήσεις για το R.O.V. Επίσης 

ένα μεταγωγικό button δύο θέσεων για την πλάγια κίνηση.  

β) 3 συρόμενα ποτενσιόμετρα  με τα οποία  ρυθμίζονται οι στροφές των κινητήρων.  

γ) 3 περιστροφικά ποτενσιόμετρα που ρυθμίζουν τη γωνία περιστροφής των servo της 

κάμερας,  του προβολέα και ένα εφεδρικό για μελλοντική χρήση.  

δ) 3 διακόπτες push on για έλεγχο του φωτισμού (φώτα πλαισίου, προβολέας, led ρομποτικού 

βραχίονα). Τα παραπάνω χειριστήρια είναι συνδεδεμένα σε ανάλογες εισόδους μικροελεγκτή 

που βρίσκεται στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου και επικοινωνεί με τον αντίστοιχο 

μικροελεγκτή κίνησης  του R.O.V.  με σειριακή διασύνδεση RS-422. Στην πάνω επιφάνεια 

τοποθετήθηκαν επίσης ενδεικτικά led λειτουργίας του κάθε κινητήρα. 

  Οι μετρήσεις  απεικονίζονται σε οθόνη LCD  20 χαρακτήρων και 4 γραμμών, που είναι 

συνδεμένη σε 2
ο
 μικροελεγκτή εντός του τηλεχειριστηρίου. Σε αυτόν τον μικροελεγκτή έχει 

συνδεθεί ένα ρολόι πραγματικού χρόνου R.T.C και μία κάρτα SD για καταγραφή των 

μετρήσεων /sec σε αρχείο .csv. Η επικοινωνία με τον αντίστοιχο μικροελεγκτή του R.O.V. 

επιτυγχάνεται όπως και παραπάνω. Στον ίδιο μικροελεγκτή μπορεί να συνδεθεί  Η/Υ με USB 

για δυναμική απεικόνιση και καταγραφή μετρήσεων μέσω του λογισμικού LabView.  

  Στην αριστερή  πλευρά του τηλεχειριστηρίου τοποθετήθηκαν 6 περιστροφικά 

ποτενσιόμετρα από τα οποία τα 5 είναι για τον χειρισμό του ρομποτικού βραχίονα ένα για 

κάθε βαθμό ελευθερίας, και ένα εφεδρικό για μελλοντική χρήση. Επίσης τοποθετήθηκαν 4 

διακόπτες push – on ένας για την έναρξη – διακοπή της λειτουργίας του ρομποτικού 

βραχίονα, ένας για την μελλοντική τοποθέτηση του βοηθητικού αεροθαλάμου έκτατης 

ανάδυσης, και δύο για μελλοντική χρήση. 

  Στην δεξιά πλευρά του τηλεχειριστηρίου τοποθετήθηκε ένας διακόπτης (tact switch) 5 

θέσεων που χειρίζεται το menu της κάμερας. Τα παραπάνω χειριστήρια είναι συνδεμένα σε 3
ο
 

μικροελεγκτή εντός του τηλεχειριστηρίου που επικοινωνεί με τον μικροελεγκτή κεντρικού 

ελέγχου και ρομποτικού βραχίονα του R.O.V. με τον ίδιο τρόπο όπως και παραπάνω. 

  Στην εμπρός όψη του τηλεχειριστηρίου έχει τοποθετηθεί οθόνη HD TFT 7’’ για 

παρακολούθηση της κάμερας  του υποβρύχιου οχήματος. Η επικοινωνία γίνεται με ζεύγος 

από το UTP καλώδιο με προσαρμογή μετασχηματιστών τύπου video balun. 

  Η επικοινωνία του τηλεχειριστηρίου με το R.O.V. πραγματοποιείται με καλώδιο SFTP 4 

ζευγών  μήκους μέχρι και  300 m. Το καλώδιο αυτό δεν είναι και το πλέον κατάλληλο, λόγω 

μηχανικής αντοχής του και στεγανότητας, αλλά όπως αναφέρθηκε σε πολλά σημεία της 

παρούσης εργασίας το κόστος ήταν καθοριστικός παράγοντας. Η επικοινωνία σε 

επαγγελματικές κατασκευές επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένα καλώδια που περιέχουν 

και οπτική ίνα, των οποίων το κόστος είναι  δυσθεώρητο.   

  

 

 

 

 

 

 

Το τηλεχειριστήριο  και 

λεπτομέρεια οθόνης  μετρήσεων  
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Εκπαιδευτική Διαδικασία – Κατασκευή 
Σκοπός  

 Η ενθάρρυνση και εξοικείωση των μαθητών στη συνεργατικότητα.  

 Η συνειδητοποίηση της αυτοτέλειας των ατομικών ικανοτήτων και της προσφοράς 

τους, στην ομαδική εργασία, με την ανάληψη πρωτοβουλιών. 

 Η ενεργοποίηση των  κριτικών ικανοτήτων των μαθητών κατά το στάδιο εφαρμογής 

των θεωρητικών γνώσεων, σε πρακτικές  προκλήσεις.  

 Η ανάπτυξη  της ικανότητας στην ανάλυση  σε επί  μέρους  βήματα  του σχεδιασμού 

και της κατασκευής ενός έργου, και της τελικής σύνθεσής του. 

 Η  γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με «πραγματικές» συνθήκες εργασίας. 

 Να καταλάβουν  τη σημασία της «ευλαβικής» τήρησης των  κανόνων ασφαλείας  

στην εργασία, μια που πρόκειται για τεχνικούς. 

 Να αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις  και δεξιότητες  μέσα από μια πραγματική 

εφαρμογή . 

 Να ενθαρρυνθούν στην διακίνηση  τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ τους, 

μια που πρόκειται να συνεργαστούν δύο διαφορετικές ειδικότητες, στην επίτευξη ενός 

κοινού στόχου  

 

Μεθοδολογία 

 

Η συγκεκριμένη – εργασία – δραστηριότητα  πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας τη μέθοδο  

ομαδικής απόδοσης  σχεδίων εργασίας (μέθοδος PROJECT). 
 

Μαθησιακοί Τρόποι 

 Ενθάρρυνση  στην αυτοδιδασκαλία του μαθητή, με τρόπους που θα επιλέξει ο ίδιος 

και του είναι προσιτοί, γνωρίζοντας όμως ότι βρίσκεται σε περιβάλλον 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του. 

 Φθίνουσα καθοδήγηση.  

 Συνεργατική μάθηση. Παρότρυνση στην δημιουργία ομάδων μάθησης μεταξύ των 

μαθητών αλλά  που μπορεί να συμμετέχουν και  οι διδάσκοντες , άλλοι εκπαιδευτικοί, 

ακόμα και   ηλεκτρονικά  φόρουμ. 

Το εσωτερικό του 

τηλεχειριστηρίου 
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 Ασύγχρονη Συνεργασία των ομάδων μεταξύ τους, αλλά και της ολομέλειας, με 

συζητήσεις, διάθεση καλοπροαίρετης κριτικής και παρουσίασης  εναλλακτικών 

προτάσεων. 

 Όταν είναι απαραίτητο,  κατά μέτωπο διδασκαλία. 

 

 Στάδια εργασίας 

 

 Εισήγηση στο θέμα, ανάλυση και επισήμανση επιδιωκόμενων στόχων. 

 Διαχωρισμός των βαθμίδων της κατασκευής. 

 Χωρισμός μαθητών σε ομάδες.   

 Συλλογή συγκεκριμένου υλικού. 

 Σύνθεση – συναρμολόγηση – κατασκευής. 

 Σύνθεση και υλοποίηση  της παρουσίασης – κοινοποίηση αποτελεσμάτων. 

  

Καθορισμός κριτηρίων  αξιολόγησης 

 

 Ο βαθμός  επίτευξης στόχων. 

 Η  μεθοδολογία προσέγγισης  των ζητουμένων.  

 Το πλήθος, η αξιοπιστία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πηγών πληροφόρησης 

που επιλέχθηκαν. 

 Η μεθοδολογία πειραματικών μετρήσεων, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η εξεύρεση 

λύσεων. 

 Ο βαθμός  ανάπτυξης  δεξιοτήτων στην κατασκευή.  

 Η τελική εμφάνιση και λειτουργικότητα της κατασκευής. 

 Η ικανότητα  της  παρουσίασης  στο κοινό. 

 

Κατασκευή 

 

  Όλα τα στάδια  της κατασκευής πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια του Μηχανολογικού 

και Ηλεκτρονικού Τομέα του Ε.Κ. Σαλαμίνας, όπου  διδάσκονται  τα εργαστηριακά 

μαθήματα  του 1
ου

 ΕΠΑ.Λ.  Σαλαμίνας. 

  Η κατασκευή έγινε από τους μαθητές κάτω από την επίβλεψη και την καθοδήγηση  των 

εκπαιδευτικών. Σε δύσκολα τμήματα της κατασκευής, υπήρχε παρέμβαση των 

εκπαιδευτικών. 

  Τηρήθηκαν με αυστηρότητα οι κανόνες ασφάλειας του χειρισμού εργαλείων, και δόθηκε 

μεγάλη σημασία στο να κατανοήσουν οι μαθητές τι σημαίνει αυτό για τη ζωή τους. 

  Για τα μηχανολογικά μέρη του R.O.V. έγινε χρήση  μεγάλων εργαλείων κατεργασίας 

υλικών, όπως: τόρνος, στράντζα, ψαλίδι λαμαρινών, δράπανα, ηλεκτροκόλληση, 

ηλεκτροπόντα, όπως επίσης και μικρών π.χ λίμες, κολαούζα, τροχοί λείανσης, , κλειδιά για 

τους κοχλίες κ.ά.  

  Όργανα μετρήσεων όπως παχύμετρα, μανόμετρα, κ.ά.  

  Για τα ηλεκτρονικά μέρη τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: μικρά δράπανα για το 

τρύπημα των πλακετών, κολλητήρια, κατσαβίδια, κλειδιά, απογυμνωτές καλωδίων κ.ά. 

  Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ήταν: αντιστάσεις, πυκνωτές, δίοδοι, τρανζίστορ, led, 

ολοκληρωμένα κυκλώματα, αναπτυξιακές πλακέτες (Arduino Uno), αισθητήρες, ρελέ κ.ά 

  Τα όργανα μετρήσεων ήταν: πολύμετρα, παλμογράφοι, tester καλωδίων, καθώς και 

λογισμικά στον Η/Υ για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. 
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  Τα τυπωμένα κυκλώματα (PCB)  κατασκευάστηκαν με τη μέθοδο της φωτοχημικής 

εμφάνισης σε θάλαμο, και η αποχάλκωσή τους έγινε χρησιμοποιώντας διαβρωτικά χημικά 

υλικά.          

.....για την ολοκλήρωση της κατασκευής  δαπανήθηκαν πολλές επί πλέον  ώρες  εκτός 

σχολικού ωραρίου, οικιοθελώς από τους μαθητές (απογεύματα , Σάββατα , διακοπές κ.τ.λ)…. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. Build Your Own Under Water Robot and Other Wet Projects” Harry Bohm and Vickie 

Jensen. 

2. Underwater Robotics: Science, Design & Fabrication Steven W. Moor  

3. The ROV Manual, Second Edition: A User Guide…Robert D Christ 

4. Arduino Cookbook Paperback by Michael Margolis 

5. Tα σχολικά βιβλία των ειδικοτήτων  

 

Διαδικτυακή  Βιβλιογραφία 
 

1. http://www.wikipedia.org 

2. http://seagrant.mit.edu/ 

3. http://www.hydrobots.gr 

4. http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=en&newlink=4_6_7 

5. http://www.circuitstoday.com/dc-motor-controller 

6. http://www.flickr.com/photos/tubetime/3600957661/lightbox/ 

7. http://roboticsforyou.blogspot.gr/2008/02/sumo-robot-wireless-circuit-building.html 

8. http://www.huv.com/uSeeker/index.html 

9. http://www.homebuiltrovs.com/howstarted.html 

http://www.westcoastwords.com/books_USD/details.php?book_ID=101
http://www.amazon.com/The-ROV-Manual-Second-Edition/dp/0080982883/ref=pd_sim_b_4/192-2764878-7045850?ie=UTF8&refRID=1FDK02DVKJ3M9CJVTSBS
http://www.amazon.com/The-ROV-Manual-Second-Edition/dp/0080982883/ref=pd_sim_b_4/192-2764878-7045850?ie=UTF8&refRID=1FDK02DVKJ3M9CJVTSBS
http://www.amazon.com/Arduino-Cookbook-Michael-Margolis/dp/1449313876/ref=pd_sxp_grid_pt_2_1
http://www.wikipedia.org/
http://seagrant.mit.edu/
http://www.hydrobots.gr/
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=en&newlink=4_6_7
http://www.circuitstoday.com/dc-motor-controller
http://www.flickr.com/photos/tubetime/3600957661/lightbox/
http://roboticsforyou.blogspot.gr/2008/02/sumo-robot-wireless-circuit-building.html
http://www.huv.com/uSeeker/index.html
http://www.homebuiltrovs.com/howstarted.html
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10. http://www.instructables.com/id/Underwater-ROV/ 

11. http://www.submarineboat.com/building_bob.htm 

12. http://www.instructables.com/id/ 

13. http://www.Arduino.cc/ 

 

*Το copyright των φωτογραφιών και των σχημάτων ανήκουν στους συγγραφείς. 
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8
οι

 Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών 

Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 
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http://www.instructables.com/id/Underwater-ROV/
http://www.submarineboat.com/building_bob.htm
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Όταν το  φάντασμα της όπερας  πέρασε  την πύλη της άμμου. 

Μια ξενάγηση στον θαυμαστό κόσμο των κοκκωδών υλικών 

 

Νικολαΐδης Αριστομένης, Φυσικός, Εκπαιδευτήρια Μπουγά, protypofro[a]yahoo.gr  

Λεμπέση Ελένη, Χημικός, Εκπαιδευτήρια Μπουγά, elebesi[a]gmail.com  

Κουτσουμπός Γιώργος, Μαθηματικός, Εκπαιδευτήρια Μπουγά 

Καρούνιας Διονύσιος, Φυσικός, 6
ο
 Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, galileolab[a]gmail.com   

 

(Βραβείο 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 
 

Εισαγωγή 
 

  Στην εργασία παρουσιάζουμε ορισμένα φαινόμενα που σχετίζονται με την «περίεργη» 

συμπεριφορά των κοκκωδών υλικών. Τέτοια υλικά είναι προφανώς ή άμμος καθώς και μικρά 

σφαιρίδια.  

   Τα υλικά αυτά συμπεριφέρονται ως στερεά, υγρά ή αέρια ανάλογα με τις συνθήκες στις 

οποίες βρίσκονται. Αν τοποθετήσουμε την άμμο μέσα σε σακκιά τότε συμπεριφέρεται ως 

στερεό, ενώ μέσα στην κλεψύδρα ρέει ως ένα υπέροχο υγρό. 

  Η περίεργη συμπεριφορά  εκδηλώνεται σε πειράματα  όπου  φαίνεται ότι παραβιάζεται ο 

δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος,  δηλαδή έχουμε μείωση της  εντροπίας ενός συστήματος ή 

αν το δούμε κβαντομηχανικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε «σπάσιμο» της συμμετρίας 

(symetry breaking). 

  Σε άλλα πειράματα παρουσιάζεται ο αυτόματος διαχωρισμός ενός μίγματος δύο 

διαφορετικών υλικών  όταν βρίσκονται σε δοχείο το οποίο περιστρέφεται. Επίσης  μίγμα 

υλικών δημιουργεί καταπληκτικά σχέδια καθώς περιστρέφεται. 

  Ο διαχωρισμός του μίγματος εμφανίζεται και σε περιπτώσεις κατολίσθησης ενός μίγματος 

σε κατακόρυφο επίπεδο όπως γίνεται  με τα πετρώματα στην πλαγιά ενός βουνού. 

  Μίγμα απο σφαίρες διαφορετικών μεγεθών μετακινούνται περίεργα  απο το ένα τμήμα ενός  

δοχείου στο άλλο, και το φαινόμενο αυτό εμφανίζει μία περιοδικότητα. 

  Το  κοινό ερώτημα σε όλα τα προηγούμενα πειράματα είναι: Ποιος τέλος πάντων είναι 

υπεύθυνος για όλα αυτά; 

  Μήπως το φάντασμα της όπερας που δουλεύει υπόγεια, κάτω απο την σκηνή της φυσικής  

και εμείς ως θεατές βλέπουμε μόνο τα αποτελέσματα πάνω στην σκηνή; 

  Προφανώς  οι φυσικές επιστήμες διαφωτίζουν όλα τα προηγούμενα ερωτήματα. 

 

1. Το φάντασμα της όπερας ή αλλοιώς  ο Δαίμων του Maxwell 
 

  Στο πείραμα χρησιμοποιούμε ένα πλαστικό δοχείο το οποίο έχει ένα χώρισμα ύψους 

μερικών εκατοστών στο κάτω μέρος, έτσι ώστε να δημιουργούνται δύο τμήματα. Σε κάθε 

τμήμα τοποθετούμε ίσες ποσότητες από πλαστικά σφαιρίδια. Θέτουμε το σύστημα σε  

κατακόρυφη ταλάντωση και παρατηρούμε ότι για μια συγκεκριμένη συχνότητα και 

συγκεκριμένο πλάτος, όλα τα σωματίδια σταδιακά συσσωρεύονται στο ένα από τα δύο 

τμήματα. Δηλαδή  με μια χαοτική διεργασία το σύστημα πέρασε απο την αταξία στην τάξη. 

Φαίνεται δηλαδή ότι η εντροπία του συστήματος μειώθηκε. 

   Είναι αυτό δυνατόν;  

  Προφανώς  όχι, αφού το σύστημα δεν είναι μονωμένο. Ξεπερνάμε τον πρώτο σκόπελο. 

mailto:protypofro@yahoo.gr
mailto:elebesi@gmail.com
mailto:galileolab@gmail.com


 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 88 - 

  Θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο με ορους κλασσικής μηχανικής  χωρίς 

να επικαλεστούμε το φάντασμα της όπερας  ή τον δαίμονα του Maxwell.  

  Θεωρούμε  ότι και στα δύο δοχεία έχουμε τον ίδιο αριθμό σφαιριδίων. Όταν τα σώματα 

ταλαντώνονται συγκρούονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τα τοιχώματα του δοχείου. Οι 

κρούσεις όμως αυτές είναι ανελαστικές και τυχαία κάποιο σφαρίδιο θα  χάσει  ένα μέρος της 

ενέργειάς του και θα εγκλωβιστεί στο ένα απο τα δύο δοχεία. Τότε λοιπόν θα ξεκινήσει και η  

σταδιακή συσσώρευση και των υπόλοιπων. 

 

 

2. Το φάντασμα της όπερας στο περιστρεφόμενο μπουκάλι 
 

  Στο μπουκάλι έχουμε τοποθετήσει μίγμα  άμμου που διαφέρουν στο μέγεθος του κόκκου. Η 

κόκκινη  άμμος έχει  μεγαλύτερο μέγεθος από την καφέ άμμο που  έχει μικρότερο μέγεθος. 

Αναμιγνύουμε τα δύο διαφορετικά υλικά και στην συνέχεια στρέφουμε το δοχείο. 

Παρατηρούμε ότι για μια συγκεκριμένη συχνότητα τα υλικά διαχωρίζονται σχηματίζοντας 

ζώνες απο διαδοχικά χρώματα. 

  Το  ερώτημα: Ποιος ευθύνεται για τον διαχωρισμό; 

  Το φάντασμα που βρίσκεται μέσα στο δοχείο είναι η αιτία ή κάτι  άλλο κρύβεται; 

  Η φυσική έρχεται και πάλι να δώσει την απάντηση. Τα υλικά  έχουν διαφορετικό μέγεθος 

άρα και διαφορετική ταχύτητα κατολίσθησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διαχωρίζονται 

όταν η συχνότητα περιστροφής είναι χαμηλή. 

  Αν το δοχείο στρέφεται με μεγάλη  συχνότητα τότε ο διαχωρισμός δεν πραγματοποιείται. 

 

 

 

Τα σφαιρίδια ταλαντώνονται με την βοήθεια του ηχείου  

και τελικά συσσωρεύονται στο ένα τμήμα . 
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3. Διαχωρισμός μίγματος σε κατολίσθηση 
 

  Αν αφήσουμε στο δοχείο του σχήματος το μίγμα να πέσει τότε ορισμένες φορές   

εμφανίζονται ζώνες διαχωρισμού των υλικών. Το μίγμα αποτελείται απο δύο είδη άμμου που  

διαφέρουν στο μέγεθος του κόκκου. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται όταν η ταχύτητα ροής του 

μίγματος ή η ταχύτητα κατολίσθησης πάρουν  συγκεκριμένες τιμές. 

  Αν η ταχύτητα  κατολίσθησης είναι μεγάλη τότε δεν προλαβαίνουν να σχηματιστούν ζώνες 

διαχωρισμού αλλά τα υλικά διαχωρίζονται σε δυο διαφορετικές περιοχές. 

  Ο διαχωρισμός εξαρτάται επίσης απο το πάχος  του δοχείου. Αν το πάχος του δοχείου είναι 

μεγάλο ο διαχωρισμός δεν είναι εμφανής . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Με την βοήθεια ενός χωνιού αφήνουμε την άμμο να  πέσει στο δοχείο.  

Ανάλογα με την ταχύτητα ροής  βλέπουμε διαφορετικά σχέδια 

Το μπουκάλι στρέφεται αργά και  μετά απο λίγο η άμμος διαχωρίζεται στα συστατικά της 
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4. Διαχωρισμός μίγματος σε κατακόρυφο περιστρεφόμενο κύλινδρο 
 

  Εδώ  χρησιμοποιούμε το ίδιο μίγμα όπως στα προηγούμενα πειράματα  αλλά το δοχείο είναι 

διαφορετικό. Αν το δοχείο στραφεί αργά τότε επιτυγχάνεται ένας εντυπωσιακός διαχωρισμός  

του μίγματος και σχηματίζονται υπέροχα σχήματα. Το φάντασμα της όπερας ζωγραφίζει με 

την  παλέτα της φύσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Στρέφοντας το τύμπανο τα υλικά που εχουμε χρησιμοποιήσει διαχωρίζονται 

 

5. Follow me  ή Διαχωρισμός ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
 

  Τοποθετούμε στο κάτω μέρος του δοχείου ένα χώρισμα ύψους ορισμένων εκατοστών. Στο 

ένα τμήμα που σχηματίζεται τοποθετούμε σφαίρες μικρού μεγέθους και στο άλλο σφαίρες 

μεγαλύτερου μεγέθους. Για κάποια συγκεκριμένη τιμή της συχνότητας και του πλάτους 

παρατηρούμε τις σφαίρες να  εναλλάσσονται από το ένα  μέρος στο άλλο. Η εναλλαγή της 

θέσης εμφανίζει κάποια περιοδικότητα, γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

  Το φάντασμα της όπερας παρασύρει τα σώματα σε ένα συνεχή χορό, από το ένα μέρος στο 

άλλο. 

 

6. Η  πύλη της άμμου ή Σχηματισμός συσσωματώματος από άμμο 
 

  Το δοχείο του σχήματος χωρίζεται σε δύο μέρη με ένα διάφραγμα. Το διαχωριστικό στο 

κάτω μέρος αφήνει κάποιο κενό (περίπου 2~3 mm). Τοποθετούμε και στα δύο μέρη περίπου 

την ίδια ποσότητα άμμου και θέτουμε το σύστημα σε ταλάντωση. Αυτό που παρατηρούμε 

είναι απροσδόκητο. Η άμμος συσσωρεύεται στο ένα από τα δύο μέρη. Σχηματίζεται σταδιακά  

ένα συσσωμάτωμα. Αν μεταβάλλουμε την συχνότητα ταλάντωσης τότε το σύστημα 

επανέρχεται σε μια κατάσταση  όπου και στα δύο μέρη υπάρχει περίπου ίση ποσότητα άμμου. 

  Το περίεργο εδώ είναι ότι η άμμος δεν συμπεριφέρεται ως υγρό που ρέει αλλά περισσότερο 

ως στερεό σχηματίζοντας ένα συσσωμάτωμα. Το φάντασμα της όπερας και πάλι βρίσκεται 

μπροστά μας. 

 

7. Γιατί στα Corn Flakes  τα μεγάλα κομμάτια 

βρίσκονται συνέχεια στο πάνω μέρος ; 
 

  Πίσω από το καθημερινό φαινόμενο που συναντάμε στο πρωινό όταν ανοίγουμε ένα κουτί 

δημητριακών μήπως κρύβεται μια παγκόσμια συνομωσία των κατασκευαστών για να μας 

εξαπατούν ή είναι μια φυσική διεργασία; 
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  Το φάντασμα της όπερας κάνει την εμφάνισή του με το πρώτο φως του ήλιου. 

  Τα μικρότερα κομμάτια μπορούν να κινηθούν ευκολότερα προς τα κάτω από ότι τα 

μεγαλύτερα οπότε έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν στο κάτω μέρος του δοχείου. 

  

  Αυτά τα υλικά αποτελούν πεδίο μελέτης στην βιομηχανία φαρμάκων, στην κατασκευή 

αποθηκών που περιέχουν σιτηρά, καλαμπόκι (σιλό), στις κατασκευές πάνω σε αμμώδεις 

εκτάσεις (Ολλανδία ). 

 

  Ο βασικός  λόγος επιλογής  του θέματος είναι η απλότητα των υλικών αφού είναι εύκολο να 

βρει κανείς, ζάχαρη, άμμο, μικρές χάντρες για να εκτελέσουν τα παιδιά τα πειράματα. Επίσης  

σε κάθε πείραμα εισέρχονται αρκετές παράμετροι, που το κάνουν  ενδιαφέρον  και  τα παιδιά 

το βλέπουν όχι μόνο σαν παιγχνίδι, αλλά μαθαίνουν και το τρόπο με τον οποίο εργάζεται ένας 

πειραματικός επιστήμονας. 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή φωτογραφίας: Science on  Stage Greece 

 

Science on Stage Festival 2015, 

Queen Mary University of London 

 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 92 - 

Χημικούπολη: Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων 

με θέμα βασικές έννοιες της Χημείας 

 

Μαθήτριες: Διαμαντοπούλου Παναγιώτα, Καραμπίνη Ουρανία,  

Καπέτη Ελένη και Ζηκάκη Μαριάννα 

Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

 

Πατσιλινάκου Ευδοκία, Χημικός PhD, evdpatsi[a]gmail.com 

 

(Βραβείο 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 

 

Περίληψη 
 

  Η Χώρα των Θαυμάτων της Χημείας (Chemistry Wonderland) είναι ένα επιτραπέζιο 

παιχνίδι που αποτελεί διδακτικό εργαλείο και αναφέρεται σε βασικούς τομείς της Χημείας. 

Βασίζεται κυρίως σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Νικητής είναι ο παίκτης ή η ομάδα παικτών 

που θα επιτύχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Το βραβείο είναι μία περιήγηση στη χώρα της 

Φωτοχημείας (Lightland). Το παιχνίδι περιλαμβάνει κάρτες με ερωτήσεις και απαντήσεις, 

ένα ζάρι, ξύλινα πιόνια, μια κλεψύδρα, έναν μαγνητικό πίνακα, υλικά για κατασκευή 

μοριακών μοντέλων, μαυροπίνακα και μία χαρτονένια βάση με τυπωμένες περιοχές, όπου 

κινούνται τα πιόνια.  

  Οι περιοχές αυτές είναι: εργαστήρια χημείας, βιβλιοθήκη, πανεπιστήμιο, βοτανικός κήπος, 

ηφαίστειο, χημική λίμνη, μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, εργοστάσιο πετροχημικών, ουράνιο 

τόξο, φωτοχημική στάση κ.ά. Οι στόχοι αυτού του παιχνιδιού εστιάζουν στην καλλιέργεια 

της δημιουργικότητας, στην ανάπτυξη της συνεργασίας και στην εμπέδωση βασικών και 

σύνθετων εννοιών με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Η ιδέα είναι ότι η πιο 

αποτελεσματική μέθοδος για τη μετάγγιση γνώσης είναι η επιστημονική μέθοδος η οποία 

δίνει έμφαση στη βιωματική μάθηση παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να 

συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και 

δράσεις.  

 

Στρατηγικός σχεδιασμός 
 

 Ορισμός των θεμάτων που θα μελετηθούν.  

 Καθορισμός των μαθησιακών στόχων.  

 Ανάπτυξη μεθόδων με καθοδηγούμενη ανακάλυψη, έτσι ώστε οι μαθητές εμπνέονται 

για να παράγουν οι ίδιοι τη γνώση.  

 Ενεργοποίηση της δημιουργικής σκέψης, η οποία επικεντρώνεται στο βασικό ζήτημα 

ενός εφήβου στον δάσκαλό του: «Γιατί μαθαίνουμε μαθηματικά ή φυσική ή χημεία ή 

βιολογία»;  

 Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για να υπενθυμίσει τη γνώση από το παρελθόν 

αλλά και από την εμπειρία της καθημερινής ζωής. Αυτή η βάση δεδομένων θα 

χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές με σκοπό να ελέγξουν τις γνώσεις τους αλλά και 

mailto:evdpatsi@gmail.com
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να διατυπώσουν τις δικές τους υποθέσεις και θεωρίες σχετικά με το υπό εξέταση 

θέμα.  

 Αξιολόγηση των μαθητών.  

 

Ταυτότητα Θέματος 
 

 Βασικές έννοιες για τη Χημεία  

 Ειδικές έννοιες για τη Χημεία  

 Ιστορία της Χημείας  

 Πειράματα Χημείας  

 Βασικές γνώσεις που αφορούν σε διάφορους τομείς της Χημείας  

 Βασικές έννοιες για το φως  

 Η διττή φύση του φωτός: σωματίδιο και κύμα  

 Αλληλεπίδραση φωτός – ύλης  

  

Διδακτικοί Στόχοι 
 

 Η έμπνευση των μαθητών   

 Η απόκτηση γνώσεων με την επιστημονική ορολογία  

 Η κατανόηση βασικών και υψηλού επιπέδου  εννοιών με ευχάριστο και 

διασκεδαστικό τρόπο.  

 Η αναπαραγωγή ιδεών και η αποτελεσματική μελέτη των φυσικών και χημικών 

φαινομένων  

 Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, έτσι ώστε να αναπτυχθούν 

οι ιδιαίτερες ικανότητες και η αξία του κάθε μαθητή: από τον «μαθητή του 

τελευταίου θρανίου» μέχρι και τον «άριστο μαθητή»  

 Η ανάπτυξη των δημιουργικών δεξιοτήτων  

 Η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας  

 Εκπαίδευση των πολιτών του μέλλοντος με το εργαλείο της επιστημονικής μεθόδου 

   

Τα βασικά θέματα για την ανάπτυξη δράσεων 
 

 Εισαγωγή στη Χημεία  

 Γενική Χημεία  

 Ανόργανη Χημεία  

 Οργανική Χημεία  

 Αναλυτική Χημεία  

 Βιοχημεία  

 Πράσινη Χημεία  

 Γεωχημείας   

 Πειραματική Χημεία  

 Η Χημεία της καθημερινής ζωής  

 Φωτοχημεία  

 Διεπιστημονικές προσεγγίσεις  
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Δομή διδακτικής τακτικής 
 

 Γίνεται ανάκληση των βασικών εννοιών  

 Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο παιχνίδι και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες  

 Μετά το τέλος του παιχνιδιού ακολουθεί συζήτηση με σκοπό τη διόρθωση  λαθών, 

την εξήγηση εννοιών που δεν έχουν εμπεδωθεί, την αναζήτηση της αιτίας του 

«λάθους»  

 

Περιγραφή του παιχνιδιού: “Chemistry Wonderland” 
 

  Η «Χώρα των θαυμάτων της Χημείας» (εικόνα 1) είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με στόχο 

να βοηθήσει τους μαθητές να εξοικειωθούν με βασικές αλλά και με υψηλού επιπέδου 

γνώσεις που αφορούν σε διάφορους τομείς της Χημείας (Εισαγωγή στη Χημεία, Γενική 

Χημεία, Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Χημεία της καθημερινής 

ζωής, Βιοχημεία, Πράσινη Χημεία, Γεωχημεία, Φωτοχημεία κλπ). Το παιχνίδι βασίζεται 

κυρίως σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Οι παίκτες προσπαθούν να βρουν όσες πιο πολλές 

σωστές απαντήσεις μπορούν και  νικητής είναι εκείνος ο παίκτης ή εκείνη η ομάδα παικτών, 

που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Το βραβείο είναι μία περιήγηση στη χώρα 

της Φωτοχημείας (Lightland), με πειράματα και διάφορες εκπλήξεις! Το παιχνίδι 

περιλαμβάνει κάρτες με ερωτήσεις, ένα ζάρι, μερικά κομμάτια ξύλου, μια κλεψύδρα, έναν 

μαγνητικό πίνακα, ατομικά μοντέλα, μαυροπίνακα, κιμωλίες, ένα σημειωματάριο, ένα 

στυλό, έναν κατάλογο για την αντιστοιχία: αριθμός ζαριού – κατηγορία ερωτήσεων, έναν 

κατάλογο για τους βαθμούς των σωστών απαντήσεων, ένα φυλλάδιο που περιγράφει τους 

κανόνες του παιχνιδιού, λευκές κάρτες με οδηγίες και μία χαρτονένια τετράγωνη βάση 

(εικόνα 2) όπου είναι τυπωμένα εξαγωνικά κελιά και διάφορες σχετικές θέσεις (προορισμοί): 

μια αφετηρία, ένα πανεπιστήμιο, εργαστήρια, μια βιβλιοθήκη, ένα σούπερ μάρκετ χημικών 

στοιχείων, μία χημική λίμνη, ένα εργοστάσιο πετροχημικών, ένα ηφαίστειο, ένα ουράνιο 

τόξο, ένα βόρειο σέλας, ένα σημείο έκρηξης, ένα σημείο πυρκαγιάς, ένα μουσείο κέρινων 

ομοιωμάτων, ένας βοτανικός κήπος, ένας χημικός κήπος, ένα φωτοχημικό σημείο και το 

σημείο τερματισμού, που είναι η χώρα της Φωτοχημείας (εικόνα 3). Υπάρχουν 13 

κατηγορίες καρτών διαφορετικού χρώματος, με ερωτήσεις, απαντήσεις και πρόσθετες 

πληροφορίες (εικόνες 4α, 4β και 4γ). Το παιχνίδι παίζεται με 2 – 8 παίκτες ή με 2 – 8 ομάδες 

παικτών και έναν συντονιστή (ο δάσκαλος μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή). 

Το παιχνίδι αυτό υπόκειται σε συνεχείς βελτιώσεις και προσθήκες καρτών με ερωτήσεις και 

δραστηριότητες.  

 

   
Εικόνα 1: Το εξωτερικό τμήμα από το κουτί για το παιχνίδι   

  



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 95 - 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Η βάση του παιχνιδιού, όπου κινούνται τα πιόνια 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Οι προορισμοί (θέσεις) που υπάρχουν στη χαρτονένια βάση 
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         Εικόνα 4α: Κάρτες με ερωτήσεις, απαντήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 
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Εικόνα 4β: Κάρτες με ερωτήσεις, απαντήσεις και πρόσθετες πληροφορίες 
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Εικόνα 4γ: Κάρτες με ερωτήσεις, απαντήσεις και πρόσθετες πληροφορίες  
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Κανόνες του παιχνιδιού: “Chemistry Wonderland” 
 

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι οι εξής:  

 

1. Ο συντονιστής θέτει τις ερωτήσεις από τις κάρτες που επιλέγουν οι παίκτες και 

σημειώνει τους βαθμούς στο σημειωματάριο.  

2. Κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι και αυτός που θα πετύχει το μεγαλύτερο αριθμό, παίζει 

πρώτος και οι άλλοι παίζουν όπως κάθονται (διαδοχικά, ξεκινώντας από τον πρώτο 

παίκτη και δεξιόστροφα).  

3. Σύμφωνα με τον αριθμό στο ζάρι, ένας παίκτης μετακινεί το πιόνι του μετρώντας τα 

αντίστοιχα εξάγωνα. Στη συνέχεια ο παίκτης επιλέγει μία από τις αντίστοιχες κάρτες 

(Πίνακας 1)*: (i) αν ο αριθμός στο ζάρι είναι 1, ο παίκτης μπορεί να επιλέξει μια κάρτα 

από τις κατηγορίες (1), (2), (3) και (11), (ii) αν ο αριθμός στο ζάρι είναι 2, ο παίκτης 

μπορεί να επιλέξει μια κάρτα από τις κατηγορίες (1), (2), (4), (5) και (13), (iii) αν ο 

αριθμός στο ζάρι είναι 3, ο παίκτης μπορεί να επιλέξει μια κάρτα από τις κατηγορίες 

(3), (6), (7) και (9), (iv) αν ο αριθμός στο ζάρι είναι 4 ο παίκτης μπορεί να επιλέξει μια 

κάρτα από τις κατηγορίες (4), (8), (9) και (12), (v) αν ο αριθμός στο ζάρι είναι 5 ο 

παίκτης μπορεί να επιλέξει μια κάρτα από τις κατηγορίες (5), (7), (8) και (10), (vi) αν ο 

αριθμός στο ζάρι είναι 6 ο παίκτης μπορεί να επιλέξει μια κάρτα από οι κατηγορίες (6), 

(10), (11), (12) και (13). Στη συνέχεια ο συντονιστής του παιχνιδιού θέτει το ερώτημα, 

γυρίζει την κλεψύδρα και αν η απάντηση είναι σωστή ή η εκτέλεση του πειράματος 

είναι επιτυχής, ο παίκτης κερδίζει τους αντίστοιχους βαθμούς, που αναφέρονται στον 

Πίνακα 2**. Εάν ο χρόνος έχει λήξει και ο παίκτης δεν απαντήσει στο ερώτημα, δεν 

παίρνει βαθμούς.  

4. Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλοι οι παίκτες ή όλες οι ομάδες φτάσουν στη χώρα του 

φωτός: «Lightland».   

5. Ο παίκτης ή η ομάδα παικτών που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς θα 

είναι ο νικητής.  

6. Το βραβείο είναι μία περιήγηση στη Χώρα της Φωτοχημείας (Lightland).  

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *  Ο κατάλογος για την αντιστοιχία αριθμός ζαριού -  κατηγορία ερωτήσεων, είναι: 

 

    question 
  

  

  

answer 

additional 

information 
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** Ο κατάλογος για τους 

βαθμούς είναι ο εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

Αριθμός 
ζαριού  Κατηγορία ερωτήσεων  

1, 2  1.  (Great Chemists)  

1, 2  2.  (Inorganic Chemistry)  

1, 3  3.  (Organic Chemistry)  

2, 4  4.  (Photochemistry)  

2, 5  5.  (Experiments)  

3, 6  6.  (Biochemistry)  

3, 5  7.  (Analytical Chemistry)  

4, 5  
8.  (Environmental  

Chemistry)  

3, 4  9.  (Everyday Chemistry)  

5, 6  10.  (Green Chemistry)  

1, 6  11.  (High Level Chemistry)  

4, 6  12.  (Chemical Elements)  

2, 6  13.  (General Questions)  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2   

Κατηγορία ερωτήσεων  Βαθμοί  

 1.  (Great Chemists)  9  

 2.  (Inorganic Chemistry)  10  

 3.  (Organic Chemistry)  10  

 4.  (Photochemistry)  11  

 5.  (Experiments)  11  

 6.  (Biochemistry)  6  

 7.  (Analytical Chemistry)  9  

 8.  (Environmental Chemistry)  6  

 9.  (Everyday Chemistry)  7  

10. (Green Chemistry)  8  

11. (High Level Chemistry)  12  

12. (Chemical Elements)  8  

13. (General Questions)  7  
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Ακτίνα-Κύμα-Κβάντο. Ο μύθος, η μαγεία και η πραγματικότητα για το φως 

σε 15 πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης 

 

Μαθητές: Ανδρέου Ανδρέας, Ασημακόπουλος Αλέξανδρος, Αχλάτης Στέφανος – Σταμάτης, 

Καράμπελας Γιώργος, Κονδύλης Πέτρος, Κριμίτσας Ιωάννης,  

Μιχαλόπουλος Χρήστος, Σταυρινουδάκης Ελευθέριος,  

Τουμπανάκης Βασίλειος, Χασάνης Στέφανος και Παπαγιάννης Χρήστος 

Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές:  

 

Πατσιλινάκου Ευδοκία, Χημικός PhD,  Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, 

evdpatsi[a]gmail.com 

Γάτσιος Ιωάννης, Φυσικός, τέως υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης, 

ioangatsios[a]gmail.com 

 

(Βραβείο 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 

 

Περίληψη 
 

  Η εργασία αυτή παρουσιάζει την ιστορία του φωτός μέσα από πειράματα, χρησιμοποιώντας 

απλά υλικά καθημερινής χρήσης. Η κεντρική ιδέα της διδακτικής προσέγγισης είναι ότι η πιο 

εποικοδομητική μέθοδος για μετάγγιση γνώσης που αφορά σε βασικές έννοιες των θετικών 

επιστημών, είναι η επιστημονική μέθοδος. Για κάθε πείραμα, παρουσιάζεται αναλυτικά η 

μέθοδος (παρατήρηση – υπόθεση – σχεδιασμός πειράματος – συλλογή και ερμηνεία 

δεδομένων – συμπεράσματα – διατύπωση θεωριών).  

  Ο βασικός άξονας της μελέτης αυτής είναι να εξεταστεί η εναλλαγή και η αμοιβαία 

αλληλεξάρτηση των περιγραφών του φωτός με τη μορφή ακτίνων, κυμάτων και κβάντων 

(σωματιδίων).  Τα πειράματα αφορούν στις εξής θεματικές ενότητες:  

1) Νόμοι γεωμετρικής οπτικής (αντικείμενα και είδωλα (i) με κάτοπτρα επίπεδα – κοίλα – 

κυρτά και (ii) με φακούς αμφίκοιλους – αμφίκυρτους),  

2) Ανάλυση φωτός με πρίσμα,  

3) Νόμοι διάθλασης (νόμοι Πτολεμαίου – Snell),  

4) Περίθλαση – Συμβολή (μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικού φωτός),  

5) Πόλωση φωτός (μέτρηση γωνίας στροφής οπτικά ενεργού υλικού με πολωσίμετρο),  

6) Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο,  

7) Παρατήρηση συνεχούς φάσματος και φάσματος απορρόφησης,  

8) Φάσματα χημικών στοιχείων (Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων),  

9) Σύνθεση ταλαντώσεων με LASER,  

10) Συλλογή ηλιακής ακτινοβολίας με παραβολικό κάτοπτρο,  

11) Στροβοσκοπική παρατήρηση.  

  Το φώς ως μία αρχέγονη  και κυρίαρχη φυσική οντότητα, αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο 

για τη μετάγγιση της επιστημονικής σκέψης στους μαθητές. Μέσα από τη «βιογραφία» του 

φωτός και τη διαδρομή του από τα βάθη της προϊστορίας μέχρι σήμερα αποδεικνύεται ότι το 

πείραμα είναι ο κορυφαίος τρόπος επικοινωνίας ενός δασκάλου θετικών επιστημών με τους 

μαθητές του. Τα πειράματα  ακολουθούν την  ιστορική σειρά με την οποία εξελίχθηκε η 

mailto:evdpatsi@gmail.com
mailto:ioangatsios@gmail.com
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γνώση για το φώς. Μελετάται η αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη με τη σκοπιά του 

φυσικού, του χημικού και του βιολόγου και αποδεικνύεται η αλληλουχία των θετικών 

επιστημών. 

 

Στρατηγικός σχεδιασμός 
 

 Καθορισμός των προς μελέτη θεμάτων. 

 Προσδιορισμός των μαθησιακών στόχων, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφείς και να 

εστιάζουν σε συγκεκριμένες έννοιες. 

 Ανάπτυξη ενεργειών καθοδηγούμενης ανακάλυψης, έτσι ώστε να εμπνέονται οι 

μαθητές να παράγουν οι ίδιοι τη γνώση.  

 Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές 

τους και να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν καλλιεργώντας συλλογιστικές τεχνικές, ο 

καθένας με τη δική του σκοπιά. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να προβάλλουν τις απόψεις 

τους. 

 Ενεργοποίηση της δημιουργικής σκέψης, η οποία εστιάζεται στο βασικό ερώτημα ενός 

εφήβου προς τον δάσκαλό του: «γιατί μαθαίνω μαθηματικά ή φυσική ή χημεία ή 

βιολογία»;  

 Δημιουργία βάσης δεδομένων με ανάκληση γνώσεων από το παρελθόν αλλά και από 

την εμπειρία της καθημερινότητας. Η βάση αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές 

για να διατυπώσουν τις δικές τους υποθέσεις και θεωρίες για το υπό εξέταση ζήτημα.  

 Συσχέτιση του θέματος με τον πραγματικό κόσμο και με τις προσωπικές εμπειρίες του 

κάθε μαθητή. 

 Συγκρότηση ομάδων, οι οποίες θα εκθέσουν τις απόψεις τους. Τα μέλη της κάθε 

ομάδας αναπτύσσουν μεταξύ τους συνεργασίες και ανακαλύπτουν την αξία της 

ανάπτυξης υποθέσεων, παρατηρήσεων,  θεωριών και συμπερασμάτων μέσα από τον 

διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων. Ζητείται από τους μαθητές να προτείνουν και 

δικές τους πειραματικές διατάξεις, τις οποίες σχεδιάζουν και αναπτύσσουν. 

 Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλα εργασίας σχετικά με το προς εξέταση ζήτημα. 

 Οι μαθητές αξιολογούνται αφού έχει ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία και έχει 

διαπιστωθεί από τον εκπαιδευτικό ότι η χρονική διάρκεια ήταν επαρκής για την 

εμπέδωση των εννοιών. 

 

Ταυτότητα θέματος 
 

 Βασικές έννοιες για το φως 

 Η διττή φύση του φωτός: κύμα και σωματίδιο 

 Γεωμετρική οπτική – Φυσική οπτική – Κβαντική οπτική 

 Αλληλεπίδραση φωτός – ύλης 

 

Στόχοι 
 

 Η έμπνευση των μαθητών.  

 Η απόκτηση γνώσης με εργαλείο την επιστημονική μέθοδο.  

 Η αναπαραγωγή ιδεών και η  ουσιαστική  μελέτη φυσικών και χημικών φαινομένων.  

 Η κατανόηση της επιστημονικής μεθόδου. 
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 Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι 

ιδιαίτερες δεξιότητες και η αξία του κάθε μαθητή: από τον μαθητή του «τελευταίου 

θρανίου» έως τον «άριστο μαθητή». 

 Η ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων. 

 Η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας.  

 Η προπόνηση των πολιτών του μέλλοντος με εργαλείο την επιστημονική μέθοδο.  

 

Οι βασικοί θεματικοί άξονες για την ανάπτυξη ενεργειών 
 

 Η περιγραφή της διάδοσης του φωτός (με βάση την έννοια της φωτεινής ακτίνας ή με 

βάση την έννοια του μετώπου κύματος). 

 Φαινόμενα που περιγράφονται με τη γεωμετρική οπτική (το φως είναι ακτίνες που 

διασχίζουν ευθύγραμμα ένα ομογενές μέσον – ανάκλαση (μερική ή ολική) – διάθλαση – 

διασκεδασμός – Ανάλυση). 

 Φαινόμενα που περιγράφονται από την κυματική φύση του φωτός (το φωτεινό κύμα, που 

είναι εγκάρσιο κύμα, είναι επαλληλία κυμάτων, τα οποία είναι πολωμένα σε δύο κάθετες 

διευθύνσεις – διπλοθλαστικότητα – σκέδαση – γιατί ο ουρανός είναι μπλε; – πού 

οφείλεται το ουράνιο τόξο; – περίθλαση – συμβολή – πόλωση – φθορισμός – 

φωσφορισμός). 

 Πότε εμφανίζεται η κβαντική όψη του φωτός  (σωματιδιακή φύση). 

 Φαινόμενα που περιγράφονται με την κβαντική φύση του φωτός φάσματα  εκπομπής –  

απορρόφησης – φωτοηλεκτρικό φαινόμενο). 

 Πώς παράγεται το φως; (φυσικές φωτεινές πηγές – τεχνητές φωτεινές πηγές – φλόγα – 

ηλεκτρικές εκκενώσεις κ.ά.) 

 Ιστορική διαδρομή του φωτός: από την προϊστορία στην ιστορία, ένα φωτεινό παρελθόν 

που οδηγεί σε ένα λαμπερό μέλλον. 

 Οπτικά όργανα – φωτεινές πηγές. 

 Από το «κλεφτοφάναρο» στην ακτίνα LASER. 

 Χημεία και φως. 

 Διαθεματικές προσεγγίσεις.  

 

Δομή διδασκαλίας 
 

  Το θέμα αναλύεται σε διδακτικές ενότητες. Κάθε ενότητα διδάσκεται με τη «Σωκρατική 

μέθοδο», δηλαδή ο μαθητής αναπτύσσει προβληματισμούς παρατηρώντας την εξέλιξη ενός 

πειράματος και με συζήτηση μεταξύ των μαθητών και του δασκάλου, προκύπτουν 

συμπεράσματα, τα οποία οδηγούν στη γνώση. Η διαδικασία που ακολουθείται, είναι η εξής 

(συνοπτικά): 

 Ορίζεται το προς εξέταση θέμα. 

 Γίνεται ανάκληση γνώσεων με ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση. 

 Γίνεται σύνδεση του θέματος με την πραγματικότητα, την καθημερινή ζωή και τις 

προσωπικές εμπειρίες των μαθητών. 

 Πραγματοποιείται σχεδιασμός του πειράματος με αιτιολόγηση. 

 Επιλέγονται τα υλικά, κατασκευάζεται η διάταξη και εκτελείται το πείραμα. 

 Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 

 Καθορίζονται οι όροι – κλειδιά. 
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 Αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο και διατυπώνονται συμπεράσματα. 

 Γίνεται ανακεφαλαιοποίηση των βασικών σημείων που σχετίζονται με το θέμα, προς 

επιβεβαίωση από τους μαθητές ότι έχουν κατανοήσει τις έννοιες. 

 Οι μαθητές ασκούνται με φύλλα εργασίας. 

 

Ενότητα 1
η
: Η  ιδέα ότι το Φώς είναι  Ακτίνες 

 

  Με διάφορα κάτοπτρα και διάφανα υλικά,  φακούς, πρίσματα  κ.ά., παρατηρούμε 

ανακλάσεις, διαθλάσεις, αναλύσεις του φωτός, σκιά – είδωλα – αντικείμενα. Ο Ερατοσθένης 

με την ακτίνα φωτός μέτρησε την ακτίνα  της Γής και έτσι διαπιστώνεται ότι «Η Φύση  είναι  

Νομοκρατούμενη» (Αριστοτέλης) και ότι το βιβλίο της Φύσης είναι γραμμένο στη 

«Γλώσσα των Μαθηματικών»  (Γαλιλαίος). 

 

Πειράματα για τους νόμους της γεωμετρικής οπτικής 
 

Αντικείμενα και είδωλα με κάτοπτρα και φακούς (ακτινικό μοντέλο φωτός) 
 

Υλικά και όργανα που χρησιμοποιούνται 

 

1. Επίπεδο κάτοπτρο  

2. Κοίλο και κυρτό κάτοπτρο 

3. Αμφίκυρτος φακός 

4. Φακός φωτισμού 

5. Αντικείμενο 

 

Περιγραφή πειράματος 

 

 Χρησιμοποιούνται οπτικές διατάξεις: Φωτεινή πηγή – αντικείμενο – κάτοπτρο και 

παρατήρηση ειδώλου. Γίνεται μέτρηση της απόστασης αντικειμένου – κατόπτρου, ειδώλου – 

κατόπτρου, εύρεση εστιακής απόστασης, μελέτη των νόμων της γεωμετρικής οπτικής με 

βάση τις πειραματικές παρατηρήσεις. 

 

Ενότητα 2
η
: Η  ιδέα ότι το  Φώς είναι  Κύματα 

 

  Η ιδέα αυτή προέκυψε από την παρατήρηση φαινομένων τα οποία δεν είναι δυνατόν να 

εξηγηθούν με την έννοια της φωτεινής ακτίνας.  Με διάφορα υλικά, για παράδειγμα λεπτά 

υφάσματα, λεπτές σχισμές και φυσικούς κρυστάλλους,  παρατηρούμε  περίθλαση, συμβολή , 

πόλωση, διπλή διάθλαση. Επιπλέον εξηγείται με πειραματικό τρόπο η διαφορετική 

συμπεριφορά του φωτός σε σχέση με τη φύση κάθε υλικού. 

 

1. Ανάλυση φωτός με πρίσμα 
 

Υλικά και όργανα που χρησιμοποιούνται 

 

1. Τριγωνικό πρίσμα 

2. Φωτεινή πηγή 

3. Λευκή επιφάνεια  
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Περιγραφή πειράματος 

 

 Στη μία έδρα του πρίσματος προσπίπτει η δέσμη φωτός και παρατηρείται η ανάλυση του 

φωτός σε λευκή επιφάνεια. 

 

2. Σύνθεση φωτός με αυτοσχέδια συσκευή  
 

 

3. Νόμοι διάθλασης (Νόμοι Πτολεμαίου – Snell) 
 

Υλικά και όργανα που χρησιμοποιούνται   

 

1. Πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης 

2. Πολικό χαρτί 

3. Ημικυλινδρικό δοχείο,  

στην επίπεδη επιφάνεια του οποίου  

έχει σχεδιαστεί ο άξονας του ημικυλίνδρου   

4. Καρφίτσες 

5. Κάποιο υγρό, π.χ. νερό, ελαιόλαδο κ.λπ.  

 

Περιγραφή πειράματος   

 

  Κολλάμε το πολικό χαρτί πάνω στην πλάκα πολυστερίνης, έτσι ώστε να έχουμε μία 

επιφάνεια με κέντρο το κέντρο του πολικού χαρτιού. Τοποθετούμε τον ημικύλινδρο πάνω 

στην επιφάνεια, έτσι ώστε να ταυτίζεται το κέντρο του πολικού χαρτιού και του 

ημικυλίνδρου. Καρφώνουμε μία καρφίτσα στην επιφάνεια του πολικού χαρτιού, σε μία 

τυχαία θέση μπροστά από την επίπεδη επιφάνεια του ημικυλίνδρου. Γεμίζουμε με το υγρό, 

του οποίου θέλουμε να υπολογίσουμε τον δείκτη διάθλασης, τον ημικύλινδρο και 

παρατηρούμε από την πλευρά της κυλινδρικής επιφάνειας το είδωλο της καρφίτσας, έτσι 

ώστε να ταυτίζεται με τον άξονα. Τοποθετούμε μία δεύτερη καρφίτσα από την πλευρά της 

κυλινδρικής επιφάνειας, έτσι ώστε το είδωλο της πρώτης καρφίτσας, ο άξονας του 

ημικυλίνδρου και η δεύτερη καρφίτσα να βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Διαβάζω τις γωνίες 

πρόσπτωσης και διάθλασης και υπολογίζω τον δείκτη διάθλασης.  
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4. Πόλωση φωτός (μέτρηση γωνίας στροφής οπτικά ενεργού υλικού  

με πολωσίμετρο) 
 

Υλικά και όργανα που χρησιμοποιούνται 

 

1. Πλαστικοί σωλήνες 

2. Διαφανές διάλυμα οπτικά ενεργού υλικού 

3. Μπαταρία 

4. LED  

5. Πολωτική μεμβράνη  

6. Φελλός 

7. Διαφανής κυκλικός δίσκος από  

       plexiglass ή από άλλο πλαστικό 

 

 

Περιγραφή πειράματος 

 

  Έχει γίνει αυτοσχέδια κατασκευή ενός πολωσίμετρου, με το οποίο μετράμε την γωνία 

στροφής του πολωμένου φωτός, για το διαφανές διάλυμα οπτικά ενεργού υλικού. 

 

5. Σύνθεση ταλαντώσεων με laser  

(διαφορά φάσης μεταξύ δύο κυμάτων) 
 

Υλικά και όργανα που χρησιμοποιούνται 
  

 

 

1. Διαφανείς πλαστικές πλάκες πάχους 5 mm  

2. Κυκλικοί δίσκοι 

3. Μεταλλική ράβδος, διαμέτρου 5 mm 

4. Πλαστικοί ιμάντες 

5. Ξύλινη σανίδα (κόντρα πλακέ) 

6. Δίοδος LASER (ράβδος) 

7. Πλαστικός σωλήνας 

8. Χειρολαβή περιστροφής 

9. Οθόνη προβολής των εικόνων Lissajous 

 

Περιγραφή πειράματος 

 

  Η ράβδος laser έχει στηριχθεί στο ένα άκρο  

της στο στέλεχος της κατακόρυφης 

ταλάντωσης και το άλλο άκρο της στο 

Μόριο 

γλυκόζης 

Διπλή διάθλαση  

με διπλοθλαστικό κρύσταλλο  
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στέλεχος 

της οριζόντιας  ταλάντωσης. Η κατασκευή είναι έτσι ώστε να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα 

δύο κυκλικές κινήσεις των δίσκων, που οδηγούν σε δύο γραμμικές ταλαντώσεις σε 

κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται σύνθεση δύο 

ταλαντώσεων και προκύπτουν εικόνες Lissajous (διαφορά φάσης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 3
η
: Η ιδέα για το κβάντο 

 

  Η ιδέα αυτή προέκυψε από την παρατήρηση φαινομένων όπως του  φθορισμού, του 

φωσφορισμού και του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Τα φαινόμενα αυτά παρουσιάζονται με  

φωτοδιόδους,  με LASER και με χρήση διαφόρων χημικών ουσιών. 

 

1. Παρατήρηση συνεχούς και γραμμικού φάσματος απορρόφησης και 

εκπομπής  
 

Υλικά και όργανα που χρησιμοποιούνται 

1. Χάρτινη ορθογώνια συσκευασία (κουτί) από δημητριακά 

2. Κομμάτι από φιλμ ακτινογραφίας 

3. Λεπτή πλαστική μεμβράνη – φράγμα φωτός 

 

Περιγραφή πειράματος 

 

  Σε δύο απέναντι από τις στενές πλευρές του κουτιού, φτιάχνουμε από ένα άνοιγμα 

διαστάσεων 1 cm x  4 cm, στην ίδια ευθεία. Στο ένα άνοιγμα κολλάμε το φιλμ ακτινογραφίας 

και στο άλλο το φράγμα φωτός. Στο φιλμ ακτινογραφίας έχουμε χαράξει υποδιαιρέσεις ανά 

χιλιοστό. Στρέφουμε προς μία φωτεινή πηγή τις σχισμές, έτσι ώστε να είναι όλα στην ίδια 
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ευθεία και η πλευρά με το φιλμ ακτινογραφίας να είναι προς την πλευρά της φωτεινής πηγής. 

Βλέπουμε με το μάτι μας από την άλλη σχισμή και παρατηρούμε φασματικές γραμμές 

γραμμικού και συνεχούς φάσματος. Και διαβάζουμε από κάτω τα μήκη κύματος ορατού 

φωτός, στην βαθμονομημένη κλίμακα που έχουμε φτιάξει και αντιστοιχήσει με τα μήκη 

κύματος ορατού φωτός σε νανόμετρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Φάσματα χημικών στοιχείων (πυροχημική ανίχνευση μετάλλων) 
 

  Τα αλκάλια και οι αλκαλικές γαίες διεγείρονται εύκολα με θέρμανση: τα ηλεκτρόνιά τους 

διεγείρονται και μεταπηδούν σε υψηλότερες ενεργειακά στοιβάδες και κατά την αποδιέγερση 

εκπέμπουν φωτόνια, κάποια από τα οποία έχουν μήκη κύματος στο ορατό φάσμα. Επειδή η 

ηλεκτρονιακή δομή του κάθε χημικού στοιχείου είναι μοναδική, το χρώμα της φλόγας είναι 

διαφορετικό για κάθε μέταλλο και χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του μετάλλου. 

 

Υλικά και όργανα που χρησιμοποιούνται 

 

1. Διάφορα άλατα μετάλλων:  
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2. NaCl, KCl, Sr(NO3)2, BaCO3, Cu Cl2 

3. Σύρμα χρωμονικελίνης 

4. Ένα γκαζάκι 

5. Νερό   

 

Περιγραφή πειράματος 

 

  Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα  που έχουν ορισμένα άλατα μετάλλων να χρωματίζουν τη 

φλόγα του λύχνου με διάφορα χρώματα, όπου το κάθε χρώμα είναι χαρακτηριστικό του 

γραμμικού φάσματος για το κάθε μέταλλο. Με αυτόν τον τρόπο ανιχνεύουμε πυροχημικά το 

κατιόν ενός μετάλλου. Το χρώμα της φλόγας που δίνει κάθε μέταλλο είναι: το Νάτριο 

κίτρινο, το Κ ιώδες, το Ba πράσινο, το Sr βυσσινί και ο Cu γαλαζοπράσινο. 

 

3. Πειραματική διάταξη για τη μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου 

 
Υλικά και συσκευές που χρησιμοποιούνται 

 

1. Πλαστικές πλάκες 

2. Πλαστικό μπουκάλι διάφανο 

3. Μπόρνες   

4. Ροοστάτης 

5. Φωτοκύτταρο 

6. Πολύμετρο 

7. Διάφορα LEDs  5 χρωμάτων 

 

Περιγραφή πειράματος 

 

  Έχει κατασκευαστεί αυτοσχέδια 

συσκευή για την παρατήρηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Δηλαδή για τη διαπίστωση 

ότι το φως (η ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία) αποτελείται από 

κβάντα (φωτόνια). Φωτίζουμε το 

φωτοκύτταρο και βλέπουμε την τάση 

στο πολύμετρο. Απομονώνουμε το 

φωτοκύτταρο από το φως και 

παρατηρούμε μηδενική τάση στο 

πολύμετρο. Παρατηρούμε ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η συχνότητα της 

ακτινοβολίας που φωτίζει το 

φωτοκύτταρο, τόσο πιο μεγάλη είναι 

η τάση στο πολύμετρο. Μεγαλύτερη 

τάση παρατηρούμε για το μπλε 

χρώμα. Άρα από τα ορατά χρώματα 

μεγαλύτερη ενέργεια έχει το μπλε. 
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4. Οπτικές ίνες 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ενότητα 4
η
:  Χημικές ουσίες που έχουν άμεση σχέση με το φως 

 

  Μελετώνται ουσίες που χρησιμοποιούνται σε υλικά καθημερινής χρήσης (π.χ. μαρκαδόροι 

που φθορίζουν, ειδικές ενδυμασίες, φωτεινές επιγραφές, πυροτεχνήματα κ.ά.) και οι οποίες 

εμφανίζουν ιδιότητες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά τους όταν αυτές αλληλεπιδρούν με 

το φως ή όταν παράγουν φως εξαιτίας χημικών αντιδράσεων. 

 

Ενότητα 5
η
: Μέθοδοι που έχουν άμεση σχέση με το φως 

 

  Παρουσιάζονται με απλά πειράματα οι θεμελιώδεις αρχές της φωτογραφίας, του 

κινηματογράφου, της στροβοσκοπικής παρατήρησης, κ.ά. έχουν  άμεση σχέση με το φώς και 

συνδέονται με διάφορα φαινόμενα όπως ταλαντώσεις, σύνθεση ταλαντώσεων, 

κινηματογράφος, στροβοσκοπική φωτογράφιση  κ.ά. 

 

Στροβοσκοπική παρατήρηση 
 

Υλικά και όργανα που χρησιμοποιούνται 

1. Διογκωμένη πολυστερίνη κομμάτι πάχους 5 cm 

2. Μαύρο χαρτόνι κομμένο κυκλικά με 6 εγκοπές  

3. Φακός φωτισμού πίσω από τον δίσκο σε τρύπα 

4. Ηλεκτροκινητήρας 

5. Ροοστάτης   

 

Περιγραφή πειράματος 

 

  Έχει κατασκευαστεί αυτοσχέδιο στροβοσκόπιο. Ο 

κινητήρας θέτει τον δίσκο σε περιστροφή και φωτίζει με 

αναλαμπές ορισμένης συχνότητας, η οποία μεταβάλλεται 

ανάλογα με τον ροοστάτη (το ρυθμίζω). Αν στην περιοχή 

που φωτίζουμε υπάρχει κινούμενο αντικείμενο, 

παρατηρούμε διάφορα στιγμιότυπα της κίνησης. 
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Ενότητα 6
η
: Συσκευές, διατάξεις και συστήματα που έχουν άμεση σχέση  

με το φως και την ενέργεια 
 

  Παρουσιάζονται συσκευές, διατάξεις και συστήματα που έχουν άμεση σχέση με το φως. Σε 

κάθε περίπτωση αναλύεται η σχέση της χημικής σύστασης ή της κρυσταλλικής δομής  με τις 

ιδιότητες που σχετίζονται με το φως. 

 

Συλλογή ηλιακής ακτινοβολίας με παραβολικό κάτοπτρο 
 

Υλικά και όργανα που χρησιμοποιούνται 

1. Χαρτόνι 

2. Κόντρα πλακέ 

3. Χαρτόνι από χαρτοκούτι πάχους 5 mm 

4. Ανοξείδωτη λαμαρίνα με λεία επιφάνεια 

5. Μεταλλικοί ράβδοι 

6. Κυκλική πλάκα αλουμινίου (10 cm διάμετρος) 

7. Συρμάτινες ράβδοι 

 

Περιγραφή πειράματος 

 

  Έχει κατασκευαστεί αυτοσχέδιο παραβολικό 

κάτοπτρο. Το κάτοπτρο τοποθετείται ώστε να πέφτει η 

ακτινοβολία του ηλίου κάθετα στην επιφάνειά του. Η 

ακτινοβολία συλλέγεται στην εστία του κατόπτρου, 

όπου έχει τοποθετηθεί δίσκος αλουμινίου. 

Παρατηρούμε την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας, 

χρησιμοποιώντας θερμόμετρο. 

 

Ενότητα 7
η
:  Οργανισμοί που έχουν άμεση σχέση με το φως 

 

  Γιατί φωτοβολούν οι πυγολαμπίδες; Πώς φωτοβολούν ορισμένοι μύκητες; Πώς ορισμένα 

ζώα βλέπουν στο σκοτάδι; κ.ά. 

 

Ενότητα 8
η
: Φαινόμενα που έχουν σχέση με το φως 

 

  Φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος, το χρώμα του ουρανού, ουράνιο τόξο, βόρειο 

σέλας, αστραπή, κεραυνός, 

 

Ενότητα 9
η
: Θεωρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή του 

φωτός (ιστορική αναδρομή) 
 

  Σύνθεση ενός χρονολογίου για το φως με ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των ιδεών και 

των θεωριών για το φως. 
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Ενότητα 10
η
: Φως και χρώμα 

 

  Απαντώνται τα εξής βασικά ερωτήματα: Ποια είναι η ταυτότητα ενός χρώματος (δηλαδή τα 

βασικά χαρακτηριστικά της φωτεινής πηγής και τα βασικά χαρακτηριστικά του χρώματος 

που εκπέμπει), πού οφείλεται το χρώμα ενός υλικού (μηχανισμός), τι είναι τα φάσματα 

εκπομπής και τι είναι τα φάσματα απορρόφησης. 

 

Βιβλιογραφία  
 

1. H.D. Young, «Πανεπιστημιακή Φυσική (Τόμος Β΄)», Εκδόσεις Παπαζήση, 1992 

2. Ανδρέας Ιωάννου Κασέτας,  «http://users.sch.gr/kassetas/HistoryLightTravel.htm»  

3. «http://www.physics4u.gr/articles/bendinglight.html» 

4. Lewis Epstein, «Στις γειτονιές της φυσικής», Εκδόσεις Κάτοπτρο, 2002 

5. Αναστάσιος Βάρβογλης, «Χημεία και καθημερινή ζωή», Εκδόσεις Κάτοπτρο, 2005 

6. Αναστάσιος Βάρβογλης, «Τα πορτρέτα των χημικών στοιχείων», Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, 2001 

7. Όλα τα σχολικά εγχειρίδια φυσικής, χημείας και βιολογίας που σχετίζονται με το υπό 

εξέταση θέμα . 

8. S. Chandrasekhar (βραβείο Nobel ), «ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ», Εκδόσεις ΙΔΕΑ, 

1992 

9. Richard   Feynman,  «Η χαρά της ανακάλυψης», Εκδόσεις Κάτοπτρο, 2005 

10. A. Einstein, L. Infeld, «Η εξέλιξη των ιδεών στη φυσική», Εκδόσεις Δωδώνη, 1978 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πηγή φωτογραφίας: Science on  Stage Greece 

 

Science on Stage Festival 2015, 

Queen Mary University of London 
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Fukushima – Αθήνα:  

Το μπουφάν της δεσποινίδας Aimi 

 
Ποτηριάδου Ευγενία, Φυσικός, 1

ο
 και 6

ο
 Γενικό Λύκειο Ιλίου, 

 tabula[a]otenet.gr 

 

Πρόλογος 
 

  Κατά το σχολικό έτος 2013–14 πραγματοποιήθηκε στο 1
ο
 Γενικό Λύκειο Ιλίου 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα τη Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος και τίτλο «Fukushima – 

Αθήνα: Το μπουφάν της δεσποινίδας Aimi» (http://evgpot.weebly.com/). Στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος περιγράφεται η ιστορία της Aimi και του ταξιδιού της από την Ιαπωνία στην 

Αθήνα λίγο μετά το πυρηνικό ατύχημα της Fukushima καθώς και οι μετρήσεις ραδιενέργειας 

που έγιναν τόσο στην ίδια όσο και στα προσωπικά της αντικείμενα – μεταξύ αυτών και το… 

μπουφάν. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μας παραχωρεί τις μετρήσεις αυτές κι 

έτσι ξεκινάει για τους μαθητές μια περιπέτεια αναζήτησης και γνώσης γύρω από τη 

Ραδιενέργεια. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές πραγματοποίησαν μια σειρά από 

πειράματα και δραστηριότητες. Στην παρούσα εργασία επιλέγονται τρία πειράματα που 

σχετίζονται με δύο θεματικές ενότητες:  

 Ραδιενέργεια σε κλειστό χώρο (Πείραμα 1) και  

 Ραδιενέργεια από πυρηνικό ατύχημα (Πειράματα 2Α και 2Β). Τα πειράματα είναι τα 

εξής: 

1. Μέτρηση ραδιενέργειας με ένα μπαλόνι 

2. Α. Fukushima – Αθήνα: Το μπουφάν της δεσποινίδας Aimi  

                        B. Παίζοντας τις ραδιενεργές διασπάσεις στα … ζάρια.  

  Οι μαθητές βρίσκουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη χρήση ραδιενεργών πηγών που 

λαμβάνονται από το άμεσο περιβάλλον τους σε σχέση με τη χρήση πηγών του εμπορίου 

(Walkiewicz, 1995). 

  Τα παραπάνω πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αρχών και της λογικής της 

διερευνητικής μάθησης (Inquiry Based Science Education, IBSE). Η προσέγγιση είναι 

μαθητοκεντρική και περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες διευκολύνουν τη λήψη 

αποφάσεων σε θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα (Inquiry-based Science 

Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project, 2012).   

  Από επιστημονικής άποψης, διδάσκεται η Ραδιενέργεια και οι έννοιες που σχετίζονται με 

αυτή, όπως η ραδιενεργή διάσπαση και ο χρόνος ημιζωής.  

  Από κοινωνική και εκπαιδευτική άποψη επιχειρείται: 

 η ευαισθητοποίηση στους κινδύνους που προκαλούνται από μεγάλη έκθεση σε 

ραδόνιο καθώς και αναζήτηση τρόπων πρόληψης (θεματική ενότητα (i) που 

περιλαμβάνει το πείραμα 1).  

 η ευαισθητοποίηση στους κινδύνους που προκαλούνται μετά από ένα πυρηνικό 

ατύχημα καθώς και η εξοικείωση με τους τρόπους αντιμετώπισης όπως 

καθορίζονται θεσμικά από την πολιτεία και τον αρμόδιο φορέα (θεματική ενότητα 

(ii) που περιλαμβάνει το πείραμα 2).  

  Η διδακτική προσέγγιση ακολουθεί τη μεθοδολογία των τριών φάσεων (Inquiry-based 

Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project, 2012): 

 

mailto:tabula@otenet.gr
http://evgpot.weebly.com/
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1. Εισαγωγικό Σενάριο – Για τη θεματική ενότητα (i) που περιλαμβάνει το πείραμα 1 

δίνεται αρχικά στους μαθητές ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το ραδόνιο 

(http://www.eeae.gr/gr/docs/president/_radonio.pdf) που έχει εκδώσει η Ελληνική Επιτροπή 

Ατομικής Ενέργειας για ενημέρωση του κοινού. Για τη θεματική ενότητα (ii) που 

περιλαμβάνει το πείραμα 2 δίνεται στους μαθητές η ιστορία της Aimi 

(http://evgpot.weebly.com/eta-deltaepsilonsigmapiomicroniotanu943deltaalpha-aimi.html).  

Ακολουθεί εκμαίευση ερωτήσεων με τη διαδικασία του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) 

όπου, μεταξύ άλλων, αναδύονται οι εναλλακτικές απόψεις των μαθητών. Διατυπώνεται το 

κεντρικό ερώτημα αναφορικά με τη θεματική ενότητα (i): «Που μπορεί να βρεθεί 

ραδιενέργεια σε κλειστό χώρο και πώς μπορεί να μετρηθεί;» καθώς και τα κεντρικά 

ερωτήματα αναφορικά με τη θεματική ενότητα (ii): «Ποια είναι η μορφή της ραδιενεργής 

διάσπασης N(t), με ποιον τρόπο αναδεικνύεται ο στατιστικός χαρακτήρας της και ποιο είναι 

το νόημα του χρόνου ημιζωής;». Ο σκοπός της φάσης αυτής είναι να επικεντρωθεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών στο υπό εξέταση θέμα καθώς επίσης και να τους διευκολύνει να 

αποκτήσουν μια γενική γνώση πάνω στη Ραδιενέργεια.       

2. Έρευνα στο Εργαστήριο – Καλούνται οι μαθητές να επιλέξουν με ποιο από τα  

πειράματα των θεματικών ενοτήτων (i) και (ii) θέλουν να ασχοληθούν και χωρίζονται σε 5 

ομάδες. Οι μαθητές κάνουν υποθέσεις και διατυπώνουν τις προβλέψεις τους. Διευκολύνονται 

στο σχεδιασμό και καθοδηγούνται στην έρευνά τους. Η καθοδήγηση αφορά στις μεθόδους, τα 

αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και δίνεται σταδιακά με τη βοήθεια 4 φακέλων που 

προορίζονται για κάθε ομάδα. Η αρχική εργαστηριακή δραστηριότητα που πραγματοποιούν 

οι μαθητές, για τη θεματική ενότητα που περιλαμβάνει το πείραμα 1, είναι μια αρχική 

διαπίστωση της ραδιενεργής σκόνης πάνω σε ηλεκτρικά φορτισμένο μπαλόνι με τη χρήση 

Geiger–Müller, του Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης Multilog και του 

λογισμικού DB–Lab. Για τη συστηματικότερη διεξαγωγή του πειράματος 1 ζητήσαμε τη 

βοήθεια της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας από όπου προμηθευτήκαμε τον 

ανιχνευτή Inspector, Radiation Alert.  

  Για τη θεματική ενότητα που περιλαμβάνει το πείραμα 2Α, αρχικά παρουσιάστηκαν οι 

μετρήσεις που μας παραχώρησε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Στη συνέχεια, οι 

μαθητές κατασκεύασαν γραφικές παραστάσεις από πίνακες τιμών με προσομοιωμένες 

μετρήσεις. Τέλος, πραγματοποίησαν το πείραμα 2Β χρησιμοποιώντας ζάρια. Συγκρίθηκαν τα 

συμπεράσματα από τα πειράματα 2Α και 2Β. 

  Ο στόχος αυτής της φάσης της διερευνητικής μεθόδου διδασκαλίας είναι να αποκτήσουν οι 

μαθητές δεξιότητες πειραματισμού, να κάνουν υποθέσεις, να σχεδιάζουν ένα πείραμα για τον 

έλεγχο των υποθέσεων και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Μέσω της επιστημονικής 

μεθόδου μαθαίνουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη Ραδιενέργεια.    

  Ανάλυση δεδομένων: Οι πειραματικές μετρήσεις καταγράφονται σε πίνακα τιμών και  

κατασκευάζονται γραφικές παραστάσεις. Η κάθε ομάδα ανακοινώνει στην ολομέλεια τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε.          

  Τα πειράματα περιγράφονται στη συνέχεια της εργασίας.      

3. Λήψη Αποφάσεων – Με βάση τη γνώση που απέκτησαν από τα πειράματα, οι 

μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: Πώς μπορεί να μειωθεί η 

συγκέντρωση ραδονίου στον εσωτερικό χώρο κτιρίου; Τι θα συμβουλεύατε κάποιον ώστε να 

περιορίσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα εξαιτίας του ραδονίου; Πότε είναι 

αναγκαία η λήψη μέτρων σε κατοικίες;  

  Ποια είναι τα μέτρα που παίρνει ο αρμόδιος φορέας στη χώρα μας για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με εμπλοκή ραδιενεργού υλικού;  

http://www.eeae.gr/gr/docs/president/_radonio.pdf
http://evgpot.weebly.com/eta-deltaepsilonsigmapiomicroniotanu943deltaalpha-aimi.html
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  Οι μαθητές κατασκευάζουν πόστερ όπου περιγράφονται οι συστάσεις προς το κοινό από τον 

αρμόδιο φορέα σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης με εμπλοκή ραδιενεργού 

υλικού.  

  Οι μαθητές κατασκευάζουν νοητικό χάρτη όπου εξηγούν τις επιπτώσεις στην υγεία από τα 

πυρηνικά ατυχήματα.     

  Πραγματοποιείται παιχνίδι ρόλων όπου οι μαθητές επιχειρηματολογούν σχετικά με το 

βαθμό επικινδυνότητας της ραδιενέργειας για την Ελλάδα λόγω του πυρηνικού ατυχήματος 

στη Fukuskima και εκφράζεται ο προβληματισμός εάν ο κίνδυνος από το ατύχημα αυτό 

εντοπίζεται στη ραδιενέργεια της ατμόσφαιρας ή στη ραδιενέργεια μέσω της τροφικής 

αλυσίδας.     

  Αναστοχασμός: Προβληματισμός πάνω στο θέμα της Ραδιενέργειας, βασισμένος στα 

δεδομένα που προέκυψαν από τη διερεύνηση. Η ολομέλεια συζητά και καταλήγει σε κοινά 

συμπεράσματα. 

 

Μέτρηση ραδιενέργειας με ένα μπαλόνι 
 

  Η ύπαρξη ραδονίου στα σπίτια, στα σχολεία και σε άλλα κτίρια είναι ένα θέμα που 

απασχολεί τον τομέα της Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος καθώς και αρκετούς ανθρώπους. Το 

πείραμα που περιγράφεται εδώ δείχνει την παρουσία του αερίου ραδονίου. Διαπιστώνεται ότι 

ο αέρας περιέχει ραδιενεργό υλικό σε χαμηλά επίπεδα το οποίο διασπάται με το χρόνο. Με το 

πείραμα αυτό φαίνεται επίσης ότι μέσα στο περιβάλλον που ζούμε βρισκόμαστε σε διαρκή 

έκθεση χαμηλών επιπέδων ραδιενέργειας (Cowie, et al., 1992, Whitcher, 2011).  

  Το μπαλόνι, μετά από ηλέκτριση με τριβή, συγκεντρώνει στην επιφάνειά του ραδιενεργά 

σωματίδια σκόνης από τον αέρα καθιστώντας έτσι δυνατή τη μέτρηση ραδιενέργειας 

(Walkiewicz, 1995).  

  Στο πείραμα αυτό μελετώνται οι έννοιες: 

 της ραδιενεργής διάσπασης 

 του χρόνου ημιζωής 

   και υπολογίζονται: 

 ο ενεργός χρόνος ημιζωής για τη συνολική  διάσπαση των Pb-214 και Bi-214  

 ο ενεργός χρόνος ημιζωής για τη συνολική  διάσπαση των Pb-212 και Bi-212 

 οι αρχικές συγκεντρώσεις των θυγατρικών πυρήνων του ραδονίου Rn-220, Pb-212 

και Bi-212. 

  Η αρχική δραστηριότητα περιελάμβανε μια πρώτη εκτίμηση της αυξημένης ραδιενέργειας 

στο μπαλόνι σε σχέση με τη ραδιενέργεια υποβάθρου στο χώρο του εργαστηρίου Φυσικών 

Επιστημών του σχολείου. Χρησιμοποιήθηκε o απαριθμητής Geiger Müller σε συνδυασμό με 

το Σύστημα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης,  MBL  και το λογισμικό Multilog.  

  Θέλοντας να επαναλάβουμε το πείραμα πιο οργανωμένα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, 

απευθυνόμαστε στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας η οποία μας παραχωρεί τον 

ανιχνευτή Inspector, Radiation Alert. 

  Οι μαθητές αποφασίζουν να κάνουν τις μετρήσεις σε υπόγειο κατοικίας όπου αναμένουν 

μεγαλύτερα ποσά ραδιενέργειας σε σχέση με κάποιον όροφο δεδομένου ότι γνωρίζουν πως το 

ραδόνιο εισέρχεται μέσα στα κτίρια από το έδαφος που βρίσκεται κάτω από αυτά. Το αέριο 

ραδόνιο, διαπερνά το έδαφος και οι περισσότεροι θυγατρικοί πυρήνες προσκολλώνται σε 

θετικά φορτισμένα αιωρούμενα σωματίδια (αεροζόλ) (Walkiewicz, 1995).  
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  Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε το πείραμα να μην πραγματοποιηθεί ημέρα με υγρασία 

καθώς αυτή επηρεάζει τους ρυθμούς διάσπασης των ραδιενεργών ιόντων του φορτισμένου 

μπαλονιού. 

 

Η θεωρία 
  

  Το αέριο ραδόνιο, είναι υποπροϊόν της άλφα διάσπασης του ραδίου, το οποίο με τη σειρά 

του είναι υποπροϊόν της διάσπασης του ουρανίου, ίχνη του οποίου βρίσκονται σε ολόκληρο 

το φλοιό της Γης (Cowie, et al., 1992). Το ραδόνιο είναι αδρανές αέριο και ο μέσος ρυθμός 

εκροής του από το έδαφος, παγκοσμίως, είναι 1000 άτομα/(sec·ft
2
) (Cohen, 1979). Η άλφα 

διάσπαση του (με χρόνο ημιζωής 3.8 ημέρες) αφήνει στον αέρα ένα φορτισμένο σωματίδιο, 

το ραδιενεργό πολώνιο. Οι πορείες διάσπασης των 
222

Rn και 
220

Rn που μας ενδιαφέρουν για 

το πείραμά μας απεικονίζονται στην Εικόνα 1. Στις παρενθέσεις φαίνονται οι χρόνοι ημιζωής 

του κάθε ραδιοϊσοτόπου. 

 

 
Εικόνα 1: Σχήματα διάσπασης των 

222
Rn  και 

220
Rn  (Papastefanou, 2009). 

 

  Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε θυγατρικός πυρήνας της διάσπασης του ραδονίου είναι ένα 

φορτισμένο σωματίδιο το οποίο, όταν βρίσκεται στον αέρα, έλκεται από θετικά μικροσκοπικά 

φορτισμένα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης (αεροζόλ) (Soilleux, 1970) τα οποία εισπνέουμε 

με συνέπεια να δημιουργούνται στους πνεύμονες πηγές ακτινοβολίας άλφα (Cowie, et al., 

1992). Ωστόσο, εάν ένα ηλεκτρικά φορτισμένο μπαλόνι παραμείνει σε ένα κλειστό δωμάτιο, 

θα συγκεντρώσει αρκετή ποσότητα θυγατρικών προϊόντων που μπορεί να μετρηθεί με ένα 

σύστημα καταμέτρησης πυρήνων.    

  Η μετρούμενη ραδιενέργεια οφείλεται κυρίως  στη βήτα διάσπαση του Pb-214 και του Bi-

214 (Austen, et al., 1997). Πρόκειται για θυγατρικούς πυρήνες του Rn-222. Η καμπύλη 

ραδιενεργής διάσπασης (αποτέλεσμα κυρίως των διασπάσεων Pb-214 και Bi-214) δίνει έναν 

«ενεργό χρόνο ημιζωής» περίπου 45 min (26.8min+19.7min), χρόνος εύκολα μετρήσιμος 

κατά τη διάρκεια ενός εργαστηριακού μαθήματος (Austen, et al., 1997). Επίσης υπάρχει 

σημαντική ραδιενέργεια και από τον Pb-212 (Austen, et al., 1997), έναν από τους 

θυγατρικούς πυρήνες του Rn-220 που είναι μέλος της σειράς διάσπασης του θορίου. Η 
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προσαρμογή (fit) των δεδομένων της γραφικής παράστασης του ρυθμού μετρήσεων (σε 

counts/min) συναρτήσει του χρόνου (σε min) γίνεται με τη βοήθεια της συνάρτησης:   

C = Ab·exp(-λb·t) + Ap·exp(-λp·t) 

όπου Ab και Ap σταθερές (Isaac, et al., 2010). (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε 

πρόγραμμα που μπορεί να προσαρμόζει δύο εκθετικές συναρτήσεις – στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιήθηκε το PSI-Plot). 

 Η αρχική ποσότητα Pb είναι (Isaac, et al., 2010): 

 

)
2

)·((0

pb

pb

p

PAP  (1) 

 

 Η αρχική ποσότητα Bi είναι (Isaac, et al., 2010): 

 

b

b

pb

P AA
B )

2
(0  (2) 

 

Η πειραματική διαδικασία 
 

  Φουσκώσαμε ένα μπαλόνι (30 cm) και το τρίψαμε έντονα με μάλλινα γάντια για περίπου 

ένα λεπτό. Το κρεμάσαμε σε ένα σημείο του υπογείου ώστε να μην εκτίθεται σε ρεύματα 

αέρα και το αφήσαμε για περίπου 45 min.  

 

1. Χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή Inspector, Radiation Alert, μετρήσαμε το υπόβαθρο 

παίρνοντας μετρήσεις για 15 δεκάλεπτα. Η μέση τιμή που βρήκαμε είναι:  28 counts/min 

το οποίο οφείλεται στη διάχυτη ακτινοβολία περιβάλλοντος. 

2. Όταν πέρασε ο απαιτούμενος χρόνος, ξεφουσκώσαμε το μπαλόνι και το τοποθετήσαμε 

πολύ κοντά στον ανιχνευτή.  

 

 
 

 

3. Οι μετρήσεις τα 5 πρώτα min έδειξαν: 124,4 counts/min 

  Η αυξημένη αυτή τιμή σε σχέση με εκείνη του υποβάθρου μας προκάλεσε ανησυχία παρόλο 

που γνωρίζαμε ότι τα επίπεδα ραδονίου του υποβάθρου στην Αθήνα είναι αρκετά χαμηλά.  



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 119 - 

4. Καταγράψαμε τις διασπάσεις  παίρνοντας μετρήσεις κάθε 5 min για τις  δύο πρώτες ώρες 

και λαμβάνοντας υπόψη το υπόβαθρο (Πίνακας 1). Οι μαθητές κατασκεύασαν, ΜΕ ΤΟ 

ΧΕΡΙ, διάγραμμα  lnR συναρτήσει του χρόνου. Από την κλίση της ευθείας που προέκυψε, 

υπολόγισαν τη σταθερά διάσπασης και στη συνέχεια τον «ενεργό χρόνο ημιζωής».   

5. Συμπληρωματικά, οι μαθητές κατασκεύασαν το ίδιο διάγραμμα με τη χρήση Excel 

(Εικόνα 2).  

6. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ραδιενέργειας στο μπαλόνι μετά από 24 

ώρες.    

7. Οι  μετρήσεις (Πίνακας 2) λαμβάνονται για διαστήματα 40 min. Παίρνοντας μετρήσεις 

για 15 δεκάλεπτα μετρήθηκε το υπόβαθρο ίσο με  25 counts/min.  

8. Η συνολική καμπύλη (Εικόνα 3) είναι προσαρμογή των δεδομένων και περιλαμβάνει 

τους συντελεστές δύο εκθετικών συναρτήσεων με χρόνους διάσπασης 10.6 h για το Pb-212 

και 60.6 min για το Bi-212. Η διάσπαση αποδίδεται στους θυγατρικούς πυρήνες του αερίου 

Rn-220. 

 

Ανάλυση δεδομένων 
 

 Γι α  τ ι ς  2  πρώ τες  ώρ ες   

 

  Οι μετρήσεις της ραδιενέργειας στο μπαλόνι για τις πρώτες 2h φαίνονται στον Πίνακα 1. Η 

αντίστοιχη γραφική παράσταση απεικονίζεται στην Εικόνα 2. Η συνολική γραφική 

παράσταση αυτή αναφέρεται στις διασπάσεις των Pb-214 και Bi-214. Η κλίση της, όπως 

προκύπτει από το διάγραμμα, είναι:  λ = 0,0159 min
-1

.       

  Εφαρμόζοντας τη σχέση t1/2 =  βρίσκουμε το χρόνο ημιζωής: 

t1/2 = 43,59 min     (πειραματική τιμή) 

  Οι θεωρητικές τιμές των χρόνων ημιζωής των Pb-214 και Bi-214 είναι:  

t1/2 (b) = 26,8 min  για το Pb-214 

και 

t1/2 (p) = 19,7 min  για το Bi-214 

  Επομένως ο ενεργός χρόνος ημιζωής για διαδοχικές διασπάσεις των Pb-214 και Bi-214 

υπολογίζεται από τη σχέση t1/2 = t1/2 (b) + t1/2 (p) και είναι: 

t1/2 = 46,5 min     (θεωρητική τιμή) 

  Δηλαδή, μετρήθηκε ο ενεργός χρόνος ημιζωής με σφάλμα: 6,3 % .  

 

 Μετά από 24 ώρες 

   

  Οι μετρήσεις της ραδιενέργειας στο μπαλόνι μετά από 24 h φαίνονται στον Πίνακα 2. Η 

αντίστοιχη γραφική παράσταση απεικονίζεται στην Εικόνα 3.  

  Όμοια με προηγουμένως, από αυτή τη γραφική παράσταση και μετά από προσαρμογή της 

καμπύλης με τη χρήση του PSI-Plot βρίσκουμε τις σταθερές διάσπασης λp και λb για το Pb-

212 και το Bi-212 αντίστοιχα. Εφαρμόζοντας τη σχέση t1/2 =  για καθέναν από τους δύο 

πυρήνες, βρίσκουμε: 

t1/2 (b) = 9,24 h   για το Pb-212 

και 

t1/2 (p) = 0,75 h  για το Bi-212 
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  Επομένως ο ενεργός χρόνος ημιζωής για διαδοχικές διασπάσεις των Pb-212 και Bi-212 

υπολογίζεται: 

t1/2 = t1/2 (b) + t1/2 (p) =  10 h 

που είναι ικανοποιητικά κοντά στη θεωρητική τιμή (11,6 h). 

  Από τη σχέση (1) υπολογίζουμε την αρχική συγκέντρωση του Pb-212: 

Po = 6,6 counts/min 

  Και από τη σχέση (2) υπολογίζουμε την αρχική συγκέντρωση του Bi-212: 

Bo = 43 counts/min 

 όπου Ap = 5,5 counts/min (η σταθερά c της Εικόνας 3) και Ab = 3,76 counts/min (η σταθερά 

a της Εικόνας 3).  

  Όπως αναφέρθηκε, η Εικόνα 3 δείχνει τη ραδιενέργεια του ίδιου μπαλονιού μετά από 24 h. 

Οι θυγατρικοί πυρήνες του Rn-222 έχουν διασπαστεί τελείως και παραμένουν μόνο οι 

θυγατρικοί πυρήνες του Rn-220 από τη σειρά διάσπασης του θορίου. Η διάσπαση αυτή που 

έχει «ενεργό χρόνο ζωής» 11,6 h, οφείλεται στις διαδοχικές διασπάσεις των Pb-212 και Bi-

212.   

  Οι μαθητές καλούνται να εξηγήσουν το σχήμα της καμπύλης διάσπασης με βάση γνωστά 

ραδιενεργά σχήματα διάσπασης.  

Το σχήμα αυτό εξαρτάται από (Whyte, et al., 1962): 

 το χρόνο δειγματοληψίας 

 το χρόνο που περνά μέχρι να αρχίσει η καταμέτρηση.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1: Μετρήσεις για τις 2 πρώτες 

ώρες   

α/α 
t 

(min) 
R 

(Counts/min) 

R   
(Counts/min) 

(Καθαρό) 
lnR 

1 0 -   - -  

2 5 124,4 68,4 4,225373 

3 10 120,8 64,8 4,171306 

4 15 110,8 54,8 4,00369 

5 20 110,4 54,4 3,996364 

6 25 121,6 65,6 4,183576 

7 30 112,8 56,8 4,039536 

8 35 97,2 41,2 3,718438 

9 40 110,8 54,8 4,00369 

10 45 90,8 34,8 3,549617 

11 50 88,8 32,8 3,490429 

12 55 100,8 44,8 3,802208 

13 60 95,6 39,6 3,678829 

14 65 81,6 25,6 3,242592 

15 70 89,6 33,6 3,514526 

16 75 72,8 16,8 2,821379 

17 80 75,6 19,6 2,97553 

18 85 74,4 18,4 2,912351 

19 90 76 20 2,995732 

20 95 67,6 11,6 2,451005 

21 100 78 22 3,091042 

22 105 71,6 15,6 2,747271 

23 110 70,8 14,8 2,694627 

24 115 69,6 13,6 2,61007 

Πίνακας 2: Μετρήσεις ραδιενέργειας  

στο μπαλόνι μετά από 24 h. 

α/α t (h) 
R 

(Counts/min) 
R_net 

(Counts/min)  

1 1.3333 29.9750 4.9750 

2 2.0000 29.2500 4.2500 

3 2.6667 28.5750 3.5750 

4 3.3333 28.2250 3.2250 

5 4.0000 27.7250 2.7250 

6 4.6667 27.5250 2.5250 

7 6.0000 27.5000 2.5000 

8 8.0000 27.6750 2.6750 

9 8.6667 27.0250 2.0250 

10 9.3333 26.9250 1.9250 

11 10.0000 26.2500 1.2500 
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Εικόνα 2: Η ραδιενέργεια στο μπαλόνι για τις δύο πρώτες ώρες 

 (υπόβαθρο: 28 counts/min). 
 

 
Εικόνα 3: Η ραδιενέργεια στο μπαλόνι μετά από 24 ώρες 

 (υπόβαθρο: 25 counts/min). 

 

Συμπεράσματα 
 

  Η μελέτη της ραδιενεργής διάσπασης με τη χρήση ενός μπαλονιού αποτελεί έναν ευχάριστο 

και ενδιαφέρον τρόπο προσέγγισης του θέματος για τους μαθητές. Είναι δυνατό, με αυτόν τον 

τρόπο, να προσδιορίσουν τον «ενεργό χρόνο ημιζωής» μιας διάσπασης που οφείλεται στο 

ραδόνιο που υπάρχει μέσα στα σπίτια ή στο σχολείο καθώς και τις αρχικές συγκεντρώσεις 
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θυγατρικών πυρήνων των Rn-222 και Rn-220. Οι μαθητές συνειδητοποιούν τα επίπεδα 

φυσικής ραδιενέργειας του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε.  

 

Fukushima – Αθήνα: Το μπουφάν της δεσποινίδας Aimi 
 

  Μετρήθηκε η ραδιενέργεια στο μπουφάν της Aimi. Μεταξύ των ραδιονουκλιδίων που 

ανιχνεύτηκαν ήταν το Cs-137 και το Cs-134 (http://evgpot.weebly.com/eta-

deltaepsilonsigmapiomicroniotanu943deltaalpha-aimi.html). Η Aimi φυλάσσει το μπουφάν 

της μέσα σε νάιλον σακούλα στο υπόγειο του σπιτιού της. Στους μαθητές δίνονται 

προσομοιωμένες μετρήσεις (Πίνακας 3 και Πίνακας 4) της διάσπασης των δύο αυτών 

ραδιονουκλιδίων.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Cs-137 Cs-134 

α/α t (έτη) 

Ενεργότητα 

(Bq) α/α t (έτη) 

Ενεργότητα 

(Bq) 

1 0 820,80184 1 0 826,1642 

2 4 766,75101 2 0,5 678,60887 

3 8 713,16794 3 1 586,30407 

4 12 662,54093 4 1,5 525,58952 

5 16 588,0961 5 2 463,63051 

6 20 522,00079 6 2,5 371,65321 

7 24 462,72821 7 3 315,25443 

8 28 441,07662 8 3,5 263,03467 

9 32 404,95337 9 4 221,13918 

10 36 365,92749 10 4,5 213,98038 

11 40 348,11895 11 5 202,61588 

12 44 333,49825 12 5,5 134,35066 

13 48 309,32504 13 6 138,75577 

14 52 256,17625 14 6,5 105,03373 

15 56 260,50914 15 7 102,54862 

16 60 256,82331 16 7,5 91,720657 

17 64 231,05126 17 8 78,082186 

18 68 213,45816 18 8,5 81,018917 

19 72 177,47055 19 9 73,32803 

20 76 190,50424 20 9,5 66,301127 

21 80 159,81553 21 10 46,438388 

22 84 166,54503 22 10,5 79,934347 

23 88 145,09683 23 11 29,185705 

24 92 122,00881 24 11,5 68,837759 

25 96 104,93365 25 12 26,859207 

26 100 132,28692 26 12,5 62,735748 

http://evgpot.weebly.com/eta-deltaepsilonsigmapiomicroniotanu943deltaalpha-aimi.html
http://evgpot.weebly.com/eta-deltaepsilonsigmapiomicroniotanu943deltaalpha-aimi.html
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Οι μαθητές καλούνται να: 
 

1. σχεδιάσουν αρχικά σε μιλιμετρέ χαρτί (με το χέρι)  και στη συνέχεια με τη βοήθεια του 

Excel την καμπύλη διάσπασης των Cs-137 και Cs-134.  

2. υπολογίσουν την ενεργότητα των  

 Cs-137   

 Cs-134  

μετά από 10 χρόνια. 

3. υπολογίσουν την ενεργότητα των  

 Cs-137  

 Cs-134  

μετά από 100 χρόνια. 

4. υπολογίσουν γραφικά το χρόνο ημιζωής των   

 Cs-137  

 Cs-134  

τόσο με τη βοήθεια του μιλιμετρέ χαρτιού (με το χέρι) όσο και με τη βοήθεια του Excel.   

5. συγκρίνουν τόσο τις καμπύλες διάσπασης όσο και τους χρόνους ημιζωής των Cs-137 και 

Cs-134 και να διατυπώσουν τα συμπεράσματά τους.  
 

Παίζοντας τις ραδιενεργές διασπάσεις στα … ζάρια 
 

Εισαγωγή 
 

  Με τη βοήθεια των ζαριών αναδεικνύεται ο στατιστικός χαρακτήρας της πυρηνικής 

διάσπασης, μπορεί να κατασκευαστεί  η αντίστοιχη γραφική παράσταση και να μελετηθεί ο 

χρόνος ημιζωής.   

 

Η θεωρία 
   

  Κατά τη ρίψη ενός ζαριού, η πιθανότητα να πετύχουμε άσσο, «1», είναι 1/6. Σύμφωνα με το 

μηχανικό ανάλογο της πυρηνικής διάσπασης ο πυρήνας αντιστοιχεί στο ζάρι και η πυρηνική 

διάσπαση στη ρήψη με αποτέλεσμα τον άσσο, «1». Κατά τη ρήψη 120 ζαριών, αναμένουμε 

ότι θα έχουμε 20 άσσους και μπορούμε να πούμε ότι διασπάστηκαν 20 πυρήνες. Τα 20 αυτά 

ζάρια απομακρύνονται και τα υπόλοιπα 100 ρίπτονται πάλι – αναμένουμε περίπου 16 

«διασπάσεις». Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου απομείνουν λίγα ζάρια.  

 

Η πειραματική διαδικασία 
                

  Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνονται 120 ζάρια (Νο=120) μέσα 

σε ένα κουτί (είδη δώρων).  

  Μετά από κάθε ανακίνηση του κουτιού, οι μαθητές κάθε ομάδας σημειώνουν τον αριθμό 

των άσσων, των «διασπάσεων». Υπολογίζουν τον αριθμό των ζαριών που απομένουν, τους 

«αδιάσπαστους πυρήνες», Ν. Συμπληρώνουν πίνακα τιμών με δύο στήλες: τον αριθμό ρίψεων 

και τον αριθμό εναπομεινάντων ζαριών. Κατασκευάζουν διάγραμμα με οριζόντιο άξονα τον 

αύξοντα αριθμό ρίψης (αντιστοιχεί στο χρόνο, t) και κατακόρυφο άξονα τον αριθμό 

εναπομεινάντων ζαριών (αδιάσπαστων πυρήνων). Τέλος, αθροίζονται τα αποτελέσματα όλων 

των ομάδων και κατασκευάζονται ο τελικός πίνακας τιμών και το τελικό διάγραμμα.     
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Ανάλυση δεδομένων 
 

  Οι μαθητές καλούνται να: 

1. αναγνωρίσουν την αναλογία ανάμεσα στα ζάρια και τους πυρήνες καθώς και ανάμεσα στον 

αριθμό των ρίψεων και το χρόνο. 

2. περιγράψουν τη μορφή της καμπύλης διάσπασης (Εικόνα 5) και να αναφέρουν  τη  

μαθηματική καμπύλη από την οποία  προσεγγίζεται. 

3. υπολογίσουν τον αριθμό ρίψεων που χρειάζεται για να μειωθούν τα ζάρια στο μισό του 

αρχικού αριθμού (480) και στη συνέχεια πάλι στο μισό των εναπομεινάντων ζαριών κοκ.   

Στη συνέχεια εισάγεται η έννοια του χρόνου ημιζωής. Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται να: 

4. λάβουν υπόψη τους τις ρίψεις μόνο των 120 ζαριών της Ομάδας Α΄ και να αποφανθούν 

πόσες ρίψεις χρειάζονται για να μειωθεί ο αριθμός των ζαριών στο μισό.  

5. λάβουν υπόψη τους τις ρίψεις 240  ζαριών των Ομάδων Α΄, Β΄ και να αποφανθούν πόσες 

ρίψεις χρειάζονται για να μειωθεί ο αριθμός των ζαριών στο μισό. 

6. λάβουν υπόψη τους τις ρίψεις 360 ζαριών των Ομάδων Α΄, Β΄, Γ΄ και να βρουν πόσες 

ρίψεις χρειάζονται για να μειωθεί ο αριθμός των ζαριών στο μισό. 

7. αποφανθούν εάν ο αριθμός των ρίψεων που απαιτείται για να μειωθεί ο αριθμός των 

ζαριών στο μισό εξαρτάται από τον αρχικό αριθμό ζαριών.  

8. εξηγήσουν γιατί είναι πιο χρήσιμη η έννοια του χρόνου ημιζωής σε σχέση με το χρόνο που 

χρειάζεται για να διασπαστούν όλοι οι πυρήνες. 

9. συγκρίνουν την καμπύλη της Εικόνας 5 με την καμπύλη που σχεδίασε η κάθε ομάδα 

ξεχωριστά και να παρατηρήσουν εάν οι τέσσερις καμπύλες των ομάδων είναι ίδιες μεταξύ 

τους. Που οφείλονται οι διακυμάνσεις στις τέσσερις καμπύλες των ομάδων;  

   

  Σύγκριση με τα αποτελέσματα του πειράματος 2Α: «Fukushima-Αθήνα: Το μπουφάν 

της δεσποινίδας Aimi».  

   

  Οι μαθητές καλούνται να: 

10. συγκρίνουν τις τέσσερις καμπύλες των ομάδων τους Α, Β, Γ, Δ καθώς και τη συνολική 

καμπύλη της Εικόνας 5 με τις καμπύλες διάσπασης των Cs-137 και Cs-134 που μετρήθηκαν 

στο μπουφάν της Aimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5. Ρίψεις ζαριών από 4 ομάδες μαθητών Α, Β, Γ, Δ 
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0 480 5 203 10 72 

1 407 6 165 11 57 

2 348 7 134 12 48 

3 292 8 107   

4 239 9 88   



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 125 - 

 
 

Εικόνα 5: Η εκθετική ραδιενεργή διάσπαση όπως προσομοιάζεται 

με τη βοήθεια των ρίψεων ζαριών όλων των ομάδων. 

 

Συμπεράσματα 
 

  Η πυρηνική διάσπαση είναι στατιστικό φαινόμενο. Τα δεδομένα που παίρνει η κάθε ομάδα 

μαθητών διαφέρουν λίγο μεταξύ τους επειδή η διάσπαση είναι μια τυχαία διαδικασία. 

Μεγαλύτερος αριθμός ζαριών δίνει μια πιο ομαλή καμπύλη διάσπασης. Οι πυρηνικές 

διασπάσεις προσομοιάζονται με τη ρήψη ζαριών. Ο χρόνος που απαιτείται για να 

«διασπαστούν» τα μισά ζάρια δεν εξαρτάται από τον αριθμό των ζαριών που ρίπτονται. Η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων όπως προκύπτουν από το μηχανικό ανάλογο των ζαριών και 

τις μετρήσεις ραδιενέργειας στο μπουφάν της Aimi, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 

ραδιενεργοί πυρήνες έχουν μια πιθανότητα να διασπαστούν σε συγκεκριμένο χρόνο. 
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Τελικά ο Velazquez ήξερε φυσική; 
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Δροσοτάκη Αρετή, Καλαντζάκος Αντώνης, Καρτσακλή Χρυσάνθη,  
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Πρίφτη Τζουλιάνο, Ραφέχ Αλί, Σιβατζής Σταύρος –Νικόλαος, Σιγάλας Διαμαντής, 

Σουλεϊμάν Αλαά, Τζίμας Πέτρος, Τόμπρα Μαριάννα, Τριανταφυλλίδης Νίκος, 
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27
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 

 

Υπεύθυνη δασκάλα:  

 

Σαμαντά Αγγελική, angelikisamanta[a]gmail.com 

 

(Βραβείο 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 

 

Εισαγωγή 
 

  10 χρόνια πριν… επίσκεψη στο μουσείο Prado της Μαδρίτης. Πολλοί πίνακες. Άλλοι με 

συναρπάζουν και άλλοι δεν μου προκαλούν καν το ενδιαφέρον. Πλήθος ανθρώπων περιμένει 

να δει την Guernica του Pablo Picasso. Κι, όμως, το μάτι μου πέφτει σε έναν πίνακα που 

περιγράφει μια εποχή και μια ζωή που ποτέ δεν με ενδιέφερε. Βασιλιάδες και πριγκίπισσες 

ήταν πάντα εκτός των αναγνωσμάτων και των αναζητήσεων μου. Ο περί ου ο λόγος πίνακας 

ήταν ο «Las meninas» ή αλλιώς «Οι κυρίες των τιμών» του Diego Velazquez. Πώς, όμως, 

μου κέντρισε το ενδιαφέρον; Ο τίτλος του πίνακα δεν ταίριαζε με το περιεχόμενό του. Και 

αυτό γιατί το πιο εμφανές πρόσωπο του πίνακα δεν ήταν μία εκ των κυριών των τιμών. Έτσι, 

άρχισε η σχετική αναζήτηση. Ποιοι απεικονίζονταν, τι ήταν όλοι αυτοί και κυρίως, πώς 

φωτιζόταν ο κάθε ένας από αυτούς. Έτσι, έφτασα τελικά να συνδέσω τον Velazquez με τη 

διδασκαλία της φυσικής. Ίσως να το παράκανα. Αλλά οι κυρίες των τιμών είναι πλέον 

αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας μου.  

 

Περιγραφή 
 

  Σκοπός της ένταξης του πίνακα «Las meninas» (Εικόνα 1) στη διδασκαλία της φυσικής ήταν 

να ξεφύγει η διδασκαλία από το θεωρητικό κομμάτι. Βέβαια, και αυτό είναι υποχρεωτικό. Γι’ 

αυτό το λόγο, η σχετική εργασία ακολούθησε τα πειράματα του βιβλίου φυσικής και το ΑΠΣ.  

  Μόλις, λοιπόν, τελείωσαν τα εισαγωγικά πειράματα και οι έννοιες που πραγματοποιήθηκαν 

με ανακαλυπτικό μοντέλο μάθησης, ακολουθήθηκε το διερευνητικό μοντέλο. Έτσι, έγινε 

αναζήτηση από την τάξη στο διαδίκτυο σχετικά με το ζωγράφο, τον ιμπρεσιονισμό, τον 

πίνακα, τα άτομα που απεικονίζονται, το μουσείο όπου φιλοξενείται αλλά και για ζωγράφους 

που επιχείρησαν να αντιγράψουν τον πίνακα (Εικόνα 2). Προς έκπληξη όλων, υπήρχαν πάρα 

mailto:angelikisamanta@gmail.com
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πολλές μελέτες στο εξωτερικό σχετικές με το συγκεκριμένο πίνακα.  

 

  
                          Εικόνα 1                                                    Εικόνα 2  

            Ο πίνακας “Las meninas”                                             Ο πίνακας “Las meninas”  

                του Diego Velazquez                                                          του Pablo Picasso 

 

  
  Εικόνα 3- Βασιλιάς και βασίλισσα                 Εικόνα 4- Diego Velazquez 

 

  Έπειτα, επιχειρήθηκε η σύνδεση της αναζήτησης όλων αυτών με το μάθημα της Φυσικής. 

Παρατηρήθηκε ότι δύο άτομα (βασιλιάς και βασίλισσα) (Εικόνα 3) στον πίνακα 

απεικονίζονται μέσα σε καθρέφτη Έτσι, έγινε εκτενής αναφορά στο φαινόμενο της 

ανάκλασης του φωτός και σημειώθηκε η πραγματική θέση τους όταν ο Velazquez 

ζωγράφιζε. Επίσης, μέσα από την αναζήτηση, προέκυψε η πληροφορία ότι το άτομο που 

βρίσκεται μπροστά στο καβαλέτο ήταν ο ίδιος ο Velazquez. Οπότε, ο επόμενος 

προβληματισμός ήταν σχετικός με την πραγματική θέση του ζωγράφου. Η ομάδα, απεφάνθη 

ότι έβλεπε τον εαυτό του μέσα από καθρέφτη (εικόνα 4) άρα πάλι παρατηρήθηκε το 

φαινόμενο της ανάκλασης του φωτός. Μάλιστα, μαθητής αναρωτήθηκε αν ο Velazquez ήταν 

δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας. Από τον πίνακα, φαινόταν ότι ο Velazquez ήταν 

αριστερόχειρας μιας και πάντα στον καθρέφτη βλέπουμε το αντίθετο από την 
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πραγματικότητα. Όμως, σχετική έρευνα στο διαδίκτυο αποκάλυψε ότι ο Velazquez ήταν 

αμφίχειρας (δηλαδή χρησιμοποιούσε και τα δύο χέρια) και μάλιστα, ανάλογα με τον τρόπο 

ζωγραφικής του φαινόταν αν το φιλοτέχνησε με το αριστερό ή το δεξί χέρι.  

  Έπειτα, δόθηκε μεγάλη σημασία στο φωτισμό του σκηνικού του πίνακα. Κάποια πρόσωπα 

ήταν περισσότερο φωτισμένα από κάποια άλλα. Κεντρικό πρόσωπο – παρόλο που το όνομα 

του πίνακα άλλο υποδεικνύει – άρα και πιο φωτισμένο ήταν ένα κοριτσάκι, η Ινφάντα 

Μαργαρίτα (Εικόνα 5). Ήταν εμφανές ότι η κεντρική πηγή φωτός ήταν στα δεξιά του 

σκηνικού (Εικόνα 6). Πάνω σε φωτογραφία του πίνακα προσπάθησαν με τη βοήθεια 

σχοινιών να δείξουν τα σημεία όπου βρίσκονταν οι φωτεινές πηγές αλλά και την πορεία των 

ακτίνων, εφόσον ήταν ήδη γνωστό σε όλους από τα προηγούμενα μαθήματα ότι το φως 

διαδίδεται ευθύγραμμα (Εικόνα 7).  

  Σε αυτό το σημείο, ήταν απαραίτητη η φυσική αναπαράσταση του πίνακα και η χρήση 

φακών. Οι ίδιοι οι μαθητές ψήφισαν τον ιδανικό για κάθε πρόσωπο και οι υπόλοιποι έπαιξαν 

το ρόλο του σκηνοθέτη, του σκηνογράφου και των φωτεινών πηγών. Έτσι, οι σκηνοθέτες 

τοποθέτησαν τα άτομα ένα ένα στη σωστή (πραγματική θέση) και οι σκηνογράφοι πρόσθεταν 

τα απαραίτητα σκηνικά όπως καθρέπτες και καβαλέτο ζωγραφικής. Τέλος, αφού όλοι ήταν 

στις θέσεις τους, οι μαθητές – φωτεινές πηγές φώτισαν τους πρωταγωνιστές με τους φακούς 

τους.  

 

 
  

           Εικόνα 5                                   Εικόνα 6                                                 Εικόνα 7   

 Η Ινφάντα Μαργαρίτα           Ο φωτισμός του πίνακα              Αναπαράσταση φωτισμού με σχοινιά 

                     

  Ακολούθως, δημιουργήθηκε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με τις φιγούρες του πίνακα, καθρέφτη 

και καβαλέτο – μινιατούρα ζωγραφικής. Συγκεκριμένα, εκτυπώθηκαν μεμονωμένα όλα τα 

πρόσωπα και οι εικόνες αυτές πλαστικοποιήθηκαν. Τα πρόσωπα μπορούσαν με αυτόν τον 

τρόπο να στηριχτούν πάνω σε μικρά τουβλάκια. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να 

τοποθετηθούν τα πρόσωπα και τα αντικείμενα στο κατάλληλο σημείο ώστε να αποδίδονται 

με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα και ακρίβεια οι θέσεις των πρωταγωνιστών. Όλες 

οι ομάδες της τάξης έπαιξαν με το συγκεκριμένο παιχνίδι και, αφού παρατηρήθηκαν οι 

φωτογραφίες της κάθε «παρτίδας» (Εικόνες, 8, 9, 10 και 11), η ολομέλεια της τάξης έκρινε 

ποια από αυτά ήταν σωστά και ποια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.  
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Εικόνα 8–11 – Τα παιδιά τοποθετούν τα πρόσωπα στο κατάλληλο μέρος 

 

  Μετά από συζήτηση και επιχειρηματολογία των ομάδων, η ολομέλεια κατέληξε στα εξής 

συμπεράσματα:  

1. Η Ινφάντα Μαργαρίτα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο και κανένας να μη βρίσκεται 

ανάμεσα σε αυτήν και στη φωτεινή πηγή ώστε να είναι φωτισμένη, 

2. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα πρέπει να βρίσκονται απέναντι από τους υπόλοιπους 

ώστε να φαίνονται μέσα από τον καθρέφτη και 

3. Ο ζωγράφος Diego Velazquez πρέπει να βρίσκεται και αυτός απέναντι για να έχει τη 

δυνατότητα να βλέπει τα μοντέλα του. Αλλά σίγουρα ζωγράφισε τον εαυτό του μέσα 

από καθρέφτη. Δεν κατέστη δυνατό να καταλάβουμε αν υπήρχε στο σκηνικό και 

άλλος καθρέφτης ή ο Velazquez πρόσθεσε τον εαυτό του αργότερα.  

 

  Μετά το τέλος του παιχνιδιού, έγινε συζήτηση στην τάξη σχετικά με τη σημασία αυτού του 

πίνακα, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις προσπάθειες αντιγραφής του από πολλούς 

ζωγράφους όπως ο Picasso, ο Valdez (Εικόνα 12) και ο Dali (Εικόνα 13). Έτσι, οι μαθητές 

προσπάθησαν και αυτοί να αντιγράψουν τον πίνακα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές 

(Εικόνα 14). Για να πάρουν περισσότερες ιδέες για τη ζωγραφική τους, παρέλαβαν μια 

βαλίτσα σχετική με τον ιμπρεσιονισμό από ένα θεατρικό θίασο και έπειτα παρακολούθησαν 

την παράσταση «Ο Πεπονοκέφαλος και το διαμάντι του».  

  Στη συνέχεια, μετά το τέλος της έρευνας και της μελέτης, δημιουργήθηκε ένα ολιγόλεπτο  

βίντεο με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες το οποίο ανέβηκε στον ιστότοπο youtube.  

(https://www.youtube.com/watch?v=4RVz0MyWdzw) Για μουσικό χαλί επιλέχθηκε μια 

ισπανική μελωδία με κιθάρα για να θυμίζει την καταγωγή του ζωγράφου.  

https://www.youtube.com/watch?v=4RVz0MyWdzw
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                                          Εικόνα 12                                              Εικόνα 13   

                                   Las meninas του Valdez                Las meninas του Salvador Dali        

 
                                   Εικόνα 14   

                                                               Οι δικές μας meninas  

 

Αποτελέσματα – σχόλια 
 

  Η διδασκαλία αυτή είχε ως βασικό σκοπό την εμβάθυνση σε έννοιες σχετικές με το φως 

αλλά και τη σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή καθώς και με την τέχνη. Επίσης, ήταν ένα 

project αξιολόγησης αυτών που είχαν διδαχθεί οι μαθητές σε προηγούμενα μαθήματα στην 

ενότητα του φωτός. Το διερευνητικό μοντέλο ήταν το πλέον κατάλληλο για αυτόν το σκοπό. 

Ο ρόλος του δασκάλου περιορίστηκε στη φωτογράφηση των σταδίων καθώς πολλοί μαθητές 

μπήκαν στο «πετσί» του ρόλου και ανέλαβαν αυτοί να παίξουν το ρόλο του συντονιστή.  

  Διδασκαλία με την εφαρμογή σεναρίου και φύλλου εργασίας δεν υπήρξε. Δεν κρίθηκε 

απαραίτητο καθώς οι δραστηριότητες ήταν τόσο εύκολα κατανοήσιμες που κανείς μαθητής 

δεν θα ήθελε να ακολουθεί γραπτές οδηγίες. Το σενάριο – παρόλο που αρχικά υπήρχε – 

παραγκωνίστηκε καθώς η διδασκαλία έπαιρνε διαφορετική τροπή ανάλογα με τις απαντήσεις 

και τους προβληματισμούς των μαθητών. Έτσι, πειραματίστηκαν αρκετά, κοιτάχτηκαν 

πολλές φορές μέσα στον καθρέφτη, φώτισαν ο ένας τον άλλον με τους φακούς και 
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προσπάθησαν να κατανοήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε ο 

συγκεκριμένος πίνακας.  

  Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές. 

Συζήτησαν, διαφώνησαν ακόμα και διαπληκτίστηκαν για το ποιος έχει δίκιο αλλά αυτό 

τελικά είναι που κάνει ένα διάλογο πιο εποικοδομητικό. Επομένως, οι αρχικοί στόχοι του 

συγκεκριμένου project επιτεύχθηκαν. Οι μαθητές εφάρμοσαν τις γνώσεις τους σχετικά με το 

φως σε κάτι το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν έχει καμία σχέση με τις φυσικές επιστήμες. 

Κάποιοι από αυτούς – μακάρι να είναι πολλοί – ίσως αργότερα να προσπαθήσουν να 

συνεχίσουν αυτήν την τακτική και με άλλες δραστηριότητες.  

  

Βιβλιογραφία 
 

1. https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/meninas-o-la-

familia-de-felipe-iv-las-velazquez/ 

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Las_Meninas 

3. http://www.velazquezlasmeninas.com/  

4. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Las_Meninas_1656_1.jpg 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στη συγγραφέα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή φωτογραφίας: Science on  Stage Greece 

 

Science on Stage Festival 2015, 

Queen Mary University of London 
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Φυσική θεωρία της Μουσικής: Από τα μουσικά διαστήματα 

ακέραιων λόγων των Πυθαγορείων έως τα συγκερασμένα 

μουσικά διαστήματα των άρρητων λόγων 

 

Μαθητές: Παπαϊωάννου Ευγενία, Νικολαΐδη Ραφαέλα, Λασπιά  Νικολέττα,  

Κωνσταντακοπούλου Βασιλική, Μπαϊκούση Κωνσταντίνα, Σίγας Γεώργιος,  

Πλούμπης Νικόλαος, Φράγκου Μαρία, Σακελλιάδου Δανάη 

  4
ο
  Γενικό Λύκειο Λαμίας 

και 

Κοτορλού Άρτεμι, Βενγκέλι Νάνσυ, Φυσολόης Άγγελος, Σταμούλης Κωστής  

  Μουσικό Σχολείο Λαμίας  
 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

Τσιτσιμπής Βασίλειος, Φυσικός, 4
ο
 Γενικό Λύκειο Λαμίας, tsitsimpisb[a]gmail.com  

Πανταζής Γεώργιος, Φυσικός, Μουσικό Σχολείο Λαμίας, gpantazis[a]teilam.gr 

 

(Βραβείο 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 

 

Εισαγωγή 
 

  Πρώτος ο Πυθαγόρας (572–497 π.χ) παρατήρησε ότι, όταν ο λόγος των μηκών δύο χορδών 

ισούται με τον λόγο μικρών ακεραίων αριθμών (όπως 1/2, 2/3, 3/4 κλπ) τότε, εάν οι χορδές 

διεγερθούν συγχρόνως, παράγουν ένα ευχάριστο ακουστικό αίσθημα.  

  Τόσο εντυπωσιάστηκε από αυτήν την παρατήρηση, που ανέπτυξε ολόκληρο φιλοσοφικό 

σύστημα το οποίο βασίζονταν στη «μαγική» δύναμη των μικρών αριθμών. Αναζητούσε 

αρμονίες στις σχέσεις των αριθμών. 

  Η κατασκευή της πρώτης μουσικής κλίμακας προέκυψε σαν αποτέλεσμα της μελέτης του 

πάνω στη σχέση του μήκους μιας χορδής και του ήχου που παράγει όταν διεγείρεται. 

  Στους αιώνες που ακολούθησαν οι ήχοι και οι αρμονίες τους διερευνήθηκαν, μελετήθηκαν 

και ανακαλύφθηκαν από πάμπολλους μουσικούς και οδήγησαν σε μία τέχνη που είναι 

αδιάρρηκτα δεμένη με τη ζωή των ανθρώπων και μια επιστήμη την οποία μπορείς να την 

προσεγγίσεις και από τη μεριά της φυσικής.   

  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι οι μαθητές μας να έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες 

της μουσικής, όπως του μουσικού φθόγγου, του μουσικού διαστήματος, της αρμονίας, του 

συγκερασμού και να συνδέσουν τις έννοιες αυτές με μεγέθη και φαινόμενα της φυσικής όπως 

της περιοδικότητας, της συχνότητας, του στάσιμου κύματος που αποτελεί την πηγή των 

ήχων.  

  Επίσης να προβληματιστούν επάνω στην αίσθηση του ωραίου και τη σχέση που έχει η 

αρμονία των ήχων με φαινόμενα των αριθμών. 

  Ακόμα να κατασκευάσουν χορδές και ηχητικούς σωλήνες που να έχουν τέτοιους λόγους 

μηκών, ώστε οι ήχοι που θα παράγονται από αυτούς να δημιουργούν ευχάριστο αίσθημα 

στους ακροατές. Οι κατασκευές πρέπει να περιέχουν μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις μήκους 

και να επιλύουν σημαντικά τεχνικά προβληματα.  

  Και τέλος να πειραματιστούν επάνω σε αναλογίες που δημιουργούν νέες αρμονίες που δεν 

έχουν εξερευνηθεί έως τώρα. 

 

mailto:tsitsimpisb@gmail.com
mailto:gpantazis@teilam.gr


 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 134 - 

1. Μήκη και ήχοι 

 
1.1 Σχέση μήκους μιας χορδής με τη συχνότητα που αυτή ταλαντώνεται και επομένως με 

τη συχνότητα της νότας που παράγει. 

 

  Όταν μία χορδή με πακτωμένα άκρα διεγερθεί, τότε σε αυτή σχηματίζεται ένα στάσιμο 

κύμα. 

  Τα άκρα της χορδής είναι δεσμοί του στάσιμου κύματος, καθώς είναι ακίνητα. Είναι γνωστό 

πως η απόσταση ενός δεσμού από τον επόμενο δεσμό ισούται με το μισό του μήκους κύματος 

(λ/2). Επομένως αν ονομάσουμε L το μήκος της χορδής, τότε πρέπει να ισχύει η συνθήκη  

 
2

NL   όπου Ν=1,2,3,… 

  Επίσης η θεμελιώδης εξίσωση των κυμάτων συνδέει την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων 

σε ένα μέσο με το μήκος του κύματος και τη συχνότητα. Σύμφωνα με αυτή ισχύει η σχέση  

 fu  όπου u η ταχύτητα διάδοσης του κύματος στη χορδή και f η συχνότητά του. 

  Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω σχέσεων, οδηγεί στα παρακάτω: 

 
L

Nu
f

f

u
NL

222
 

  Η θεμελιώδης συχνότητα που παράγεται όταν διεγερθεί μία χορδή μήκους L, προκύπτει εάν 

αντικαταστήσουμε στο Ν=1 και ισούται με: 

 
L

u
f

2
0

  Δηλαδή η θεμελιώδης συχνότητα, είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μήκος 

της χορδής. 

  Για τις υπόλοιπες τιμές του Ν, Ν=2,3,… προκύπτουν οι ανώτερες αρμονικές τις οποίες 

παράγει η συγκεκριμένη χορδή και παίρνουν αντίστοιχα τις τιμές 2 0f , 3 0f , 4 0f …. 

  Τα παραπάνω συμπεράσματα ισχύουν, εφόσον οι χορδές έχουν όλα τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά τους ίδια, δηλαδή είναι από το ίδιο υλικό, έχουν ίσες διατομές και 

τεντώνονται από την ίδια δύναμη – τάση. 

 

1.2 Σχέση μήκους ενός σωλήνα (που περιέχει αέρα) με τη συχνότητα ταλάντωσης του 

αέρα και επομένως με τη συχνότητα της νότας που παράγει. 

  

  Όταν μία ποσότητα αέρα, που βρίσκεται σε ένα σωλήνα που έχει ένα άκρο κλειστό και ένα 

άκρο ανοικτό, διεγερθεί τότε σε αυτή σχηματίζεται ένα στάσιμο κύμα. 

  Το κλειστό άκρο είναι δεσμός του στάσιμου κύματος ενώ το ανοικτό είναι κοιλία. Είναι 

γνωστό πως η απόσταση ενός δεσμού από τον επόμενο δεσμό ισούται με το μισό του μήκους 

κύματος (λ/2) και από δεσμό σε κοιλία είναι λ/4. Επομένως αν ονομάσουμε L το μήκος της 

χορδής, τότε πρέπει να ισχύει η συνθήκη  

 
4

)12(
42

NL   όπου Ν=0,1,2,… 

  Χρησιμοποιώντας πάλι τη σχέση fu  όπου u η ταχύτητα διάδοσης του κύματος στη 

χορδή και f η συχνότητά του έχουμε: 

 
L

uN
f

f

u
NL

4

)12(

4
)12(

4
)12(  

  Η θεμελιώδης συχνότητα που παράγεται όταν διεγερθεί σωλήνας μήκους L, προκύπτει εάν 

αντικαταστήσουμε στο Ν=0 και ισούται με: 
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L

u
f

4
0

     Δηλαδή πάλι η θεμελιώδης συχνότητα, είναι αντιστρόφως ανάλογη με το 

μήκος του σωλήνα. 

  Για τις υπόλοιπες τιμές του Ν, Ν=1,2,3,… προκύπτουν οι ανώτερες αρμονικές τις οποίες 

παράγει ο σωλήνας και παίρνουν αντίστοιχα τις τιμές 3 0f , 5 0f , 7 0f ….. 

  Τα παραπάνω συμπεράσματα ισχύουν, εφόσον οι σωλήνες έχουν όλα τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά τους ίδια, δηλαδή έχουν ίσες διατομές και περιέχουν το ίδιο αέριο σε ίδια 

πίεση και θερμοκρασία. 

 

2. Η αρμονία των ακέραιων λόγων χορδών και συχνοτήτων 
 

2.1 Πως μπορούμε να παράγουμε τους  τέσσερις φθόγγους που παρατήρησε ο 

Πυθαγόρας με τη βοήθεια χορδών και σωλήνων. 

  

 Όπως έχουμε αναφέρει, ο Πυθαγόρας παρατήρησε πως όταν διεγείρονται χορδές που τα 

μήκη τους έχουν λόγο μικρών ακεραίων, παράγονται ήχοι που βρίσκονται σε αρμονία. Αυτό 

οφείλεται στο ότι εάν ο λόγος των χορδών είναι ακέραιος τότε και ο λόγος των θεμελιωδών 

συχνοτήτων που παράγονται είναι ακέραιος ώστε πολλές από της αρμονικές τους που είναι 

ακέραια πολλαπλάσια των θεμελιωδών να ταυτίζονται. 

  Π.χ.  εάν ο λόγος των χορδών είναι 3/4 , τότε ο λόγος των αντιστοίχων θεμελιωδών 

συχνοτήτων θα είναι 4/3 δηλαδή θα παράγεται η  

θεμελιώδης 4f0 με αρμονικές τις 8f0,12f0,16f0, 20f0, 24f0 κ.λ.π. και η  

θεμελιώδης 3f0 με αρμονικές τις 6f0,9f0,12f0 15f0,18f0 , 21f0, 24f0 κ.λ.π. 

  Εύκολα παρατηρείται πως αρκετές ανώτερες αρμονικές ταυτίζονται και αυτό δίνει το 

αίσθημα της αρμονίας. 

  Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και για οποιονδήποτε άλλον ακέραιο λόγο χορδών. 

 

2.2 Και άλλοι ακέραιοι λόγοι. 

  Οι πυθαγόρειοι δημιούργησαν και άλλες αναλογίες τις οποίες έλεγξαν πως δίνουν ήχους σε 

αρμονία χρησιμοποιώντας ως βάση τον κύβο. Ο κύβος έχει 6 έδρες, 8 κορυφές, 12 ακμές. Ο 

αριθμητικός μέσος του 6 και του 12 είναι το 9. 

  Από τους αριθμούς αυτούς δημιουργούνται οι παρακάτω λόγοι: 

Αριθμοί που 

δημιουργούν το λόγο 
Λόγος 

Ονομασία μουσικού 

διαστήματος 

8,9 8/9≈0,89 Μεγάλη 2
η
 

8,9 (8/9)
2
=64/81≈0,79 Μεγάλη 3

η
 

9,12 9/12=3/4=0.75 Καθαρή 4
η
 

8,12 8/12=2/3≈0,66 Καθαρή 5
η
 

8,9,12 (8/9)
2
*9/12=16/27≈0,59 Μεγάλη 6

η
 

8,9,12 (8/9)
3
*9/12=128/243≈0,53 Μεγάλη 7

η
 

6,12 6/12=1/2=0.5 Οκτάβα 

Πίνακας 1. Η μουσική κλίμακα των Πυθαγορείων και οι λόγοι χορδών που αντιστοιχούν σε αυτήν 

2.3. Το πρόβλημα που προκύπτει από τους ακέραιους λόγους. 
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  Από όσα αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους προκύπτει πως το μουσικό 

διάστημα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε είναι αυτό της οκτάβας, διότι τότε οι 

ανώτερες αρμονικές των δύο φθόγγων ταυτίζονται και δημιουργείται το αίσθημα της ίδιας 

νότας. 

  Ας υποθέσουμε πως δημιουργούμε μια ακολουθία αρμονικών ήχων που αποτελείται μόνο 

από διαστήματα καθαρής 5
ης

 . Αναρωτιόμαστε αν μετά από ένα ακέραιο πλήθος τέτοιων 

διαστημάτων θα φτάσουμε ξανά σε έναν μουσικό φθόγγο που θα διαφέρει κατά ακέραιο 

πλήθος οκτάβων από αυτόν που αρχίσαμε. Το παραπάνω ερώτημα μεταφρασμένο σε 

μαθηματική γλώσσα είναι η παρακάτω σχέση: 

)3/2(log23/22)3/2( 2
k

n
k

n
nk !!!!! 

  Στην προηγούμενη μαθηματική σχέση, το αριστερό μέρος είναι ρητός αριθμός καθώς 

υπάρχει η απαίτηση τα n και k να παριστάνουν ακεραίους, ενώ το δεξί μέρος είναι άρρητος. 

Δηλαδή δεν υπάρχει λύση, όπερ είναι αδύνατο με διαστήματα πέμπτης να δομηθεί οκτάβα. 

  Στο ίδιο αποτέλεσμα θα καταλήξουμε για οποιονδήποτε άλλον λόγο από τους παραπάνω 

(πλην του ½) ή ακόμα και για συνδυασμούς τους. 

  Το συμπέρασμα αυτών των ανακαλύψεων είναι πως εάν συνθέσουμε μία μελωδία που 

περιέχει διαδοχικούς μουσικούς φθόγγους που παράγονται από χορδές ή σωλήνες με 

ακέραιους λόγους μηκών θα προκύψει μια φυσική μελωδία με ταιριαστές αρμονικές, η οποία 

όμως ποτέ δεν θα περιέχει διάστημα ακεραίας οκτάβας με προηγούμενους φθόγγους.  

  Τέτοιες ακριβώς είναι οι μελωδίες της βυζαντινής μας μουσικής. 

  Εάν όμως θελήσουμε η αρχική μας μελωδία να συνδυαστεί με μία άλλη της οποίας οι 

μουσικοί φθόγγοι ξεκινούν από άλλη συχνότητα (φθόγγο) και περιέχει και αυτή ακέραιους 

λόγους, τότε σύντομα οι δύο μελωδίες θα φαλτσάρουν καθώς μετά από την εκτέλεση λίγων 

διαστημάτων οι αρμονικές δεν θα ταιριάζουν. 

  Για αυτό η δημιουργία μουσικών έργων με μεγάλη έκταση, μεγάλη διάρκεια, που 

εκτελούνται από πολλά διαφορετικά μουσικά όργανα, πρέπει να περιέχουν άλλου είδους 

μουσικά διαστήματα. Συγκεκριμένα πρέπει να περιέχουν μουσικά διαστήματα που να 

διαιρούν την οκτάβα σε ακέραιο πλήθος ίσων διαστημάτων. Τότε όμως οι λόγοι τους θα είναι 

άρρητοι αριθμοί.  

  Αυτή η ανάγκη οδήγησε στην κατασκευή των συγκερασμένων μουσικών διαστημάτων που 

εξηγούμε παρακάτω. 

 

3. Ο συγκερασμός 
 

3.1 Οι 12 συγκερασμένοι φθόγγοι μιας οκτάβας. Συχνότητες και μήκη χορδών ή 

σωλήνων. 

   

  Οι δώδεκα μουσικοί φθόγγοι μιας οκτάβας πρέπει να έχουν συχνότητες που οι διαδοχικοί 

λόγοι τους να είναι ίσοι και η τελευταία συχνότητα να είναι διπλάσια της πρώτης. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει η συχνότητα κάθε επόμενου φθόγγου να 

προκύπτει από τη συχνότητα του προηγούμενου φθόγγου, πολλαπλασιασμένη επί τον άρρητο 

αριθμό που αντιστοιχεί στην δωδέκατη τάξεως ρίζα του 2. Δηλαδή 12
1 2*nn ff .  ή 

 12
0 2*

n

n ff  
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  Εάν θεωρήσουμε μονάδα τη συχνότητα που αντιστοιχεί στον πρώτο φθόγγο ( 0f ), τότε στον 

παρακάτω πίνακα, φαίνονται οι συχνότητες που αντιστοιχούν στους επόμενους δώδεκα 

φθόγγους. 

 

ΦΘΟΓΓΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕ 4 

ΔΕΚ. ΨΗΦΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕ 2 

ΔΕΚ. ΨΗΦΙΑ 

0 1 1 

1 1,0595 1,06 

2 1,1225 1,12 

3 1,1892 1,19 

4 1,2599 1,26 

5 1,3348 1,33 

6 1,4142 1,41 

7 1,4983 1,5 

8 1,5874 1,59 

9 1,6818 1,68 

10 1,7818 1,78 

11 1,8877 1,89 

12 2 2 

 
Πίνακας 2. Συχνότητες των 12 συγκερασμένων φθόγγων μιας οκτάβας 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίστροφα τα μήκη των χορδών που όταν διεγείρονται παράγουν τους παραπάνω φθόγγους 

είναι αντίστροφα ανάλογα προς τις συχνότητες που παράγουν άρα το μήκος κάθε μιας 

προκύπτει από το μήκος της προηγούμενης διαιρεμένο κατά την δωδέκατη τάξεως ρίζα του 2.                  

Εάν πάλι ονομάσουμε 1 το μήκος της πρώτης χορδής, τότε τα μήκη των υπολοίπων 12 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Η θεμελιώδης συχνότητα ως προς το μουσικό φθόγγο 
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ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΦΘΟΓΓΟΣ 

ΜΗΚΟΣ 

ΧΟΡΔΗΣ 

ΜΕ 4 ΔΕΚ. 

ΨΗΦΙΑ 

ΜΗΚΟΣ 

ΧΟΡΔΗΣ 

ΜΕ 2 ΔΕΚ. 

ΨΗΦΙΑ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 

ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 

ΤΟΥ 

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

0 1 1 1   

1 0,9439 0,94     

2 0,8909 0,89 ≈8/9 Μεγάλη 2
η
 

3 0,8409 0,84     

4 0,7937 0,79 ≈64/81 Μεγάλη 3
η
 

5 0,7492 0,75 ≈3/4 Καθαρή 4
η
 

6 0,7071 0,71     

7 0,6674 0,67 ≈2/3 Καθαρή 5
η
 

8 0,63 0,63     

9 0,5946 0,59 ≈16/27 Μεγάλη 6
η
 

10 0,5612 0,56     

11 0,5297 0,53 ≈128/243 Μεγάλη 7
η
 

12 0,5 0,5 0,5 Οκτάβα 

Πίνακας 3. Μήκη των χορδών που αντιστοιχούν στους 12 συγκερασμένους                                                               

φθόγγους μιας οκτάβας 

   

Αξίζει να παρατηρήσουμε στον παραπάνω πίνακα πως περιέχονται κατά προσέγγιση  όλες οι 

αναλογίες των Πυθαγόρειων.  

 

 
   

  Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το κέρδος του συγκερασμού είναι πως χωρίσαμε την οκτάβα 

σε ακέραιο πλήθος «ίσων» μουσικών διαστημάτων, ώστε να μπορεί ένα μουσικό έργο να 

περιέχει πολλές παράλληλες μελωδίες που να συμφωνούν την ίδια στιγμή μεταξύ τους αλλά 

για τον λόγο αυτό χρειάστηκε να μετατοπίσουμε λίγο τα μη συγκερασμένα μουσικά 

Μήκος χορδής ως προς μουσικό φθόγγο
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διαστήματα, τα οποία όμως περιείχαν μια πιο φυσική, προϋπάρχουσα και αρχέγονη αρμονία 

μεταξύ τους. 

  Με τα συγκερασμένα μουσικά διαστήματα εξασφαλίζεται πως ακέραιο πλήθος 

οποιουδήποτε από αυτά αντιστοιχεί σε κάποιο ακέραιο πλήθος οκτάβων. Ας επανέλθουμε 

στα διαστήματα καθαρής 5
ης

, που σύμφωνα με τον πίνακα 3 για τους συγκερασμένους 

φθόγγους αντιστοιχεί σε λόγο συχνοτήτων ίσο με 2
(7/12)

. Εάν δεχτούμε πως ν από αυτά τα 

διαστήματα αντιστοιχούν σε κ οκτάβες, έχουμε την εξίσωση: 

 
7

12

12

7
22 12

7

 

  Που μεταφράζεται πως 12 διαδοχικά συγκερασμένα διαστήματα 5
ης

 καθαρής αντιστοιχούν 

ακριβώς σε 7 οκτάβες. 

  Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και για τα υπόλοιπα συγκερασμένα μουσικά 

διαστήματα. 

 

3.2 Μείζων ή Ματζόρε κλίμακα 

 

  Μια μείζονα κλίμακα, όπως έχουμε εξηγήσει ξεκινά από οποιαδήποτε νότα και ακολουθούν 

επτά μουσικά διαστήματα ως εξής: 

τόνος τόνος ημιτόνιο τόνος τόνος τόνος ημιτόνιο  

 

3.3 Ελάσσων ή Μινόρε κλίμακα. 

 

  Ξεκινάμε πάλι από οποιαδήποτε νότα και ακολουθούν επτά μουσικά διαστήματα ως εξής: 

τόνος ημιτόνιο τόνος τόνος ημιτόνιο τριημιτόνιο ημιτόνιο 

 

Αναζητώντας μια καινούργια αρμονία 
   

  Από όσα αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους προκύπτει πως το μουσικό 

διάστημα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε είναι αυτό της οκτάβας, διότι τότε οι 

ανώτερες αρμονικές των δύο φθόγγων ταυτίζονται και δημιουργείται το αίσθημα της ίδιας 

νότας. 

  Οποιοδήποτε συγκερασμένο τονικό σύστημα πρέπει να διαιρεί την οκτάβα σε πλήθος 

μουσικών διαστημάτων έστω ν όπου ν=2,3,4…. ..  

  Η δυτική μουσική διαιρεί την οκτάβα σε δώδεκα συγκερασμένα μουσικά διαστήματα. 

  Η σκέψη μας οδηγήθηκε στο ερώτημα εάν υπάρχουν και άλλοι τρόποι διαίρεσης της 

οκτάβας σε μουσικά διαστήματα, συγκερασμένα ή μη που πάλι να δημιουργείται στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο το αίσθημα του ωραίου και της αρμονίας. Στο σημείο αυτό 

αναρωτηθήκαμε εάν στη διαίρεση αυτή θα μπορούσε να περιέχεται ο αριθμός φ(≈1.62) του 

Φειδία ο οποίος είναι γνωστό πως χρησιμοποιείται για να δημιουργείται το αίσθημα του 

ωραίου και της αρμονίας στο σχεδιασμό κάθε είδους σχημάτων και μορφών στη φύση και 

στις ανθρώπινες κατασκευές. 

  Για να χωρίσουμε τον αριθμό 2 σε ν διαστήματα ίσων λόγων, ώστε αυτά να είναι 

συγκερασμένα θα πρέπει ο λόγος αυτός να ισούται με 2
1/ν

. Για να περιέχεται με κάποιον 

τρόπο ο αριθμός φ στα διαστήματα αυτά θα πρέπει ο αριθμός 2
1/ν

 να ισούται με κάποια 

δύναμη του φ. Μελετώντας τους δύο αυτούς άρρητους παρατηρήσαμε πως 2
1/10

≈φ
1/7

. Η 

ισότητα αυτή πληρείται σε ποσοστό 99,6% περίπου. Η παρατήρηση αυτή σημαίνει πως εάν 
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χωρίσουμε την οκτάβα σε 10 «ίσα» (με ίσους λόγους) μουσικά διαστήματα το έβδομο από 

αυτά θα δημιουργεί με το πρώτο λόγο συχνοτήτων φ και λόγο χορδών 1/φ περίπου. 

  Αποφασίσαμε να υπολογίσουμε τα μήκη των χορδών για τον παραπάνω συγκερασμό και να 

κατασκευάσουμε τις αντίστοιχες χορδές ώστε να ακούσουμε εάν γεννούν μια καινούργια 

αρμονία. 

 

ΦΘΟΓΓΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕ 

4 ΔΕΚ. ΨΗΦΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕ 

2 ΔΕΚ. ΨΗΦΙΑ 

0 1 1 

1 1,0718 1,07 

2 1,1487 1,15 

3 1,2311 1,23 

4 1,3195 1,32 

5 1,4142 1,41 

6 1,5157 1,52 

7 1,6245 1,62 

8 1,7411 1,74 

9 1,8661 1,87 

10 2 2 

 
Πίνακας 4. Συχνότητες των 10 συγκερασμένων φθόγγων μιας οκτάβας 

 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΦΘΟΓΓΟΣ 

ΜΗΚΟΣ 

ΧΟΡΔΗΣ ΜΕ 4 

ΔΕΚ. ΨΗΦΙΑ 

ΜΗΚΟΣ 

ΧΟΡΔΗΣ ΜΕ 2 

ΔΕΚ. ΨΗΦΙΑ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ 

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 

0 1 1 1 

1 0,933 0,93   

2 0,8706 0,87   

3 0,8123 0,81   

4 0,7579 0,76 ≈3/4 

5 0,7071 0,71   

6 0,6598 0,66 ≈2/3 

7 0,6156 0,62 ≈1/φ 

8 0,5743 0,57   

9 0,5359 0,54   

10 0,5 0,5 0,5 

 
Πίνακας 5. Μήκη των χορδών που αντιστοιχούν στους 10 συγκερασμένους φθόγγους 

 

  Παρατηρούμε με έκπληξη πως πάλι εμφανίζονται κάποιες από τις αναλογίες του Πυθαγόρα. 

 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 141 - 

4. Κατασκευές και δραστηριότητες 
 

1
η
 κατασκευή. Το μονόχορδο του Πυθαγόρα. Μία χορδή που έχει μήκος 60 cm και διαιρείται 

σε 45, 40 και 30 cm ή τέσσερις χορδές με τα παραπάνω μήκη και την ίδια τάση. 

2
η
 κατασκευή. Μια κατασκευή με χορδές ή σωλήνες που να παράγουν τους συγκερασμένους 

φθόγγους μιας μείζονος κλίμακας. Τα μήκη τους προκύπτουν από τον πίνακα 3 σε 

συνδυασμό με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3.2. 

1
η 

δραστηριότητα. Εκτέλεση μιας βυζαντινής μελωδίας σύμφωνα με την αρχαία μελωδία, με 

διαστήματα που έχουν ακέραιο λόγο. 

2
η 

δραστηριότητα. Εκτέλεση μιας μελωδίας από σύνολο συγκερασμένων οργάνων όπως 

κιθάρες ή πιάνο και φλάουτο. 

3
η
 κατασκευή. Κατασκευή με χορδές και σωλήνες που να έχουν τα μήκη του πίνακα 5 με 

προσπάθεια μας για εξερεύνηση και άλλων αρμονικών διαστημάτων. 

3
η 

δραστηριότητα. Προσπάθεια σύνθεσης μιας απλής μελωδίας με τα διαστήματα της 4
ης

 

κατασκευής. 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                               

            

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Το copyright των φωτογραφιών και των σχημάτων ανήκουν στους συγγραφείς. 
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Πηγή φωτογραφίας: Science on  Stage Greece 

 

Science on Stage Festival 2015, 

Queen Mary University of London 
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Πειραματική διάταξη για τη διερεύνηση 

του θεμελιώδους νόμου της στροφικής κίνησης 

 

Νούσης Βασίλειος, Φυσικός, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Θεσπρωτίας  

ekfethesp[a]sch.gr 

 

(Έπαινος  8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 

 

Περίληψη 
 

  Στην παρουσιαζόμενη διάταξη ένας κύλινδρος μπορεί να περιστρέφεται περί οριζόντιο 

άξονα, με τη βοήθεια νήματος τυλιγμένου στην περιφέρειά του, ενώ στην άλλη άκρη του 

νήματος μπορούν να αναρτώνται διαφορετικής μάζας μικρά σώματα. Με τη βοήθεια 

τεσσάρων μικρών μαγνητών και κατάλληλου αισθητήρα μαγνητικού πεδίου συνδεδεμένου σε 

μία από τις αναλογικές εισόδους ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος Arduino, συλλέγονται 

δεδομένα και σχεδιάζεται η γραφική παράσταση γωνιακής θέσης – χρόνου, από την οποία η 

γωνιακή επιτάχυνση του περιστρεφόμενου κυλίνδρου μπορεί να υπολογιστεί και τελικά η 

σχέση ροπής και γωνιακής επιτάχυνσης να διερευνηθεί. 

  Πρόκειται για μια διάταξη ικανοποιητικής για τις ανάγκες του Λυκείου ακρίβειας, ενώ η σε 

σημαντικό βαθμό αυτοματοποίηση λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων επιτρέπει την 

εύκολη προσαρμογή της όλης διαδικασίας σε μια διερευνητικού τύπου διδασκαλία, ακόμη 

και στη «δύσκολη» – από άποψη διαθέσιμου χρόνου – Γ΄ Λυκείου. 

 

Εισαγωγή 
 

  Kύλινδρος (Κ) ακτίνας R μπορεί να περιστρέφεται γύρω 

από σταθερό οριζόντιο άξονα (Α) ακτίνας r < R. Στην 

περιφέρεια του κυλίνδρου είναι τυλιγμένο πολλές φορές 

αβαρές και μη εκτατό νήμα. Στο άλλο άκρο του νήματος 

είναι δεμένο ένα μικρό σώμα (Σ) μάζας m. Όταν το σώμα 

(Σ) αφεθεί ελεύθερο να πέσει, ο κύλινδρος λόγω της ροπής 

της τάσης Τ΄ του νήματος τίθεται σε περιστροφή, στην 

οποία αντιτίθεται η ροπή λόγω της τριβής Τ1 στον άξονα. 

Στο σώμα (Σ) δρουν το βάρος του και η τάση Τ του 

νήματος. Αν α είναι η επιτάχυνση με την οποία το σώμα (Σ) 

πέφτει, ισχύει: 

F m a m g T m a    (1) 

  Επειδή το νήμα είναι αβαρές οι τάσεις Τ και Τ΄ που ασκεί 

με τα άκρα του, έχουν ίσα μέτρα: 

T T       (2) 

  Καθώς όλα τα σημεία του αβαρούς και μη εκτατού 

νήματος κινούνται με την ίδια επιτάχυνση, ισχύει επίσης 

ότι: 

a R a                                                        (3) 

όπου αγ είναι η γωνιακή επιτάχυνση της περιστροφής του κυλίνδρου.  

  Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1), (2) και (3), προκύπτει: 

Εικόνα 2: Περιστρεφόμενος  

κύλινδρος 

mailto:ekfethesp@sch.gr
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Τ = m (g - R a )γ      (4) 

  Συνεπώς η ροπή της Τ΄ που θέτει σε περιστροφή τον κύλινδρο, έχει μέτρο: 

m ( g R a ) Rκιν.     (5) 

  Συνεπώς η συνολική ροπή που δρα στον κύλινδρο έχει μέτρο: 

κιν. τρ.       (6) 

όπου με ττρ., συμβολίζουμε τη ροπή της τριβής που δρα στον άξονα περιστροφής και η οποία 

αντιτίθεται στην περιστροφή του κυλίνδρου. Σε όλες τις φάσεις της πειραματικής διαδικασίας 

θεωρούμε πως η ροπή της τριβής στον άξονα περιστροφής, έχει πρακτικά σταθερό μέτρο. Η 

παραδοχή αυτή προσεγγίζει την πραγματικότητα εφόσον η μάζα του κυλίνδρου είναι πολύ 

μεγαλύτερη από τη μάζα του σώματος (Σ). 

 

Πειραματική διάταξη 
 

  Ο περιστρεφόμενος κύλινδρος έχει κατασκευαστεί από πλαστικό σωλήνα PVC μάζας 230,8 

g, εξωτερικής διαμέτρου 9,01 cm, εσωτερικής διαμέτρου 8,45 cm και μήκους 19,65 cm. Οι 

δύο βάσεις του κυλίνδρου «ταπώθηκαν» με δίσκους από MDF διαμέτρου 8,45 cm ο καθένας 

και μάζες 73,2 g και 74 g αντίστοιχα. Τις δύο βάσεις κεντρικά τις διαπερνά μεταλλικός 

άξονας μάζας 14,9 g και διαμέτρου 8,01 mm. Ο κύλινδρος και οι ξύλινες βάσεις με κόλλα 

έχουν στερεωθεί στο μεταλλικό άξονα, ο οποίος με τη βοήθεια δύο ρουλεμάν, που 

στερεώνονται σε κατάλληλη ξύλινη βάση, μπορεί να περιστρέφεται μένοντας διαρκώς 

οριζόντιος.  

  Μικρός συρμάτινος γάντζος έχει στερεωθεί στο σώμα του κυλίνδρου. Στο γάντζο δένεται η 

μία άκρη πολύ λεπτού – πρακτικά αβαρούς – και μη εκτατού νήματος, στην άλλη άκρη του 

οποίου έχει προσδεθεί μικρό πλαστικό «καλαθάκι», στο οποίο διαφορετικά μικρά βαρίδια 

μπορούν να προστίθενται μεταβάλλοντας έτσι τη συνολική ροπή που δρα στον κύλινδρο. 

  Στη μία ξύλινη βάση του κυλίνδρου έχουν στερεωθεί τέσσερις μικροί μαγνητικοί δίσκοι 

νεοδυμίου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η επίκεντρη γωνία μεταξύ δυο οποιωνδήποτε διαδοχικών 

μαγνητών να είναι 90°. Επιπρόσθετα οι μαγνήτες έχουν στερεωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 

διαχοχικοί μαγνήτες να στρέφουν αντίθετους πόλους προς το εξωτερικό της βάσης του 

κυλίνδρου.  

 

 
Εικόνα 3: Η βάση του κυλίνδρου με τους 

μαγνήτες 

 
Εικόνα 4: Το ένα ρουλεμάν στήριξης του 

άξονα και δίπλα ο αισθητήρας μαγνητικού 

πεδίου 

 

  Κατά την περιστροφή του κυλίνδρου οι τέσσερις μαγνήτες διέρχονται διαδοχικά μποροστά 

από αισθητήρα μαγνητικού πεδίου – κατάλληλα στερεωμένο στην ξύλινη βάση της διάταξης 

–  ο οποίος καταγράφει την ένταση του παραγόμενου μαγνητικού πεδίου. 

  Η θεωρητική τιμή της ροπής αδράνειας του κυλίνδρου, με τις δύο ξύλινες βάσεις, το 

μεταλλικό άξονα περιστροφής και τους τέσσερεις μικρούς μαγνήτες (μάζας 0,4 g ο καθένας 
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και σε απόσταση 4 cm από τον άξονα περιστροφής), προκύπτει ίση με: -4 2I 5,74×10 kgm . 

  Ο αισθητήρας μαγνητικού 

πεδίου που χρησιμοποιούμε είναι 

ένα μικρό ολοκληρωμένο κύ-

κλωμα (SS49E της Honeywell) 

τριών ακροδεκτών (Vcc, Gnd, 

Out) που η λειτουργία του 

στηρίζεται στο φαινόμενο Hall. 

Στην έξοδo του αισθητήρα η 

τάση ξεκινώντας από μια τιμή 

ίση με το μισό της τάσης 

τροφοδοσίας (5 V στην περίπτω-

σή μας) αυξάνεται όταν ένας 

νότιος μαγνητικός πόλος 

προσεγγίζει την εμπρός επιφά-

νεια του αισθητήρα και 

μειώνεται όταν προσεγγίζει ένας 

βόρειος μαγνητικός πόλος [1]. 

Μάλιστα η τάση στην έξοδο του 

αισθητήρα μεταβάλλεται γραμμι-

κά σε σχέση με την ένταση του 

μαγνητικού πεδίου. Στην παρούσα διάταξη η ακριβής 

τιμή της έντασης του μαγνητικού πεδίου δεν 

ενδιαφέρει, αλλά μας αρκεί η ανίχνευση του μεγίστου 

ή του ελαχίστου της τάσης εξόδου του αισθητήρα που 

υποδηλώνει διέλευση από μπροστά του ενός νότιου ή 

βόρειου μαγνητικού πόλου. 

  Καθώς ο κύλινδρος περιστρέφεται, διαδοχικά και 

ανά ένα τέταρτο της περιστροφής (δηλ. για γωνία 

περιστροφής 90° ή 1,5708 rad) περνάνε μπροστά από 

τον αισθητήρα οι διαφορετικοί πόλοι των μικρών 

μαγνητών νεοδυμίου δημιουργώντας διαδοχικά 

έντονες ανυψώσεις ακολουθούμενες από έντονες 

βυθίσεις της τάσης εξόδου. Η τάση εξόδου του 

αισθητήρα μαγνητικού πεδίου οδηγείται σε μια από 

τις αναλογικές εισόδους της μικροϋπολογιστικής 

πλατφόρμας Arduino όπου ψηφιοποιείται, 

καταγράφεται το αποτέλεσμα και με επιλεγόμενο 

ρυθμό δειγματοληψίας αποστέλλονται τα δεδομένα 

στον μέσω καλωδίου USB συνδεδεμένο ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, όπου κατάλληλο λογισμικό αναλαμβάνει 

την απεικόνιση των μετρήσεων στην οθόνη. 

 

Το λογισμικό 
 

  Το λογισμικό που «τρέχει» στον Arduino εκτελεί ουσιαστικά δυο εργασίες: 

Εικόνα 5: Η πειραματική διάταξη 

Εικόνα 6: Σύνδεση του 

αισθητήρα μαγνητικού πεδίου 
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1. Ψηφιοποιεί την τάση εξόδου του αισθητήρα μαγνητικού πεδίου και καταγράφει το 

αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης. Η διαδικασία απλοποιείται μέσω της έτοιμης 

συνάρτησης analogRead() που διαθέτει η γλώσσα προγραμματισμού του Arduino. Η 

ψηφιοποίηση είναι επαναλαμβανόμενη, δηλ. μόλις ολοκληρωθεί ένας κύκλος, αρχίζει 

αμέσως ο επόμενος. Η διαδικασία συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο μέχρι να δοθεί η 

κατάλληλη εντολή τερματισμού. Στη μνήμη του Arduino συγκρατείται η τιμή της 

τελευταίας κάθε φορά ψηφιοποίησης. Στο μοντέλο Uno του Arduino κάθε κύκλος 

ψηφιοποίησης διαρκεί 104 μs, με βάση τα χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου 

μικροελεγκτή και σύμφωνα με τις εξ ορισμού ρυθμίσεις του Arduino [2]. 

2. Αποστέλλει με συγκεκριμένο ρυθμό την αποθηκευμένη ψηφιοποιημένη τιμή στον 

συνδεδεμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο καθορισμός του ρυθμού με τον οποίο τα 

δεδομένα αποστέλλονται στον υπολογιστή υλοποιείται μέσω διακοπών χρονιστή 

(timer interrupts) του Arduino. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης 1000 ή 2500 ή 4000 

δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο που οδηγεί σε χρονική διακριτική ικανότητα της τάξης 

του 1 ms ή 0,4 ms ή 0,25 ms αντίστοιχα. 

  Η σειριακή θύρα μέσω της οποίας ο υπολογιστής επικοινωνεί με τον Arduino, η διαδικασία 

έναρξης και λήξης της ψηφιοποίησης – δειγματοληψίας και ο καθορισμός του επιθυμητού 

ρυθμού δειγματοληψίας ελέγχονται μέσω του λογισμικού «Rotational Motion» που «τρέχει» 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο Arduino. Εκτός των ανωτέρω 

το λογισμικό που εκτελείται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, λαμβάνει τα δεδομένα από τον 

Arduino και σχεδιάζει τη γραφική παράσταση τάση αισθητήρα – χρόνου. Ο υπολογισμός της 

χρονικής στιγμής που αντιστοιχεί σε κάθε μέτρηση γίνεται με βάση το ρυθμό δειγματοληψίας 

ως εξής: 
N

t
SampleRate

, όπου Ν είναι ο αύξων αριθμός της μέτρησης και SampleRate o 

επιλεγμένος ρυθμός δειγματοληψίας.  

 

 
 

Εικόνα 7: Το παράθυρο του λογισμικού ελέγχου λήψης και απεικόνισης μετρήσεων 
 

  Όπως ήδη αναφέραμε τα μέγιστα και τα ελάχιστα της καμπύλης των μετρήσεων 

αντιστοιχούν σε διαδοχικές διελεύσεις των μαγνητών του κυλίνδρου μπροστά από τον 

αισθητήρα μαγνητικού πεδίου, δηλαδή σε περιστροφή του κυλίνδρου κατά 90°. 

Σημειώνοντας λοιπόν τις χρονικές στιγμές των διαδοχικών μεγίστων και ελαχίστων το 
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λογισμικό είναι σε θέση να συμπληρώσει τον πίνακα τιμών γωνιακής θέσης – χρόνου και να 

σχεδιάσει την αντίστοιχη γραφική παράσταση. Η γωνία περιστροφής του κυλίνδρου 

υπολογίζεται με βάση τη σχέση: K
2

, όπου Κ είναι ο αύξων αριθμός του μεγίστου ή 

ελαχίστου στη γραφική παράσταση των πειραματικών δεδομένων τάσης αισθητήρα – χρόνου.          

Το σημείωμα της θέσης μεγίστου ή ελαχίστου γίνεται με κλικ του ποντικιού στη θέση του 

μεγίστου ή του ελαχίστου πάνω στη γραφική παράσταση των πειραματικών δεδομένων, και 

διευκολύνεται με τη χρήση ενός μπλε κατακόρυφου δρομέα που μετακινείται μαζί με το 

ποντίκι επί της γραφικής παράστασης. Το λογισμικό διαθέτει δυνατότητες μεγέθυνσης (με 

σύρσιμο του ποντικιού από πάνω – αριστερά προς τα κάτω και δεξιά) και σμίκρυνσης (με 

αντίστροφο σύρσιμο) της γραφικής παράστασης, που επίσης διευκολύνουν τη λήψη 

μετρήσεων. 

  Στο συμπληρωμένο πίνακα δεδομένων υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης με δεξί κλικ 

του ποντικιού, ενός αναδυόμενου μενού με δύο επιλογές: 

 Διαγραφή : Όλες οι μετρήσεις θέσης – χρόνου στον πίνακα δεδομένων από την 

τελευταία επιλεγμένη και κάτω διαγράφονται.  

 Αποστολή στο Excel : Τα δεδομένα θέσης – χρόνου αποστέλλονται σε φύλλο 

εργασίας του Excel, όπου με αυτοματοποιημένο τρόπο σχεδιάζεται η γραφική 

παράσταση γωνιακής θέσης – χρόνου καθώς και η αντίστοιχη καμπύλη προσέγγισης 

(πολυώνυμο 2
ης

 τάξης) μέσω της οποίας υπολογίζεται η γωνιακή επιτάχυνση της 

κίνησης. Επόμενες σειρές μετρήσεων αποστέλλονται σε άλλο φύλλο εργασίας στο 

ίδιο βιβλίο εργασίας του Excel. Το βιβλίο εργασίας με όνομα «data.xls» διαγράφεται 

με το κλείσιμο ή κατά το άνοιγμα του λογισμικού «Rotational Motion». 

 

Πειραματική διαδικασία 
 

  Τη σχέση ανάμεσα στο αίτιο της περιστροφικής κίνησης του κυλίνδρου (δηλ. τη συνολική 

ροπή που δρα στον κύλινδρο) και το αποτέλεσμα της δράσης αυτής της ροπής (δηλ. τη 

γωνιακή επιτάχυνση που ο κύλινδρος αποκτά) θα διερευνήσουμε με την παρουσιαζόμενη 

διάταξη. Η διερεύνηση της σχέσης θα γίνει μέσω της γραφικής παράστασης αιτίου – 

αποτελέσματος, δηλ. της ροπής που κινεί τον κύλινδρο σε συνάρτηση με τη γωνιακή 

επιτάχυνση που αυτός αποκτά. Η πειραματική διαδικασία έχει ως εξής: 

1. Μέσω κατάλληλου καλωδίου συνδέουμε τον αισθητήρα μαγνητικού πεδίου στον Arduino. 

Μέσω καλωδίου USB συνδέουμε τον Arduino σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο 

εκτελείται το λογισμικό «Rotational Motion». Στο λογισμικό επιλέγουμε τη σειριακή θύρα 

μέσω της οποίας ο υπολογιστής επικοινωνεί με τον Arduino και το ρυθμό δειγματοληψίας 

στις 4000 μετρήσεις/δευτερόλεπτο. 

2. Τοποθετούμε στο πλαστικό καλαθάκι της διάταξης, βαρίδια ώστε η συνολική του μάζα να 

είναι 19 g. Ενεργοποιούμε μέσω του υπολογιστή – πατώντας το κουμπί «Εναρξη» στο 

λογισμικό «Rotational Motion» – την καταγραφή των μετρήσεων και αφήνουμε το σύστημα 

ελεύθερο να κινηθεί. 

3. Ολοκληρώνουμε την καταγραφή των μετρήσεων κάνοντας κλικ στο κουμπί «Λήξη» του 

λογισμικού «Rotational Motion». Αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή των μετρήσεων, με το 

ποντίκι σημειώνουμε τις θέσεις των διαδοχικών μεγίστων και ελαχίστων της γραφικής 

παράστασης, συλλέγοντας έτσι τα δεδομένα γωνιακής θέσης – χρόνου για την κίνηση.  

4. Ενεργοποιώντας το αναδυόμενο μενού στον πίνακα δεδομένων, επιλέγουμε τη μεταφορά 

των δεδομένων θέσης – χρόνου στο Excel μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας που 
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περιγράψαμε νωρίτερα. Στο φύλλο εργασίας σχεδιάζεται η αντίστοιχη γραφική παράσταση 

και η καμπύλη προσέγγισης. 

 

 
Εικόνα 8: Γραφική παράσταση θ = f(t) 

 

  Με σύγκριση της εξίσωσης της στροφικής ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης 21
t+ a t

2
 

με την εξίσωση της καμπύλης προσέγγισης που δίνει το Excel, συμπεραίνουμε πως ο 

συντελεστής του x
2
 στην εξίσωση της καμπύλης προσέγγισης είναι ίσος με το μισό της 

γωνιακής επιτάχυνσης του κυλίνδρου. Δηλαδή στην περίπτωση της γραφικής παράστασης 

της Εικόνας (8), είναι:
 

/ /2 2a 2×4,51rad s a 9,02rad s . 

5. Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για πέντε ακόμη διαφορετικές μάζες του σώματος (Σ) 

συμπληρώσαμε τελικά τον ακόλουθο πίνακα δεδομένων: 

 
Πίνακας 1: Πειραματικά δεδομένα 

 

α/α 
Μάζα σώματος (Σ) 

M (kg) 

Γωνιακή επιτάχυνση 

κυλίνδρου αγ (rad/s
2
) 

Ροπή τάσης νήματος 

τκιν. (Nm) 

1 0,019 9,020 0,008049 

2 0,026 13,789 0,010763 

3 0,033 18,144 0,013369 

4 0,040 22,850 0,015823 

5 0,047 26,614 0,018233 

6 0,053 30,476 0,020145 

 

  Η ροπή που κινεί τον κύλινδρο στον παραπάνω πίνακα υπολογίστηκε από την εξίσωση (5) 

στην οποία m είναι η μάζα του – κάθε φορά αναρτημένου στο νήμα – σώματος (Σ), R είναι η 

εξωτερική ακτίνα του κυλίνδρου και g = 9,81 m/s
2
. 

6. Σχεδιάσαμε στη συνέχεια σε φύλλο εργασίας του Excel τη γραφική παράσταση της ροπής 

της τάσης του νήματος σε συνάρτηση με τη γωνιακή επιτάχυνση, παρατηρήσαμε τη 

γραμμικότητα της σχέσης μεταξύ των μεγεθών και σχεδιάσαμε τελικά και την καλύτερη 

ευθεία προσέγγισης των πειραματικών δεδομένων.  
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Εικόνα 9: Γραφική παράσταση τ = f(αγ) 

 

  Η εξίσωση της καλύτερης ευθείας έχει τη μορφή: 

. 0,0006 +0,003      (7) 

  Ας παρατηρήσουμε κατ’ αρχάς ότι ο σταθερός όρος στο δεύτερο μέλος της εξίσωσης (7) 

έχει μονάδες ροπής. Η «φυσική του θέση» δηλαδή είναι στο πρώτο μέλος της εξίσωσης, η 

οποία επαναδιατάσσεται ως εξής: 

. 0,003 0,0006      (8) 

  Συγκρίνοντας τη σχέση (8) με τη σχέση (6) της θεωρίας, δημιουργείται η υποψία πως ο 

σταθερός όρος της εξίσωσης (7) δεν είναι άλλος από τη ροπή της τριβής που ασκείται στο 

μεταλλικό άξονα περιστροφής του κυλίνδρου. Αν την υπόθεση αυτή καταφέρουμε να 

επιβεβαιώσουμε, τότε η εξίσωση (8) παίρνει τη μορφή: 

0,0006       (9) 

σχέση που επιβεβαιώνει τη γραμμικότητα στη σχέση αιτίου – αποτελέσματος στη στροφική 

κίνηση. 

  Παρατήρηση: Με την εντολή LINEST του Excel υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού της 

κλίσης και του σταθερού όρου της καμπύλης προσέγγισης με περισσότερη ακρίβεια, καθώς 

τα αντίστοιχα σφάλματα κατά τον υπολογισμό τους. Για την κλίση της γραφικής παράστασης 

προέκυψε η τιμή: 
-4 2(5,67 0,07)×10 kgm  και για το σταθερό όρο: 

-4(30 )×10 Nm . 

7. Ένας τρόπος για να υπολογίσουμε τη ροπή της τριβής που ασκείται στον άξονα του 

κυλίνδρου, είναι ο εξής: Τοποθετούμε στο καλαθάκι της διάταξης πολύ μικρά βαρίδια 

(χρησιμοποιήσαμε σκάγια από κυνηγετικά φυσίγγια) μέχρι να διαπιστώσουμε πως ο 

κύλινδρος αρχίζει να περιστρέφεται και το καλαθάκι με τα βαρίδια να κινείται επιταχυνόμενο 

προς τα κάτω. Στη συνέχεια αφαιρούμε ένα από τα μικρά βαρίδια (σκάγια). Ενεργοποιούμε 

μέσω του λογισμικού «Rotational Motion» την καταγραφή των μετρήσεων και με πολύ μικρή 

ώθηση θέτουμε στον κύλινδρο σε περιστροφή. Συλλέγουμε τα δεδομένα γωνιακής θέσης – 

χρόνου για τον κύλινδρο και παρατηρούμε τη μορφή της σχεδιαζόμενης γραφικής 

παράστασης. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αφαίρεσης βαριδίων – καταγραφής της 

κίνησης μέχρι να παρατηρήσουμε πως με πολύ μικρή ώθηση ο κύλινδρος αρχίζει να 

περιστρέφεται και να συνεχίζει την κίνησή του με σταθερή γωνιακή ταχύτητα [3]. Αυτό 

προφανώς σημαίνει πως η γραφική παράσταση γωνιακής θέσης – χρόνου όπως σχεδιάζεται 
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στο κάτω δεξιά τμήμα του παραθύρου του λογισμικού «Rotational Motion» θα είναι 

γραμμική. 

 

 
Εικόνα 10: Ο κύλινδρος περιστρέφεται ομαλά 

 

  Στην περίπτωση αυτή η συνολική ροπή που δρα στον κύλινδρο ισούται με μηδέν, οπότε και 

με βάση το σχήμα της εικόνας (1), έχουμε: 

Για τον κύλινδρο: .0 T R  (10) 

Για το σώμα (Σ): F 0 T m g  (11) 

Και τελικά: . m g R    (12) 

  Στη σχέση (12), m είναι η συνολική μάζα του σώματος (Σ) για την οποία με ελάχιστη ώθηση 

ο κύλινδρος περιστρέφεται ομαλά. Με άμεση ζύγιση βρέθηκε πως:  

7m g      (13) 

οπότε από τη σχέση (12) η ροπή της τριβής στον άξονα περιστροφής του κυλίνδρου, 

προκύπτει ίση με: 

. 0,0031 Nm     (14) 

σε πολύ καλή σύμπτωση με την τιμή 0,003 Nm, δηλ. το σταθερό όρο της σχέσης (7) που 

είχαμε «υποψιαστεί» ότι θα πρέπει να αντιστοιχεί στη ροπή της τριβής. 

 

Συμπεράσματα 
 

  Το συγκεκριμένο πείραμα επιβεβαιώνει τη γραμμική εξάρτηση της ροπής ως αιτίου της 

στροφικής κίνησης και του αντίστοιχου αποτελέσματος δηλ. της γωνιακής επιτάχυνσης. Η 

σχέση για τη διάταξη του πειράματος παίρνει τη μορφή: 

0,0006
    

(15)
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  Συγκρίνοντας τη σχέση αυτή με το 2
ο
 νόμο του Νεύτωνα για τη μεταφορική κίνηση: 

F m a , οι μαθητές εύκολα μπορούν να καταλήξουν στο συμπέρασμα πως ο συντελεστής 

αναλογίας στην εξίσωση (15) έχει για τη στροφική κίνηση την ίδια φυσική σημασία που είχε 

και η μάζα στη μεταφορική κίνηση: αποτελεί δηλ. το μέτρο της αδράνειας για τη στροφική 

κίνηση, γεγονός που δικαιολογεί την επιλογή του Leonhard Euler να ονομάσει το μέγεθος 

αυτό «ροπή αδράνειας». 

  Η σύμπωση της πειραματικά υπολογισμένης τιμής της ροπής αδράνειας με τη θεωρητική 

(απόκλιση μικρότερη από 1,5% με βάση τις ακριβέστερες τιμές που πήραμε στο Excel)  

κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική για πειραματικές ασκήσεις στο εργαστήριο Φυσικών 

Επιστημών του Λυκείου. Θεωρούμε πως σημαντικά θα βελτιωθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία 

της μεθόδου αν χρησιμοποιηθεί κύλινδρος ακόμη μεγαλύτερης μάζας. Κατασκευαστικά και 

προς αποφυγή ανομοιγενειών που θα επηρέαζαν τα αποτελέσματα, θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν δίσκοι από MDF κατάλληλης διαμέτρου με τους οποίους θα γεμίσει το 

εσωτερικό του πλαστικού κυλίνδρου. 

  Με το προτεινόμενο πείραμα, ο διδάσκων αποφεύγει την αξιωματική (όπως γίνεται στο 

σχολικό βιβλίο) εισαγωγή της έννοιας της ροπής αδράνειας και «επιτρέπει» στους μαθητές 

του να  ανακαλύψουν μόνοι τους την αναγκαιότητα εισαγωγής της έννοιας καθώς και τη 

φυσική της σημασία. 

  Για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου κατά τη διδασκαλία, μπορεί ο υπολογισμός της 

ροπής της τριβής να πραγματοποιηθεί σε μια διδακτική ώρα ως ανεξάρτητη πειραματική 

άσκηση εφαρμογής της συνθήκης ισορροπίας στερεού, ενώ σε επόμενη διδακτική ώρα θα 

πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα διερεύνησης του θεμελιώδους νόμου της στροφικής 

κίνησης, χρησιμοποιώντας και τα αποτελέσματα της πρώτης άσκησης. 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. Honeywell SS49E Datasheet 

     Ανάκτηση από την ιστοσελίδα: http://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=50359 

2. Arduino Language Reference 

     Ανάκτηση από την ιστοσελίδα: http://arduino.cc/en/Reference/analogReaδ 

3. Συλλογικό έργο, Βασικό Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ, Αθήνα 2014 

     Ανάκτηση από την ιστοσελίδα: http://physlab.phys.uoa.gr/f2/f2-notes.pdf 

 

*Το copyright των φωτογραφιών και των σχημάτων ανήκει στον συγγραφέα. 

http://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=50359
http://arduino.cc/en/Reference/analogReaδ
http://physlab.phys.uoa.gr/f2/f2-notes.pdf
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Κατασκευή αεροδυναμικής σήραγγας για την μελέτη  

της κίνησης ενός ρεύματος αέρα σε σχέση με στερεά σώματα  

 

Mαθητές : Ζαϊμάκης Θεόφιλος, Γεωργακόπουλος Μιχάλης, Γιακουμάκης Μάνος, 

Γκούφα Νίκη, Μακρογιαννάκης Μιχάλης, Μαμουλάκης Κώστας, Μαρή Κατερίνα, 

Μπόκα Αλεξάνδρα, Σημαιάκη Αγάπη, Παρασύρης Λευτέρης, Δεσιπρη Ρίτα, 

Σημαιάκης  Βασίλης, Φωτοπούλου Χριστιάννα, Βελιβασάκης Σταύρος,  

Κονιδάκης Μανώλης, Τρουλη Σωτηρία, Φραγκουλάκη Ιωάννα, Μαλαγαρδης  Σήφης,  

Μεντουδάκη Εμμανουέλα, Αλικάϊ Μαρία, Σακλαμάκης  Παναγιώτης,  

Σκουλούδης  Γρηγόρης, Σκουραδάκης  Άγγελος  και Σπανός  Δημήτρης 
Γενικό Λύκειο Γαζίου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Ηράκλειο Κρήτης 

 

Yπεύθυνος καθηγητής: 

 

Τσουτσουδάκης Αστρινός, Φυσικός, mail[a]lyk-gaziou.ira.sch.gr 
 

(Έπαινος 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 
 

Εισαγωγή 

 

Το παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1) που είναι παρόμοιο με σχήμα του σχολικού μας βιβλίου της 

Α΄ Τάξης  και περιγράφει την πραγματική κίνηση ενός σώματος, όταν αφήνεται να πέσει από 

κάποιο ύψος, ήταν αυτό που αρχικά μας οδήγησε στην αναζήτηση των χαρακτηριστικών της 

αντίστασης του αέρα.  
Σχήμα 1 

 

  (Όπως φαίνεται παραπάνω, το σώμα κατά την πτώση του σε πραγματικές συνθήκες δεν 

επιταχύνεται συνεχώς αλλά αποκτά οριακή (σταθερή ταχύτητα). Στην περίπτωση ενός 

αλεξιπτωτιστή που δεν έχει ανοίξει ακόμα το αλεξίπτωτο του, μετά από χρόνο t=11s η ταχύτητα 

του φτάνει και σταθεροποιείται στα περίπου 55 m/s που είναι σχεδόν η μισή από αυτή που 

προβλέπει η σχέση v=gt της ελεύθερης πτώσης. Το άνοιγμα του αλεξίπτωτου τον επιβραδύνει 

μέχρι να αποκτήσει μια νέα οριακή ταχύτητα στα περίπου 8 m/s).  Αναζητώντας ένα πρακτικό 

mailto:mail@lyk-gaziou.ira.sch.gr
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τρόπο για να υπολογίσουμε αυτή την αντίσταση του αέρα που στην Αεροδυναμική 

ονομάζεται οπισθέλκουσα, καταλήξαμε στο ότι η μέτρηση της θα ήταν ενδεχομένως εφικτή 

σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2). Δυστυχώς αυτό το πείραμα περιλαμβάνει ένα 

σημαντικό παράγοντα κινδύνου κι επιπλέον είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί με την 

παρουσία όλων των συμμαθητών μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2 
   

  Μετά από έρευνα στο Διαδίκτυο, διαπιστώσαμε ότι τέτοιου είδους μετρήσεις 

πραγματοποιούνται με ασφάλεια σε συνθήκες ελεγχόμενης ροής αέρα που εξασφαλίζονται 

από πειραματικές διατάξεις που ονομάζονται Αεροδυναμικές Σήραγγες. Ο πειρασμός να 

κατασκευάσουμε μία τέτοια Αεροδυναμική Σήραγγα, σε κλίμακα φυσικά, ήταν πολύ μεγάλος. 

Εξάλλου θα είχαμε έτσι τη δυνατότητα να μελετήσουμε και την Άντωση (δυναμική άνωση) 

μια δύναμη που αξιοποιούν τα πουλιά και τα αεροπλάνα προκειμένου να απογειωθούν και να 

παραμείνουν στον αέρα.   
 

Θεωρητική θεμελίωση 

 

  Κατά τη σχετική κίνηση ενός σώματος μέσα στον αέρα, οι δυνάμεις που αναπτύσσονται 

(Lift = Άντωση και Drag = Οπισθέλκουσα) είναι όπως στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3) 

 
Σχήμα 3   

Το μέτρο αυτών των δυνάμεων δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις όπου η L αντιστοιχεί στην 
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Βάρος 
Ώθηση 

Άντωση 
Οπισθέλκουσα 

Άντωση και η D στην οπισθέλκουσα: 

 
 

 

 

 

 

 

CL και CD είναι οι συντελεστές άντωσης και οπισθέλκουσας αντίστοιχα, ρ είναι η πυκνότητα 

του αέρα, v η σχετική ταχύτητα του αέρα ως προς το σώμα και s η επιφάνεια αναφοράς. 

Κατά την πτήση ενός αεροπλάνου, ασκούνται δυνάμεις όπως στο παρακάτω σχήμα 4 : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Σχήμα 4 
 

Πλήρης περιγραφή 
   
  Χρειαζόμασταν ένα μεγάλο και ισχυρό ανεμιστήρα που όμως ήταν δύσκολο να βρούμε 

ετοιμοπαράδοτο στην αγορά και πολύ ακριβό για να προμηθευτούμε. Από τα χαρακτηριστικά 

ροής αέρα των ανεμιστήρων που χρησιμοποιούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (max. 

0.02 m
3
 / s) και είναι εύκολο να βρεθούν, διαπιστώσαμε ότι μια συστοιχία 70 και πλέον 

τέτοιων μονάδων θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα με ένα μέτριο ανεμιστήρα δαπέδου (~ 1.4 m
3
 / 

s) οπότε και απορρίψαμε την ιδέα της χρησιμοποίησης τους για πρακτικούς και οικονομικούς 

λόγους. Προκειμένου να αυξήσουμε την ταχύτητα ροής του αέρα μέσα στο χώρο δοκιμών 

μας, αποφασίσαμε να τον κάνουμε σημαντικά στενότερο σε σχέση με τη διάμετρο του 

ανεμιστήρα μας αξιοποιώντας τα συμπεράσματα από το Νόμο του Bernoulli όπως στο 

παρακάτω σχήμα (Σχήμα 5). 
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Σχήμα 5 

 

  Το αρχικό σχέδιο της Αεροδυναμικής μας Σήραγγας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 

6) αλλά θα δεχτεί τροποποιήσεις προκειμένου να επιλυθούν όσα τεχνικά προβλήματα 

παρουσιαστούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6 

 

Οι προτεινόμενες διαστάσεις σε cm ήταν όπως παρακάτω (σχήμα 7) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Σχήμα 7 
 

  Για τις μετρήσεις της ταχύτητας του αέρα χρησιμοποιούμε το παρακάτω ανεμόμετρο χειρός 

(Εικόνα 1) ενώ ο ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος έτσι ώστε να τραβάει αντί να στέλνει 

αέρα στο χώρο δοκιμών προκειμένου να μειώσουμε τις δίνες που δημιουργούνται και να 

κάνουμε το ρεύμα όσο γίνεται πιο ομαλό.  
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Εικόνα 1 

 

  Στο τμήμα εξομάλυνσης ροής χρησιμοποιούνται καλαμάκια αναψυκτικού (περίπου 2000) 

κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο και παράλληλα μεταξύ τους (Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2 

 

  Τα χαρακτηριστικά του οικιακού επιδαπέδιου ανεμιστήρα που χρησιμοποιήθηκε 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) : 
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Πίνακας 1 

Χαρακτηριστικά Ανεμιστήρα (Κατά προσέγγιση) 

Διάμετρος Φτερωτής 34 cm 

Τάση Λειτουργίας 220 V 

Ταχύτητα Αέρα  2.95 m / s 

Κατανάλωση 90 W 

Παροχή Αέρα 1.39 m
3
 / s 

 

  Επειδή ο αισθητήρας δύναμης που υπάρχει στο εργαστήριο του σχολείου μας 

(περιλαμβάνεται στο πακέτο του Multilog Data Logger) μπορεί να μετρήσει μόνο δυνάμεις 

μέτρου μεγαλύτερου από 0.1 Ν, αποφασίσαμε να προσδιορίσουμε τις μετρούμενες δυνάμεις 

με βάση τη διαφορά στην ένδειξη μιας ζυγαριάς ακριβείας 0.1g (0.000981 ~ 0.001N). Η 

διάταξη φαίνεται παρακάτω (Σχήμα 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 8 

   

  Τέλος για την αισθητοποίηση της ροής του αέρα γύρω από την επιφάνεια που βρίσκεται στο 

τμήμα δοκιμών, θα χρησιμοποιήσουμε διάταξη παραγωγής καπνού που θα βρίσκεται 

μπροστά από τη χοάνη εισαγωγής αέρα και θα παρασύρεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 

σήραγγας (Σχήμα 9). 

 

 
Σχήμα 9 
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  Στο εσωτερικό του δοχείου βρίσκεται υδατικό διάλυμα γλυκερίνης (Προπανοτριόλη 

C3H5(OH)3) με περιεκτικότητα που προσδιορίστηκε πειραματικά να δίνει ικανοποιητική 

ποσότητα καπνού ενώ ταυτόχρονα το σημείο βρασμού του να παραμένει κοντά σε αυτό του 

νερού (Πίνακας 2).  

 
Πίνακας 2 

Ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων γλυκερίνης 

Περιεκτικότητα γλυκερίνης  % κ.β.  

στο υδατικό διάλυμα 

Σημείο βρασμού διαλύματος 

(σε πίεση 760 mm Hg) σε 
0 
C 

100 290.0 

80 121.0 

40 104.0 

20 101.8 

10 100.9 

0 100.0 

 

  Αποφεύγουμε τη θέρμανση της καθαρής γλυκερίνης σε θερμοκρασίες κοντά στο σημείο 

βρασμού της (290 
0 

C) γιατί παράγεται ακρολεΐνη (προπενάλη) που είναι ιδιαίτερα τοξική, 

χρησιμοποιείται δε σαν βιοκτόνο  και έχει χαρακτηριστική μυρωδιά καμένου λίπους. 

Η τελική μας κατασκευή  φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3) : 

 

 

 
Εικόνα 3 
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Βιβλιογραφία 

 

1. Σχολικό Βιβλίο Φυσικής Α΄ Λυκείου, Κεφ. 1 (Παρ. 1.1 -1.2) 

2. Σχολικό Βιβλίο Φυσικής Γ΄ Λυκείου (Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης), Κεφ. 

3 (Παρ. 3.3-3.5) 

  

Άλλες πηγές 

 

Θεωρία 

 
1. General Aerodynamics Principles (www.gmecca.com) 

2. The Physics of Flying a Plane (lurnq.com) 

3. Aeronautics Tutorial (quest.arc.nasa.gov) 

4. Airplane Aerodynamics (www.free-online-private-pilot-ground-school.com) 

 

Διάταξη παραγωγής καπνού 

 

1. Volatility Properties of Glycerine-Water Solutions (www.dow.com) 

2. Physical properties of glycerine and its solutions (www.aciscience.org) 

3. Build a DIY Fog Machine 

4. How to make a cheap DIY fog machine 

5. 5 Dollar Fog Machine 

 

Αεροδυναμική Σήραγγα 

 

1. Build Your Own Wind Tunnel (www.grc.nasa.gov) 

2. How to Build and Use a Subsonic Wind Tunnel (http://www.sciencebuddies.org) 

 

*Το copyright των φωτογραφιών και των σχημάτων ανήκει στον συγγραφέα. 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A103/529/3518,14439/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C108/141/1022,3666/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C108/141/1022,3666/
http://www.gmecca.com/byorc/dtipsaerodynamics.html
http://www.gmecca.com/byorc/dtipsaerodynamics.html
http://www.gmecca.com/byorc/dtipsaerodynamics.html
http://lurnq.com/lesson/Aerodynamics-The-Physics-of-Flying-a-Plane/
http://quest.arc.nasa.gov/aero/virtual/demo/aeronautics/tutorial/wings.html
http://www.free-online-private-pilot-ground-school.com/aerodynamics.html
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0032/0901b803800322bb.pdf?filepath=glycerine/pdfs/noreg/115-00677.pdf&fromPage=GetDoc
http://www.aciscience.org/docs/Physical_properties_of_glycerine_and_its_solutions.pdf
http://www.aciscience.org/docs/Physical_properties_of_glycerine_and_its_solutions.pdf
http://www.popularmechanics.com/home/improvement/interior/build-a-diy-fog-machine-for-a-spooky-halloween-16024637
http://thesecretyumiverse.wonderhowto.com/how-to/make-cheap-diy-fog-machine-for-your-halloween-party-0139994/
http://www.youtube.com/watch?v=exKNbK7teQs
http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/WindTunnel/build.html
http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/WindTunnel/build.html
http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/wind-tunnel-toc.shtml
http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/wind-tunnel-toc.shtml
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Κατασκευή ηλεκτροστατικής μηχανής Lebiez  και δώδεκα (12) 

ηλεκτροστατικών διατάξεων, με υλικά καθημερινής χρήσης 

 

Πετούσης Χρήστος, Φυσικός, 6
ο
 Γυμνάσιο Κατερίνης 

xpetousis[a]gmail.com 

 

(Έπαινος 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 
 

Εισαγωγή 
 

  Σκοπός της κατασκευής είναι η ένταξη του μαθητή ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης 

(ανακαλυπτική διερευνητική μάθηση), στα πλαίσια της γνωστής έκφρασης «ακούω και 

ξεχνώ, βλέπω και θυμάμαι, εμπλέκομαι (κάνω) και κατανοώ» και η προώθηση της 

συνεργασίας του με  άλλους μαθητές (ομάδα) στα πλαίσια της έκφρασης  «συμμετέχω – 

έχω».   

  Η μηχανή μπορεί να κατασκευασθεί πολύ εύκολα με τη συνεργασία του μαθητή ή της 

ομάδας μαθητών με τον καθηγητή τους. Η κατασκευή είναι πολύ απλή και με ελάχιστο 

κόστος διότι χρησιμοποιεί υλικά ευτελούς αξίας (ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, άλλα 

απλά υλικά) και τα στοιχειώδη εργαλεία (ψαλίδι, πένσα, χάρακας, κόφτης) που υπάρχουν σε 

κάθε σπίτι. 

  Η εργασία αναφέρεται στην κατασκευή ηλεκτροστατικής μηχανής Lebiez και μιας  βάσης 

στην οποία μπορεί να γίνει επίδειξη των παρακάτω ηλεκτροστατικών φαινομένων:  

 

     1. Φόρτιση δύο(2) κυλινδρικών πυκνωτών συνδεδεμένων σε σειρά. 

     2. Δημιουργία ηλεκτρικών εκκενώσεων (σπινθήρων). 

     3. Λειτουργία απλού ηλεκτροστατικού κινητήρα. 

     4. Λειτουργία απλού ηλεκτροστατικού κινητήρα (Α) τύπου «corona». 

     5. Λειτουργία απλού ηλεκτροστατικού κινητήρα (Β) τύπου «corona».  

     6. Λειτουργία απλού ηλεκτροστατικού ταλαντωτή (Α). 

     7. Λειτουργία απλού ηλεκτροστατικού ταλαντωτή (Β) «Franklin Bells». 

     8. Άπωση δύο (2) φορτισμένων με ομώνυμα φορτία σωμάτων. 

     9. Έλξη δύο (2) φορτισμένων με ετερώνυμα φορτία σωμάτων. 

    10. Φόρτιση ηλεκτρικού θυσάνου. 

    11. Φωτοβολία μικρού λαμπτήρα αίγλης. 

    12. Περιστροφή ηλεκτρικού στροβίλου. 

 

                                                    Θεωρία 
 

  Η προτεινόμενη για κατασκευή συσκευή είναι μια από τις πρώτες ηλεκτροστατικές μηχανές, 

με τις οποίες οι ερευνητές προσπάθησαν να δημιουργήσουν μεγάλες διαφορές δυναμικού 

(τάσεις), χρήσιμες για τη μελέτη και κατανόηση των ηλεκτρικών φαινομένων. Η 

ηλεκτροστατική μηχανή της κατασκευής μπορεί να δημιουργήσει διαφορά δυναμικού μεταξύ 

των πόλων της από 0 έως 40.000Volt. Επίσης  προτείνεται και η κατασκευή διατάξεων  με τις 

οποίες μπορεί να καταδειχθεί η χρησιμότητά της. Για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας 

κάθε προτεινόμενης κατασκευής ακολουθεί περιληπτική ανάλυση της θεωρίας στην οποία 

στηρίζεται η λειτουργία της.   

mailto:xpetousis@gmail.com
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1. Ηλεκτροστατικές Μηχανές 

 

  Οι ηλεκτροστατικές μηχανές είναι αυτοδιεγειρόμενες συσκευές παραγωγής ηλεκτρικών 

φορτίων σε δύο ακροδέκτες (θετικό και αρνητικό πόλο). Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των 

δύο πόλων αυξάνει όσο λειτουργεί η μηχανή, όχι όμως απεριόριστα, λόγω διαρροής των 

ηλεκτρικών  φορτίων στα διάφορα μέρη τους. Οι ηλεκτροστατικές μηχανές χωρίζονται 

συνήθως σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τα φαινόμενα τριβής ή επαγωγής στα οποία 

στηρίζεται η δημιουργία των ηλεκτρικών φορτίων. Η κατασκευή της πρώτης 

ηλεκτροστατικής μηχανής έγινε το 1672 από τον Otto Van Guericke.   

  Η ηλεκτροστατική μηχανή Lebiez είναι η απλούστερη μορφή μιας Voss ηλεκτροστατικής 

μηχανής που κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1895. Η λειτουργία της στηρίζεται σε 

επαγωγικά φαινόμενα. Αποτελείται από δύο δίσκους από μονωτικό υλικό από τους οποίους ο 

ένας είναι ακίνητος και ο άλλος (μικρότερος)  περιστρέφεται μπροστά από αυτόν, όπως 

φαίνεται στην εικόνα Α. 

 

Εικόνα Α. Ηλεκτροστατική μηχανή Lebiez 

 

 2. Ο πυκνωτής είναι μια συσκευή αποθήκευσης ηλεκτρικών φορτίων και επομένως 

ηλεκτρικής ενέργειας. Ο πρώτος κατασκευάστηκε 

στο πανεπιστήμιο του  Leyden στην Ολλανδία το 

1745-1746 από τον καθηγητή Pieter Van 

Musschenbroek γνωστός ως φιάλη Leyden 

(ελληνικά Λουγδουνική Λάγηνος) (Εικόνα Β). 

Ένας πυκνωτής μπορεί να κατασκευασθεί με δύο 

μεταλλικές επιφάνειες μεταξύ των οποίων  

παρεμβάλλεται κάποιο μονωτικό υλικό (αέρας, 

γυαλί, πλαστικό, μίκα …). Ανάλογα με το σχήμα 

των μεταλλικών επιφανειών ο πυκνωτής 

ονομάζεται επίπεδος, σφαιρικός, κυλινδρικός. Οι 

μεταλλικές επιφάνειες του πυκνωτή φορτίζονται με 

ίσα και αντίθετα φορτία και αποτελούν τους  

οπλισμούς του πυκνωτή.                                                       Εικόνα Β. Φιάλη Leyden 

Όσο περισσότερο φορτίο έχουν οι οπλισμοί του τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά δυναμικού 

μεταξύ τους. 
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3. Ο σπινθηριστής, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 

ηλεκτρικών εκκενώσεων (σπινθήρων) μεταξύ των πόλων 

μιας ηλεκτροστατικής μηχανής. Αποτελείται από δύο 

σφαιρίδια που είναι αγώγιμα συνδεδεμένα με τους 

πόλους της μηχανής (Εικόνα Γ). Η δημιουργία 

ηλεκτρικού σπινθήρα επιτυγχάνεται όταν η ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των σφαιριδίων ξεπεράσει μια 

ορισμένη τιμή, οπότε ο αέρας παύει να είναι μονωτής. Η 

τιμή αυτή είναι περίπου 30 KV/cm για τον ξηρό αέρα, 

που σημαίνει ότι αν η απόσταση των σφαιριδίων είναι 

1cm, η διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται μεταξύ 

τους είναι 30.000V.  

 

4. Ο ηλεκτροστατικός κινητήρας κατασκευάσθηκε για πρώτη φορά από τον Benjamin 

Franklin το 1748 (Εικόνα Δ). Η λειτουργία του στηρίζεται στην ιδιότητα των ηλεκτρικών 

φορτίων να έλκονται τα ετερώνυμα και να 

απωθούνται τα ομώνυμα. Τα απαιτούμενα φορτία για 

τη λειτουργία του βρίσκονται αποθηκευμένα σε δύο 

φιάλες Leyden. Η μία φιάλη έχει θετικά φορτία και η 

άλλη αρνητικά. Μπροστά από κάθε φιάλη περνούν 

μικροί μεταλλικοί αγωγοί οι οποίοι φορτίζονται με 

σπινθηρισμό με ομώνυμο φορτίο και απωθούνται 

αναγκάζοντας τους αγωγούς σε περιστροφή. Το 

ξεκίνημα της μηχανής γίνεται με το χέρι. Αν υπάρχει 

δυνατότητα επαφής των αγωγών με τα φορτία και η 

δύναμη τριβής είναι μικρή τότε ο κινητήρας ξεκινά 

μόνος του. Στη δική μας κατασκευή η 

ηλεκτροστατική μηχανή δημιουργεί τα απαραίτητα 

για την κίνηση φορτία.    

 
                                                          Εικόνα Δ. Ηλεκτροστατικός κινητήρας Benjamin Franklin 

                                                                                                                                                 

5. Ο Ηλεκτροστατικός κινητήρας τύπου «corona»  

αποτελείται από έναν πλαστικό δίσκο ή κύλινδρο πάνω στον 

οποίο μεταφέρονται τα φορτία με ιονισμό του αέρα από 

μεταλλικές ακίδες φορτισμένες εναλλάξ με θετικό και 

αρνητικό φορτίο (Εικόνα Ε), και τον αναγκάζουν να 

περιστραφεί λόγω των απωστικών δυνάμεων που 

αναπτύσσονται μεταξύ των ομόσημων φορτίων. Οι ακίδες 

συνδέονται στους πόλους ηλεκτροστατικής μηχανής. Στο ίδιο 

φαινόμενο στηρίζεται και η λειτουργία του ηλεκτρικού 

στροβίλου. Κατά το φαινόμενο «corona» μπορούν να 

παρατηρηθούν οπτικά, ακουστικά, ηλεκτρικά, χημικά 

φαινόμενα.                                                                                                    Eικόνα Ε           

                                           

6. Το ηλεκτροστατικό εκκρεμές ή Franklin Bells όπως αναφέρεται συνήθως, 

κατασκευάσθηκε για πρώτη φορά από τον   Andrew Gordon καθηγητή στο πανεπιστήμιο 

Erfurt στη Γερμανία το 1742, αλλά θεωρείται ότι πρώτος το κατασκεύασε ο Benjamin 

Εικόνα Γ. Σπινθηριστές 
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Franklin. Ένα μεταλλικό σφαιρίδιο πηγαινοέρχεται μεταξύ 

δύο αντίθετα φορτισμένων αγωγών, οι οποίοι μπορούν να 

έχουν ένα οποιοδήποτε σχήμα (Εικόνα Ζ). Αποτελεί το 

πρώτο πείραμα που απέδειξε τη μετατροπή της 

ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική. Η κίνησή του 

σφαιριδίου οφείλεται στο φαινόμενο της φόρτισης του 

αγωγού με επαφή. Κατά την επαφή το σφαιρίδιο φορτίζεται 

με όμοιο φορτίο με αποτέλεσμα να απωθείται από τον ένα 

αγωγό και να έλκεται από τον άλλο. Στο φαινόμενο αυτό 

στηρίζεται η λειτουργία των ταλαντωτών της κατασκευής.    
                                                                                                         Εικόνα Ζ. Franklin Bells 

 

7. Δύο φορτισμένα σώματα με όμοια φορτία qA, qB  

απωθούνται με ηλεκτροστατικές δυνάμεις ενώ δύο 

φορτισμένα σώματα με αντίθετα φορτία έλκονται. Οι 

δυνάμεις αυτές  υπολογίζονται από το νόμο του  Κουλόμπ 

(Coulomb) (Εικόνα Η). 
                                                                                                       Εικόνα Η. Νόμος Coulomb 

 

8. Ο ηλεκτρικός θύσανος αποτελείται από μονωτική 

βάση στήριξης στην κορυφή της οποίας είναι 

στερεωμένα λεπτά νήματα ή πολύ λεπτές και 

εύκαμπτες λωρίδες χαρτιού. Όταν φορτίζουμε τη 

συσκευή τα νήματα ή οι χάρτινες λωρίδες αποκτούν 

όλες το ίδιο φορτίο με αποτέλεσμα να απωθούνται 

μεταξύ τους και να ανοίγουν (Εικόνα Θ). 

 
                                                                                                       Εικόνα Θ. Ηλεκτρικός θύσανος 

 

9. Οι λαμπτήρες αίγλης συνήθως 

χρησιμοποιούνται σαν ενδεικτικές λυχνίες σε 

διάφορες ηλεκτρικές συσκευές (Εικόνα Ι). Οι 

λαμπτήρες αυτοί περιέχουν μίγμα ευγενών αερίων 

σε χαμηλή πίεση. Το αέριο αυτό μίγμα ιονίζεται 

από το ηλεκτρικό πεδίο που αναπτύσσεται και 

επιτρέπει τη διέλευση μέσω αυτού του ηλεκτρικού 

ρεύματος και ταυτόχρονα φωτοβολεί. 

                                                                        

 
                                                                                              Εικόνα Ι. Ενδεικτικές λυχνίες 

 

Περιγραφή της κατασκευής 
 

Η ηλεκτροστατική μηχανή της κατασκευής  είναι κυλινδρική και η σχηματική της διάταξη       

παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στην εικόνα «Υλικά 

κατασκευής» και συγκεκριμένα: 
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   1. Ένα (1) πλαστικό μπουκάλι γάλατος του ενός 

(1) λίτρου με διάμετρο 8 cm και ύψος 25 cm (εικόνα 

1), χρησιμοποιείται σαν σταθερός κύλινδρος με βάση 

το σχήμα 1. Από το μπουκάλι αυτό κόπηκε και 

αφαιρέθηκε ένα κομμάτι του ώστε να αποκτήσει 

συνολικό ύψος 19,5 cm, (εικόνα 1α) για να μπορεί 

να συνδυαστεί με τα ξυλάκια που χρησιμοποιούνται 

στα σουβλάκια, τα οποία έχουν ύψος 22-24 cm. 

          

 

2. Ένα (1) πλαστικό μπουκάλι κεφίρ του ½ λίτρου με διάμετρο 7 cm και ύψος 19 cm 

(Εικόνα 1), χρησιμοποιείται σαν περιστρεφόμενος κύλινδρος στο εσωτερικό του πρώτου με 

βάση το σχήμα 1. Από το μπουκάλι αυτό κόπηκε και αφαιρέθηκε ένα κομμάτι του ώστε να 

αποκτήσει συνολικό ύψος 14,5 cm (εικόνα 1β), για να μικρύνει το ύψος του και να μπορεί να 

περιστρέφεται μέσα στο μεγάλο. 

                                                                                 

3. Δύο (2) κομμάτια 

αλουμινοταινία, με διαστάσεις 

5 Χ 7 cm, κολλήθηκαν στο 

σταθερό μπουκάλι – κύλινδρο  

αντιδιαμετρικά (εικόνα 2) και 

αποτελούν τους ακροδέκτες 

(Α,Α) με βάση το σχήμα 1.  

Σχήμα 1 

Κυλινδρική ηλεκτροστατική μηχανή Lebiez 
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4. Έξι (6) κομμάτια αλουμινοταινία με διαστάσεις 6 Χ 1,6 

cm, κολλήθηκαν στο μικρό μπουκάλι – κύλινδρο ανά 3,6 cm, 

αντιδιαμετρικά (Εικόνα 3) και αποτελούν τους οπλισμούς (Β) 

της μηχανής με βάση το σχήμα 1.        

 

5. Ένα (1) ξυλάκι από αυτό που χρησιμοποιείται στα 

σουβλάκια, με μήκος 22 έως 24 cm, διαπερνά το καπάκι και τη 

βάση του περιστρεφόμενου μπουκαλιού (εικόνα 4) και 

αποτελεί τον άξονα περιστροφής του με βάση το σχήμα 1.  

 

6. Δύο (2) κομμάτια λεπτό 

καλώδιο ηχείων με λεπτά 

συρματάκια, με μήκος 25 cm 

χρησιμοποιήθηκαν για να γίνουν 

οι δύο ψύκτρες (Ψ1,Ψ1) και οι 

ακροδέκτες (Α,Α) (Εικόνα 5) με 

βάση το σχήμα 1. Ένα άλλο 

κομμάτι του με μήκος 17 cm 

χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν 

οι ψύκτρες (Ψ2,Ψ2) και ο 

ουδέτερος αγωγός (Εικόνα 6) με 

βάση το  σχήμα 1.  

 

7. Ξύλινη βάση (laminate) με διαστάσεις 20 Χ 25 

cm πάνω την οποία συναρμολογήθηκε σταδιακά 

όλη η κατασκευή όπως φαίνεται στην εικόνα 7. 

 

8. Αφρώδης ταινία διπλής όψης περίπου 20 cm, η 

οποία χρησιμοποιείται σε όλα τα σημεία που 

χρειάζεται συγκόλληση δύο υλικών, όπως για 

παράδειγμα του μπουκαλιού πάνω στην ξύλινη 

βάση (Εικόνα 7). 

 

9. Δύο (2) κομμάτια 

πλαστικά καλαμάκια για 

αναψυκτικά με μήκος 11 cm 

και άλλα δύο (2) φαρδύτερα 

από αυτά με μήκος 7 cm, 

τέσσερα (4) κομμάτια 

αλουμινοταινία 3,5 Χ 5 cm , 

δύο (2) κομμάτια αλουμινο-

ταινία 3,5 Χ 2,5 cm, ένα (1) 

κομμάτι καλώδιο θυροτη-

λεφώνου με μήκος 13 cm και 

δύο (2) κομμάτια καλώδιο 
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θυροτηλεφώνου με μήκος 5 cm, χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των δύο κυλινδρικών 

πυκνωτών όπως φαίνεται στην εικόνα 8 και στην εικόνα 9. 

 

10. Δύο (2) από τα φαρδύτερα 

πλαστικά καλαμάκια με μήκος 

12 cm, άλλα δύο (2) ίδια, με 

μήκος 16 cm και ένα (1) ξυλάκι 

από αυτά που χρησιμοποιούνται 

στα σουβλάκια με μήκος 10 cm,  

χρησιμοποιήθηκαν για τη 

στήριξη των πυκνωτών και την 

κατασκευή της βάσης στήριξης 

των υπόλοιπων 

ηλεκτροστατικών διατάξεων 

όπως φαίνεται στην εικόνα 10.                                        

 

 

11. Δύο (2) κομμάτια από τα φαρδύτερα πλαστικά καλαμάκια με μήκος 4 cm, δύο (2) 

κομμάτια καλώδιο θυροτηλεφώνου 

με μήκος 10 cm και δύο (2) 

κομμάτια αλουμινοταινία 2 Χ 5 cm, 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατα-

σκευή των σπινθηριστών όπως 

φαίνεται στην εικόνα 11. Η θέση 

τους στη βάση της κατασκευής 

φαίνεται στην εικόνα 11α. 

 

12. Ένα (1) κομμάτι από τα 

φαρδύτερα πλαστικά 

καλαμάκια με μήκος 8 

cm, δύο (2) κομμάτια 

αλουμινόχαρτο 1 Χ 5 cm 

και δύο (2) κομμάτια 

αλουμινόχαρτο 1Χ2,5cm 

χρησιμοποιήθηκαν για 

την κατασκευή του 

απλού ηλεκτροστατικού 

κινη-τήρα όπως φαίνεται 

στην εικόνα 12. Στην 

εικόνα 12α φαίνεται η θέση του στην βάση της κατασκευής. 

 

13. Ένα (1) πλαστικό καπάκι από ένα 

μεταλλικό κουτί στιγμιαίου καφέ, με 

διάμετρο 7,5 cm και ένα (1) πλαστικό 

καπάκι από αναψυκτικό με διάμετρο 3 cm, 

κολλήθηκαν με ταινία διπλής όψης και έγινε 

ο δίσκος του πρώτου ηλεκτροστατικού 

κινητήρα τύπου «κορώνα» όπως φαίνεται 
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στις εικόνες 13 και 13α. 

Δύο (2) κομμάτια από τα φαρδύτερα πλαστικά καλαμάκια με μήκος 5 cm, δύο (2) κομμάτια 

αλουμινοταινία 2,5 Χ 5 cm  και δύο 

(2) κομμάτια καλώδιο θυροτηλεφώνου 

με μήκος 6 cm χρησιμοποιήθηκαν για 

την κατασκευή των ακίδων του 

ηλεκτροστατικού κινητήρα όπως 

φαίνεται στην εικόνα 13β. Στην 

εικόνα 13γ φαίνεται η θέση τους στη 

βάση της κατασκευής.            

 

14. Ένα (1) πλαστικό καπάκι από 

ένα μεταλλικό κουτί στιγμιαίου καφέ με διάμετρο 7,5 cm, ένα (1) πλαστικό καπάκι από 

αναψυκτικό με διάμετρο 3 cm και οκτώ (8) κομμάτια αλουμινοταινίας 1 Χ 2 cm, 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του δεύτερου ηλεκτροτατικού κινητήρα τύπου 

«κορώνα» όπως φαίνεται στις εικόνες 14 και 14α. Στην εικόνα 14β φαίνεται η θέση του στη 

βάση της κατασκευής. 

 

     
 

15. Ένα (1) πλαστικό καλαμάκι 
από τα φαρδύτερα με μήκος 4 cm, 

δύο (2) κομμάτια αλουμινοταινία 

1Χ2,5 cm και δύο (2) κομμάτια 

λεπτό αλουμίνιο από αυτό που 

χρησιμοποιείται για σφράγισμα των 

κουτιών διαφόρων καφέδων 0,5 Χ 4 

cm, χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή του ενός ταλαντωτή (Α) 

όπως φαίνεται στην εικόνα 15. Η θέση του στη βάση της κατασκευής φαίνεται στην εικόνα 

15α. 

 

16. Δύο (2) κομμάτια λεπτό αλουμίνιο 

6Χ4 cm από αυτό που χρησιμοποιείται για 

σφράγισμα των κουτιών  διαφόρων 

καφέδων, ένα (1) ολόκληρο πλαστικό 

καλαμάκι από τα λεπτότερα της κατα-

σκευής, δύο (2) κομμάτια πλαστικό καλα-

μάκι από τα φαρδύτερα (το σπαστό μέρος 
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τους) με μήκος 7 cm, δύο (2) κομμάτια αλουμινοταινία 1 Χ 10 cm, ένα κομμάτι λεπτό 

αλουμίνιο 1 Χ 2 cm και 20 cm περίπου λεπτό σχοινί χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 

του άλλου ταλαντωτή (Β) (Franklin Bells) όπως φαίνεται στην εικόνα 16. Η θέση τους στη 

βάση της κατασκευής φαίνεται στην εικόνα 16α.  

          

17. Δύο (2) κομμάτια καλώδιο θυροτηλεφώνου με μήκος 10 cm χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή των αγωγών επίδειξης των ελκτικών και απωστικών δυνάμεων μεταξύ  

φορτισμένων αγωγών όπως φαίνεται στην εικόνα 17. Για την επίδειξη των ελκτικών 

δυνάμεων αναρτώνται από τους σπινθηριστές όπως στην εικόνα εικόνα 17α. Για την 

επίδειξη των απωστικών δυνάμεων αναρτώνται από τους σπινθηριστές όπως στην εικόνα 

εικόνα 17β. 

 

 

18. Ένα (1) κομμάτι πλαστικό 

καλαμάκι από τα φαρδύτερα με 

μήκος 4 cm, ένα (1) κομμάτι 

αλουμινοταινία 2,5 Χ 5 cm, ένα 

(1) κομμάτι αλουμινοταινία 

0,5Χ5 cm και ένα (1) κομμάτι 

χαρτομάντιλο 

χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή του ηλεκτρικού 

θυσάνου όπως φαίνεται στην εικόνα 18. Η θέση του στη βάση της κατασκευής φαίνεται 

στην εικόνα 18α.      

 

19. Ένα (1) κομμάτι πλαστικό καλαμάκι από τα φαρδύτερα με μήκος 5 cm, ένα κομμάτι 

αλουμινοταινία 2,5 Χ 5 cm, ένα κομμάτι αλουμινοταινία 0,5 Χ 3 cm και ένας λαμπτήρας 

αίγλης από δοκιμαστικό κατσα-

βίδι, χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή της επίδειξης της 

φωτοβολίας λαμπτήρα αίγλης 

όπως φαίνεται στην εικόνα 19. 

Η θέση του στη βάση της 

κατασκευής φαίνεται στην ει-

κόνα 19α. Λειτουργεί σε 

συνδυασμό με ένα σπινθηριστή.  
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20. Ένα (1) κομμάτι λεπτό αλουμίνιο από αυτό 

που χρησιμοποιείται για το σφράγισμα καφέδων, 

ένα (1) κομμάτι πλαστικό καλαμάκι από τα 

φαρδύτερα με μήκος 3 cm, ένα (1) κομμάτι 

αλουμινοταινία  3 Χ 5 cm και μια καρφίτσα 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του 

ηλεκτρικού στροβίλου όπως φαίνεται στην 

εικόνα 20. Η θέση του στην βάση της 

κατασκευής φαίνεται στην εικόνα 20α. 

 

Λειτουργία της ηλεκτροστατικής μηχανής της κατασκευής. 

 

Περιστρέφοντας με το χέρι το κομμάτι από το 

ξυλάκι που εξέχει από το καπάκι του 

μπουκαλιού δεξιόστροφα φορτίζονται οι 

πυκνωτές της κατασκευής, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 21. 

 

Σχόλια 
 

  Για την υλοποίηση της ιδέας της 

προτεινόμενης κατασκευής δόθηκε ιδιαίτερη 

σημασία όχι τόσο στην εμφάνιση όσο στην 

απλότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, 

αποδεικνύοντας ότι με πολύ απλά υλικά και 

χωρίς ουσιαστικό κόστος οι μαθητές σε 

συνεργασία με τον καθηγητή τους μπορούν 

να κατασκευάσουν μηχανές, συσκευές, και διατάξεις με τις οποίες μπορούν να 

παρατηρήσουν, να συζητήσουν και να σχολιάσουν βασικούς νόμους της Φυσικής. Στη 

συγκεκριμένη επίσης κατασκευή δόθηκε ιδιαίτερη σημασία να μπορεί ο μαθητής να 

παρατηρήσει διάφορα φαινόμενα και ιδιότητες των σωμάτων βήμα – βήμα με πολλά 

εναλλακτικά εξαρτήματα που εφαρμόζονται στην ίδια συσκευή. Η ενασχόληση του μαθητή 

μπορεί να ξεκινήσει με την κατασκευή της ηλεκτροστατικής μηχανής και διαδοχικά με την 

κατασκευή κάθε προτεινόμενης εφαρμογής, με σκοπό τη διατήρηση του ενδιαφέροντός του 

και τη διέγερση της φαντασίας του για το καινούργιο. 

  Η ηλεκτροστατική μηχανή Lebiez μπορεί να κατασκευασθεί από οποιονδήποτε συνδυασμό 

πλαστικών μπουκαλιών, αρκεί η διάμετρος τους να διαφέρει το πολύ κατά ένα εκατοστό, για 

να λειτουργούν τα επαγωγικά φαινόμενα. Μπορεί επίσης να κατασκευασθεί και από 

οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό πλαστικών δοχείων με λίγη φαντασία και πολύ διάθεση. 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλά σαν ηλεκτροστατική μηχανή για να λειτουργήσει 

άλλες ηλεκτροστατικές διατάξεις. 

  Η προτεινόμενη εφαρμογή είναι μόνο μια ιδέα από τις πολλές δυνατότητες που υπάρχουν 

στην κατασκευή παρόμοιων διατάξεων, όπως κατασκευή απλού ηλεκτροσκοπίου, γεννήτριας 

Van de Graaff, ηλεκτροστατική γεννήτρια Voss, απλό ηλεκτρικό κινητήρα, κ.λ.π. 
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Βιβλιογραφία 
 

1. http://www.coe.ufrj.br/~acmq/electrostatic.html                   

2. http://el.wikipedia.org/wiki/Πυκνωτής  

3. el.wikiversity.org/wiki/Χωρητικότητα_και_διηλεκτρικά  

4. en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_motor  

5. http://qsl.net/f3wm/sciences/jefimenko.html  

6. nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/4674 

7. en.wikipedia.org/wiki/Corona_discharge 

8. http://el.wikipedia.org/wiki/Σέλας 

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_bells 

10. el.wikipedia.org/wiki/Νόμος_του_Κουλόμπ 

11. www.epoptiki.gr/eshop/products 

 

*Το copyright των φωτογραφιών και των σχημάτων ανήκει στον συγγραφέα. 

 

http://www.coe.ufrj.br/~acmq/electrostatic.html
http://el.wikipedia.org/wiki/Πυκνωτής
http://qsl.net/f3wm/sciences/jefimenko.html
http://el.wikipedia.org/wiki/Σέλας
http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_bells
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Ηλεκτρονική κατασκευή φωτοπύλης – ηλεκτρονικού χρονομετρητή 

χαμηλού κόστους 

 

Mαθητής:  Μπάικας Επιφάνιος 

2
0 
Γενικό Λύκειο Καλυβίων  

 

Yπεύθυνη καθηγήτρια: 

Μπούλιαρη Γεωργία, Φυσικός, gobou1[a]gmail.com  

 

(Έπαινος 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 
 

Εισαγωγή 
 

  Η τεκμηρίωση των επιστημονικών θεωριών με την εκτέλεση πειραμάτων αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της ερευνητικής διαδικασίας, λόγος για τον οποίο κατά τη διδασκαλία 

όλων των μαθημάτων φυσικών επιστημών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται η 

διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, με στόχο την καλύτερη δυνατή κατανόηση των 

επιστημονικών εννοιών από τους μαθητές και την εισαγωγή αυτών στην επιστημονική 

μέθοδο σκέψης και απόδειξης. Στην πρώτη τάξη του Γενικού Λυκείου, η ύλη του μαθήματος 

της Φυσικής περιλαμβάνει τη μελέτη των κινήσεων σε ένα βασικό επίπεδο. Ο εργαστηριακός 

οδηγός του μαθήματος περιλαμβάνει πολλά πειράματα που εντάσσονται στην 

προαναφερθείσα ενότητα, τα οποία όμως αρκετές φορές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν 

με ικανοποιητικό τρόπο, εξαιτίας της έλλειψης του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Η μελέτη των κινήσεων στο εργαστήριο απαιτεί ακριβή μέτρηση του μήκους των διαδρομών, 

της μάζας των αντικειμένων και των χρονικών διαστημάτων. Το μήκος και η μάζα μπορούν 

να μετρηθούν με μεγάλη ακρίβεια με τη χρήση ενός χάρακα ή παχύμετρου και μιας 

ηλεκτρονικής ζυγαριάς, όμως η μέτρηση του χρόνου αποτελεί πρόβλημα. Ένας απλός 

χρονομετρητής χειρός δεν είναι αρκετός, καθώς τα αποτελέσματα επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από τα αντανακλαστικά του χειριστή. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται άλλες 

μέθοδοι, με πιο συνηθισμένη τη χρήση φωτοπυλών. Ωστόσο, το κόστος τους ξεπερνά τις 

περισσότερες φορές τις οικονομικές δυνατότητες ενός μέσου δημόσιου σχολείου, ειδικά σε 

καιρούς έντονης οικονομικής δυσπραγίας. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω διαπίστωση 

ως πρόκληση, προχωρήσαμε στην κατασκευή φωτοπυλών ιδιαίτερα χαμηλού κόστους, που 

μπορούν να προσφέρουν χρονικές μετρήσεις ακριβείας και να αναπαραχθούν πολύ εύκολα 

από οποιονδήποτε. Στόχος μας, η διάδοση και υιοθέτηση της κατασκευής και από άλλους 

εκπαιδευτικούς φορείς που δεν διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό, πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

και το σχολείο μας. 

  Η ιδέα για την κατασκευή δημιουργήθηκε ύστερα από ένα αποτυχημένο πείραμα μελέτης 

της κίνησης ενός αμαξιδίου σε κεκλιμένο επίπεδο. Η αιτία της αποτυχίας ήταν η ανακρίβεια 

των χρονικών μετρήσεων. Οπότε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, 

κατασκευάσαμε το δικό μας σύστημα μέτρησης του χρόνου. Η κατασκευή είναι βασισμένη 

στο μικροελεγκτή Arduino[1], για τον προγραμματισμό του οποίου χρησιμοποιήσαμε δικό 

μας κώδικα, και σε δύο φωτοδιακόπτες (photo interrupters) Sharp GP1S58V[2]. Οι 

φωτοδιακόπτες αποτελούνται από δύο μέρη: ένα Led υπερύθρων και ένα phototransistor. Όσο 

οι υπέρυθρες ακτίνες φτάνουν στην φωτοευαίσθητη επιφάνεια του phototransistor το 

κύκλωμα παραμένει κλειστό και χρονομετρητής δεν μετράει. Μόλις η δέσμη των ακτίνων 

mailto:gobou1@gmail.com
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διακόπτεται στον πρώτο φωτοδιακόπτη, ο μικροελεγκτής λαμβάνει σήμα και ξεκινά να 

μετρά. Όταν το ίδιο θα συμβεί και στο δεύτερο, τότε ο χρονομετρητής σταματά και εμφανίζει 

τη μέτρηση στην οθόνη με ακρίβεια εκατοστού του δευτερολέπτου. Έτσι, λοιπόν, 

τοποθετώντας τους αισθητήρες σε διαφορετική θέση, μπορούμε να μετρήσουμε το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται για να διανύσει ένα σώμα μία συγκεκριμένη απόσταση. Για να 

επαναληφθεί η μέτρηση το μόνο που χρειάζεται είναι να μηδενίσουμε το χρονομετρητή και 

να αρχίσουμε τη διαδικασία ξανά από την αρχή.  

 

Περιγραφή της κατασκευής 
 

  Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της κατασκευής είναι 

αναλυτικότερα: 

 

1. Arduino Uno / Pro Mini (5V, 16MHz) ATmega328 

2. Φωτοδιακόπτες (photo interrupters) Sharp GP1S58V 

3. Οθόνη LCD 2x16 Hitachi HD44780 

4. 2 Αντιστάτες 220 Ω 

5. 2 Αντιστάτες 10 ΚΩ 

6. Trimmer 10 ΚΩ 

7. Κουτί κατασκευών 

8. Πλακέτα γενικής χρήσης Breadboard (για τη δοκιμή) 

9. Καλώδιο 

 

  Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η συνδεσμολογία των εξαρτημάτων πάνω σε 

δοκιμαστική πλακέτα. Για τη δημιουργία του διαγράμματος χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

σχεδίασης Fritzing[3]. 

 

 

Επιπλέον, επαναλάβαμε το αρχικό πείραμα, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά την 

κατασκευή με πολύ θετικά αποτελέσματα. Το πείραμα περιλάμβανε τη μελέτη της κίνησης 
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ενός αμαξιδίου σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο με την επίδραση βάρους από τροχαλία.  

Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκαν: 

 

 Ένα παλιό θρανίο ως βάση 

 Ξύλινη επιφάνεια από θρανίο 

 Γωνίες για τη στήριξη του κεκλιμένου επιπέδου 

 Αυτοσχέδιο σύστημα τροχαλίας 

 Γωνίες για τη στερέωση της τροχαλίας 

 Αυτοκόλλητο Velcro για τη στερέωση του συστήματος φωτοπυλών 

 Χαρτί 

 Βαράκια 

 Νήμα 

 

Στις παρακάτω δύο εικόνες φαίνεται αναλυτικότερα η κατασκευή. Οι αισθητήρες είναι 

τοποθετημένοι σε απόσταση 60 cm. 
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  Το κύκλωμα κατασκευάστηκε και σε δοκιμαστική πλακέτα, ώστε να φαίνονται τα μέρη από 

τα οποία αποτελείται.  
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Συμπεράσματα εργασίας 
 

  Έχοντας υλοποιήσει την κατασκευή και ελέγξει τη λειτουργία της παραπάνω από μια φορές, 

θεωρούμε πως αποτελεί ένα αξιόπιστο, ιδιαίτερα οικονομικό (το κόστος της κατασκευής δεν 

ξεπερνά τα 20 €) και ακριβές όργανο μέτρησης του χρόνου, που μπορεί να αναπαραχθεί πολύ 

εύκολα από οποιονδήποτε, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις. Οι εφαρμογές του 

μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με το πείραμα που κάθε φορά σχεδιάζεται. Για την 

επαλήθευση, ακόμα, της ακρίβειας του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό λογισμικό ανάλυσης 

video, κάτι που σκοπεύουμε προσωπικά να επιχειρήσουμε μελλοντικά. Εν κατακλείδι, 

ελπίζουμε πως η εργασία αυτή θα αποτελέσει κίνητρο και για άλλους μαθητές ή καθηγητές, 

που επιθυμούν να δημιουργήσουν μόνοι τους εργαστηριακά εργαλεία, με στόχο τη μελέτη και 

τη βαθύτερη κατανόηση των φυσικών επιστημών. 

 

Βιβλιογραφία  
 

1. http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal 

2. http://www.sharpsma.com/webfm_send/627 

3. http://fritzing.org/home/ 

4. Link παρουσίασης: 

http://prezi.com/sca8wv2kqjxb?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0sh

are  

 

*Το copyright των φωτογραφιών και των σχημάτων ανήκει στην συγγραφέα. 

http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
http://www.sharpsma.com/webfm_send/627
http://fritzing.org/home/
http://prezi.com/sca8wv2kqjxb?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/sca8wv2kqjxb?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Κυκλώματα Με Γραφίτη 

 

Mαθητές: Σίμος Νικόλαος, Χριστοδουλάκης Γεώργιος – Αλέξανδρος  

και Χρυσοσπάθης Ιωάννης 

 Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης 

 

Yπεύθυνος καθηγητής: 

 

Χατζησάββας Γεώργιος, Φυσικός, xsavvas[a]physics.uoc.gr 

 

(Έπαινος 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών) 
 

Περίληψη 
    

  Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένας διαφορετικός τρόπος κατασκευής κυκλωμάτων. Η 

σύνδεση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (αντιστάσεις, λάμπες, ηχεία, κτλ) πραγματοποιείται 

με γραμμές που έχουμε ζωγραφίσει με μολύβι σε απλό χαρτί. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε 

να δημιουργήσουμε από απλά κυκλώματα (σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά, παράλληλη 

σύνδεση αντιστάσεων, σύνδεση λάμπας με μπαταρία) μέχρι πιο σύνθετα (ροοστάτες, 

πυκνωτές ακόμη και την δημιουργία ενός απλού δυσδιάστατου πιάνου). Η μέθοδος αυτή έχει 

μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αφενός μπορεί να υλοποιηθεί με απλά, καθημερινά υλικά, που 

έχουν ελάχιστο κόστος και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθούν με έναν εναλλακτικό 

τρόπο οι βασικές αρχές της θεωρίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. η συνδεσμολογία 

αντιστάσεων). 

Λέξεις – κλειδιά: Γραφίτης, κύκλωμα, συνδεσμολογία, απλά υλικά 

 

Εισαγωγή 
   

  Δύο αλλοτροπικές μορφές του στερεού άνθρακα είναι το διαμάντι και ο γραφίτης (Εικόνα 

1). Το διαμάντι κρυσταλλώνεται σε πυκνή δομή όπου το κάθε άτομο συνδέεται με άλλα 

τέσσερα σχηματίζοντας ένα τετράεδρο. Ο γραφίτης αντίθετα κρυσταλλώνεται στο εξαγωνικό 

σύστημα και είναι δομημένος από παράλληλα επίπεδα που συνδέονται μεταξύ τους με 

χαλαρές δυνάμεις Van der Waals. Οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων του άνθρακα στα 

παράλληλα επίπεδα είναι ισχυροί ομοιοπολικοί ενώ οι δεσμοί μεταξύ των επιπέδων είναι 

χαλαροί. Η δομή αυτή δίνει την δυνατότητα στα επίπεδα του γραφίτη να ολισθαίνουν εύκολα 

μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο γραφίτης να εμφανίζεται μαλακός και να σχίζεται 

σε φυλλάρια (νιφάδες) πολύ εύκολα προσδίδοντας στο υλικό αυτό την ιδιότητα να αποβάφει 

όταν τρίβεται σε μαλακή επιφάνεια. [1] 

  Παρά το γεγονός ότι ο γραφίτης είναι χημικά όμοιος σε σύσταση με το διαμάντι, οι 

διαφορές τους είναι αξιοσημείωτες και οφείλονται σε αυτή την διαφορετική διάταξη των 

ατόμων του άνθρακα. Εκτός από την σκληρότητα (το διαμάντι έχει τη μέγιστη σκληρότητα, 

10, στη κλίμακα Mohs ενώ ο γραφίτης τις ελάχιστες τιμές, 1 με 2), ο γραφίτης είναι καλός 

αγωγός του ηλεκτρισμού σε αντίθεση με το διαμάντι. Αυτό έχει ως συνέπεια την βιομηχανική 

εκμετάλλευση του γραφίτη ως αγώγιμο υλικό, όπως η κατασκευή ηλεκτροδίων [2] (η 

ηλεκτρόλυση αλουμίνας για την παρασκευή αργιλίου πραγματοποιείται με ηλεκτρόδια από 

mailto:xsavvas@physics.uoc.gr
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γραφίτη), στην βιομηχανία χάλυβα και ορειχάλκου ή στην κατασκευή μπαταριών [3] (οι 

κοινές μπαταρίες έχουν ηλεκτρόδιο ανόδου από γραφίτη). 

 

 
 

Εικόνα 1. Αλλοτροπικές δομές του άνθρακα. 

Αριστερά: Η δομή του γραφίτη. Το κάθε φύλλο αποτελείται από άτομα 

άνθρακα που δημιουργούν εξάγωνα. Η απόσταση των φύλλων είναι 0,67 nm. 

Δεξιά: Η δομή του διαμαντιού. Το κάθε άτομο άνθρακα συνδέεται με άλλα 

τέσσερα σχηματίζοντας ένα τετράεδρο. 

 

  Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένας διαφορετικός τρόπος δημιουργίας ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων. Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του γραφίτη, να γράφει όταν τρίβεται σε μία 

επιφάνεια και το ότι είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, καταφέραμε να υλοποιήσουμε 

έναν εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης ηλεκτρικών διπόλων (μπαταρίες, λάμπες, μπίπερς, κτλ). 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές κατάφεραν να φτιάξουν κυκλώματα όπου αντί για καλώδια 

χρησιμοποίησαν γραμμές (λωρίδες) που ζωγράφισαν πάνω σε απλό χαρτί με μολύβι. Με την 

μέθοδο αυτή μπόρεσαν να ελέγξουν σχέσεις που ήδη είχαν μάθει στο σχολείο όπως τον 

υπολογισμό ολικής αντίστασης σε συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά και σε παράλληλη 

σύνδεση, την εξάρτηση της αντίστασης από κάποια χαρακτηριστικά (π.χ. το μήκος του 

καλωδίου), εξάρτηση της χωρητικότητας ενός πυκνωτή από κάποια χαρακτηριστικά του, κτλ.   

 

Πλήρης Περιγραφή της Εργασίας 
 

Α. Μεθοδολογία 
 

  Το πρώτο θέμα που μας απασχόλησε ήταν να βρούμε κάποιες ποσοτικές σχέσεις που να 

συνδέουν την αντίσταση των γραμμών με τα χαρακτηριστικά τους, όπως το πάχος, το μήκος 

και τη σκληρότητα του μολυβιού. Δημιουργήσαμε λοιπόν μικρά κυκλώματα ώστε να 

παρατηρήσουμε την μεταβολή της αντίστασης καθώς αλλάζουμε: α) την σκληρότητα του 

μολυβιού, β) το πάχος και γ) το μήκος της γραμμής.  

  Αρχικά ζωγραφίσαμε σε απλό χαρτί με μολύβι 8Β μια λωρίδα μήκους 7 cm και πλάτους 1 

cm. Τοποθετήσαμε ένα LED των 3 Volt στην μια άκρη της λωρίδας και μια μπαταρία 9 Volt 

στην άλλη πλευρά και διαπιστώσαμε ότι ανάβει με σχετικά υψηλή ένταση. Στην επομένη 

δοκιμή ζωγραφίσαμε μία ίδια λωρίδα (7 cm x 1 cm) αλλά με πιο μαλακό μολύβι 2B και 

παρατηρήσαμε τεράστια διαφορά στην ένταση της λάμπας. Η λάμπα μετά βίας άναβε που 

σήμαινε ότι με το μολύβι 2Β η λωρίδα είχε μεγαλύτερη αντίσταση από ότι η λωρίδα που 

δημιουργήθηκε με το προηγούμενο μολύβι. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα των Ann Le & Minh Ngo [2] όπου μελέτησαν την εξάρτηση της αντίστασης 
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από την σκληρότητα του μολυβιού. Επιλέξαμε λοιπόν να σχεδιάζουμε τα δυσδιάστατα 

κυκλώματά μας με ένα μολύβι 8Β ώστε να πετύχουμε την μικρότερη δυνατή αντίσταση ανά 

εκατοστό.   

  Όλες οι παρακάτω κατασκευές και μετρήσεις είναι φτιαγμένες με μολύβι faber-castel 8B 

έτσι ώστε να πετύχουμε την ελάχιστη αντίσταση, σε κάθε λωρίδα του κυκλώματός μας, με 

ένα απλό μολύβι. Πραγματοποιήσαμε δύο διαφορετικά σετ μετρήσεων. Στην πρώτη 

περίπτωση δημιουργήσαμε μια λωρίδα πάχους 1.5 cm και μετρούσαμε την αντίσταση καθώς 

αυξάναμε το μήκος της γραμμής κατά 1 cm, ώστε να μελετήσουμε την εξάρτηση της 

αντίστασης από το μήκος της γραμμής. Στη συνέχεια κρατήσαμε σταθερό το μήκος των 

γραμμών και μεταβάλλαμε το πάχος τους, ώστε να βρούμε την εξάρτηση της αντίστασης από 

το πάχος της λωρίδας. 

 

Β. Αποτελέσματα 
   

  Στο πρώτο σετ μετρήσεων, είχαμε μία λωρίδα πάχους 1.5 cm και αυξάναμε το μήκος της 

γραμμής κατά 1 cm μέχρι να γίνει το μήκος της 12 cm. Οι 12 μετρήσεις που πήραμε 

φαίνονται στο διάγραμμα της εικόνας 2, όπου παρατηρήσαμε μια γραμμική εξάρτηση της 

αντίστασης από το μήκος της γραμμής. Με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων βρήκαμε 

ότι η ευθεία που περνάει από τα σημεία μας είναι η: 

 

 

 

    
Εικόνα 2.  Εξάρτηση της αντίστασης από το μήκος της γραμμής. 

Η ευθεία που περνάει πολύ κοντά από τα σημεία βρέθηκε με την μέθοδο 

των ελαχίστων τετραγώνων. 

 

  Στη συνέχεια κρατήσαμε σταθερό το μήκος των γραμμών και μεταβάλλαμε το πάχος τους. 

Από τις μετρήσεις αυτές προέκυψε το διάγραμμα της εικόνας 3. Σε αυτήν την περίπτωση η 

καμπύλη που προσεγγίζει καλύτερα τα σημεία μας είναι η: 
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  Ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι ότι για πάχος μεγαλύτερο από 1 – 1.5 cm η αντίσταση 

μειώνεται πολύ αργά. Στις κατασκευές μας λοιπόν προσπαθήσαμε οι λωρίδες να έχουν πάχος 

πάνω από 1 cm και μήκος ανάλογα με την αντίσταση που θα θέλαμε να έχουμε.   

 

    
Εικόνα 3.  Εξάρτηση της αντίστασης από το πάχος της γραμμής. 

Η καμπύλη που περνάει κοντά από τα σημεία είναι η βέλτιστη της μορφής: 

y(x) = a/x. 

 

Γ. Κατασκευές 
   

  Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής κατασκευάσαμε πέντε διαφορετικά κυκλώματα με την 

παραπάνω μέθοδο. Ξεκινήσαμε, όπως ήδη είπαμε, με έναν ροοστάτη και ένα απλό κύκλωμα. 

Στη συνέχεια δοκιμάσαμε να κατασκευάσουμε έναν πυκνωτή, ένα κύκλωμα όπως αυτά που 

φτιάχνονται πάνω σε πλακέτες καθώς και ένα δυσδιάστατο πιάνο.  

 

Γ.1 Ροοστάτης 
   

  Η πρώτη κατασκευή που δοκιμάσαμε να κατασκευάσουμε ήταν ένας ροοστάτης. Από τις 

μετρήσεις που είχαμε κάνει παρατηρήσαμε ότι έχοντας μία λωρίδα συγκεκριμένου πάχους θα 

μπορούσε να λειτουργήσει ως ροοστάτης. Συνδέσαμε λοιπόν τον έναν πόλο της μπαταρίας με 

την μία άκρη της γραμμής και τον άλλο πόλο της μπαταρίας με ένα καλώδιο, την άλλη άκρη 

του οποίου ακουμπούσαμε κάθε φορά σε διαφορετικό σημείο της γραμμής. Με τον τρόπο 

αυτό άλλαζε το μήκος της γραμμής μέσα από την οποία περνούσε το ρεύμα και κατά 

συνέπεια η αντίσταση του κυκλώματος (Εικόνα 4). 

    
Εικόνα 4.  Δυσδιάστατος ροοστάτης. 
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Γ.2 Απλό κύκλωμα 
   

  Η επόμενη διάταξη που σκεφτήκαμε να δοκιμάσουμε είναι ένα απλό κύκλωμα που να 

αποτελείται από μία μπαταρία και μία λάμπα (Εικόνα 5). Ζωγραφίζοντας λωρίδες σε απλό 

χαρτί μπορούσαμε να κατασκευάσουμε το κύκλωμά μας από το οποίο περνάει το ρεύμα και 

ανάβει η λάμπα. Το σχέδιο μπορεί να είναι όσο πιο πολύπλοκο ή παράξενο θέλουμε. Ο μόνος 

περιορισμός είναι ότι η αντίσταση της λωρίδας αυξάνεται γραμμικά με το μήκος της, για 

σταθερό πάχος λωρίδας.   

 

            
 

Εικόνα 5. Κύκλωμα που αποτελείται από μπαταρία και λάμπα.  

Το ρεύμα περνάει από τις λωρίδες που έχουμε ζωγραφίσει στο χαρτί  

και ανάβει η λάμπα. 

 

Γ.3 Πυκνωτής 
   

  Η επόμενη κατασκευή μας έχει να κάνει με την δημιουργία δυσδιάστατου πυκνωτή. 

Σκεφτήκαμε ότι δημιουργώντας δύο λωρίδες οι οποίες θα είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους 

(περίπου 1 mm), και συνδέοντάς τες με μία πηγή θα μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε φορτίο 

λειτουργώντας σαν πυκνωτής. Πράγματι ο δυσδιάστατος πυκνωτής που κατασκευάσαμε 

(Εικόνα 6) μπορούσε να διατηρήσει το φορτίο που αποθηκευόταν, αλλά λόγω της μεγάλης 

εσωτερικής του αντίστασης δεν μπορούσε να συνδεθεί σε κύκλωμα και να ανάψει ένα 

φωτάκι. 

            
 

Εικόνα 6. Δυσδιάστατος πυκνωτής. Δύο λωρίδες που απέχουν απόσταση 1mm  

φορτίζονται αρχικά με την μπαταρία και στην συνέχεια ελέγχεται η τάση στα άκρα 

του ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το φορτίο διατηρείται στην δομή αυτή. 
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Γ.4 Πλακέτα 
    

  Στη συνέχεια κατασκευάσαμε μία «πλακέτα» όπως αυτές που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές 

συσκευές. Στην πλακέτα αυτή μπορούμε να συνδέσουμε μπαταρία, λάμπα, ηχείο, κτλ. 

(Εικόνα 7). 

            
 

Εικόνα 7. Πλακέτα στην οποία μπορούμε να συνδέσουμε εξαρτήματα 

 όπως λάμπες, ηχείο, κ.α. 

 

Γ.5 Πιάνο 
    

  Η τελευταία μας κατασκευή εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η αντίσταση των λωρίδων που 

ζωγραφίζουμε είναι ανάλογη των μηκών τους. Ζωγραφίσαμε λοιπόν πλήκτρα του πιάνου σε 

χαρτί και συνδέοντας αυτό το κύκλωμα με ένα ηχείο και μία μπαταρία καταφέραμε να 

παράγουμε διαφορετικό ήχο ανάλογα με το πιο πλήκτρο του πιάνου ακουμπούσαμε (Εικόνα 

8). Αυτό συνέβαινε επειδή το κάθε πλήκτρο απέχει διαφορετική απόσταση από το άκρο του 

πιάνου και κατά συνέπεια το κάθε πλήκτρο έχει διαφορετική αντίσταση. Η αλλαγή στην 

αντίσταση στο κύκλωμα έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζει η ένταση του ρεύματος και κατά 

συνέπεια το ηχείο μας να βγάζει ελαφρώς διαφορετικό ήχο (διαφορετική συχνότητα). Για την 

δική μας κατασκευή χρησιμοποιήσαμε έναν απλό βομβητή. Τα αποτελέσματά μας θα ήταν 

πολύ καλύτερα εάν είχαμε αντί για βομβητή ένα μεγάφωνο που να παράγει ήχο ο οποίος να 

αλλάζει ανάλογα με την τάση εισόδου. Η κατασκευή αυτή δεν θα μπορούσε να φτιαχτεί 

εύκολα με καλώδια. 

 

  Συμπεράσματα 

 

  Ο γραφίτης είναι ένα υλικό που μπορούμε να βρούμε πολύ εύκολα στα μολύβια που 

χρησιμοποιούμε, αλλά και με καλές ιδιότητες. Ζωγραφίζοντας λοιπόν λωρίδες πάνω σε χαρτί 

μπορούν αυτές να παίξουν τον ρόλο των καλωδίων. Μάλιστα, μετά από μετρήσεις που 

κάναμε βρήκαμε ότι η αντίσταση των λωρίδων είναι ανάλογη του μήκους τους και 

αντιστρόφως ανάλογη του πάχους τους.  

  Τέλος, με την μέθοδο αυτή μπορέσαμε να κατασκευάσουμε ροοστάτη, ένα απλό κύκλωμα, 

ηλεκτρική πλακέτα, πυκνωτή και ένα δυσδιάστατο πιάνο. Οι κατασκευές αυτές μπορούν να 

υλοποιηθούν με την μέθοδο αυτή πολύ γρήγορα και εύκολα.          
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Εικόνα 8. Δυσδιάστατο πιάνο. Αριστερά: ολόκληρο το κύκλωμα.  

Δεξιά: μεγέθυνση της πλακέτας. Πιέζοντας διαφορετικό πλήκτρο αλλάζει η 

αντίσταση του κυκλώματος και κατά συνέπεια η ένταση του ρεύματος που 

διαρρέει το κύκλωμα. Έτσι παράγεται ήχος με διαφορετική συχνότητα. 
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Εισαγωγή 
 

  Στο 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, μία ομάδα παιδιών με συντονίστρια τη Βιολόγο 

Τάνια Χριστοφοράτου, ασχολήθηκε με τη δραματοποίηση ορισμένων επιστημονικών 

κειμένων που αφορούν παθήσεις ή βλάβες του εγκεφάλου, στα πλαίσια των Σχολικών 

Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

  To θεατρικό που γράφτηκε λέγεται «Εγκέφαλος και Νους στο Θεατρικό Σανίδι». Στόχος 

μας ήταν να ασχοληθούν κάποια παιδιά που ενδιαφέρονται πιο πολύ με τη νευροβιολογία, να 

βρουν τρόπους να παρουσιάσουν ζητήματα με δραματοποίηση, να φέρουν το κοινό πιο κοντά 

στο ζήτημα, να φανεί ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκέφαλος και να καταδειχτεί οτι διάφορα 

προβλήματα που παλιά χαρακτηρίζονταν ως τρέλα/παράνοια κ.λ.π. οφείλονται σε κάποιες 

δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο. 

  Το επιστημονικό μέρος της εργασίας συνδέεται άμεσα με το μάθημα της Βιολογίας της Α΄ 

Λυκείου και συγκεκριμένα με το κεφάλαιο που αφορά το Νευρικό Σύστημα και τα 

αισθητήρια όργανα. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 
 

1. Το επιστημονικό θέμα προσεγγίστηκε  από τη συγγραφική ομάδα με ανάγνωση της 

σχετικής βιβλιογραφίας. Τα μέλη της συγγραφικής ομάδας επέλεξαν με ποια 

συγκεκριμένα σύνδρομα/καταστάσεις ήθελαν να ασχοληθούν. Έγινε συνάντηση και 

ενημέρωση από ειδικό επιστήμονα, τον κύριο Καστελλάκη Ανδρέα, Αναπληρωτή 

Καθηγητή Ψυχοφυσιολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.   

2. Μετά την κατανομή των παθήσεων σε ενδιαφερόμενα άτομα ή μικρότερες ομάδες, 

ακολούθησε η δραματοποίηση, με τη συγγραφή θεατρικών διαλόγων. 

3. Στη συνέχεια έγινε επιμέλεια των διαλόγων από τη συντονίστρια καθηγήτρια, ώστε τα 

επιστημονικά μέρη να γίνουν πιο απλά, εύληπτα και κατανοητά. 

4. Ακολούθησε η σκηνοθεσία του κάθε μέρους, από το συγγραφέα του σε συνεργασία με 

τη θεατρική ομάδα και τη συντονίστρια, με στόχο η παρουσίαση των θεμάτων να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κειμένου και συγχρόνως να εξυπηρετεί τον στόχο 

της μετάδοσης γνώσεων στο κοινό. 

mailto:tanchris04@gmail.com
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5. Επινοήθηκαν σκηνικά και σκηνικά αντικείμενα, έγιναν πρόβες και η παράσταση 

παρουσιάστηκε στις 29 Ιουνίου σε θέατρο της πόλης του Ηρακλείου. 

 

Στόχοι που είχαν τεθεί και επιτεύχθηκαν 

 

1. Διανοητική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης 

2. Μετουσίωση της γνώσης σε κείμενο και μάλιστα θεατρικό (με αμεσότητα και 

σκηνική παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο) 

3. Καλλιέργεια δημιουργικότητας και φαντασίας, μετατροπή γραπτού κειμένου σε 

τρισδιάστατο σκηνικό κείμενο 

4. Εικαστική αντιμετώπιση των θεμάτων, διάλογος μεταξύ του κειμένου και της εικόνας 

5. Συλλογική συμμετοχή και συνεργασία για την επίτευξη του στόχου 

6. Αντιμετώπιση του κοινού, σκηνική παρουσία 

 

Περιγραφή της εργασίας 
 

Τα ζητήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε είναι τα εξής: 

1. Ο ρόλος του μεσολόβιου στη σύνδεση αριστερού – δεξιού ημισφαιρίου και οι επιπτώσεις 

της διατομής του μεσολοβίου. 

2. Σύνδρομο αδιαφορίας. 

3. Σύνδρομο άρνησης. 

4. Οπτικές παραισθήσεις και σύνδρομο Σαρλ – Μπονέ. 

5. Αμνησία (λόγω κάκωσης). 

6. Συναισθησία. 

7. Σύνδρομο του Μέλους – φαντάσματος. 

 

Ακολουθούν τα θεατρικά δρώμενα, με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην παράσταση 

 

Μεσολόβιο 
 

Πρόσωπα: Άννα, Γιατρός 

  

Αφηγητής:  Η Άννα, μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν ασθενής ανθεκτικής επιληψίας. Οι 

φαρμακευτικές θεραπείες δεν είχαν αποτέλεσμα, και οι επιληπτικές κρίσεις την βασάνιζαν. 

Έτσι προχώρησε στη λύση της διατομής του μεσολοβίου. Μία εγχείρηση κατά την οποία 

αποσυνδέονται το δεξί και το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο, με συνέπεια να έχει τώρα 

έναν εγκέφαλο που συμπεριφέρεται σαν να έχει διπλό νου. Πλέον, οι κρίσεις της έχουν 

σταματήσει, αλλά ζει κάπως… περίεργα.  

 

Σκηνή 1η:  

 

  Βλέπουμε την Άννα στο σπίτι της να ετοιμάζεται για να πάει στο ραντεβού με το γιατρό. 

Είναι σε πανικό, αναστενάζει συνεχώς και παντού υπάρχουν ρούχα, στο πάτωμα, στο 

κρεβάτι, στις καρέκλες κ.τ.λ.  

  «Δε θα τα καταφέρω ποτέ!» προσπαθεί να κουμπώσει ένα πουκάμισο, και ενώ το βάζει και 

αρχίζει να το κουμπώνει, το άλλο της χέρι το ξεκουμπώνει παράλληλα. «Δε γίνεται. Άννα 

κοπέλα μου είσαι τελειωμένη!» θυμώνει στον εαυτό της, βγάζει το πουκάμισο «Κάτι χωρίς 

κουμπιά. Αυτό είναι» πιάνει μια απλή μπλούζα. Τη βάζει με το ένα της χέρι αλλά το άλλο δε 
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δέχεται, παλεύει να βάλει ένα φούτερ από πάνω. «Ουφ… δε θα προλάβω. Ας πάω έτσι.» 

(φορώντας και τη μπλουζα και το φούτερ).  

  Τρέχει να βάλει τα πράγματά της στην τσάντα της. Παίρνει δύο ζευγάρια γυαλιών ηλίου (τα 

ημισφαίρια είχαν διαφορετική αισθητική…). Παλεύει να πάρει χαρτομάντηλα αλλά το ένα 

της χέρι δεν την αφήνει. «Δεν τα χρειάζομαι έτσι κι αλλιώς!», αγανακτισμένη. Φεύγει από το 

σπίτι.  

 

Σκηνή 2η:  

 

  Χτυπάει το κουδούνι στο ιατρείο. Ο γιατρός ανοίγει.  

  «Άννα! Επιτέλους!»  

  «Γεια! Συγνώμη για την καθυστέρηση. Στην πραγματικότητα, δεν είχα εγώ τον έλεγχο της 

κατάστασης!» 

  «Σωστά. Μπορώ να το καταλάβω αυτό». 

  «Ελπίζω να βγει κάτι από όλα αυτά τα πειράματα που θα κάνουμε σήμερα. Η κατάσταση 

είναι σχεδόν ανυπόφορη! Τα βάζω με τον εαυτό μου».  

  «Μόνο κάποια επιβεβαίωση θα μπορούσε να βγει. Δεν μπορώ να σου λύσω αυτό το 

πρόβλημα, Άννα. Είναι δύσκολο, μα σκέψου πόσο δυσκολότερη ήταν η περίοδος με όλες 

αυτές τις κρίσεις επιληψίας. Το είχες σκεφτεί όταν αποφάσισες να κάνεις την επέμβαση 

αυτό;» 

  «Ναι, φυσικά! Αλλά δε δίστασα. Η αλήθεια είναι πως καλύτερα έτσι, να ημι-λειτουργώ, 

παρά να φοβάμαι να κάνω το ο,τιδήποτε. Εννοείται πως είχα φανταστεί τα αποτελέσματα της 

εγχείρησης, και ανησυχούσα. Όταν σου κόβουν τον εγκέφαλο στη μέση, δε φυτρώνει πίσω.» 

  «Παρόλ’ αυτά, για να μην καταλήξεις καταθλιπτική, οφείλω να σου πω πως θα 

καλυτερέψει. Σιγά – σιγά θα αποκτάς όλο και περισσότερο έλεγχο. Δεν θα τον ανακτήσεις, 

αλλά δε θα σου παίρνει τρεις ώρες να διαλέξεις τα μήλα από το μανάβικο. Μέχρι τότε… τι 

λες γι’ αυτά τα πειράματα;» 

  «Αμέ!».  Της κάνει νόημα να καθίσει μπροστά από – μια οθόνη ή αφίσες?! – 

  «Λοιπόν, όπως γνωρίζεις, κάθε ημισφαίριο είναι «υπεύθυνο» για διαφορετικές λειτουργίες. 

Το αριστερό, που ελέγχει τη δεξιά μεριά του σώματος, είναι αυτό που καθοδηγεί τη 

λειτουργία της γλώσσας, ενώ το δεξί ημισφαίριο, που ελέγχει την αριστερή μεριά του 

σώματός μας, «ειδικεύεται» στην οπτική και χωρική επεξεργασία, καθώς και στην 

αναγνώριση προσώπων. Γενικώς, λέμε πως το αριστερό είναι πιο λογικό, ενώ το δεξί πιο 

δημιουργικό» δείχνοντας την 1η εικόνα (που θα έχουμε κάνει αφίσα ή ζωγραφίσει).  

  «Τώρα θέλω να επικεντρωθείς σε αυτό το σημείο (της δείχνει ένα σταυρό πάνω στο κέντρο 

της αφίσας ή της οθόνης). Θα σου δείχνω εικόνες ή λέξεις δεξιά και αριστερά από το κέντρο 

εστίασής σου, και θέλω να κάνεις ό,τι σου λέω μετά. Έτοιμη;».  

  «Εντάξει! Έτοιμη».  

  Πρώτα της δείχνει τη λέξη «Μαγνήτης» στη δεξιά πλευρά.  

  «Πες μου τι σου δείχνω».  

  «Μαγνήτης».  

  «Σωστά!»  

  Έπειτα δείχνει την ίδια λέξη στην αριστερή πλευρά.  

  «Πες μου τώρα.» 

  Η Άννα κοιτάει τον γιατρό σα χαμένη. Την κοιτάει με ερωτηματικό ύφος. 

  «Δεν ξέρω». 

  «Δεν ξέρεις τι βλέπεις;» 

  «Όχι. Δεν έχω ιδέα».  
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  «Για προσπάθησε να μου το ζωγραφίσεις».  

  Η Άννα ζωγραφίζει έναν μαγνήτη με ευκολία. 

  «Τι είναι;» 

  «Μαγνήτης». 

  «Σωστά, αλλά δεν μπορούσες να το πεις». 

  «Ναι…» 

  «Αυτό συμβαίνει επειδή όταν σου έδειξα τη λέξη από τη δεξιά πλευρά, το εμπέδωσε το 

αριστερό ημισφαίριο, που χειρίζεται τον λόγο. Όταν στο έδειξα από την άλλη και το 

συνέλαβε το δεξί ημισφαίριο, ήσουν ανίκανη να εκφράσεις με λόγια αυτό που είδες. Όμως 

μπορούσες να το ζωγραφίσεις, και πίστεψε με, θα μπορούσες να μου το δείξεις επίσης. Αυτό 

αποδεικνύει πως και το δεξί ημισφαίριο μπορεί να διαβάσει, ανεξάρτητα από την 

ανικανότητά του να παράγει λόγο». 

  «Όντως… είναι λες και τα δύο ημισφαίρια να προσδίδουν δύο διαφορετικά στιγμιότυπα του 

κόσμου».  

  «Σωστά! Το δεξί ημισφαίριο βιώνει την δική του οπτική πλευρά του κόσμου, την οποία δεν 

μπορεί να εκφράσει, παρά μόνο μέσω χειρονομιών και τον έλεγχο του αριστερού χεριού! 

Τρομερό ε; Να δοκιμάσουμε άλλο ένα;» 

  «Ναι!»  

  «Λοιπόν, Άννα, εστίασε πάλι στο σταυρό, και κράτα στα δυο σου χέρια αυτά τα δύο στυλό. 

Θέλω να ζωγραφίσεις και με τα δύο». 

  «Και με τα δύο;» 

  «Και με τα δύο!» 

  Της δείχνει δύο απλά διαφορετικά σχήματα στις 2 πλευρές.  

  «Ζωγράφισέ τα μου!» 

  Τα ζωγραφίζει με ευκολία ταυτόχρονα.  

  «Όπως το περίμενα! Εκπληκτικό! Άλλη μια απόδειξη. Πλέον αφού τα ημισφαίρια σου είναι 

διαχωρισμένα, μπορείς να τα λειτουργείς κατά κάποιον τρόπο σαν δύο ξεχωριστούς 

εγκέφαλους. Αν εγώ ή ο οποιοσδήποτε έκανε την απόπειρα να ζωγραφίσει δύο διαφορετικά 

σχήματα με τα δύο του χέρια ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα θα ήταν μία σιγουρότατη 

αποτυχία».  

  «Ουαου! Αν αυτά τα πειράματα έχουν σκοπό να μου δείξουν την θετική πλευρά των 

πραγμάτων, τότε το καταφέρνουν. Κρίμα που δεν είχα δοκιμάσει να κάνω τις δουλειές του 

σπιτιού ταυτόχρονα. Σίγουρη οικονομία χρόνου…» 

  «Όντως! Έτσι! Aς αρχίσουμε να βλέπουμε τα θετικά! Πάμε στο επόμενο πείραμα. Θα σου 

δείξω δυο λέξεις στην κάθε πλευρά, και αφού ξέρουμε ότι δε θα μπορέσεις να μου πεις τι 

είδες λεκτικά, θέλω να επιλέξεις με το χέρι σου αυτό που είδες στην αριστερή πλευρά. 

Εντάξει;»  

  «Εντάξει».  

  Της δείχνει "κλειδί" και "δαχτυλίδι".  

  Σηκώνει το κλειδί... «Δαχτυλίδι.» 

  «Σωστά, η μία λέξη. Τώρα, γιατί επέλεξες το κλειδί;»  

  Κοιτάει τον γιατρό με απορία και προβληματισμό. Μετά από λίγο λέει, «Απλώς σκεφτόμουν 

ότι σε λίγο που θα πάω σπίτι θα πρέπει να πάρω τα κλειδιά μου».  

  «Χμ, όπως το φαντάστηκα! Προφανώς δεν μπορείς να πεις τι είδες με λόγια. Αλλά, κατά τον 

ίδιο τρόπο, όταν εγώ σε ρωτάω γιατί το επέλεξες, με λόγια, αναφέρομαι στο αριστερό 

ημισφαίριο που είναι κατάλληλο για το λόγο, το οποίο όμως δεν είδε τη λέξη κλειδί. Έτσι, 

προσπαθεί να βρει μία λογική εξήγηση στον λόγο που διάλεξες το κλειδί. Θα στο αποδείξω 

και με ένα ακόμη πείραμα. Κοίτα αυτά που σου δείχνω».  
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  Της δείχνει μια εικόνα με πολύ χιόνι στην είσοδο ενός σπιτιού από την αριστερή πλευρά, 

και ένα πόδι κότας στη δεξιά. Έπειτα, της δίνει να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές μικρές 

εικόνες.  

  «Διάλεξε κάποιες από τις εικόνες που σου δείχνω, οι οποίες νομίζεις είναι σχετικές με αυτές 

που είδες».  

  Εκείνη, διαλέγει ένα φτυάρι και μία κότα.  

  «Ωραία, πες μου το λόγο που διάλεξες το φτυάρι».  

  «Ε..εμ.. χρειάζεσαι το φτυάρι για να.. καθαρίσεις το κοτέτσι».  

  «Χα! Ένα καταπληκτικό πράγμα που έχουμε μάθει λοιπόν, είναι ότι όταν το αριστερό 

ημισφαίριο δεν καταλάβει κάτι, θα εφεύρει μία λογική εξήγηση. Συνεπώς, δεδομένου ότι 

μόνο το δεξί οπτικό πεδίο έχει λόγο, δεν μπορείς να εκφράσεις γιατί επέλεξες το φτυάρι που 

εμφανίστηκε στο αριστερό πεδίο, και είπες κάτι που σκέφτηκες, αντί της αλήθειας, επειδή 

σχετιζόταν με την εικόνα. Στην τελική, αυτό συμβαίνει και σε υγιή άτομα. Όταν ο εγκέφαλος 

βλέπει κάτι που δεν μπορεί να εξηγήσει, δημιουργεί αυτός εξηγήσεις, είτε σωστές είτε όχι. 

Πάω στοίχημα ότι μπορείς να φανταστείς καταστάσεις και από την καθημερινή σου ζωή! Για 

παράδειγμα, ας πούμε ότι μπαίνεις σε ένα σπίτι που είναι εξαιρετικά βρώμικο και 

ακατάστατο. Μπορεί να αποφασίσεις ότι μόλις το λήστεψαν, ή ότι κάποιος έκανε πάρτυ».  

  «Όντως! Μήπως τελικά όλα αυτά που σε μένα φαίνονται σαν προβλήματα, είναι απλώς 

μεγέθυνση κάποιων καταστάσεων που υπάρχουν σε όλους;»  

  «Πιθανό! Πάντως, τα μικρο – προβλήματα που έχεις στην καθημερινή σου ζωή τώρα, να 

ξέρεις ότι θα μειωθούν. Θα μάθεις να το ελέγχεις, θα συμβιβαστείς, όπως συμβιβάζεται πάντα 

ο ανθρώπινος εγκέφαλος σε καταστάσεις. Θα σου φανερώνονται όλα αυτά μόνο όταν σου 

ζητείται να κάνεις μία παρόμοια άσκηση με αυτές που κάναμε εδώ τώρα».  

  «Ευτυχώς. Άρα, απλώς θα συνεχίσω τη ζωή μου αγνοώντας το».  

  «Ακριβώς. Έχουμε τελειώσει με τα πειράματα και όλα τα σχετικά. Δε θα χρειαστεί να έρθεις 

ξανά πλέον. Αν θελήσεις κάτι όμως, ή αν νοιώθεις πως χρειάζεσαι βοήθεια, μη διστάσεις να 

μου τηλεφωνήσεις.»  

  «Φυσικά!! Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ!»  

  «Τίποτα, Άννα! Αντίο»  

  «Αντίο».  

 

Σύνδρομο αδιαφορίας 
 

Πρόσωπα: Έλλεν Μπράουν, Σαμ Μπράουν, Ρόζα Άφλεκ (Γιατρός) 

 

Σκηνή 1: 

 

Τόπος: Οικία Μπράουν 

Χρόνος: 16:30 

Πρόσωπα: Νοσοκόμα , Σαμ Μπράουν, Έλλεν Μπράουν 

   

  Μπαίνει η Έλλεν, μιλώντας με επιτακτική φωνή στον άντρα της, ο οποίος τρέχει να την 

εξυπηρετήσει, υπομένοντας στωικά τον εκνευρισμό της. 

Έλλεν Μπράουν: Σαμ! ακόμα δεν ετοιμάστηκες; Καλό είναι το φόρεμά μου; Όχι δεν μου 

αρέσει. Θα βάλω το κόκκινο. Όχι, καλό είναι, θα αφήσω αυτό. Σαμ, πώς είσαι έτσι; Φτιάξε τη 

γραβάτα σου! Μα πάντα απεριποίητος!!! Σαν το γύφτο πας παντού! Τώρα είναι επίσημη 

περίσταση, πρέπει να είσαι άψογος! Σαμ! Φέρε μου το παλτό μου! Δεν ακούς, κουφάλογο; 
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Πάμε γρήγορα! Προχώρα! Πάρε την ομπρέλα, δεν ακούς που ρίχνει καταρράχτες έξω; 

Μήπως να μην πάμε πουθενά;  

Σαμ Μπράουν: Έλα, Έλλεν, πάμε, είμαστε έτοιμοι και θα μας περιμένουν. 

Έλλεν Μπράουν: Πάμε, πάμε! προχώρα! προχώρα γρήγορα! (κάνει μερικά βήματα και 

ξαφνικά παραπατάει λίγο) Αχ, δεν αισθάνομαι καλά, σκοτεινιάζει ο κόσμος (πέφτει κάτω). 

Σαμ Μπράουν: (τρομαγμένη φωνή) Έλλεν, Έλλεν! (την ξαπλώνει, της σηκώνει τα πόδια 

όπως όταν λιποθυμά κάποιος και αφού αυτή δεν συνέρχεται, τρέχει στο τηλέφωνο) Βοήθεια! 

Χρειάζομαι αμέσως ένα ασθενοφόρο στην οδό Oxford Street 17.  

Νοσοκόμα: (σχετικά ήρεμη φωνή) Παρακαλώ, ηρεμήστε και εξηγήστε μου ακριβώς τι 

συνέβη... 

Σαμ Μπράουν: (τρεμάμενη φωνή) Η γυναίκα μου λιποθύμησε αλλά δεν συνέρχεται και 

επιπλέον το στόμα της έχει ελαφρώς παραμορφωθεί! Κάνετε κάτι! (κλείνει η αυλαία ενώ 

ακούγεται ο ήχος ασθενοφόρου) 

 

Σκηνή 2: 

 

Τόπος: Οικία Μπράουν 

Χρόνος: 2 βδομάδες μετά 

Πρόσωπα: Σαμ Μπράουν, Έλλεν Μπράουν 

Ο Σαμ και η Έλλεν μπαίνουν στη σκηνή. Αυτός την τσουλάει στην αναπηρική πολυθρόνα. 

Μπαίνουν από τη μία άκρη της σκηνής και βγαίνουν από την άλλη. 

 

Σαμ Μπράουν: Εδώ είμαστε Έλλεν. Καλώς ήρθες σπίτι μας, εύχομαι να γίνεις γρήγορα 

καλά. Όλα θα πάνε καλά, θα το δεις. Θα αναρρώσεις γρήγορα, με το χαρακτήρα που έχεις.... 

Έλλεν Μπράουν: Χαίρομαι που έφυγα από την απαίσια κλινική που δεν μπορούσα ούτε να 

κοιμηθώ ούτε να φάω τίποτα της προκοπής! 

Σαμ Μπράουν: Έλα τώρα να ξεκουραστείς! Είναι το μόνο που χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή. 

Κι εγώ το ίδιο... 

 

Σκηνή 3: 

 

Τόπος: Οικία Μπράουν 

Χρόνος: πρωινό επόμενης μέρας 

Πρόσωπα: Σαμ Μπράουν, Έλλεν Μπράουν, Ρόζα Άφλεκ 

Μπαίνουν στη σκηνή η Έλλεν καθισμένη στην αναπηρική πολυθρόνα κρατώντας έναν 

καθρέπτη και ένα κόκκινο κραγιόν και ο Σαμ. Τα μαλλιά της και το μακιγιαζ του προσώπου 

της στην αριστερή πλευρά ήταν εντελώς απεριποίητα, ενώ το σάλι της κρέμονταν στο 

πάτωμα πέφτοντας από τον αριστερό της ώμο. 

 

Σαμ Μπράουν: Καλημέρα Έλλεν, πως αισθάνεσαι σήμερα; 

Έλλεν Μπράουν: Κάπως καλύτερα.. Εσύ; Πως κοιμήθηκες; Ροχάλιζες όλη νύχτα σαν 

ιπποπόταμος (κοιτάει τον καθρέπτη και βάφει τα χείλη της έντονα ώστε να φανεί η διαφορά) 

Σαμ Μπράουν: Ήμουν ψόφιος, δύο βδομάδες στην κλινική. Πάω να ετοιμάσω το πρωινό 

σου! (την πλησιάζει να της δώσει ένα φιλί) (με περίεργο ύφος) Μη χειρότερα! Τι έκανες στο 

μακιγιάζ σου;;;  

Έλλεν Μπράουν: (ανασήκωση βλεφάρου με έκπληξη και κοίταγμα καθρέπτη με απορία 

κάνοντας διορθώσεις στο μακιγιάζ) Τι έχω; Σαμ, εγκεφαλικό έπαθα, δεν θα είμαι και σαν 

φωτομοντέλο απ’την πρώτη βδομάδα!  
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Σαμ Μπράουν: (φεύγει ανασηκώνοντας τους ώμους, βγαίνει απο τη σκηνή και φέρνει τα 

πράγματα για το πρωινό). Κάθονται στο τραπέζι που είναι γεμάτο πιάτα. Ο χυμός 

τοποθετείται στην αριστερή πλευρά του τραπεζιού με σκοπό η Έλλεν να «αδιαφορεί» γι' 

αυτόν. 

Έλλεν Μπράουν: (αφού φάει, φεύγει απο τη σκηνή). Πάω να ετοιμαστώ να πάμε μία βόλτα! 

Σαμ Μπράουν: (αγχωμένα) Ευχαρίστως! 

Ο Σαμ μένει μόνος του στη σκηνή. 

Σαμ Μπράουν: (μονόλογος – κοιτάει το κοινό) Τι τρέχει με την Έλλεν; Κάτι δεν πάει καλά! 

Είδατε πόσο περίεργο ήταν το μακιγιάζ της; Είδατε πως ούτε καν δοκίμασε απο τον 

αγαπημένο της χυμό ανανά; Τι να συμβαίνει άραγε; Θα καλέσω τον γιατρό της. (Βγάζει το 

τηλέφωνο απο τη τσέπη για να καλέσει το γιατρό). 

Σαμ Μπράουν: Γειά σας κυρία Άφλεκ. Πώς είστε; 

Ρόζα Άφλεκ: Γειά σας κύριε Μπράουν. Μιά χαρά όλα! Εσείς; Η γυναίκα σας; Έγινε κάτι; 

Σαμ Μπράουν: Κυρία Άφλεκ, κάτι δεν πάει καλά! Η γυναίκα μου είναι εντελώς περίεργη 

απο την ώρα που γυρίσαμε σπίτι. 

Ρόζα Άφλεκ: Εξηγήστε μου ακριβώς τι συνέβη.. 

Σαμ Μπράουν: Κοιτάξτε, πώς να το πω; είναι παράξενο. Σήμερα είχε  αφήσει αχτένιστα τα 

μαλλιά της μόνο στην αριστερή μεριά και από δεξιά ήταν χτενισμένα. Το σάλι της κρέμοταν 

τελείως από το δεξιό της ώμο και σερνόταν στο πάτωμα. Είχε βαφτεί μονάχα από αριστερά. 

Στο τραπέζι, δεν έφαγε ό,τι βρισκόταν στην αριστερή πλευρά του πιάτου της ούτε ήπιε την 

ανανάδα, που βρισκόταν στα αριστερά της!!!! 

Ρόζα Άφλεκ: Αααα! πολύ ενδιαφέρον! Πάντως μην ανησυχείς! Όπως ξέρεις, η γυναίκα σου 

είχε εγκεφαλικό στο δεξιό ημισφαίριο, ειδικότερα στο βρεγματικό λοβό. Γι’αυτό και δεν έχει 

αποκτήσει κινητικά προβλήματα!!! Τώρα όμως έχει αναπτύξει ένα συνηθισμένο σύνδρομο 

που λέγεται αδιαφορία. Οι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο αυτό αδιαφορούν τελείως 

για τα αντικείμενα και για τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο αριστερό μισό του κόσμου. 

Ακόμη και για την αριστερή πλευρά του ίδιου του σώματος τους. 

Σαμ Μπράουν: Εννοείτε ότι η Έλλεν δεν μπορεί να δει ό,τι βρίσκεται στην αριστερά της; 

Ρόζα Άφλεκ: Όχι, δεν είναι τυφλή. Απλώς η γυναίκα σου δεν ενδιαφέρεται για ό,τι 

βρίσκεται στα αριστερά της. Ούτε για το ΚΚΕ ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλαβαίνεις τι 

εννοώ. Ο κόσμος της σταματάει στο ΠΑΣΟΚ.  

Σαμ Μπράουν: Α!  

Ρόζα Άφλεκ: Καλά, συγνώμη για το χιούμορ. Μην ανησυχείς όμως, είναι ένα συχνό 

φαινόμενο. Αν θες, ελάτε από εδώ να σου εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει.. 

Σαμ Μπράουν: Εντάξει, γιατρέ, θα έρθουμε! 

 

Σκηνή 4 

 

Τόπος: Νοσοκομείο "Κάιζερ Περμανέντε" 

Χρόνος: απόγευμα της ίδιας μέρας 

Πρόσωπα: Σαμ Μπράουν, Έλλεν Μπράουν, Ρόζα Άφλεκ 

Ο Σαμ και η Έλλεν μπαίνουν στη σκηνή χτυπώντας την πόρτα. Η Ρόζα κάθεται ήδη στο 

γραφείο της. Μπροστά υπάρχουν δύο καρέκλες. 

Σαμ Μπράουν: (χτυπάει την πόρτα) 

Ρόζα Άφλεκ: Παρακαλώ.. 

Σαμ Μπράουν: Γειά σας κυρία Άφλεκ! 

Ρόζα Άφλεκ: Γειά σας κύριε και κυρία Μπράουν! Πώς αισθάνεσαι σήμερα Έλλεν; 

Έλλεν Μπράουν: Είμαι μια χαρά, ο άντρας μου επέμενε να έρθουμε. Δεν ξέρω γιατί! 
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Ρόζα Άφλεκ: Θα ήθελα να σε εξετάσω λίγο. Δεν θα σε κουράσω. (Κλείνει το μάτι της στον 

Σαμ που κάθεται σε μία καρέκλα, την πλησιάζει και κάθεται ακριβώς μπροστά της) Έλλεν, 

ακινητοποίησε το βλέμμα σου στη μύτη μου και προσπάθησε να μη κινείς τα μάτια σου. 

(Φέρνει το δείκτη του χεριού της κοντά στο πρόσωπο της, ακριβώς αριστερά απο τη μύτη της 

και αρχίζει να το κουνάει έντονα δεξιά – αριστερά). Έλλεν τι βλέπεις; 

Έλλεν Μπράουν: Βλέπω ένα δάχτυλο που κινείται. (Δεν κουνάει) 

Ρόζα Άφλεκ: (κατέβασε το δάχτυλο της αργά). Πολύ καλά, κράτα τα μάτια σου ακίνητα, 

βλέποντας το ίδιο σημείο στη μύτη μου. (Πολύ αργά και αδιάφορα, σηκώνει το ίδιο δάχτυλο, 

το φέρνει στο ίδιο σημείο, αριστερά από τη μύτη χωρίς να το κουνάει). Τώρα τι βλέπεις; 

Έλλεν Μπράουν: (ανέκφραστη) Τίποτα! 

Ο Σαμ κοιτάζει με το στόμα ανοιχτό. Η Ρόζα γυρίζει, τον κοιτάει και εκείνος γνέφει 

καταφατικά 

Ρόζα Άφλεκ: (χαμογελά ) Είσαι μια χαρά Έλλεν! (Πλησιάζει τον Σαμ και αρχιζει να 

ψιθυρίζει ενώ και οι δύο γυρίζουν και κοιτάνε την Έλλεν). Κατάλαβες τώρα Σαμ; Η γυναίκα 

σου θα σε αγνοεί εντελώς αν εσύ στέκεσαι ακίνητος στα αριστερά της. Αν, όμως, χοροπηδάς 

και κουνάς τα χέρια σου, η γυναίκα σου θα γυρίσει προς το μέρος σου να σε δει. Για τον ίδιο 

λόγο, η Έλλεν δεν προσέχει στον καθρέφτη το αριστερό μισό του προσώπου της, ξεχνάει να 

βαφτεί από εκεί, ούτε χτενίζει τα μαλλιά της, ούτε βουρτσίζει τα δόντια της στην ίδια πλευρά.  

Έτσι, αγνοεί ακόμη και το φαγητό που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πιάτου της. 

Ωστόσο, όταν της δείξεις κάτι στην περιοχή για την οποία η Έλλεν αδιαφορεί και την 

εξαναγκάσεις να το προσέξει, τότε η γυναίκα σου ίσως να πει, «Α! Τι ωραία. Φρέσκος χυμός 

ανανά!»  

Σαμ Μπράουν: Καλά, αποκλείεται να πει «Α! τι ωραία»... Το πολύ-πολύ να πει «Α!». 

(παύση) Δηλαδή θα πρέπει να βοηθάω την Έλλεν σε όλη της τη ζωή για καθημερινά 

μικροπράγματα; Θα μείνει έτσι για πάντα; Δεν υπάρχει θεραπεία; 

Ρόζα Άφλεκ: Με το χρόνο μπορεί να επανέλθει. Η αδιαφορία είναι ένα πολύ σύνηθες 

πρόβλημα. 

Σαμ Μπράουν: Μα τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιος πάσχει απο το σύνδρομο της 

αδιαφορίας; 

Ρόζα Άφλεκ: (Η Ρόζα πιάνει ένα στυλό και δείχνει στο Σαμ το σχέδιο ενός εγκεφάλου. Είναι 

όρθιοι μπροστά στο κοινό, ώστε να βλέπει και το κοινό την εικόνα. Η Έλλεν στο μεταξύ 

περιεργάζεται τα πράγματα πάντα απ’τη δεξιά μεριά) Όταν βλέπουμε ένα αντικείμενο, 

διεγείρονται οι υποδοχείς του αμφιβληστροειδούς, στο μάτι. Μετά, το μήνυμα από το μάτι 

πάει πρώτα στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, στον οπτικό φλοιό. Από εκεί, ακολουθεί δύο 

διαφορετικούς δρόμους: ο ένας δρόμος λέγεται «η οδός του πού και του πώς» και καταλήγει 

στον βρεγματικό λοβό και ο άλλος δρόμος λέγεται «η οδός του "τι;;" και φτάνει στον 

κροταφικό λοβό.  

Σαμ Μπράουν: Μάλιστα... Λοιπόν; 

Ρόζα Άφλεκ: Λοιπόν. Ο κροταφικός λοβός ενδιαφέρεται για την αναγνώριση των 

αντικειμένων, δηλαδή «τι» είναι αυτό που βλέπουμε. Ο βρεγματικός λοβός ενδιαφέρεται για 

την «αίσθηση» του χώρου, δηλαδή το πού βρισκόμαστε. Στους ασθενείς με σύνδρομο 

αδιαφορίας έχει υποστεί βλάβη ο δεξιός βρεγματικός λοβός! 

Σαμ Μπράουν: Δηλαδή αν είχε υποστεί τη βλάβη ο αριστερός βρεγματικός λοβός δε θα 

συνέβαινε αυτό; 

Ρόζα Άφλεκ: Καλή ερώτηση! Θα σου το πω μεταφορικά για να το καταλάβεις. Φαντάσου ότι 

το κάθε ημισφαίριο έχει από έναν προβολέα. Το δεξιό ημισφαίριο έχει έναν μεγάλο προβολέα 

που φωτίζει και τα δύο μισά του οπτικού πεδίου. Το αριστερό ημισφαίριο έχει έναν πολύ 

μικρότερο προβολέα, ο οποίος φωτίζει αποκλειστικά το δεξιό μισό του κόσμου. Αν υποστεί 
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βλάβη το αριστερό ημισφαίριο θα σβήσει ο προβολέας του αλλά το δεξιό ημισφαίριο θα 

συνεχίσει να φωτίζει όλο το οπτικό πεδίο. Αν όμως υποστεί βλάβη το δεξιό ημισφαίριο 

σβήνει ο προβολέας του και το αριστερό ημισφαίριο δεν μπορεί να αναπληρώσει την 

απώλεια, γιατί ο δικός του προβολέας φωτίζει μόνο προς τα δεξιά.  

Σαμ Μπράουν: Δηλαδή, τελικά, βλέπει προς τα αριστερά ή δεν βλέπει; 

Ρόζα Άφλεκ: Βλέπει αλλά αδιαφορεί γι’αυτό που βλέπει. Όμως ασυνείδητα κάτι 

αντιλαμβάνεται. Κάτσε να στο δείξω στην πράξη.  

Σαμ Μπράουν: Μήπως να μου δείξεις τίποτα άλλο; 

Ρόζα Άφλεκ: (του δείχνει δύο εικόνες, έτσι που να τις βλέπει και το κοινό). Κοίτα, βλέπεις 

αυτές τις δύο εικόνες; Βλέπεις κάποια διαφορά; 

Σαμ Μπράουν: Φυσικά, στο επάνω σπίτι βγαίνουν φλόγες και καπνός από τα παράθυρα του 

στα αριστερά. 

Ρόζα Άφλεκ: Και σε ποιό θα προτιμούσες να μείνεις; 

Σαμ Μπράουν: Στο κάτω. 

Ρόζα Άφλεκ: Γιατί; 

Σαμ Μπράουν: Γιατί αυτό δεν έχει φωτιά.. 

Ρόζα Άφλεκ: Αχαχα! Δες τώρα τι θα μας απαντήσει και η Έλλεν.. Έλλεν έρχεσαι λίγο; 

Έλλεν Μπράουν: Μπα, με θυμηθήκατε; Τι συμβαίνει; 

Ρόζα Άφλεκ: Βλέπεις αυτά τα δυο σπίτια; Είναι όμοια ή διαφορετικά; 

Έλλεν Μπράουν: Όμοια. 

Ρόζα Άφλεκ: Και για πές μας τώρα, σε ποιο σπίτι θα προτιμούσες να μείνεις; 

Έλλεν Μπράουν: Στο κάτω. 

Ρόζα Άφλεκ: Γιατί; 

Έλλεν Μπράουν: Απλά το προτιμώ.  

Ρόζα Άφλεκ: Ευχαριστώ πολύ Έλλεν. Είδες Σαμ; Μπορεί η Έλλεν να μην το συνειδητοποιεί, 

όμως βλέπει από την αριστερή μεριά ενώ ταυτόχρονα αδιαφορεί γι’αυτήν.  

Σαμ Μπράουν: Εντυπωσιακό γιατρέ! Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις. Είστε πολύ 

παραστατική...! 

Έλλεν Μπράουν: Πειραματόζωο με κάνατε τόση ώρα! Φτάνει, Σαμ! Πάμε να φύγουμε 

τώρα! 

Ρόζα Άφλεκ: Εντάξει, Έλλεν, τελειώσαμε. Γεια σου Έλλεν, γεια σου Σαμ, στο καλό και 

καλή υπομονή. 

 

Σκηνή 5 

 

Τόπος: Οικία Μπράουν 

Χρόνος: βράδυ της ίδιας μέρας 

Πρόσωπα: Σαμ Μπράουν, Έλλεν Μπράουν 

Ο Σαμ και η Έλλεν μπαίνουν στη σκηνή. 

 

Έλλεν Μπράουν: Ωραία συμπεριφορά! Τι λέγατε τόση ώρα με τη γιατρό; Γιατί με είχατε 

αφήσει τόση ώρα να περιμένω; Δε με φτάνει η κατάστασή μου; θα πρέπει να υφίσταμαι και 

την αδιαφορία σου; 

Σαμ Μπράουν: Για τη δική σου αδιαφορία μιλούσαμε!  

Έλλεν Μπράουν: Ποιά δική μου αδιαφορία; εγώ ενδιαφέρομαι για όλα και για όλους.  

Σαμ Μπράουν: Ναι, αλλά μόνο για όσα είναι στα δεξιά σου!  

Έλλεν Μπράουν: Τι λες άνθρωπέ μου; Λοιπόν, πάω μια βόλτα να ξεσκάσω. 

Σαμ Μπράουν: Μόνη σου θα πας βόλτα;  
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Έλλεν Μπράουν: Μόνη μου! Γιατί; Χρειάζομαι και παρέα; Δεν έχω την ανάγκη κανενός. 

Σαμ Μπράουν: Μα είναι επικίνδυνο!  

Έλλεν Μπράουν: Τι είναι το επικίνδυνο; θα πάω μια μικρή βόλτα και θα γυρίσω. Γειά. 

Ο Σαμ μένει μόνος του στη σκηνή και αρχίζει να μονολογεί... 

Σαμ Μπράουν: Πώς θα της εξηγήσω οτι υπάρχει άλλος μισός κόσμος για τον οποίο 

αδιαφορεί; Ελπίζω να μην της έρθει να κατέβει απ’το πεζοδρόμιο. Μπορεί να τη χτυπήσει 

κανένα αυτοκίνητο από τ’αριστερά. (Βηματίζει ανήσυχος). Δεν έπρεπε να την αφήσω να 

φύγει μόνη της. Είναι τόσο ξεροκέφαλη, αγύριστο κεφάλι... Τώρα που το σκέφτομαι, 

πράγματι, αγύριστο κεφάλι...  προς τ’αριστερά.  

Ακούγεται ήχος φρεναρίσματος... 

 

Σύνδρομο άρνησης 
 

Πρόσωπα: Άννα, Μητέρα, Ειδικευόμενος (Μάνος), Ειδικευόμενη (Αθηνά), Γιατρός 

 

Α: Μαμά, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμα να δέσει το πόδι μου. Έχει περάσει καιρός μετά 

το ατύχημα αλλά τίποτα. Και πονάω…   

Μ: Μωρό μου δεν πειράζει.. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ζωή.  

Α: Μα μαμά θέλω.. πρέπει δηλαδή να πάω αύριο στη δουλειά. Πρώτη μέρα στο γραφείο. 

Πώς θα πάω, πώς θα οδηγήσω; Κουτσή;  

Μ: Εγώ είμαι εδώ! Εγώ θα σε βοηθήσω! 

Α: Μα δεν μπορείς! 

Μ: Ποιός δεν μπορεί, εγώ; Μπορεί να γέρασα λιγάκι αλλά τα χέρια μου πιάνουν ακόμα. 

Α: Μα ρε μαμά αφού το χέρι σου είναι παράλυτο! 

Μ: Ποιος στο ‘πε; Πας καλά παιδί μου; Εμένα το χέρι μου.. 

Α:…Σηκώνει τα βάρη της οικογένειας μας μόνο του! Ξέρω!! Πλέον δεν μπορείς όμως να το 

κουνήσεις..!  

Μ: Ασφαλώς και μπορώ! 

Α: Για χειροκρότα τότε! 

(πριν απαντήσει η μάνα μπαίνουν στο δωμάτιο οι ειδικευόμενοι γιατροί να ελέγξουν τους 

ασθενείς) 

Ε (Μ) και (Α) Καλησπέρα κυρίες.  

Ε (Μ): Πως είστε σήμερα; 

Α: Αχ γιατρέ.. Το πόδι μου με πονάει πολύ. 

Μ: Εγώ γιατρέ είμαι καλά. Για το παιδί μου φοβάμαι, που έβαλε το ποδαράκι του στο γύψο. 

Αλλά είναι όμορφη, έξυπνη, μορφωμένη, έχει μόλις πάρει βλέπετε και το πτυχίο της από την 

νομική Αθηνών. Αύριο θα ξεκινούσε και άσκηση.Τι έλεγα; Α ναι, Εσείς γιατρέ, ελεύθερος; 

(γυρνάει στην Αθηνά) Εσείς; 

Α: Μαμά..Κοίτα το χέρι σου που είναι αγκυλωμένο πάνω σου  και άσε τα προξενιά. Μήπως 

θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μετά ιδιαιτέρως; (κάνει νόημα ότι είναι για την μαμά της) 

Ε (Μ): ευχαρίστως!! 

Μ: Αχ τέλεια. Μπράβο, μπράβο. Αλλά νομίζω μπορείτε να αφήσετε τα τυπικά, γιατρέ το 

μικρό σας; Η κορούλα μου από εδώ είναι η Άννα.  

(Μπαίνει στην σκηνή ο Γιατρός) 

Γ: Χαίρετε.. τι κάνετε σήμερα κυρία Μαρίνα; Βλέπω γνωρίσατε την αρραβωνιαστικιά μου 

την Αθηνά. 

Μ:  Ενδιαφέρον.. Χάρηκα. Πολύ καλά είμαι  γιατρέ! Μάλλον παντρεύω το παιδί μου!   

Α: ΜΑΜΑ!!! (κοκκινίζει)  
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Ε (Μ): Πάμε; (την βοηθάει να σηκωθεί και βγαίνουν οι 3 από το δωμάτιο) 

Γ: Χαίρομαι που το ακούω αλλά με το χέρι σας εννοούσα. 

Μ: Τι έχει το χέρι μου; 

Γ:  Ωραία.. πφ.. Τι λέτε να αρχίσουμε την εξέτασή μας; 

Μ: Εντάξει. 

Γ: Κυρία Μαρίνα, μήπως μπορείτε να στρέψετε το αριστερό σας χέρι προς τα εμένα; 

(το χέρι μένει ακίνητο) 

Γ: Κυρία Μαρίνα έχετε αυτή τη στιγμή το χέρι σας στραμμένο προς τα εμένα; 

Μ: Γιατρέ, πάσχω από σοβαρή αρθρίτιδα – το γνωρίζετε αυτό. Αφήστε που νιώθω ότι μπορεί 

να με κοροϊδέψετε αφού έχω κάπως σκουριάσει. 

Γ: Ωραία, να δοκιμάσουμε κάτι άλλο και σας υπόσχομαι δεν θα σας κοροϊδέψω! 

Μ: Εντάξει…  

Γ:  Μήπως μπορείτε να αγγίξετε την μύτη μου με το δεξί σας χέρι; 

(αγγίζει την μύτη χωρίς καμία δυσκολία) 

Γ: Μπορείτε να την αγγίξετε με το αριστερό; 

(το χέρι μένει ακίνητο) 

Γ: Αυτή την στιγμή την αγγίζετε; 

Μ: Βέβαια την αγγίζω! 

Γ: Βλέπετε δηλαδή, το χέρι σας να αγγίζει την μύτη μου; 

Μ: Ασφαλώς, το χέρι μου βρίσκεται σε απόσταση λιγότερο 5 εκατοστών από την μύτη σας! 

( Έξω από το δωμάτιο η Άννα μιλάει με τον Μάνο και την Αθηνά) 

Α: Γιατρέ γιατί το  ατύχημα άλλαξε την μαμά μου;  

Ε (Α):  Τι εννοείτε; 

Α: Η μαμά μου βλέπετε μπορεί να είναι η κολώνα στο σπίτι μας αλλά, συνήθως, όταν πονάει 

πρέπει να το μάθουν όλοι! Τώρα γιατί δεν παραδέχεται ότι το χέρι της είναι παράλυτο!!! 

Ε (Μ): Μα  η μητέρα σας δεν πονάει. 

Α: Ναι, αλλά πώς γίνεται να μην δέχεται ότι το χέρι της δεν κουνιέται; Πράγματι πιστεύει ότι 

δεν είναι παράλυτη; Ή υπάρχει μία γωνία του μυαλού της που γνωρίζει τι συνέβη;  

Ε (Μ): Κοιτάξτε η μητέρα σας πάσχει από σύνδρομο άρνησης, το οποίο χρησιμοποιεί ο 

οργανισμός σαν αντίδραση σε καταστάσεις όταν τα άτομα αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την 

πραγματικότητα ή να παραδεχτούν μια προφανή αλήθεια! Είναι παγιδευμένη σε ένα 

παραληρηματικό αδιέξοδο!   

Α: Παραληρηματικό αδιέξοδο; τι έκφραση…!!! Μπορείτε να γίνεται λίγο πιο σαφής; 

Ε (Α): Θα σας πω εγώ. Ο εγκέφαλος αποτελείται από δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια. Το δεξί, 

ανταποκρίνεται στα δεδομένα με τη διαίσθηση, χειρίζεται τις πληροφορίες με αυθόρμητο 

τρόπο. Το αριστερό ημισφαίριο, όμως, χρησιμοποιεί τη λογική για να επεξεργαστεί τις 

πληροφορίες, αλλά έχει και την τάση να ενεργοποιεί με υπερβολικό τρόπο τους αμυντικούς 

μηχανισμούς: άρνηση, απώθηση. 

Ε (Μ): Δηλαδή, αν ένα γεγονός δεν ταιριάζει στην κοσμοθεωρία του, αντί να αλλάξει 

κοσμοθεωρία, αρνείται την ύπαρξη του γεγονότος! 

Α: Πιστεύω κατάλαβα! Καθώς η μαμά μου έπαθε βλάβη στο δεξί ημισφαίριο, αυτό 

παραχώρησε τα ηνία στο αριστερό ημισφαίριο και εκείνο με την σειρά του ενεργοποίησε 

άμεσα τους αμυντικούς της μηχανισμούς. 

Ε (Μ): Κάπως έτσι! (Λέει θαυμασμένος). Οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε ως ένα 

βαθμό την άρνηση για να κάνουμε τη ζωή μας λιγότερο δυσάρεστη.   

Ε (Α): Στην περίπτωση της μητέρας σας που παρέλυσε το χέρι της, το γεγονός αυτό είναι 

υπερβολικά τραγικό για το αριστερό της ημισφαίριο, το οποίο προσπαθεί να διατηρήσει τη 
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συνοχή της εικόνας του κόσμου της με κάθε τίμημα και προκειμένου να το επιτύχει πρέπει να 

αποκλείσει πληροφορίες που «απειλούν» τη σταθερότητά του. 

Α: …ακόμα και ένα χέρι που έπαψε να λειτουργεί! 

Ε (Μ): Σωστά! 

Α: Και πότε θα γιατρευτεί; 

Ε (Α): Το μόνο που χρειάζεται είναι χρόνος, να συνηθίσει ο εγκέφαλος. Συνήθως μετά από 2 

– 3 βδομάδες ο ασθενής είναι μια χαρά. 

Α: Άρα να περιμένω ότι η μαμά μου από μέρα σε μέρα θα είναι καλά; 

Ε (Μ): Πιστεύουμε πως ναι! Αλλά ποτέ δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος σε αυτές τις 

περιπτώσεις! 

(την κοιτάει και της κάνει νόημα να γυρίσουν στο δωμάτιο) 

(γυρνάνε στο δωμάτιο – χαρούμενοι –) 

Μ: Γυρίσατε; 

Α: Όχι! 

Μ: Κρυάδες.. Αχ ξέχασα να κεράσω τον συμπαθέστατο γιατρό τα μπισκότα που μου έφερε η 

θεία σου.  

(πάει αυθόρμητα να πιάσει το δίσκο με τα μπισκότα απλώνει το δεξί χέρι από την δεξιά μεριά 

του δίσκου όμως τίποτα από την άλλη και της πέφτει ο δίσκος.) 

Μ: Μα τι απρόσεκτη που είμαι. 

Γ: Είστε σίγουρη ότι φταίει αυτό;  

(η μάνα κάθεται λίγο σκεπτική και μετά από λίγο σοκαρισμένη αναφωνεί) 

Μ: Γιατρέ!!! 

Γ: Μάλιστα; 

Μ: Τι γυρεύει αυτό το παράλυτο χέρι πάνω μου;  

Α: Μαμά τι εννοείς; Το χέρι σου είναι. 

Μ: Άννα μην κοροϊδεύεις την μανούλα. Αυτό είναι ίδιο με το χέρι του θείου σου του Νίκου. 

Εμένα το χέρι μου δεν είναι τόσο τριχωτό ούτε τόσο χοντρό… Αλλά, τι γυρεύει το χέρι του 

θείου σου πάνω μου;; Γιέ μου.. Δηλαδή, γιατρέ, θέλω πίσω το χέρι μου. Μπορείτε να μου το 

φέρετε;; 

Α: Αχ δεν είμαι καλά. Η μαμά μου χάλασε. Μανούλα μου, ΔΙΚΟ ΣΟΥ είναι. 

Ε (Μ): (στρέφεται προς την Άννα) μην την ζορίζεις καλύτερα Άννα μου. Δεν είναι 

ασυνήθιστο στους ασθενείς να μην μπορούν να αντέξουν την πραγματικότητα άμα την 

μάθουν τόσο βεβιασμένα. 

Μ: αχ… Άννα μου άκουσα;; Γιατρέ, μπράβο – μπράβο αλλά δεν μας είπατε το ονοματάκι 

σας ακόμα. 

Α: Μαμά… 

Ε (Α): (γυρνάει προς το Γ και λέει κάπως σιγά) Νομίζω ταιριάζουν! 

Γ: Λες; 

Γ: Νομίζω Μάνο ότι ίσως πρέπει να αφήσουμε λίγο τις κυρίες μόνες τους.. θα 

ξαναπεράσουμε το απόγευμα..!!! 

Α: (λέει στον εαυτό της) Μάνος λοιπόν.. 

 

(το ίδιο απόγευμα) 

Μ: Άννα παιδί μου, έκανα έναν ύπνο φανταστικό, δεν μπορείς να φανταστείς τι όνειρο είδα. 

Να σου πω;; 

Α: Άμα πω όχι δεν θα πεις; 

Μ: Λοιπόν ήμασταν λέει στο δείπνο και γνωρίζαμε τους συμπέθερους.. 

Α: Ποιους; 
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Μ: Τους συμπέθερους.. Τους γονείς του Μάνου!! Και εκεί που τρώγαμε τα φανταστικά μου 

γεμιστά – τα οποία δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω πια… Αλλά θα σου μάθω την συνταγή να 

την κάνεις στον άντρα σου και τα παιδιά σου, δεν γίνεται να μην περάσει, μου την έμαθε και 

εμένα η συχωρεμένη η γιαγιά σου.. ΑΑΑΑ τώρα που είπα γιαγιά δεν πιστεύω να αργήσετε με 

τα παιδιά.. Γιατρό θα πάρεις δεν χρειάζεται να σκίζεσαι στη  δουλειά, θέλω να γίνω γιαγιά 

και να πηγαίνω την μικρή Μαρίνα στο πάρκο! Δεν πιστεύω να μην την βγάλετε Μαρίνα!! 

Α: ΜΑΜΑ! Τι λες; (σκέφτεται λίγο το παραλήρημα της μαμάς της και ξαναλέει με ποιο 

ήρεμο τρόπο..) Μαμά τι λες; Γιατί δεν μπορείς να κάνεις γεμιστά (λέει πονηρεμένα) 

Μ: Τι γιατί παιδί μου είσαι γκαβό; Δεν παράλυσε το χέρι μου  μετά το ατύχημα πως θα κάνω 

τα γεμιστά με το ένα χέρι;;;; Τι έλεγα, α ναι.. εκεί λοιπόν που σερβίραμε τα γεμιστά μου, μας 

διακόπτει ο συμπαθέστατος Μάνος και σε ζητάει από τον αδερφό σου!!! ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ!! 

Αν δεν  ήταν βέβαια εκεί και η ξινή η νύφη μου ούτε ένα φαί δεν μπορεί να κάνει..   

Α: Μαμά, συνήλθες ;;; Γιατρέ, Μάνο ΣΥΝΗΛΘΕ !!! 

(μπαίνουν στο δωμάτιο οι δύο γιατροί) 

Γ: Κυρία Μαρίνα τι λέγατε τώρα; 

Μ: Για την νύφη μου. Αυτή που έρχεται με τα λουλούδια τις Τετάρτες λες και δεν ξέρει ότι 

είμαι αλλεργική. 

Α: Μαμά πες στους γιατρούς τι μου έλεγες για το χέρι σου.. 

Μ: Αχ ναι γιατρέ ήθελα να σας ρωτήσω.. θα μπορέσω να το ξανακινήσω ποτέ; Δεν λέω 

εντάξει μικρό το κακό μετά το τροχαίο αλλά πώς θα κάνω στον γαμπρό μου τα υπέροχα 

φαγητά μου;; 

Γ: Δηλαδή; Δεν μπορείτε να κουνήσετε το αριστερό σας χέρι; 

Μ: Όχι. 

Αθ: Ώπα, πάει η άρνηση! 

Ε: Ποιον γαμπρό κυρία Μαρίνα..; 

Μ: Μα εσάς φυσικά!!! 

Α: ΜΑΜΑ! 

Ε: Ενδιαφέρον.. Εγώ λέω όμως να βγείτε με το καλό από το νοσοκομείο και τα συζητάμε 

μετά, ε.. Άννα..;               

Αθ προς τον Γ: Είδες που στά’λεγα;                                                             

 

Οπτικές παραισθήσεις 
 

Πρόσωπα: Γιατρός, Σωτήρης, Βοηθός Γιατρού (Τάνια), Μαντάμ Ντελακρουά, Μπάτλερ 

 

Σκηνή 1: 

 

Σωτήρης:  Σπέρα (χτυπάει η πόρτα) 

Γιατρός: Καλησπέρα 

Σωτήρης: Ο οφθαλμίατρος μου είχε κλείσει ένα ραντεβού σε σας 

Γιατρός: Ναι το γνωρίζω, καθίστε…Για πείτε μου 

Σωτήρης: Να σας εξηγήσω, πριν από κάμποσο καιρό είχα στην οικοδομή που δουλεύω ένα 

ατύχημα. Ήμουν πάνω σε μια σκαλωσιά, πέφτω και όπως έπεσα μου πέρασε μία σιδερόβεργα 

εδώ πίσω (δείχνει το πίσω μέρος του κεφαλιού του). Τώρα πια από ότι μου πε ο 

οφθαλμίατρος μου, όταν κοιτάζω σε αυτή τη κατεύθυνση (δείχνει με το δάχτυλο τη 

κατεύθυνση) τα βλέπω κάπως περίεργα. 

Γιατρός: Για εξηγείστε μου περαιτέρω; 
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Σωτήρης: Ε να μωρέ, μερικές φορές βλέπω πράγματα που δεν υπάρχουν, άλλες φορές δεν 

βλέπω αυτά που υπάρχουν. 

Γιατρός: Όπως για παράδειγμα; 

Σωτήρης: Να, μπαίνω συνέχεια στις γυναικείες τουαλέτες. Όταν κοιτάζω κατευθείαν την 

πινακίδα «WOMEN» δεν βλέπω το «WO» και νομίζω πως είναι οι αντρικές. 

Γιατρός: Χμμμ... Ενδιαφέρον. Αυτό που έχεις αποκαλείται σκότωμα, κανονικά είναι 

παροδικό όμως κατάλαβα ότι στη δική σου περίπτωση είναι μόνιμο.  

Σωτήρης: Και τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό; 

Γιατρός: Θα σου κάνουμε μερικά πειράματα για να το προσδιορίσω. Τάνια πέρνα μέσα, η 

Τάνια είναι βοηθός μου και θα σου κάνει τα πειράματα. Θέλω να είσαι ειλικρινής και να μην 

μου αγχώνεσαι. 

Σωτήρης: Τάνια,εε. Πολύ ωραίο όνομα….. 

Βοηθός (φέρνει τα πειράματα): Τι βλέπεις; 

Σωτήρης: Ναι τι; Ναι, ναι  Βλέπω δύο γραμμές. Τώρα αρχίζουν και μακραίνουν, τώρα 

έγιναν μία. 

(ο γιατρός το καταγράφει) 

Βοηθός: Για πες μου εδώ τι βλέπεις; 

Σωτήρης: Βλέπω μερικά Χ πάνω και άλλα τόσα Χ κάτω 

Βοηθός: Ανάμεσα τι βλέπεις; 

Σωτήρης: Δυστυχώς δεν βλέπω τίποτα. 

Γιατρός: Στο πίνακα τι βλέπεις; 

Σωτήρης: Μα σου λέω δε βλέπω κάτι άλλο. 

(η βοηθός πάει να βγάλει τον πίνακα) 

Σωτήρης: Ααα για περίμενε, τώρα ναι, ανάμεσα στα δύο Χ βλέπω κι άλλα. 

Γιατρός: Ο εγκέφαλος του Σωτήρη συμπληρώνει στην εικόνα το κενό, το οποίο τα μάτια του 

δεν βλέπουν!!!! Ωραία! Τάνια, συνέχισε με το επόμενο πείραμα. 

Βοηθός: Τι βλέπεις στον πίνακα τώρα; (ζωγραφίζει μεγάλα Χ) 

Σωτήρης: Βλέπω «Χ» προς τα επάνω, «Χ» προς τα κάτω και ένα μεγάλο κενό στη μέση. 

Βοηθός: Για κοίτα λίγη ώρα ακόμα. 

Σωτήρης: Όσο και να κοιτάω δεν ενώνονται. 

Γιατρός: Λοιπόν, προφανώς τα μικρά γράμματα διεγείρουν διαφορετική περιοχή της οπτικής 

οδού: ένα τμήμα που επεξεργάζεται την υφή των επιφανειών. Τα μεγάλα γράμματα τα 

επεξεργάζεται ένα άλλο τμήμα του εγκεφάλου που έχει σχέση με τα αντικείμενα και όχι με τα 

επίπεδα. 

Βοηθός: Να συνεχίσω; 

Γιατρός: Συνέχισε στο επόμενο. 

Βοηθός: (Γράφει αριθμούς 1,2,3, ένα κενό στη μέση, 7,8,9) Τι βλέπεις τώρα Σωτήρη; 

Σωτήρης: 1,2,3,χμ...εμ... 7,8,9. Βρε, για δες... Βλέπω τους αριθμούς στη μέση, αλλά δεν 

μπορώ να τους διαβάσω. Μοιάζουν με αριθμούς, αλλά δεν μπορώ να πω τι είναι. 

Γιατρός: Από ότι φαίνεται Σωτήρη ο εγκέφαλος σου γεμίζει το κενό μαντεύοντας, δηλαδή με 

βάση αυτά που βλέπει, μαντεύει αυτό που λείπει και το συμπληρώνει. 

Σωτήρης: Μάλιστα, γιατρέ. Βρε, παιχνίδια που κάνει το μυαλό, ε; 

Γιατρός: Ναι, Σωτήρη, είδες; Γεια σου τώρα, σ’ευχαριστώ για τη συνεργασία. 

Σωτήρης: Εγώ φχαριστώ γιατρέ και να προσέχεις τη βοηθό σου.... φτου σου κοπελάρα μου! 

Βοηθός: Να σας συνοδέψω έξω, κύριε Σωτήρη… (βγαίνουν απ’τη σκηνή) 

Γιατρός: Να περάσει ο επόμενος!!!! 

 

Σκηνή 2: 
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Λίλιαν: Μμ  

Γιατρός: Μπορείτε να καθίσετε! 

Λίλιαν: (κάθεται) 

Γιατρός: Λίλιαν Ντελακρουά , έτσι;  

Λίλιαν: Ντελακρουά , περίμενα να το γνωρίζετε. Για να πω την αλήθεια! Είμαι υγειέστατη 

απλά ο μπάτλερ από δω προσπαθεί  να καλύψει την ανικανότητά  του λέγοντας πως έχω 

οπτικές παραισθήσεις. 

Γιατρός: Εξηγήστε μου σας παρακαλώ, τι συμβαίνει (στον Μπάτλερ) 

Μπάτλερ: Δεν καθίσταται αναγκαία η εξήγηση από μέρους μου. Εάν έχετε την υπομονή, θα 

το διακρίνετε μόνος σας. 

Λίλιαν: (Γελάει)  

Γιατρός: Τι πάθατε; Γιατί γελάτε; 

Λίλιαν: Απλά θεωρώ πως τα γυαλιά σας με τη ροζ γούνινη επένδυση είναι τραγικά αστεία 

έως γελοία. 

Γιατρός: (κοιτάει τον Μπάτλερ με απορία ) 

Μπάτλερ: (κάνει νόημα με το χέρι του ότι τα ‘χει χαμένα. (Η Λίλιαν τσιρίζει και ανεβαίνει 

στην καρέκλα της και μετά πηδάει πάνω στον Μπάτλερ)  

Γιατρός: τι σας συμβαίνει αυτή τη φορά;! Γιατί φωνάζετε;! 

Λίλιαν: Τι να μου συνέβει;! θα καλέσω το υγειονομικό και θα σας κλείσω! (τραυλίζει) ένα 

ποντίκι σαλεύει στον ώμο του ! Σκότωσέ το αμέσως! 

Μπάτλερ: (απαθής) Κυρία δεν υπάρχει τίποτα στον ώμο του γιατρού. 

Λίλιαν: (τραυλίζοντας) Αλήθεια λέει; Αφού το βλέπω!  

Γιατρός: Μερικές φορές παίζει παιχνίδια ο εγκέφαλος μας που ξεγελούν τα μάτια μας. Είμαι 

στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ίσως υποφέρετε από οπτικές παραισθήσεις. Θα 

σας κάνω μερικές ερωτήσεις ώστε να καταφέρω να προσδιορίσω την πάθησή σας. 

Λίλιαν: Αλήθεια;  

Μπάτλερ: (της κάνει νόημα με το χέρι: είδες που στά’λεγα;) 

Λίλιαν: (κοιτάξει ξινισμένη αλλού)  

Μπάτλερ: (φτιάχνει το σακάκι του )  

Γιατρός: Πότε ξεκινήσατε να βλέπετε παραισθήσεις; 

Λίλιαν: Ο Μπάτλερ ισχυρίζεται για περίπου έξι μήνες.  

Γιατρός: Έχετε κάποιο πρόβλημα στην όραση; 

Λίλιαν: Ναι έχω γλαύκωμα. 

Γιατρός: Μάλιστα. Για πείτε μου λοιπόν, τι βλέπετε;  

Λίλιαν: Κοιτάξτε, για παράδειγμα, μπαίνω στο δωμάτιο μου και είναι γεμάτο με ροζ γούνα.  

Μπάτλερ: Αυτό είναι το λιγότερο. Την άλλη φορά, είδε μπλε γορίλες στο σαλόνι!  

Λίλιαν: Εντάξει, αυτό δεν πίστεψα ότι ήταν αληθινό... Όμως η πριγκήπισσα του Μονακό που 

με επισκέφτηκε προχτές ήταν αληθινή! 

Μπάτλερ: Οπωσδήποτε, με σάρκα και οστά! Μα τι λέτε; Εσείς της μιλούσατε. Αυτή σας 

απαντούσε; 

Λίλιαν: Και όλες εκείνες οι γάτες που είχες αφήσει να μπουν στο σπίτι; 

Μπάτλερ: Ήταν της φαντασίας σας... 

Γιατρός: Μάλιστα (σκεπτικός ψάχνει τα χαρτιά του). Έχω βάσιμες υποψίες ότι πάσχετε από 

το σύνδρομο Σαρλ Μπονέ.  

Λίλιαν:  Όπου σαρλ μπονέ εστί ;  
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Γιατρός: Σαρλ Μπονέ είναι ένα σύνδρομο που προκαλεί οπτικές ψευδαισθήσεις σε ασθενείς 

με προβλήματα στην όραση λόγω βλάβης στην οπτική οδό η οποία παριστάνεται σε αυτό το 

σχήμα.  

Λίλιαν: Και τι μπορώ να κάνω  γιατρέ;  

Μπάτλερ: Να μην φωνάζετε στον μπάτλερ ισως; 

Γιατρός: Ακριβώς αυτό και να ξέρετε ότι μετά από λίγο καιρό θα εξαφανιστούν .. 

Λίλιαν: Oh, mon Dieu... Au revoir Docteur 

Γιατρός: Au revoir Madame... !!! 

(βγαίνουν) 

Γιατρός: (μόνος του) Α, ρε Σωτήρη, καλά τό’πες... Παιχνίδια που σου κάνει το μυαλό!! 

 

Αμνησία 
 

  Δεν θυμάμαι ..... Δεν ζω 

  ΕΓΩ ........ πόσες φορές την ημέρα λες εγώ; 

  Εγώ θα το κάνω, εγώ θα μιλήσω, εγώ θα πάω. 

  ΕΓΩ σημαίνει ο εαυτός μου.... αυτό που είμαι, αυτό που ήμουν, αυτό που προορίζομαι να 

γίνω. Μα ΕΓΩ δεν ξέρω τι είμαι, ποιος είμαι, τι κάνω εδώ!  

  Για όλα αυτά έφταιγε εκείνο το βράδυ, στο δρόμο! Θυμάμαι έναν πόνο στο κεφάλι και ο 

πόνος αυτός είναι το πρώτο πράγμα που θυμάμαι από τη ζωή μου. Ένας πόνος οξύς, ένα 

σκοτάδι και μετά γεννήθηκα! Αλλά δεν γεννήθηκα μωρό, δεν έμαθα να ρουφάω το γάλα, δεν 

μύρισα τη μυρωδιά της μάνας μου, δεν ψέλλισα τις πρώτες λέξεις, δεν με γαργάλησε κανείς, 

δεν με πήρε κανείς αγκαλιά να με κανακέψει. Γεννήθηκα κατευθείαν μεγάλη. Μεγάλη 

ανάμεσα σε μεγάλους και αγνώστους με ανήσυχα πρόσωπα. Έσκυβαν πάνω απ’το κρεβάτι 

μου και με καθησύχαζαν αλλά δεν τους γνώριζα ούτε τους γνωρίζω. Με μετέφεραν σε ένα 

σπίτι, δεν ξέρω πού οδηγεί ο κάθε διάδρομος, δεν ξέρω πού ανοίγει η κάθε πόρτα, δεν ξέρω τι 

βλέπει το κάθε παράθυρο. 

  Με φωνάζουν με ένα όνομα, αλλά δεν το ξέρω. Μου λένε τα ονόματά τους αλλά δεν τα 

θυμάμαι.  

  Έχω γεννηθεί αλλά ...ΔΕΝ ΖΩ! 

  Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι ποια είμαι, ποιος είσαι ΕΣΥ ΕΣΥ ΕΣΥ! 

  ΑΜΝΗΣΊΑ, αυτό έτσι λέγεται (μου είπαν) ... ΑΜΝΗΣΙΑ!  

  Πώς λοιπόν μπορείς να ζεις χωρίς να ξέρεις ποιό είναι το παρελθόν σου, ποιό είναι το 

μέλλον σου, ποιά είσαι εσύ! Είμαι μόνη, δεν έχω κανένα! Όσοι κι αν είναι γύρω μου, εγώ 

είμαι μόνη, περιβάλλομαι από μία τάφρο που καταπίνει κάθε κουβέντα που λέγεται, κάθε 

αστείο, κάθε σελίδα που διαβάζω, κάθε νέο που μαθαίνω, κάθε όνομα που θα έπρεπε να 

θυμάμαι, κάθε πρόσωπο που θα έπρεπε να γνωρίζω, κάθε τραγούδι που ακούω, τα πάντα... 

Είναι το κενό και στη μέση εγώ. Εγώ; Ποια εγώ; 

  Τι είναι ένας άνθρωπος χωρίς παρελθόν και μέλλον; Το παρόν μου είναι τόσο 

συρρικνωμένο. Δεν χωράει ένας άνθρωπος σε τόσο μικρό παρόν. 

  Μα πώς; πώς θα θυμηθώ; Πώς θα ζήσω ξανά; Πνίγομαι... Θέλω να ζήσω, να θυμάμαι κάθε 

δευτερόλεπτο της ζωής μου! Τελικά ποιος να μου έλεγε οτι κάτι που το θεωρούν όλοι τόσο 

δεδομένο θα με σπρώξει στα όρια της ύπαρξης. Δεν θυμάμαι... δεν ζω. 

  Αυτή ειναι η αμνησία. Αυτός είναι ο εφιάλτης μου.. 
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Συναισθησία 
 

Σκηνή 1:  

 

(Ο Κίμωνας φαίνεται να κάθεται πίσω απο ένα καμβά και να ζωγραφίζει κάτι. Έχει κλείσει τα 

μάτια και σκέφτεται πολύ έντονα για το τι κάνει. Ξαφνικά μια γυναίκα μπαίνει μέσα) 

- Γειά σου αγάπη μου. (Τον φιλάει στο μάγουλο). Ακόμα εδώ κάθεσαι; Δε σηκώθηκες 

καθόλου από τις 12 που έφυγα; Είναι ήδη 9! 

- Αλήθεια; Η αλήθεια είναι πως παρασύρθηκα. Πώς πήγε η σχολή σου; 

- Καλά, τώρα στο τελευταίο έτος πρέπει να τα δώσω όλα!  

- Γιατρέ μου εσύ! 

- Μέχρι να γίνω αληθινή γιατρός θα πάρει χρόνια ακόμα... Ζωγράφε μου εσύ! 

- Κι εγώ μέχρι να γίνω ζωγράφος, θα πάρει αιώνες. Ειδικά όταν η ζωγραφική σου 

τραγουδάει... 

- Ωωω, τι ποιητικό αυτό! 

- Δεν το είπα μεταφορικά... Κυριολεκτικά το είπα. 

- Δηλαδή; 

- Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να προσπαθείς να ζωγραφίζεις και να συνθέτεις 

ταυτόχρονα; 

- Τι εννοείς; Ασχολείσαι και με τη μουσική τώρα;  

- Ε..ε.. περίπου. 

- Τέλος πάντων, για πολυάσχολος ζωγράφος – συνθέτης τα καταφέρνεις αρκετά καλά. 

(για τον πίνακα) Είναι πάρα πολύ όμορφος. Τι παριστάνει; 

- Τον ονόμασα «Άρια».  

- Άρια; Όπως το μουσικό όρο; Ή μήπως είναι όνομα κάποιας κοπέλας και πρέπει να 

ζηλέψω; (χαμογελάει) 

- Όχι, όχι. Όπως στη μουσική.  

- Δηλαδή ο στόχος σου είναι να μπορεί ο κόσμος μέσω του πίνακά σου να ακούσει 

μουσική; 

- Κάποιοι θεωρητικά, ναι ίσως. Κάποιοι πιο ιδιαίτεροι μπορεί και πρακτικά. 

- Πάλι δε σε καταλαβαίνω. 

- Δεν πειράζει. Μερικές φορές, ούτε εγώ καταλαβαίνω τον εαυτό μου. 

- Δεν πειράζει, συμβαίνει και στους καλύτερους καλλιτέχνες. Μπορεί να είναι και αυτό 

που σε κάνει τόσο πιο καλό από εμάς τους κοινούς θνητούς. 

- Ξέρεις, το έχω σκεφτεί αυτό. Από εκεί πηγάζει όλη η έμπνευσή μου. 

- Από πού δηλαδή;  

- Από κάποια πράγματα που συμβαίνουν στο μυαλό μου χωρίς πάντα να μπορώ να τα 

εξηγήσω. Εννοώ ότι, ενώ ξέρω ότι για κάποιον άλλο δε θα ήταν φυσιολογικά και ξέρω 

πως, κατα βάθος, δεν είναι όντως, σε μένα συμβαίνουν χωρίς να μπορώ να το ελέγξω. 

Έχει σχέση με τις αισθήσεις... 

- Μήπως είναι απλά μια καλλιτεχνική ιδιορρυθμία; Έχω ακούσει ότι πολλοί καλλιτέχνες 

έχουν ένα διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνονται το γύρω κόσμο. 

- Μα δεν είναι κάτι που ανέπτυξα απο τότε που μπήκα στη σχολή. Μου συμβαίνουν 

παρόμοια φαινόμενα απο τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.  

- Και γιατί το μαθαίνω τώρα εγώ; 

- Ίσως γιατί το καταπιέζω για πολύ καιρό. Σαν μικρό παιδί, πίστευα ότι είναι κάτι που 

συμβαίνει σε όλους. Μόλις κατάλαβα ότι συμβαίνει μόνο σε μένα, ένιωσα μοναδικός. 
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Πίστευα οτι ήταν ένα είδος μαγείας που μόνο εγώ κατείχα. Καθώς μεγάλωνα, όμως, 

αυτό επέμενε. Υπήρξε μια περίοδος που ένιωθα ότι είμαι τρελός, απλά επειδή ήμουν 

διαφορετικός. Και η ζωγραφική με βοήθησε να το εξωτερικεύω αυτό, χωρίς 

ουσιαστικά να λέω κάτι για το «πρόβλημά» μου. 

- Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να σε έκανε να νιώθεις έτσι για τον εαυτό σου και 

να ντρέπεσαι τόσο πολύ που αναγκάστηκες να το κρύψεις ακόμα και από εμένα. 

- Για παράδειγμα, πάντα συνδύαζα τους αριθμούς ή τα γράμματα με κάποια χρώματα. 

Μερικές φορές, αυτό είναι που με κάνει να μπορώ να αποστηθίζω εύκολα τηλέφωνα, 

μεγάλα νούμερα και να κάνω πολύ σπάνια λάθη στην ορθογραφία. Ήταν ένας 

μηχανισμός, όπως πίστευα, για να μαθαίνω πιο εύκολα. Και πολλές φορές, βλέπω, 

ακούω ή ακόμα και νιώθω πράγματα, όταν αυτά δεν είναι εκεί και κάνω κάτι τελείως 

διαφορετικό.  

- Κίμωνα, αρχίζω λίγο να ανησυχώ, ειλικρινά. Ίσως θα έπρεπε να επισκεφτούμε κάποιον 

γιατρό. Ίσως και ψυχαναλυτή. 

- Να, βλέπεις, γι’αυτό ακριβώς ΔΕΝ ήθελα να στο πω. Ακόμα κι εσύ με θεωρείς τρελό.  

- Επειδή νοιάζομαι για σένα; Επειδή θέλω να μάθω τι στο προκαλεί αυτό; Ή αν 

συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους; Σε διαβεβαιώ ότι δε νομίζω ότι είσαι τρελός ούτε 

στο ελάχιστο. Έλα να φάμε. (φεύγει πριν προλάβει να απαντήσει) 

 

Σκηνή 2: 

 

(Κουζίνα/τραπεζαρία. Ο Κίμωνας μπαίνει μέσα φανερά αμήχανος. Η Νεφέλη σερβίρει) 

- Κοίτα, Νεφέλη, συγγνώμη για πριν. Δεν έχω συνηθίσει να το λέω σε κόσμο και με 

πείραξε που θεώρησες ότι χρειάζομαι ψυχιατρική βοήθεια. 

- Μα δεν το είπα ποτέ αυτό. Απλά το ανέφερα, για να μπορέσεις, ναι, ίσως και με λίγη 

βοήθεια, να καταλάβεις από πού πηγάζει αυτό το «χάρισμα», για να νιώσεις εσύ 

καλύτερα για τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, δε θα χρειαστεί. Ξέρεις πόσο κοντά μας 

έχει φέρει το Ίνερνετ στις πληροφορίες; Γράφεις απλά συμπτώματα και σου κάνει 

ολόκληρες γνωματεύσεις.  

- Δηλαδή; 

- Δηλαδή σύμφωνα με το διαδίκτυο πάσχεις από Συναισθησία. Είναι η ανάμιξη των 

αισθήσεων και χαρακτηρίζεται από αυτά που μόλις μου περιέγραψες. Μάλιστα, η πιο 

συνηθισμένη μορφή της είναι ο συσχετισμός χρωμάτων με ψηφία ή γράμματα. 

(όση ώρα μιλάνε, τρώνε ταυτόχρονα) 

- Άρα μάλλον δεν είμαι τόσο μοναδικός όσο φανταζόμουν.  

- Ούτε τόσο τρελός όσο φανταζόσουν. Και δεν θα το έλεγα. Η συναισθησία επηρεάζει 

μόλις έναν στους 2000 ανθρώπους. Αρκετά μοναδικό. 

- Ναι, ίσως. Άρα αυτή τη στιγμή όταν τρώω και νιώθω ότι ακουμπάω κάτι πολύ μαλακό, 

σαν μαξιλάρι, βιώνω τη συναισθησία μου;  

- Είναι πάρα πολύ πιθανό. Νιώθεις πάντα το ίδιο, ανεξάρτητα απο το τι τρώς; 

- Όχι, συνήθως όσο πιο έντονη είναι η γεύση κάποιου φαγητού, τόσο πιο έντονα βιώνω την 

παράλληλη αίσθηση. Μερικές φορές βλέπω και χρώματα ή ακούω και ήχους.  

- Ναι διάβασα ότι μπορεί να γίνεται και αυτό. Πάντως ακόμα πιστεύω ότι θα μπορούσες να 

συμβουλευτείς κάποιον, αν θες να ζεις καλύτερα με αυτό. 

- Εντάξει, θα το σκεφτούμε. 

- Ναι... Ως τότε, σου έχω μια έκπληξη. Είδα τυχαία προχτές, όταν ακόμα δεν είχαμε 

μιλήσει για αυτό, ότι υπάρχει στην πινακοθήκη μια έκθεση με πίνακες του Καντίνσκι. Το 

ξέρεις ότι κι αυτός ο διάσημος ζωγράφος λένε πως ήταν συναισθητικός; Θέλεις να πάμε; 
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- Φυσικά!  

 

Σκηνή 3: 

 

(Μπαίνουν μέσα σε ένα δωμάτιο με πίνακες) 

- Λοιπόν, διάβασα ότι εκτός του ότι είναι πολύ καλός, οι αντιδράσεις των 

συναισθητικών στους πίνακές του έχουν μελετηθεί πολύ και σχεδόν όλοι είχαν νιώσει 

κάτι όταν τους έβλεπαν. 

- Είναι περίεργο. Είναι σαν να ακούω μία ολόκληρη σονάτα. Δε μπορώ να στο 

περιγράψω. Είναι μοναδικό. Είναι κάτι σαν αυτό που προσπαθούσα να κάνω εγώ. 

Μόνο που αυτός τα κατάφερε. Και είναι υπέροχο. Δεν το ακούς; 

- Όχι. Και έχω να πω ότι ζηλεύω. Βλέπω μόνο έναν ακόμη όμορφο, αν και λίγο 

παράξενο, πίνακα. Το ότι θα μπορούσε αυτός ο πίνακας να σου προκαλέσει τέτοια 

συναισθήματα, όμως, δεν το περίμενα.  

- Ούτε κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής. 

- Μάλλον γι’αυτό δεν τους έχουν όλους μαζί σε ένα δωμάτιο. Θα προκαλούσε τρομερή 

ηχορρύπανση σε κάποιους. 

- Λες ε; Μπορεί! Πάμε παρακάτω; 

- Τελείωσε η σονάτα; 

- Μπα, μάλλον δεν τελειώνει ποτέ. 

- Θέλεις να πάμε σε κάποιον ειδικό να μας το εξηγήσει πιο αναλυτικά; 

- Μάλλον θά’θελα, ναι. 

- Εντάξει, θα το κανονίσω. 

 

Σκηνή 4: 

 

(Μπαίνουν μέσα σε ένα γραφείο γιατρού) 

- Καλησπέρα σας γιατρέ. 

- Καλησπέρα σας νεαροί μου φίλοι. Με ενημέρωσε η Νεφέλη ότι παρουσιάζεις ένα 

πολύ, ας πούμε, καλλιτεχνικό σύνδρομο. 

- Μάλλον.... 

- Περάστε, καθίστε. Ελάτε να τα πούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον η περίπτωση αυτή και 

είναι χαρά μου να σας δω. 

- Ευχαριστώ γιατρέ. Θα με ενημερώσετε για αυτή την κατάσταση; 

- Θα σας το δείξω στην πράξη, τώρα αμέσως.  

- Ωραία. 

- Ας ξεκινήσουμε. Τους αριθμούς τους βλέπεις σαν χρώματα;  

- Ναι! 

- Δείτε κι οι δυό σας αυτή την εικόνα. Νεφέλη εσύ τι βλέπεις;  

- Μία σελίδα γεμάτη με 5άρια. 

- Εσύ Κίμωνα τι βλέπεις; 

- Μία σελίδα με 5άρια κόκκινα και ανάμεσά τους ένα τρίγωνο από πράσινα 2άρια 

- (Νεφέλη) τιιιι;;;;; 

- (Κίμωνας) Να’τα, δεν τα βλέπεις; Εδώ είναι 2 δεν είναι 5! 

- (Νεφέλη) Α, ναι, εγώ γιατί δεν τα είδα; είναι μπερδεμένα με τα 5άρια! 

- (Γιατρός) Ακριβώς, ο Κίμωνας τα ξεχώρισε γιατί τα βλέπει και σαν αριθμούς και σαν 

χρώματα! 
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- (Νεφέλη, με θαυμασμό) Ααααα!!!! Κίμωνα… φοβερό! 

- (Κίμωνας) Μα δεν το κάνω εγώ, μόνο του γίνεται! 

- (Γιατρός) Χωρίς να θέλω να σας μειώσω το θαυμασμό, η εξήγηση είναι ότι μέσα στον 

εγκέφαλο του Κίμωνα έχει γίνει ένα βραχυκύκλωμα στο σημείο που συνδέεται η οδός 

των χρωμάτων με τη νευρική οδό που αφορά την αναγνώριση των αριθμών. 

- (Κίμωνας) Ξέρετε δεν είναι μόνο με τους αριθμούς. Συνδέεται και η όραση με την 

ακοή μου... 

- (Γιατρός) Είναι σπάνιο να συνυπάρχουν δύο ειδών συναισθησίες, όμως γίνεται!  

- (Κίμωνας) Και αν σας πω οτι η γεύση μου συνδέεται με την αφή μου;  

- (Γιατρός) Μάλλον κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου σου, διάφοροι νευρώνες 

λοξοδρόμησαν. Ή κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου σου, ενώ στους άλλους 

ανθρώπους πάρα πολλές συνάψεις καταργούνται, σ’εσένα διατηρήθηκαν.  

- (Νεφέλη) Δηλαδή, οι συνάψεις στον Κίμωνα είναι περισσότερες απ’ό,τι στους άλλους 

ανθρώπους; 

- (Γιατρός) Έτσι νομίζαμε μέχρι τώρα Νεφέλη, όμως έχει βρεθεί οτι μπορεί ο αριθμός 

των συνάψεων να είναι κανονικός, αλλά έχει αλλάξει η ισορροπία των χημικών που 

ταξιδεύουν μεταξύ των διάφορων περιοχών του εγκεφάλου. 

- (Κίμωνας) Έχουν μπλέξει οι νευρώνες μου, οι συνάψεις μου και τα χημικά μου; 

- (Γιατρός) Μάλλον! Όμως αν αυτό σε κάνει τόσο δημιουργικό όσο μου έλεγε η Νεφέλη 

στο τηλέφωνο.. 

- (Νεφέλη) ... το μπέρδεμα αυτό είναι ευλογία ! 

- (Γιατρός) Ευλογία και για μένα. Θα γράψω μία εργασία για σένα και θα γίνω 

διάσημος.... Ήθελα να πω, θα γίνεις διάσημος. 

- (Κίμωνας) Εγώ θέλω να γίνω διάσημος ζωγράφος όχι διάσημο πειραματόζωο! 

 

Μέλος φάντασμα 
 

Πρόσωπα: Γιατρός, Τζον Μπράουν, Βοηθός Γιατρού (Μπεν) 

 

Σκηνή 1: 

 

  (Ο γιατρός κάθεται στο γραφείο του ερευνώντας ένα άρθρο του Τιμ Πονς των Εθνικών 

Ιδρυμάτων Υγείας που δημοσιεύτηκε το 1991). 

  «Πω πω! Τρομερό. Μα δεν είναι δυνατόν! Πώς μπόρεσε ο Τιμ Πονς με ένα πείραμα σε  

πιθήκους να ανακαλύψει τόσα σημαντικά πράγματα για τον εγκέφαλο! Και τι υπομονή…! 

Ξεκίνησαν ένα πείραμα και το συνέχισαν έντεκα χρόνια μετά… (με θαυμασμό) και τι 

πείραμα! 

(σηκώνεται και μιλάει προς το κοινό) 

  Νεκρώνεις ένα χέρι κόβοντας κάτι νωτιαία νεύρα. Και περιμένεις έντεκα χρόνια. 

Αναισθητοποιείς το ζώο, του ανοίγεις το κρανίο και καταγράφεις με ηλεκτρόδια τι παίζει εκεί 

μέσα. Αγγίζεις το παράλυτο χέρι και, φυσικά, δεν παίζει τίποτα. Και μετά; Αγγίζεις το 

πρόσωπο του πίθηκου και τι να δεις; ότι εκτός από τα κύτταρα του εγκεφάλου που 

αντιστοιχούν στο πρόσωπο, διεγείρονται και τα κύτταρα του εγκεφάλου που αντιστοιχούν 

στο νεκρωμένο χέρι!!! Τι σημαίνει αυτό; ότι ο χάρτης, ο χάρτης του σώματος στον εγκέφαλο, 

μπορεί να μεταβληθεί, τα εγκεφαλικά μας κυκλώματα μεταβάλλονται, οι συνδέσεις 

τροποποιούνται… 

  Μήπως αυτή είναι η εξήγηση για το μέλος – φάντασμα; 
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(Παίρνει τηλέφωνο τον Μαρκ). 

-Μαρκ Τζόνσον, ορθοπεδική κλινική, λέγετε παρακαλώ. 

-Γεια σου Τζόνσον. Μόλις διάβαζα το άρθρο του Τιμ Πονς των Εθνικών Ιδρυμάτων Υγείας. 

Είχα μία ιδέα σχετικά μ’αυτό. Θα μπορούσες να μου συστήσεις κάποιον ασθενή που 

πρόσφατα έχασε το χέρι του;  

-Α! Πολύ ενδιαφέρον. Πρόσφατα είχα έναν ασθενή ο οποίος έχασε το χέρι του σε 

αυτοκινητικό δυστύχημα. Θα συζητήσω μαζί του και θα σε ενημερώσω.  

-Σ’ ευχαριστώ πολύ. Αντίο.  

 

Σκηνή 2: 

 

Χτυπάει το τηλέφωνο.  

- Ντόκτορ Smith εδώ, λέγετε παρακαλώ. 

-Καλησπέρα γιατρέ! Είμαι ο Τζον Μπράουν. Ο κύριος Μαρκ Τζόνσον μου είπε να 

επικοινωνήσω μαζί σας. Περί τίνος πρόκειται; 

-Α, καλησπέρα Τζον! Αποφάσισα να ασχοληθώ με το φαινόμενο των μελών φαντασμάτων, 

δηλαδή την κατάσταση που βιώνεις αυτή τη στιγμή.  

-Ωραία! Εγώ πως θα μπορούσα να βοηθήσω; 

-Θέλεις να περάσεις από το ιατρείο μου ώστε να ερευνήσουμε καλύτερα την κατάσταση σου; 

Έτσι, ίσως ανακαλύψουμε περισσότερα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος σου .  

-Ναι, θα το ήθελα πολύ. Το συντομότερο θα είμαι εκεί. 

-Θαυμάσια! Θα τα πούμε σε λίγο. 

Μετά από λίγο, ο Τζον εμφανίζεται στο ιατρείο. Ο γιατρός σηκώνεται να τον υποδεχθεί. 

-Καλώς ήρθες!  

-Καλώς σας βρήκα γιατρέ!  

(χειραψίες) 

-Κάθισε παρακαλώ.  (δείχνει την καρέκλα) 

-Ευχαριστώ. 

-Λοιπόν, θα ήθελες να μου πεις τι ακριβώς συνέβη και έχασες το χέρι σου; 

-Ήταν νύχτα και επέστρεφα με το αυτοκίνητο στο σπίτι μου, κουρασμένος από την 

ποδοσφαιρική προπόνηση. Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα, βρέθηκε με μία 

στραβοτιμονιά μπροστά μου. Προσπάθησα να σταματήσω το αυτοκίνητο και το μόνο που 

κατάφερα ήταν να στριφογυρίσει το αμάξι με αποτέλεσμα να πεταχτώ στον 

αυτοκινητόδρομο. Μόλις συνήλθα κοίταξα πίσω στο αμάξι, και χωρίς να πιστεύω στα μάτια 

μου, διέκρινα το δεξί μου χέρι να κρατάει ακόμη το μαξιλάρι του καθίσματος. Μεγαλύτερο 

ήταν το σοκ παρά ο πόνος. Μετά λιποθύμησα.  

-Συγκλονιστικό! Και τώρα, πως ακριβώς νιώθεις; 

-Θα σας φανεί τρελό, αλλά μπορώ ακόμη να αισθανθώ το χέρι μου. Και μάλιστα, πολλές 

φορές έχω φρικτούς πόνους.  

-Μάλιστα. Αυτό θέλω να διερευνήσω μαζί σου. Αρχικά, θα σου εξηγήσω κάποια 

νευρολογικά φαινόμενα, και έπειτα με τη συγκατάθεσή σου, θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό 

πείραμα. 

-Ευχαρίστως.  

(χτύπημα πόρτας). (ο φοιτητής θα ανέβει στη σκηνή).  

-Πέρνα μέσα, Μπεν. Τζον, από δω ο Μπεν. Είναι ένας φοιτητής ο οποίος θα μας βοηθήσει σε 

ό,τι κάνουμε. 

-Χαίρεται.  
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Ο γιατρός σηκώνεται, πάει στις αφίσες και αρχίζει να εξηγεί τον Πένφιλντ.  

(σημείωση: έχουμε ήδη κρεμασμένες αφίσες του ανθρωπάριου του Πένφιλντ, του εγκεφάλου 

κτλ)  

- Λοιπόν Τζον, πρέπει να γνωρίζεις πως στην επιφάνεια του φλοιού του εγκεφάλου υπάρχει 

ένας χάρτης. Σ’ αυτόν, φαίνεται πόσα κύτταρα αντιστοιχούν στον εγκέφαλο από κάθε μέλος 

του σώματος μας. Για να εξηγήσει την αντιπροσώπευση των μελών του σώματός μας στο 

φλοιό του εγκεφάλου, ο Πένφιλντ, δημιούργησε αυτό εδώ το ανθρωπάριο. (δείχνει την 

εικόνα). Όπως βλέπεις, τα χέρια, τα χείλη και η γλώσσα είναι πολύ μεγαλύτερα σε σύγκριση 

με τα υπόλοιπα μέρη του σώματος, συνεπώς καταλαμβάνουν και περισσότερο χώρο. Άρα, αν 

κάποιος χάσει το χέρι του θα υπάρχει ακόμη στον εγκέφαλό του μία μεγάλη σιωπηλή περιοχή 

η οποία δε θα δέχεται μηνύματα από το παράλυτο χέρι. Παρόλ’ αυτά όμως, εσύ νιώθεις το 

χέρι σου να κινείται ή να πονάει. Συνεπώς… αυτό θέλουμε να ερευνήσουμε. Τώρα λοιπόν, θα 

κάνουμε ένα πείραμα…    

- Εντάξει…  

- Μπεν, φέρε σε παρακαλώ την καρέκλα.  

(Φέρνει την καρέκλα) 

- Τζον, κάθισε.  

- Επίτρεψε μου να σου κλείσω τα μάτια ώστε οι αισθήσεις σου να επικεντρωθούν στο 

άγγιγμα μου. 

- Δεν θα αισθανθώ άβολα, γιατρέ, ε; 

(Γελάνε) 

(του δένει τα μάτια) (ο φοιτητής ωστόσο είναι στον πίνακα, έτοιμος να σχεδιάσει).  

Τον ακουμπάει στο μάγουλο.  

- Τι νιώθεις; 

- Ακουμπάτε το μάγουλό μου. 

- Τίποτε άλλο; 

- Κοιτάξτε, θα σας φανεί αστείο. Ακουμπάτε το χαμένο μου αντίχειρα, τον αντίχειρα – 

φάντασμα.  

Μετακινεί την μπατονέτα στο άνω χείλος. 

- Τι ακουμπάω εδώ; 

- Ακουμπάτε τον δείκτη του χεριού μου, και το επάνω χείλος μου.  

- Είσαι βέβαιος; 

- Ναι, την αισθάνομαι και στα δύο μέρη.  

- Τι λες γι’ αυτό; (μεταφέρει τη μπατονέτα στο σαγόνι του).  

- Αυτό είναι το μικρό δάχτυλο που μου λείπει. Και το σαγόνι μου, φυσικά. 

(έπειτα ακούμπησε το ζυγωματικό) 

- Εδώ είναι μεσαίο μου δάχτυλο! 

(έπειτα πιο κοντά στη μύτη) 

- Κι εδώ; Τι νιώθεις; 

- Το δάχτυλο στο οποίο θα έβαζα τη βέρα μου! 

Πετάγεται ο φοιτητής και λέει: 

- Ουάου, κοιτάξτε!  

Ο γιατρός γυρνάει ο ασθενής τραντάζεται.  

- Μόλις δημιουργήσαμε το χάρτη του χεριού στο πρόσωπό του! 

- Εξαίσια! (ο γιατρός). Άσε με όμως να δοκιμάσω κάτι τελευταίο. 

Ακουμπάει το πόδι του. 

- Τι νιώθεις εδώ; 

- Το πόδι μου. 
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- Μόνο; 

- Μόνο. Τίποτα άλλο.  

- Ωραία. Κουράστηκες; θέλεις να σταματήσουμε; 

- Όχι, είμαι μια χαρά. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό που κάνετε. Αισθάνομαι οτι έρχομαι πιο 

κοντά στο νέο μου εαυτό, οτι τον γνωρίζω καλύτερα.. 

- Τότε ας συνεχίσουμε λίγο ακόμα.  Αναρωτιέμαι αν είναι πιθανόν να νιώσεις και άλλες 

αισθήσεις, όπως την αίσθηση θερμού – ψυχρού, πόνου ή δόνησης… Ή μήπως αυτές οι 

αισθήσεις είναι ανεξάρτητες; …. Λοιπόν… συνεχίζουμε;  

- Φυσικά.  

- Ωραία, Μπεν θα μπορούσες να μου φέρεις το σταγονόμετρο; Με θερμό νερό;  

- Αμέσως.  

Στη συνέχεια ο γιατρός ρίχνει τη σταγόνα στο μάγουλο του Τζον. 

- Πού νιώθεις τη θερμότητα Τζον; 

- Ω, είναι τρελό! Νιώθω τη ζεστή σταγόνα να κυλάει πάνω στο χαμένο μου χέρι! Να 

κοιτάξτε! (μετακινεί το άλλο του χέρι στη διαδρομή που κυλάει η σταγόνα στο φάντασμα).  

- Πωπω! Τρομερό. Δεν το περίμενα με τίποτα! Δηλαδή, αν εσύ δονήσεις τα χείλη σου 

σφυρίζοντας, θα δονηθεί και το χέρι σου;  

(ο άλλος σφυρίζει) 

- Μπορώ να νιώσω το χέρι μου να δονείται! (ενθουσιασμένα) 

- Άρα, πολύ απλά, ό,τι συμβαίνει στο πρόσωπό σου το νιώθεις άμεσα στο χαμένο σου χέρι.  

- Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον! Δηλαδή μου λέτε τώρα πως αν κάποιος άνθρωπος έχει χάσει 

ένα οποιοδήποτε μέλος του και δονηθεί στο μέλος στο οποίο έχει μεταφερθεί ο χάρτης του 

συγκεκριμένου μέλους, θα δονηθεί και το φάντασμά του; (πονηρό βλέμμα) 

- Προφανέστατα, ναι.  

- (χαχανητά Τζον) Ακόμη και στα γεννητικά όργανα;  

- Το πιθανότερο είναι ότι δεν αλλάζει κάτι, άρα ναι! 

- Αν έχω ένα πέος φάντασμα και ο χάρτης του έχει μεταφερθεί στο πόδι, όταν τρίβω το πόδι 

μου θα μπορώ να νιώσω την ηδονή στο πέος μου; 

(ο γιατρός γελάει ευγενικά, ο φοιτητής έχει σκάσει στα γέλια)  

- Βεβαίως.  

(Χαχανητά και σχολιασμός φοιτητή π.χ. «ωραίος φίλε!») 

(ο Τζον κοιτάει το ρολόι τρομαγμένος) 

- Ξέρετε, έχω ραντεβού με την κοπέλα μου και αν αργήσω θα με χαστουκίσει και θα πονάει 

και το μάγουλο και το χέρι μου!!!! 

- Τρέχα τότε! κινδυνεύεις διπλά! Θα τα σκεφτώ όλα αυτά που έγιναν σήμερα και θα σε 

ενημερώσω.  

(Φεύγει ο ασθενής. Μένει μόνος με τον Μπεν στον οποίο θα εξηγήσει τα ενδεχόμενα).  

 

Σκηνή 3: 

 

Ο γιατρός κάθεται στο γραφείο του και απέναντι κάθεται ο Μπεν.  

- Λοιπόν Μπεν, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μάθαμε σήμερα όσον αφορά αυτή την 

περίπτωση!  

- Όντως, έχετε δίκιο. Αλλά, σε όλα αυτά πρέπει να βρούμε μία εξήγηση. Δηλαδή, πως είναι 

δυνατόν να αναδιαμορφώνεται ο χάρτης και ο ασθενής να αισθάνεται κάθε αίσθηση στο 

μέλος φάντασμά του;  

- Κοίτα, έχω καταλήξει σε ένα πιθανό ενδεχόμενο το οποίο θα μπορούσε να εξηγήσει αυτό το 

περίεργο φαινόμενο. Αυτό είναι ότι υπάρχει μεγάλη περίσσεια συνδέσεων στον εγκέφαλο, οι 
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περισσότερες όμως από τις συνδέσεις αυτές, δεν έχουν εμφανή λειτουργία ή δεν λειτουργούν 

καθόλου. Επομένως, ακόμη και σε υγιή άτομα μπορεί να φθάνουν αισθητικές πληροφορίες 

από το πρόσωπο στο χάρτη του προσώπου και στο χάρτη του χεριού. Όταν όμως αφαιρεθεί 

το χέρι, η σιωπηλή αυτή ροή νευρικών ώσεων από το δέρμα του προσώπου γίνεται 

αντιληπτή, ώστε ένα  άγγιγμα στο πρόσωπο να διεγείρει την περιοχή του χεριού και να 

προκαλεί δερματικές αισθήσεις στο χέρι φάντασμα. Έτσι, κάθε φορά που ο Τζον σφυρίζει, 

νιώθει ένα μυρμήγκιασμα στο χέρι φάντασμα.  

- Ουσιαστικά, λοιπόν, μου λέτε πως όταν αφαιρεθεί το χέρι, οι ανενεργές νευρικές συνδέσεις 

που υπάρχουν στο σώμα μας, ενεργοποιούνται στη θέση των άλλων, με αποτέλεσμα να 

νιώθει αισθήσεις στο χέρι φάντασμα.   

- Είναι ένα ενδεχόμενο…! 

- Ωραία, τώρα που τα ξεκαθαρίσαμε λιγάκι, θα ήθελα να πάω κι εγώ! 

- Καληνύχτα Μπεν, ευχαριστώ για τη βοήθεια!  

(φώτα κλείνουν) 

 

Σκηνή 4η: 

 

Το επόμενο πρωί ο γιατρός μπαίνει στο γραφείο του, βάζει ένα ποτήρι καφέ και πάει στο 

γραφείο του.  

(χτυπάει το τηλέφωνο!) 

- Δόκτορ Smith, λέγεται παρακαλώ.  

- Γειά σας, ο Τζον είμαι. Τι κάνετε; 

- Καλά είμαι Τζον, ευχαριστώ. Εσύ; 

- Γιατρέ, το χέρι – φάντασμα με πονάει αφόρητα. Μήπως θα μπορούσατε να κάνετε κάτι;  

- Ναι, είναι ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα και θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω.  

- Σας ευχαριστώ πολύ! Το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Ειδοποιήστε με όταν έχετε κάτι νεότερο. 

- Φυσικά! Γεια σου, Τζον. (Μπαίνει ο Μπεν) Καλημέρα, Μπεν! 

- Καλημέρα γιατρέ! Κανένα νέο; 

- Μπεν, ο Τζον με πήρε τηλέφωνο και θέλει βοήθεια με τον πόνο που αισθάνεται στο χαμένο 

του χέρι. Έλα να σκεφτούμε μαζί κάτι να τον ανακουφίσει. 

- Γιατρέ, σκέφτομαι οτι ο πόνος μπορεί να οφείλεται στην αναδιαμόρφωση του χάρτη. Ίσως 

κάποιοι νευρώνες πήραν λάθος δρόμο και του δημιουργούν την αίσθηση του πόνου με το 

παραμικρό άγγιγμα στο μάγουλο. 

- Ναι, μπορεί επίσης κάτι να πηγαίνει στραβά με το μηχανισμό ελέγχου της έντασης του 

πόνου.  

- Γιατρέ, μήπως προσπαθούσαμε να ξεγελάσουμε τον εγκέφαλό του; Να τον πείσουμε οτι δεν 

υπάρχει λόγος να πονάει;  

- Καλή ιδέα!!!! Να δείξουμε στον εγκέφαλο μία εικόνα του σώματος που θα τον κάνει να 

χαλαρώσει. Με έναν καθρέφτη! Μπεν, πήγαινε να βρεις ένα χαρτόκουτο κι έναν καθρέφτη! 

- Τρέχω! 

(Ο γιατρός παίρνει τηλέφωνο τον Τζον) Έλα Τζον! Σκέφτηκα κάτι, έλα να το δοκιμάσουμε!  

(συναρμολογούν την κατασκευή)  

- Να έτσι. Μου φαίνεται μια χαρά. Θα βάλει τα χέρια του στις 2 «θήκες» οι οποίες 

διαχωρίζονται από αυτόν τον καθρέφτη. Έτσι, ο Τζον θα βλέπει την προσομοίωση του 

κανονικού του χεριού και θα πιστεύει πως κουνάει το μέλος φάντασμά του. 

 

Σκηνή 5η: 
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(χτυπάει η πόρτα, μπαίνει ο Τζον).  

- Χαίρετε. 

- Γεια σου Τζον! Πώς είσαι;  

- Δεν το λες και καλύτερα. Νιώθω ακόμη αυτόν τον αβάσταχτο πόνο. Είναι σαν τα νύχια μου 

να σκάβουν το χέρι μου. Είναι φρικιαστικό. 

 - Όντως πρέπει να είναι. Χμ… για έλα να δοκιμάσουμε αυτό που σκέφτηκα. 

- Τι σκεφτήκατε ακριβώς; 

- Θα δεις. Το βλέπεις αυτό το κουτί; Βάλε τα χέρια σου μέσα στις δύο τρύπες.  

- Γιατί; 

- Απλά κάνε το και κούνα το χέρι σου, ανοιγόκλεισε την παλάμη.  

- Έτσι; 

(το βάζει) (κουνάει το χέρι και κοιτάει έκπληκτος!)  

- Θεέ μου! Θεέ μου γιατρέ! Αυτό είναι απίστευτο! Σαστίζει το μυαλό μου! (χοροπηδάει σαν 

παιδί). Το δεξί μου χέρι συνδέθηκε με το σώμα μου ξανά. Είναι σαν να μην άλλαξε τίποτα! 

Είναι όπως παλιά. Όλες οι αναμνήσεις από το παρελθόν πλημμυρίζουν το μυαλό μου. Μπορώ 

να κινήσω το χέρι μου ξανά! Νιώθω τον αγκώνα μου και τον καρπό μου να κινούνται! Όλα 

κινούνται ξανά!  

- (Ο γιατρός και ο Μπεν κοιτάζονται με απορία και έκπληξη). Για βγάλε το χέρι σου. 

- (Το βγάζει) Α, γιατρέ, σταμάτησε ο πόνος. Χαλάρωσε. Αλλά φοβάμαι μην με ξαναπιάσει. 

Να πάρω μαζί το κουτί; 

- Πάρε το άνθρωπέ μου! μια θεραπεία των τριών δολλαρίων, η φτηνότερη που έχω 

συνταγογραφήσει ποτέ! 

- Γιατρέ μου! Σ’ ευχαριστώ τόσο!  

- Χαίρομαι Τζον! Χάρηκα για τη συνεργασία! Πάρε με τηλέφωνο όταν έχεις οποιοδήποτε 

νέο. 

- Κι εγώ γιατρέ. Να είστε καλά κι εσείς! Εις το επανειδήν!  

(Ο γιατρός προς τον Μπεν αλλά και προς τον εαυτό του) Ωραία, προσεγγίσαμε πρακτικά ένα 

μυστήριο. Μπορεί να μην έχουμε βρει την αιτία, θεραπεύσαμε όμως τα συμπτώματα. 

Θεράπευσα έναν πόνο φάντασμα σε ένα μέλος φάντασμα. Λες να μείνω στην ιστορία σαν ο 

γιατρός των φαντασμάτων;  

 

Μέλη συγγραφικής και θεατρικής ομάδας 
 

Διατομή Μεσολοβίου  

Συγγραφέας: Καλμαντή Αγγελίνα 

Ασθενής Σπανάκη Φαίη 

Γιατρός Κοφτερίδη Ρέμη 

 

Σύνδρομο αδιαφορίας 

 

Συγγραφέας: Ψωμά Δανάκη, Σαριτσάμη Πέλα, 

Χριστοφοράτου Τάνια 

Ασθενής Ψωμά Δανάη 

Σύζυγος ασθενούς Σπανάκης Στέφανος 

Γιατρός Σαριτσάμη Πέλα 

 

Σύνδρομο άρνησης 

 

Συγγραφέας: Κοφτερίδη Ρέμη 

Ασθενής Κοφτερίδη Ρέμη 
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Κόρη ασθενούς Ανυφαντάκη Ελισάβετ 

Ειδικευόμενος Γιατρός Επιτροπάκης Θάνος 

Γιατρός Σαμπροβαλάκης Αριστοτέλης 

Σύζυγος Γιατρού Μασαούτη Τζώρτζια 

 

Οπτικές παραισθήσεις 

 

Συγγραφέας: Πιπεράκη Ασπασία, Μασαούτη Τζώρτζια 

Γιατρός Ματθαιάκης Κώστας 

Ντίβα Πιπεράκη Ασπασία 

Μπάτλερ Μπορμπουδάκη Μελίνα 

Σωτήρης Τουρνάκη Νάσια 

Βοηθός Πλουμάκη Μαρία 

 

Αμνησία 

 

Συγγραφέας: Σύφρη Μιρέλα, Χριστοφοράτου Τάνια 

Αμνησιακή Σύφρη Μιρέλα 

 

Συναισθησία 

 

Συγγραφέας: Τουρνάκη Νάσσια 

Κίμων Συλλιγάρδος Μανώλης 

Νεφέλη Καρπαθάκη Αμάντα 

Γιατρός Τουρνάκη Νάσσια 

 

Μέλος φάντασμα 

 

Συγγραφέας: Καρπαθάκη Αμάντα, Καλμαντή Αγγελίνα 

Γιατρός Μπερταχά Διαμαντένια 

Ασθενής Χαλκιαδάκης Πέτρος 

Βοηθός Χαλκιαδάκης Φώτης 

 

Μουσική 

 

Χαλκιαδάκης Πέτρος 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. Φαντάσματα στον Εγκέφαλο, V.S.Ramachandran, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 

2. A tale of two halves, David Wolman, Nature 

3. The man who mistook his wife for a hat, Oliver Sacks 

4. Hearing Colors, Tasting Shapes, V.S.Ramachandran and Edward Hubbard, Scientific   

American 
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Χλωροπλάστης: Ένα φωτοβολταϊκό δώρο από τη φύση,  

η διδασκαλία της φωτοσύνθεσης με πειραματική ματιά 
 

Μαθητές: Μαλακάση Νίκη, Νιράκης Νικόλαος, Σταματόπουλος Γρηγόριος – Γεώργιος, 

Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, 

Ποζιού Παναγιώτα, Σταυρουλάκη Στέλλα, 

Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, 

Καλοσπύρος Σπύρος , Καραδημητροπούλου Μαριάνθη , 

Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, 

Τράπαλη Μυρτώ, Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού 

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

 

Αλεξάκη Αλεξία, Βιολόγος, Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, alexbiol[a]yahoo.gr 

 Πατσιλινάκου Ευδοκία, Χημικός PhD, Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, 

evdpatsi[a]gmail.com 

 

Περίληψη 
 

  Η εργασία αυτή αφορά στη διδασκαλία της φωτοσύνθεσης και εστιάζει στο ρόλο του 

χλωροπλάστη.  

  Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί τη μοναδική πηγή ενέργειας του γήινου οικοσυστήματος. Οι 

αυτότροφοι – φωτοσυνθετικοί οργανισμοί απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και την 

μετατρέπουν σε χημική με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης που πραγματοποιείται μέσα 

στους χλωροπλάστες.  

  Οι χλωροπλάστες είναι μικροσκοπικά κυτταρικά οργανίδια τα οποία αποτελούν τεραστίων 

δυνατοτήτων φυσικά «φωτοβολταϊκά» καθώς δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και την 

μετατρέπουν σε γλυκόζη και άλλους υδατάνθρακες.  

  Τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης τόσο οι υδατάνθρακες  όσο και το οξυγόνο αποτελούν, 

άμεσα και έμμεσα, τα ζωτικά στοιχεία επιβίωσης όλων των οργανισμών του πλανήτη μας. 

Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι η φωτοσύνθεση είναι η χημική αντίδραση 

στην οποία οφείλεται η ζωή στον πλανήτη μας. Όσο υπάρχουν φυτά θα υπάρχει η ζωή όπως 

τη γνωρίζουμε στη γήινη βιόσφαιρα.   

 

Ταυτότητα θέματος 
 

Α. Κατηγορίες πλαστιδίων 

Β. Χλωροπλάστης: 

 Δομή 

 Ρόλος 

Γ. Οι κυριότερες φυτικές χρωστικές: 

 Ποιες είναι; 

 Πού βρίσκονται; 

 Τι προσφέρουν στα φυτά; 

Δ. Χρωστικές και ορατό φάσμα: 

 Σε ποια μήκη κύματος απορροφούν; 

 Ποιες χημικές μεταβολές υφίστανται; 

mailto:alexbiol@yahoo.gr
mailto:evdpatsi@gmail.com
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Ε. Περιγραφή της φωτοσύνθεσης 

ΣΤ. Πειραματική προσέγγιση των προηγούμενων σταδίων 

 

Στόχοι 
 

 Η εξοικείωση του μαθητή με: 

1. τη χρήση του μικροσκοπίου και τις βασικές αρχές προετοιμασίας και 

μικροσκοπικής παρατήρησης  νωπών παρασκευασμάτων 

2. την εφαρμογή τεχνικής χρώσης νωπών παρασκευασμάτων 

3. την καλλιέργεια δεξιοτήτων για την καταγραφή, παρατήρηση και καταγραφή 

μικροσκοπικών δομών. 

 Η πειραματική διαπίστωση ότι τα φυτά αν και είναι πράσινα δεν είναι «μόνο πράσινα», 

καθώς οι φυτικές χρωστικές δεν είναι μόνο οι χλωροφύλλες α,b,c,d (πράσινες, μπλε), 

αλλά και τα καροτενοειδή (πορτοκαλί – κίτρινα) και οι ξανθοφύλλες (κίτρινες), 

φαιοφυτίνες (γκρι) κ.ά. 

 Η ανάδειξη της αναγκαιότητας παροχής ενέργειας σε όλους τους βιοτικούς παράγοντες 

της βιόσφαιρας για τη διατήρηση των δομών τους και τη διεξαγωγή των κυτταρικών τους 

λειτουργιών.   

 Η συνειδητοποίηση από τους μαθητές ότι η τροφή των χερσαίων φυτών δεν είναι το νερό 

και τα ανόργανα συστατικά που απορροφούν από το έδαφος, αλλά η γλυκόζη που 

παράγεται με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 

 Η ανάδειξη του ήλιου σε μοναδικό ενεργειακό τροφοδότη του οικοσυστήματός μας και 

της φωτοσύνθεσης σαν βασική πηγή ενέργειας για τον πλανήτη μας. 

 Η κατανόηση της μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε χημική (παραγωγή 

υδατανθράκων κυρίως) μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης που πραγματοποιείται 

στους χλωροπλάστες.  

 Η διαπίστωση της τροφικής εξάρτησης (άμεσα ή έμμεσα) όλων των ετερότροφων 

οργανισμών από τα δύο βασικά προϊόντα της φωτοσύνθεσης, το οξυγόνο και τη γλυκόζη. 

 

Δομή διδασκαλίας 
 

  Το θέμα αναλύεται σε 4 διδακτικές ενότητες. Η διαδικασία που ακολουθείται για κάθε 

ενότητα είναι η εξής: 

 

 Εκτελείται το πείραμα 

 Ακολουθεί διαλογική συζήτηση 

 Καθορίζονται οι όροι – κλειδιά 

 Αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο 

 Οι μαθητές ασκούνται με φύλλα εργασίας 

 

Ενότητα 1 
 

Μελέτη των αντιδρώντων της φωτοσύνθεσης 

 

 Παρατήρηση φύλλων και βλαστών 
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1. Μακροσκοπική παρατήρηση φυτών σε γλάστρες που περιέχουν φυτά με φύλλα 

διαφορετικών αποχρώσεων, λόγω της ύπαρξης διαφορετικών χρωστικών. 

2. Μελέτη της πρόσληψης και της μεταφοράς νερού και των θρεπτικών ουσιών που 

είναι διαλυμένες σε αυτό από το έδαφος με τις ρίζες, μέσω της μακροσκοπικής και 

μικροσκοπικής παρατήρησης της μεταφοράς χρωστικής (διαλυμένης σε νερό) κατά μήκος 

της τομής ενός φυτικού βλαστού. 

3. Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων στην επιφάνεια των φύλλων τα οποία είναι οι 

πύλες εισόδου του διοξειδίου του άνθρακα που αποτελεί ένα από τα δύο αντιδρώντα στην 

αντίδραση της φωτοσύνθεσης. 

 

Ενότητα 2 
 

Μελέτη των πλαστιδίων 

 

 Παρατήρηση τομών φύλλων, βλαστών και καρπών 

 

1. Μικροσκοπική παρατήρηση χλωροπλαστών σε φύλλα και καρπούς 

2. Μικροσκοπική παρατήρηση χρωμοπλαστών σε δύο είδη πιπεριάς (κόκκινη, κίτρινη 

και πορτοκαλί) 

Α.   Μικροσκοπική παρατήρηση αμυλόκοκκων πατάτας, φασολιού και ρυζιού 

Β. Ζωγραφική απεικόνιση των διαφορετικών προτύπων αμυλόκοκκων σε βότσαλα – 

πέτρες 

 

 Απομόνωση & Χρωματογραφικός διαχωρισμός των φωτοσυνθετικών 

χρωστικών  

 

1. Ανίχνευση των φωτοσυνθετικών χρωστικών από φύλλα σπανακιού 

2. Διαχωρισμός των φωτοσυνθετικών χρωστικών από φύλλα σπανακιού με 

χρωματογραφία χάρτου 

 

 Παρουσίαση της διέγερσης και του ιονισμού της χλωροφύλλης, όταν 

απορροφά φωτεινή ακτινοβολία  

 

1. Πόστερ που αναπαριστά τη δομή του μορίου της χλωροφύλλης 

2. Πόστερ που αναπαριστά τις καμπύλες απορρόφησης των φωτοσυνθετικών 

χρωστικών 

3. Πόστερ που αναπαριστά τη διέγερση και την αποδιέγερση – ιονισμό του μορίου της 

χλωροφύλλης 

 

Ενότητα 3 
 

Μελέτη των προϊόντων της φωτοσύνθεσης 

 

 Ανίχνευση σακχάρων 

 

1. Ανίχνευση σακχάρων σε φυτικές τροφές με διάλυμα βενεδικτίνης 

2. Ανίχνευση αμύλου σε φυτικές τροφές με διάλυμα Lugol 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 212 - 

 

 Προσδιορισμός του ενεργειακού περιεχομένου φυτικών τροφών 

 

Ενότητα 4 
 

Παρουσίαση ηλεκτρικού αναλόγου χλωροπλάστη 

 

 Στάδια κατασκευής ηλεκτρικού αναλόγου χλωροπλάστη: 

 

1. Αναπαράσταση των grana με πυκνωτές. 

2. Τοποθέτηση led (φωτοδιόδου)  κατά μήκος των πυκνωτών. 

3. Χρήση ηλεκτρονικού κυκλώματος οδήγησης σήματος στα led για την κατευθυνόμενη 

λειτουργία των led.   

4. Αναπαράσταση της δέσμευσης της φωτεινής ενέργειας από τα “grana” και της 

επακόλουθης διέγερσης της χλωροφύλλης. 

 

Ενδεικτικές φωτογραφίες της πειραματικής διάταξης 
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Διάρθρωση διδακτικής πρότασης 
 

1
η
 Διδακτική ενότητα:  «Φωτοσύνθεση: Η πηγή ενέργειας του πλανήτη Γη» 

 

Στόχοι: 

 Η ανάδειξη της αναγκαιότητας παροχής ενέργειας σε όλους τους βιοτικούς 

παράγοντες της γήινης βιόσφαιρας για τη διατήρηση των δομών τους και τη 

διεξαγωγή των κυτταρικών τους δομών. 

 Η συνειδητοποίηση από τους μαθητές ότι η ύλη ανακυκλώνεται σε αντίθεση 

με την ενέργεια η οποία δεν ανακυκλώνεται. 

 Η αναγνώριση του ήλιου σε μοναδικό ενεργειακό τροφοδότη του 

οικοσυστήματός μας. 

 Η διαπίστωση της τροφικής εξάρτησης (άμεσα ή έμμεσα) μεταξύ των 

αυτότροφων και των ετερότροφων οργανισμών.  

 

Διδακτικά βήματα::  

  

 Παρουσίαση ppt με θέματα:  

 

1.«Η ύλη ανακυκλώνετα» 

2.«Η ενέργεια δεν ανακυκλώνεται» 

3.Παρουσίαση της ροής της ενέργειας μέσω των τροφικών αλυσίδων και της 

αναγκαιότητας της ενέργειας για την επιβίωση κάθε οργανισμού. 

 

2
η
 Διδακτική ενότητα:  «Γνωριμία με το φως και το χρώμα» 

 

Στόχοι: 

 Η διαπίστωση ότι τα φυτά δεν είναι μόνο «πράσινα», αλλά και κόκκινα και 

κίτρινα κ.λ.π. 

 Η μακροσκοπική καταγραφή των διαφορετικών φυτικών χρωστικών. 

 Η πειραματική απομόνωση των διαφορετικών φυτικών χρωστικών. 

 Η πειραματική διαπίστωση ότι οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεν είναι μια και 

δεν είναι όλες πράσινες. 

 

Διδακτικά βήματα::  

  

1
ο
 Βήμα: Παρουσίαση ppt με θέματα: 

 

1. Σύντομη αναφορά στο φως (Τι είναι; Πώς δημιουργείται; Τι ιδιότητες έχει;) 

2. Γνωριμία με το ορατό φάσμα του φωτός 

3. Αναφορά στη ανθρώπινη όραση 

4. Συσχετισμός του φωτός και του χρώματος 

5. Σύντομη αναφορά στο χρώμα (Τι είναι; Πώς δημιουργείται; Πόσες κατηγορίες 

υπάρχουν;) 

 

2
ο
 Βήμα:  Γνωριμία και μελέτη των φυτικών χρωστικών: 
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 Μακροσκοπική παρατήρηση: 

 

1. φυτών σε γλάστρες με φύλλα διαφορετικού χρώματος. 

2. καρπών διαφορετικού χρώματος. 

 

Παρουσίαση ppt με θέμα: 

 

1. τις φυτικές χρωστικές 

2. τη δομή της χλωροφύλλης 

3. το φάσμα απορρόφησης της χλωροφύλλης  

4. τη διέγερση και την αποδιέγερση – ιονισμό της χλωροφύλλης. 

 Εκχύλιση των φωτοσυνθετικών χρωστικών από φύλλα σπανακιού (1
η
 εργαστηριακή 

άσκηση). 

 Χρωματογραφικός διαχωρισμός των φωτοσυνθετικών χρωστικών από φύλλα 

σπανακιού (2
η
 εργαστηριακή άσκηση). 

 

1
η
 Εργαστηριακή άσκηση: Εκχύλιση χλωροφύλλης 

 

Α. Απαιτούμενα όργανα και υλικά: 

 

 Φύλλα σπανακιού 

 Ποτήρι ζέσης 

 Λύχνος 

 Δοκιμαστικός σωλήνας 

 Οινόπνευμα  

 Βενζίνη 

 

Β. Πειραματικό μέρος 

 

1. Σε βραστό νερό προσθέτουμε φύλλα σπανακιού τεμαχισμένα σε μικρά κομμάτια. 

2. Ακολουθεί βρασμός για περίπου 5 λεπτά. 

3. Τα βρασμένα φύλλα τοποθετούνται σε οινόπνευμα όπου παραμένουν για 5 λεπτά. 

4. Μέρος του διαλύματος (χωρίς τα φύλλα) μεταφέρεται σε δοκιμαστικό σωλήνα και 

προσθέτουμε βενζίνη. Η τελική αναλογία πρέπει να είναι ένα μέρος βενζίνη προς τρία 

μέρη οινόπνευμα. 

5. Ανακινούμε καλά το σωλήνα και αφήνουμε το δείγμα σε ηρεμία και θερμοκρασία 

δωματίου. 

 

Γ. Ερωτήσεις: 

 

1.  Πόσες χρωματικές ζώνες προκύπτουν; 

2. Τι χρώμα έχει η υπερκείμενη φάση και γιατί; 

3. Τι χρώμα έχει/ουν οι υπόλοιπες φάσεις και γιατί; 

4. Ποιο/α είδη φωτοσυνθετικών χρωστικών βρίσκονται διαλυμένες σε κάθε φάση και 

γιατί; 

 

 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 216 - 

 

 

2
η
 Εργαστηριακή άσκηση: 

Χρωματογραφικός διαχωρισμός των φωτοσυνθετικών χρωστικών 
 

Α. Απαιτούμενα όργανα και υλικά: 

 

 Φύλλα σπανακιού 

 Γουδί 

 Ακετόνη 

 Διηθητικό χαρτί 

 Δοκιμαστικός σωλήνας 

 Οδοντογλυφίδα 

 

Β. Πειραματικό μέρος 

 

1. Ομογενοποιούμε σε γουδί που περιέχει 3ml ακετόνης, τεμαχισμένα φύλλα σπανακιού. 

2. Κόβουμε λεπτές ταινίες διηθητικού χαρτιού πάχους και πλάτους ανάλογων των 

διαστάσεων του δοκιμαστικού μας σωλήνα, ώστε να μην ακουμπούν στα τοιχώματά 

του. 

3. Εμποτίζουμε μια οδοντογλυφίδα με το διάλυμα από το γουδί και το ακουμπάμε 1 

εκατοστό μετά την άκρη της λεπτής ταινίας. 

4. Προσθέτουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα 1ml ακετόνης και τοποθετούμε την λεπτή 

ταινία σε αυτόν. 

5. Το δείγμα παραμένει σε ηρεμία και θερμοκρασία δωματίου για μια ώρα. 

 

Γ. Ερωτήσεις: 

 

1.  Πόσες χρωματικές ζώνες παρατηρείτε; 

2. Τι χρώμα έχει η κάθε ζώνη και γιατί; 

3. Να βρείτε ποιο/α είδη φωτοσυνθετικών χρωστικών αντιστοιχούν σε κάθε ζώνη, αφού 

συμβουλευτείτε το παρακάτω χρωματογράφημα. 
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3
η
 Διδακτική ενότητα:  «Πού γίνεται η φωτοσύνθεση;» 

 

Στόχοι: 

 

 Η εξοικείωση με τη χρήση μικροσκοπίου και τις βασικές αρχές προετοιμασίας και 

μικροσκοπικής παρατήρησης νωπών παρασκευασμάτων. 

 Η εφαρμογή τεχνικής χρώσης νωπών παρασκευασμάτων. 

 Η μικροσκοπική παρατήρηση των διαφορετικών πλαστιδίων. 

 

Διδακτικά βήματα::  

  

1
ο
 Βήμα: Παρουσίαση ppt με θέμα: 

 

 Τα είδη των πλαστιδίων 

 Το ρόλο των πλαστιδίων 

 Μικροσκοπικές τομές πλαστιδίων 

 

2
ο
 Βήμα:  Μικροσκοπική παρατήρηση τομών από καρπούς για καταγραφή: 

 

 Χλωροπλαστών 

 Χρωμοπλαστών και  

 Αμυλόκοκκων (3
η
 εργαστηριακή άσκηση). 

 

3
η
 Εργαστηριακή άσκηση: 

Μικροσκοπική παρατήρηση αμυλοκόκκων – πλαστιδίων 
 

Α. Απαιτούμενα όργανα και υλικά: 

 

 Πατάτα – Σπέρματα φασολιάς – Αλεύρι 

 Πιπεριά (κόκκινη, πορτοκαλί, κίτρινη) 

 Νυστέρι  

 Αντικειμενοφόρες πλάκες  

 Lugol  

 Νερό 

 Μικροσκόπιο  

 

Β. Πειραματικό μέρος 

 

I. Παρατήρηση αμυλοκόκκων: 

 

1. Ξύστε με το νυστέρι την επιφάνεια τομής μιας πατάτας και μεταφέρετε το υλικό σε 

μια αντικειμενοφόρο πλάκα. 

2. Προσθέτετε μια σταγόνα διαλύματος Lugol. 

3. Παρατηρείστε το παρασκεύασμα στο μικροσκόπιο. 

4. Επαναλάβατε τα παραπάνω βήματα με σπέρμα φασολιάς. 
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5. Επαναλάβατε τα παραπάνω βήματα με υλικό από το δοκιμαστικό σωλήνα που 

περιέχει αμυλοκόκκους αλευριού. 

6. Απαντήστε τις ερωτήσεις 1– 3. 

 

II. Παρατήρηση πλαστιδίων: 

 

1. Χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές ποικιλίες πιπεριάς και το νυστέρι σας 

παρασκευάστε με κατάλληλες τομές (κάθετα ή παράλληλα στον επιμήκη άξονα) τρία 

παρασκευάσματα. 

2. Μεταφέρετε τις τομές σε αντικειμενοφόρες πλάκες. 

3. Προσθέτετε νερό με τον υδροβολέα. 

4. Παρατηρήστε τα παρασκεύασματα στο μικροσκόπιο. 

5. Απαντήστε τις ερωτήσεις 4 – 5. 

 

Γ. Ερωτήσεις: 

 

1. Σχεδιάστε τα διαφορετικά είδη αμυλοκόκκων στην καλύτερη μεγέθυνση. 

2. Στα μικροσκοπικά παρασκευάσματα των αμυλόκοκκων, παρατηρήσατε τους 

αμυλόκοκκους: 

α. στο εσωτερικό κυττάρων 

β. στο εσωτερικό αμυλοπλαστών 

γ. μεμονωμένους έξω από κύτταρα ή κυτταρικά οργανίδια 

3. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αμυλοκόκκων που μπορούν να προσδιορίσουν την    

προέλευσή τους; Αν ναι, καταγράψτε αυτές τις διαφορές. 

4. Τι είδους πλαστίδια παρατηρήσατε στα κύτταρα της πιπεριάς; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

5. Τα πλαστίδια είχαν κεντρική ή περιφερική θέση στο κύτταρο; Γιατί τα πλαστίδια 

καταλάμβαναν τη συγκεκριμένη θέση και όχι κάποια άλλη; 

 

4
η
 Διδακτική ενότητα:  «Αντιδρώντα και Προϊόντα της φωτοσύνθεσης» 

 

Στόχοι: 

 Η κατανόηση της μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε χημική από τα φυτά. 

 Η πειραματική διαπίστωση της πρόσληψης διοξειδίου του άνθρακα και νερού από τα 

φυτά στο πλαίσιο της φωτοσύνθεσης. 

 Η πειραματική διαπίστωση της παραγωγής γλυκόζης και οξυγόνου από τα φυτά στο 

πλαίσιο της φωτοσύνθεσης. 

  

Διδακτικά βήματα::  

  

1
ο
 Βήμα:  Μελέτη της πρόσληψης και μεταφοράς νερού και θρεπτικών από το έδαφος   μέσω 

των ριζών: 

 μακροσκοπική παρατήρηση της μεταφοράς χρωστικής (διαλυμένης σε νερό) κατά 

μήκος της τομής ενός φυτικού βλαστού (4
η
 Εργαστηριακή άσκηση). 

 

2
ο
 Βήμα:  Μελέτη της πρόσληψης και αποβολής διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου  

                μέσω των στομάτων: 
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 μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων (καταφρακτικών κυττάρων και στοματικού 

πόρου) στην επιφάνεια φύλλων (5
η
 Εργαστηριακή άσκηση). 

 

3
ο
 Βήμα:  Ανίχνευση αμύλου σε φυτικές τροφές με διάλυμα Lugol (6

η
 Εργαστηριακή  

           άσκηση). 

 

4
ο
 Βήμα:  Προσδιορισμός του ενεργειακού περιεχομένου ποικίλων φυτικών τροφών 

                (7
η
 Εργαστηριακή άσκηση). 

 

4
η
 Εργαστηριακή άσκηση: 

Μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση της μεταφοράς 

χρωστικής κατά μήκος της τομής ενός φυτικού βλαστού. 
 

Α. Απαιτούμενα όργανα και υλικά: 

 

 Ποτήρι ζέσης 

 Νερό 

 Μελάνι 

 Σέλινο 

 Μαχαίρι 

 Οπτικό μικροσκόπιο 

 Αντικειμενοφόρες πλάκες 

 Καλυπτρίδες 

 Ξυραφάκι 

 Σταγονόμετρο 

 Λεπτή λαβίδα 

 

Β. Πειραματικό μέρος 

 

1. Σε ένα ποτήρι ζέσης διαλύουμε λίγο μελάνι σε νερό. 

2. Τοποθετούμε τρεις βλαστούς σέλινου στο ποτήρι ζέσης. 

3. Μετά από 24 ώρες κόβουμε τους βλαστούς και παρατηρούμε τη χρωστική στο 

εσωτερικό τους. 

4. Με το ξυραφάκι κόβουμε λεπτές τομές και τις προετοιμάζουμε κατάλληλα για 

μικροσκοπική παρατήρηση. 

5. Σχεδιάζουμε τα παρασκευάσματα και απαντούμε τις ακόλουθες ερωτήσεις.   

 

Γ. Ερωτήσεις-Παρατηρήσεις 

 

1. Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας στο σημείο τομής των βλαστών. 

2. Σε τι συμπεράσματα καταλήγετε μετά και την μικροσκοπική παρατήρηση των 

παρασκευασμάτων. 
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5
η
  Εργαστηριακή άσκηση: 

Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων της επιδερμίδας των φύλλων 
 

Α. Απαιτούμενα όργανα και υλικά: 

 

 Μικροσκόπιο 

 Αντικειμενοφόρες πλάκες 

 Καλυπτρίδες 

 Ξυραφάκι 

 Σταγονόμετρο 

 Λεπτή λαβίδα 

 Χαρτί κουζίνας ή διηθητικό χαρτί 

 Φύλλο από λάχανο 

 

Β. Πειραματικό μέρος 

 

1. Σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα ρίχνουμε μια σταγόνα νερού με το σταγονόμετρο. 

2. Κόβουμε με το ξυραφάκι ένα μικρό κομμάτι από την πάνω και ένα από την κάτω 

επιφάνεια του φύλλου (όσο περίπου το νύχι του μικρού μας δακτύλου) και τα 

τοποθετούμε πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα με προσοχή να μην διπλώσουν. Μετά 

καλύπτουμε τις τομές με καλυπτρίδα φροντίζοντας να μην εγκλωβιστούν φυσαλίδες 

αέρα. 

3. Απομακρύνουμε το νερό που βγαίνει έξω από την καλυπτρίδα με το χαρτί κουζίνας ή το 

διηθητικό χαρτί. 

4. Παρατηρούμε το παρασκεύασμα στο οπτικό μικροσκόπιο, ξεκινώντας από τη 

μεγέθυνση 4× και προχωρώντας στην 10× και 40×. 

5. Συμπληρώστε το φύλλο καταγραφής αποτελεσμάτων – παρατηρήσεων. 

 

Γ. Φύλλο καταγραφής – παρατηρήσεων 

 

1. Να σχεδιάσετε την εικόνα που παρατηρήσατε κατά την μικροσκόπηση στη μεγέθυνση που 

σας ζητάμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλμιου:          Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλμιου: 

   Μεγεθυντική ικανότητα αντικειμενικού:10×     Μεγεθυντική ικανότητα αντικειμενικού: 40× 

    Τελική μεγέθυνση παρασκευάσματος:               Τελική μεγέθυνση παρασκευάσματος:  

 

2. α) Ποιες διαφορές παρατηρείται μεταξύ των δύο παρασκευασμάτων; 

 β) Σε ποιο παρασκεύασμα παρατηρήσατε στόματα και γιατί;  

1
ο
 Παρασκεύασμα 

Πάνω επιφάνεια φύλλου 

2
ο
 Παρασκεύασμα 

Κάτω επιφάνεια φύλλου 
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3. Από πόσα κύτταρα αποτελείται ένα στόμα; 

4. Γιατί κλείνουν τα στόματα των φύλλων όταν υπάρχει ξηρασία; 

5. Γιατί τα καταφρακτικά κύτταρα των στομάτων διαθέτουν περισσότερους χλωροπλάστες  

    σε σχέση με τα γειτονικά επιδερμικά; 

 

6
η
 Εργαστηριακή άσκηση: 

Ανίχνευση σακχάρων σε φυτικές τροφές 
 

Α. Απαιτούμενα όργανα και υλικά: 

 

 Φυτικές τροφές 

 Ζωϊκές τροφές 

 Τρυβλίο Petri 

 Βάμμα ιωδίου 

 Σταγονόμετρο 

 

Β. Πειραματικό μέρος 

 

1. Τοποθετούμε τα κομματάκια από τις τροφές στο τρυβλίο Petri. 

2. Προσθέτουμε 2 – 3 σταγόνες από το βάμμα ιωδίου. 

3. Όπου καταγραφεί ιώδες χρώμα, αυτό αποτελεί ανίχνευση αμύλου.  

 4. Συμπληρώστε το φύλλο καταγραφής αποτελεσμάτων – παρατηρήσεων. 

 

Γ. Φύλλο καταγραφής αποτελεσμάτων – παρατηρήσεων 

 

1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α Τροφή Ανίχνευση 

αμύλου 

Μη ανίχνευση 

αμύλου 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2. Να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα που καταγράψατε στον παραπάνω πίνακα. 

 

7
η
 Εργαστηριακή άσκηση: 

Υπολογισμός ενεργειακού περιεχομένου τροφών 
 

Α. Απαιτούμενα όργανα και υλικά: 

 

 Φυστίκι 

 Ογκομετρικός κύλινδρος 

 Δοκιμαστικός σωλήνας 
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 Νερό 

 Θερμόμετρο 

 Λύχνος 

 Ζυγός ακριβείας 

 

Β. Πειραματικό μέρος 

 

1. Σε ογκομετρικό κύλινδρο μετράμε 20ml νερό και τα τοποθετούμε σε δοκιμαστικό σωλήνα. 

2. Υπολογίζουμε τη θερμοκρασία του νερού με  το θερμόμετρο. 

3. Ζυγίζουμε το φυστίκι στο ζυγό ακριβείας. 

4. Καίμε το φυστίκι στο λύχνο και βάζουμε το φλεγόμενο φυστίκι κάτω από το δοκιμαστικό 

σωλήνα. 

5. Όταν σβήσει η φλόγα μετράμε πάλι τη θερμοκρασία του νερού. 

6. Συμπληρώστε το φύλλο καταγραφής αποτελεσμάτων – παρατηρήσεων. 

 

Γ. Φύλλο καταγραφής αποτελεσμάτων – παρατηρήσεων 

 

1. Ποια διαφορά θερμοκρασίας καταγράψατε; 

2. Αν γνωρίζετε ότι η εκλυόμενη ενέργεια υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο να 

υπολογίσετε την ενέργεια που περικλείει το φυστίκι: 

Θερμίδες = Μάζα νερού σε γραμμάρια  x διαφορά θερμοκρασίας (°C)  

3. Πόσο αξιόπιστη πιστεύετε ότι είναι η παραπάνω μέθοδος. 

 

5
η
 Φάση: «Συμπεράσματα και ανακεφαλαίωση μέσω της παρουσίασης  

του μηχανικού αναλόγου του χλωροπλάστη.» 
 

 Παρουσίαση του μηχανικού αναλόγου του χλωροπλάστη. 

 

Το χρώμα στη φύση 
 

  Το φως έχει τις ιδιότητες ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Επιπλέον, μπορεί να ανακλάται, 

να διαχέεται, να διαθλάται, να εκπέμπεται, να απορροφάται, να εκτρέπεται, να σκεδάζεται και 

να αναλύεται. Η ανάλυση του φωτός στα επιμέρους χρώματα είχε γίνει αντιληπτή από τη 

δημιουργία του ουράνιου τόξου, αλλά μελετήθηκε για πρώτη φορά από τον Νewton με τη 

βοήθεια ενός πρίσματος. 

  Το ορατό φως αποτελεί μια πολύ μικρή περιοχή των ακτινοβολιών.   

  Το χρώμα είναι η αίσθηση που δημιουργείται στο μάτι κατά την ανίχνευση φωτεινής 

ακτινοβολίας συγκεκριμένου μήκους κύματος. Κάθε χρώμα έχει συγκεκριμένο μήκος 

κύματος. Το κόκκινο έχει το μεγαλύτερο και το ιώδες το μικρότερο. Τα αντικείμενα είναι 

χρωματιστά γιατί απορροφούν κάποια χρώματα και ανακλούν κάποια άλλα, για παράδειγμα 

το γρασίδι ανακλά μόνο το πράσινο χρώμα, ενώ απορροφά όλα τα άλλα χρώματα. 

  Βασικά (ή πρωτογενή) χρώματα είναι αυτά τα οποία όταν συνδυαστούν μεταξύ τους 

μπορούν να παράγουν όλους τους δυνατούς χρωματισμούς. Τα χρώματα που προκύπτουν από 

τον συνδυασμό των βασικών λέγονται δευτερογενή. 

 Πρωτογενή χρώματα: κόκκινο, πράσινο, μπλε.  ΛΕΥΚΟ 

 κίτρινο, κυανό, majenda (μαγεντιανό ερυθρό).  ΜΑΥΡΟ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
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 τριτογενή χρώματα, γιατί παράγονται από συνδυασμό των πρωτογενών και των 

δευτερογενών μεταξύ τους: το κοραλί, το χρυσό, το λαδί, το κυανό, το αυτοκρατορικό 

μπλε και το ματζέντα.  

  Το φως στην πραγματικότητα είναι αόρατο! Βλέπουμε μόνο ότι φωτίζεται ή εκπέμπει φως 

και όχι το ίδιο το φως (οπτικός δίσκος Newton). 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. Σχολικό εγχειρίδιο Βιολογίας Β΄ Λυκείου 

2. Εργαστηριακοί οδηγοί Βιολογίας Α΄, Β΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυκείου  

3. Biology a functional approach MBV Roberts Εκδόσεις Nelson 

4. Βιοχημεία Carlson  

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στις συγγραφείς. 
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Διερεύνηση και κατασκευή της  απλούστερης θερμικής μηχανής. 

Μηχανή θερμού αέρα Stirling 
 

Γεράγγελος Ι. Αθανάσιος, Φυσικός, 13
ο
 Γυμνάσιο Περιστερίου, geraggel[a]otenet.gr 

 

  Νομίζω ότι η μελέτη και η κατασκευή μιας απλής θερμικής μηχανής παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για κάποιους από τους μαθητές μας στο Γυμνάσιο. 

  Παρουσιάζω τα φύλλα εργασίας με τα  βήματα που, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να  

πραγματοποιήσουν οι μαθητές σε ομάδες 3 – 4 ατόμων για την κατανόηση της  λειτουργίας 

και την κατασκευή μιας απλής μηχανής εξωτερικής καύσης θερμού αέρα (Stirling)  με 

ανακαλυπτική  διερευνητική  εκπαιδευτική διαδικασία.  

  Σαν βοηθητικό υλικό έχω δημιουργήσει και μικροεφαρμογή Java για την καλύτερη 

κατανόηση του θέματος.   

  Τα βασικά της εξαρτήματα είναι ένας δοκιμαστικός σωλήνας με μήκος 15 – 20 cm, και μια 

γυάλινη σύριγγα 5 – 10 ml.  

 

Φύλλα εργασίας 

 

Υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε: 

 

Δοκιμαστικός σωλήνας 

Λεκάνη με νερό. 

Πλαστικό σωληνάκι (για ενυδρεία) 

Φελλός 

Σύριγγα (γυάλινη) 

3 – 4 Μπίλιες  

Μικρή λάμπα οινοπνεύματος      

 

1) Τι νομίζετε ότι θα συμβεί αν ζεστάνουμε την άκρη του δοκιμαστικού σωλήνα; 

Συζήτηση στην ομάδα. 

…………………………………………………………………………………………………

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

2) Ανάψτε τη λάμπα οινοπνεύματος και παρατηρήστε τι συμβαίνει. 

  Παρατηρούμε ότι  μετά από λίγο  

…………………………………………………………………………………………………

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

2α) Τι περιέχουν οι φυσαλίδες που βλέπετε να βγαίνουν από τον σωλήνα;    

      Συζήτηση στην ομάδα. 

…………………………………………………………………………………………………

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

2β) Γιατί συμβαίνει αυτό; (Να βγαίνουν φυσαλίδες) 

(Ο αέρας ζεσταίνεται και μεγαλώνει ο όγκος του.) 

…………………………………………………………………………………………………

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

2γ) Μήπως γνωρίζετε πως ονομάζετε αυτό το φαινόμενο; 

(Διαστολή.) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

mailto:geraggel@otenet.gr
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3α) Τι νομίζετε ότι θα παρατηρήσουμε  αν σβήσουμε τη  λάμπα και περιμένουμε λίγη ώρα; 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 Σβήστε τη λάμπα και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

3β) Γιατί νομίζετε ότι ανέβηκε το νερό μέσα στο σωληνάκι; 

 …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

α) Όταν κρυώνει ο αέρας  μικραίνει ο όγκος του. Το νερό παίρνει ρε τη θέση του αέρα που 

έφυγε. 

β) Όταν κρυώνει ο αέρας μικραίνει η πίεση του αέρα που περιέχει ο σωλήνας και η 

ατμοσφαιρική πίεση «σπρώχνει» το νερό μέσα στο σωλήνα. 

 

4) Βγάζουμε το σωληνάκι από το νερό και στην άκρη του συνδέουμε μια σύριγγα.  

 Τι νομίζετε ότι θα συμβεί αν ζεστάνουμε την άκρη του δοκιμαστικού σωλήνα;  

Συζήτηση στην ομάδα.  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4α) Ανάψτε τη λάμπα  και παρατηρήστε τι συμβαίνει. 

……………………………………………………………………………………..…… 

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

(Παρατηρούμε ότι  μετά από λίγο  το έμβολο της σύριγγας ανεβαίνει) 

 

4β) Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό;  

(Ο αέρας ζεσταίνεται και μεγαλώνει ο όγκος του.) 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

4γ) Μήπως γνωρίζετε πως ονομάζετε αυτό το φαινόμενο; 

(Διαστολή.) 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

5) Τι νομίζετε ότι θα παρατηρήσουμε αν απομακρύνουμε τον δοκιμαστικό σωλήνα από την 

φωτιά και περιμένουμε λίγη ώρα; 
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…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

(Καθώς ο αέρας του σωλήνα κρυώνει ο όγκος του μειώνεται (συστέλλεται) και το έμβολο 

κατεβαίνει). 

 

6) Τοποθετούμε μέσα στο δοκιμαστικό 

σωλήνα 2-3 μπίλιες με διάμετρο 2-3 χιλιοστά 

μικρότερη από τη διάμετρο του δοκιμαστικού 

σωλήνα. 

 

6α) Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στο έμβολο αν 

στρέψουμε  πάνω κάτω με το χέρι μας τον 

δοκιμαστικό σωλήνα; 

………………………………………………

………………………………………….…… 

………………………………………………

………………………………………….…… 

Κινήστε με το χέρι σας τον σωλήνα πάνω κάτω. 

Τι παρατηρήσατε; 

…………………………………………………………………………………………………

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

(Δεν παρατηρούμε καμία κίνηση στο έμβολο της σύριγγας). 

 

7) Θερμαίνουμε την άκρη του δοκιμαστικού σωλήνα και μετά από λίγη ώρα κινούμε ξανά 

τον σωλήνα πάνω κάτω. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί; 

…………………………………………………………………………………………………

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

7α) Θερμάνετε την άκρη του σωλήνα και στρέψτε τον πάνω κάτω. 

Περιγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 

…………………………………………………………………………………………………

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

7β) Πως δικαιολογείτε την παρατήρηση σας ότι δηλ. όταν οι μπίλιες βρίσκονται στη ψυχρή  

άκρη του σωλήνα το έμβολο της σύριγγας σιγά – σιγά βγαίνει από τον σωλήνα του  ενώ όταν 

οι μπίλιες κινούνται προς το θερμαινόμενο  μέρος του δοκιμαστικού σωλήνα το έμβολο της 

σύριγγας εισέρχεται  απότομα στον σωλήνα του. 
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………………………………………………………………………………………………….

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

 

  Σκεφθείτε μήπως αντί να στρέφουμε  με το χέρι μας πάνω κάτω τον δοκιμαστικό σωλήνα 

μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια διάταξη  ώστε η κίνηση του δοκιμαστικού σωλήνα και 

της σύριγγας να γίνεται αυτόματα;  Να φτιάξουμε δηλαδή μια μηχανή θερμού αέρα (Stirling) 

 

(Μπορούμε να στηρίξουμε κατάλληλα σε βάση τον  

δοκιμαστικό σωλήνα  ώστε να μπορεί να περιστραφεί γύρω 

από κάποιον άξονα πάνω κάτω  και επίσης να 

σταθεροποιήσουμε το έμβολο της σύριγγας. Όταν η σύριγγα 

ανυψώνεται  θα ανυψώνει  την ψυχρή άκρη  του 

δοκιμαστικού σωλήνα και οι μπίλιες  θα κινούνται προς τη 

θερμή άκρη του σωλήνα.  Όταν η σύριγγα πέφτει  θα 

χαμηλώνει  και η ψυχρή άκρη  του δοκιμαστικού σωλήνα 

και οι μπίλιες  θα κινούνται προς την ψυχρή περιοχή). 

 

 
 

Μηχανή Θερμού αέρα  (Stirling) 
 

Διαδικασία  1→2   Διαστολή του αέρα  στο θερμό άκρο του δοκιμαστικού σωλήνα. 

Θερμότητα μεταφέρεται στο αέριο, το αέριο διαστέλλεται μεγαλώνει ο όγκος του και  η  

σύριγγα ανεβαίνει. 

 

 Διαδικασία  2→3    Καθώς οι μπίλιες κινούνται προς το θερμό άκρο του δοκιμαστικού 

σωλήνα,  αέριο μετατοπίζεται από το θερμό άκρο του δοκιμαστικού σωλήνα προς το ψυχρό 

άκρο, το αέριο με αυτή την  κίνηση του μεταφέρει θερμότητα στα τοιχώματα του 

δοκιμαστικού σωλήνα  και της σύριγγας και έτσι η πίεση του μικραίνει. 

 

   

 

 

 

Διάγραμμα Πίεσης – Όγκου  

για τον κύκλο 
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Διαδικασία  3→4     Λόγω της προηγούμενης μεταφοράς θερμότητας από το αέριο, το αέριο 

ψύχεται, ο όγκος του μικραίνει, και η σύριγγα κατεβαίνει απότομα. Οι μπίλιες  τώρα 

κινούνται προς το ψυχρό άκρο. 

 

Διαδικασία  4→1   Καθώς οι μπίλιες κινούνται προς το ψυχρό άκρο, ψυχρότερο αέριο 

μετατοπίζεται  από το ψυχρό άκρο του δοκιμαστικού σωλήνα προς το θερμό άκρο, το αέριο 

θερμαίνεται από τα θερμά τοιχώματα του δοκιμαστικού σωλήνα και μεγαλώνει η πίεση του.  

Ο κύκλος επαναλαμβάνεται.  

 

Αναγκαίες ρυθμίσεις για τη λειτουργία. 
 

Αν και η λειτουργία φαίνεται απλή υπάρχουν αρκετοί  παράγοντες που πρέπει να ρυθμίσουμε  

για να πετύχουμε να λειτουργήσει η συσκευή. 

 

Ποιοι νομίζετε ότι μπορεί να είναι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία της; 

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

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

 

(α) H θέση του άξονα περιστροφής του σωλήνα.   

β) Ο αρχικός όγκος αέρα στη σύριγγα. 

γ) Η ένταση της φλόγας. 

δ) Πόσες μπίλιες θα βάλουμε στο σωλήνα.) 

 

  Αν λοιπόν η συσκευή που κατασκευάσατε δεν λειτουργεί πρέπει να τροποποιήσετε 

κάποιους από τους παραπάνω παράγοντες. 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. http://www.stirlingengine.com     American Stirling Company      

2. http://www.pegna.com/page018.htm  Stirling Engines and Construction Tricks   

3. http://stirling.uh-lab.de/theme_3.html    

4. http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/stirling/testtube01/index_e.html 

 

*Το copyright των σχημάτων ανήκει στον συγγραφέα. 

 

 

 

 

 

 

http://www.stirlingengine.com/
http://www.pegna.com/page018.htm
http://stirling.uh-lab.de/theme_3.html
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/stirling/testtube01/index_e.html
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Τρέφομαι και επικοινωνώ με τη βοήθεια του ήλιου 
 

Μαθητές: Γαλαίου Δέσποινα, Γκιώνη Κατερίνα, Εμμανουήλ Δαναή,  

Κρητικίδης Δημήτριος, Περκολάϊ Σάρα, Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος,  

Σπανάκου Παρασκευή, Τόλιος Γιώργος, 

Αγγελίδου Ευαγγελία, Μπαλάσκας Νικόλαος και Παππάς Νικόλαος 

 ΕΠΑ.Λ. Ελληνικού 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

Δρούγκα Αναστασία, Φυσικός, adrouga[a]yahoo.gr 

 

Εισαγωγή 
 

  Η εργασία μας  εντάσσεται στην ενότητα «Η Επιστήμη και ο Βιώσιμος Κόσμος μας». 

  Δίνουμε λύση στο πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος αξιοποιώντας τον ήλιο που 

μας δίνει καθαρή ενέργεια, κάνουμε οικονομία στους φυσικούς πόρους και δεν 

επιβαρυνόμαστε οικονομικά.      

  Στο ερώτημα «πως μπορώ να διαβιώσω χωρίς να επιβαρύνω το περιβάλλον 

καλύπτοντας τις βασικές μου ανάγκες;», οι μαθητές προσδιόρισαν πρώτα ποιές είναι οι 

βασικές τους ανάγκες και μετά έδωσαν λύσεις προτείνοντας 2 κατασκευές. 

  Ως πρωταρχική ανάγκη για τη διαβίωση θεώρησαν τη διατροφή και ως δευτερεύουσα την 

επικοινωνία.  

  Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας ώστε  να προστατέψουμε 

το περιβάλλον από επιπλέον μόλυνση.  

  Έτσι  πρότειναν ως λύση για το ψήσιμο του φαγητού 

την κατασκευή ηλιακού φούρνου, επειδή κατοικούμε 

σε μια πόλη με μεγάλη ηλιοφάνεια και για πολλούς 

μήνες  ετησίως.  

  Ένας καθρέφτης εκτός από το να καθρεπτιζόμαστε 

μπορεί  να ψήσει το φαγητό μας, προκαλώντας 

πολλαπλές ανακλάσεις της ηλιακής ακτινοβολίας και 

εγκλωβίζοντας την στο εσωτερικό του φούρνου το 

οποίο το έχουμε επενδύσει με αλουμινόχαρτο. 

  Με αυτή την κατασκευή οι μαθητές 

συνειδητοποίησαν την ωφελιμότητα της ανάκλασης 

και μάλιστα είδαν στην πράξη τα μεγάλα ποσά 

θερμότητας που αναπτύσσονται από τις πολλαπλές 

ανακλάσεις στο εσωτερικό του φούρνου. 

  Βάψαμε το φούρνο με μαύρο χρώμα για να 

πετύχουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορροφητικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας. 

  Επίσης σκεπάσαμε το φούρνο με plexy glass που ως διαφανές μέσο απορροφά την ηλιακή 

ακτινοβολία και συγχρόνως την εμποδίζει να επιστρέψει στο εξωτερικό περιβάλλον. 

  Έτσι  αναπτύσσονται μέσα στο φούρνο μεγάλα ποσά θερμότητας μάλιστα κάποιες μέρες 

είδαμε το μεσημέρι το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 180
ο
 C. 

  Αρχίσαμε να πειραματιζόμαστε για τις δυνατότητες του φούρνου ψήνοντας διάφορα φαγητά 

όπως χοιρινό με πιπεριές, μπριζόλες με πατάτες, τσιπούρες, λαβράκια κ.α.  

mailto:adrouga@yahoo.gr
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  Διαπιστώσαμε ότι τα κρεατικά ψήνονται ποιο εύκολα από ότι τα λαχανικά. Τα λαχανικά 

θέλουν υψηλή θερμοκρασία ενώ ο φούρνος ψήνει σε μέτριες γι αυτό δεν υπάρχει κίνδυνος να 

καεί το φαγητό όση ώρα και αν το αφήσουμε.  

  Το σημαντικότερο για τη διατροφή μας ήταν ότι ψήνοντας σε χαμηλές θερμοκρασίες, δεν 

καταστρέφονται οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία των υλικών που χρησιμοποιούμε.  

  Μάθαμε για τις ιδιότητες του φωτός πειραματιζόμενοι και γι’ αυτό αυτή η γνώση δεν θα 

είναι εφήμερη. 

  Διαπιστώσαμε ότι το σημαντικότερο είναι να κάνεις τη γνώση ωφέλιμη, να παίρνεις 

ικανοποίηση  αναπτύσσοντας δεξιότητες, και να τη μοιράζεσαι με το ευρύ κοινό.   

 

Η ανάγκη της επικοινωνίας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα 
 

  Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν την ανάγκη να επικοινωνήσουν από μακρινές 

αποστάσεις.  
  Είναι γνωστές οι φρυκτωρίες που ήταν ένα σύστημα συνεννόησης στην αρχαία Ελλάδα με 

σημάδια που μεταβιβάζονταν από περιοχή σε περιοχή με τη χρήση πυρσών στη διάρκεια της 

νύκτας (φρυκτός=πυρσός και ώρα=φροντίδα). Ο Αισχύλος, στο έργο του Αγαμέμνων,  

περιγράφει την είδηση της πτώσης της Τροίας, η οποία μεταδόθηκε ως τις Μυκήνες με τις 

φρυκτωρίες.  

  Οι  ακτίνες του φωτός ήταν αυτές που από βουνό σε βουνό έστελναν το μήνυμα όσο μακριά 

ήθελαν. Από τότε πέρασαν χρόνια και χρόνια η επιστήμη εξελίσσονταν δίνοντας τις 

ανακαλύψεις της στην Τεχνολογία η οποία ανά τους αιώνες έδινε καινούργια μέσα 

επικοινωνίας. Έτσι από τον Τηλέγραφο και τα σήματα Μορς φτάσαμε στα σταθερά και 

κινητά τηλέφωνα, στην τηλεόραση και στον υπολογιστή.  

 Σε όλους αυτούς τους αιώνες τα τεχνολογικά μέσα μπορεί να αλλάξανε αλλά η επικοινωνία 

και σήμερα στηρίζεται στην πρώτη ιδέα που είχαν οι Αρχαίοι  Έλληνες, το φως.  

  Σήμερα που το κινητό τηλέφωνο είναι το πλέον απαραίτητο εξάρτημα ενός εφήβου (αυτή η 

εξάρτηση δυστυχώς υποκρύπτει έναν μικρό έως μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας) οι μαθητές 

πρότειναν την κατασκευή ηλιακού φορτιστή, δίνοντας έτσι λύση στο πρόβλημα της 

επικοινωνίας όχι μόνο όταν βρίσκονται σε μέρος που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και 

εκεί που υπάρχει, γιατί έχουμε μάθει χρησιμοποιώντας ρεύμα από το δίκτυο της ΔΕΗ 

επιβαρύνουμε επικίνδυνα το περιβάλλον (Στην επίσκεψη μας στην Ανάβρα Μαγνησίας ο 

πρώην κοινοτάρχης κ. Τσουκαλάς τόνισε «μόνο με το άνοιγμα του διακόπτη προκαλείται 

τόση μόλυνση που έχει ως αποτέλεσμα ένα παιδί σε κάποιο σημείο του πλανήτη να 

αρρωστήσει ή να πεθάνει»).  

   Έτσι όπου και αν βρισκόμαστε βουνό ή θάλασσα μπορούμε να φορτίσουμε το κινητό  με 

ρεύμα που έχει αποθηκευθεί σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από την ηλιακή ακτινοβολία.  

  Η διάταξη αποτελείται από ένα μικρό ηλιακό πάνελ, 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, 

μπαταριοθήκη, καλώδια, 5 κλέμες, 2 διόδους, 2 θύρες USB. 

  Προμηθευθήκαμε τα υλικά και κάναμε τις συνδέσεις όπως φαίνονται στη διάταξη της 

εικόνας 1 και ο φορτιστής ήταν έτοιμος. 

  Η ικανοποίηση που νιώσαμε, όταν είδαμε το κινητό μας να φορτίζεται δεν περιγράφεται.  

  Μπορούμε να φορτίζουμε το κινητό μας την ημέρα απευθείας από τον ήλιο αλλά και τη 

νύχτα διότι  στο δευτερεύον κύκλωμα αποθηκεύεται ενέργεια στις μπαταρίες. Έτσι έχουμε 

επάρκεια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.  

  Η παρουσίαση της εργασίας έγινε σε PowerPoint που περιέχει διαφάνειες όπου οι μαθητές 

περιγράφουν τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, video που εκφράζουν την ανάγκη 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CF%81%CF%83%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82
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ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για αειφορία, προστασία του περιβάλλοντος και των 

φυσικών πόρων και τον τρόπο κατασκευής των συσκευών τους βήμα-βήμα.  

 

 
Εικόνα 1 

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στην συγγραφέα. 
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Τα χρωμοσώματα συστήνονται… 
 

Μαθητές: Δαδιώτη Ελένη, Κουτρελάκου Μαρία, Κυριαζοπούλου Κατερίνα, 

Κωστέα Καλλίνα, Λιβέρης Νίκος, Περιστερίδης Ιάκωβος, 

Ράππα Ελισάβετ και Ρέλιας Κωνσταντίνος 
6

ο
 Γενικό Λύκειο Αιγάλεω 

 

                       Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

 

Ζαφειροπούλου Αργυρούλα, Βιολόγος, argzafeiro[a]yahoo.gr 

 

Περίληψη 
 

  Η διδακτική παρέμβαση που περιγράφεται ακολούθως πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 

υλοποίησης διδακτικού σεναρίου που αναφέρεται στην ενότητα «Γενετική: Γονιδιακές 

μεταλλάξεις – Χρωμοσωμικές ανωμαλίες» του μαθήματος της Βιολογίας της Β΄ τάξης του 

Λυκείου. Το πρωτόκολλο εργασίας που ακολουθήθηκε ήταν: 1. Προετοιμασία σε θεωρητικό 

επίπεδο 2. Παιχνίδι ρόλων – δημιουργία συνθετικής εργασίας ομάδων: πολυμεσικού 

διαδραστικού καρυότυπου. Οι μαθητές/-τριες εργάσθηκαν σε ομάδες των 4 – 5 ατόμων. 

Ακολούθησε παρουσίαση της εργασίας τους και συζήτηση. Τέλος, έγινε αξιολόγηση της 

εργαστηριακής αυτής παρέμβασης από τους μαθητές/-τριες με απάντηση φύλλων 

αξιολόγησης. Από αυτήν προέκυψε ότι η δημιουργία και η παρουσίαση  του διαδραστικού 

καρυότυπου από τους ίδιους τους μαθητές/-τριες, ενίσχυσε σημαντικά την κατανόηση των 

σχετικών βιολογικών εννοιών, ενώ προσέλκυσε έντονα το ενδιαφέρον τους και βελτίωσε 

αισθητά τη γνώμη τους για το μάθημα της βιολογίας.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: Γονίδιο, χρωμοσώματα, πολυμεσικός – διαδραστικός καρυότυπος, 

μετάλλαξη, βιωματική μάθηση, νέες τεχνολογίες, παρουσίαση εργασίας, αξιολόγηση.  

 

Εισαγωγή/Θεωρητική θεμελίωση 
 

  Το «Νέο Σχολείο» θέτει τους μαθητές/-τριες στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αποτελεί ένα σχολείο ανοιχτό 

στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο 

χώρο της εκπαίδευσης συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα τελευταία χρόνια η χρήση 

τους κερδίζει συνεχώς έδαφος και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Με τη σωστή αξιοποίησή τους οι μαθητές/-τριες θα μπορούν να λειτουργήσουν  

ως μία κοινότητα μάθησης όπου θα ανταλλάσσουν γνώσεις, απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό 

με στόχο τη βελτίωση της διδακτικής πράξης. 

  Σύμφωνα με τα δεδομένα πρόσφατων ερευνητικών μελετών οι υπολογιστές παρουσιάζουν 

πολλές εκπαιδευτικές δυνατότητες. Κάνουν τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, 

παρουσιάζουν τα γεγονότα και τις πληροφορίες με πολλαπλό τρόπο (κείμενο – ήχος – 

εικόνα), τονίζουν τον ενεργητικό ρόλο των μαθητών/-τριών στη διαδικασία της μάθησης, 

παρέχουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνδέουν τη 

μαθησιακή δραστηριότητα με την καθημερινή ζωή και δημιουργούν ποιοτικότερες συνθήκες 

συνεργατικής μάθησης. 

mailto:argzafeiro@yahoo.gr
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  Η ανάπτυξη της φιλικής σχέσης μαθητών/-τριών  και υπολογιστών αποτελεί ένα πολύτιμο 

εργαλείο η αξιοποίηση του οποίου στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών/-τριών και να προσφέρει πολύπλευρες και 

ουσιαστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες. Κάτω από αυτό το πρίσμα το σχολικό εργαστήριο πέρα 

από τα συμβατικά οπτικοακουστικά μέσα έχει την δυνατότητα να εισάγει και διαδραστικά 

μέσα. Οι σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση οδηγούν στο συμπέρασμα πως αυτή 

διευκολύνεται σε ένα περιβάλλον πρόκλησης και παιχνιδιού. Η εξερεύνηση σε ένα 

πολυμεσικό – διαδραστικό περιβάλλον εμπεριέχει το παιχνίδι.  

  Η  διαδραστική εμπειρία κατά την οποία οι μαθητές/-τριες συμμετέχουν ενεργά με φυσικό, 

νοητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τρόπο σχεδιασμένη για να προκαλεί τη συμμετοχή 

με όλες τις αισθήσεις αποσκοπεί να παροτρύνει τον πειραματισμό, την κατασκευή, την 

εξερεύνηση, την περιέργεια, την κριτική σκέψη στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος ψυχαγωγίας. 

Το «Νέο Σχολείο» καλείται να συμπορευτεί με τη  νέα ψηφιακή εποχή. 

 

Διδακτική προσέγγιση 
 

Α.  Προαπαιτούμενες γνώσεις 
 

  Οι μαθητές/-τριες  της  Β΄ Λυκείου έχουν ήδη  διδαχθεί:   

 Τη χημική σύσταση του κυττάρου: Η χημεία της ζωής (1.1) – μακρομόρια (1.2).  

 Τη δομή του ευκαρυωτικού κυττάρου: μία περιήγηση στο εσωτερικό του 

κυττάρου(2.3). Τον κύκλο ζωής του κυττάρου (4.1). 

 Από τη μοριακή γενετική (4.2): Αντιγραφή DNA, μεταγραφή, μετάφραση, γενετικό 

κώδικα – την έννοια  του γονιδίου και  των αλληλόμορφων γονιδίων – την οργάνωση 

του γενετικού υλικού των ευκαρυωτικών κυττάρων: νουκλεόσωμα, χρωματίνη, 

χρωμόσωμα.   

 Την κυτταρική διαίρεση (4.3): Μίτωση – μείωση και τη βιολογική τους σημασία. 

 Τον καρυότυπο (4.3). 

 

Β. Εναλλακτικές ιδέες 
 

  Οι μαθητές/-τριες έχουν οικοδομήσει τις γνώσεις τους από το φυσικό, σχολικό, κοινωνικό 

και τεχνολογικό περιβάλλον τους.  Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι για την  πλειονότητα  

αυτών  ισχύουν τα εξής: 

 Οι μεταλλάξεις είναι γνωστές σε αυτούς ως  παράγοντας επιβλαβής για τους 

οργανισμούς και τις συνδέουν μόνο με την εμφάνιση ασθενειών και όχι με την 

ποικιλομορφία των οργανισμών. 

 Δεν συνδέουν τις μεταλλάξεις με το γενετικό υλικό και τις λειτουργίες του. 

 Θεωρούν ότι οι μεταλλάξεις αφορούν μόνο τα γαμετικά και όχι τα σωματικά κύτταρα. 

 Δυσκολεύονται να αντιληφθούν τους μηχανισμούς που πραγματοποιούνται σε 

μοριακό και κυτταρικό επίπεδο και συνδέονται με τις μεταλλάξεις (αντιγραφή DNA – 

μείωση).   

 Θεωρούν πως «τα μη ορατά δεν υπάρχουν».  
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Γ. Διδακτικοί στόχοι: 
   

  Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Στο τέλος της διδασκαλίας της ενότητας  οι μαθητές/-

τριες θα πρέπει  να είναι ικανοί: 

 Να ορίζουν τις μεταλλάξεις ως μία από τις κατηγορίες γενετικών αλλαγών σε 

σωματικά και γαμετικά κύτταρα και να προσδιορίζουν  τους παράγοντες που τις 

προκαλούν. 

 Να αναγνωρίσουν την αξία των μεταλλάξεων ως παράγοντα που οδηγεί σε γενετική  

ποικιλομορφία των οργανισμών  και αποτελεί  υλικό για την εξέλιξη τους. 

 Να διακρίνουν τις μεταλλάξεις σε γονιδιακές μεταλλάξεις και χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες. 

 Να ονομάζουν τα είδη των γονιδιακών μεταλλάξεων και να εξηγούν γιατί οδηγούν 

στη δημιουργία νέων αλληλόμορφων γονιδίων. 

 Να διακρίνουν  τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε αριθμητικές και δομικές, να 

ονομάζουν τα είδη τους και να περιγράφουν τι έχει συμβεί στην περίπτωση του 

συνδρόμου Down. 

 Να αιτιολογούν την εκδήλωση γενετικών ασθενειών εξαιτίας των αλλαγών της 

γενετικής πληροφορίας. 

 

  Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: Τα οφέλη που αναμένονται για τους μαθητές/-

τριες είναι: 

 Να αποκτήσουν εμπειρία αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών μέσω 

ιστοεξερεύνησης. 

 Να αναπτύξουν την ικανότητα  επιλογής και αξιοποίησης των πληροφοριών καθώς 

και παρουσίασης των δεδομένων τους. 

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων – λογισμικών, που τους 

παρέχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν  και να επεξεργάζονται σύνθετες 

πληροφορίες με ποικίλους τρόπους. 

 

  Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Τα μαθησιακά οφέλη προκύπτουν με την επίτευξη 

των ακόλουθων συναισθηματικών και ψυχοκινητικών στόχων: 

 

Συναισθηματικοί: 

 Να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον τους ώστε να αποκτήσουν θετική στάση για το 

μάθημα της Βιολογίας. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και  αρμονικής συνεργασίας για την επίλυση 

προβλημάτων. 

 Να αξιοποιήσουν τη γνώση που θα αποκτήσουν στην καθημερινή τους ζωή με την  

απόκτηση νέων θετικών στάσεων (π.χ. αποδοχή διαφορετικότητας ατόμων με 

γενετικές ασθένειες).  

 

Ψυχοκινητικοί: 

 Να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση 

(βιωματική, διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση).   

 Να ενεργοποιηθεί η δημιουργικότητα τους και να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες. 

 Να δημιουργήσουν στον υπολογιστή μία διαδραστική εφαρμογή που θα λειτουργήσει 

ως προσομοίωση καρυότυπου. 
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Δ. Μεθοδολογική προσέγγιση 
 

  Μέθοδοι: Η υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης βασίζεται σε μεθοδολογίες 

«βιωματικής μάθησης» με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Συνδυάζει  την συζήτηση, τη 

διδασκαλία σε ομάδες, την καθοδηγούμενη ανακάλυψη και τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου.  

 

  Μορφές: Η επικοινωνία καθηγητή – μαθητών/-τριών βασίζεται στη διαλεκτική μορφή 

διδασκαλίας, ενώ η συνεργασία των μαθητών/-τριών μεταξύ τους σε ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες. 

 

  Διδακτικές αρχές: αρχή της ενεργού συμμετοχής, δράσης και αυτενέργειας, αρχή της 

ελάχιστης βοήθειας, αρχή του μαθαίνω κάνοντας (learning by doing), αρχή της 

βιωματικότητας και αρχή της εποπτείας. 

 

  Χρήση διαθέσιμου λογισμικού: Περιβάλλοντα καθοδηγούμενης ανακάλυψης και 

διερεύνησης: Το λογισμικό «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ – Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ», φυλλομετρητής, 

3D animation, κατάλληλα videos, δυναμική παρουσίαση Prezi.  

 

Ε. Προγραμματισμός /Οργάνωση της διδασκαλίας/ 

 Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
 

  Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια υλοποίησης:  4  διδακτικές  ώρες. 

  

1
η
 – 2

η
  διδακτική ώρα: Προετοιμασία σε θεωρητικό επίπεδο 

  Στο εργαστήριο της πληροφορικής με ομάδες των 3 – 4 μαθητών/-τριών, ένα υπολογιστή 

ανά ομάδα και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί σε αίθουσα 

διδασκαλίας όπου υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο με έναν υπολογιστή, προβολικό μηχάνημα 

και χρήση αυτών από τον εκπρόσωπο της κάθε ομάδας για την παρουσίαση των εργασιών 

αλλά και από τον εκπαιδευτικό για την προβολή παρουσίασης και videos. Οι μαθητές/-τριες 

για την προετοιμασία της θεματικής υποενότητας θα αξιοποιήσουν το διαδίκτυο για την 

αναζήτηση πληροφοριών και το λογισμικό: «Βιολογία Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου» που είναι ένα 

περιβάλλον δραστηριοτήτων με πολυμεσικό υλικό και είναι εύκολο στη χρήση του. Τέλος, θα 

υπάρχει αντίστοιχο φύλλο εργασίας ανά ομάδα. 

 

3
η
 διδακτική ώρα:  Δημιουργία πολυμεσικού – διαδραστικού καρυότυπου 

  Στο εργαστήριο της πληροφορικής διατηρώντας την  ίδια,  με την 1
η
 – 2

η
 διδακτική ώρα, 

σύνθεση ομάδων. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας απαιτείται ένας υπολογιστής ανά 

ομάδα, το λογισμικό Power Point Microsoft Office, το πρόγραμμα ηχογράφησης Audacity, 

ένα μικρόφωνο για τη δημιουργία των αρχείων ήχου  καθώς και ένα φύλλο εργασίας που θα 

αποτελέσει τον οδηγό των ομάδων. 

 

4
η
 διδακτική ώρα: Παρουσίαση συνθετικής εργασίας 

  Στην αίθουσα διδασκαλίας διατηρώντας την  ίδια,  με τις προηγούμενες  διδακτικές ώρες, 

σύνθεση ομάδων για την παρουσίαση του διαδραστικού καρυότυπου απαιτείται Η/Υ, 

προβολικό μηχάνημα και οθόνη προβολής. Τέλος, ένα φύλλο εργασίας  ανά ομάδα που θα 

συμπληρωθεί με την ολοκλήρωση της παρουσίασης. 
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ΣΤ. Πρωτόκολλο εργασίας 
 

  Η θεματική ενότητα χωρίζεται στις παρακάτω υποενότητες: 

Α. Μεταλλάξεις: ορισμός – κατηγορίες – κληρονόμηση – επίδραση στο φαινότυπο των 

ατόμων – παράγοντες που τις προκαλούν. 

Β. Γονιδιακές μεταλλάξεις: ορισμός – τύποι – αποτέλεσμα. 

Γ. Γονιδιακές ασθένειες: δρεπανοκυτταρική αναιμία – αλφισμός – φαινυλκετονουρία – 

καρκίνος. 

Δ. Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες: ορισμός – τύποι – μηχανισμοί δημιουργίας. 

Ε. Ανευπλοειδίες: Τρισωμίες 13, 18, 21 και σύνδρομα Klinefelter (ΧΧΥ), Turner (ΧΟ). 

Ζ. Δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες: ορισμός – τύποι – μηχανισμοί δημιουργίας – 

σύνδρομο «cri du chat». 

 

Προετοιμασία μαθητών σε θεωρητικό επίπεδο 
 

  Οι μαθητές/-τριες χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει την προετοιμασία 

μίας θεματικής υποενότητας με οδηγό το φύλλο εργασίας Ι.  

 

1
η
 - 2

η
 διδακτική ώρα:  

   

  Κατά τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους οι οποίες 

θα αποτελέσουν το  έρεισμα  για συζήτηση και διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών/-

τριών. 

1
η
 διδακτική ώρα – για τις θεματικές υποενότητες Α έως και Γ 

2
η
 διδακτική ώρα – για τις θεματικές υποενότητες Δ έως και Ζ 

  Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι μαθητές/-τριες και ο καθηγητής απευθύνουν 

ερωτήσεις στην εκάστοτε ομάδα και γίνεται συζήτηση. 

  Ακολουθεί προβολή δυναμικής παρουσίασης Prezi από τον καθηγητή για αναλυτικότερη 

μελέτη και συζήτηση και συμπλήρωση του αντίστοιχου φύλλου εργασίας:  

1
η
 διδακτική ώρα – φύλλο εργασίας ΙΙ: «Γονιδιακές μεταλλάξεις».  

2
η
 διδακτική ώρα – φύλλο εργασίας ΙΙΙ: «Χρωμοσωμικές ανωμαλίες».  

 

  Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου του σεναρίου οι μαθητές/-τριες: 

 Θα γνωρίσουν τις μεταλλάξεις ως γενετικές  αλλαγές  που συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια των λειτουργιών του γενετικού υλικού στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού 

κύκλου.  

 Θα κληθούν να ανακαλύψουν σε μοριακό επίπεδο τους μηχανισμούς που οδηγούν 

στην αλλαγή της γενετικής πληροφορίας και κατ’ επέκταση στην τροποποίηση των 

χαρακτηριστικών των οργανισμών.  

 Θα εντοπίσουν τους παράγοντες που προκαλούν μεταλλάξεις και θα διαπιστώσουν ότι 

μπορούν να συμβούν τόσο σε σωματικά κύτταρα, κάτι που αφορά τον ίδιο τον 

οργανισμό, όσο και σε γαμετικά κύτταρα που αφορά και τους απογόνους του. 

 Θα αναγνωρίσουν τη βαρύτητα των μεταλλάξεων ως αιτία δημιουργίας γενετικής 

ποικιλότητας  και θα παρακινηθούν να τις συνδέσουν με την εξέλιξη των οργανισμών.  

 Θα κατευθυνθούν με συγκεκριμένα παραδείγματα για κάθε κατηγορία μεταλλάξεων 

να αιτιολογούν την επίδραση τους στη ζωή του ανθρώπου, αναλύοντας τα 

συμπτώματα που παρουσιάζονται.  
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3
η
 διδακτική ώρα: Παιχνίδι ρόλων – Δημιουργία συνθετικής εργασίας  «Τα 

χρωμοσώματα συστήνονται». 

   

  Κάθε ομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασιών ΙV, θα συμβάλλει  στη 

δημιουργία μίας παρουσίασης με το λογισμικό PowerPoint Microsoft Office, όπου θα 

απεικονίζεται ένας πολυμεσικός – διαδραστικός καρυότυπος με τον τίτλο «Τα χρωμοσώματα 

συστήνονται». Κάθε μαθητής/-τρια αφού μελετήσει το ρόλο του από το φύλο εργασίας θα 

υποδυθεί ένα  χρωμόσωμα και  θα καταγράψει με το  πρόγραμμα ηχογράφησης Audacity  μία 

σύντομη αφήγηση σχετικά με τα γονίδια που αυτό φέρει, τις ιδιότητες που ελέγχει και τις 

γενετικές ασθένειες που εκδηλώνονται σε περίπτωση μεταλλαγών τους. Στη συνέχεια θα 

ενσωματώσει το αρχείο ήχου σε  παρουσίαση PowerPoint. Το αποτέλεσμα της  συνθετικής 

αυτής εργασίας είναι ένας διαδραστικός καρυότυπος όπου κάθε μαθητής/-τρια μπορεί να 

σύρει τον κένσορα πάνω από κάθε ζεύγος χρωμοσωμάτων και κάνοντας «κλικ» στο ζεύγος 

που επιθυμεί να ακούσει τη σύντομη ιστορία του. 

 

Κατανομή ρόλων στις ομάδες: 

 

Ομάδα 1: Χρωμοσώματα 1, 7, 9, Υ 

Ομάδα 2: Χρωμοσώματα 2, 10, 15, 22 

Ομάδα 3: Χρωμοσώματα 3, 8, 11, 19 

Ομάδα 4: Χρωμοσώματα 4, 12, 16, Χ 

Ομάδα 5: Χρωμοσώματα 5, 14, 17, 21 

Ομάδα 6: Χρωμοσώματα 6, 13, 18, 20 

 

Οδηγίες  συνθετικής εργασίας  

 

 Στο φύλλο οδηγιών  απομόνωσε το ρόλο σου και μελέτησέ τον. 

 Στη συνέχεια ηχογράφησε τον σε ένα αρχείο ήχου με  το πρόγραμμα  Audacity. 

 Αποθήκευσε το  αρχείο που δημιούργησες στον υπολογιστή στο φάκελο με το όνομα 

«καρυότυπος»  που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.  

 Ενσωμάτωσε το αρχείο αυτό στην αντίστοιχη θέση στην εικόνα του καρυότυπου που 

βρίσκεται στην παρουσίαση PowerPoint στον ίδιο φάκελο. 

 Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών από κάθε ομάδα  παρουσίασε την εργασία 

σου και «συστήσου» στους συμμαθητές σου!! 

  

  Η υλοποίηση  της δραστηριότητας  «Τα χρωμοσώματα συστήνονται»  βασίστηκε στο 

έκθεμα της διαδραστικής έκθεσης επιστήμης και τεχνολογίας  του Ευγενιδείου Ιδρύματος 

«Ρώτησε τα χρωμοσώματα».  

 

4
η
 διδακτική ώρα: Δραστηριότητα:  Παρουσίαση.  

   

  Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει το τμήμα της συνθετικής εργασίας που είχε 

αναλάβει παροτρύνοντας τους συμμαθητές τους να «ρωτήσουν» τα χρωμοσώματα ώστε αυτά 

να τους «συστηθούν». Ακολουθεί η διατύπωση ερωτημάτων και σχολίων εκ μέρους των 

υπόλοιπων ομάδων, συζήτηση, απάντηση ερωτημάτων και συμπλήρωση του φύλου εργασίας 

V.  
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Ζ. Αξιολόγηση διδακτικής προσέγγισης 
 

  Αξιολόγηση της ομάδας από τους μαθητές: 

 

  Ο κάθε μαθητής/-τρια αξιολόγησε τον εαυτό του και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του ως 

προς: 

 Την ικανότητα συνεργασίας τους μέσα στην ομάδα.  

 Την ικανότητα παρουσίασης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους που ανέλαβαν. 

 

  Αξιολόγηση των ομάδων από τον καθηγητή: 

 

  Ο καθηγητής αξιολόγησε την κάθε ομάδα ως προς: 

 Τη λειτουργία ομάδας (ικανότητα συνεργασίας, οργάνωση, ενεργός συμμετοχή, 

επικοινωνία, αλληλοβοήθεια),  

 τις θεωρητικές γνώσεις,  

 τις πρακτικές δεξιότητες,  

 τις απαντήσεις στα φύλλα εργασίας. 

 

  Ατομική αξιολόγηση 

 

  Με ατομικό φύλλο αξιολόγησης που συμπληρώθηκε από τους μαθητές/-τριες, μετά την 

παρουσίαση εκ μέρους των ομάδων και ύστερα από την προσεκτική παρατήρηση και μελέτη 

του διαδραστικού καρυότυπου. 

 

  Αποτελέσματα αξιολόγησης  

 

  Από τη συμπλήρωση των φύλλων αξιολόγησης προέκυψε ότι: η υλοποίηση των παραπάνω 

δραστηριοτήτων συνέβαλε ώστε οι μαθητές/-τριες να κατακτήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό 

στους γνωστικούς στόχους που είχαν τεθεί εξαρχής. 

 

Συμπεράσματα 
 

  Οι εντυπώσεις των μαθητών/-τριών από τη  συμμετοχή τους στις παραπάνω δραστηριότητες 

ήταν πολύ θετικές καθώς και η προτίμησή τους σαφής έναντι της παραδοσιακής διδασκαλίας. 

Εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του θεωρητικού μέρους και μεγάλο 

ενθουσιασμό κατά τη δημιουργία της διαδραστικής εφαρμογής. 

  Ο βαθμός ενεργού συμμετοχής και συνεργασίας ήταν υψηλός αφού ακόμα και οι πιο 

«αδύνατοι» μαθητές με την υποστήριξη της ομάδας τους ενεπλάκησαν εποικοδομητικά σε 

όλες τις δραστηριότητες. Κατά την παρουσίαση της συνθετικής εργασίας η διάδραση με τον 

πολυμεσικό καρυότυπο προσέφερε στους μαθητές/-τριες ψυχαγωγία και γνώση. Στην 

προσπάθειά τους να αναγνωρίσουν σε αυτό το παιχνίδι ρόλων τον συμμαθητή/-τρια των 

άλλων ομάδων που υποδύθηκε το εκάστοτε χρωμόσωμα  γνωρίστηκαν με αυτό εμβάθυναν 

στις έννοιες, απέκτησαν αίσθηση του πραγματικού των δομών και λειτουργιών που είχαν 

συζητηθεί στη θεωρία και διευκολύνθηκε η κατάκτηση των γνωστικών στόχων. 

  Η παραπάνω διδακτική παρέμβαση συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας περισσότερο υπεύθυνης 

στάσης μαθητών – πολιτών τονίζοντας την αποδοχή της διαφορετικότητας των ατόμων με 
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γενετικές ασθένειες αλλά και στην ενίσχυση της θετικής στάσης τους απέναντι στο μάθημα 

της Βιολογίας. 
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Πόσες ροδέλες μπορείς να μαζέψεις; 

ή  όταν η Φυσική συνάντησε την Τεχνολογία… 

 (Υδραυλικό σύστημα, Αρχή του Πασκάλ) 
 

Μαθητές: Γκαβαρδίνα Πόπη, Διαμαντοπούλου Κωνσταντίνα, Ελευθερίου Δημήτρης, 

Πολίτης Γιώργος, Πραβινός Θωμάς 

1
ο
 Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

 

Ζουπίδης Αναστάσιος, Φυσικός, Dr. Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, 

tzoupidis[a]gmail.com   

 Χατζηαθανασιάδου Αναστασία, Γεωπόνος  

 

Εισαγωγή 
 

  Η διερεύνηση αποτελεί κεντρικό όρο στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων 

δεκαετιών στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών (Abd-El-Khalick et al., 2004). Οι πιο 

γνωστές μεταρρυθμιστικές προτάσεις είναι τα παρακάτω Προγράμματα Σπουδών: Science 

Education NOW (2007) - A Renewed Pedagogy for the Future of Europe (EU), Science 

beyond 2000 (Millar & Osborn 1998, England), Unesco Project 2000+, Project 2061 (USA) 

(στο Καριώτογλου κ.ά., 2012). Αυτή η τάση υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα όλο και 

περισσότερων ερευνών που καταδεικνύουν ότι η μάθηση που βασίζεται στη διερεύνηση 

επιτρέπει τους μαθητές να αναπτύξουν επιστημονικές έννοιες και διαδικασίες 

χρησιμοποιώντας δεξιότητες που εφαρμόζουν οι επιστήμονες, όπως «θέτοντας ερωτήματα, 

συλλέγοντας δεδομένα, ερμηνεύοντας και συνοψίζοντας δεδομένα σύμφωνα με την 

επικρατούσα γνώση, συζητώντας αποτελέσματα και καταλήγοντας σε συμπεράσματα» 

(National Research Council (NRC), 2000; 2012).  

  Ειδικότερα για τους μαθητές γυμνασίου, οι στοιχειώδεις δεξιότητες διερεύνησης, τις οποίες 

θα πρέπει να κατανοούν και να χρησιμοποιούν, είναι οι εξής: σχεδιασμός και 

πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, διατύπωση 

προβλέψεων, σχεδιασμός και χρήση μοντέλων, ερμηνεία δεδομένων και πληροφοριών από 

πολλαπλές πηγές, διατύπωση συμπερασμάτων με βάση συγκεκριμένα δεδομένα, ανάπτυξη 

λογικής και κριτικής σκέψης με στόχο την εύρεση σχέσεων μεταξύ τεκμηρίων και ερμηνειών, 

αναγνώριση και ανάλυση εναλλακτικών ερμηνειών, το «γράψιμο» των αναφορών ή των 

αποτελεσμάτων των ερευνών τους, συνεργασία για την έκδοση επιστημονικών κειμένων 

(Carin, 2005; NRC, 2000; Sutman, Schmuckler & Woodfield, 2008). 

  Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην επίτευξη των παραπάνω στόχων από τους μαθητές είναι 

σημαντικός και σχετίζεται άμεσα με τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί 

(Zimmerman, 2007; Osborn & Dillon, 2008), οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να 

ενσωματώσουν καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία τους, στο πλαίσιο περιβαλλόντων 

διδασκαλίας και μάθησης που βασίζονται στη διερεύνηση. Οι πρακτικές δε των 

εκπαιδευτικών θα πρέπει να παρουσιάζουν μία μετατόπιση από τις λεγόμενες παραδοσιακές 

προσεγγίσεις, οι οποίες βασίζονται στη διάλεξη, σε προσεγγίσεις που θα δίνουν πιο ενεργό 

ρόλο στους μαθητές. Σαν αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να είναι ικανοί να 

εφαρμόζουν μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις μάθησης, να προκρίνουν στους μαθητές 

στρατηγικές μεταγνωστικού χαρακτήρα, να σχεδιάζουν και να αναθέτουν στους μαθητές 

mailto:tzoupidis@gmail.com
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εργασίες, να συντονίζουν ομάδες μαθητών που έχουν αναλάβει εργασίες, και να 

παρακολουθούν και να προσφέρουν ανάδραση σχετικά με τις στρατηγικές μάθησης των 

μαθητών (Bakkenes, Vermunt & Wubbels, 2010). 

  Μια αξιόλογη διάσταση των νέων προγραμμάτων σπουδών είναι η έμφαση που δίνεται στις 

άτυπες μορφές εκπαίδευσης (Anderson et al., 2003). Οι οργανωμένες επισκέψεις σε χώρους 

τεχνοεπιστήμης και οι δραστηριότητες διερεύνησης που είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται 

σε σχολικά πρότζεκτ, τα οποία πραγματοποιούνται ακόμη και εκτός ωρολογίου 

προγράμματος, αποτελούν τέτοιου είδους μορφές εκπαίδευσης. Σημαντική πτυχή αυτών των 

δραστηριοτήτων είναι ότι για την προετοιμασία, υλοποίηση και ανατροφοδότηση απαιτείται 

η συνέργια και συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, π.χ. Φυσικών 

Επιστημών, Γλώσσας, Τεχνολογίας (Καριώτογλου κ.ά., 2012). 

  Στην εργασία αυτή σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε μέρος των δραστηριοτήτων ενός άτυπου 

καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, με την ονομασία Ομάδα Πειραμάτων και 

Κατασκευών, το οποίο είχε ως στόχο την ενεργό συμμετοχή μιας ομάδας μαθητών και 

μαθητριών στη δημιουργία και τη θεωρητική υποστήριξη της λειτουργίας κατασκευών και 

πειραματικών διατάξεων που σχετίζονται με αρχές και έννοιες της Φυσικής και τέλος την 

παρουσίασή τους στο σύνολο του γυμνασίου.  

 

Το πλαίσιο 
 

  Η Ομάδα Πειραμάτων και Κατασκευών δραστηριοποιήθηκε άτυπα στο 1
ο
 Γυμνάσιο 

Αλεξάνδρειας, το σχολικό έτος 2013 – 2014. Για το συντονισμό της ομάδας αυτής 

συνεργάστηκαν οι καθηγητές Φυσικής και Τεχνολογίας. Το Νοέμβριο ζητήθηκε από τους 

μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου να καταθέσουν κείμενο ενδιαφέροντος, στο οποίο να 

παρουσιάζουν τον λόγο για τον οποίο ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ομάδα. 

Ενδιαφέρον εκδήλωσαν είκοσι μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια πραγματοποίησαν τις εξής 

δραστηριότητες:  

1. Παρασκευή υγρού σαπουνιού για τα χέρια και αποσμητικού χώρου με φυσικά υλικά. 

Τα προϊόντα από την παραπάνω δραστηριότητα διατέθηκαν προς πώληση στο 

χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του Γυμνασίου (περίοδος εργασίας: Νοέμβριος – 

Δεκέμβριος 2013). 

2. Δημιουργία ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου της χημείας (περίοδος εργασίας: 

Δεκέμβριος 2013). 

3. Σχεδιασμό, κατασκευή και παρουσίαση διαφόρων πειραμάτων φυσικής στο 1
ο
 

Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Πληροφορικής (ΠανΦΕΤεΠ) του 

Γυμνασίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του σχολείου στις 15 

Μαΐου 2014 (περίοδος εργασίας: Ιανουάριος – Μάιος 2014) (ενδεικτικές φωτογραφίες 

στο Παράρτημα). Αναλυτικότερα, σε αυτήν τη φάση, οι μαθητές της Ομάδας 

Πειραμάτων και Κατασκευών εργάστηκαν σε τέσσερις υποομάδες των πέντε ατόμων, 

με την υποστήριξη του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών και του εργαστηρίου 

Τεχνολογίας του Γυμνασίου, και παρήγαγαν: α) τέσσερις κατασκευές που 

παρουσιάζουν αρχές και έννοιες της Φυσικής (αρχή του Πασκάλ, πίεση και επιφάνεια, 

ήχος και ηχητικά κύματα, νόμος δράσης – αντίδρασης) και β) έξι πειράματα 

επίδειξης, τα οποία διαπραγματεύονται ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αέρα. Κάθε 

ομάδα δούλεψε σε δύο επίπεδα, το κατασκευαστικό και το θεωρητικό. Στο 

κατασκευαστικό οι μαθητές συνεργάστηκαν κυρίως με την υπεύθυνη καθηγήτρια για 

το μάθημα της Τεχνολογίας με στόχο την κατασκευή των πειραματικών διατάξεων, 

ενώ στο θεωρητικό επίπεδο συνεργάστηκαν κυρίως με τον υπεύθυνο καθηγητή του 
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μαθήματος της Φυσικής με στόχο να συνδέσουν κάθε φορά την κατασκευή με την 

αντίστοιχη θεωρία της Φυσικής. Παρόλα αυτά, υπήρχαν συχνά περιπτώσεις όπου οι 

μαθητές συνεργάστηκαν ταυτόχρονα και με τους δύο καθηγητές. 

  Παρακάτω, θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τη διαδικασία με την οποία παράχθηκε μία από 

τις τέσσερις κατασκευές, το υδραυλικό σύστημα, με τη βοήθεια του οποίου γίνεται φανερή η 

αρχή του Πασκάλ.  

 

Περιγραφή της κατασκευής και του παιχνιδιού 
 

  Οι εργασίες της ομάδας που ανέλαβε να κατασκευάσει το υδραυλικό σύστημα 

πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο εργαστήριο Τεχνολογίας, αφού το κατασκευαστικό επίπεδο 

ήταν καθοριστικό και απαιτητικό. Ωστόσο, οι μαθητές χρησιμοποίησαν ως χώρο εργασίας 

τους και το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών προκειμένου να διερευνήσουν και να εξηγήσουν 

με τη βοήθεια της αρχής του Πασκάλ, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το υδραυλικό 

σύστημα που κατασκεύασαν. 

  Κατά την πρώτη συνάντηση της ομάδας, προβλήθηκε βίντεο στο οποίο παρουσιάστηκε ένας 

αυτοσχέδιος εκσκαφέας που λειτουργεί με σύριγγες (http://www.videoman.gr/51509). 

Ακολούθησε μελέτη στο διαδίκτυο και άλλων κατασκευών που λειτουργούν με υδραυλικό 

σύστημα, χρησιμοποιώντας επίσης σύριγγες.  

  Συζητήθηκε στην ολομέλεια της ομάδας και τελικά αποφασίσθηκε να παραχθεί μια 

κατασκευή που θα λειτουργούσε μεν με υδραυλικό σύστημα, αλλά θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σαν παιχνίδι. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο καταιγισμού ιδεών, προτάθηκαν 

διάφορες πιθανές κατασκευές που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν ως 

παιχνίδι. Τελικά, η ομάδα συμφώνησε να φτιάξει ένα βραχίονα που θα μπορούσε να κάνει 

τρεις κινήσεις: μπρος – πίσω, δεξιά – αριστερά και πάνω – κάτω. Στην άκρη του να έχει έναν 

μικρό, αλλά ισχυρό, μαγνήτη. Στόχος ήταν να μπορεί κανείς, χρησιμοποιώντας τρεις 

σύριγγες, να μετακινεί το βραχίονα έτσι ώστε να μαζεύει μικρές σιδερένιες ροδέλες που 

βρίσκονται σε συγκεκριμένη επιφάνεια. 

  Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του υδραυλικού συλλέκτη σιδερένιων 

αντικειμένων (Εικόνα 1) ήταν τα εξής: 

 

1. Ξύλινη βάση (Νοβοπάν) 

2. Κόντρα πλακέ 5 mm 

3. Ξύλινος άξονας 

4. Σύριγγες 20 ml (3 ζεύγη) 

5. Σωληνάκια εύκαμπτα (Φ7, 3Χ35 cm) 

6. Μεταλλικά κλιπς – στηρίγματα (8 τεμ.) 

7. Σύρμα λεπτό 

8. Βίδες, Παξιμάδια, Ροδέλες 

9. Μαγνήτης 

10. Ροδέλες, Πιάτο πλαστικό, πλαστικό καπάκι 

Επιπλέον, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής: 

1. Ηλεκτρική σέγα 

2. Ηλεκτρικό δράπανο 

3. Γυαλόχαρτο 

4. Κατσαβίδι 

5. Πένσα 

6. Χάρακας 

http://www.videoman.gr/51509
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Εικόνα 1. Ο υδραυλικός συλλέκτης σιδερένιων αντικειμένων 

 

  Μετά το σχεδιασμό των πρωτόλειων μακετών ξεκίνησε η δουλειά. Σχεδιάστηκαν τα ξύλα, 

κόπηκαν με ηλεκτρική σέγα και τρίφτηκαν με γυαλόχαρτο. Στη συνέχεια άρχισε η 

συναρμολόγηση. Έγινε η σύνδεση των συριγγών ανά δύο με εύκαμπτο λαστιχένιο σωλήνα. 

Το πιο δύσκολο στάδιο της κατασκευής ήταν να βρεθεί η κατάλληλη θέση για να στερεωθεί η 

κάθε σύριγγα και ο τρόπος που θα μπορούσε να γίνει η κίνηση του βραχίονα πιο 

αποτελεσματική. 

  Μετά από δοκιμές προέκυψαν αλλαγές, μέσω των οποίων επιτεύχθηκε η βέλτιστη 

λειτουργία της κατασκευής. Για παράδειγμα, ενώ στην αρχή είχε αποφασισθεί το υδραυλικό 

σύστημα να λειτουργεί με νερό και μάλιστα χρωματισμένο, με διαφορετικό χρώμα ανά 

ζεύγος συριγγών, για να φαίνεται καλύτερα ο τρόπος λειτουργίας του, μετά τις δοκιμές 

προτιμήθηκε να λειτουργεί μόνο με αέρα, γιατί φάνηκε ότι με τον αέρα η κατασκευή ήταν πιο 

λειτουργική. 

 

Συζήτηση 
 

  Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013 – 2014, στο πλαίσιο της λειτουργίας και της 

συνεργασίας των εργαστηρίων της Τεχνολογίας και των Φυσικών Επιστημών του 1
ου

 

Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από είκοσι μαθητές της Γ΄ 

Γυμνασίου τέσσερις αυτοσχέδιες κατασκευές και έξι πειραματικές διατάξεις, οι οποίες στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς παρουσιάστηκαν στη σχολική κοινότητα κατά τη διάρκεια του 1
ου

 

ΠανΦΕΤεΠ.  

  Πιο συγκεκριμένα, ο υδραυλικός συλλέκτης σιδερένιων αντικειμένων παρουσιάσθηκε στη 

σχολική κοινότητα από τους πέντε μαθητές που συνεργάστηκαν για την κατασκευή του και 

εξηγήθηκε η θεωρία πάνω στην οποία βασίζεται η λειτουργία του. Στη συνέχεια, η 

κατασκευή αξιοποιήθηκε σαν παιχνίδι από τους μαθητές στην αυλή του σχολείου. Υπήρξε 

διαγωνιστικό κομμάτι στο οποίο συμμετείχαν τα τμήματα όλων των τάξεων του σχολείου, με 

δύο παίκτες ανά τμήμα. Ο ένας παίκτης ήταν ο χειριστής της κατασκευής και ο άλλος ήταν ο 

βοηθός του για να συλλέγει τις ροδέλες που μάζεψε ο μαγνήτης. Δύο από τους πέντε μαθητές 

– κατασκευαστές του υδραυλικού συλλέκτη έπαιξαν το ρόλο της επιτροπής για τον έλεγχο 
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τήρησης των κανόνων του παιχνιδιού, τη χρονομέτρηση και την καταγραφή των 

αποτελεσμάτων.  

  Νικήτρια του παιχνιδιού ήταν η ομάδα – δυάδα που θα κατάφερνε να μαζέψει τις 

περισσότερες ροδέλες στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Μέγιστο χρονικό περιθώριο ήταν το 1 

λεπτό. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα δύο προσπαθειών από τους παίκτες, η πρώτη εκ των 

οποίων για εξοικείωση. Η νικήτρια ομάδα – δυάδα συγκέντρωσε και τις 20 ροδέλες σε 34 

δευτερόλεπτα. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευχαριστήθηκαν το παιχνίδι, 

τόσο ως παίκτες όσο και ως θεατές.  

  Η κατασκευή παραμένει στο εργαστήριο της Τεχνολογίας, όπου συχνά μαθητές και 

μαθήτριες, περσινοί και νέοι, επιδιώκουν να μάθουν πώς δουλεύει και να βρουν την ευκαιρία 

να παίξουν. Σημαντικό επίσης όφελος για το σχολείο αποτελεί το γεγονός ότι οι παραχθείσες 

κατασκευές και διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικό υλικό στο μάθημα της 

Φυσικής τις επόμενες σχολικές χρονιές.  
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Παράρτημα 

 
 

 
 

 

Εικόνα 2. Πειράματα επίδειξης τα οποία διαπραγματεύονται ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αέρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3. Το μπαλόνι-φακίρης, κατασκευή, η οποία διαπραγματεύεται τη σχέση μεταξύ των 

εννοιών της πίεσης και της επιφάνειας, ενώ στο βάθος διακρίνεται ο υδραυλικός συλλέκτης 

σιδερένιων αντικειμένων σε δράση 
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Εικόνα 4. Το σούπερ κανόνι, κατασκευή, η οποία διαπραγματεύεται τις έννοιες ήχος και 

ηχητικά κύματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5. Ο υδραυλικός συλλέκτης σιδερένιων αντικειμένων, κατασκευή, η οποία 

διαπραγματεύεται την αρχή του Πασκάλ 
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Φως και Χρώμα στις Φυσικές Επιστήμες 
 

Μαθητές: Δούκα – Τζαφέρη Αγγελική, Αθανασίου Αικατερίνη, Κάτσιου Μυρτώ, Κέντις Κάτσπερ,  

Μαξεμιούκ Γκαμπριέλλα, Μουντεάνου Γκαμπριέλα, Μπεζιάνης Χρήστος,  

Μουρατίδης Θεόδωρος, Μπούρμπουλας Γιώργος, Πέππας Γιώργος, Ντίντα Μόνικα,  

Πουλαρά Ειρήνη, Σαϊνακόβσκα Βερόνικα, Σαληκίδης Χρήστος, Σεντρέα Αναστάσης, 

Οσκιούζογλου Ευάγγελος, Τότση Ελισάβετ, Τσατήρας Αδάμ, Τζόρης Βασίλης,  

Παπαπάσχος Θωμάς, Σενούδα Κερόλο, Τζούμα Φωτεινή, Τσαγκάρης Κωνσταντίνος,  

Χαλάτση Κωνσταντίνα, Κυπριωτάκης – Κορμπάς Σείριος και Βάσος Αλεξάνδρα 

 15
ο
  Γενικό Λύκειο Αθηνών 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

Κατσαμένη Σύλβια, Μαθηματικός, sylfekat[a]yahoo.gr 

Μαΐστρος Κωνσταντίνος, Φυσικός, cmaistros[a]yahoo.gr 

 

Εισαγωγή 
 

  Η εργασία περιέχει αφίσα με την ιστορική εξέλιξη της μελέτης της φύσης του φωτός και 

εκθέματα – πειράματα σχετικά με τις διάφορες εφαρμογές του φωτός στην καθημερινή ζωή 

βασισμένες στις ιδιότητές του, όπως: 

  Ανάκλαση, διάθλαση, συμβολή, περίθλαση, πόλωση, διασκεδασμός, φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο, εκπομπή και απορρόφηση, φαινόμενο Doppler. 

  Τα εκθέματα είναι διαδραστικά, στοχεύουν στην έκπληξη και στη διερευνητική κατάκτηση 

της γνώσης. Αυτό επιτυγχάνεται με απλές συσκευές όπως λαμπτήρες, λέιζερ, led, 

φασματοσκόπιο, χημικές ουσίες, πολωσίμετρο, λύχνο Bunsen (γκαζάκι), δείκτες, 

πεχαμετρικό χαρτί, καθρέπτες, cd, φακούς, πρίσματα, μπίλιες, μικροσκόπιο, σκοτεινό 

θάλαμο, κινητά τηλέφωνα, tablet, ρομπότ, φωτογραφίες, λεμόνια, τομάτες, φύλλα, τεστ 

αχρωματοψίας, ανατομία του οφθαλμού κλπ. 

  Όλα τα παραπάνω θα χαρούμε να τα παρουσιάσουμε αν μας διατεθεί μια σκοτεινή γωνιά 

στο χώρο της έκθεσης. 

  Στόχος της περιήγησής μας αυτής είναι να φανεί με απλό και κατανοητό τρόπο ο ρόλος του 

φωτός στη φύση και κατά συνέπεια στη ζωή μας.  

 

Φυσική 
 

  Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν το φως συναντήσει μια διαχωριστική επιφάνεια δυο οπτικών 

μέσων, ένα τμήμα του επιστρέφει στο αρχικό μέσο (ανάκλαση) και το υπόλοιπο διεισδύει στο 

νέο μέσο (διάθλαση), ιδιότητες που έχουν τα σωματίδια αλλά και τα κύματα και 

διαπιστώνουμε με τις πειραματικές μας συσκευές.  

  Επίσης γνωρίζουμε ότι όταν δυο σώματα συναντηθούν στο χώρο, αναπηδούν και αλλάζουν 

πορεία, ενώ δυο φωτεινές ακτίνες διέρχονται η μία μέσα από την άλλη (συμβολή). 

  Άλλη ιδιότητα των κυμάτων είναι ότι διαδίδονται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα σε 

συγκεκριμένο μέσο και γι’ αυτό σχηματίζουν σκιές πίσω από εμπόδια. Αν όμως τα εμπόδια 

έχουν σχισμές της τάξεως του μήκους κύματός τους τότε αναγκάζουν τις σχισμές να 

λειτουργήσουν ως νέες πήγες κύματος (περίθλαση) γι’ αυτό μπορεί δυο άτομα να μη 

βλέπονται αλλά να ακούει ο ένας τον άλλο. 

mailto:sylfekat@yahoo.gr
mailto:cmaistros@yahoo.gr
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  Το καταπληκτικό είναι ότι το λευκό φως διαθλώμενο αναλύεται σε απλούστερα χρώματα, 

τα γνωστά μας από το ουράνιο τόξο (διασκεδασμός). 

  Η ακαταμάχητη όμως ιδιότητα του λευκού φωτός είναι τα χρώματά του και είναι ευκαιρία 

να παίξουμε με την ανάμιξη φωτεινών δεσμών αλλά και με μπογιές και έγχρωμα φίλτρα. 

  Η αλληλεπίδραση του φωτός με τα διάφορα αντικείμενα που το απορροφούν και το 

επανεκπέμπουν προσδίδει σε καθένα από αυτά το χρώμα που αντιλαμβανόμαστε. 

  Η ανάμιξη των τριών βασικών χρωμάτων του φωτός RGB (κόκκινο, πράσινο, μπλε) μας 

επιτρέπει να συνθέσουμε μια ποικιλία χρωμάτων όπως αυτά που βλέπουμε στην οθόνη μας. 

 

Τα πειράματά μας 
 

1. Με τη χρήση μιας παράλληλης δέσμης φωτός δείχνουμε την ιδιότητα 

 της ανάκλασης σε επίπεδα, κοίλα και κυρτά κάτοπτρα  

 της διάθλασης σε φακούς και πρίσματα  

 της ολικής ανάκλασης σε πρίσματα 

φαινόμενα  που ερμηνεύονται με τη σωματιδιακή αλλά και με την κυματική φύση του φωτός. 

2. Με τη συμβολή δύο διασταυρούμενων ακτίνων λέιζερ διαφορετικού χρώματος 

διαπιστώνουμε ότι η μία ακτίνα διέρχεται μέσα από την άλλη χωρίς να επηρεάζονται. 

Έτσι δείχνουμε την κυματική φύση του φωτός, ενώ με τη σωματιδιακή συμπεριφορά του 

θα έπρεπε συγκρουόμενες οι ακτίνες να ανακλώνται αλλάζοντας κατεύθυνση, όπως 

γίνεται φανερό με ανάλογο πείραμα με μπίλιες. 

3. Η κυματική φύση του φωτός ενισχύεται με την ιδιότητα της περίθλασης, που την 

παρατηρούμε στην επιφάνεια ενός cd, στη λειτουργία του φασματοσκοπίου μας, στις 

χρωματιστές σαπουνόφουσκες, σε μια κηλίδα πετρελαίου κλπ. 

4. Ακόμη μια μαρτυρία υπέρ της κυματικής φύσης του φωτός είναι η πόλωση, που την 

εκμεταλλευόμαστε στα γυαλιά Polaroid, αλλά και για να διακρίνουμε οπτικά ισομερείς 

ενώσεις με το πολωσίμετρο, όπως π.χ. τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη.  

5. Μια δέσμη λευκού φωτός διαθλώμενη σε τριγωνικό πρίσμα (Νεύτωνας) ή και 

περιθλώμενη στο φασματοσκόπιο αναλύεται στα γνωστά χρώματα της ίριδας, έτσι 

δείχνουμε το διασκεδασμό του φωτός. 

6. Μία μαρτυρία της σωματιδιακής φύσης του φωτός είναι το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 

(Einstein) όπως αναδεικνύεται με τη συσκευή του πειράματός μας. 

7. Κόκκινο, πράσινο, μπλε φως (RGB) από led ή και συνδυασμός τους μέσα στο σκοτεινό 

θάλαμο μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την αλληλεπίδραση του φωτός με τα διάφορα 

αντικείμενα καθώς απορροφάται και εκπέμπεται από αυτά, όπως λεμόνια, τομάτες, 

φύλλα, σημαίες  κλπ.  

8. Με τον αισθητήρα χρώματος ενός ρομπότ ταξινομούνται χρωματιστές μπίλιες ή και 

απλώς αναγνωρίζει το χρώμα από ρούχα, βιβλία κλπ. 

9. Έκπληξη προκαλεί η ποικιλία των χρωμάτων που μπορούμε να πετύχουμε με την ανάμιξη 

των τριών βασικών, RGB, όπως αναδεικνύεται από την ανάκριση του κινητού μας ή του 

tablet μας με το μικροσκόπιο και με τα διάφορα φίλτρα χρώματος παίζουμε αλλάζοντας  

τη σύνθεση των χρωμάτων.  

 

Χημεία 
 

  Στη χημεία επίσης χρησιμοποιούμε τα χρώματα για να ταυτοποιήσουμε τα διάφορα στοιχεία 

στις χημικές ενώσεις κατά την πυρανίχνευση. 
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  Με τα χρώματα των δεικτών ή του πεχαμετρικού χαρτιού καθορίζουμε το pH των 

διαλυμάτων. 

Χρησιμοποιούμε επίσης το πολωμένο φως για να διακρίνουμε τα εναντιομερή (χειρόμορφα) 

μόρια όταν όλες οι άλλες φυσικές τους ιδιότητες είναι ίδιες. 

 

Βιολογία 
 

  Η αντίδραση της ζωής, η φωτοσύνθεση, βασίζεται ενεργειακά αποκλειστικά στο φως και 

μάλιστα σε όλες του τις ακτίνες εκτός από τις πράσινες που τις αποβάλλει (ανακλά) 

γεμίζοντας το γύρο χώρο με το χρώμα της ελπίδας. 

  Κατά τη χρωματογραφία επίσης διαχωρίζουμε τα ελαφρύτερα από τα βαρύτερα μόρια με 

απλό τρόπο βασιζόμενοι στον κανόνα «ο ελαφρύτερος πηγαίνει μακρύτερα». 

  Η ανατομία του ματιού επίσης μας επιτρέπει να προβούμε σε διορθωτικές κινήσεις μέσω 

φακών. 

  Η αίσθηση του χρώματος είναι δυνατή εξαιτίας των κωνίων που υπάρχουν κοντά στην ωχρή 

κηλίδα του ματιού. Το τεστ αχρωματοψίας ελέγχει την λειτουργία των κωνίων.  

 

Αστρονομία 
 

  Στην Αστρονομία το φως ήταν ο κυρίαρχος πληροφοριοδότης μας μέχρι πρότινος. Σήμερα 

με τις ειδικές ηλεκτρονικές φωτοδιατάξεις (κάμερες ccd) είναι δυνατό να δούμε και άλλα 

μηνύματα που μας στέλνουν τα άστρα με πρώτο και καλύτερο τον Ήλιο μας. 

  Το Φασματοσκόπιο είναι το μέσον για να ερευνήσουμε από μακριά τα στοιχεία των 

ουρανίων σωμάτων. Η μετατόπιση των γραμμών του φάσματος προς το ερυθρό (φαινόμενο 

Doppler) μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μακρινοί γαλαξίες απομακρύνονται και να 

θεμελιώσουμε τη θεωρία του Big Bang. 

 

Η περιήγησή μας εδώ τελειώνει.  

 

Συμπέρασμα 
 

  Από τη στιγμή που οι επιστήμονες ερμήνευσαν τη φύση του φωτός άνοιξε ένα μεγάλο 

κεφάλαιο στην πρόοδο της επιστήμης και συνακόλουθα στη βελτίωση του βιοτικού και 

πολιτιστικού επιπέδου της ανθρωπότητας 

  Το φως δίνει εικόνα στον κόσμο, πληροφορεί τον άνθρωπο με μια ματιά για κάθε σφάλμα 

του απέναντι στο περιβάλλον, προστατεύει τη ζωή στον πλανήτη αρκεί να αντιληφθούμε και 

να σεβαστούμε το ρόλο του. 
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Ο Θαυμαστός κόσμος των μικροβίων: Η περίπτωση  

του Staphylococcus aureus! 
 

Μαθητές: Δρίκου Χριστίνα, Εβερκιάδου Αγγελική, Κουτσοχρήστου Βασιλική, 

Νικολοπούλου Γεωργία 

Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

 

Κιούπη Βασιλική, Βιολόγος, vkioupi[a]gmail.com 

 

Εισαγωγή 
 

  Στην επιστήμη της Βιολογίας  ο κόσμος των μικροβίων έχει καθοριστικό ρόλο.Χάρη στα 

μικρόβια συντελείται η ανακύκλωση της ύλης στα οικοσυστήματα, οι μικροοργανισμοί που 

αποτελούν τη φυσιολογική μικροχλωρίδα στο σώμα μας, μας προστατεύουν από εισβολείς ή 

παράγουν χρήσιμες ουσίες που δε μπορούμε να συνθέσουμε, κάποιες φορές μας προκαλούν 

ασθένειες ή χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων και φαρμάκων. Σίγουρο είναι ότι 

επηρεάζουν τη ζωή μας με ποικίλους τρόπους και καθοριστικά. Ο ρόλος των μικροβίων στα 

αντίστοιχα μαθήματα Βιολογίας του Γυμνασίου δεν προβάλλεται αρκετά και επομένως 

κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη μιας δραστηριότητας που εισάγει τους μαθητές σε τεχνικές 

μικροβιολογίας, όπως η καλλιέργεια και ταυτοποίηση μικροοργανισμών στο εργαστήριο, τη 

σχέση των μικροβίων με την πρόκληση ασθενειών και τη θεραπεία ασθενειών που οφείλονται 

σε μικρόβια με χρήση αντιβιοτικών καθώς και η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των μικροβίων 

στα αντιβιοτικά, η οποία εκτός από βιολογικό αποτελεί και κοινωνικό ζήτημα. 

 

Περιγραφή της Εκπαιδευτικής δραστηριότητας 
 

  Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα σχεδιάστηκε για το μάθημα της Βιολογίας Γ΄ 

Γυμνασίου και συνδέθηκε με το Κεφάλαιο 4: οι ασθένειες και οι παράγοντες που σχετίζονται 

με την εμφάνισή τους. Συγκεκριμένα σε αυτό το κεφάλαιο οι μαθητές εισάγονται για πρώτη 

φορά στην έννοια του μικροοργανισμού και στις κατηγορίες των μικροοργανισμών που 

υπάρχουν στην φύση. Κρίνεται σκόπιμο σε αυτό το σημείο να δοθούν μερικοί ορισμοί. 

Ως μικροοργανισμοί ή μικρόβια νοούνται εκείνοι οι οργανισμοί από τους οποίους οι 

περισσότεροι είναι μονοκύτταροι, αόρατοι με γυμνό οφθαλμό και ορατοί μόνο 

με μικροσκόπιο. Συμβατικά οι μικροοργανισμοί διαιρούνται σε πέντε ομάδες: 

 μύκητες 

 μικροφύκη 

 πρωτόζωα 

 βακτήρια 

 ιοί 
  Οι μύκητες και τα πρωτόζωα έχουν διαφοροποιημένους πυρήνες με πυρηνικές μεμβράνες, 

για αυτό ονομάζονται ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί. Τα βακτηριακά κύτταρα δεν έχουν 

διαφοροποιημένο πυρήνα και ονομάζονται προκαρυωτικά. Οι ιοί δεν έχουν κυτταρική δομή 

και δε θεωρούνται ζώντες οργανισμοί, γιατί δεν διαθέτουν την ικανότητα να 

αυτοδιπλασιάζονται, να αυτοεπιδιορθώνονται ή να διατηρούνται σε κατάσταση 

mailto:vkioupi@gmail.com
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%B6%CF%89%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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ελάχιστης εντροπίας. Πολλαπλασιάζονται ζώντας παρασιτικά μέσα σε κύτταρα. Oι 

ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί μοιάζουν βιοχημικά με τους ανώτερους οργανισμούς. Στους 

περισσότερους τομείς της Βιολογίας (Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Γενετική κ.λπ.) τα 

βακτήρια και οι ιοί συμβάλλουν καθοριστικά στα εργαστήρια βασικής βιολογικής έρευνας. 

Αυτό οφείλεται σε ένα αριθμό ιδιοτήτων, που τους καθιστούν βασικό πειραματικό υλικό. Οι 

ιδιότητες αυτές, είναι: 
 Απλότητα δομής και έλλειψη διαμερισματοποίησης (απουσία οργανιδίων) που 

διευκολύνουν δομικές και φυσιολογικές μελέτες. 

 Εύκολη ανάπτυξη σε φθηνά θρεπτικά υλικά και απλές απαιτήσεις διατήρησης. 

 Δυνατότητα απόκτησης ομοιογενούς πληθυσμού σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. 

 Μικρός χρόνος γενιάς που επιτρέπει γενετικές μελέτες για πολλές γενιές μέσα σ' ένα 

λογικό χρονικό διάστημα. 

 Σημαντική ποικιλότητα σε επαναλαμβανόμενο πλαίσιο συμπεριφοράς, που επιτρέπει 

την επιλογή ποικίλων βιοχημικών ή βιοφυσικών ιδιοτήτων μέσα από μία δεδομένη 

ομάδα μικροοργανισμών. 

 Ευκολία απομόνωσης και ανάπτυξης μεταλλαγών. 

  Σε αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιήσαμε έναν καλά μελετημένο μικροοργανισμό και 

συγκεκριμένα το βακτήριο Staphylococcus aureus ή χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, ο οποίος 

ευθύνεται για δερματικές λοιμώξεις. Γενικά οι Σταφυλόκοκκοι είναι Gram θετικά βακτήρια. 

Στο μικροσκόπιο τα κύτταρα του σταφυλόκοκκου είναι σφαιρικά (κόκκοι) και σχηματίζουν 

ομάδες που μοιάζουν με τσαμπί σταφυλιού το οποίο προκύπτει όταν οι κόκκοι διαιρούνται 

τυχαία, εκεί οφείλει και την ονομασία του. Το γένος του σταφυλόκοκκου περιλαμβάνει 31 

διαφορετικά είδη βακτηρίων. Τα περισσότερα είναι ακίνδυνα και ζουν κυρίως στο δέρμα και 

στους βλεννογόνους αδένες του ανθρώπου. Ο σταφυλόκοκκος αναγνωρίσθηκε για πρώτη 

φορά το 1878 από τον Παστέρ. 

  Οι σταφυλόκκοκοι εργαστηριακά προσδιορίζονται με μακροσκοπική παρατήρηση των 

αποικιών που σχηματίζουν σε καλλιέργεια σε θρεπτικό υλικό, με βιοχημικές δοκιμές και με 

χρώση κατά Gram. 

 

Καλλιέργεια σταφυλόκοκκου 
 

  Καλλιεργείται σε κοινό άγαρ, αιματούχο ή σοκολατόχρωμο και σε υλικά που περιέχουν 

αλάτι όπως το Chapman (με μαννιτόλη) αλλά και στα περισσότερα εμπλουτισμένα θρεπτικά 

υλικά.  

 

Χαρακτηριστικές ιδιότητες σταφυλόκοκκου 
 

  1) Παράγει ένα ένζυμο, την καταλάση, που διασπά το υπεροξείδιο του οξυγόνου (Η2Ο2) σε 

νερό (Η2Ο) και οξυγόνο (Ο2) 

  2) Διασπά τη γλυκόζη και τη μαννιτόλη κάτω από αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες, γι 

αυτό στο υλικό Chapman σχηματίζει κίτρινες αποικίες 

  3) Παράγει ένα εξωκυττάριο ένζυμο, την πηκτάση (coagulase), που έχει την ιδιότητα να 

προκαλεί πήξη του πλάσματος του ανθρώπου και διαφόρων ζώων. Ο χαρακτηρισμός ενός 

στελέχους σταφυλοκόκκου ως S. aureus βασίζεται στην παραγωγή πηκτάσης. Εκτός από την 

εξωκυττάρια – ελεύθερη πηκτάση που παράγεται από όλα τα στελέχη, πολλά στελέχη S. 

aureus παράγουν και μία άλλη πηκτάση, που είναι προσκολλημένη στο κυτταρικό τοίχωμα 

και ονομάζεται συνδεδεμένη πηκτάση. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%BF_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1878
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81
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  4) Παράγει επίσης μία θερμοανθεκτική δεοξυριβονουκλεάση (DNase), που υδρολύει το 

δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA). Η ιδιότητα της παραγωγής θερμοανθεκτικής 

δεοξυριβονουκλεάσης είναι χαρακτηριστική του S. aureus. 

 

Μικροβιολογική διάγνωση – Εργαστηριακές εξετάσεις 
 

 Gram χρώση παρασκευασμάτων και μικροσκόπηση 

 Καλλιέργεια υλικού για απομόνωση σταφυλοκόκκου 

 Ταυτοποίηση των αποικιών σταφυλοκόκκου με έλεγχο της μορφολογίας και των 

χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του σταφυλόκοκκου  

 

Εικόνα 1: α) Staphylococcus aureus στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το ιώδες χρώμα έχει προστεθεί 

κατά την επεξεργασία της εικόνας και β) Staphylococcus aureus στο οπτικό μικροσκόπιο  

όπου φαίνεται η χρώση κατά Gram στην οποία είναι θετικός 

 

Χρώση κατά Gram 
 

  Χρώση κατά Γκραμ (Gram stain) ονομάζεται μια απλή μέθοδος η οποία κατατάσσει τα είδη 

των βακτηρίων σε δύο μεγάλες ομάδες, τα «θετικά κατά Γκραμ» και τα «αρνητικά κατά 

Γκραμ». Στην πρώτη περίπτωση τα βακτήρια διατηρούν το μπλε – ιώδες χρώμα της πρώτης 

χρώσης, ενώ στη δεύτερη λαμβάνουν ερυθρό χρώμα οφειλόμενο στη δεύτερη χρώση. Η 

διαφορά αυτή οφείλεται στη χημική σύσταση του κυτταρικού τοιχώματος των βακτηρίων και 

ιδιαίτερα στην ύπαρξη ή μη πεπτιδογλυκάνης. Η μέθοδος οφείλει το όνομά της στον Δανό 

ερευνητή βακτηριολόγο Χανς Κρίστιαν Γιόαχιμ Γκραμ (Hans Christian Joachim Gram, 1853 

– 1938), ο οποίος την επινόησε. 

 

Περιγραφή των βημάτων της τεχνικής: 

 

1. Στρώνουμε την αποικία του βακτηρίου στην αντικειμενοφόρο πλάκα (με βαμβακοφόρο ή 

κρικοφόρο στυλεό). 

2. Μονιμοποιούμε το υλικό με φλόγα, χρησιμοποιώντας ένα απλό γκαζάκι. 

3. Βάζουμε χρωστική Kristal Violet για ένα λεπτό.  

4. Ξεπλένουμε με νερό βρύσης.  

5. Βάζουμε lugol για ένα λεπτό. 

6. Ξεπλένουμε και βάζουμε οινόπνευμα για μισό λεπτό.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CF%82_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BC&action=edit&redlink=1
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7. Ξαναξεπλένουμε και βάζουμε σαφρανίνη για ένα λεπτό. 

8. Ξεπλένουμε και αφήνουμε λίγο να στεγνώσει – στραγγίσει.  

9. Παρατηρούμε στο οπτικό μικροσκόπιο με Χ100 φακό βυθισμένο σε κεδρέλαιο. 

 

 
Εικόνα 2: κίτρινες αποικίες σταφυλόκοκου α) σε αιματούχο άγαρ και β) σε θρεπτικό Chapman 

 

Ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά 
 

  Ως αντιβιοτικό χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε χημική ένωση που εμποδίζει ή καταργεί την 

αύξηση των μικροοργανισμών, όπως τα βακτήρια, οι μύκητες ή τα πρωτόζωα. Ο όρος 

αναφέρθηκε αρχικά σε οποιοδήποτε μέσο με βιολογική δράση ενάντια στους 

μικροοργανισμούς, εντούτοις σήμερα χρησιμοποιείται για την περιγραφή ουσιών με 

αντιβακτηριακή, αντιμυκητική ή αντιπαρασιτική δράση. Οι πρώτες αντιβιοτικές ενώσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στη σύγχρονη ιατρική παρήχθησαν και απομονώθηκαν από ζωντανούς 

οργανισμούς, όπως η κατηγορία των αντιβιοτικών πενικιλίνης που παρήχθη από τους 

μύκητες γένους Penicillium ή στρεπτομυκίνη από τα βακτήρια του γένους Streptomyces. Με 

τις προόδους στην οργανική χημεία πολλά αντιβιοτικά τώρα επίσης λαμβάνονται με χημική 

σύνθεση, όπως τα φάρμακα Σουλφοναμίδες.  Η αποτελεσματικότητα των μεμονωμένων 

αντιβιοτικών ποικίλλει ανάλογα με τη θέση της μόλυνσης, τη δυνατότητα του αντιβιοτικού 

να φτάσει στην περιοχή της μόλυνσης, και τη δυνατότητα του μικροβίου να αδρανοποιηθεί ή 

να καταστραφεί από το αντιβιοτικό. Μερικά αντιβακτηριακά αντιβιοτικά καταστρέφουν τα 

βακτήρια (βακτηριοκτόνα), καταστρέφοντας συγκεκριμένα τμήματά τους, όπως η μεμβράνη 

και το κυτταρικό τοίχωμά τους ή επιδρώντας στον αναπνευστικό τους κύκλο, ενώ άλλα 

αποτρέπουν τα βακτήρια από τον πολλαπλασιασμό (βακτηριοστατικά).  

Σχετικά με την ανθεκτικότητα των βακτήριων στα αντιβιοτικά διακρίνουμε δύο είδη: 

 

1. Φυσική ή Ενδογενής ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα αντιβιοτικά 

  Είναι χρωμοσωμική και ανεξάρτητη της χρήσης αντιβιοτικών. Υπάρχει σε όλα τα στελέχη 

των μικροβίων και εμφανίζεται εξελικτικά.  

 

2.  Επίκτητη ανθεκτικότητα 

  Είναι αποτέλεσμα μετάλλαξης στο γονιδίωμα του μικροβίου ή αποτέλεσμα μεταφοράς 

γονιδίου ανθεκτικότητας. Σχετίζεται με την χρήση αντιβιοτικών και εμφανίζεται σε ορισμένα 

στελέχη μικροβίων. Η επίκτητη ανθεκτικότητα αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα ταχύτατης 

προσαρμογής των βακτηρίων στο νέο οικοσύστημα, διότι φυσικά τα αντιβιοτικά παράγονται 

από μικροοργανισμούς στο περιβάλλον ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλα 

είδη μικροβίων που ζουν στον ίδιο βιότοπο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%B6%CF%89%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B7
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Επίκτητη ανθεκτικότητα - Μηχανισμοί απόκτησης 

 

Α) Σημειακές μεταλλάξεις στο χρωμόσωμα (mutations)  

  Συμβαίνουν σπάνια, είναι τυχαία και αφορούν το κεντρικό βακτηριακό χρωμόσωμα (DNA).    

Επιλέγονται υπό την πίεση των αντιβιοτικών και οδηγούν σε ανθεκτικούς πληθυσμούς.  

Β) Απόκτηση εξωγενούς γενετικού υλικού από άλλα βακτήρια (Μεταφορά γονιδίων - 

Φορείς γονιδίων) 

 Μεταμόρφωση ή Μετασχηματισμός  (transformation)  

 Σύζευξη  (conjugation)  

 Μεταγωγή (transduction)  

 

1. Μεταμόρφωση ή Μετασχηματισμός (transfomation) 

 

  Είναι η διαδικασία πρόσληψης από ορισμένα βακτήρια μορίων χρωμοσωμικού DNA, το 

οποίο έχει προκύψει από τη λύση – αποσύνθεση άλλων βακτηρίων και βρίσκεται ελεύθερο 

στο περιβάλλον. Το ξένο  DNA εισέρχεται στο κύτταρο – δέκτη όπου ενσωματώνεται στο 

χρωμόσωμα σχηματίζοντας με ανασυνδυασμό, τα «μωσαικά» γονίδια. Η ενσωμάτωση του 

DNA  είναι εφικτή εφ’ όσον προέρχεται από «συγγενή» βακτήρια. Συνηθίζεται σε gram (+) 

κόκκους.  

 
Εικόνα 3: Μηχανισμός μετασχηματισμού βακτηρίων 

 

2. Σύζευξη (conjugation) 

 

  Ο κυριότερος μηχανισμός μεταβίβασης γονιδίων αντοχής στα  gram (-) βακτήρια. Η 

μεταβίβαση του γενετικού υλικού γίνεται με τα πλασμίδια τα οποία φέρουν ένα ή 

περισσότερα γονίδια ανθεκτικότητας (πλασμίδια πολλαπλής ανθεκτικότητας). Τα πλασμίδια 

είναι εξωχρωμοσωμικά κυκλικά μόρια διπλής έλικας DNA, τα οποία αντιγράφονται 

αυτόνομα σε σχέση με το βακτηριακό χρωμόσωμα. Καμιά φορά μάλιστα ενσωματώνονται 

στο χρωμόσωμα. Στη σύζευξη απαιτείται άμεση επαφή μεταξύ δύο βακτηρίων (δότη και 

δέκτη), η οποία εξασφαλίζεται με ειδικά ινίδια (συζευτικά – αυτομεταφερόμενα πλασμίδια).  

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 4: Μηχανισμός σύζευξης σε βακτήρια 
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3. Μεταγωγή (transduction)  

 

  Γίνεται με τη μεσολάβηση των ιών π.χ. όταν ένα βακτήριο προσβάλλεται από έναν 

βακτηριοφάγο. Κατά την πορεία πολλαπλασιασμού του βακτηριοφάγου στο βακτηριακό 

κύτταρο μικρά τμήματα του βακτηριακού DNA μπορούν τυχαία να ενσωματωθούν  στον ιό. 

Όταν ο ιός προσβάλλει ένα άλλο βακτήριο το DNA από το πρώτο ελευθερώνεται στο δεύτερο 

βακτήριο. Συχνά το δεύτερο βακτήριο όμως θανατώνεται από τον ιό. Αν επιζήσει το 

πιθανότερο είναι τα ένζυμα να αποπολυμερίσουν το ξένο DNA παρά να το ενσωματώσει. Ο 

δέκτης αποκτά ιδιότητες που δεν είχε προηγουμένως. Ο μηχανισμός αυτός δεν φαίνεται να 

συμβάλλει σημαντικά στην επίκτητη ανθεκτικότητα των παθογόνων βακτηρίων όμως 

συμβάλλει στην ανταλλαγή γενετικού υλικού μεταξύ των βακτηρίων του εδάφους.  

  Η απόκτηση γονιδίων ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά από τα βακτήρια είναι μεγάλης 

σημασίας ζήτημα και αυτό γιατί με την αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών βοηθούμε να 

εξαπλωθούν ανθεκτικά στελέχη βακτηρίων στον ανθρώπινο πληθυσμό καθιστώντας έτσι τα 

υπάρχοντα αντιβιοτικά αναποτελεσματικά με κίνδυνο τη δημιουργία πολυανθεκτικών υπερ-

μικροβίων τα οποία να μην μπορούν να καταπολεμηθούν και να θέτουν σε σοβαρότατο 

κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η διαδικασία με την οποία ένας 

πληθυσμός βακτηρίων που αρχικά αποτελούνταν από στελέχη με διαφορετικό επίπεδο 

ανθεκτικότητας καταλήγει σε έναν πληθυσμό με υψηλή ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά λόγω 

υπέρμετρης χρήσης τους. 

 

 
 

 

 

Εικόνα 5: Ανάπτυξη ανθεκτικών  

πληθυσμών βακτηρίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η περίπτωση MRSA και η ανθεκτικότητα στην πενικιλίνη 
 

  O MRSA είναι ένα στέλεχος σταφυλόκοκκου το οποίο έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα στα β–

λακταμικά αντιβιοτικά (όπως για παράδειγμα στην πενικιλίνη) μέσω της δράσης της φυσικής 

επιλογής. Τα στελέχη αυτά δεν είναι περισσότερο μολυσματικά από τα μη ανθεκτικά, αλλά οι 

λοιμώξεις που προκαλούν είναι δυσκολότερο να θεραπευτούν με τα συνήθη αντιβιοτικά και 

για αυτό είναι και πιο επικίνδυνες. Η λοίμωξη από MRSA ταλαιπωρεί περισσότερο τους 

ασθενείς σε νοσοκομεία και κλινικές, στα οποία οι ασθενείς έχοντας εξασθενημένο 

ανοσοποιητικό σύστημα είναι περισσότερο επιρρεπείς σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. 

Όμως ενώ ξεκίνησε σαν ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, στελέχη MRSA έχουν βρεθεί να 

προσβάλουν γενικότερα τους ασθενείς και εκτός νοσοκομείου.  
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Μηχανισμός δράσης πενικιλίνης και αναστολής της στα στελέχη MRSA  

 

  Η πενικιλίνη έχει ως στόχο δράσης της το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων, του οποίου 

παρεμποδίζει τη σύνθεση. Συγκεκριμένα δρα ως αναστολέας αφού προσδένεται στο ενεργό 

κέντρο του ενζύμου PBP, το οποίο καταλύει τη σύνδεση των ινιδίων Ν–ακετυλο 

γλυκοζαμίνης και Ν–ακετυλομουραμικού και έτσι την εμποδίζει. Αφού συνδεθεί στο ενεργό 

κέντρο η πενικιλίνη υφίσταται μια μη αντιστρεπτή αλλαγή στη στερεοδιάταξή της και πλεον 

παρεμποδίζει μόνιμα τη λειτουργία της PBP. 

  

 

 

 

 
Εικόνα 6: Μηχανισμός δράσης της PBP στο κυτταρικό 

τοίχωμα των βακτηρίων και μηχανισμός δράσης της 

πενικιλίνης 

 

 

 

 

 

 

 

  Στα στελέχη MRSA έχει ενσωματωθεί το γονίδιο mecA το οποίο τους προσδίδει 

ανθεκτικότητα στην πενικιλίνη. Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί την πρωτείνη PBP2a η οποία 

έχει διαφορετική δομή στο ενεργό κέντρο από αυτή που βρίσκεται στα ευπαθή στελέχη και 

στην οποία δε μπορεί να προσδεθεί η πενικιλίνη. Έτσι παρόλη της παρουσίας πενικιλίνης στο 

περιβάλλον του βακτηρίου αυτό μπορεί να επιβιώνει διότι συνεχίζει να συνθέτει το κυτταρικό 

του τοίχωμα. 

 
 

 

Εικόνα 7: Παρεμπόδιση λειτουργίας 

PBP στα ευαίσθητα στελέχη από την 

πενικιλίνη και φυσιολογική δράση 

PBP2a στα στελέχη MRSA. 

 

 

 

Αντιβιόγραμμα 
 

  Το αντιβιόγραμμα είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών δοκιμών προσδιορισμού της 

ευαισθησίας ενός απομονωμένου βακτηριακού στελέχους σε διαφορετικές κατηγορίες 

αντιβιοτικών. Πρωταρχικός σκοπός ενός αντιβιογράμματος, είναι να μετρηθεί η ευαισθησία 

στα συνήθη αντιβιοτικά ενός μικροβίου ενώ ως δευτερεύων στόχος εντοπίζεται η ανίχνευση 

μιας πιθανής αναδυόμενης ανθεκτικότητας μικροβιακών στελεχών, που μπορεί να οφείλεται 

σε νέους μηχανισμούς αντοχής. Η in vitro ευαισθησία όμως δεν εγγυάται και κλινική 

ανταπόκριση (in vivo).  Ως εκ τούτου, η απόφαση για τη θεραπεία με μια  συγκεκριμένη 
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ουσία δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο  αποτέλεσμα της δοκιμής  για 

την αντιμικροβιακή ευαισθησία. Για να επιλέξουμε τα αντιβιοτικά στα οποία θα γίνει η 

δοκιμασία της ευαισθησίας πρέπει πρώτα να ταυτοποιήσουμε τον μικροοργανισμό. Είναι  

αναμενόμενο να ελέγχουμε άλλα αντιβιοτικά αν πρόκειται για μια λοίμωξη από 

Staphylococcus, διαφορετικά αν πρόκειται για E.coli ή Salmonella ή Pseudomonas. 

 

Εργαστηριακή τεχνική 

 

  Επιλέγουμε το θρεπτικό υλικό, ο μικροοργανισμός τοποθετείται πάνω σε αυτό σε 

διαφορετικές κατευθύνσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή του 

εναιωρήματος. Κατόπιν τοποθετούμε  δίσκους αντιβιοτικών πάνω σε αυτό. Μετά από 

επώαση στους 37οC  για 24h  μετρούμε τις ζώνες αναστολής (διαμέτρους) με χάρακα. 

Συμβουλευόμαστε τους αντίστοιχους πίνακες και καταγράφουμε την ευαισθησία ή την 

ανθεκτικότητα σε αυτά. 

 

 
 

Εικόνα 8: Αντιβιόγραμμα MRSA στο οποίο φαίνονται οι δίσκοι με το αντιβιοτικό και οι ζώνες 

αναστολής γύρω από τα αντιβιοτικά στα οποία εμφανίζεται ευαισθησία. Tα βέλη δείχνουν 

ανθεκτικότητα στα συγκεκριμένα αντιβιοτικά. 

 

  Το αντιβιόγραμμα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο προσδιορισμού του κατάλληλου αντιβιοτικού 

σε μια λοίμωξη από βακτήρια ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση αντιβιοτικών και η 

εξάπλωση ανθεκτικών στελεχών μικροβίων. 

 

Κοινωνικό πρόβλημα 
 

  Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής 

ανθεκτικότητας, ενώ είναι πρώτη στη συνολική κατανάλωση αντιμικροβιακών 

παραγόντων. Η διασπορά στελεχών ανθεκτικών στα περισσότερα αντιβιοτικά ευθύνεται για 

την πρόκληση σοβαρών λοιμώξεων, ιδίως σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με αποτέλεσμα την 

παράταση της νοσηλείας τους, την αύξηση της θνητότητας και την αύξηση του κόστους 

νοσηλείας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα 
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αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα και για τα ελληνικά νοσοκομεία και 

καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης και εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων για 

την πρόληψη και τον έλεγχό τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τον 

αυξανόμενο κίνδυνο από τη μικροβιακή αντοχή εκπόνησε ειδικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο 

ανακοινώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο.  Με αφορμή την Ευρωπαϊκή 

Ημέρα Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών 2011, εκδόθηκε Δελτίο Τύπου από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή : "Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. 12 

συγκεκριμένες δράσεις για την επόμενη πενταετία". 

 

 
 

Εικόνα 9. Ποσοστό ανθεκτικότητας στελεχών MRSA απομονωμένα από δείγματα  

ανθρώπινου αίματος από τις Ευρωπαϊκές χώρες το 2008. 

 

Οδηγίες λήψης αντιβιοτικών από τον ΚΕΕΛΠΝΟ: 
 

1.   Να μη λαμβάνετε αντιβιοτικά με δική σας πρωτοβουλία ή μετά προτροπή τρίτων ή κυρίως αν 

δεν τα έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας. 

2.   Η συνταγογράφηση αντιβιοτικών δεν είναι απαραίτητη σε κάθε ασθένεια. Αν ο γιατρός σας 

δε χορηγήσει αντιβιοτικά δεν αμφισβητεί το ότι είστε άρρωστοι. Μόνο συγκεκριμένες 

λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος που οφείλονται σε βακτήρια (π.χ. η 

αμυγδαλίτιδα που οφείλεται σε  στρεπτοκοκκική λοίμωξη (εμφανίζεται σε ποσοστό μόνο 

15% στο σύνολο των αμυγδαλίτιδων στα παιδιά και μόλις 5% στους ενήλικες) χρήζουν 

αγωγής με αντιβιοτικά και σίγουρα μετά από την εκτίμηση από τον γιατρό σας. 

3.  Η χορήγηση αντιβιοτικών σε ιογενείς λοιμώξεις δεν μειώνει τη διάρκεια των συμπτωμάτων, 

ούτε προστατεύει τα άτομα του περιβάλλοντος σας ώστε να μη νοσήσουν. 

4.   Όταν κρίνεται από το γιατρό σας ότι είναι απαραίτητη η χορήγηση αντιβιοτικών πρέπει να 

τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες δοσολογίας και διάρκειας της αγωγής σας (Μην παραλείπετε 

δόσεις).     

5.  Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού όσον αφορά την επιλογή των 

αντιβιοτικών και μη χορηγείτε το ίδιο φάρμακο στους οικείους σας με δική σας 

πρωτοβουλία. 

6.   Αποφύγετε την προμήθεια ή τη φύλαξη των αντιβιοτικών για μελλοντική χρήση.  

http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%A0%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B1/Sxedio%20drasis%20mikroviakh%20antoxh.pdf
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7.  Η υγιεινή των χεριών και ο προληπτικός εμβολιασμός είναι οι πλέον ενδεδειγμένοι 

και αποτελεσματικοί τρόποι πρόληψης της νόσησης και της διασποράς λοιμώξεων.   
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Α. Εισαγωγή 
 

Α1. Το φώς 
 

  Το φως – αρχικά ως πηγή ζωής προερχόμενο από τον ήλιο και «οδηγός» της όρασης, 

αργότερα, με την ανάπτυξη των τηλεσκοπίων, ως πηγή πληροφοριών από το σύμπαν – καθώς 

και τα φαινόμενα που σχετίζονται με την διάδοση του κέντριζαν ανέκαθεν το ενδιαφέρον των 

ανθρώπων. Εύλογο το ερώτημα λοιπόν: τι είναι το φως; Η διαμάχη για τη φύση του φωτός 

διαπερνά την ιστορία της επιστήμης από την κλασσική αρχαιότητα έως τις αρχές του 

εικοστού αιώνα. Την ίδια ηλικία έχουν και οι όροι αυτής της διαμάχης. Δύο εύληπτες έννοιες 

της καθημερινής σκέψης, η πρώτη προϊόν της ατομικής θεωρίας και η δεύτερη του 

παραλληλισμού της διάδοσης του φωτός με τη διάδοση των μηχανικών κυμάτων σε κάποιο 

μέσο θα τη συνοδεύσουν για τρεις περίπου χιλιάδες χρόνια: σωματίδιο ή κύμα; Η ερμηνεία 

της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός (αρχή του Ήρωνα) και του φαινομένου της ανάκλασης 

δινόταν εξίσου ικανοποιητικά και από τις δύο θεωρίες. Ενώ, όμως, η σωματιδιακή θεωρία 

προέβλεπε αντίθετα συμπεράσματα από το πείραμα στην περίπτωση του φαινομένου της 

διάθλασης (Newton), η κυματική κατάφερε να ερμηνεύσει επιτυχώς τη μεταβολή της 

ταχύτητας του φωτός όταν αυτό αλλάζει μέσο διάδοσης (Huygens). Ωστόσο η αυθεντία του 

Νεύτωνα αρκούσε ώστε η πρώτη να θεωρείται επικρατέστερη. Η διένεξη θα κορυφωθεί τον 

19
ο
 και στις αρχές του 20

ου
 αιώνα. Η επιτυχής ερμηνεία των φαινομένων της συμβολής και 

της περίθλασης του φωτός (Young, Fresnel) καθώς και η θεωρητική τεκμηρίωση πως το φως 

είναι διακυμάνσεις ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου που διαδίδονται στο χώρο (Maxwell) 

θα ισχυροποιήσουν την κυματική θεωρία. Από την άλλη η ερμηνεία του φωτοηλεκτρικού 

φαινομένου (Einstein) και των φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης των αερίων μέσω της 

ιδέας των κβάντων φωτός (Planck) θα καταδείξουν την ισχύ της σωματιδιακής θεωρίας.  

 

Α2. Η διδακτική προσέγγιση 
 

  Η εργασία αυτή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2014 με αφορμή την επιθυμία της Ιωαννίδου 

Ελισάβετ, μαθήτριάς μου στην θετική κατεύθυνση της Β΄ Λυκείου στο 15
ο
 Γενικό Λύκειο 

Αθήνας, να εργαστεί εκτός μαθήματος πάνω σε κάποιο πεδίο της φυσικής με την καθοδήγηση 

του διδάσκοντα. Η διαμάχη για τη φύση του φωτός επελέγη για τους εξής λόγους:  

(α) συνδυάζει την ιστορική με την θεωρητική και πειραματική προσέγγιση,  

(β) είναι εντός των ευρύτερων ορίων της ύλης των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, 

μάλιστα από το σχολικό έτος 2013 – 2014 η μελέτη του φαινομένου της περίθλασης μέσω 

φράγματος περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις της Γ΄ Λυκείου,    

mailto:mail@41lyk-athin.att.sch.gr
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(γ) μπορεί να υλοποιηθεί και να παρουσιασθεί στην τάξη τόσο με τη βοήθεια του υπάρχοντος 

εργαστηριακού εξοπλισμού, αξιοποιώντας και συσκευές (διάταξη φωτοηλεκτρικού 

φαινομένου) που δεν χρησιμοποιούνται στις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις, όσο και 

με τη βοήθεια των ΤΠΕ (παραμετρικές προσομοιώσεις phet – Colorado),  

(δ) τα δύο φαινόμενα που μελετώνται (περίθλαση, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο) έχουν πολλές 

εφαρμογές κάποιες από τις οποίες παρουσιάζονται εδώ και  

(ε) ανταποκρίνεται στην θεωρία της διερευνητικής μάθησης. 

    

Β. Περιγραφή της εργασίας 
 

Β1. Το φαινόμενο της περίθλασης 
 

1. Γενική περιγραφή  
 

  Το φαινόμενο της περίθλασης παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Ιταλό φυσικό 

Φραντσέσκο Γκριμάλντι το 1665. Ο Γκριμάλντι παρατήρησε ότι ακτίνες φωτός που 

διαπερνούσαν μία λεπτή σχισμή δημιουργούσαν μία λεπτή φωτεινή ζώνη λίγο πλατύτερη από 

την σχισμή. Το φαινόμενο αυτό το ερμήνευσε ως κάμψη του φωτός λόγω των άκρων των 

σχισμών και το ονόμασε περίθλαση. Σύμφωνα με την αρχή του Huygens όταν το φως 

προσπίπτει σε μία λεπτή σχισμή όλα τα σημεία της σχισμής συμπεριφέρονται ως 

δευτερογενείς πηγές φωτός. Όταν η σχισμή παρεμβληθεί μεταξύ μίας πηγής φωτός με μήκος 

κύματος συγκρίσιμο προς τις διαστάσεις της σχισμής και ενός πετάσματος, τότε στο πέτασμα 

εμφανίζεται μία εικόνα περίθλασης που περιλαμβάνει εναλλασσόμενες φωτεινές και 

σκοτεινές περιοχές. Αντίστοιχη εικόνα περίθλασης παρατηρείται και όταν το φως διέλθει από 

δύο γειτονικές σχισμές. Η εικόνα αυτή μπορεί να ερμηνευτεί υιοθετώντας την κυματική 

θεωρία ως αποτέλεσμα καταστρεπτικής και ενισχυτικής συμβολής των σύγχρονων 

κυμάνσεων που προέρχονται από τα σημεία των σχισμών (σύμφωνες πηγές του ιδίου μήκους 

κύματος). Αντίθετα αν το φως συμπεριφερόταν ως σωματίδιο δεν θα μπορούσε να ερμηνευτεί 

η παρατηρούμενη συμβολή εφόσον τα σωματίδια φωτός θα έπρεπε να συγκρούονται.        
                    

2. Θεωρητική περιγραφή 

 
                                                                Σχήμα 1 

(Πηγή φωτογραφίας: Ε.Κ.Φ.Ε. Ομόνοιας, http://kremiotis.net/ekfe/index.php/sefe-2/sefe-4/fysikh-gel.html) 

 

  Στο παραπάνω σχήμα μονοχρωματικό φως μήκους κύματος συγκρίσιμου προς τις 

διαστάσεις των σχισμών προσπίπτει σε δύο σχισμές Π1 και Π2 που απέχουν απόσταση d, η 

οποία ονομάζεται σταθερά του φράγματος. Στο πέτασμα που τοποθετείται σε απόσταση D για 

http://kremiotis.net/ekfe/index.php/sefe-2/sefe-4/fysikh-gel.html
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την οποία θεωρούμε D>>d εμφανίζεται εικόνα περίθλασης. Λόγω της προηγούμενης 

θεώρησης οι ευθείες Π1Κ1 // Π2Κ2 και η διαφορά των αποστάσεων r1 – r2 = Δr = mλ 

(ενίσχυση για m=1) είναι κάθετη στο Π1Δ, ώστε η γωνία Π2Π1Δ = φ. Η απόσταση του 

πρώτου (m=1) κροσσού ενισχυτικής συμβολής από τον κεντρικό κροσσό (m=0) ισούται με χ. 

Ακόμη λόγω της προηγούμενης θεώρησης η φ είναι πολύ μικρή ώστε εφφ  ημφ.  

Σημείωση: Η προηγούμενη θεώρηση είναι ισχυρή για τους κροσσούς συμβολής τους 

γειτονικούς προς τον κεντρικό (m= 1, 2 ). Σε αντίθετη περίπτωση ( m > 2 ) η γεωμετρία του 

προβλήματος είναι συνθετότερη. 

 

Β2. Υπολογισμός της σταθεράς φράγματος περίθλασης και  

επαλήθευση της τιμής του μήκους κύματος μονοχρωματικού laser  

με τη χρήση του φράγματος 
 

1. Υλικά/Διάταξη 

 

Με τα παρακάτω υλικά συναρμολογούμε τις διατάξεις των εικόνων 1 και 2 

 2 Laser pointer λ=532 10nm (πράσινο) και λ=650 10nm (κόκκινο) 

 Φράγμα περίθλασης άγνωστης σταθεράς d 

 Βάσεις στήριξης  

 Πέτασμα που φέρει μετροταινία 

 Χάρακας (διάταξη Hooke) 

 Πλαστελίνη   

 

 
Εικόνα 1 

(Πηγή φωτογραφίας: Β. Κοσμίδης) 
 

 

 
                                          

Εικόνα 2 
(Πηγή φωτογραφίας: Β. Κοσμίδης) 
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2. Μετρήσεις 

 

 

Β3. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 
 

1. Γενική περιγραφή 

 

  Φωτοηλεκτρικό ονομάζεται το φαινόμενο της εξαγωγής ηλεκτρονίων από μια επιφάνεια 

αγωγού όταν σε αυτή προσπέσει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συχνότητας τέτοιας ώστε τα 

ηλεκτρόνια να κατορθώσουν να υπερπηδήσουν το φράγμα δυναμικής ενέργειας που τα 

συγκρατεί στην επιφάνεια αυτή. Καταγράφηκε πρώτη φορά  τυχαία το 1887 (Hertz). 

Παρατηρήθηκε ότι ένας σπινθήρας μπορούσε να προκληθεί ευκολότερα μεταξύ δύο 

ηλεκτρικά φορτισμένων σφαιρών αν οι επιφάνειες τους φωτίζονται από την λάμψη κάποιου 

άλλου σπινθήρα. Η ύπαρξη του φράγματος δυναμικής ενέργειας (ελάχιστη ενέργεια που 

καλείται έργο εξαγωγής (b) ήταν ήδη γνωστή από τη μελέτη του φαινομένου της θερμιονικής 

εκπομπής (Edison, 1883). Το φαινόμενο μελετήθηκε λεπτομερώς από το 1886 ως το 1900 

(Halvaks, Lenard). Εφαρμογές του φωτοηλεκτρικού φαινομένου απαντώνται στα 

φωτοκύτταρα ή φωτοστοιχεία, στα φωτοβολταϊκά στοιχεία, στα φωτόμετρα των 

φωτογραφικών μηχανών, στις εκτυπώσεις  κ.ά. 

  Η κυματική θεωρία (ένα σώμα απορροφά ή εκπέμπει ενέργεια κατά τρόπο συνεχή) 

αδυνατούσε να ερμηνεύσει τις παρακάτω πειραματικές παρατηρήσεις που αφορούν στο 

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο: 

 Η κινητική ενέργεια των εξερχόμενων ηλεκτρονίων είναι ανεξάρτητη της έντασης της 

φωτεινής λάμπας (από αυτή καθορίζεται μόνο ο αριθμός των εξερχομένων 

ηλεκτρονίων) και εξαρτάται μόνο από τη συχνότητα της προσπίπτουσας 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ύπαρξη συχνότητας κατωφλίου). 

 Η εξαγωγή των ηλεκτρονίων γίνεται σχεδόν ακαριαία δίχως να απαιτείται η 

συσσώρευση ικανού ποσού ενέργειας. 
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2. Θεωρητική περιγραφή 
 

  Η ερμηνεία του φωτοηλεκτρικού φαινομένου έγινε το 1905 από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν που 

πήρε το βραβείο Νόμπελ για αυτή του την εργασία. Για να ερμηνεύσει το φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο, ο Αϊνστάιν υιοθέτησε την παραδοχή ότι η ενέργεια ενός ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος δεν είναι ισοκατανεμημένη στο κυματικό μέτωπο αλλά μεταφέρεται σε διακριτές 

ποσότητες εξαρτώμενες μόνο από τη συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που 

ονομάζονται φωτόνια ή κβάντα φωτός (Planck). Η παραδοχή αυτή είχε αποδειχτεί (έστω και 

ως απλή μαθηματική υπόθεση) επαρκής στην ερμηνεία της ακτινοβολίας του μέλανος 

σώματος. Ο Αϊνστάιν θεώρησε ότι κάθε φωτόνιο, όταν δίνει την ενέργειά του, τη δίνει 

ολόκληρη και μόνο σε ένα ηλεκτρόνιο κάθε φορά. Αν αυτή είναι αρκετή για να αντισταθμίσει 

την έλξη που δέχεται το ηλεκτρόνιο από τον πυρήνα, το ηλεκτρόνιο απελευθερώνεται. 

Διαφορετικά, εκπέμπει την ακτινοβολία που απορροφήθηκε στο περιβάλλον. Το τελευταίο 

εξηγεί γιατί αν η ακτινοβολία έχει συχνότητα μικρότερη της συχνότητας κατωφλίου, το 

μέταλλο δεν φορτίζεται, όσο και αν το φωτίσουμε.  

  Στη διάταξη κυκλώματος φωτοκυττάρου: η ενέργεια του κάθε φωτονίου του 

μονοχρωματικού φωτός είναι ανάλογη της συχνότητάς του f και είναι ίση με  EΦ=hf, όπου h η 

σταθερά του Planck. Η ενέργεια αυτή διατίθεται αφενός για την εξαγωγή του ηλεκτρονίου 

(έργο εξαγωγής b) και αφετέρου για την απόκτηση κινητικής ενέργειας από αυτό. Έτσι hf = K 

+ b. Ρυθμίζοντας κατάλληλα την τάση πετυχαίνουμε μία τιμή της (τάση αποκοπής) για την 

οποία τα ηλεκτρόνια εξέρχονται με μηδενική ταχύτητα (μηδενική ένδειξη ρεύματος). Τότε Κ 

= eVαπ και συνεπώς eVαπ = hf – b. Παίρνοντας τιμές της τάσης αποκοπής για διαφορετικές 

συχνότητες και από την γραφική παράσταση της παραπάνω σχέσης υπολογίζουμε αφενός την 

τιμή της σταθεράς του Planck (κλίση της ευθείας) και αφετέρου την τιμή του έργου εξαγωγής 

του υλικού της φωτοκαθόδου (σημείο τομής με τον κατακόρυφο άξονα). Το έργο αυτό είναι 

χαρακτηριστικό του υλικού της καθόδου.  

                                                    

Β4. Υπολογισμός του έργου εξαγωγής και της σταθεράς του Planck 

με τη χρήση της διάταξης του φωτοηλεκτρικού φαινομένου 
 

  Χρησιμοποιήσαμε τη διάταξη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου του σχολικού εργαστηρίου 

(εικόνα 3), η οποία αναπαριστάται σχηματικά στην εικόνα 4. 

 

  

                        εικόνα 3                                                                        εικόνα 4 
(Πηγή φωτογραφίας: τεχνικό εγχειρίδιο συσκευής) 
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                                                                       Έγχρωμα φίλτρα 

                           D = 20 cm 

λ (nm) (nm) cf   (10
15

 Hz) Vαποκοπης (V) V  (V) .eV

( 10
-19

J) 

625 – 635 630 0,476 0,22 – 0,25 0,24 0,384 

575 – 585 580 0,517 0,30 – 0,33 0,32 0,512 

545 – 555 550 0,545 0,37 – 0,40 0,39 0,624 

515 - 525 520 0,576 0,56 – 0,60 0,58 0,928 

465 - 475 470 0,638 0,92 – 0,97 0,95 1,52 

                                                                   Πηγές led 

618 – 622 620 0,483 0,20 – 0,25 0,23 0,368 

584 – 588 586 0,511 0,25 – 0,33 0,29 0,464 

528 – 532 530 0,566 0,56 – 0.61 0,59 0,944 

483 - 487 485 0,618 0,82  -0,84 0,83 1,328 

 

 

 
 

Β4. Συμπεράσματα – παρατηρήσεις 
 

  Τα αποτελέσματα του πειράματος της περίθλασης θεωρούνται ικανοποιητικά διότι η τιμή 

του μήκους κύματος του άγνωστου laser μετρήθηκε εντός των ορίων ( 10nm ) του 

κατασκευαστή.  

  Αντίθετα οι μετρήσεις της σταθεράς του Planck και του έργου εξαγωγής του καισίου ενέχουν 

σφάλματα (10%) και θεωρούνται επισφαλείς. Κατά τη διεξαγωγή του πειράματος κάναμε τις 

y = 7.1868x - 3.162 
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εξής παρατηρήσεις: 

1. μεταβολή της Vαποκοπής με μεταβολή της έντασης του φωτός. 

2. μεταβολή της Vαποκοπής με μεταβολή της απόστασης της λάμπας από τη φωτιζόμενη 

μεταλλική επιφάνεια. 

3. Μεταβολή της έντασης Ι και της τάσης αποκοπής με μεταβολή της ευαισθησίας του 

οργάνου. 

  Οι παρατηρήσεις αυτές παραπέμπουν σε ενδεχόμενη αναξιοπιστία της συσκευής. 

 

Β5. Μελέτη των δύο φαινομένων με τη βοήθεια ΤΠΕ 
 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/photoelectric  

  Μέσω της προσομοίωσης του φαινομένου οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν τα 

χαρακτηριστικά του φαινομένου (εξάρτηση της ταχύτητας των εξερχομένων ηλεκτρονίων 

από τη συχνότητα, εξάρτηση του αριθμού των εξερχομένων ηλεκτρονίων από την ένταση της 

φωτεινής δέσμης, εξάρτηση της τάσης αποκοπής από το υλικό της φωτοκαθόδου) και ακόμη 

να μετρήσουν την τάση αποκοπής για διάφορα υλικά. 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/wave-interference  
  Μέσω της προσομοίωσης του φαινομένου οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν τα 

χαρακτηριστικά του φαινομένου (κατανομή έντασης, εξάρτηση της εικόνας συμβολής από 

την απόσταση των σχισμών, από το μήκος κύματος, από την σταθερά του φράγματος και από 

τη θέση του φράγματος ως προς το πέτασμα). Η προσομοίωση δεν προσφέρεται για ακριβείς 

μετρήσεις και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. 
 

Β6. Εφαρμογές 
 

1. Μηχανικό ανάλογο του φωτοηλεκτρικού φαινομένου 
 

  Από την κορυφή κεκλιμένου διαδρόμου αφήνουμε να κυλήσει μικρή μεταλλική σφαίρα 

(φωτόνιο). Η σφαίρα αποκτά κινητική ενέργεια ανάλογη του ύψους (συχνότητα) από το 

οποίο αφήνεται και κατόπιν συγκρούεται με δεύτερη γυάλινη σφαίρα (ηλεκτρόνιο) που 

βρίσκεται ακίνητη στη βάση του κεκλιμένου διαδρόμου και στη βάση δεύτερου επίσης 

κεκλιμένου και διαφανούς πλαστικού διαδρόμου (φράγμα δυναμικού), το μήκος του οποίου 

(έργο εξαγωγής) μπορεί να μεταβάλλεται. 

 

 
                            εικόνα 5                                                         εικόνα 6 

(Πηγή φωτογραφιών: Β. Κοσμίδης) 
   

http://phet.colorado.edu/en/simulation/photoelectric
http://phet.colorado.edu/en/simulation/wave-interference
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Η γυάλινη σφαίρα εξέρχεται (φωτοηλεκτρικό φαινόμενο) ή δεν εξέρχεται (απορρόφηση 

της ενέργειας του φωτονίου ως θερμότητας στο ατομικό πλέγμα του υλικού της 

φωτοκαθόδου), από τον πλαστικό διάδρομο (έργο εξαγωγής ως συνάρτηση του υλικού). 

Ακόμη η εξαγωγή της γυάλινης σφαίρας εξαρτάται από το ύψος από το οποίο αφήνεται η 

μεταλλική σφαίρα (εξάρτηση της ταχύτητας του εξερχόμενου ηλεκτρονίου από τη 

συχνότητα του προσπίπτοντος φωτονίου). 

 

2. Εκφόρτιση ηλεκτροσκοπίου με τη χρήση  

υπεριώδους ακτινοβολίας UV – A 
 

  Τρίβουμε μία ράβδο εβονίτη με πλαστικό και η ράβδος φορτίζεται αρνητικά. Με τη βοήθεια 

της φορτισμένης ράβδου φορτίζουμε με επαφή το ηλεκτροσκόπιο. Διαπιστώνουμε πως όταν 

πλησιάσουμε μία λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας το υπεριώδες φως προκαλεί εξαγωγή 

ηλεκτρονίων από τον δίσκο του ηλεκτροσκοπίου και το ηλεκτροσκόπιο εκφορτίζεται. 

 

     
                          εικόνα 7                                                          εικόνα 8 

(Πηγή φωτογραφιών: Β. Κοσμίδης) 
 

 

3. Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος με τη χρήση φωτοκυττάρου 

(δυνατότητα λειτουργίας με φωτισμό και με διακοπή του φωτισμού). 
 

      
                             εικόνα 9                                                         εικόνα 10 

(Πηγή φωτογραφιών: Β. Κοσμίδης) 
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4. Παρουσίαση ολογράμματος ανάκλασης  

 και της αρχής λειτουργίας του (συμβολή) 
 

 

 
                  εικόνα 11                                 εικόνα 12                                     εικόνα 13                                                           

(Πηγή φωτογραφιών: Β. Κοσμίδης) 
 

5. Μέτρηση της χωρητικότητας ενός CD ή DVD  

        με τη βοήθεια του φράγματος περίθλασης 
 

   
                  εικόνα 14                               εικόνα 15                                     εικόνα 16     

(Πηγή φωτογραφιών: Β. Κοσμίδης) 
 
                    

2 2
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Μία πρόταση διδασκαλίας θεμάτων της σύγχρονης Φυσικής  

με τεχνικές βιωματικών δράσεων  

στα πλαίσια του μαθήματος Ερευνητική Εργασία 
 

Μαθητές: Αμολοχίτη Ελένη, Βοσδόγνη Κωνσταντίνα – Ιωάννα, Δεναζη Μαρία,  
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Τσεκούρας Ιωάννης – Δημήτριος και Χριστoδουλη Δήμητρα 

 Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

  Κοτζαμανίδη Ειρήνη, Φυσικός, PhD, ikotza[a]yahoo.gr 

 

Eισαγωγή 
 

  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του 

μαθήματος Ερευνητική εργασία (project) με θέμα που αφορά στην προσέγγιση φαινομένων 

και εννοιών της Φυσικής με βιωματικό τρόπο. Η ερευνητική εργασία σχεδιάστηκε και 

πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό 

Λύκειο Πάτρας, στα πλαίσια του μαθήματος project για τη  Β΄ λυκείου, σε τμήμα όπου 

συμμετείχαν 19 μαθητές και μαθήτριες. 

  Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η πρόκληση καινούριων ενδιαφερόντων και, κυρίως, η 

αλλαγή στάσης των μαθητών απέναντι στο γνωστικό αντικείμενο αποτελούν διαρκές 

ζητούμενο για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσική. Το «μάθημα» της Φυσικής 

χαρακτηρίζεται συχνά, και όχι άδικα, από τους μαθητές του Λυκείου ως δύσκολο, δυσνόητο 

και, σε κάποιες περιπτώσεις, ανεπιθύμητο. Από την άλλη μεριά, το «μάθημα» Ερευνητική 

εργασία, το οποίο δεν έχει καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να δώσει την ευκαιρία 

να προσεγγιστεί το γνωστικό αντικείμενο από άλλη οπτική γωνία και θεώρηση, πιο 

ενδιαφέρουσα και πιο εύληπτη, απαλλαγμένη από τις συνήθεις υποχρεώσεις, όπως επίλυση 

ασκήσεων, θεωρητική εμβάθυνση σε μεγάλο όγκο διδακτέας ύλης, αξιολόγηση  με 

διαγωνίσματα, κ.ά. Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό, σχεδιάστηκε από την 

εκπαιδευτικό το μάθημα ερευνητική εργασία με  τίτλο: «Η δύναμη της μουσικής, του λόγου 

και της εικόνας στην κατανόηση της Φυσικής». Σκοπός της έρευνας ήταν: οι μαθητές να 

προσεγγίσουν έννοιες και φαινόμενα της Φυσικής από διαφορετικά, των σχολικών 

εγχειριδίων, συγγράμματα και να παρουσιάσουν τη νέα γνώση απελευθερώνοντας τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητά τους στο πλαίσιο της ομαδικής δράσης.  

 

Περιγραφή 
 

  Στο πρώτο μέρος της εργασίας, που χρονικά διήρκεσε λίγο πριν λήξει το πρώτο 

τετράμηνο, οι μαθητές έπρεπε να επιλέξουν έννοιες και φυσικά φαινόμενα, να τα γνωρίσουν, 

να τα κατανοήσουν και να τα διδάξουν στους υπόλοιπους.   

  Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων. Έγινε προσπάθεια η εργασία 

να δομηθεί σε μεθόδους της διερευνητικής μάθησης. Οι μαθητές αρχικά επέλεξαν  έννοιες 

mailto:ikotza@yahoo.gr
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και φυσικά φαινόμενα που τους ενδιέφεραν ή/και τους είχαν προκαλέσει επιστημονική 

απορία, ήταν δηλαδή γι’ αυτούς άγνωστα ή μη κατανοητά, ως τότε. Κατόπιν επιλέχθηκαν 

εγχειρίδια, εκλαϊκευμένα συγγράμματα ή δημοσιεύσεις που φώτιζαν με εύληπτο τρόπο τα 

παραπάνω φαινόμενα της Φυσικής (ενδεικτικά αναφέρεται: [1]). Σε αυτό το σημείο, αλλά και 

καθόλη τη διάρκεια, η εκπαιδευτικός προσπάθησε να λειτουργεί ως καθοδηγήτρια και 

οργανώτρια της δουλειάς που έπρεπε να γίνει, να παρέχει το υλικό που χρειαζόταν, και 

γενικά να στηρίζει την προσπάθεια των μαθητών της, όπως υποδεικνύει η μέθοδος της 

διερευνητικής μάθησης [2]. Οι μαθητές ασκήθηκαν στην αναζήτηση, στην ανάλυση και τη 

σύνθεση δεδομένων ώστε να καταλήξουν σε απαντήσεις στο πρόβλημα που μελετούσαν.  

Χρησιμοποίησαν ως εργαλείο εκτός από την αναζήτηση σε συγκεκριμένα βιβλία και την 

αναζήτηση στο διαδίκτυο, εργασία ιδιαίτερα οικεία γι’ αυτούς. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές 

από κάθε ομάδα επέλεξαν συγκεκριμένα αποσπάσματα από τις δημοσιεύσεις και τα βιβλία 

για να τα χρησιμοποιήσουν στη μελέτη των φαινομένων με τα οποία ασχολούνταν. Η 

εκπαιδευτικός προσπαθούσε και αυτή μαζί τους να καταλήξει στην απάντηση των 

ερωτημάτων που είχαν τεθεί στη τάξη, αποφεύγοντας, όπως απαιτεί η διερευνητική μάθηση 

[3], να δίνει έτοιμες απαντήσεις ή να σχολιάζει αρνητικά τις «λάθος απαντήσεις». Σε μερικές 

περιπτώσεις τους κατεύθυνε στην αναζήτηση της απάντησης, όμως αυτό δε μείωνε καθόλου 

τη προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και, κυρίως, να το λύσουν µόνοι τους. 

Τελικά οι μαθητές, έχοντας ανάλογη προηγούμενη εμπειρία από το μάθημα Ερευνητική 

εργασία της προηγούμενης χρονιάς, συνέθεσαν αναφορά – έκθεση που περιγράφει με απλό 

και κατανοητό τρόπο το μεγαλύτερο μέρος των φαινομένων. Επίσης παρουσίασαν στην 

ολομέλεια των ομάδων τα θέματά τους με αρχεία παρουσιάσεων. Η έκθεση και η 

παρουσίαση αυτών των θεμάτων αποτέλεσε τον «κορμό» στον οποίο στηρίχτηκαν για το 

επόμενο στάδιο της εργασίας τους . 

   Δύο από τα θέματα εργασίας ήταν: 

1. Η  γένεση και η εξέλιξη του σύμπαντος                

2. Το φως              

   

  Στο δεύτερο μέρος της εργασίας οι μαθητές ασχολήθηκαν  με το ερευνητικό ερώτημα  πώς 

θα μπορούσαν να παρουσιαστούν τα παραπάνω θέματα της Φυσικής με τη βοήθεια της 

μουσικής, της εικόνας, της κίνησης και της δραματοποίησης. Οι στόχοι ήταν:  

α) να παρουσιαστούν τα θέματα αυτά με εύληπτο και πρωτότυπο τρόπο που να κινητοποιεί 

στην κυριολεξία και να ανοίγεται προς την τέχνη και  

β) οι μαθητές να ψυχαγωγηθούν από την ίδια τη Φυσική και πιθανά να αλλάξουν στάσεις και 

ιδέες ως προς αυτή, εφόσον θα εμπλέκονταν προσωπικά και απελευθερωμένοι από τα 

παραδοσιακά μέσα.  

  Έτσι η ολομέλεια των ομάδων αποφάσισε να δημιουργήσει, με την βοήθεια του 

προγράμματος Windows movie maker, ένα video με συνοπτική αναφορά στο θέμα της 

εργασίας κάθε ομάδας.   

  Ειδικότερα, το δεύτερο αυτό μέρος δομήθηκε χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τις  βιωματικές 

δράσεις. Αυτές  δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να έρχονται σε επαφή με τον 

εαυτό τους και με τους άλλους και συγκεκριμένα να  έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματά 

τους, τις αντιδράσεις τους και να αποκτούν γνώσεις μέσω της άμεσης εμπειρίας [4].  Όπως 

άλλωστε έχει καταγραφεί [5], μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση οι μαθητές έχουν ενεργή 

εμπλοκή και μαθαίνουν επεξεργαζόμενοι  τις εμπειρίες τους. Οι μαθητές ανακοινώνουν, 

επιλέγουν, προτείνουν, επεξεργάζονται δεδομένα, συνεργάζονται, αξιολογούν, αποφασίζουν 

σε ζητήματα και επιλύουν προβλήματα. 
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  Αρχικά επιλέχτηκε η βιωματική δράση της δραματοποίησης μέσω παιχνιδιού ρόλων. Η 

μέθοδος  [6] έχει μεταξύ άλλων τα πλεονεκτήματα   

• να ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών  

• να ενθαρρύνει τη συνεργασία τους  

• να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον που αναπαριστά πραγματικές καταστάσεις,  

• αποτελεί ένα ευχάριστο τρόπο μάθησης που µπορεί να αναζωογονήσει τη διαδικασία της 

μάθησης.  

  Οι μαθητές μέσα από κοινό προβληματισμό, συνεργασία και χρησιμοποιώντας τη γνώση 

που απέκτησαν στο πρώτο μέρος της εργασίας τους επέλεξαν τα παρακάτω φαινόμενα για τη 

νέα δραστηριότητα :      

α. το φως ως κύμα,  

β. την εκπομπή ακτινοβολίας κατά την αποδιέγερση του ατόμου και  

γ. την εξαΰλωση.  

  Τα δύο πρώτα σχετίζονταν με το θέμα της ομάδας 2. « Το φως» και το τρίτο σχετίζονταν με 

το θέμα της ομάδας 1. «Η  γένεση και η εξέλιξη του σύμπαντος».    

  Οι μαθητές με την εκπαιδευτικό ως εμψυχώτρια, χρησιμοποιώντας τη φαντασία και 

έμπνευσή τους και έχοντας κατακτήσει γνωστικά το φαινόμενο με το οποίο ασχολήθηκαν, 

σχεδίασαν το σενάριο της δραματοποίησης, το σκηνοθέτησαν και το εκτέλεσαν. Ειδικότερα, 

η διαδικασία στο παιχνίδι ρόλων περιελάμβανε τρία στάδια:  

α) Προετοιμασία και σχεδιασμός  

β) εκτέλεση και  

γ) αξιολόγηση και τελική επεξεργασία.  

  Στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας καθορίστηκε το σενάριο για καθεμιά από τις τρεις 

δραματοποιήσεις και μοιράστηκαν συγκεκριμένοι ρόλοι μετά από συζήτηση και συνεργασία. 

Όλες και όλοι κινητοποιήθηκαν και συμμετείχαν.  

  Στην πρώτη δραματοποίηση με θέμα «Το φως ως κύμα», οι μαθητές αξιοποίησαν την 

προηγούμενη εμπειρία τους από αθλητικές διοργανώσεις και πρότειναν να παραστήσουν την 

μετάδοση της ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής καθισμένοι σε σειρά με τα χέρια τους και το 

πάνω μέρος του σώματός τους που ανασηκώνονται και ξαναπέφτουν, του καθενός διαδοχικά 

με του επόμενου. 

  Στην δεύτερη δραματοποίηση με θέμα «Αποδιέγερση του ατόμου με ταυτόχρονη εκπομπή 

φωτός», επιχείρησαν την αναπαράσταση της ατομικής αποδιέγερσης με ένα άλμα από τη 

διεγερμένη κατάσταση στη θεμελιώδη με ταυτόχρονη εκπομπή φωτός. Αποφάσισαν την 

αναπαράσταση 2 κυκλικών τροχιών – στοιβάδων  από δύο κυκλικές αλυσίδες μαθητών οι 

οποίοι περιφέρονταν γύρω από κοινό κέντρο. Ένας από αυτούς θα έπαιζε το ρόλο του 

ηλεκτρονίου που μεταβαίνει από τη διεγερμένη στη θεμελιώδη κατάσταση. Η ταυτόχρονη  

εκπομπή φωτός προβλημάτισε αρκετά, λόγω του ότι η όλη διαδικασία γινόταν την ώρα του 

μαθήματος (6
η
 διδακτική ώρα), όταν το φως της ημέρας ήταν έντονο. Τελικά οι μαθητές 

αποφάσισαν ο μαθητής – ηλεκτρόνιο να φέρει στο κεφάλι φακό ο οποίος θα άναβε κατά τη 

διάρκεια του άλματός του. 

  Για την τρίτη δραματοποίηση με θέμα «Η εξαΰλωση», αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί από 

δύο μαθητές, οι οποίοι θα έπαιζαν το ρόλο της ύλης και αντιύλης. Γι’ αυτό επιλέχτηκαν δύο 

μαθητές οι οποίοι είχαν περίπου το ίδιο ύψος και φόρεσαν ο ένας άσπρο και ο δεύτερος 

μαύρο μπλουζάκι. Αυτοί κατευθύνονταν ο ένας προς τον άλλο και συγκρούονταν. Η εκπομπή 

φωτός λόγω της δυσκολίας της αναπαράστασής της μονταρίστηκε αργότερα από το ίδιο το 

λογισμικό Windows Μovie Μaker, ώστε αμέσως μετά τη σύγκρουση να φαίνεται πως 

εκπέμπεται φως.  
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  Στο δεύτερο στάδιο της εκτέλεσης επιλέχτηκε ο χώρος – το κλειστό γυμναστήριο του 

σχολείου – και πραγματοποιήθηκαν οι δραματοποιήσεις. Οι μαθητές αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλίες πρότειναν λύσεις στα προβλήματα που ανέκυπταν ή έκαναν αλλαγές στον 

αρχικό σχεδιασμό, ενώ η εκπαιδευτικός παρενέβαινε στη δραστηριότητα μόνον όταν αυτή 

οδηγούνταν σε αδιέξοδο. Παράλληλα, βιντεοσκοπούσε τη δραματοποίηση. Σε αυτό το στάδιο 

αξιοποιήθηκε η γλώσσα του σώματος, εξασφαλίστηκε εύκολα η πειθαρχία σε κανόνες, 

αναπτύχθηκε και εκδηλώθηκε ο σεβασμός μεταξύ των μαθητών και προς τον εκπαιδευτικό. 

Γενικότερα  δημιουργήθηκε ένα  ευχάριστο κλίμα γεμάτο κέφι και ενέργεια, μια ατμόσφαιρα 

χαράς, ενώ αναπτύχθηκε εντονότερα από όλα τα προηγούμενα στάδια της εργασίας κλίμα 

συνεργασίας και εμπιστοσύνης. 

  Στο τρίτο στάδιο όλες οι ομάδες αξιολόγησαν το αποτέλεσμα παρακολουθώντας την 

αναπαράσταση και εκφράζοντας τις παρατηρήσεις τους. Έτσι μέσα από τη διαδικασία της 

ανατροφοδότησης, όπου προέκυψε αποφασίστηκε η επανεκτέλεση της δραματοποίησης. Η 

εκτέλεση των δραματοποιήσεων διήρκεσε συνολικά 3 διδακτικές ώρες. 

  Το μειονέκτημα της όλης διαδικασίας της δραματοποίησης ήταν ότι απαιτήθηκε αρκετός 

χρόνος για την προετοιμασία, για την εκτέλεση καθώς και την επανεκτέλεση μερικών 

τμημάτων της. Δεδομένου και του φορτωμένου προγράμματος των μαθητών της Β΄ Λυκείου, 

ιδιαίτερη μέριμνα απαιτήθηκε ώστε όλα τα παραπάνω να πραγματοποιηθούν κατά τις 

διδακτικές ώρες του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας και μόνον. Επιπρόσθετα 

απαιτήθηκε και ο έγκαιρος προγραμματισμός, ώστε να λύνονται τα προβλήματα που 

ανακύπτουν σε ένα σχολείο από τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων όπως το γυμναστήριο.  

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δραματοποίησης, κάθε ομάδα δημιούργησε το 

δικό της τέχνημα – video που περιείχε:  

 Εικόνες   

 αποσπάσματα έτοιμων video   

 βίντεο με τις δραματοποιήσεις των μαθητών  

 επεξηγηματικό  κείμενο καθώς και   

 μουσική επένδυση.  

  Για τη σύνθεση αυτού του τεχνήματος συνεργάστηκαν όλα τα μέλη και εργάστηκαν στο 

Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου αλλά και στο σπίτι. Δύο μαθητές, καθώς γνώριζαν 

καλύτερα το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, εκπαίδευσαν τους υπόλοιπους, μαζί με την 

εκπαιδευτικό, στα βασικότερα σημεία χρήσης του.   

  Τέλος οι μαθητές δημιούργησαν «Το δικό μας τραγούδι». Επέλεξαν τη μελωδία γνωστού και 

αγαπητού τους τραγουδιού  και έγραψαν  τους στίχους (δύο στροφές για το θέμα της κάθε 

ομάδας και ρεφραίν). Το τραγούδησαν με τη συνοδεία κιθάρας από έναν μαθητή της 2
ης

 

ομάδας, με συντονισμό από την εκπαιδευτικό, και το ηχογράφησαν (μέσω του λογισμικού 

Audacity) στο ΣΕΦΕ του σχολείου.   

 

Αποτελέσματα – Σχόλια 
 

  Τα συμπεράσματα από τη διδασκαλία που περιγράφηκε είναι θετικά και ενθαρρυντικά. Οι 

μαθητές φάνηκε πώς κατέκτησαν τους γνωστικούς στόχους του μαθήματος, μερικώς από το 

πρώτο μέρος της εργασίας και καθολικά στο δεύτερο βιωματικό μέρος. Τους δόθηκε η 

ευκαιρία να εμπλακούν ενεργά και ακόμη να χρησιμοποιήσουν και να γνωρίσουν πιο 

ευχάριστα συγγράμματα – βιβλία ή έστω διαφορετικά από τα σχολικά εγχειρίδια που 

συνήθως χρησιμοποιούν για την κατανόηση φυσικών φαινομένων.  
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  Επιπρόσθετα, στο δεύτερο στάδιο της εργασίας όπως προαναφέρθηκε και στην περιγραφή 

της εργασίας και όσο πραγματοποιούνταν οι βιωματικές δράσεις, δημιουργήθηκαν 

/ενισχύθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και αναπτύχθηκε συνεργατικό και ευχάριστο 

κλίμα. Να σημειωθεί ότι ενώ αρχικά είχαν παρατηρηθεί αρνητικά φαινόμενα ανταγωνισμού 

και έντονης κριτικής μεταξύ των δύο από τις τέσσερις ομάδες, αυτά δεν επαναλήφθηκαν στη 

συνέχεια και μέχρι το πέρας της εργασίας. Επίσης οι μαθητές επέδειξαν συνέπεια και 

υπευθυνότητα, ακόμη και οι λιγότερο «καλοί» μαθητές. Μέσα από το παίξιμο τους δικού 

τους ρόλου στο παιχνίδι ρόλων αλλά και γενικότερα μέσα από τις βιωματικές δράσεις 

μπόρεσαν να εκφραστούν, να έρθουν σε επαφή αλλά και να αλληλεπιδράσουν με τους 

άλλους. Απέκτησαν λοιπόν γρήγορα και ευχάριστα νέες κοινωνικές δεξιότητες, δοκίμασαν 

νέους τρόπους επικοινωνίας. Επίσης κατά την υλοποίηση των δραματοποιήσεων και κατά τη 

δημιουργία του δικού τους video αξιοποίησαν τη δημιουργικότητα, την επινοητικότητα και 

τη φαντασία τους. Οι μαθητές στο τέλος της διαδικασίας, όπως και μετά την τελική 

παρουσίαση της δουλειάς τους στο σχολείο, σε κατευθυνόμενη συζήτηση που έγινε, είπαν ότι 

το μάθημα τους φάνηκε ενδιαφέρον και πρωτότυπο, κατέθεσαν θετικά συναισθήματα από 

όλη τη εμπειρία αυτή και έδειξαν μια θετική στάση απέναντι στο γνωστικό αντικείμενο της 

Φυσικής. 
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Περιγραφή 
 

  Με την εργασία μας αυτή επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους μαθητές την ευκαιρία, μέσα 

από την εμπειρία και την γνώση τους, να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν το δικό τους 

ολοκληρωμένο έργο.  

  Η χρήση ή επαναχρησιμοποίηση απλών υλικών χαμηλού κόστους, η μελέτη  των ιδιοτήτων 

τους, η επιλογή, η τροποποίηση και η επινόηση τρόπων συναρμολόγησης τους,  έτσι ώστε το 

έργο τους να διαθέτει συνοχή ως σύνολο και άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα, αποτελεί πεδίο 

δοκιμασίας των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, τις οποίες και καλλιεργεί.  

  Η αρχική πρόταση διατυπώνεται ως εξής: 

  Να κατασκευάσετε σκάκι κήπου, επιλέγοντας απλά καθημερινά υλικά που θα 

τροποποιήσετε και θα συναρμολογήσετε κατάλληλα, έτσι ώστε το τελικό έργο να αποτελεί 

ομοιόμορφο σύνολο αισθητικά άρτιο. 

  Να λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Το σκάκι είναι κήπου, επομένως τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι 

ανθεκτικά στις αντίστοιχες συνθήκες και η κατασκευή σας να διαθέτει στιβαρότητα 

για σχολική καταπόνηση.  

 Το κόστος τους όσο γίνεται χαμηλό, να μην υπερβαίνει τα 100 ευρώ.  

 Το αισθητικό αποτέλεσμα όσο γίνεται υψηλό.  

  Με τις προϋποθέσεις αυτές αρχίζει μια συζήτηση – μελέτη που έχει να κάνει με ένα πλήθος 

επιμέρους προβλημάτων τα οποία άπτονται της εμπειρίας και της γνώσης  και η εκάστοτε 

λύση δοκιμάζεται, γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται.  

  Ο εκπαιδευτικός συντονίζει την προσπάθεια των μαθητών και διασφαλίζει τους όρους και 

προϋποθέσεις του έργου. 

  Η εργασία αυτή αποτελεί  ένα ολοκληρωμένο project που εξελίσσεται κατά την διάρκεια 

των μαθημάτων και διαλλειμάτων, ολοκληρώνεται δε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, έστω 

δυο μηνών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elebesi@gmail.com
mailto:galileolab@gmail.com
mailto:protypofro@yahoo.gr
mailto:fbougas@bougas-school.gr
mailto:asot61@otenet.gr
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Ο στρατιώτης 
 

Αποτελείται από ένα πλαστικό 

μπουκάλι γεμισμένο με λευκό 

ή καφέ χαρτί κομμένο σε 

λωρίδες. Τέσσερα  πλαστικά 

πιάτα για γλάστρες δημιουρ-

γούν τη βάση στήριξης και το 

διάκοσμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η βασίλισσα, ο βασιλιάς και ο πύργος 

 

         
 

Μια ντίζα συγκρατεί τα δυο μπουκάλια το ένα πάνω στο άλλο. 

Κατάλληλες τομές κατά μήκος ενός μπουκαλιού δημιουργούν την 

κορώνα του βασιλιά και το στέμμα της βασίλισσας. Μια γλάστρα 

συμπληρώνει το πάνω μέρος του πύργου. 
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Το άλογο και ο αξιωματικός 

 

 

Ένας μικρός πλαστικός κύ-

λινδρος περασμένος εγκάρ-

σια στο πάνω μέρος του 

μπουκαλιού σχηματοποιεί 

τον αξιωματικό. Ένα μικρό 

μπουκάλι κατάλληλα κομ-

μένο στερεώνεται στο πάνω 

μέρος του μπουκαλιού fanta 

και μορφοποιεί το άλογο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα υλικά και το κόστος 
 

Είδος Ποσότητα Τιμή / τεμάχιο Σύνολο 

Πλαστικά πιάτα Φ23 cm 32 0,40 12,80 

Πλαστικά πιάτα Φ16 cm 60 0,30 18,00 

Πλαστικά πιάτα Φ12 cm 4 0,20 0,80 

Πλαστικά μπουκάλια 

Fanta 1,5L 

Coca cola 1,5L 

Coca cola 500 mL 

Κυλινδρικά 3L 

 

24 

18 

4 

8 

 

Άνευ  

αξίας 

 

 

------ 

Πλαστικά πώματα 38 Άνευ αξίας ------- 

Ξύλινα σφαιρίδια Φ2 cm 52 0,10 5,20 

Γλάστρες Φ15cm x12 cm ύψος 4 1.20 4,80 

Πλαστικά μπολ 4 1,40 5,60 

Ντίζα (σπείρωμα) 8 1,00 8,00 

Βίδες  30 0,15 4,50 

Χαρτόνι (λευκό, καφέ) 10+10 0,60 12,00 

Μαρκαδόροι (λευκό, καφέ) 2 3,00 6,00 

Χρώμα διαγραμμίσεων   8,00 

Σύνολο  85,20 
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Στο προαύλιο του σχολείου 
 

  Το ταμπλό σχεδιάστηκε στο σκούρο δάπεδο του προαυλίου και βάφτηκαν μόνο τα λευκά 

τετράγωνα με χρώμα διαγραμμίσεων. Ένα πορτοκαλί πλαίσιο αναπτύχτηκε περιμετρικά όπου 

σημειωθήκαν οι αριθμοί και τα γράμματα. 

  Το μέγεθος των τετραγώνων είναι 30 cm X 30 cm, τα κομμάτια όμως ταιριάζουν και σε 

τετράγωνα 40 cm X 40 cm έτσι μπορεί να σχεδιαστεί ταμπλό και πάνω σε πλάκες 

πεζοδρομίου.  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Οι μαθητές στο αρχικό στάδιο του έργου έκαναν πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις και 

δοκιμές μέχρι να καταλήξουν στην τελική μορφή της κατασκευής, εργάστηκαν φιλότιμα και 

παρουσίασαν με επιτυχία την εργασία τους. Στη φωτογραφία, χαίρονται να παίζουν με το 

σκάκι τους στο προαύλιο του σχολείου. 

 
*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 
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Κατασκευή θερμοηλεκτρικής γεννήτριας με τη χρήση 

χαλκού – οξειδίου του χαλκού 
 

Μαθητές: Μαργαρίτης Γεώργιος, Παττακός Άρης, Σαλούστρος Νικόλαος 

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης 

 

Υπεύθυνος καθηγητής: 

 

Μαράκης Γεώργιος, Φυσικός, marakisgk[a]gmail.com 

 

Θερμοηλεκτρικό φαινόμενο 
 

  Η θερμοηλεκτρική τεχνολογία, μια τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον, προσελκύει όλο και 

περισσότερο το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, λόγω των πλεονεκτημάτων της και των 

πολλαπλών εφαρμογών της. 

  Οι θερμοηλεκτρικές διατάξεις είναι διατάξεις στερεάς κατάστασης που χρησιμοποιούνται σε 

ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών, κυρίως σε εξειδικευμένες εφαρμογές ψύξης, 

αλλά και σε γεννήτριες παραγωγής ρεύματος, λόγω της ικανότητας τους να μετατρέπουν την 

θερμική ενέργεια σε ηλεκτρική και το αντίστροφο. Με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη για 

εναλλακτικές μορφές ενέργειας, οι θερμοηλεκτρικές γεννήτριες παραγωγής ισχύος 

υπόσχονται σημαντικότατες εφαρμογές όσον αφορά την μετατροπή της συνήθως χαμένης 

θερμικής ενέργειας (π.χ. εξατμίσεις αυτοκινήτων) σε ηλεκτρική ενέργεια.  

 

Το φαινόμενο Seebeck 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Η ανακάλυψη του θερμοηλεκτρικού φαινομένου έγινε από τον Thomas Johann Seebeck το 

1821, όπου παρατηρήθηκε ότι όταν στο σημείο ένωσης δυο μετάλλων υπάρχει θερμότητα 

τότε η μαγνητική βελόνα εκτρέπεται από τη θέση της. Αυτό το γεγονός οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι οι αγωγοί διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα όταν στα άκρα τους υπάρχει 

διαφορά θερμοκρασίας. 

  Πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι το εξής: 

  Τα ηλεκτρόνια από τη θερμή περιοχή του μετάλλου έχουν περισσότερη ενέργεια, άρα και 

μεγαλύτερες ταχύτητες, συγκριτικά μ’ αυτά στην ψυχρή. Άρα θα παρατηρηθεί διάχυση 

ηλεκτρονίων από τη θερμή περιοχή στην ψυχρή, άρα θα έχω συσσώρευση ηλεκτρονίων στην 

ψυχρή περιοχή και δημιουργία απογυμνωμένων θετικών μεταλλικών ιόντων στην θερμή. Η 

Τ1 

Τ2 μέταλλο 

1 

μέταλλο 

2 

θερμοζεύγος 

mailto:marakisgk@gmail.com
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διαδικασία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία δυναμικού το οποίο τελικά θα πάρει 

τιμή ικανή να εμποδίσει οποιαδήποτε περαιτέρω μετατόπιση ηλεκτρονίων.  

 

Το φαινόμενο Peltier 
 

  Το 1834 ένας Γάλλος ωρολογοποιός και ερασιτέχνης φυσικός, ο Jean Peltier καθώς έκανε 

μελέτες πάνω στο φαινόμενο Seebeck παρατήρησε το αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή την 

απορρόφηση θερμότητας από μια επαφή και αποβολή θερμότητας από μια δεύτερη επαφή 

κατά την επίδραση διαφοράς δυναμικού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Η θερμοηλεκτρική γεννήτρια (TEG) 
 

  Η θερμοηλεκτρική γεννήτρια (Thermoelectric Element Generator), (φαινόμενο Seebeck), 

περιλαμβάνει δύο θερμοστοιχεία ένα p-τύπου και ένα n-τύπου, τα οποία είναι συνδεδεμένα 

μεταξύ τους, ηλεκτρικά σε σειρά και θερμικά παράλληλα. Έτσι μέρος της θερμότητας 

αντλείται από τη μία πλευρά του ζεύγους και αποβάλλεται από την άλλη. Έτσι δημιουργείται 

ηλεκτρικό ρεύμα ανάλογο της θερμικής ροής μεταξύ θερμών και ψυχρών επαφών.  

  Οι θερμοηλεκτρικές γεννήτριες δε χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα επειδή η ισχύς 

που κερδίζεται είναι πολύ μικρότερη από το κόστος της συσκευής. Όμως βρίσκουν πάρα 

πολλές εφαρμογές ως κινητοί αισθητήρες ή αισθητήρες κλειστών χώρων. 

 

Περιγραφή της κατασκευής 
 

  Το οξείδιο του χαλκού είναι μια χημική ένωση που μπορεί να δημιουργηθεί όταν ο χαλκός 

θερμανθεί με τη χρήση μιας φλόγας. Μεταξύ άλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή θερμοηλεκτρικών επαφών χαλκού – οξειδίου του χαλκού, για παραγωγή 

ηλεκτρικής τάσης. 

  Στην κατασκευή που φτιάξαμε χρησιμοποιήσαμε χάλκινα σύρματα τα οποία οξειδώσαμε 

στη μια τους άκρη χρησιμοποιώντας φλόγα προπανίου. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε την 

παρακάτω συνδεσμολογία. Χρησιμοποιήσαμε 17 κομμάτια χάλκινου σύρματος μήκους 10 

εκατοστών το κάθε ένα, τα  οποία αφού καμπυλώσαμε όπως φαίνεται στο σχήμα, οξειδώσαμε 

τις άκρες τους, χρησιμοποιώντας φλόγα προπανίου. Στη συνέχεια τα συνδέσαμε με 
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παράλληλη σύνδεση, στερεώνοντας τα με ξυλόβιδες στην επιφάνεια ξύλου, όπως φαίνεται 

στο σχήμα. Στα άκρα της διάταξης συνδέσαμε λαμπτήρα τύπου LED.  

  Εάν στην παραπάνω διάταξη θερμάνουμε τις οξειδωμένες άκρες με φλόγα προπανίου 

δημιουργείται μια τάση της τάξης των 2 V, με αποτέλεσμα να ανάβει ο λαμπτήρας LED. 

Παρατηρούμε δηλαδή μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε ηλεκτρική. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. http://www.eng.ucy.ac.cy/kyratsi/thermoelectrics/index.html  

2. http://www.eng.ucy.ac.cy/kyratsi/thermoelectrics/thermo_phe.html 

3. https://www.youtube.com/watch?v=gNND2pxvxgU 

4. http://sparkbangbuzz.com/copper-oxide-te/copper-oxide-gen3.htm 

5. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C102/223/1625,5159/ 

  

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eng.ucy.ac.cy/kyratsi/thermoelectrics/index.html
http://www.eng.ucy.ac.cy/kyratsi/thermoelectrics/thermo_phe.html
https://www.youtube.com/watch?v=gNND2pxvxgU
http://sparkbangbuzz.com/copper-oxide-te/copper-oxide-gen3.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C102/223/1625,5159/
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Έρευνα και Ανάπτυξη ενός Συστήματος μέτρησης του όγκου 

και της πυκνότητας υγρών  με έξυπνη εφαρμογή  

των εννοιών και τύπων της Υδροστατικής Πίεσης 
 

Μαθητές: Αγαθαγγελίδου Αντιόπη, Ανθιστος Αλέξανδρος, Αργυροπούλου Θεοδώρα,  

Αυγερινάκη Ευαγγελία, Βλαχάκος Κων/νος, Βλαχάκου Ελένη, Γαλάνη Παναγιώτα,  

Γεράκη Δέσποινα, Γεωργιάδου Αγγελική, Γρηγορούδη Γεωργία, Δίγκα Δήμητρα, 

Ζαγκορουιτσενκο Άννα, Ζέρβας Αλέξανδρος, Καλούδης Νικόλαος-Ραφαήλ,  

Κολοβού Πασχαλίνα, Κοπρίδης Αντώνιος, Κυριαζόπουλος Αθανάσιος, Λιωτη Βασιλική,  

Μαυρίου Αρίστη, Μετοικίδης Αναστάσιος, Μουζακίτη Ελευθερία, Μποζίνη Μαρία,  

Μποζίνη Μαρία-Ελένη, Οικονόμου Κωνσταντίνος, Ουζούνη Αγάπη, Παρασίδου Σωτηρία,  

Ριτου Χριστίνα, Στουμπος Κωνσταντίνος, Τζάνου Κωνσταντίνα, Τουπεκτση Παναγιώτα, 

Τσεκερίδου Παναγιώτα, Χατζάκης Μιχαήλ, Χρηστάκου Αποστολία και Χριστοβ Αλέξανδρος 

 2
ο
 Γυμνάσιο Σταυρούπολης 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

 

Μαυρουδής Πρόδρομος, Φυσικός, mavroud_p[a]yahoo.gr  

Παπαγεωργίου Χρήστος, Φυσικός PhD, papageorgiou[a]physics.auth.gr 

Μαυράκης Δήμος, Φυσικός, dimosms[a]gmail.com 

 

Το έργο τούτο αφιερώνεται σ’ αυτούς που αγαπάνε να ερευνούν  

και να μαθαίνουν. 

 

Πρόλογος 
 

  Το κείμενο που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, αποτελεί την εργασία με τον τίτλο « Έρευνα 

και Ανάπτυξη ενός Συστήματος μέτρησης του όγκου και της πυκνότητας υγρών  με έξυπνη 

εφαρμογή των εννοιών και τύπων της Υδροστατικής Πίεσης». Θα αναπτύξει – αναλύσει τόσο 

το θεωρητικό στάδιο, δηλαδή την αρχή λειτουργίας της εργασίας, όσο και την υλοποίηση της 

κατασκευής, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθούν και θα αναλυθούν τα πειραματικά 

δεδομένα. 

  Το σύστημα που προτείνεται και παρουσιάζεται στην εργασία αυτή είναι κατάλληλο για την 

μέτρηση της πυκνότητας των υγρών με μεγάλη ακρίβεια (μέχρι 0,1 mg/cm
3
 αν 

προσαρμοσθούν οι κατάλληλης ακρίβειας αισθητήρες), όλων των υγρών χωρίς κανένα 

περιορισμό συμπεριλαμβανομένων και των επικίνδυνων υγρών (εύφλεκτων ή υγρών που 

προκαλούν οξείδωση) αν χρησιμοποιηθούν πολύ εξειδικευμένοι και υψηλής ακρίβειας 

αισθητήρες. Ακόμα, διαπιστώθηκε πως η αρχή λειτουργίας του συστήματός μας θεωρείται 

εμπορικά καινοτόμος αφού δεν εμφανίζεται να χρησιμοποιείται σε κανένα εμπορικό 

μετρητικό σύστημα, αλλά και ούτε στην Διεθνή Επιστημονική Βιβλιογραφία. 

  Η εργασία μας αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια: 

  Στο 1
ο
 κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην αρχή λειτουργίας του συστήματος καθώς και 

ανάλυση των  μαθηματικών σχέσεων που διέπεται. 

  Στο 2
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη και ο τρόπος με τον οποίο 

τοποθετούνται οι αισθητήρες του συστήματος καθώς επίσης αναφέρονται και τα 

χαρακτηριστικά αυτών. 

  Στο 3
ο
 κεφάλαιο γίνεται αναφορά  των μετρήσεων της πειραματικής διάταξής μας.  

mailto:mavroud_p@yahoo.gr
mailto:papageorgiou@physics.auth.gr
mailto:dimosms@gmail.com
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  Στο 4
ο
 κεφάλαιο παραθέτουμε τα συμπεράσματα όπου παρουσιάζονται οι καθημερινές 

εφαρμογές της εργασίας και συγκρίνεται η καινοτόμος τεχνική μας με τις σημερινές 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους μέτρησης του όγκου και της πυκνότητας των υγρών. 

  Στο σημείο αυτό θεωρούμε υποχρέωσή μας και τιμή μας να ευχαριστήσουμε τούς 

καθηγητές Φυσικής Δήμο Μαυράκη, Μάκη Μαυρουδή και  Χρήστο Παπαγεωργίου για την 

πρόταση του ερευνητικού θέματος και την συνεχή καθοδήγηση και επίβλεψη καθώς επίσης 

και τον διευθυντή του 2
ου

 Γυμνασίου Σταυρούπολης κύριο Δήμο Μαυράκη για την συνεχή 

συμπαράστασή του ώστε να ολοκληρώσουμε την εργασία.  

  Αισθανόμαστε ακόμα υποχρέωσή μας, στο τέλος αυτού του προλόγου, να ευχαριστήσουμε 

τις οικογένειές μας, αφ’ ενός μεν για την υπομονή και κατανόηση με την οποία 

αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που τους προκαλεί η πολύωρη καθημερινά αυτή ενασχόλησή 

μας με την έρευνα, και αφ’ ετέρου για την υποστήριξη και ενθάρρυνση τους καθ’ όλη την 

διάρκεια εκπόνησης αυτής της εργασίας μας. 

 

Περίληψη 
 

  Το θέμα, καθώς και η μέθοδος που πραγματεύεται αυτή η εργασία αφορά την εύρεση του 

όγκου και της πυκνότητας ενός υγρού με μια απλή, αλλά έξυπνη τεχνική. Η τεχνική αυτή 

περιλαμβάνει την ακριβή μέτρηση της υδροστατικής πίεσης δύο σημείων του υγρού, και την 

χρήση κατάλληλων μαθηματικών τύπων της υδροστατικής πίεσης, ώστε να υπολογίζεται με 

ακρίβεια αρχικά η πυκνότητα, και κατόπιν  ο όγκος που καταλαμβάνει.  

  Αρχικά, τοποθετούνται δύο μανόμετρα μέγιστης απόκλισης 100 mbar και διακριτικής 

ικανότητας 1 mbar ένα στον πυθμένα του υγρού και ένα σε γνωστή απόσταση λίγα εκατοστά 

πιο πάνω. Έτσι, ακόμα και όταν η δεξαμενή τείνει να αδειάσει να μην υπάρχει πρόβλημα 

λειτουργίας του συστήματος που θα αναλύσουμε. Εν συνεχεία, οι ενδείξεις των δύο αυτών 

μανομέτρων καταγράφονται, ακολούθως εισάγονται σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

τέλος, επιλύοντας τους μαθηματικούς τύπους της υδροστατικής πίεσης, υπολογίζεται η 

πυκνότητα, το ειδικό βάρος και η εναπομείνασα ποσότητα του υγρού. Επίσης αξίζει να 

σημειωθεί ότι μπορεί να διαπιστωθεί με μεγάλη ακρίβεια πιθανή νοθεία ενός υγρού ή ακόμη 

και η ταυτότητα της ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για αυτόν τον σκοπό αν αυξηθεί η ακρίβεια 

των μετρήσεων, με κατάλληλους ηλεκτρονικούς αισθητήρες, και αν συγκριθεί η τιμή της 

πυκνότητας αυτού του υγρού με τις τιμές πυκνότητας του απόλυτα καθαρού στην αντίστοιχη 

θερμοκρασία που πραγματοποιούνται οι μετρήσεις. 

 

Κεφάλαιο 1
ο
 

Αρχή λειτουργίας του συστήματος 
 

Θεωρητική Ανάλυση 

 

  Θεωρούμε αποθηκευτικό μέσον με υγρό πυκνότητας ρ, σημείο A1 επάνω στον πυθμένα του 

υγρού και σημείο A2 που βρίσκεται σε απόσταση h3 από τον πυθμένα με αντίστοιχες πιέσεις 

στα σημεία αυτά P1 και P2   

  Για τα σημεία A1 και A2 ισχύουν οι σχέσεις:  

 

11 hgP  (1-1) 

 

31222 hhgPhgP (1-2)όπου g: η επιτάχυνση της βαρύτητας 
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Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις 1-1 και 1-2 έχουμε: 

 

2

1

P

P
 = 

2

1

31

1

P

P

hhg

hg
 = 

31

1

hh

h
)( 311 hhP  =

12112 hPPhP = 31 hP  

1h = 3

21

1 h
PP

P
   (1-3) 

 

    Η σχέση 1-3 δηλώνει ότι το ύψος της στάθμης ενός 

υγρού από τον πυθμένα του αποθηκευτικού μέσου 

μπορεί να υπολογισθεί από τις τιμές των πιέσεων P1, P2 

που επικρατούν στα σημεία A1, A2 και από την 

απόσταση h3 που απέχουν μεταξύ τους τα σημεία A1, A2. 

  Στην απλή περίπτωση που το αποθηκευτικό μέσον  

του υγρού έχει ορθογώνιο σχήμα με διατομή πυθμένα 

x τότε ο όγκος του υγρού θα ισούται με: 

 

 xhV 1
 xh

PP

P
V 3

21

1  (1-4) 

 

  Ακόμη και σε σύνθετες περιπτώσεις στερεών σωμάτων που αποτελούν αποθηκευτικούς 

χώρους υγρού, πάντοτε θα υπάρχει μια σχέση που δίνει τον όγκο συναρτήσει του ύψους h1 

της στάθμης του υγρού από τον πυθμένα που θα έχει τη μορφή: 

 

3

21

1

1 h
PP

P
fhfV  (1-5) 

 

  Από τις σχέσεις 1-1, 1-3 που έχουμε παρουσιάσει λύνοντας ως προς τη πυκνότητα του 

υγρού θα έχουμε: 

 

31

211

1

1

hP

PP

g

P

hg

P
 

3

21

hg

PP
 (1-6) 

    

  Ή ισοδύναμα το ειδικό βάρος e του υγρού θα είναι: 

 

g
hg

PP
ege

3

21  
3

21

h

PP
e (1-7) 

 

  Έτσι επιλύοντας τις σχέσεις 1-5, 1-6, 1-7 έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε τον όγκο, 

την  πυκνότητα και το ειδικό βάρος του υγρού. Με αυτά τα μεγέθη μπορούμε να εντοπίσουμε 

αλλαγή σύστασης του μετρούμενου υγρού (νοθεία του) και να υπολογίσουμε το ποσοστό 

αυτής της αλλαγής (νοθείας).        

 

Σχήμα 1-1. Υδροστατική 

εξήγηση αρχής λειτουργίας  του 

συστήματος 
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Κεφάλαιο 2ο 

Πειραματική διάταξη 
 

Διάταξη αισθητήρων πίεσης 

 

  Ως αισθητήρες πίεσης χρησιμοποιήθηκαν σε πρώτη φάση δύο μανόμετρα ακριβείας τύπου 

gauge, δηλαδή που μετρούν ως προς την ατμοσφαιρική πίεση, μέγιστης κλίμακας 100 mbar 

και διακριτικής ικανότητας 1 mbar τα οποία τοποθετήθηκαν στην πειραματική διάταξη όπως 

απεικονίζονται στις φωτογραφίες 1 και 2 που ακολουθούν. 
        

                
                Εικόνα 1                                                              Εικόνα 2 

 

Κεφάλαιο 3ο 

Πειραματικά Δεδομένα 
 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 

 

  Το πρώτο βήμα των μετρήσεων αρχίζει με τον ακριβή υπολογισμό της σταθερής απόστασης 

h3. 

 Αφού πληρωθεί ο αποθηκευτικός χώρος (δεξαμενή) με απεσταγμένο ύδωρ υπολογίζουμε την 

σταθερά h3  από την σχέση  
g

PP
h 21

3 ,  όπου στο g δίνουμε την ακριβή τιμή του τόπου 

των μετρήσεων, π.χ. για την Θεσσαλονίκη αντιστοιχεί η τιμή g=9.80989 m/s
2
 

  Το υγρό που χρησιμοποιήθηκε για τις πειραματικές μετρήσεις μας είναι το απεσταγμένο 

ύδωρ.  

  Οι μετρήσεις της πυκνότητας του απεσταγμένου ύδατος που μας έδωσε η πειραματική αυτή 

διάταξη κυμάνθηκαν σε ένα εύρος τιμών 0,960-1,050 gr/ml. 

  Στόχος μας είναι να αντικαταστήσουμε τα δύο αυτά μανόμετρα με δύο ηλεκτρονικούς 

αισθητήρες υψηλής ακρίβειας διακριβωμένους από εξειδικευμένο όργανο, τον διακριβωτή 

πίεσης, ώστε η μετρούμενη ακρίβεια να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 0,999-1,001  gr/ml. Ήδη 

έχει αφιχθεί στο Εργαστήριο Φυσικών επιστημών του Σχολείου μας ο προαναφερόμενος 

εξοπλισμός και θα αρχίσει σύντομα η ίδια Έρευνα με τα νέα δεδομένα του εξοπλισμού. 
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Κεφάλαιο 4ο  

Συμπεράσματα  
 

Καινοτομία 

 

  Η διάταξη της εφαρμογής που παρουσιάστηκε εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον σε ποικίλες 

εφαρμογές, από το αυτοκίνητο, το σπίτι μέχρι σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

  Στο αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση πιθανής νοθείας σαν 

αποτέλεσμα της μεταβολής της πυκνότητας του υγρού καυσίμου. Κατά αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνουμε αφ’ ενός μια πιθανή ανίχνευση νοθείας του υγρού σε πραγματικό χρόνο αν 

χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικούς αισθητήρες πίεσης μεγάλης ακρίβειας, αφ’ ετέρου την 

πρόβλεψη της ουσίας νόθευσης, δηλαδή με ποιο υγρό έχει πιθανόν νοθευτεί το υγρό καύσιμο, 

όπως για παράδειγμα αν η βενζίνη έχει νοθευτεί με αιθανόλη, νερό, παραφίνη κλπ. 

  Μια ακόμη εφαρμογή μπορεί να υλοποιηθεί στην δεξαμενή του πετρελαίου που έχουμε στο 

σπίτι μας. Στην έξοδο της δεξαμενής μας τοποθετείται το σύστημα το οποίο μπορεί να 

εντοπίσει, με τον ίδιο τρόπο όπως το αυτοκίνητο, την πιθανή νοθεία που έχει γίνει στο υγρό 

καύσιμο, καθώς επίσης και να μετρά και να απεικονίζει την εναπομείνασα  ποσότητα του 

πετρελαίου.  

  Επίσης, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους αποθηκευτικούς χώρους ενός 

πρατηρίου υγρών καυσίμων ώστε να γίνεται η παρακολούθηση της στάθμης του 

εναπομείναντος υγρού καυσίμου και να ειδοποιείται η εταιρία πετρελαιοειδών για αυτόματο 

και έγκαιρο ανεφοδιασμό των υγρών καυσίμων που τελειώνουν. Με μια σύνδεση Internet, 

μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση ανάμεσα στα πρατήρια και την εταιρία πετρελαιοειδών 

με σκοπό την συνεχή παρακολούθηση της ποσότητας των υγρών καυσίμων της περιοχής της, 

καθώς επίσης και γρήγορη ανίχνευση πιθανής νοθείας από τους ιδιοκτήτες πρατηρίων.  

  Η αυτόνομη και φορητή έκδοση της εργασίας θα ήταν χρήσιμο εργαλείο για οργανισμούς 

που διεξάγουν ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Μεταφέροντας μια μικρή δεξαμενή 

μερικών εκατοστών ανά διάσταση όπου έχει γίνει η εγκατάσταση του συστήματος των 

ευαίσθητων αισθητήρων πίεσης, και γεμίζοντας την με το υγρό καύσιμο του πρατηρίου που 

πρόκειται να ελεγχθεί, μπορεί να γίνει γρήγορα και σε πραγματικό χρόνο η διάγνωση πιθανής 

αλλαγής της πυκνότητας άρα και της νοθείας του υγρού. Αυτό θα ελάττωνε όχι μόνο τον 

χρόνο που θα χρειαζόταν για να εξαχθούν τα αποτελέσματα με την βοήθεια ενός 

εργαστηρίου, αλλά και θα μας απάλλασσε  από την ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου 

εργαστηρίου και του κόστους συντήρησής του.  

  Επιπλέον στον τομέα της ύδρευσης υπάρχει η δυνατότητα του ελέγχου της αποταμιευμένης 

ποσότητας πόσιμου ύδατος σε κάποιο υδραγωγείο με την βοήθεια ενός τέτοιου συστήματος, 

αφού ο πραγματοποιούμενος έλεγχος της πυκνότητάς του δίνει χρήσιμες πληροφορίες που 

αφορούν την μεταβολή της σύνθεσης και ποιότητας του πόσιμου ύδατος.  

  Αναμφίβολα τα οφέλη που θα προκύψουν από την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων είναι 

πολλά και ευνόητα. Τέλος, το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί 

οπουδήποτε αποθηκεύεται, διακινείται ή γίνεται επεξεργασία υγρών και να ανιχνεύει την 

πιθανή μεταβολή της πυκνότητας των υγρών χωρίς την ανάγκη εργαστηριακών υποδομών. 

 

Σύγκριση με παραδοσιακές τεχνικές 

 

  Η προαναφερθείσα εργασία διαφέρει από τις από τις υπάρχουσες μεθόδους στα εξής: 
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1. Οι ήδη υπάρχουσες συσκευές του εμπορίου χρησιμοποιούν μόνο έναν αισθητήρα 

πίεσης για την μέτρηση ύψους του υγρού και του όγκου του. Η τεχνική μας, όχι μόνο 

μπορεί να βρει το ύψος και τον όγκο που καταλαμβάνει το υγρό, αλλά επίσης μετράει 

με ακρίβεια την πυκνότητα και το ειδικό βάρος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην 

εύρεση πιθανής νοθείας στο υγρό. 

2. Ένα σύστημα που μετράει την ποσότητα ενός υγρού που περνάει από μία διατομή, το 

λεγόμενο flow meter, μπορεί να μετρήσει μόνο το υγρό που εκρέει ή εισρέει  στην 

δεξαμενή, χωρίς αυτό να σημαίνει πως μετράει το πραγματικό όγκο του υγρού που 

υπάρχει στην δεξαμενή. Δεν χρειάζεται να αναφερθεί η αδυναμία του να μετρήσει την 

πυκνότητα ή το ειδικό βάρος του εκάστοτε υγρού, κάτι που με το μετρητικό μας 

σύστημα μπορούν να μετρηθούν και να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα για την εύρεση 

οποιασδήποτε μεταβολής της πυκνότητας του εκάστοτε υγρού. 

3. Παλαιότερες μέθοδοι εύρεσης όγκου είναι η μέτρηση μήκους με την βοήθεια 

βαθμονομημένων δεξαμενών. Παράδειγμα τέτοιας τεχνικής υπάρχει στις δεξαμενές 

μεγάλων αποθηκευτικών χώρων πετρελαιοειδών, όπου υπάρχει βαθμονομημένο το 

ύψος σε κάθε δεξαμενή, το οποίο πολλαπλασιάζεται επί  γνωστής επιφάνειας 

(διατομής), για να υπολογισθεί ο όγκος. Η εύρεση μεταβολής της πυκνότητας γίνεται 

μόνο στα εργαστήρια, και μετά την δειγματοληψία των υγρών από τις τεράστιες 

δεξαμενές. Με την μέθοδό μας, η εύρεση όγκου όπως και η εύρεση μεταβολής της 

πυκνότητας μπορεί να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτα, χωρίς κανένα παραπάνω κόπο. 
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Πι και Α, ΠΑ: Μια προσέγγιση στη διδασκαλία των χημικών αντιδράσεων, 

των χημικών εξισώσεων και των στοιχειομετρικών υπολογισμών  

με Πορτοκαλί και  Άσπρα μπαλάκια πιγκ πογκ 
 

Μπαζάνος Παντελεήμων, Χημικός, Γυμνάσιο Γαργαλιάνων, pbazanos[a]sch.gr  

 

Εισαγωγή 
 

  Υπάρχει ένα χάσμα που δυσκολεύει την κατανόηση των χημικών φαινομένων. Το χάσμα 

μακροεπίπεδο – μικροεπίπεδο ή το χάσμα ανάμεσα στην μακροσκοπική αντίληψη της ύλης 

και την μικροσκοπική θεώρησή της. Ο C. A. Coulson στη μονογραφία του Το σχήμα και η 

δομή των μορίων τονίζει: «Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη συμπεριφορά ενός μορίου, 

μέχρις ότου μάθει τη δομή του, δηλαδή το μέγεθος, το σχήμα και τη φύση των δεσμών του». 

Άλλα συναφή ζητήματα που δυσκολεύουν τους μαθητές  είναι ο χημικός συμβολισμός, η 

γραφή των χημικών εξισώσεων και οι στοιχειομετρικοί υπολογισμοί. Μελέτες έχουν 

αναδείξει ότι οι μαθητές, παρότι έχουν διδαχθεί επί μακρόν χημικές αντιδράσεις, 

παρουσιάζουν περιορισμένη αντίληψη για αυτές και γνώσεις που δεν τις έχουν αφομοιώσει.        

Η θεώρηση της μάθησης ως διαδικασία εποικοδόμησης της γνώσης πρέπει να ενθαρρύνει 

τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες κατά τη διδασκαλία τους, ώστε 

οι μαθητές να αντιλαμβάνονται όσο το δυνατόν καλύτερα την περίπλοκη φύση των χημικών 

εννοιών που τους παρουσιάζονται. Με την παρούσα εργασία γίνεται μια απόπειρα θεραπείας 

των δυσκολιών αυτών επικεντρώνοντας στη σωματιδιακή δομή της ύλης (άτομα) και στις 

αλληλεπιδράσεις τους μέσω της οπτικοποίησής τους. 

 

Περιγραφή κατασκευής 
 

  Η ύλη αποτελείται από άτομα τα οποία παριστάνονται από μπαλάκια πιγκ πογκ. Υπάρχουν 

άσπρα και πορτοκαλί μπαλάκια που μπορούν να παραστήσουν διάφορα σώματα: 

 

Εικόνα 1: Σώμα που αποτελείται από άσπρα μπαλάκια 

mailto:pbazanos@sch.gr
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Εικόνα 2: Σώμα που αποτελείται από πορτοκαλί μπαλάκια 

 

 
Εικόνα 3: Σώμα που αποτελείται από πορτοκαλί και άσπρα μπαλάκια 

 

  Με χρήση μικρών μαγνητών που επικολλούνται στα μπαλάκια, υλοποιούνται οι χημικοί 

δεσμοί. Οι μαγνήτες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή είναι μαγνήτες νεοδυμίου 

που διατηρούν τη μαγνήτισή τους για πολλά χρόνια. Για το κόλλημα χρησιμοποιήθηκε απλή 

κόλλα ούχου. Για να κολλήσουν καλύτερα οι μαγνήτες στα μπαλάκια, δημιουργήθηκε στην 

επιφάνειά τους μια μικρή κοιλότητα με επίπεδο δάπεδο, χρησιμοποιώντας θερμό μεταλλικό 

κυλινδρικό σώμα ίδιας περίπου διαμέτρου με αυτή των μαγνητών.  

 

(i) Δεσμός ανάμεσα σε πορτοκαλί και άσπρα μπαλάκια. Οι μαγνήτες έχουν κολληθεί με 
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αντίθετη πολικότητα. Έτσι δημιουργούνται τα μόρια ΠΑ. 

 
Εικόνα 4: Το μόριο ΠΑ 

 

(ii) Δεσμός ανάμεσα σε άσπρα μπαλάκια. Οι μαγνήτες έχουν κολληθεί με την ίδια 

πολικότητα. Έτσι δημιουργούνται τα μόρια Α2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5: Το μόριο Α2 

 

(iii) Δεσμός Ανάμεσα σε πορτοκαλί μπαλάκια. Οι μαγνήτες έχουν κολληθεί με την ίδια 

πολικότητα, αλλά αντίθετα με την προηγούμενη περίπτωση. Έτσι δημιουργούνται τα μόρια 

Π2. 
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Εικόνα 6: Το μόριο Π2 

 

  Για την πραγματοποίηση των αντιδράσεων κατασκευάστηκε ένας «αντιδραστήρας» από 

διάφανα πλαστικά δοχεία (1 πλαστικό δοχείο 10 λίτρων σαν κύριος χώρος αντίδρασης και 2 

πλαστικά μπουκάλια νερού για παροχή των αντιδραστηρίων). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 7: Ο «αντιδραστήρας» 

 

Τι μπορεί να οπτικοποιηθεί 
 

 Οι χημικές αντιδράσεις είναι αποτέλεσμα των συγκρούσεων των ατόμων/μορίων. Οι 

χημικές αντιδράσεις που μπορούν να οπτικοποιηθούν με αυτή την κατασκευή είναι: 

  Α + Α → Α2 

  Π + Π → Π2 

  Π + Α → ΠΑ 

  Π2 + Α2 → 2ΠΑ 

 Στις χημικές αντιδράσεις έχουμε σπάσιμο χημικών δεσμών και δημιουργία νέων. 

 Ο χημικός συμβολισμός 
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 Η έννοια του mol 

 Οι χημικές εξισώσεις 

 Οι στοιχειομετρικοί υπολογισμοί 

 

Ενδεικτικό κόστος υλικών 
 

 60 λευκά μπαλάκια πιγκ πογκ: 20 € 

 60 πορτοκαλί μπαλάκια πιγκ πογκ: 20 € 

 100 μαγνήτες νεοδυμίου (ύψος 2 mm, διάμετρος 8 mm): 30 € 

 Πλαστικά μπουκάλια: 0,5 € 

 Κόλα ούχου: 1 € 

 

Βελτιώσεις 
 

  Η κατασκευή μπορεί να βελτιωθεί αν χρησιμοποιηθούν μπαλάκια διαφορετικού μεγέθους 

και μάζας, που θα βοηθήσει τους μαθητές να οπτικοποιήσουν το διαφορετικό μέγεθος των 

ατόμων και τη διαφορετική μάζα τους και θα δώσει τη δυνατότητα να γίνουν 

στοιχειομετρικοί υπολογισμοί βασισμένοι στη μάζα των ουσιών. Επίσης τοποθετώντας 

μαγνήτες σε κατάλληλες θέσεις μπορεί να κατασκευαστούν και άλλα μόρια (νερού, 

αμμωνίας) και να έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία στην παρουσίαση των θεμάτων μας. 
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1. C. A. Coulson: “The shape and structure of molecules”, CLARENDON PRESS, OXFORD, 

1973. 

2. Βαλανίδης Ν, Νικολαϊδου Α: “Εναλλακτικές αντιλήψεις μαθητών λυκείου για της 

αντιδράσεις οξείδωσης/καύσης”, ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, τόμος 1, τεύχος 1, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ. 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 
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Εισαγωγή  της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής  

στη διδασκαλία μαθημάτων Φυσικών Επιστημών:  

Μία προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο της Διερευνητικής μάθησης  
 

Μπαράς Γιάννης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Γυμνάσιο Ιτέας Καρδίτσας, 

 john_baras[a]yahoo.com 

Μπλάνας Σωτήριος, Δάσκαλος, 3
ο
 Δημοτικό σχολείο Αμπελώνα Λάρισας, 

sbmpla[a]gmail.com 
 

Περίληψη 
 

  H εργασία παρουσιάζει μία καινοτόμα προσέγγιση για την διδασκαλία των μαθημάτων 

Φυσικών Επιστημών, ιδιαίτερα στη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κάνοντας 

χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και βασισμένη στο 

μοντέλο της Διερευνητικής Μάθησης (Inquiry Based Science Education – ΙBSE). Στις 

δραστηριότητες οι οποίες θα αναπτυχθούν, χρησιμοποιήθηκε  η Διαθεματική προσέγγιση της 

γνώσης και μέσω Υπολογιστικών Πειραμάτων (Computational Experiment – CE), έγινε 

προσπάθεια να αυξηθεί η φυσική περιέργεια των μαθητών και να τους ενθαρρύνει να 

αναπτύξουν αυτόνομη εξερεύνηση και Υπολογιστική Σκέψη. Πρόκειται για μια 

κονστρουκτιβιστική προσέγγιση εστιασμένη στην παρατήρηση φαινομένων, εκτέλεση 

πειραμάτων και υπολογιστικών διαδικασιών, παρά στα θεωρητικά μαθήματα. Βασικό 

στοιχείο της μεθοδολογίας είναι η βιωματική μάθηση που συντελείται με τη διαδικασία της 

προσομοίωσης. Η εργασία εκθέτει στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας, συμπεράσματα 

και αποτελέσματα ενός προγράμματος το οποίο πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού. Οι μαθητές σχεδίασαν, κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν 

διάφορα ρομποτικά μοντέλα, με τα οποία παρουσιάστηκε μια πραγματική ή υποθετική 

κατάσταση, και τα δοκίμασαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες με σκοπό να ερμηνεύσουν με 

απλότητα και σαφήνεια σύνθετες καταστάσεις ή τεχνολογικά συστήματα. 

Λέξεις Κλειδιά: Διερευνητική Μάθηση, Διαθεματική προσέγγιση, Φυσικές Επιστήμες, 

Υπολογιστικά Πειράματα, Υπολογιστική Σκέψη. 

 

Εισαγωγή 
   

  H κατανόηση και ουσιαστική γνώση των Φυσικών Επιστημών είναι ένα πολύ σημαντικό 

ζήτημα στις Εκπαιδευτικές κοινότητες, στις μέρες μας. Ποιος είναι όμως ο καλύτερος τρόπος 

διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών; Με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει η Εκπαιδευτική 

Ρομποτική και κατά επέκταση η Πληροφορική και οι ΤΠΕ; 

  Στο άρθρο που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα σενάριο μαθήματος το οποίο  εμπλέκει τις 

αρχές της Διερευνητικής Μάθησης και της Διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, 

χρησιμοποιώντας την Εκπαιδευτική Ρομποτική για την διδασκαλία μαθημάτων που 

εντάσσονται στο πεδίο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Με τη 

χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και των ΤΠΕ, δίνεται έμφαση στην μοντελοποίηση 

συνθηκών, προσομοίωση καταστάσεων του πραγματικού κόσμου στο σχολικό εργαστήριο, 

και επίλυση προβλημάτων με αλγοριθμικές και υπολογιστικές μεθόδους. Από τα σενάρια  

μαθήματος τα οποία υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος, διαφαίνεται με 

ποιο τρόπο μπορεί η Εκπαιδευτική  Ρομποτική να βοηθήσει στην αντίληψη από μεριάς των 

μαθητών φαινομένων του φυσικού κόσμου, αλλά και γιατί η Εκπαιδευτική Ρομποτική μπορεί 

mailto:john_baras@yahoo.com
mailto:sbmpla@gmail.com
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να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του Εκπαιδευτικού, σε συνδυασμό με τις 

ΤΠΕ, για την διδασκαλία μαθημάτων Φυσικών Επιστημών. 

 

Η εκπαιδευτική προσέγγιση της δραστηριότητας 
   

  Η εκπαιδευτική προσέγγιση της δραστηριότητας γίνεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της 

Διερευνητικής Μάθησης και σύμφωνα με τις αρχές της Διαθεματικότητας. Οι συγκεκριμένοι 

μέθοδοι κρίθηκαν ως οι ποιο κατάλληλοι σε συνδυασμό  με την χρήση της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής, για την ανάπτυξη μιας δραστηριότητας ενός μαθήματος που ανήκει στο πεδίο 

των STEM.  

 

Η Διερευνητική μάθηση 
  

 Η Διερευνητική προσέγγιση της μάθησης (Inquiry Based Science Education – IBSE), είναι 

μια παιδαγωγική στρατηγική βασισμένη στην φυσική περιέργεια του μαθητή, η οποία 

αποτελεί την δύναμη η οποία οδηγεί στην κατανόηση της γνώσης. Η μάθηση οργανώνεται 

γύρω από ερωτήσεις και προβλήματα, σε ένα  υψηλά μαθητοκεντρικό περιβάλλον. Οι 

μαθητές λαμβάνουν την γνώση μέσω  ερωτήσεων, υποθέσεων, πειραμάτων, παρατηρήσεων, 

αναλύσεων παρά μέσω της έκθεση της γνώσης από τους εκπαιδευτικούς και της 

απομνημόνευσης από τους μαθητές (The Pathway project, 2013). Η Διερευνητική μάθηση 

συχνά παρομοιάζεται σαν ένας κύκλος ή μια σπείρα, που εμπλέκει την διαδικασία 

δημιουργίας ερωτήσεων, έρευνας, εύρεσης κατάλληλων απαντήσεων, συζήτησης και 

ανάδρασης σε συσχετισμό με τα αποτελέσματα (Bishop et al., 2004). Σκοπός της είναι να 

εμπλέξει τους μαθητές σε ενεργή μάθηση, βασισμένη ιδανικά σε δικές τους ερωτήσεις. Οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι οργανωμένες με έναν κυκλικό τρόπο, ανεξάρτητα από το 

θέμα. Κάθε ερώτηση οδηγεί στην γένεση μιας νέας ιδέας και νέων ερωτήσεων. Η 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της εξερεύνησης του φυσικού ή κατασκευασμένου 

(προσομοιωμένου)/κοινωνικού περιβάλλοντος, οδηγεί τους μαθητές σε ερωτήσεις και 

ανακαλύψεις στην διάρκεια της αναζήτησης νέας γνώσης. Με αυτήν την παιδαγωγική 

στρατηγική, τα παιδιά μαθαίνουν για τις επιστήμες ενώ τις εφαρμόζουν (Aubé & 

David,2003). Πρόκειται για μία κοινωνική – κονστρουκτιβιστική μέθοδο μάθησης επειδή 

επιτρέπει και ενθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ των μαθητών για την εύρεση πηγών, 

χρησιμοποίηση εργαλείων και έκδοση αποτελεσμάτων. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές 

σημειώνουν  πρόοδο με την συνεργασία, την συζήτηση και την αλληλοβοήθεια.   

  Τα επτά βήματα της Διερευνητικής Μάθησης είναι τα εξής (Sotiriou et al.,  2012): 

1. Διεγείρονται ερωτήσεις για κάποιο φυσικό φαινόμενο και πραγματοποιούνται 

υποθέσεις προς απάντηση των ερωτήσεων. 

2. Συλλέγονται στοιχεία μέσα από πειράματα. 

3. Αναλύονται δεδομένα. 

4. Γίνεται εξήγηση από τους μαθητές των αποτελεσμάτων από τα  πειράματα. 

5. Πραγματοποιείται σύνδεση των αποτελεσμάτων με την επιστημονική γνώση.  

6. Ακολουθεί επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και δημοσίευση αποτελεσμάτων. 

7. Ανάδραση: οι μαθητές αποτιμούν την εργασία τους, την διαδικασία μάθησης και την 

γνώση την οποία προσλάβανε. 

  Όταν οι μαθητές φτάσουν στη τελευταία φάση της ανάδρασης έχουν δύο επιλογές: 

1) Νέα ερώτηση/υπόθεση: ένας νέος κύκλος ξεκινά, τροφοδοτούμενος από νέες ερωτήσεις 

και επαναδιατύπωση των προηγούμενων ερωτήσεων και υποθέσεων. 
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2) Απάντηση: η δραστηριότητα τελειώνει. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να τελειώσει την 

εκπαιδευτική διαδικασία με την ανακοίνωση των αρχικών ερωτήσεων, των υποθέσεων, των 

απαντήσεων και των επαναδιατυπωμένων ερωτήσεων που παρουσιάστηκαν κατά την 

διάρκεια της δραστηριότητας. 

 

Η Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 
   

  Με τον όρο «διαθεματικότητα» ή «διαθεματική διδασκαλία» περιγράφεται μία σειρά από 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν την «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης. Είναι 

δυνατόν  να πραγματοποιηθούν είτε στο πλαίσιο των διακριτών μαθημάτων του σχολικού 

προγράμματος ή να ενσωματωθούν σε ένα διαθεματικό, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

(Ματσαγγούρας, 2002). Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης υποστηρίζει την αρχή της 

συμπληρωματικότητας στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την οποία οι οπτικές γωνίες από τις 

οποίες κάθε διδακτικό αντικείμενο βλέπει το ίδιο σύστημα δεν είναι εξολοκλήρου ούτε 

ανεξάρτητες ούτε συμβατές μεταξύ τους. Επιπλέον, όλες μαζί αποκαλύπτουν περισσότερες 

αλήθειες για το σύστημα απ’ ό,τι η κάθε μία χωριστά (Ψυχάρης & Γιαβρής, 2003). Η 

διαθεματικότητα στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας με την ενεργητική 

συμμετοχή όλων των μαθητών. Ένας από τους στόχους των ΔΕΠΠΣ είναι οι πολυ-

γραμματισμοί, δηλαδή η απόκτηση δια βίου δεξιοτήτων στις οποίες, όπως φαίνεται, μέχρι 

στιγμής οι μαθητές μας υπολείπονται σοβαρά (βλ. αποτελέσματα PISA). Η εισαγωγή της 

Διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης έχει προσδώσει στο παιδαγωγικό έργο συγκρότηση 

και εσωτερική συνοχή και στο μαθητή ένα πρόγραμμα που επιδιώκει την ισορροπία ανάμεσα 

στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και στη δυνατότητα για προσωπική ανάπτυξη, 

δημιουργικότητα, έκφραση και επικοινωνία (Κουλουμπαρίτση, 2005). Στόχος είναι ο 

μαθητής  να μάθει τον τρόπο που αποκτιέται η γνώση, να ασκεί δηλαδή τις ικανότητες που θα 

τον οδηγούν στην κατάκτηση της επιστημονικής αλήθειας (Χρυσαφίδης, 2003). Στην 

περίπτωση αυτή μάθηση δε σημαίνει κυρίως μετάδοση γνώσεων, αλλά αλληλεπίδραση των 

γεγονότων μέσα στο περιβάλλον του ανθρώπου. Οι δραστηριότητες οι οποίες  αναπτύχθηκαν 

στο πρόγραμμα, σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε να υπάρχει Διαθεματική προσέγγιση της 

γνώσης. Συγκεκριμένα οι μαθητές μελέτησαν προγραμματισμό, αλλά συγχρόνως διδάχθηκαν 

Μαθηματικά, Μελέτη του Περιβάλλοντος, Τεχνολογία και Μηχανική. (Σχήμα 1).  

 

      Φυσική                                                                                         Μαθηματικά 

 

 Τεχνολογία                          Δραστηριότητες                      Μηχανική 

        

                                                                                                   Πληροφορική 
Σχήμα 1:Η Διαθεματικότητα του προγράμματος 

 

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική 
   

  Η Εκπαιδευτική Ρομποτική μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ποιότητας της 

επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε όλους τους τύπους των σχολείων, από την 

προσχολική ηλικία μέχρι την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ρομποτική τεχνολογία έχει γίνει 

ένα δημοφιλές εκπαιδευτικό εργαλείο αυξάνοντας μεταξύ των μαθητών το ενδιαφέρον για 

προγραμματισμό, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. Είναι πρωτίστως κατάλληλη για την 

διδασκαλία φυσικών επιστημών, μαθηματικών, τεχνολογίας και πληροφορικής αλλά μπορεί 

να έχει συνδέσεις και με άλλα πεδία όπως λογοτεχνία, θέατρο, τέχνες (Νικολός και Κόμης, 
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2010). Η εκπαιδευτική ρομποτική με τις δυνατότητες που παρέχει για την ανάπτυξη ή 

προσομοίωση πραγματικών καταστάσεων, την εμπλοκή πολλών πεδίων επιστημών και την 

συνεργατική μάθηση είναι σύμφωνη με τις αρχές της Διερευνητικής μάθησης και της 

Διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης (Alimisis, 2009, Sotiriou et al., 2012). Επιπλέον 

ενθαρρύνει τους μαθητές να ενταχθούν στη διαδικασία μάθησης, ενώ πρόκειται για μία 

καθαρά μαθητοκεντρική προσέγγιση. Κατά την διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού 

των ρομπότ, οι μαθητές προσλαμβάνουν βασικές γνώσεις πάνω στη μηχανική, τα 

μαθηματικά, και τις τεχνολογίες υπολογιστών (Druin & Hendler, 2000; Arlegui et al, 2008). 

Η ρομποτική μπορεί να αναπτύξει τις ερευνητικές ικανότητες των μαθητών, επιτρέπει στους 

μαθητές να κάνουν υποθέσεις, να διεξάγουν πειράματα και να καλλιεργούν αφηρημένες 

δεξιότητες (Papert, 1993). Υπό αυτό το πρίσμα μπορεί να εξυπηρετήσει ιδανικά τις αρχές της 

Διερευνητικής μάθησης. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν προγράμματα τα οποία ενθαρρύνουν 

την ένταξη της Εκπαιδευτικής ρομποτικής στα σχολεία, όπως το πρόγραμμα TERECoP 

(www.terecop.eu), τo Robot@scuola στην Ιταλία (http://www.scuoladirobotica.it/), το 

CENTROBOT στην Αυστρία και Σλοβακία (http://www.centrobot.eu/) και άλλα. Στo Media 

Lab του MIT δημιουργήθηκε το «The Lifelong Kindergarten group» το οποίο ανάπτυξε 

αρκετά σενάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής με στόχους από την εξερεύνηση των αρχών της 

μηχανικής κίνησης (Learning About Motion) μέχρι τη δημιουργία ενός πακέτου εργαλείων 

και δραστηριοτήτων κατάλληλου να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από καλλιτέχνες για τη 

δημιουργία τέχνης (Robotic Art Studio). Για πλήρη λίστα των δραστηριοτήτων του ΜΙΤ: 

http://llk.media.mit.edu/projects.php 

 

Η μεθοδολογία 
   

  Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε Ολοήμερο  Σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι  

διδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος ΤΠΕ του ολοήμερου σχολείου. 

Σκοπός του ήταν η διδασκαλία θεμάτων από μαθήματα που ανήκουν στο πεδίο STEM, με μία 

διαθεματική προσέγγιση. Έγινε εμπλοκή θεμάτων της Φυσικής, της Τεχνολογίας, των 

Μαθηματικών, της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας καθώς και της Μελέτης του 

Περιβάλλοντος, με άμεση αναφορά και διδασκαλία των εμπλεκόμενων μαθημάτων όταν 

παρουσιάζονταν  ανάλογα θέματα. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 17 μαθητές (8 αγόρια 

και 9 κορίτσια), της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Σύμφωνα με τις αρχές του κονστρουκτιβισμού οι 

μαθητές χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, όσοι και οι υπολογιστές του εργαστηρίου Πληροφορικής. 

Οι υπολογιστές διέθεταν λειτουργικό σύστημα Windows XP, επεξεργαστή 1.5 GHz, 512 

RAM. Οι μαθητές δεν είχαν προηγούμένα καμία επαφή με κανένα προγραμματιστικό 

περιβάλλον ή ρομποτικό κιτ. Χρησιμοποιήθηκε το πολύ δημοφιλές ρομποτικό κιτ της Lego, 

το NXT και η γλώσσα προγραμματισμού Enchanting, μία Scratch-like γλώσσα. Τα 

προβλήματα τα οποία δόθηκαν προς επίλυση προέρχονταν από καταστάσεις του πραγματικού 

κόσμου. Η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της εξερεύνησης του φυσικού ή κατασκευασμένου 

(προσομοιωμένου)/κοινωνικού περιβάλλοντος, οδηγεί τους μαθητές σε ερωτήσεις και 

ανακαλύψεις στην διάρκεια της αναζήτησης νέας γνώσης. Με αυτήν την παιδαγωγική 

στρατηγική, τα παιδιά μαθαίνουν για τις επιστήμες ενώ τις εφαρμόζουν (Aubé & David, 

2003). Στη διδασκαλία εφαρμόστηκε η Διερευνητική μέθοδος της μάθησης σύμφωνα με την 

αρχή «learning by doing» (Dewey, 1997). Πρόκειται για μία κοινωνική – κονστρουκτιβιστική 

μέθοδο μάθησης επειδή επιτρέπει και ενθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ των μαθητών για 

την εύρεση πηγών, χρησιμοποίηση εργαλείων και έκδοση αποτελεσμάτων (Εικόνα 1). Με 

αυτό τον τρόπο οι μαθητές σημειώνουν πρόοδο με τη συνεργασία, τη συζήτηση και την 

αλληλοβοήθεια. Οι μαθητές λαμβάνουν την γνώση μέσω ερωτήσεων, υποθέσεων, 

http://www.terecop.eu/
http://www.scuoladirobotica.it/
http://www.centrobot.eu/
http://llk.media.mit.edu/projects.php
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πειραμάτων, παρατηρήσεων, αναλύσεων παρά μέσω της έκθεση της γνώσης από τους 

εκπαιδευτικούς και της απομνημόνευσης από τους μαθητές (The Pathway project, 2013). 

Έγινε προσπάθεια να εμπλακεί ο μαθητής στην δημιουργία ερωτήσεων, έρευνας, εύρεσης 

κατάλληλων απαντήσεων, συζήτησης και ανάδρασης σε συσχετισμό με τα αποτελέσματα. 

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να εμπλέξει τους μαθητές σε ενεργή μάθηση, βασισμένη 

ιδανικά σε δικές τους ερωτήσεις. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες οργανώθηκαν με έναν 

κυκλικό τρόπο, ανεξάρτητα από το θέμα. Κάθε ερώτηση οδηγούσε στη γένεση μιας νέας 

ιδέας και νέων ερωτήσεων. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1: Οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδα για την επίλυση προβλήματος 

 

Οι δραστηριότητες 
   

  Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 δίωρα μαθήματα. Στα πρώτα 5 μαθήματα έγινε εισαγωγή 

στην Εκπαιδευτική Ρομποτική, ενώ στα επόμενα 5 μαθήματα αναπτύχθηκε πλήρως μια 

ερευνητική εργασία. Πριν από κάθε δραστηριότητα γινόταν σύνδεση της υπάρχουσας γνώσης 

με το θέμα προς εξέταση. Επιλέγονταν προβλήματα από τον πραγματικό κόσμο προς 

επίλυση. Κατόπιν διεγείρονταν ερωτήσεις και πραγματοποιούνταν υποθέσεις από τους 

μαθητές προς επίλυση των προβλημάτων. Στους μαθητές δίνονταν το πρόβλημα σαν παζλ και 

καλούνταν να συνθέσουν τη λύση του. Μετά από την εκτέλεση των λύσεων των μαθητών, 

όπου το ρομπότ πήγαινε από ομάδα σε ομάδα κάθε φορά που μια ομάδα τέλειωνε μια λύση, 

αναλύονταν από τους μαθητές γιατί πέτυχε ή που απέτυχε μία λύση. Υπήρχε επικοινωνία 

όλων των ομάδων με σκοπό την εύρεση λύσης ή την εύρεση του λάθους μιας ομάδας. Στο 

τέλος και μετά την επίλυση του προβλήματος, οι ομάδες καλούνταν να συνθέσουν το δικό 

τους πρόβλημα και ή να το δώσουν προς επίλυση στις άλλες ομάδες, ή να το επιλύσουν οι 

ίδιες(στάδιο ανάδρασης). 

  Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες: 

 

Μάθημα 1: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική (Εισαγωγή – εκμάθηση περιβάλλοντος 

– εντολών). Κατασκευή απλού ρομποτικού οχήματος. Πραγματοποιήθηκε μία μικρή 

εισαγωγή στην γλώσσα και στο περιβάλλον της. Παρουσιάστηκαν οι βασικές εντολές που 

αφορούν τον έλεγχο του ρομπότ . 

 

Μάθημα 2: Σύνδεση με τα μαθηματικά. Οδήγηση σε τετράγωνο (Δομή ακολουθίας). 

Δόθηκαν παραδείγματα από τον φυσικό κόσμο όπου ακολουθείται μια ακολουθία ενεργειών 

για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα. Διενεργήθηκε βιωματικό – θεατρικό παιχνίδι. Κατόπιν 

κλήθηκαν οι μαθητές να προγραμματίσουν το ρομπότ να κινείται σε τετράγωνο. Οι μαθητές 
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χρησιμοποίησαν γνώσεις από τα μαθηματικά. Οι μαθητές στο στάδιο της ανάδρασης, 

προγραμμάτισαν το ρομπότ να κινείται σε άλλα γεωμετρικά σχήματα ή να κάνει ζιγκ – ζαγκ. 

 

Μάθημα 3: Σύνδεση με τα μαθηματικά. Οδήγηση σε τετράγωνο (Δομή επανάληψης) και 

άλλα γεωμετρικά σχήματα. Σε συνέχεια του προηγούμενου μαθήματος, έγινε εισαγωγή της 

δομής επανάληψης «επανάλαβε x φορές», για την κίνηση σε τετράγωνο αλλά και άλλα 

γεωμετρικά σχήματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ομάδες μαθητών κατόρθωσαν να οδηγήσουν το 

ρομπότ σε κύκλο, με δική τους πρωτοβουλία, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις σε γνώσεις 

μαθηματικών για την εκτέλεση τέτοιου προβλήματος (Εικόνες  2 – 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνες 2 και 3: Άσκηση οδήγηση σε τετράγωνο με επανάληψη (εικόνα αριστερά)  

και άσκηση ανίχνευσης αντικειμένου (εικόνα δεξιά) 

 

Μάθημα 4: Σύνδεση με τη Φυσική. Ανίχνευση αντικειμένου (Δομή επανάληψης).  

Πραγματοποιήθηκε περαιτέρω εμβάθυνση στις δομές επανάληψης ενώ ταυτόχρονα έγινε 

εισαγωγή στον έλεγχο και συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες. Πραγματοποιήθηκε 

σύνδεση της γνώσης με θέματα από την Βιολογία (αισθητήρια όργανα).  Έγινε εισαγωγή της 

δομής επανάληψης «επανάλαβε ώσπου» με τη χρήση του αισθητήρα απόστασης για να 

σταματά το ρομπότ. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τον αισθητήρα φωτός για να ανιχνεύσουν 

μαύρη γραμμή (Εικόνα 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4: Εκτέλεση των προγραμμάτων 

 

Μάθημα 5: Σύνδεση με τη Φυσική. Έλεγχος από αισθητήρα επαφής (Δομή επιλογής). Έγινε 

εισαγωγή της δομής επιλογής, χρησιμοποιώντας την εντολή «εάν… τότε», με συνθήκη 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 301 - 

ελέγχου του αισθητήρα επαφής. Στα δικά τους πειράματα οι μαθητές χρησιμοποίησαν τον 

αισθητήρα ήχου για να εκκινούν ή να σταματούν το ρομπότ. Οι μαθητές αναζήτησαν 

παραδείγματα όπου χρησιμοποιούνται αισθητήρες για τον έλεγχο μηχανημάτων. Για την 

καλύτερη εκτέλεση των προγραμμάτων δημιουργήθηκε πίστα από κομμάτια χαρτονιού και 

κατάλληλη σήμανση για τους αισθητήρες του ρομπότ. 

 

Μαθήματα 6 – 10: Σύνδεση με τη Φυσική. Ερευνητική εργασία (project «Προμηθέας»). Οι 

μαθητές δημιούργησαν ένα ρομποτικό όχημα, που σκοπό είχε την διερεύνηση ύπαρξης ζωής 

σε άλλους πλανήτες. Χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο το διαστημικό όχημα Mars Rover της 

NASA (Εικόνα 5). 

 
Εικόνα 5: Το διαστημικό ρομποτικό όχημα «Προμηθέας» 

   

  Τα πέντε δίωρα μαθήματα της ερευνητικής εργασίας διδάχτηκαν σύμφωνα με τις αρχές τις 

Διερευνητικής Μάθησης:  

  Δύο διδακτικές ώρες πριν το πείραμα – κατασκευή (περιλαμβάνει τα στάδια δημιουργίας 

ερωτήσεων και υποθέσεων), 

 Έξι διδακτικές ώρες για το πείραμα – κατασκευή (κατασκευή και εκτέλεση πειραμάτων, 

συλλογή και επεξεργασία δεδομένων),      

 Δύο διδακτικές ώρες μετά το πείραμα (σύνδεση αποτελεσμάτων με την επιστημονική 

γνώση, επικοινωνία – ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδραση). 

 

  Οι μαθητές σχεδίασαν, κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα, 

το οποίο διέθετε ρομποτικό τρυπάνι και δαγκάνα για την συλλογή πετρωμάτων. Επίσης οι 

μαθητές κατασκεύασαν, με την βοήθεια των εκπαιδευτικών, βιομετρικούς αισθητήρες 

(θερμοκρασίας, μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα), και μαγνητικό αισθητήρα (Εικόνες 6 –7). 

Στο ρομποτικό όχημα τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά στοιχεία με σκοπό να καταστεί πλήρως 

αυτόνομο. Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν πειράματα, έγινε συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων, ενώ υπήρχε συνεχώς σύνδεση με θέματα του προγράμματος σπουδών, ιδιαιτέρως 

των μαθημάτων του πεδίου STEM και της Μελέτης του Περιβάλλοντος. Οι μαθητές 

βάφτισαν το ρομποτικό όχημα «Προμηθέα» μετά από έρευνα και εμπνευσμένοι από το 

μυθολογικό ήρωα. Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας, δημιουργήθηκε βίντεο από τους 

μαθητές. H κατασκευή παρουσιάστηκε από ομάδα μαθητών στο Πανελλήνιο διαγωνισμό 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, στον οποίο διαγωνισμό συμμετείχε με επιτυχία.  
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Εικόνες  6 – 7: Οι βιομετρικοί αισθητήρες και η κατασκευή τους  

 

Οι στόχοι του προγράμματος 
   

  Οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής :  

 

 Δημιουργία ενδιαφέροντος για τα φυσικά φαινόμενα και παράλληλα η επιστημονική 

εξήγηση τους. Ο συνδυασμός κατάλληλων δραστηριοτήτων με την εμπλοκή της 

δημοφιλούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, προτρέπει τους μαθητές να ασχοληθούν ενεργά 

με τη διαδικασία της μάθησης. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν δυνατότητα να διδάξουν 

ευχάριστα επιστημονικές αρχές και τεχνικές δεξιότητες. 

 Δημιουργία συνειδητοποιημένων μαθητών – πολιτών. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται την 

φύση των επιστημών μέσα από τις δραστηριότητες οι οποίες προσομοιώνουν καταστάσεις 

και προβλήματα της μηχανικής, σε ένα συναρπαστικό περιβάλλον. 

 Αντίληψη ιδεών στις επιστήμες, συμπεριλαμβανομένου ιδέες από τις επιστήμες και ιδέες 

για τις επιστήμες. Ανάπτυξη επιστημονικών δεξιοτήτων σχετικά με την συλλογή και 

επεξεργασία δεδομένων. Η προσέγγιση των δραστηριοτήτων, δεν επιτρέπει στους 

μαθητές μόνο να έχουν μία γρήγορη ματιά για τις επιστήμες πίσω από την Εκπαιδευτική 

Ρομποτική, αλλά να συμμετέχουν οι ίδιοι αναπτύσσοντας προσωπική σκέψη, 

πρωτοβουλία και συνεργατικότητα. 

 Αντίληψη από πλευράς των μαθητών του κύκλου σχεδιασμού, κατασκευής και δοκιμής 

ενός ρομποτικού οχήματος στα πλαίσια μίας ερευνητικής εργασίας. Οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία μέσα από δοκιμές και επαναλήψεις να διορθώσουν και να βελτιστοποιήσουν τις 

ιδέες και τα σχέδιά τους. 

 Κατανόηση των επιστημών μέσα από μία βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία και όχι σαν 

σταθερή αναφορά. Μέσα από τις δοκιμές των δραστηριοτήτων, οι μαθητές 

προσλαμβάνουν – κατακτούν γνώση, αντί να μελετήσουν κάτι το οποίο τους δόθηκε 

έτοιμο. 

 Εφαρμογή επιστημονικών αρχών: Πειραματισμός, ανάλυση, σχεδιασμός, ερμηνεία, 

ανάδραση αποτελεσμάτων. Όλα τα προηγούμενα πραγματοποιούνται με την ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών. 

 

Παρατηρήσεις από την διεξαγωγή των μαθημάτων: 
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 Οι μαθητές δεν είχαν πρότερη γνώση κανενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος 

(Logo, Scratch) ή ρομποτικού κιτ. Γι’ αυτό το λόγο το πρώτο μάθημα ήταν εισαγωγή 

στην εκπαιδευτική ρομποτική στο περιβάλλον της γλώσσας της. 

 Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε (μορφή καθοδηγούμενη – guided, όπου δίνεται η 

κατασκευή και το πρόγραμμα σε κομμάτια και ζητείται σύνθεση, σαν παζλ) κρίνεται 

απολύτως θετικό, λόγω του περιορισμένου χρόνου, για την αποφυγή στρατηγικών 

λαθών από τους μαθητές κατά την κατασκευή και προγραμματισμό. Ωστόσο υπήρχε η 

δυνατότητα από τους μαθητές να μάθουν από τα λάθη τους μέσα από δοκιμή και 

επανάληψη.  

 Η ερευνητική εργασία αποτέλεσε το κομμάτι στο οποίο οι μαθητές έδειξαν το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συμμετοχή. Αποδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος που 

μπορεί να έχει για την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.    

 Αν και όλες σχεδόν οι ομάδες ήταν μικτές (αγόρια – κορίτσια), τα κορίτσια 

παρουσίασαν μεθοδικότητα και προσήλωση. Από την άλλη μεριά τα αγόρια είχαν 

εφευρετικότητα. 

 Κατά την ελεύθερη δημιουργία στο τέλος κάθε μαθήματος, οι μαθητές προτιμούσαν 

να κάνουν το ρομπότ να μιλάει ή να παίζει νότες, και να αυξομειώνουν την ταχύτητά 

του (τους φαίνονταν τα ποιο εντυπωσιακά). 

 

Αξιολόγηση 
   

  Με το τέλος των μαθημάτων δόθηκε ερωτηματολόγιο στους μαθητές με σκοπό την 

αξιολόγηση του προγράμματος. Από τις απαντήσεις διεξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα. 

  Στην ερώτηση «Πως σας φάνηκαν τα μαθήματα με το ρομπότ της Lego;», οι μαθητές 

επέλεξαν στο σύνολο τους τις απαντήσεις «ενδιαφέροντα», «χρήσιμα», «συναρπαστικά» 

(Σχήμα 2). Όπως βλέπουμε επετεύχθη ο στόχος να πραγματοποιηθούν διδασκαλίες 

ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές για τα παιδιά. 

 

 
Σχήμα 2:Πως σας φάνηκαν τα μαθήματα με το ρομπότ της Lego; 

   

  Στην ερώτηση «Τα μαθήματα ήταν εύκολα ή δύσκολα», η πλειοψηφία απάντησε εύκολα, 

ενώ πέντε από τους δεκαεφτά απάντησαν λίγο δύσκολα, ποσοστό ικανοποιητικό, διότι οι 

μαθητές δεν είχαν πρότερη επαφή με κάποιο προγραμματιστικό περιβάλλον (Σχήμα 3): 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

 

Δεν με ενδιέφεραν 
Βαρετά 
Κουραστικά 
Ενδιαφέροντα 
Χρήσιμα 
Συναρπαστικά 
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Σχήμα 3:Τα μαθήματα ήταν εύκολα ή δύσκολα; 

   

Στην ερώτηση «Μας άρεσε το μάθημα γιατί:», διακρίνουμε το πόσο άρεσε στους μαθητές η 

συνεργασία η οποία είχαν, όπως και το ότι περνούσε ευχάριστα η ώρα κάνοντας μάθημα 

(Σχήμα 4). Κυρίως όμως φαίνεται πόσο άρεσε στους μαθητές ότι εκτελούσαν πειράματα. 

 

 
Σχήμα 4:Μας άρεσε το μάθημα γιατί: 

   

  Τελευταία τέθηκε η ερώτηση το πόσο συμφωνούν οι μαθητές με κάποιες προτάσεις          

(Σχήμα 5): 

1. Η ρομποτική έκανε το μάθημα πιο εύκολο. 

2. Προτιμώ να κάνω μάθημα για τις Φυσικές Επιστήμες με τα ρομπότ, παρά με άλλο τρόπο 

στο βιβλίο ή στην οθόνη του υπολογιστή. 

3. Τις περισσότερες φορές ανυπομονούσα να ξεκινήσει το μάθημα 

4. Η κατασκευή και προγραμματισμός των ρομπότ ήταν ενδιαφέροντα/συναρπαστικά. 

5. Η Εκπαιδευτική ρομποτική με βοήθησε να βελτιώσω την ποιότητα των σχολικών μου 

εργασιών. 

6. Η εργασία με τα ρομπότ με βοήθησε να καταλάβω φαινόμενα του φυσικού κόσμου. 
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7. Θέλω να μάθω περισσότερα για τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών και της Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής. 

8. Προσπαθώ από μόνος μου να μάθω περισσότερα για την Εκπαιδευτική Ρομποτική. 

9. Η εργασία σε ομάδες ήταν διασκεδαστική και χρήσιμη 

  Από τις απαντήσεις ξεχωρίζουμε το ότι οι μαθητές ανυπομονούσαν να αρχίσει το μάθημα 

και ότι το μάθημα ήταν ενδιαφέρον/συναρπαστικό. Στην ερώτηση εάν η εργασία με ρομπότ 

με βοήθησε να καταλάβω φαινόμενα του φυσικού κόσμου οι απαντήσεις ήταν στο σύνολο 

θετικές, ενώ οι περισσότεροι μαθητές (δεκατέσσερις) θέλουν να μάθουν περισσότερα για τις 

Φυσικές Επιστήμες και την Εκπαιδευτική Ρομποτική με το πέρας των διδασκαλιών. Επίσης 

βλέπουμε ότι η πλειοψηφία βρήκε την εργασία σε ομάδες διασκεδαστική και χρήσιμη. 

 

 
Σχήμα 5:Κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 

 

Συμπεράσματα – προτάσεις 
   

  Από τις απαντήσεις των μαθητών βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα μαθήματα ήταν ευχάριστα 

και ενδιαφέροντα για τους μαθητές. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, δημιούργησε ενδιαφέρον 

στους μαθητές για τις Φυσικές Επιστήμες και τον κόσμο μας. Οι μαθητές έμαθαν να 

εργάζονται σε ομάδες με τρόπο εποικοδομητικό. Επίσης αποδεικνύεται ότι η πρόσληψη 

επιστημονικής γνώσης, η κατανόηση αρχών που διέπουν το φυσικό κόσμο, η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και η διαφοροποίηση λανθασμένων πεποιθήσεων, είναι δυνατόν να επιτευχθεί με 

τη χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, μέσα από κατάλληλες ασκήσεις – δραστηριότητες, 

χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους προσέγγισης της γνώσης, όπως η Διερευνητική 

μέθοδος. Για την καλύτερη ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία καλύτερη πρακτική 

είναι η καταρχήν δημιουργία και διδασκαλία βασικών σεναρίων, τα οποία έχουν σχέση με 

την καθημερινή ζωή των μαθητών. Κατάλληλες δραστηριότητες μπορούν να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες και να βοηθήσουν στην κατανόηση της ζητούμενης γνώσης. Προτείνεται να 

δημιουργηθούν πιλοτικά προγράμματα με σκοπό να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς και σχολεία 

τα οποία θέλουν να εντάξουν την Εκπαιδευτική Ρομποτική στη διαδικασία της γνώσης. Θα 

πρέπει να δημιουργηθούν προγράμματα σπουδών, τα οποία να επιτρέπουν και να 

ενθαρρύνουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, έτσι ώστε να ακολουθούν τις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες της κοινωνίας. 
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Ανακατασκευή της Αιολόσφαιρας του Ήρωνα 
 

Μαθητές: Μπεγνής Χρήστος, Ματσούκας Δημήτριος, Βενετσάνος Παναγιώτης 

 1
ο
 Γενικό Λύκειο Σαλαμίνας  

 

Υπεύθυνος καθηγητής: 

 

Νέζης Αναστάσιος, Φυσικός, nezistasos[a]gmail.com 

 
  Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς  ήταν μηχανικός και γεωμέτρης. 

Έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου περίπου τον 1ο 

π.Χ ή 1ο μ.Χ αιώνα.  

  Η πιο διάσημη εφεύρεση του είναι η 

αιολόσφαιρα ή ατμοστρόβιλος, η πρώτη ατμομηχανή στην 

ιστορία.  

  Υπήρξε διευθυντής της περίφημης Ανώτατης Τεχνικής Σχολής 

της Αλεξάνδρειας, το πρώτο πολυτεχνείο που είχε ιδρυθεί στο  

Μουσείο για μηχανικούς. Λέγεται ότι ακολουθούσε την θεωρία  

των ατόμων και τη Μηχανική Σύνταξη του Φίλωνα. Ιδέες  

του Κτησιβίου ήταν βάση για κάποια από τα έργα του.      

 

 

  Αν και υπάρχουν ενδείξεις για απλή χρήση του ατμού από 

τους Αρχιμήδη και Φίλωνα, η ανακάλυψη της ατμομηχανής 

ανήκει αποκλειστικά στον Ήρωνα, ο οποίος προέβη σε 

αυτή την επινόηση έχοντας μελετήσει σε βάθος την θεωρία 

"περί της υλικής υποστάσεως του αέρα". Στην ιστορία της 

μηχανικής η περιστροφική ατμομηχανή που εφεύρε ο Ήρων 

αναφέρεται σαν Αιολόσφαιρα ή Αιόλου πύλη ή ατμοστήλη. 

  Η Αιολόσφαιρα είναι μία μικρή κοίλη σφαίρα 

τοποθετημένη πάνω από ένα κλειστό λέβητα με τον οποίο 

επικοινωνεί με στρόφιγγες. Ο ατμός που παράγεται στον 

λέβητα, εισέρχεται μέσω στροφίγγων στην κοίλη σφαίρα 

και εξέρχεται από τα δύο ακροφύσια της σφαίρας τα οποία 

είναι σχήματος "Γ" και αντίθετα τοποθετημένα μεταξύ 

τους. Ο διοχετευόμενος ατμός βγαίνει υπό πίεση και κινεί  

την σφαίρα κυκλικά.  

 

    Η συμβολή του Ήρωνα υπήρξε σημαντικότατη, τόση στην διάσωση του έργου άλλων 

Ελλήνων μηχανικών, όσο και στην βελτίωση υπαρχόντων και ανακάλυψη νέων μηχανισμών.    

Το έργο του αποτέλεσε σημείο αναφοράς και έδωσε ερεθίσματα σε πολλούς. Παράδειγμα 

αποτελεί η αιολόσφαιρα στην οποία βασίστηκε η χύτρα ή ατμοαντλία του Παπίνου 

στα 1861, η ανάπτυξή της οποίας κατά τον 19ο αιώνα έφερε την «βιομηχανική 

επανάσταση».  

 

Πηγή  εικόνας  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE
%89%CF%81%CF%89%CE%BD

#/media/File:Heron.jpeg 

Πηγή  εικόνας   
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%BD#/media/File:Aeolipile_illustration.png 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aeolipile_illustration.png
mailto:nezistasos@gmail.com
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%BF_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%8D%CF%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hero_of_Alexandria.png
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%BD#/media/File:Heron.jpeg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%BD#/media/File:Heron.jpeg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%BD#/media/File:Heron.jpeg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%BD#/media/File:Aeolipile_illustration.png
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  Η ιδιοκατασκευή μας στηρίζεται στα σχέδια της αιολόσφαιρας του Ήρωνα. Είναι 

κατασκευασμένη από χαλκοσωλήνες που έχουν συγκολληθεί πάνω σε ένα καζάνι με στεγανό 

(κολλημένο) καπάκι. Επίσης μια στρόφιγγα πλήρωσης νερού και εκτόνωσης ατμού υπάρχει 

στο καζάνι. Ο κεντρικός θάλαμος (χαλκοσωλήνας μεγαλύτερης διατομής) περιστρέφεται με 

τη βοήθεια δύο ρουλεμάν. Αν και στο σχέδιο και στη αρχή λειτουργίας της φαίνεται απλή, η 

αιολόσφαιρα παρουσιάζει αρκετές τεχνικές δυσκολίες ως προς την κατασκευή της: οι τριβές 

και η στεγάνωση των σημείων περιστροφής (ρουλεμάν) είναι οι κυριότερες από αυτές. 

 

            
 

Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα 
 

  Συνοδευτικά  υπάρχει και μία ακόμα μικρότερη κατασκευή: φτιαγμένη από ένα κουτί 

γάλακτος εβαπορέ, δύο χάλκινα σωληνάκια και μια μικρή αλυσίδα έχουμε μια άλλη 

παραλλαγή της αιολόσφαιρας. Τοποθετούμε νερό με μια σύριγγα μέσα από τα σωληνάκια, 

αναρτούμε την αλυσίδα σε σταθερό σημείο και βάζουμε κάτω από το κουτί ένα καμινέτο. 

Μετά από λίγο το νερό βράζει και ο ατμός περιστρέφει την κατασκευή. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Το copyright της φωτογραφίας ανήκει στον συγγραφέα 
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Συσκευή τήξης μετάλλων 
 

Μαθητές: Μπεγνής Χρήστος, Ματσούκας Δημήτριος, Βενετσάνος Παναγιώτης 

1
ο
 Γενικό Λύκειο Σαλαμίνας 

 

Υπεύθυνος καθηγητής: 

 

Νέζης Αναστάσιος, Φυσικός, nezistasos[a]gmail.com 

 

  Μια απλή αλλά εντυπωσιακή συσκευή. Στηρίζεται σε έναν (απλό!;) μετασχηματιστή από 

φούρνο μικροκυμάτων. 

  Ο μετασχηματιστής έχει κοπεί στη μέση και έχει αφαιρεθεί το ένα από τα δύο πηνία του.    

Αυτό έχει αντικατασταθεί από ένα ιδιόμορφο πηνίο που αποτελείται από δύο σπείρες, από 

ένα πολύ χονδρό καλώδιο ηλεκτροσυγκόλλησης, τα άκρα του οποίου είναι και οι ακροδέκτες 

της συσκευής μας. Τα άκρα του άλλου πηνίου συνδέονται στα 220 V. 

  Η  συσκευή αυτή μετασχηματίζει το οικιακό ρεύμα σε ένα ρεύμα πολλών Ampere, αλλά 

πολύ λίγων Volt.  

  Αποτέλεσμα είναι να μπορεί να θερμαίνει μέταλλα, όπως καρφιά και βίδες, σε τέτοιο βαθμό 

ώστε αυτά να λιώνουν σε λίγα λεπτά. 

  Αυτό συμβαίνει γιατί τα μέταλλα αυτά είναι λιγότερο αγώγιμα από τον χαλκό του χονδρού 

καλωδίου, λειτουργούν ως αντιστάτες και θερμαίνονται έως το σημείο τήξης τους. 

  Αν και η συσκευή δεν θεωρείται επικίνδυνη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον το 

δίκτυο που θα τη τοποθετήσουμε θα πρέπει να είναι καινούριο, αλλιώς αναπόφευκτα θα 

«πέφτει συνεχώς η ασφάλεια». 
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  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή δείτε το βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=d5pGN6pqkyY  

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5pGN6pqkyY
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Πειραματική διερεύνηση, με «απλά» υλικά, της ταυτόχρονης  

ελεύθερης πτώσης δύο διαφορετικών σωμάτων από ίδιο ύψος 

(για τη Γενική & την Ειδική Αγωγή) 
 

Νεράντζης Νικόλαος, Φυσικός, Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας και  

Ειδικό ΕΠΑ.Λ. Σερρών, abc57001[a]gmail.com  

Μανδηλιώτης Σωτήρης, Γεωλόγος,  Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, sotmandili[a]gmail.com 

Suzana Delic, Primary subject teacher & ICT teacher, Primary school Horvati, Zagreb, 

Croatia, suzana.deli[a]gmail.com 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 
 

  To πείραμα που παρουσιάζεται έχει ως στόχο μαθητές της τυπικής ανάπτυξης και μαθητές 

με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από διάφορες χώρες, μέσω κοινού σχεδίου 

μαθήματος, να διερευνήσουν το εάν τα δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα ή ετερόχρονα στο 

έδαφος, με τη χρήση απλών υλικών (Κουμαράς 2002, Νεράντζης 2014, Valadares 2005) με 

τη χρήση λογισμικών επεξεργασίας φωτογραφίας και video.  Η εκπαιδευτική διαδικασία 

«διαπραγματεύεται» βασικές έννοιες της Φυσικής και στο πείραμα αυτό εμπλέκονται και 

έννοιες της φυσικής όπως πεδίο, ισχύς του πεδίου, βαρύτητα, οι οποίες πάντοτε κινούν την 

περιέργεια των μαθητών προσδίδοντας έτσι εσωτερικά κίνητρα για την εμπλοκή των 

μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Boekaerts 2002). Εκτεταμένη περιγραφή, 

εκπαιδευτικό υλικό, προτάσεις, σχόλια και παρατηρήσεις για το πείραμα μπορείτε να δείτε 

στο http://wp.me/s3oRiZ-gal   

 

Τελικά, ο Γαλιλαίος τί έκανε στον Πύργο της Πίζας; 
 

  Όσον αφορά στο πείραμα του Γαλιλαίου της ρίψης σφαιρών από τον πύργο της Πίζας έχει 

χυθεί πολύ μελάνι για τον εάν πραγματοποιήθηκε και σε ποιο πλαίσιο (Wikipedia 2014). Ο 

Γαλιλαίος μπορεί να μην αναφέρει σε κάποιο γραπτό του ένα τέτοιο πείραμα, αναφέρει όμως 

το σχετικό νοητικό πείραμα. Το παρουσιάζουμε εδώ πρώτα στην «παραλλαγή» που 

παρουσιάστηκε στους μαθητές της Β΄ τάξης του Τμήματος Ένταξης του 4
ου

 Γυμνασίου 

Σταυρούπολης και κατόπιν ακολουθώντας τη σκέψη του Galilei. H όλη παρουσίαση 

ολοκληρώνεται με την αφίσα «Aristotle vs Galileo» (βλ. σελίδα 314 παρακάτω).  

  Ας θεωρήσουμε (1
η
 σκέψη) ότι αφήνουμε σώμα 1 κιλού, και δεδομένου όγκου, να πέσει από 

20 μέτρα ύψος. Το σώμα αυτό θα φτάσει στο έδαφος σε ορισμένο χρόνο – σε 2 

δευτερόλεπτα. Ας υποθέσουμε τώρα (2
η
 σκέψη), πως στα 20 μέτρα ύψος και δίπλα στο πρώτο 

σώμα υπάρχει ένα δεύτερο σώμα ακριβώς ίδιο με το πρώτο. Αφήνουμε ταυτόχρονα τα δύο 

σώματα να πέσουν. Και τα δύο σώματα θα φτάσουν στο έδαφος σε 2 δευτερόλεπτα ([5] στην 

αφίσα). Εάν ενώσουμε τα δύο σώματα με μία λεπτή κλωστή, τότε και πάλι θα λέγαμε ότι τα 

δύο (ενωμένα) σώματα θα χρειαστούν 2 δευτερόλεπτα να φτάσουν στο έδαφος ([6] στην 

I was on land, but the land didn’t belong 

to earth anymore, was allowed to rest 

in floating patches here and there. 

(from  Jo Shapcott’s  poem  

 LA SERENISSIMA) 
           

                 
                                                                                                           

mailto:abc57001@gmail.com
mailto:sotmandili@gmail.com
mailto:suzana.deli@gmail.com
http://wp.me/s3oRiZ-gal
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αφίσα). Θα μπορούσαμε (3
η
 σκέψη) να θεωρήσουμε αυτά τα δύο σώματα ως ένα ενιαίο 

σώμα; Ή ακόμη και εάν (4
η
 σκέψη) ήταν εφαπτόμενα, τόοοσο απειροελάχιστα κοντά, δεν θα 

τα θεωρούσαμε ως ένα ([6] στην αφίσα); Σε αυτή την περίπτωση ένα σώμα 1 κιλού (1
η 

σκέψη) και ένα σώμα 2 κιλών (3
η
 & 4

η
 σκέψη) χρειάζονται τον ίδιο χρόνο για να φτάσουν 

στο έδαφος! Γενικεύοντας, σώματα οποιασδήποτε μάζας (αγνοώντας την αντίσταση του 

αέρα), εάν αφεθούν ελεύθερα από το ίδιο ύψος,  χρειάζονται τον ίδιο χρόνο για να φτάσουν 

στο έδαφος.  

  Ο Γαλιλαίος για να αντικρούσει την άποψη του Αριστοτέλη, ότι η ταχύτητα της πτώσης 

ενός αντικειμένου εξαρτάται (ανάλογα) από τη μάζα του ([1] στην αφίσα), σκέφτηκε ως εξής: 

σύμφωνα με την αριστοτελική λογική, εάν ένα ελαφρύ και ένα βαρύ αντικείμενο είναι δεμένα 

μεταξύ τους με νήμα και τα αφήσουμε να πέσουν από κάποιο ύψος, τότε η βαρύτερο 

αντικείμενο θα πέφτει πιο γρήγορα ([2] στην αφίσα). Έτσι, το νήμα μεταξύ των δύο θα 

τεντωθεί. Αυτό όμως θα επιτρέψει στο ελαφρύτερο αντικείμενο να …«φρενάρει» και να 

επιβραδύνει το βαρύτερο! ([3] στην αφίσα) Μόλις συμβεί αυτό όμως και καθώς τα δύο 

σώματα κινούνται ως ένα, το βάρος των δύο αντικειμένων μαζί είναι μεγαλύτερο από το 

βάρος κάθε ενός σώματος ξεχωριστά, καθιστώντας το σύστημα ως σύνολο ικανό για 

…γρηγορότερη πτώση! ([4] στην αφίσα). Όμως, είτε το ελαφρύ σώμα θα πέφτει αργά είτε 

…γοργά. Δεν γίνεται …και τα δύο! Καθώς αντιμετωπίζουμε μια αντίφαση στην αρχική 

υπόθεση αποδεικνύεται πως αυτή (η αρχική αριστοτελική) υπόθεση είναι λανθασμένη 

(Andrews 2010).  

 

Πειράματα με απλά καθημερινά υλικά, διερευνητική μάθηση  

και ΤΠΕ (GoLab & ILS) 
   

  Τα πειράματα έχουν πλεονεκτήματα (Κουμαράς 2002, Νεράντζης 2014, Valadares 2005) 

που τα καθιστούν ένα μαθησιογόνο πεδίο συνεργασίας τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών της 

γενικής και ειδικής αγωγής όσο και μεταξύ των μαθητών στοχεύοντας στην απόκτηση 

δεξιοτήτων και επί διαδικαστικών (procedural) και μεταγνωστικών (metacognitive) 

εκπαιδευτικών στόχων. Το γεγονός αυτό «ξεπερνά», και έως έναν βαθμό αντιμετωπίζει: 

α) την αδυναμία πλήρους επέκτασης στο μαθηματικό πεδίο αναπαράστασης εννοιών της 

επιστήμης και των συνδέσεών τους,  

β) του γεγονότος ότι οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, εκτός από διαχρονικότητα και 

παγκοσμιότητα, δεν τροποποιούνται εύκολα (Περδίκης 2006, Heywood 2010) και   

γ)  των  εκτεταμένων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης σε όλα τα μέρη της μνημονικής διαδικασίας (Παντελιάδου 2004).  

Αποτελεί, πλέον, ισχυρή πεποίθησή μας, πως τα πειράματα με απλά υλικά «συγκολλούν» την 

επιστημονική γνώση και την κατανόηση των εννοιών με την καθημερινή εμπειρία και το 

περιεχόμενο των εννοιών αντίστοιχα.  

  Η διερευνητική μάθηση αποσκοπεί στην άσκηση των μαθητών στις επιστημονικές 

διαδικασίες και στην πρακτική των φυσικών επιστημών στο πλαίσιο του επιστημονικού 

γραμματισμού. Κεντρική ιδέα της διερευνητικής μεθόδου είναι η διατύπωση απλών προσιτών 

επιστημονικών ερωτημάτων (ή προβλημάτων αναδυόμενων από την καθημερινή ζωή και 

εμπειρία) σχετικών με το προς μελέτη θέμα (Παπασταματίου 2011a,b, Levy 2011). 

Αναπόδραστα, και στην παρούσα πρόταση διδασκαλίας, ενσωματώνεται η χρήση των νέων 

τεχνολογιών παράλληλα με τη διερευνητική μάθηση. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και του διαδραστικού πίνακα θεωρείται δεδομένη.  

  Έγινε χρήση της πλατφόρμας Graasp και του Global Online Science Labs for Inquiry 

Learning at School (Go-Lab), για την κατασκευή ενός πολύγλωσσου, Inquiry Learning Space 
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(ILS) μαθήματος (GoLab, 2014). Το GoLab «προτείνει» τη χρήση του Κύκλου διερεύνησης 

που φαίνεται στο σχήμα:  

Προσανατολισμός  Εννοιολόγηση (Ερώτηση ή/και Υπόθεση)  Δερεύνηση (Εξερεύνηση 

ή/και Πειραματισμός ή/και Ερμηνεία Δεδομένων)  Συμπεράσματα,  

όπου παράλληλα η πορεία αυτή διατρέχεται από Συζήτηση, Ανάκλαση και Επικοινωνία. 

Επιπλέον, το εικονικό εργαστήριο, για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, έρχεται προς 

επίρρωσιν των διδακτικών επιλογών (επίδειξη, έρευνα ή αξιολόγηση). Αξίζει να σημειωθεί 

πως η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού εξαρτάται ισχυρά (θετικά ή αρνητικά) από τις 

δεξιότητες των μαθητών των ειδικών δομών. 

 

Οργάνωση διδασκαλίας 
   

  Οι μαθητές, υποστηριζόμενοι από ατομικό πολύγλωσσο ILS ως φύλλο εργασίας (βλ. 

http://goo.gl/X4c4so), εργάζονται σε ομάδες των 3 – 4 σε κατάλληλο σχολικό χώρο ή ακόμη, 

εφόσον υπάρχουν notebook ή tablet, καιρού επιτρέποντος, σε κατάλληλο σημείο του αύλειου 

χώρου (Braund 2004). Τα υλικά των πειραματικών δραστηριοτήτων παρέχονται είτε από τον 

διδάσκοντα είτε από τους μαθητές και, παρόλο που δεν ελλοχεύουν κάποιοι «εμφανείς» 

κίνδυνοι (όπως λ.χ. σε ένα πείραμα με βρασμό νερού) εντούτοις, τηρούνται τα μέτρα 

ασφαλείας (π.χ. γυαλιά εργαστηρίου). Το παρόν διδακτικό σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί 

και μέσω μιας ανοικτής διερευνητικής διδακτικής προσέγγισης (οpen inquiry).  

  Για τις ανάγκες της παρουσίασης παρατίθενται οι επιλογές και οι προτάσεις για την 

πειραματική διάταξη, όπως αυτές προέκυψαν από τις συζητήσεις με τους μαθητές την 

περασμένη σχολική χρονιά. Οι διδακτικοί στόχοι «ανήκουν» στην αναθεωρημένη ταξινομία 

του Bloom (Heer 2012) και αφορούν μία διαδικασία διδασκαλίας ως ένα σκόπιμο μέσο για 

έναν σκοπό (Staver 2007). Βασική εκπαιδευτική αρχή είναι, επίσης, η άμεση ενεργή εμπλοκή 

όλων των μαθητών στην κατανόηση βασικών επιστημονικών εννοιών (Staver 2007), 

θέτοντας εκπαιδευτικούς στόχους στη ζώνη της επικείμενης μάθησης των μαθητών 

(Vytgosky, 1978). 

 

Προτεινόμενο σενάριο διδασκαλίας 
   

  Στο προτεινόμενο σενάριο διδασκαλίας μπορείτε έχετε (ελεύθερη) πρόσβαση, κάνοντας 

«κλικ» στην ιστοσελίδα του ILS (http://goo.gl/X4c4so). Εκεί ζητείται η εισαγωγή nickname. 

Μπορεί να εισαχθεί οποιοδήποτε  nickname  (π.χ. kf, 1234, Kostas, … ). Παρακάτω βλέπετε 

δύο αφίσες που χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικό υλικό. 
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Συζήτηση, συμπεράσματα 
 

  Οι παράγοντες που συνέδραμαν στην κατάρτιση της παρούσας πρότασης είναι οι μαθητές 

και οι δυσκολίες τους καθώς και οι διδακτικές απαιτήσεις που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος 

τρόπος οργάνωσης του περιεχομένου. Ακολούθως οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν ώστε να 

είναι απλές, κατανοητές, να μη στηρίζονται στις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών και να 

αναφέρονται όλες στις ίδιες θεωρητικές ιδέες και να προάγεται η συνεργασία μεταξύ της 

τυπικής τάξης και της ειδικής εκπαίδευσης. Οι  μαθητές  συμμετέχουν  και  εμπλέκονται  

ενεργά.  Η  χρήση  διαγραμμάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οργανογράμματος, πινάκων, 

εποπτικού υλικού, η «βήμα προς βήμα» παρουσίαση της ύλης, η οργάνωση και η παρουσίαση 

των δραστηριοτήτων, η χρήση φύλλων εργασίας, η ανατροφοδότηση συντελούν στη 

διαμόρφωση στρατηγικών μάθησης  και στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών στρατηγικών  

των διδασκομένων.  

  Στην ανάρτηση «Galileo Galilei» (http://wp.me/s3oRiZ-gal) θα βρείτε σχόλια και 

παρατηρήσεις για την όλη εκπαιδευτική διαδικασία: χωρισμός ομάδων, video και 

φωτογραφίες από τις διάφορες υλοποιήσεις του πειράματος, τη χρήση του λογισμικού 

Tracker (https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/) για την επεξεργασία των αρχείων video 

κ.ά. Επίσης πρέπει να τονιστεί πως για σώματα με «πολύ μικρό» βάρος η επίδραση της 

αντίστασης του αέρα είναι πολύ σημαντική και μαζί με βαρύτερα σώματα, δεν πέφτουν 

ταυτόχρονα! Έτσι «ανοίγεται» ένα πεδίο για το σχεδιασμό και υλοποίηση νέων περαμάτων – 

π.χ. με τη «δραστική» αλλαγή του όγκου των σωμάτων – σε μία δημιουργική «ανοικτή» 

διερεύνηση από τη πλευρά των μαθητών. 

  Τέλος, η διερεύνηση θέτει άμεσα τους «πυλώνες» του ευρύτερου πλαισίου ολοκλήρωσης 

του ατόµου µε την ανάπτυξη κριτικού πνεύματος και διάθεσης για ενεργοποίηση και 

δημιουργία, τόσο σε  ατοµικό  επίπεδο  όσο  και  σε  συνεργασία  µε  άλλα  άτοµα  ή  οµάδες  

(ΔΕΠΠΣ),  στοχεύοντας  στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

παγκόσμιας ειρήνης και διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (ΦΕΚ 303, 2003) 

οικοδομώντας, εν τέλει, έναν πολιτισμό ειρήνης (UNESCO).   
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Το «παζλ» της Ενέργειας  

(Μορφές, Μετατροπές και Διατήρηση της Ενέργειας) 
 

Ντελής Ιωάννης, Δάσκαλος – Φυσικός, Συνεργάτης  Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, 

ioanntelis[a]sch.gr   

        

Εισαγωγή/Θεωρητική Θεμελίωση 
 

  Η ενέργεια σαν έννοια είναι από τις πιο νεότερες διδακτικά στις φυσικές επιστήμες. Όπως 

γνωρίζουμε δεν υπάρχει σαφής ορισμός γι’ αυτήν. Γνωρίζουμε την ενέργεια από τις μορφές 

της και τις μετατροπές της από τη μια μορφή στην άλλη. Επίσης η ενέργεια, όταν 

μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη, διατηρείται στο σύνολό της, αλλά υποβαθμίζεται, 

γιατί ένα μέρος της μετατρέπεται σε μια μορφή που δεν είναι πολλές φορές επιθυμητή, 

συνήθως θερμότητα. 

  Πόσο σημαντική όμως είναι η ενέργεια για τη ζωή μας; Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν 

μηχανισμούς μετατροπής ενέργειας. Το κάθε κύτταρο έχει τις δικές του μονάδες που 

μετατρέπουν την ενέργεια από τη μια μορφή στην άλλη. Έτσι διατηρείται ζωντανό και 

χρήσιμο για τον οργανισμό στον οποίο ανήκει. 

  Ο άνθρωπος, προκειμένου να εξασφαλίσει ενέργεια για την καθημερινότητά του, κατέκτησε 

όλον τον πλανήτη, χωρίς πολλές φορές να σεβαστεί το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει 

αειφορία για τις επερχόμενες γενιές. Χρησιμοποίησε μορφές ενέργειας που δεν είναι φιλικές 

προς το περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές λόγω της 

«δίψας» για ακόμη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Καταστράφηκαν τεράστιες δασικές 

εκτάσεις, μολύνθηκαν τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά, δημιουργήθηκαν τεράστια 

φράγματα σε ποταμούς που άλλαξαν το τοπίο και το μικροκλίμα των αντίστοιχων περιοχών, 

τα υγρά καύσιμα κατά τη μεταφορά τους μόλυναν ατέλειωτα χιλιόμετρα ακτών και μετά την 

καύση τους, μαζί και με τα στερεά καύσιμα, δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στη μόλυνση 

του αέρα. 

  Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δε μολύνουν το περιβάλλον και συμβάλλουν στην 

αειφορία. Η ενέργεια από τον ήλιο, τον άνεμο, τα κύματα της θάλασσας, τη γεωθερμία είναι 

πρακτικά ανεξάντλητη. Μόλις τα τελευταία χρόνια, σιγά – σιγά, άρχισε η στροφή προς αυτές 

τις μορφές ενέργειας. Αναπτύχθηκε η τεχνολογία και δόθηκαν κίνητρα για εγκατάσταση 

συστημάτων αξιοποίησης αυτών των μορφών ενέργειας. Παρόλα αυτά όμως το ποσοστό της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι πάρα πολύ μικρό. 

  Τα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων κρατών μπορούν να βελτιώσουν την υπάρχουσα 

κατάσταση δημιουργώντας φιλικές στάσεις ζωής απέναντι στο περιβάλλον. Έχουν τη 

δυνατότητα να καλλιεργήσουν, όπως λέγεται, περιβαλλοντική συνείδηση, κάτι το οποίο 

περνάει μέσα και από τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας. Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν 

να μη σπαταλούν την ενέργεια. Μαθαίνουν επίσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που 

είναι φιλικές προς το περιβάλλον, έτσι ώστε όλα αυτά να τα εφαρμόσουν στη μετέπειτα ζωή 

τους ως ενήλικες.  

  Όταν καλούμαστε να διδάξουμε την έννοια της ενέργειας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, 

αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στο ότι: 

 Είναι μια αφηρημένη έννοια και δεν μπορούμε να δώσουμε έναν ορισμό γι’ αυτήν. 

 Έχει πολλές μορφές. 

 Μπορεί να μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη. 

mailto:ioanntelis@sch.gr
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 Οι μαθητές, στην ηλικία των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, νομίζουν ότι 

υπάρχουν σώματα που έχουν ενέργεια και άλλα που δεν έχουν. 

 Ισχύει πάντα η Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας. 

 Η κάθε μετατροπή συνοδεύεται και από «απώλειες», δηλαδή ένα μέρος μετατρέπεται 

σε μια ανεπιθύμητη μορφή, συνήθως θερμότητα. 

 Η ενέργεια, με τις συνεχείς μετατροπές της, υποβαθμίζεται και έτσι τελικά, ύστερα 

από πολλές μετατροπές, το εκμεταλλεύσιμο ποσοστό της είναι πολύ μικρό. 

  Ο εκπαιδευτικός  χρειάζεται να διαθέτει γνώσεις, δημιουργικότητα, και εφευρετικότητα έτσι 

ώστε να μπορέσει τελικά να διδάξει αποτελεσματικά στους μαθητές του την έννοια της 

ενέργειας και τις συνέπειες στο περιβάλλον από τη μη λογική παραγωγή και χρήση της. Τα 

πειράματα που θα κάνει με τους μαθητές του και οι συσκευές που θα χρησιμοποιήσει πρέπει 

να διαθέτουν διαδραστικότητα, να είναι εντυπωσιακά σε αποτελέσματα, να έχουν άμεση 

σχέση με την καθημερινότητα των μαθητών, οι μαθητές να εμπλέκονται δημιουργικά στην 

όλη διαδικασία της μάθησης και να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις. Οι 

μαθητές να μπορούν να  πραγματοποιούν τα πειράματα μόνοι τους χωρίς κίνδυνο, να 

μπορούν να τα πραγματοποιούν και εκτός σχολικής μονάδας με τους γονείς τους και τους 

φίλους τους, οι κατασκευές να είναι, όσο το δυνατόν, με απλά υλικά και μέσα της 

καθημερινότητας, να αποτελούνται από υλικά που είναι φθηνά, να χρησιμοποιούν οτιδήποτε 

παλιό και μη χρήσιμο αντικείμενο, όπως εξαρτήματα από παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 

συσκευές, παλιά παιχνίδια κ.λ.π. 

 

Περιγραφή της Κατασκευής 

 
  Η κατασκευή που παρουσιάζουμε αποτελείται από 

μια αυτούσια συσκευή, «Το Μαντάνι» και από ένα 

«παζλ» 7 κομματιών.  

  Το σκεπτικό ήταν να δημιουργηθεί όλο το σύνολο 

με στέρεο και λειτουργικό τρόπο, έτσι ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές/-τριες των 

τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και 

τους Δασκάλους/-ες τους, αλλά και από μαθητές/-

τριες Γυμνασίου και τους Καθηγητές/-τριες τους με 

μια μικρή επέκταση στη μελέτη με όργανα φυσικής 

και αντίστοιχες μετρήσεις και υπολογισμούς. 

  «Το Μαντάνι» είναι μια κατασκευή, που μας 

δείχνει τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του 

νερού σε κινητική (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). 

Χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση της καθημε-

ρινότητας των παλιότερων αγροτικών και 

κτηνοτροφικών κοινωνιών και ιδιαίτερα αυτών που 

ζούσαν στις ορεινές περιοχές της πατρίδας μας. 

Σήμερα η βαρυτική ενέργεια του νερού 

χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα υδροηλεκτρικά 

εργοστάσια. Στα ορεινά χωριά όμως μπορεί κάποιος να βρει ακόμα Μαντάνια να 

λειτουργούν, περισσότερο για ιστορικούς και λαογραφικούς σκοπούς. 

  Είναι μια συσκευή που δείχνει πώς λειτουργούσε στην πραγματικότητα αυτή η μηχανή. Δεν 

είναι μακέτα αλλά λειτουργεί κανονικά. Τη χρησιμοποιούσαν για να σφίγγουν τους 
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κόμπους και το νήμα προσδίδοντας αντοχή στα μάλλινα υφαντά ρούχα και κλινοσκεπάσματα. 

Βρισκόταν κοντά σε ένα ποτάμι, σε ορεινή συνήθως περιοχή, όπου το νερό έπεφτε από ψηλά 

σε έναν τροχό, που ήταν συνδεδεμένος με έναν άξονα. Πάνω στον άξονα υπήρχαν ξύλινες 

προεξοχές και καθώς περιστρέφονταν ο τροχός οι προεξοχές εξέτρεπαν από την ισορροπία 

τους τέσσερα μεγάλα ξύλινα σφυριά (τα κοπάνια). Αυτά με τη σειρά τους χτυπούσαν τα 

βρεγμένα μάλλινα υφάσματα.  

  Η κατασκευή λειτουργεί σε πραγματικές συνθήκες. Ο τροχός περιστρέφεται με τη δύναμη 

της βαρύτητας από την πτώση του νερού, που βρίσκεται συγκεντρωμένο σε ένα δοχείο 

περίπου 60 εκ. πάνω από αυτόν. Στη βάση της κατασκευής υπάρχει μεταλλικό δοχείο στο 

οποίο συγκεντρώνεται το νερό που πέφτει. Το δοχείο  ξαναγεμίζει είτε χειροκίνητα είτε 

αυτόματα με αντλία νερού. Όλη η κατασκευή είναι ξύλινη, όπως είναι και στην 

πραγματικότητα και βρίσκεται μέσα σε έναν κλωβό από Plexiglas ώστε να μη βρέχεται ο 

γύρω χώρος και όσοι παρατηρούν τη λειτουργία του. 

   

    Το «παζλ» των 7 κομματιών αποτελείται από: 

 

 Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος (κομμάτι αριθμ. 1). 

 Πάνελ που περιέχει βολταϊκό στοιχείο, συσκευή ηλεκτρόλυσης και τρεις 

συσσωρευτές (μπαταρίες) των 1,5 V , 4,5 V και 9 V (κομμάτι αριθμ. 2). 

 Ατμομηχανή με ενσωματωμένη γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος (κομμάτι αριθμ. 3). 

 Πάνελ με 4 λαμπτήρες συνδεδεμένους παράλληλα (κομμάτι αριθμ. 4). 

 Φωτοβολταϊκό πάνελ με τέσσερα στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά (κομμάτι αριθμ. 5). 

 Πάνελ που περιέχει ανεμογεννήτρια (κομμάτι αριθμ. 6). 

 Πάνελ που περιέχει λαμπτήρα πυρακτώσεως, λαμπτήρα LED, στάντ για μετατροπή 

ηλεκτρικής σε θερμική ενέργεια (χρησιμοποιούμε ατσαλόμαλλο ή πολύ λεπτό χάλκινο 

σύρμα), υπολογιστή τσέπης, δύο ηλεκτρικούς κινητήρες  (ο ένας με  ενσωματωμένο 

ανυψωτικό μηχανισμό), ηλεκτρικό βομβητή και θερμοηλεκτρικό στοιχείο (κομμάτι 

αριθμ. 7). 

 

  Τα κομμάτια του «παζλ» μπορούν να 

συνδυάζονται μεταξύ τους και οι μαθητές 

να βλέπουν τις διάφορες μορφές ενέργειας 

καθώς και τις μετατροπές τους. Με το 

πάνελ των τεσσάρων λαμπτήρων 

πυρακτώσεως μπορούν να μελετήσουν τη 

διατήρηση της ενέργειας. 

  Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά 

κάποιοι τρόποι χρήσης του «παζλ»: 

  Με το κομμάτι αριθμ. 1 (ηλεκτρο-

γεννήτρια) μπορούμε να μετατρέπουμε 

την χημική ενέργεια του σώματός μας σε 

κινητική και αυτή σε ηλεκτρική. 

Αποτελείται από έναν τροχό ποδηλάτου 

στερεωμένο σε μεταλλική βάση και ένα 

μοτέρ συνεχούς από ένα παλιό 

φωτοτυπικό μηχάνημα. Ο τροχός μπορεί να περιστρέφεται με μια χειρολαβή και με τη σειρά 

του να περιστρέφει μέσω ενός ελαστικού ιμάντα το μοτέρ, το οποίο παράγει τάση. Η 
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πολικότητα της τάσης εξαρτάται από τη φορά της περιστροφής και η αριθμητική τιμή της από 

το ρυθμό περιστροφής (μέχρι περίπου 18 Volt). Συνδέοντας την ηλεκτρογεννήτρια με τα 

εξαρτήματα του κομματιού αριθμ. 7, με καλώδια τύπου μπανάνας, μπορούμε να 

μετατρέψουμε την ηλεκτρική ενέργεια στον ηλεκτρικό λαμπτήρα πυρακτώσεως σε θερμική 

και φωτεινή, στο λαμπτήρα LED σε φωτεινή, στο στάντ μετατροπής θερμικής ενέργειας σε 

θερμική, στον ηλεκτρικό κινητήρα σε κινητική και δυναμική ανυψώνοντας την 

προσαρτημένη μάζα. Με τη σύνδεση με το κομμάτι αριθμ. 2 (συσκευή ηλεκτρόλυσης – 

βολταϊκή στήλη - συσσωρευτές) μελετούμε τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε 

χημική και το αντίθετο. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Με το κομμάτι αριθμ. 2 (βολταϊκή στήλη – συσκευή ηλεκτρόλυσης – συσσωρευτές)  

μπορούμε να μετατρέψουμε τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική (βολταϊκή στήλη –  συσσωρευ-

τές) ή την ηλεκτρική σε χημική (ηλεκτρόλυση). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χυμό λεμο-

νιού, ή ξίδι στη βολταϊκή στήλη συνδέοντας κάθε φορά από 1 έως και 4 στοιχεία σε σειρά και 

την ηλεκτρική ενέργεια να τη διαβιβάσουμε, όπως και προηγουμένως στο κομμάτι αριθμ. 7 

(πιο συγκεκριμένα στο λαμπτήρα LED ή στο computer τσέπης) παρατηρώντας άμεσα τη 

μετατροπή. Τα ελάσματα χαλκού και ψευδαργύρου έπειτα από κάποια ώρα θέλουν 

καθάρισμα γιατί μαυρίζουν και χάνουν την ικανότητά τους για μετατροπή της χημικής 

ενέργειας σε ηλεκτρική. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια από 

τους συσσωρευτές (μπαταρίες των 1,5 V, 4,5 V και 9 V) και να τροφοδοτήσουμε τις συσκευ-

ές του κομματιού 7 ή  και άλλων κομματιών. Για να μετατρέψουμε την ηλεκτρική σε χημική 

χρησιμοποιούμε το ένα στοιχείο, για ευκολία το πρώτο στη σειρά, ρίχνοντας μέσα ένα 

ηλεκτρολυτικό διάλυμα (π.χ. αλατόνερο), διαβιβάζοντας ηλεκτρική ενέργεια από κάποιο από 

τα κομμάτια αριθμ. 1 ή 3 ή 5 ή 6 ή από τους συσσωρευτές του κομματιού 2 και να 

παρατηρήσουμε τις φυσαλίδες υδρογόνου στο αρνητικό ηλεκτρόδιο. Όλη η συσκευή 

αποτελείται από τέσσερα πλαστικά ποτήρια (μπουκάλια νερού του μισού λίτρου κομμένα στη 

μέση) και από ελάσματα χαλκού και ψευδαργύρου γεφυρωμένα με συνδετήρες και 

συνδεδεμένα σε σειρά. 

  Με το κομμάτι αριθμ. 3 (ατμομηχανή) μελετούμε την «παραγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας 

από τη θερμική (πιο σωστά τη μετατροπή της χημικής ενέργειας ενός καυσίμου υλικού (στην 

προκειμένη περίπτωση φωτιστικό οινόπνευμα) σε θερμική, κατόπιν σε κινητική και τέλος σε 

ηλεκτρική με την ενσωματωμένη γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος). Αποτελείται από μια 

ατμομηχανή που έχει βιδωθεί πάνω στην ξύλινη βάση. Πάνω της έχει προσαρμοστεί ένα 

μικρό μοτέρ συνεχούς (βγαλμένο από ένα παλιό παιχνίδι), που τώρα παίζει το ρόλο της 
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ηλεκτρογεννήτριας ακριβώς όπως και στο κομμάτι αριθμ. 1. Η κίνηση μεταδίδεται από την 

ατμομηχανή με ένα μικρό λαστιχάκι. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να διαβιβαστεί με 

καλώδια τύπου μπανάνας στο κομμάτι αριθμ. 7 ή στο κομμάτι αριθμ. 2 και να κάνουμε τη 

μελέτη όπως και προηγουμένως. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Με το κομμάτι αριθμ. 5 (φωτοβολταϊκό στοιχείο) μπορούμε να μετατρέψουμε τη φωτεινή 

ενέργεια σε ηλεκτρική και κατόπιν την ηλεκτρική στις διάφορες μορφές συνδυάζοντάς το με 

το κομμάτι αριθμ. 2 (βολταϊκή στήλη – ηλεκτρική σε χημική) ή με το κομμάτι αριθμ. 7 

(ηλεκτρική σε κινητική, ηλεκτρική σε δυναμική, να κάνουν να λειτουργήσει ο υπολογιστής 

τσέπης κ.λ.π.). Στο πάνελ υπάρχει ενσωματωμένος ηλεκτρικός λαμπτήρας σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει άμεσο ηλιακό φως και τέσσερα φωτοβολταϊκά πάνελ συνδεδεμένα σε σειρά. 
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  Με το κομμάτι αριθμ. 6 (ανεμογεννήτρια) 

μπορούμε να μετατρέψουμε την κινητική 

ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική και κατόπιν 

την ηλεκτρική στις διάφορες μορφές, συν-

δυάζοντας όπως και προηγουμένως τα κομμά-

τια αριθμ. 2 και αριθμ. 7.  Χρησιμοποιούμε 

έναν ηλεκτρικό κινητήρα από ένα παλιό 

παιχνίδι στον οποίο προσαρμόσαμε μια φτε-

ρωτή και όταν δεν υπάρχει άνεμος μπορούμε να 

τον περιστρέφουμε χρησιμοποιώντας ένα 

πιστολάκι μαλλιών ή ακόμη καλύτερα έναν 

ηλεκτρικό φυσητήρα, για καλύτερα 

αποτελέσματα. 

  Χρησιμοποιώντας τα κομμάτια αριθμ. 1 

(ηλεκτρογεννήτρια) και αριθμ. 4 (πάνελ των 

τεσσάρων λαμπτήρων πυρακτώσεως) 

μελετούμε τη διατήρηση της ενέργειας ως εξής: 

Συνδέουμε με καλώδια τύπου μπανάνας τη 

γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος με το πάνελ 

των τεσσάρων λαμπτήρων και τους διακόπτες 

ανοιχτούς. Περιστρέφοντας τον τροχό 

παρατηρούμε ότι χρειάζεται πολύ μικρή 

δύναμη για την περιστροφή. Κλείνουμε τον ένα 

διακόπτη και παρατηρούμε αμέσως ότι 

χρειάζεται κάποια δύναμη για την περιστροφή 

του τροχού, ενώ ταυτόχρονα ο πρώτος λαμπτήρας ανάβει. Αν ανάψουμε και το δεύτερο 

λαμπτήρα παρατηρούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη δύναμη κ.ο.κ. Η αύξηση της δύναμης 

που εξασκούμε κάθε φορά που ανάβει και ένας λαμπτήρας μας φανερώνει ότι κάθε φορά 

χρειαζόμαστε όλο και περισσότερη ενέργεια για να περιστρέψουμε τον τροχό. Αυτό θα το 

πετύχουμε με ταχύτερη περιστροφή, αυξάνοντας το ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής 

μιας και η δυνατότητα παροχής ενέργειας του συγκεκριμένου κινητήρα είναι δεδομένη. Η 

ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε ηλεκτρική, φωτεινή και θερμική στους λαμπτήρες. Όσο 

περισσότεροι λαμπτήρες ανάβουν τόσο περισσότερη ενέργεια χρειαζόμαστε. Μπορούμε αν 

θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και όργανα μέτρησης (βολτόμετρο ή αμπερόμετρο) και να 

μελετήσουμε τη διατήρηση της ενέργειας. 
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Αποτελέσματα / Σχόλια 
 

  Χρησιμοποιώντας το «παζλ» των επτά κομματιών και το «Μαντάνι» στη μαθησιακή 

διαδικασία της διδασκαλίας της έννοιας της ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο και στο 

Γυμνάσιο, παρατηρούμε ότι οι μαθητές αξιοποιούν τη δημιουργικότητα και την 

εφευρετικότητά τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενθουσιάζονται με τον  πολλαπλό  

τρόπο χρήσης, συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και έτσι 

κατανοούν το αντικείμενο της διδασκαλίας. Με κατάλληλες ερωτήσεις, συνδυασμούς των 

κομματιών και πειραματική εξάσκηση δημιουργείται θετική στάση απέναντι στη χρήση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προβληματισμός για την υπερβολική κατανάλωση της 

ενέργειας. 

  Ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα (ατομικά και ομαδικά) και προβληματισμούς, όπως: 

 

 Πώς μπορούμε να πάρουμε ηλεκτρική ενέργεια από κινητική; 

 Πώς μπορούμε να πάρουμε χημική από ηλεκτρική και το αντίθετο; 

 Ποια κομμάτια μπορώ να χρησιμοποιήσω για να ζεσταθώ το χειμώνα ή για να φωτίσω 

το σπίτι μου; 

 Ποια κομμάτια χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ποια όχι; 

 Ποια κομμάτια δε μολύνουν το περιβάλλον; 

 Ποια θα προτιμούσατε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε μεγαλύτερη οικονομία; 

 Ποια έχουν καλύτερα αποτελέσματα; (ευκολία κατασκευής, ενεργειακή απόδοση, 

κόστος) 

 Ποιες συσκευές της καθημερινότητας σας θυμίζουν τα διάφορα κομμάτια του «παζλ»; 

   

  Οι απαντήσεις σε πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα δεν είναι μονοσήμαντες. Οι μαθητές 

μπορούν να απαντήσουν με διαφορετικούς τρόπους, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή 

διαφορετικά κομμάτια του «παζλ» και όμως όλες να είναι περισσότερο ή λιγότερο σωστές. 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 324 - 

Προβληματίζονται, χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, εργάζονται ομαδικά. 

Καλλιεργείται  πνεύμα συνεργατικότητας και μπορούν να εκπονηθούν πολλές εργασίες στις 

φυσικές επιστήμες. 

  Μπορούμε να επεκταθούμε σε διαθεματικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας σαν βάση 

«το Μαντάνι» και τα κομμάτια του «παζλ» της ενέργειας, μελετώντας τη μόλυνση του 

περιβάλλοντος (καλλιεργούμε περιβαλλοντική συνείδηση μελετώντας το φωτοβολταϊκό 

στοιχείο και την ανεμογεννήτρια), την ιστορία των επιστημών (ατμομηχανή και χρήση της 

στη βιομηχανική επανάσταση και αργότερα, στοιχείο του Volta στον ηλεκτρισμό, το Μαντάνι 

ως ιστορική μηχανή που χρησιμοποιεί τη βαρυτική ενέργεια του νερού), στο μάθημα της 

γλώσσας (οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν συσκευές μετατροπής ενέργειας 

στην καθημερινή τους ζωή όπως για παράδειγμα το δυναμό του ποδηλάτου, το λαμπτήρα 

πυρακτώσεως, το λαμπτήρα led, ανυψωτικούς γερανούς κ.λ.π.). 

  Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το «παζλ» της Ενέργειας μπορεί να αποδειχθεί ένα 

καλό εργαλείο στα χέρια Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

για τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και για διαθεματικές εργασίες στις τελευταίες 

τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου, γιατί προσεγγίζει από πολλές πλευρές και 

με έναν πρωτότυπο και διαφορετικό τρόπο το θέμα αυτό. 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 
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Χρονομέτρηση κινήσεων στο διάδρομο κύλισης 
 

 Παναγιωτίδης Νικόλαος, Φυσικός,  Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Νομού Ιωαννίνων, 

nikospanagio[a]yahoo.gr 

 

Εισαγωγή 
 

  Η κατασκευή αυτή αποτελείται από 2 μέρη: ένα χρονόμετρο με 3 displays που μετράνε 

χρόνο από 0 έως 10 s με ακρίβεια 1 ms και από ένα ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο του 

οποίου η κλίση ρυθμίζεται με μεταβολή του ύψους των 2 από τα 4 πόδια του. Χρησιμεύει 

στην ακριβή χρονομέτρηση της κίνησης μεταλλικών κυλίνδρων που αφήνονται να κυλίσουν 

επάνω στο διάδρομο. Ο διάδρομος αυτός φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 1. Ο διάδρομος κύλισης 

 

Περιγραφή του διαδρόμου κύλισης 
 

  Επάνω σε ένα ορθογώνιο κομμάτι ξύλου διαστάσεων περίπου 22  60 cm έχουν βιδωθεί 2 

επιχαλκωμένες πλακέτες από εποξική ρητίνη. Με κατάλληλη φωτοχημική διαδικασία κάθε 

πλακέτα έχει χωριστεί σε 3 μέρη: το κεντρικό μέρος που είναι μία χάλκινη λωρίδα που 

διατρέχει την πλακέτα σε όλο το μήκος της και έχει πλάτος 7 εκατοστά περίπου και τα 

πλευρικά μέρη της που είναι επίσης χάλκινες λωρίδες με το ίδιο μήκος και πλάτος με την 

κεντρική αλλά διακεκομμένες. Οι λωρίδες δηλαδή αυτές δεν είναι συνεχείς, όπως η κεντρική, 

αλλά χωρίζονται σε 54 νησίδες με λεπτές γραμμές που απέχουν 1 cm. Θεωρώντας ότι ο x-

άξονας διατρέχει τις πλακέτες κατά μήκος τους, οι γραμμές αυτές τέμνουν κάθετα τον x-

άξονα και τα σημεία τομής αντιστοιχούν στις συντεταγμένες x=0, 1, 2, 3, …, 53 cm. 

  Στο εξωτερικό άκρο κάθε μιας απ΄ αυτές τις νησίδες έχει κολληθεί με το ηλεκτρικό 

κολλητήρι ένα μικρό κομμάτι σύρμα το οποίο βγαίνει κάθετα στην πλακέτα. Κάθε ένα από 

αυτά τα σύρματα είναι κοντά στη διαχωριστική γραμμή που χωρίζει τη νησίδα απ΄ τη 

διπλανή της και αντιστοιχεί στην x-συντεταγμένη αυτής της γραμμής. Τα σύρματα αυτά 

χρησιμεύουν για τη σύνδεση του διαδρόμου με το χρονόμετρο. 

 

 

mailto:nikospanagio@yahoo.gr
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Περιγραφή του χρονομέτρου 
 

  Το χρονόμετρο έχει 3 LED displays των 4 ψηφίων που απεικονίζουν χρόνους σε 

δευτερόλεπτα με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου. Έχει επίσης 5 καλώδια με τα οποία 

συνδέεται με τον διάδρομο κύλισης. 

  Το ένα από τα 5 καλώδια είναι το καλώδιο τροφοδοσίας που συνδέεται στην κεντρική 

λωρίδα του διαδρόμου κύλισης. Τα υπόλοιπα 4 καλώδια αντιστοιχούν στις συντεταγμένες x0, 

x1, x2, x3 και συνδέονται σε 4 από τις 54 λωρίδες του διαδρόμου. 

 

Λειτουργία του συστήματος 
 

  Έστω ότι τα καλώδια των συντεταγμένων έχουν συνδεθεί στις συντεταγμένες 10, 20, 30 και 

40 cm. Το χρονόμετρο έχει τεθεί σε λειτουργία και έχουν μηδενιστεί οι ενδείξεις του. 

  Παίρνουμε έναν μεταλλικό κύλινδρο και τον τοποθετούμε πάνω στον διάδρομο κύλισης με 

τον άξονά του οριζόντιο και τη γραμμή επαφής του με το διάδρομο να συμπίπτει με τη 

γραμμή x=0. Αν έχουμε δώσει κλίση στο διάδρομο, μόλις απελευθερώσουμε τον κύλινδρο θα 

αρχίσει να κυλάει. Όταν ο κύλινδρος φθάσει στη συντεταγμένη του πρώτου καλωδίου, στα 10 

cm, το χρονόμετρο αρχίζει να μετράει το χρόνο. Όταν φθάσει στη συντεταγμένη του 

δεύτερου καλωδίου, στα 20 cm, το πρώτο display θα δείξει το χρόνο που έκανε. Τα ίδια θα 

συμβούν όταν φθάσει στις συντεταγμένες του δεύτερου και τρίτου καλωδίου (δηλ. στα 30 και 

40 cm). Έτσι, όταν ολοκληρωθεί η κύλιση, τα 3 displays θα γράφουν τους αντίστοιχους 

χρόνους. Έχουμε έτσι μια χρονομέτρηση της κύλισης με ακρίβεια 10
-3

 s. 

 

Χρησιμότητα του συστήματος 
 

  Με τη συσκευή αυτή μπορούμε να κάνουμε πειράματα τόσο ευθύγραμμης ομαλής κίνησης, 

όσο και ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, από 

τις συντεταγμένες και τους χρόνους, μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα, ενώ στην 

ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση μπορούμε να υπολογίσουμε την αρχική ταχύτητα 

και την επιτάχυνση. 

  Μπορούμε επίσης να υπολογίσουμε τη ροπή αδράνειας σωμάτων αν η κλίση του διαδρόμου 

έχει μετρηθεί. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε, αντί κυλίνδρου, ένα 

ειδικά κατασκευασμένο σώμα με μικρή ροπή αδράνειας του οποίου η επιτάχυνση κατά την 

κύλιση ελάχιστα διαφέρει από την επιτάχυνση σώματος που ολισθαίνει χωρίς τριβή. 

 

Επεκτασιμότητα του εύρους δυνατοτήτων του συστήματος 
 

  Εκτός της δυνατότητας χρονομέτρησης κινούμενων σωμάτων, στο άμεσο μέλλον θα 

υπάρχει και η δυνατότητα χρονομέτρησης ηχητικών παλμών. Ένα μεγάφωνο θα παράγει έναν 

ηχητικό παλμό, ο οποίος θα περνάει διαδοχικά από 4 μικρόφωνα που θα βρίσκονται μπροστά 

απ΄ το μεγάφωνο. Με το πέρασμα του παλμού απ΄ το πρώτο μικρόφωνο, το χρονόμετρο θα 

αρχίζει τη χρονομέτρηση. Τα 3 displays θα δείξουν τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες ο 

παλμός πέρασε από τα άλλα 3 μικρόφωνα. 

  Η λειτουργία που περιγράφω εδώ θα εκτελείται με χρονισμό 1000 φορές ταχύτερο αυτού 

που χρησιμοποιείται για τη χρονομέτρηση κινούμενων αντικειμένων. 

 

*Το copyright της φωτογραφίας ανήκει στον συγγραφέα. 
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Οικολογική Μετακίνηση στον Ταύρο 
 

Μαθητές: Ακριβός Μενέλαος, Αμανατίδη Χαρίκλεια, Αντωνιάδου Όλγα,  

Αρβανίτη Χριστίνα, Βυθούλκα Ευγενία, Γεωργαντά Ιωάννα – Θεοδοσία,  

Γριβοκωστοπούλου Βασιλική, Δεληγιώργη Μαρία, Δημητρίου Χαράλαμπος – Νίκος, 

Ζαμφίρ Ανδρέας, Ζεϊμπέκη Αγγελική, Καρυώτης Κωνσταντίνος, Κόλλια Κορνηλία,  

Κούρτογλου Αντώνιος, Κωτογλίδου Παναγιώτα, Μάλλιου Χριστίνα,  

Μαργιωλάκη Μαργαρίτα, Μπέιντο Κλεμεντίνα, Μπoικά Χαραλαμπία, Πάπα Πάουλα, 

Παπαλεβέντη Χρυσάνθη, Παρασκευοπούλου Ελπίδα, Σοφιανίδη Όλγα, Τζιραλή Άννα, 

Τσακιρακάκη Στυλιανή, Φέιζο Κωνσταντίνα, Χαρονιάν Σοφία,  

Χέρμαν Οάνα – Αναμαρία και Χουλιάρα Γεωργία 

2
o
 Γυμνάσιο Ταύρου – Αθηνά Χατζηεσμέρ  

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

 

Παπαϊωάννου Θεοδώρα, Φυσικός, mail[a]2gym-tavrou.att.sch.gr                                                                                                   
 

Εισαγωγή/Θεωρητική θεμελίωση 
 

  Με σκοπό να κατανοήσουμε τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ανθρώπου και του 

χώρου για να καλλιεργήσουμε δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις θετικές προς το περιβάλλον 

και να βρούμε λύσεις σε όλους τους προβληματισμούς σχετικά με τις επιπτώσεις της 

ανθρώπινης δραστηριότητας στον οικιστικό ιστό, τη σχολική χρονιά 2012-13 εκπονήσαμε το 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα «ECOMOBILITY, Οικολογική Μετακίνηση στον Ταύρο».            

Έναυσμα στάθηκε η ιδιομορφία του δήμου μας. Ο Ταύρος είναι μια επίπεδη περιοχή, με 

αρκετούς χώρους πρασίνου που αποτελεί έναν ενδιαφέροντα περιβαλλοντικό συνδυασμό, με 

πολλά όμως προβλήματα. Συγκεκριμένα το διαφορετικό τοπίο που κυριαρχούσε στον Ταύρο 

πριν από μερικές δεκαετίες το οποίο αποτελούνταν από μικρούς δρόμους, πλινθόκτιστες 

οικίες καθώς και το ποτάμι που έρεε στο σημερινό δρόμο της Χαμοστέρνας, στο οποίο 

οφείλει και το όνομά του. Κωμικό είναι το γεγονός ότι τα δύο πρώτα αμάξια που βρέθηκαν 

στην Αθήνα συγκρούστηκαν μεταξύ τους! Αυτή η πόλη μεταμορφώθηκε σε μια βιομηχανική 

περιοχή με επιβαρυμένη ατμόσφαιρα. Αυτό συμβαίνει καθώς, εκτός από ορισμένες 

βιομηχανίες και αρκετές βιοτεχνίες, ο Ταύρος περιτριγυρίζεται από πολυσύχναστους δρόμους 

και μεγάλες λεωφόρους από τις οποίες περνάνε καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα, 

δημιουργώντας προβλήματα όχι μόνο στην ατμόσφαιρα αλλά και στη μετακίνηση των 

δημοτών. Δυστυχώς τα μέσα οικολογικής μετακίνησης  είναι ελάχιστα συγκριτικά με τα Ι.Χ. 

Τα προβλήματα όμως στη μετακίνησή μας δε περιορίζονται εκεί:  έλλειψη ευκολοδιάβατων 

πεζοδρομίων, η οποία οφείλεται στα σταθμευμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια, πεζοδρόμια 

μικρού πλάτους, δέντρα, μικρός αριθμός των διαβάσεων, έλλειψη ραμπών κίνησης ΑΜΕΑ 

και ειδικών διαδρόμων κίνησης για άτομα με περιορισμένη όραση. Συμπερασματικά, όλοι 

αυτοί οι παράγοντες συντελούν στην αποθάρρυνση των δημοτών του Ταύρου όσον αναφορά 

την οικολογική τους μετακίνηση.  

  Για αυτό το περιβαλλοντικό πρόγραμμα συνδυάσαμε τέσσερις συνιστώσες:  

1. Μια διαθεματική προσέγγιση, σύμφωνη με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών Δ.Ε.Π.Π.Σ. περί ενοποίησης γνωστικών αντικειμένων 

(Ασλανίδης et al., 2009). 

2. Μια σύνδεση θεωρίας και πράξης. Δηλαδή ο μαθητής να μη μένει παθητικός δέκτης 

αλλά με το κατάλληλο ερέθισμα να συμμετέχει ενεργά ώστε να μην αποστηθίζει τη 
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γνώση αλλά να την οικειοποιείται με αποτέλεσμα να γίνει σχήμα ερμηνείας, κριτικής 

και δράσης σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής (Ματσαγγούρας 2002). 

3. Μια συνεργασία μαθητών μέσα σε ομάδες. Οι ομάδες είναι προστάδιο της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, που όπως έχει διαπιστωθεί επιφέρει υψηλά 

μαθησιακά αποτελέσματα (Ματσαγγούρας 2000 και Vygotsky, L.S. 1978). 

4. Μια ολιστική προσέγγιση, τόσο με πραγματικά όσο και με ηλεκτρονικά εργαλεία. 

  Αποφασίσαμε λοιπόν να δοκιμάσουμε μια μεγάλη πολύπλευρη δραστηριότητα με σκοπό τη 

σφαιρική εξέταση του θέματος. Ο στόχος της θα ήταν να εμπλέξει τους μαθητές στη 

μαθησιακή διαδικασία με τρόπους ευχάριστους και οικείους γι’ αυτούς. Δηλαδή θα έδινε 

στους μαθητές την ευκαιρία αφενός να ζωγραφίσουν και να κατασκευάσουν με απλά υλικά 

και αφετέρου να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά εργαλεία, να ψάξουν, να συλλέξουν, να 

ταξινομήσουν, να συνθέσουν, να παρουσιάσουν και να διαμοιράσουν τα αποτελέσματά τους. 

Εξάλλου σύμφωνα με τον κώνο των εμπειριών του Ε. Dale (1969) μετά από 2 εβδομάδες 

τείνουμε να θυμηθούμε: 10%  απ’ ότι διαβάσαμε, 20% απ’ ότι ακούσαμε, 30% απ’ ότι 

είδαμε, 50% απ’ ότι είδαμε και ακούσαμε, 70% απ’ ότι είπαμε και 90% αυτών που είπαμε και 

κάναμε. Επομένως ισχύει: ακούω και ξεχνώ (παραδοσιακό μάθημα), βλέπω και θυμάμαι, 

κάνω και μαθαίνω (μάθημα με πειράματα, κατασκευές και Τ.Π.Ε.). 

Η δραστηριότητα θα περιελάμβανε:   

 έρευνα πολεοδομικών στοιχείων για την αστική εξέλιξη της περιοχής του δήμου μας 

(διαμόρφωση δρόμων, οικοδομικών τετραγώνων, σταθμού ηλεκτρικού 

σιδηρόδρομου).  

 Συνεντεύξεις με τον κ. Πέτρο  Καραφωτιά (πρόεδρο της κοινότητας Ταύρου), με την 

κυρία Φιλιώ Μονιάκη (διοργανώτρια της πρώτης ποδηλατοδρομίας του δήμου μας) 

και με τον κύριο Ανδρέα Σαμαλτάνο (πρόεδρο της μη κυβερνητικής οργάνωσης για 

την οδική ασφάλεια RSF Hellas).  

 Βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα όπως συλλογή πληροφοριών για τα 

δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς στην περιοχή μας.  

 Ερωτηματολόγιο με τις απόψεις  των μαθητών, καθηγητών, και δημοτών της πόλης 

μας. 

 Διήμερη μελέτη στο πεδίο. Η μελέτη αυτή, έλαβε χώρα την ίδια ώρα και για το ίδιο 

χρονικό διάστημα σε ένα από τα τρία πιο πολυσύχναστα σημεία του δήμου μας: Αγίας 

Σοφίας και Χρυσοστόμου Σμύρνης, όπου μετρήσαμε τη διέλευση των μέσων 

μεταφοράς: Ι.Χ, Δ.Χ, Μ.Μ.Μ., μεγάλων οχημάτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και 

πεζών.  

 Ηλεκτρονική δημιουργία του λογότυπου της εκστρατείας μας “ECOSTYLE”, το 

οποίο έχει συμβολικό νόημα προτρέποντας μας να υιοθετήσουμε έναν οικολογικό 

τρόπο ζωής. 

 Ορισμός μέρας ποδηλάτου όπου σε συνεργασία με το δήμο και την τροχαία θα 

προτρέψουμε όλους τους δημότες να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο ως μέσο 

μεταφοράς εκείνη τη μέρα. Γι’ αυτό το λόγο σχεδιάσαμε επίσης και την αφίσα της 

διοργάνωσης αυτής. 

 Δημιουργία ημερολογίου που καθρεπτίζει το νόημα της εκστρατείας μας, την 

οικολογική δηλαδή μετακίνηση, μέσα από τις εικόνες που περιέχει. Κάθε μήνας είναι 

αφιερωμένος σε ένα οικολογικό τρόπο μετακίνησης. Μετά τη σχεδίαση του, 

καταφέραμε να το τυπώσουμε και στη συνέχεια να το διαθέσουμε, σε συνεργασία με 

το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. 

 Διακόσμηση του χώρου παρουσίασης μας, κατασκευάζοντας ρόδες ποδηλάτου.  
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 Δημιουργία μέσα από τo πρόγραμμα του scratch, ενός μικρού μήκους κόμικ που 

παρουσιάζει το μήνυμα της εκστρατείας μας, την οικολογική μετακίνηση. 

 Προτάσεις – λύσεις. 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 
 

  Επιπλέον των παραπάνω, δύο ήταν οι βασικές δραστηριότητες, με τις οποίες συμμετέχουμε 

στον διαγωνισμό: 

  Α) Η δημιουργία μακέτας υπό κλίμακα 1:200, η οποία αναπαριστά τον ηλεκτρικό σταθμό 

του Ταύρου.  

  Για την κατασκευή της πήραμε φωτογραφίες από το Google Earth, μετρήσαμε και 

αποτυπώσαμε το σταθμό και τον περιβάλλοντα χώρο. Ακόμα ήρθαμε σε επαφή με τη 

διοίκηση του ΗΣΑΠ, που μας χορήγησε ευγενικά τα κατασκευαστικά σχέδια του σταθμού. 

Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν απλά, καθημερινά και ανακυκλώσιμα (χαρτόνια, 

οδοντογλυφίδες, καλαμάκια για σουβλάκια, κουτιά από φάρμακα και σφουγγάρια). 

Διαλέξαμε το συγκεκριμένο μέρος, καθώς ο ηλεκτρικός σταθμός αποτελεί ίσως το κέντρο της 

οικολογικής μετακίνησης στη περιοχή μας. Το μήνυμα της μακέτας είναι η ύπαρξη μόνο 

οικολογικών μέσων μετακίνησης στους δρόμους, αφού αναπαριστά παρκαρισμένα 

αυτοκίνητα από τη μια, και πεζούς – ποδήλατα στους δρόμους της πόλης μας από την άλλη, 

με κυρίαρχο βέβαια μέσο το τρένο. Η κατασκευή έγινε στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, 

με υλικά του σχολείου (χαρτόνια, μαρκαδόροι, κόλλα, τέμπερες). Όσα επιπλέον χρειάστηκαν 

αγοράστηκαν με τη βοήθεια του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων. Οι μαθητές ζωγράφισαν, έκοψαν χρωματιστά χαρτόνια, συνέθεσαν και τα 

κόλλησαν πάνω σε κουτιά από φάρμακα, για να φτιάξουν τα σπίτια. Για τις ράγες του τρένου 

έβαψαν καλαμάκια από σουβλάκια, ενώ για τις κολώνες της ΔΕΗ οδοντογλυφίδες. Για τα 

βαγόνια του τρένου, τα ποδήλατα και τους πεζούς εκτύπωσαν από το Διαδίκτυο αντίστοιχα 

σκίτσα, τα έκαναν σμίκρυνση και τα κόλλησαν (οι φωτογραφίες των βαγονιών ήταν 

αυθεντικές του ΗΣΑΠ). Τα φώτα έγιναν με σφουγγαράκια κίτρινα και τα δέντρα με πράσινα.   

Όλα κολλήθηκαν πάνω σε ένα μακετόχαρτο. Μετά ζωγράφισαν με μαρκαδόρους το 

υπόμνημα. Οι  μαθητές εργάζονταν όλοι μαζί, μετά τη λήξη του ωραρίου και πολλές φορές 

στα κενά τους.     

  

  Β) Η δημιουργία ταινίας.  

  Χρησιμοποιήσαμε τη μουσική του εξαιρετικά επιτυχημένου, ανάμεσα στους νέους, 

τραγουδιού “Gangnam Style” του PSY και αλλάζοντας τους στίχους δημιουργήσαμε ένα 

τραγούδι που προτρέπει τους νέους να μετακινούνται οικολογικά. Το τραγούδι μας 

πλαισιώθηκε από αντίστοιχη χορογραφία και χορεύεται ήδη από πολλούς μαθητές του 

σχολείου μας, που φορούν t–shirts με το λογότυπο της ομάδας. Έπειτα βιντεοσκοπήσαμε τις 

πρόβες χορού, συνθέσαμε διάφορα στιγμιότυπα συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της γιορτής 

και φτιάξαμε μια ταινία με μουσική υπόκρουση το ηχογραφημένο μας τραγούδι. Την ταινία 

αυτή την αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του σχολείου και το youtube.   

 

Τραγούδι eco style 
 

Opa eco style.. eco style  

Πλήττεις απ’ την κίνηση στο δρόμο με τα αμάξια  

Απ’ τη βαριά τη μυρωδιά δεν παίρνεις ούτε ανάσα 
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Πάρε το ποδήλατο το τρένο το μετρό  

Είναι  πε-ρι-βαλ-λο-ντι-κό  

Λοιπόν τι λες και εσύ; 

Οικολογία στην ζωή σου κάνε την αρχή  

Παράτησε τη μηχανή σου 

Πάρε μια φορά το τρένο της περιοχής σου  

Οικολογικά μετακινήσου 

Το ποδήηηηλατο σου πάρε κάνε μια βόλτα στη γειτονιά… το ποδήηηηλατο σου πάρε 

κινήσου οι… κινήσου οι… κινήσου οι οι οι οι οι..οικολογικά 

Eco style op op op op opa eco style eco style op op op op opa eco style  

Εεεεε έλα τώρα,  

Οπ οπ οπ οπ όπα eco style  

Εεεεεεεε είναι μόδα 

Οπ οπ οπ οπ όπα eco style  

Έχεις σπίτι μακριά από τη δουλειά σου  

Παίρνεις το αυτοκίνητο χαλάς τα χρήματά σου 

Με τη βενζίνη δεν χαλάς μόνο τα λεφτά σου 

Αλλά και το οι-κο-σύστη-μά σου 

Συνεπιβατισμός όρος αξία στη ζωή σου 

είναι πολύ καλός βοηθά στη μετακίνησή σου 

ίδιος προορισμός ίσως εσύ και οι κολλητοί σου  

οικολογικά μετακινήσου   

Το ποδήηηηλατο σου πάρε κάνε μια βόλτα στη γειτονιά… το ποδήηηηλατο σου πάρε 

κινήσου οι… κινήσου οι… κινήσου οι οι οι οι οι..οικολογικά 

Eco style op op op op opa eco style eco style op op op op opa eco style  

Εεεεε έλα τώρα,  

Οπ οπ οπ οπ όπα eco style  

Εεεεεεεε είναι μόδα                                                                           

Οπ οπ οπ οπ όπα eco style                                                                                                      

 

Αποτελέσματα/Σχόλια 
 

  Η συμμετοχή των μαθητών ήταν πολύ μεγάλη και ο ενθουσιασμός απρόσμενος. Με τη 

δραστηριότητα αυτή πετύχαμε να ασχοληθούν όχι μόνο η ομάδα αλλά κι όλοι οι μαθητές της 

Γ΄ τάξης με ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, να αποκτήσουν αίσθηση επιτυχίας και αύξηση 

αυτοεκτίμησης, να μάθουν να εργάζονται ομαδικά, ανεξάρτητα και όχι περιορισμένα στο 

σχολικό περιβάλλον. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν τόσο καλό που έγινε το ερέθισμα για μια 

γιορτή στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε ειδική αίθουσα του Δήμου, ώστε να παρουσιαστεί 

σε ευρύτερο κοινό (μαθητές, γονείς και προσκεκλημένους). Στη γιορτή αυτή, που έγινε στα 

πλαίσια του μαθητικού φεστιβάλ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, οι ίδιοι οι μαθητές 

παρουσίασαν την εργασία τους στο κοινό και χόρεψαν. Δεχθήκαμε συγχαρητήρια από 

πολλούς γονείς, συναδέλφους και φίλους, ενώ τα παιδιά το καταδιασκέδασαν.  

 

Βιβλιογραφία  
 

1. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΕΑΙΤΥ στα Κέντρα στήριξης 

Επιμόρφωσης, τεύχος 5, Πάτρα Δεκέμβριος 2010.  
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3. Π. Κόκκοτα, Διδακτική των Φ.Ε., Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 2008. 

4. Αλ. Χατζηπέτρος, Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας. http://users.auth.gr  
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*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στην συγγραφέα. 
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Καρβοξυλικά οξέα 
 

Μαθητές: Αϊναλή Αντωνία, Αρνοκούρου Θεοδώρα, Βαρμάζη Ελευθερία, 

Εσκιτζοπούλου  Ζωή,  Ευταξιάδης Δημήτρης, Καρυστινού Δήμητρα, 

Καπίρη Μάρω, Κατάκαλου Φωτεινή, Ησαϊόγλου Ελπίδα,  Μαθιουλάκη Αντωνία,  

Ντρέου Αντωνία,  Πεντάρη Αγγελική, Τομτσίνι Κατερίνα, Κόντη Χριστιάνα,  

Πέτρου Κατερίνα και Πιχλίνσκι Γιάννης, 

1
ο
 Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας – Γεννάδειο 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

 

Πέτρου Ευαγγελία, Χημικός, Lila.Petrou[a]gmail.com 

 

Εισαγωγή / θεωρητική θεμελίωση 
 

  Η διδακτική αυτή πρόταση είναι δομημένη σύμφωνα με τις μεθόδους της διερευνητικής 

μάθησης. Αρχικός στόχος είναι η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών  με 

θεματολογία από την καθημερινότητά τους. Στη συνέχεια διατυπώνονται ερωτήματα στους 

μαθητές. Οι μαθητές οργανώνουν τη δική τους διαδρομή γνώσης, ασκούνται  στην αναζήτηση 

του προβλήματος τόσο μέσα από το εργαστήριο με χρήση απλών υλικών καθημερινής χρήσης 

όσο και μέσα από αναζητήσεις στο διαδίκτυο και ανακαλύπτουν την απάντηση στα 

ερωτήματα που τους έχουν τεθεί. 

 

Πλήρης περιγραφή της εργασίας  
 

1. Στόχος είναι η σύνδεση της ενότητας των καρβοξυλικών οξέων με την καθημερινή τους 

ζωή και να μπορούν να αναγνωρίσουν τις κατηγορίες των καρβοξυλικών οξέων. 

 

Α.  Χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες  και τους δίνεται φύλλο εργασίας με φωτογραφικό υλικό    

προκειμένου να σκεφτούν, να συζητήσουν και να βρουν τι κοινό υπάρχει σε όλα αυτά τα 

υλικά καθημερινής χρήσης που θα αποτελέσει και το αντικείμενο μελέτης της ενότητας αυτής 

στην Χημεία. Δεν δίνονται οι ονομασίες επάνω από τις εικόνες αλλά αφού τις αναγνωρίσουν  

συμπληρώνουν  τα ονόματα και συζητώντας στην ολομέλεια αναζητούν την κατηγορία της  

οργανικής ένωσης που είναι κοινή.  

  Στη συζήτηση ανάμεσα στις  υποομάδες αλλά και στην ολομέλεια καταλήγουμε ότι σε όλα 

υπάρχουν καρβοξυλικά οξέα.  

 

Β. Οι υποομάδες στην συνέχεια αναλαμβάνουν να αναγνωρίσουν τα ονόματα των  

καρβοξυλικών οξέων που υπάρχουν σε κάθε μια από τις παραπάνω φωτογραφίες, να  

γράψουν τον χημικό τύπο και να βρουν την κοινή χαρακτηριστική τους ομάδα. Αυτό 

εξυπηρετεί και στο να διακρίνουν τα είδη των καρβοξυλικών οξέων και να συμπληρώσουν 

τον ακόλουθο πίνακα. Έχουν στη διάθεσή τους και το διαδίκτυο για ανεύρεση βοηθητικών 

στοιχείων. 

 

 

 

 

mailto:Lila.Petrou@gmail.com
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Διάκριση Καρβ.Οξέων Α. Ανάλογα με τον αριθμό των –COOH: 

    Μονοκαρβοξυλικά 

    Δικαρβοξυλικά 

    

B. Ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων άνθρακα: 

   Κορεσμένα 

   Ακόρεστα 

 

Γ. Ανάλογα με την ανθρακική αλυσίδα: 

   Αλειφατικά 

   Αρωματικά 

 

Δ. Ανάλογα με δεύτερη χαρακτηριστική ομάδα: 

    Υδροξυοξέα 

    Αλογονοξέα 

    Αμινοξέα: 

 

2. Στόχος είναι να αποδείξουν πειραματικά τον όξινο χαρακτήρα των καρβοξυλικών 

οξέων (CH3COOH). 

 

Α.  Αρχικά γίνεται κάποια συζήτηση πάνω σε ερωτήσεις που στόχο έχουν να ανακαλέσουν  

      από την μνήμη τους τι ορίζουμε ως «όξινο χαρακτήρα» και τι ακριβώς επιδιώκουμε να  

      δούμε προκειμένου να ελέγξουμε αν τα καρβοξυλικά οξέα εμφανίζουν όξινο χαρακτήρα. 

 

Β.  Στη συνέχεια δίνεται στους μαθητές το ακόλουθο φύλλο εργασίας και κάποια  

      αντιδραστήρια όπως: ξίδι, διάλυμα CH3COOH 1M, διάλυμα HCl 1Μ, ηλιανθίνη,  

      φαινολοφθαλεΐνη, διάλυμα ΝαΟΗ 1Μ, ρινίσματα Zn, κιμωλία και τους ζητάμε να  

      ανακαλύψουν με την βοήθεια αυτών των υλικών αν τα  καρβοξυλικά οξέα εμφανίζουν  

      όξινο χαρακτήρα.  

 

  Γράψτε αναλυτικά την πειραματική πορεία που ακολουθήσατε για να διαπιστώσετε αν  

 εμφανίζονται οι παρακάτω ιδιότητες στα καρβοξυλικά οξέα. Να αναφέρετε τι 

παρατηρήσατε καθώς και την αντίδραση που γίνεται για τα ερωτήματα 3,4,5): 

 

   1. Έχουν ξινή γεύση; 

   2. Αλλάζουν χρώμα δεικτών; 

   3. Δίνουν αντίδραση εξουδετέρωσης; 

   4. Αντιδρούν με μέταλλα ηλεκτροθετικότερα του υδρογόνου; 

   5. Διασπούν ανθρακικά άλατα; 

 

  Αφού πειραματιστούν και αναζητήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο τους ζητάμε να 

γράψουν το συμπέρασμά τους στο πιο πάνω φύλλο εργασίας. Πρέπει δηλαδή αναλυτικά να 

γράψουν την πορεία που ακολούθησαν, τι παρατήρησαν και τι αντίδραση γίνεται στα 

ερωτήματα 3, 4 και 5. 

 

3. Στόχος είναι να αναγνωρίσουν την χρήση τους σε υλικά καθημερινής χρήσης 

(Παρασκευή καλλυντικών).  
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  Δίνονται στους μαθητές δύο συνταγές: «Παρασκευή μοναστηριακής κηραλοιφής» και 

«Παρασκευή λευκής κρέμας».  

  Ζητάμε να αναγνωρίσουν την σύνδεση των συστατικών με την  ενότητα του μαθήματος 

που συζητάμε και μετά να αναζητήσουν στο διαδίκτυο τις ιδιότητες που προσδίδουν στις  

κρέμες τα συστατικά αυτά καθώς και την χρήση των κρεμών αυτών. 

     Στη συνέχεια γίνεται η παρασκευή αυτών των κρεμών. 

 

1. Συνταγή για μοναστηριακή κηραλοιφή 
 

Υλικά:   10 g κερί μέλισσας 

               50 g λάδι ελιάς 

              Προαιρετικά: ανθόνερο ή εκχύλισμα ή βάμμα  αιθέριο έλαιο  

 

Εκτέλεση: 

1. Σε κατσαρόλα bain marin προσθέτω 1 μέρος κερί και 5 μέρη λάδι. 

2. Λιώνουν τα υλικά και ανακατεύω. 

3. Προσθέτω το μίγμα στην συσκευασία του. 

 

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια 

 Ιδιότητες: 

 Χρήση:  

Πίνακας 1 

 

2. Συνταγή για λευκές κρέμες 
 

Υλικά: Δύο μέρη: 1. Υγρή φάση:     140 g νερό (ροδόνερο) 

                                                               10 g φυτική γλυκερίνη 

                               2. Λιπαρή φάση:   32 g λάδι (ιδιότητες) 

                                                                6 g κερί μέλισσας (καθαρό) 

                                                                8 g ζελατίνη Γαλακτωματοποιητής (ECO) 

 

Εκτέλεση 

1. Σε κατσαρόλα bain marin και τα δύο δοχεία να φτάσουν 70
o
C. 

2. Πρέπει να ενωθούν στην ίδια θερμοκρασία. 

3. Προσθέτω το λάδι στο νερό και ανακατεύω με μίξερ 1- 2 λεπτά. (Γιατί;) 

4. Χτυπάμε μέχρι να κατέβει η θερμοκρασία στους 40
o
C. 

 

Συστατικά Ιδιότητες 

Ροδόνερο  

Φυτική γλυκερίνη  

Λάδι  

Κερί μέλισσας  

Ζελατίνη  
Πίνακας 2 
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Αποτελέσματα / σχόλια 
 

1. Οι μαθητές βρήκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την σύνδεση της χημείας με την 

καθημερινή τους ζωή γιατί ένοιωσαν πως μπορούν σιγά σιγά να ερμηνεύουν θέματα που 

αφορούν την καθημερινότητα και την ζωή τους μέσα από το μάθημα της Χημείας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε όλες τις δραστηριότητες μετείχαν ενεργά όλοι 

οι μαθητές ανεξαρτήτου κατεύθυνσης. 

2. Ενθουσιάστηκαν που έγιναν μικροί ερευνητές και με τα υλικά που τους δόθηκαν 

πειραματίστηκαν και ανακάλυψαν ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων μέσα από την 

παρατήρηση και το πείραμα.  

 

Απαντήσεις στα φύλλα εργασίας 
 

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια 

Ιδιότητες:  Έχει επουλωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντισηπτικές και μαλακτικές ιδιότητες 

και γι' αυτό είναι ιδανικό για να καταπραΰνει τραυματισμούς, ερεθισμούς και να  βοηθά το 

δέρμα να αποκτήσει ελαστικότητα. 

Χρήση: Εγκαύματα, μυϊκούς πόνους, στραμπουλήγματα, πιασίματα, μελανιές, πληγές, 

αντιγήρανση, δερματοπάθειες, επιχείλιο έρπη, σκασμένα χέρια, θεραπείες μαλλιών. 

Πίνακας 1 

 
Συστατικά Ιδιότητες 

Ροδόνερο Ενυδατώνει το δέρμα αλλά επίσης είναι εξαιρετικά 

αντιφλεγμονώδες. 

Φυτική γλυκερίνη Προσθέτοντας μικρές ποσότητες αυτού του φυσικού καλλυντικού 

σε οποιαδήποτε βάση πετυχαίνουμε μεταξένια, απαλή υφή και 

μέγιστο αποτέλεσμα των δραστικών συστατικών που αναμιγνύουμε. 

Αυτό οφείλεται στην ιδιότητα της γλυκερίνης να λειτουργεί ως 

καταλύτης για την ισχυροποίηση των δεσμών των επιμέρους 

συστατικών ενός μίγματος. Ειδικότερα η ανάμειξη της με ανθόνερα 

δημιουργεί ένα φυσικό, υψηλής ποιότητας και φτηνό τόνερ. 

Λάδι Τα φαινολικά του συστατικά έχουν δείξει αντιφλεγμονώδεις και 

χημειοπροστατευτικές ιδιότητες. 

Κερί μέλισσας Φυσικό κερί μέλισσας. Ένα εξαιρετικό συστατικό, το οποίο μπορεί 

να προστεθεί σε μία ευρεία σειρά σπιτικών καλλυντικών. Το κερί 

της μέλισσας μαλακώνει την επιδερμίδα και είναι κατάλληλο για 

άτομα με ξερό, ευερέθιστο ή πολύ ευαίσθητο δέρμα. 

Ζελατίνη Φυσικό συστατικό για να αναμίξει την λιπαρή με την υδατική φάση 

της κρέμας. 

Πίνακας 2 
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Πίνακας βοτάνων ανάλογα με τις ανάγκες μας 

 
  Κανονικές 

επιδερμίδες 

Λιπαρές 

επιδερμίδες 

Ευαίσθητες και 

ώριμες 

επιδερμίδες 

Ξηρές επιδερμίδες 

 

Πρόσωπο 

Εκουιζέτο 

Αλχημίλλη 

Τσουκνίδα 

Υπερικό 

Σαμπούκος 

Καλέντουλα 

Ταραξάκο 

Σαμπούκος 

Λεβάντα 

Τριαντάφυλλο 

Χαμομήλι 

Αχιλλέα 

Φασκόμηλο 

Εκουιζέτο Ενδυναμώνει την σύνδεση μεταξύ ιστών του δέρματος, 

στυπτικό, προάγει την αναγέννηση κυττάρων, αντιμυκητιακό. 

Αλχημίλλη Επουλωτικό, στυπτικό, καταπραϋντικό, τονωτικό των αγγείων. 

Τσουκνίδα Στυπτικό, αντιαλλεργικό, τονωτικό. 

Σαμπούκος Μαλακτικό, επουλωτικό, τονωτικό της κυκλοφορίας του 

αίματος, καθαρτικές και εφιδρωτικές ιδιότητες. 

Καλέντουλα Πολύ καλό επουλωτικό, αντισηπτικό, αντιφλεγμονώδες, 

αντιβακτηριδιακό, στυπτικό, αντιοξειδωτικό. 

Ταραξάκο Απομακρύνει τις βλαβερές τοξίνες της επιδερμίδας. 

Λεβάντα Αντισηπτικό, επουλωτικό, αντιφλεγμονώδες, αποσμητικό, 

χαλαρωτικό, κατασταλτικό. 

Τριαντάφυλλο Καθαριστικό, τονωτικό, ενυδατικό, αντιβακτηριδιακό, 

επουλωτικό, καταπραϋντικό, μαλακτικό και αναζωογονητικό 

του δέρματος. 

Χαμομήλι Αντιφλεγμονώδες, αναλγητικό, επουλωτικό, αντισηπτικό, 

αντιμικροβιακό. 

Αχιλλέα Επουλωτικό, αιμοστατικό, αντιφλεγμονώδες, αντισηπτικό, 

καταπραϋντικό. 

Φασκόμηλο Αντισηπτικό, αντιβακτητιδιακό, αντιμυκητιακό, επουλωτικό, 

αποσμητικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Το copyright της φωτογραφίας ανήκει στην συγγραφέα. 
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Όταν η Σαπωνοποιία γίνεται Τέχνη 
 

Μαθητές: Αργυρίου Χρυσοβαλάντης, Βαλομανδρα Βιργινία, Γεωργούλα Άννα, Γεωργούλα Ελένη,  

Γκοβινα Σπυριδούλα, Γκοβινα Ελένη, Ζαμπρα Χρυσούλα, Ζάχου Ιωάννα, Ζωγράφου Χριστίνα, 

Καλυβιώτη Θεοδώρα, Καμπιλιώνη Δέσποινα, Καραθανάση Στεφανία, Καρακουκα Φανή, 

Καρανάσιος Ηλίας, Κατη Δήμητρα, Κορομπλής Θεόδωρος, Κοτσι Ηρακλι, Κουφονίκος Ηλίας, 

Κραβαρη Χριστίνα, Κωσταρέλο Νικόλαο, Λαπη Εμμανουέλα, Λικο Τζεσικιανα, Μεμα Γκερτιλντα, 

Μερντανι Ανέστης, Μοκα Ειρήνη, Νταϊλιάνη Προκόπιος, Ντακουλας Παναγιώτης,  

Ντουτσια Αφροδίτη, Παπακώστας Λάζαρος, Πατραμάνη Μαρία, Πατραμάνης Απόστολος, 

Πολύζου Βάϊα, Πολύζου Δήμητρα, Ράπτη Γεωργία, Ράρρα Όλγα, Σκουλης Νικόλαος, 

 Σουλιώτη Όλγα, Σταμούλης Νικόλαος, Στεφανη Ευριδίκη, Στεφανη Μορφω, Τασούλας Ευθύμιος,  

Τζερεμε Κυριακούλα, Τσιγαρας Ανδρέας, Χυτας Απόστολος 

 Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

 

Ρίζου Αναστασία, Χημικός Μηχανικός, natasarizou[a]yahoo.com  

 

Εισαγωγή 
 

Κεντρική ιδέα 

 

  Βασική ιδέα της εργασίας ήταν να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την παράδοση και 

ταυτόχρονα να εμπνευστούν δημιουργώντας καλλιτεχνήματα από σαπούνι.  

  Παλιότερα οι άνθρωποι έφτιαχναν μόνοι τους σπιτικό σαπούνι από ελαιόλαδο για να έχουν 

για όλο το χρόνο. Συνήθως το έφτιαχναν Σεπτέμβριο μήνα που ο καιρός ήταν ακόμα καλός 

και η θερμοκρασία ιδανική για να γίνει. Τότε επίσης μάζευαν και το λάδι από τον πυθμένα 

των βαρελιών που είχε και μούργα για να μην πάει χαμένο και το χρησιμοποιούσαν για το 

σαπούνι τους.  

  Η παρασκευή σαπουνιού είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Στο 1ο Ελληνικό βιβλίο 

φαρμακοποιίας (Νέα Φαρμακοποιία Διονύσιου Πύρρου του Θετταλού σελ. 209) βρίσκουμε 

την συνταγή: 

Σαπώνιον 

  «Ένωσε ένα μέρος κοπανισμένης σόδας της αγοράς , με 2 μέρη της ζωντανής ασβέστου σε 

μία αρκετή ποσότητα νερού. Ανακάτωσε τα πάντα καλά ώστε να γίνει σαν γάλα και άστα να 

κατακαθίσει η ύλη μέχρι την επόμενη ημέρα. Έπειτα στράγγισε το επιπλέον εκείνο δριμύ 

ρευστό, εξάτμισέ το λίγο για να γίνει πιο ενεργητικό. Μετά από αυτά ένωσε ένα μέρος από 

αυτό και ένα από λάδι ελιών ή και περισσότερο, βράσε το ανακατεύοντας συνεχώς τη μάζα 

τόσο έως ότου να πήξει αρκετά, η πήξης του οποίου γνωρίζεται ευθύς, αφότου βγάλεις λίγο 

έξω και κρυώσει. Όταν γίνει αυτό, στρώνεις λίγο ασβέστη ή στάχτη σε ένα μέρος και χύνεις 

την ύλη αυτή και την απλώνεις όλη ομαλώς, μετά την κόβεις και την διαιρείς σε όσα 

κομμάτια θέλεις. Το σαπούνι αυτό είναι πολύ χρειαζούμενο στους ανθρώπους, μάλιστα 

πολλές φορές και στην ιατρική και σε άλλες τέχνες.» 

 

 

 

 

 

mailto:natasarizou@yahoo.com
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Γενικός Σκοπός  

 

  Ο γενικός σκοπός της εργασίας είναι διπλός. Η παραδοσιακή παρασκευή σαπουνιού και η 

δημιουργία ευφάνταστων καλλιτεχνημάτων με πρώτη ύλη το σαπούνι, από όλους τους 

μαθητές της Β΄ Γενικού Λυκείου Βαλτινού Τρικάλων. 

Σχολικό έτος: 2013-2014. 

 

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία: 

 

Να μπορούν οι μαθητές: 

1. Να κατανοήσουν την αντίδραση σαπωνοποίησης και να την περιγράφουν με λόγια. 

2. Να κατανοήσουν την έννοια της τιμής σαπωνοποίησης ανάλογα με τον τύπο λαδιού 

και να υπολογίζουν την ποσότητα νερού και της καυστικής σόδας σε γραμμάρια 

ανάλογα με τον τύπο ή τους τύπους λαδιού που θα χρησιμοποιήσουν.  

3. Να παρασκευάζουν με τα κατάλληλα εργαλεία και αντιδραστήρια το πιο κοινό είδος 

σαπουνιού εκτελώντας ένα πείραμα, που να αναπαριστά σε μικροκλίμακα 

ημιβιομηχανικές και βιομηχανικές μεθόδους. 

4. Να υπολογίζουν την ποσότητα της καυστικής σόδας σε γραμμάρια ανάλογα με τους 

τύπους λαδιού που θα χρησιμοποιήσουν. 

5. Να αναγνωρίζουν πιθανούς κινδύνους κατά τη διάρκεια παρασκευής σαπουνιού και 

να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την αποφυγή τους. 

6. Να αναγνωρίζουν τυχόν προβλήματα στην ποιότητα του σαπουνιού κατά τη διάρκεια 

της παραγωγής του.  

7. Να συνδέουν την επιστημονική γνώση με τα κοινή πρακτική. 

8. Να δημιουργούν ευφάνταστα καλλιτεχνήματα με πρώτη ύλη τη σαπουνόμαζα. 

 

Επιμέρους συναισθηματικοί – ψυχοκινητικοί στόχοι 

 

Να μπορούν οι μαθητές: 

1. Να έρθουν σε επαφή με παραδοσιακές τεχνικές. 

2. Να συμμετάσχουν όλοι στη μαθησιακή διαδικασία με σκοπό να εκπροσωπηθούν στην 

επιστήμη κατηγορίες μαθητών που δεν συμμετάσχουν ικανοποιητικά λόγω φύλου ή 

εθνικότητας. 

3. Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στο μάθημα της χημείας.  

4. Να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

5. Να εξοικειωθούν με όργανα μέτρησης (ΡΗμετρα, θερμόμετρα κλπ). 

6. Να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση. 

 

Θεωρητική θεμελίωση 
 

  Ονομάζονται σαπούνια τα άλατα των ανωτέρων μονοκαρβοξυλικών οξέων (παλμιτικού, 

στεατικού και ελαϊκού) με νάτριο (σκληρά) ή κάλιο (μαλακά). Ο τύπος π.χ. ενός σαπωνιού με 

16 άτομα άνθρακα είναι: H-CH2 -(CH2)13-CH2-COO Na. 

  Τα λίπη και τα έλαια υδρολύονται με υπέρθερμο υδρατμό, ώστε να διασπαστούν σε 

γλυκερίνη και στα ελεύθερα οξέα. Η γλυκερίνη απομακρύνεται κατάλληλα και στα οξέα που 

απομένουν προστίθεται η απαιτούμενη για την εξουδετέρωση ποσότητα βάσης.  

  Οι αντιδράσεις με την πορεία αυτή είναι:  
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C3H5(OCOR)3 + 3 Η2Ο → C3H5(OH)3 + 3 RCOOH  

(λίπος ή λάδι)                         (γλυκερίνη)        (οξύ)  

RCOOH + NaOH →  RCOONa + Η2Ο  

                                      (σαπούνι)   

  Στην περίπτωσή του πειράματός μας δεν θα απομακρυνθεί η ποσότητα της γλυκερίνης αλλά 

θα παραμείνει στο σαπούνι προσδίδοντάς του έτσι υγροσκοπικές ιδιότητες (συγκρατεί την 

υγρασία).  

  Η ωρίμανση του σαπουνιού θα διαρκέσει 4 εβδομάδες οπότε και θα μετρήσουμε το ΡΗ του 

που θα πρέπει να είναι 8 – 10. 

 

Δείκτης σαπωνοποίησης 

 

  Ο δείκτης σαπωνοποίησης είναι η ποσότητα της καυστικής σόδας που απαιτείται για τη 

σαπωνοποίηση ενός γραμμαρίου λιπαρής ύλης, δηλαδή για να κάνω σαπούνι 1 γρ. ελαιόλαδο 

θα χρησιμοποιήσω 0,134 γρ. σόδα. 

 

Τιμές σαπωνοποίησης φυτικών λαδιών για 5% υπερλίπανση 

 

Φυτικό Λάδι Λατινική Ονομασία Διάρκεια Ζωής Τιμή NaOH SAP 

Αμυγδαλέλαιο Prunus dulcis amygdalus 1 έτος 0,136 

Ελαιόλαδο Olea europaea 1 έτος 0,134 

Ηλιέλαιο Hellianthus annus 6 μήνες 0,134 

Σησαμέλαιο Sesamum indicum 1 έτος 0,133 

 

Παράδειγμα σαπωνοποίησης ελαιολάδου: 

 

Ποσότητα σόδας= Ποσότητα ελαιόλαδου Χ Τιμή SAP 

500 gr ελαιόδαδο  500 Χ 0,134 gr= 67 gr NaOH 

Ποσότητα νερού = Ποσότητα σόδας x 3 

 

Προβλήματα κατά τη σαπωνοποίηση 

 

 Δεν πήζει το σαπούνι ή έπηξε πολύ γρήγορα το σαπούνι. 

 Εμφανίζει το φαινόμενο του «ζελέ» στο καλούπι. 

 Μετά την ωρίμανση τρίβεται σαν σκόνη. 

 Δεν έχει το κατάλληλο ΡΗ μετά την ωρίμανση. 

 

Πλήρης περιγραφή της εργασίας 
 

  Οι μαθητές μέσα σε 3 διδακτικές ώρες κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν μία σειρά από 

δραστηριότητες με απώτερο σκοπό την παρασκευή σαπουνιού με πολύ απλό τρόπο. Αρχικά 

οι μαθητές κλήθηκαν να υπολογίσουν την ποσότητα της καυστικής σόδας ανάλογα με τον 

τύπο λαδιού που χρησιμοποίησαν καθώς επίσης και να οργανώσουν τα εργαλεία που 

χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν για την παρασκευή σαπουνιού δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 

στα μέτρα προστασίας μιας και κάποια από τα υλικά ήθελαν προσοχή στο χειρισμό τους (π.χ. 

η καυστική σόδα). Στη συνέχεια κλήθηκαν να βάλουν την φαντασία τους και να 

δημιουργήσουν καλλιτεχνήματα με βάση το σαπούνι. 
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Αναλυτικά: 

 

 Την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των 4 – 5 ατόμων 

στην αίθουσα. Κάθε ένας μαθητής παρέλαβε ξεχωριστό φύλλο εργασίας 

προκειμένου να καταγράψει τις παρατηρήσεις και να εκτελέσει μαθηματικούς 

υπολογισμούς (στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ παραθέτονται τα φύλλα εργασίας που 

χρησιμοποιήθηκαν). 

 Την πρώτη διδακτική ώρα δόθηκαν όλες οι θεωρητικές γνώσεις (αντίδραση 

σαπωνοποίησης, πίνακας σαπωνοποίησης λαδιών, υπερλίπανση, προβλήματα 

κατά τη σαπωνοποίηση) καθώς και οδηγίες στους μαθητές για τη χρήση του 

πίνακα σαπωνοποίησης καθώς και καθοδήγηση για το πώς θα εργαστούν. 

 Γνωστοποιήθηκαν στους μαθητές οι στόχοι της διδασκαλίας.  

 Τη δεύτερη διδακτική ώρα έγινε η πραγματοποίηση του πειράματος από τις 

ομάδες εργασίας. Προετοιμάστηκαν οι πάγκοι εργασίας με τα απαραίτητα 

εργαλεία (γάντια, δοχεία, θερμόμετρα), ζυγίστηκαν τα υλικά (λάδι, σόδα, νερό), 

έγινε η ανάμειξη των υλικών και στη συνέχεια η ανάδευση του μείγματος λαδιών 

– σόδας με αποτέλεσμα την παραγωγή σαπουνόμαζας. 

 Την τρίτη διδακτική ώρα μοιράστηκε η σαπουνόμαζα στις ομάδες και τα παιδιά 

δημιούργησαν τα έργα τους με πολύ φαντασία και μεράκι. Μερικά από τα γλυπτά 

έργα των παιδιών δουλεύτηκαν και τις επόμενες μέρες μιας και έπρεπε να σφίξει η 

σαπουνόμαζα για να μπορεί να γίνει καλύτερο το φινίρισμά τους.  

 

Αποτελέσματα 
 

  Κάθε ομάδα κλήθηκε να δημιουργήσει με σαπουνόμαζα, ευφάνταστα καλλιτεχνήματα, με 

διάφορα υλικά από την κουζίνα ή από τον κήπο. Μερικά από τα υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν:  

 κανέλα,  

 γαρίφαλο,  

 σοκολάτα,  

 καφές,  

 τρούφα έγχρωμη,  

 αποξηραμένα τριαντάφυλλα,  

 αποξηραμένα πορτοκάλια,  

 λεβάντα, 

 σπάγκος,  

 κοχύλια,  

 χρώματα ζαχαροπλαστικής,  

 καλούπια ζαχαροπλαστικής,  

 καλούπια από αντικείμενα καθημερινής χρήσης (μπουκάλι νερό, γάντια κ.α.).  

 

  Το αποτέλεσμα ήταν γλυπτά σαπούνια (σαπούνι μπουκάλι – πεταλούδα) ή σαπούνια που 

έμοιαζαν με γλυκά ζαχαροπλαστείου! Αλλά το σημαντικότερο αποτέλεσμα της διδακτικής 

πρακτικής, στον εσωτερικό κόσμο των παιδιών, φάνηκε ζωγραφισμένο στα χαμόγελα των 

παιδιών και στα έργα τους. Το πνεύμα ομαδικότητας, το μεράκι και το καμάρι τους ήταν 

περίσσεια!  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

1
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Παρασκευή σαπουνιού 
 

Χημεία Β΄ Λυκείου  Κεφάλαιο 4.4 :  «Λίπη και έλαια» 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………….. Τμήμα:……… 

 

1
η
 διδακτική ώρα 

 

  Ας προβληματιστούμε: Παλιότερα οι άνθρωποι έφτιαχναν μόνοι τους σπιτικό σαπούνι από 

ελαιόλαδο για να έχουν για όλο το χρόνο. Συνήθως το έφτιαχναν Σεπτέμβριο μήνα που ο 

καιρός ήταν ακόμα καλός και η θερμοκρασία ιδανική για να γίνει. Τότε επίσης μάζευαν και 

το λάδι από τον πυθμένα των βαρελιών που είχε και μούργα για να μην πάει χαμένο και το 

χρησιμοποιούσαν για το σαπούνι τους.  
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  Η Παρασκευή σαπουνιού είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Στο 1ο Ελληνικό βιβλίο 

φαρμακοποιίας (Νέα Φαρμακοποιία Διονύσιου Πύρρου του Θετταλού σελ. 209) βρίσκουμε 

την συνταγή: 

  Σαπώνιον 

«Ένωσε ένα μέρος κοπανισμένης σόδας της αγοράς, με 2 μέρη της ζωντανής ασβέστου σε 

μία αρκετή ποσότητα νερού. Ανακάτωσε τα πάντα καλά ώστε να γίνει σαν γάλα και άστα να 

κατακαθίσει η ύλη μέχρι την επόμενη ημέρα. Έπειτα στράγγισε το επιπλέον εκείνο δριμύ 

ρευστό, εξάτμισέ το λίγο για να γίνει πιο ενεργητικό. Μετά από αυτά ένωσε ένα μέρος από 

αυτό και ένα από λάδι ελιών ή και περισσότερο, βράσε το ανακατεύοντας συνεχώς τη μάζα 

τόσο έως ότου να πήξει αρκετά, η πήξης του οποίου γνωρίζεται ευθύς, αφότου βγάλεις λίγο 

έξω και κρυώσει. Όταν γίνει αυτό, στρώνεις λίγο ασβέστη ή στάχτη σε ένα μέρος και χύνεις 

την ύλη αυτή και την απλώνεις όλη ομαλώς, μετά την κόβεις και την διαιρείς σε όσα 

κομμάτια θέλεις. Το σαπούνι αυτό είναι πολύ χρειαζούμενο στους ανθρώπους, μάλιστα 

πολλές φορές και στην ιατρική και σε άλλες τέχνες.» 

 

Δραστηριότητα 1
η
 – Περιγραφή αντίδρασης 

 

α) Τοποθετήστε τις σωστές λέξεις στα παρακάτω κενά και στη συνέχεια γράψτε με λόγια τη 

χημική αντίδραση:  

 

C3H5(OCOR)3 + 3 Η2Ο→  C3H5(OH)3 + 3 RCOOH  

(……………..)                         ……….)        (………)  

 

RCOOH + NaOH   →  RCOONa + Η2Ο  (Είδος αντίδρασης  ………………………..) 

                                    (…………)  

i) λίπος ή λάδι 

ii) σαπούνι 

iii) οξύ 

iv) γλυκερίνη 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Δραστηριότητα 2
η
 – Υπολογισμός ποσότητας καυστικής σόδας για ένα λάδι μόνο 

 

Τιμές σαπωνοποίησης φυτικών λαδιών για 5% υπερλίπανση 

 

Φυτικό Λάδι Λατινική Ονομασία Διάρκεια Ζωής Τιμή NaOH 

SAP 

Αμυγδαλέλαιο Prunus dulcis amygdalus 1 έτος 0,136 

Ελαιόλαδο Olea europaea 1 έτος 0,134 

Ηλιέλαιο Hellianthus annus 6 μήνες 0,134 

Σησαμέλαιο Sesamum indicum 1 έτος 0,133 

 

Τύπος 

Ποσότητα λαδιού x Τιμή NaOH SAP = Ποσότητα σόδας 

Ποσότητα σόδας x 3= Ποσότητα νερού 
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500 gr ελαιόδαδο  …………….  Χ ………….= …………………..gr NaOH  

                                                          …………….  Χ       3     = …………………..gr νερού 

         

Προέκταση: Συζήτησε με τους συμμαθητές σου τα αποτελέσματα που βρήκες. 

 

Δραστηριότητα 3
η 

– Υπολογισμός ποσότητας καυστικής σόδας για μείγμα λαδιών 

 

Τύπος 

Ποσότητα λαδιού x Τιμή NaOH SAP = Ποσότητα σόδας 

 (για την ποσότητα κάθε λαδιού χωριστά) 

Συνολική ποσότητα σόδας x 3= Ποσότητα νερού 

 

500 gr ελαιόδαδο  …………  Χ ………….= …………………..gr NaOH 

500 gr δαφνέλαιο  …………  Χ ………….= …………………..gr NaOH 

                                                                         Σύνολο=…………………...gr NaOH    

                                                       …………….  Χ       3     = …………………..gr νερού 

  

Προέκταση: Συζήτησε με τους συμμαθητές σου τα αποτελέσματα που βρήκες και τη 

διαφορά της 3
ης

 από τη 2
η
 δραστηριότητα. 

 

2
Ο

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Παρασκευή σαπουνιού 
 

Χημεία Β΄ Λυκείου  Κεφάλαιο 4.4 :  «Λίπη και έλαια» 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………….. Τμήμα:……… 

 

2
η
 διδακτική ώρα 

 

  Δραστηριότητα 4
η
 – Προετοιμασία πάγκου εργασίας 

 

Αντιδραστήρια – Δοχεία – Εργαλεία – Μέτρα προστασίας 

 

1) Καυστική σόδα  ………. gr 

2) Απιονισμένο νερό………gr 

3) Λάδι  ………       ………gr 

4) Λάδι  ………       ………gr 

5) Δοχείο για  ……………………….. 

6) Δοχείο για  ……………………….. 

7) Δοχείο για  ……………………….. 

8) Δοχείο για  ……………………….. 

9) ……………………………………. 

10) ……………………………………. 

11) …………………………………… 

12) …………………………………… 

13) …………………………………… 

14) …………………………………… 
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    Προέκταση: Συζήτησε με τους συμμαθητές σου τη σημασία της χρήσης μέτρων 

προστασίας κατά την παραγωγή σαπουνιού.  

   

  Ποια είναι η χημική αντίδραση που πραγματοποιείται κατά την χρήση ξυδιού ως 

προστατευτικό μέσο σε περίπτωση επαφής του δέρματός μας με καυστική σόδα; 

 

……………………….  +  ………………………….               ……………………. + ………. 

 

        Δραστηριότητα 5
η
 – Πραγματοποίηση πειράματος (Έλεγχος θερμοκρασίας και 

ανάμειξη) 

 

1. Θερμοκρασία λαδιών   …………  

2. Θερμοκρασία καυστικής σόδας  …………  

3. Ανάμειξη   

4. Ίχνος   

5. Τοποθέτηση στο καλούπι 

  

Προέκταση: Συζήτησε με τους συμμαθητές σου αν παρουσιάστηκε κανένα «πρόβλημα» 

κατά τη διάρκεια παρασκευής του σαπουνιού. 

i) Δεν πήζει το σαπούνι;  

ii) Το σαπούνι μας έπηξε πολύ γρήγορα; 

iii) Εμφανίζει μετά από λίγες ώρες τη μορφή ζελέ; 

iv) Εμφανίζει στο πάνω μέρος του μια λευκή σκόνη; 

v) Το σαπούνι δεν κόβεται εύκολα μετά από 1-2 μέρες; 

vi) Εμφανίζονται θύλακες με υγρό στη στερεή μάζα του σαπουνιού; 

vii)       ………………………………….... 

viii) …………………………………… 

ix)       …………………………………… 

 

Δραστηριότητα 6
η
 – Πραγματοποίηση μέτρησης ΡΗ μετά το τέλος της ωρίμανσης του 

σαπουνιού 

 

ΡΗ=………………………. (μετά το πέρασμα τεσσάρων εβδομάδων) 

 

Αποδοχή σαπουνιού                                          Απόρριψη σαπουνιού 

 

Άσκηση για αξιολόγηση (ή για το σπίτι) 

 

Να υπολογιστεί η ποσότητα της καυστικής σόδας που απαιτείται για τη σαπωνοποίηση ενός 

μείγματος λαδιών που αποτελείται από  

 250 γραμμάρια σησαμέλαιου,  

 150 γραμμάρια αμυγδαλέλαιου και  

 100 γραμμάρια δαφνέλαιου. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

*Το copyright της φωτογραφίας ανήκει στην συγγραφέα. 
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S.T.E.M. Εκπαίδευση 
 

Ρούγγος Γεώργιος, Φυσικός, Γυμνάσιο Θερμής και συνεργάτης του Ε.Κ.Φ.Ε Μυτιλήνης, 

grungos[a]gmail.com  

 

Περίληψη 
 

  Η S.T.E.M.  εκπαίδευση (Science, Technology, Engineering & Mathematics Education) στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διδασκαλία θετικών επιστημών 

μέσω πειραμάτων που εκτελούνται στα σχολικά εργαστήρια. Τα πειράματα σχετίζονται με το 

αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο περιορίζει το εύρος των θεμάτων που μελετούνται αφού δίνει 

κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε ως διδάσκοντες. Δίνοντας 

πεδίο στους μαθητές να επιλέξουν πειράματα από την καθημερινή τους ζωή τα οποία 

μπορούν να λύσουν ένα οικολογικό πρόβλημα της περιοχής τους, τους  τροφοδοτούμε με 

κίνητρα τα οποία θα τους οδηγήσουν σε αδιαμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα.  

  Υποστηριζόμενοι από δύο Πανεπιστήμια μπορέσαμε να προσεγγίσουμε το οικολογικό θέμα 

που μας απασχολούσε πολύπλευρα γιατί δε περιοριστήκαμε μόνο στην εκτέλεση πειραμάτων 

που θα δημιουργήσουν δεξιότητες στους μαθητές σχετικά με τις θετικές επιστήμες αλλά 

θέσαμε τους εαυτούς μας εικονικά σε μία επιχείρηση που θέλει να προτείνει μια βιώσιμη 

λύση στη Δ.Ε.Η. Το οικολογικό πρόβλημα της περιοχής μας είναι η εκπομπή ρύπων από το 

εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. στην πόλη της Μυτιλήνης το οποίο καταναλώνει 150 τόνους 

πετρέλαιο την ημέρα. Οι δράσεις των μαθητών βέβαια δεν περιορίστηκαν μόνο στο θέμα 

αυτό αλλά ανέπτυξαν γενικά μέσα από το σχέδιο μαθήματος μια ολιστική προσέγγιση για τη 

S.T.E.M.  εκπαίδευση. 

  Έτσι περνώντας από διάφορα στάδια διδασκαλίας όπως καταιγισμός ιδεών, δημιουργία 

εννοιολογικού χάρτη, έρευνα στο διαδίκτυο, εκτέλεση πειραμάτων φυσικών επιστημών, 

παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο, οι μαθητές ένιωσαν για λίγο σαν να δούλευαν στον 

S.T.E.M. τομέα και ειδικότερα σαν περιβαλλοντικοί μηχανικοί αντιμετώπισαν ένα 

πραγματικό σενάριο με το δικό τους τρόπο.   

  Η έκθεση Ροκάρ
(1)

 για την εκπαίδευση των φυσικών επιστημών μας έδειξε ότι πρέπει να 

δημιουργήσουμε καλές πρακτικές για να υπάρξουν δραστικές αλλαγές στα ενδιαφέροντα των 

νέων για τις σπουδές στις φυσικές επιστήμες. Έτσι εκπαίδευση, βιομηχανία και πολιτική 

πρέπει να δράσουν σαν ένα σύνολο για να 

δημιουργήσουμε επαγγελματίες που θα 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις μελλοντικές 

εργασιακές ανάγκες στον S.T.E.M. τομέα ο 

οποίος θα δώσει μεγάλο πλήθος θέσεων 

εργασίας μεσοπρόθεσμα.  

 

Περιγραφή της εκστρατείας 
 

  Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της 

Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας της Γ΄ 

τάξης του γυμνασίου ένα πλήθος πειραμάτων θα εκτελεστεί με στόχο να βιώσουν οι μαθητές 

τα διάφορα φαινόμενα. Η μέτρηση της πυκνότητας, ο βρασμός, ο νόμος του Hooke, ο νόμος 

του Ohm, η ανίχνευση οξυγόνου, η μέτρηση του pH, η μικροσκοπική παρατήρηση 

πρωτοζώων είναι μερικά από τα πειράματα που εκτελούνται μέσα στο σχολικό εργαστήριο. 

mailto:grungos@gmail.com
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Αγοράζοντας αντίστοιχο εργαστηριακό εξοπλισμό εμπλουτίσαμε τη συλλογή αυτή με 

πειράματα δημιουργώντας ένα πολύ θετικό κλίμα σχετικά με τις θετικές επιστήμες. Οι 

μαθητές κατόπιν επέλεξαν ένα S.T.E.M. επάγγελμα και μάζεψαν πληροφορίες γι αυτό 

συσχετίζοντάς το και με ένα πείραμα από αυτά που εκτελέστηκαν στο εργαστήριο. 

  Στη συνέχεια μέσα από συζήτηση αποφασίσαμε ότι ένα από αυτά τα πειράματα θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα υποθετικό σενάριο που σκεφτήκαμε για να δώσουμε 

λύση σε ένα πρόβλημα της περιοχής μας. Η ανίχνευση του διοξειδίου του άνθρακα από 

ασβεστόνερο ταιριάζει απόλυτα με το φιλτράρισμα των καυσαερίων του εργοστασίου της 

Δ.Ε.Η. στην περιοχή μας. Έτσι σχεδιάσαμε το φίλτρο διοξειδίου του άνθρακα 

υποστηριζόμενοι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο μας βοήθησε επιβλέποντας τη 

διαδικασία και το παρουσιάσαμε στη Δ.Ε.Η. η οποία έδειξε ενδιαφέρον για την αποπεράτωση 

του έργου.  

 

Η Ομάδα: 
 

Η ομάδα μας αποτελείται από 25 μαθητές της Γ΄τάξης του Γυμνασίου Θερμής 

 

Εκτέλεση του σχεδίου: 
 

- 1
η
 εβδομάδα: Προετοιμασία 

  Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης μέσω καταιγισμού ιδεών και 

εννοιολογικού χάρτη ορίσαμε ένα σχέδιο δράσης. Εκτελώντας έρευνα στο διαδίκτυο, 

βλέποντας σχετικά βίντεο συλλέξαμε πολλές πληροφορίες για τα S.T.E.M. επαγγέλματα. 

 

- 2
η
 εβδομάδα: Συλλογή πειραμάτων 

  Χρησιμοποιώντας τη χρηματοδότηση που είχαμε από το  State Michigan University το 

οποίο εκτελεί καλοκαιρινά μαθήματα στο Σχολείο μας, εξοπλίσαμε το εργαστήριο μας με νέα 

υλικά και όργανα που μας οδήγησαν στο στόχο μας. Ακολουθεί λίστα με τα πειράματα που 

εκτελέστηκαν στο εργαστήριο μας. 

1.  Συναρμολόγηση μοντέλου αυτοκινήτου με υδραυλικά φρένα. (Physics PRO) 

2.  Λειτουργία γυροσκοπίου 

3.  Διάθλαση Laser 

4.  Σύνθεση μορίων χημικών ενώσεων με προσομοιώματα. 

5.  Παρατήρηση κυττάρων 

 

- 3
η 
εβδομάδα: Σχεδιασμός του Φίλτρου Διοξειδίου του Άνθρακα 

  Κατά τη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας δουλέψαμε ως περιβαλλοντικοί μηχανικοί. 

Ψάχνοντας έναν τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην 

περιοχή μας, καταλήξαμε στο σχεδιασμό ενός φίλτρου διοξειδίου του άνθρακα που θα 

παρουσιάζαμε στη Δ.Ε.Η. Σε αυτό το στάδιο η επίβλεψη του κου Ματσίνου Ιωάννη 

Πρόεδρου του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ήταν πολύ σημαντική.   

Η συσκευή ήταν ικανή να φιλτράρει το διοξείδιο του άνθρακα με αλκαλικό διάλυμα 

υδροξειδίου του ασβεστίου μετατρέποντάς το σε ασβεστόλιθο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε 

ότι τo Ca(OH)2 και τo CaCO3 που εμφανίζονται στη χημική αντίδραση έχουν το ίδιο περίπου 

κόστος που φτάνει τα 100 ευρώ στον τόνο.  

 

- 4
η
 εβδομάδα: παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
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  Την τελευταία εβδομάδα κατά τη διάρκεια επισκέψεων που πραγματοποιήσαμε, 

παρουσιάσαμε την εργασία μας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στην Δ.Ε.Η.  

 

Εκπαιδευτικό υλικό 
 

1. Carbon dioxide filter design (SmartDraw) 

2. Σχέδιο μαθήματος (Word) 

3. Videos (Youtube) 

4. Σετ φωτογραφιών (Flickr)  

5. Ερωτηματολόγιο (Survey Monkey) 

6. Παρουσίαση (Power point) 

7. S.T.E.M.  επαγγέλματα (Padlet) 

 

Ενδιαφερόμενοι φορείς:  
 

1. Θετική επίδραση στην ολοκλήρωση του έργου: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

3. Ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του έργου: Δ.Ε.Η. 

4. Χορηγός του έργου: Πανεπιστήμιο του Michigan (200 euros) 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι  
 

- πειραματικές δεξιότητες 

- έρευνα του S.T.E.M. τομέα 

- εργασία ως περιβαλλοντικός μηχανικός 

 

Υλικά και πόροι 
 

- χαρτί και μολύβι 

- βιβλία από τη βιβλιοθήκη 

- υπολογιστές 

- έρευνα στο διαδίκτυο 

- εργαστήριο Φυσικών επιστημών  

 

Αξιολόγηση: 
 

Η αξιολόγηση του έργου γενικά έγινε με  

τους ακόλουθους τρόπους: 

1. φύλλα εργασίας 

2. ερωτηματολόγιο 

3. συζήτηση για την εργασία που θα ακολουθήσουν οι μαθητές 

4. αξιολόγηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Δυνατότητα μεταφοράς: 
 

  Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραδειγματιστούν από αυτή τη διαδικασία για να 

ασχοληθούν με ένα πρόβλημα της περιοχής τους δουλεύοντας ως μία οργάνωση που 
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προσπαθεί να επιλύσει ένα υπαρκτό ζήτημα. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των φυσικών 

επιστημών πρέπει να δουν τα πειράματα μέσα από το πρίσμα της καθημερινής ζωής. 

 

Βιβλιογραφία 
 

Έκθεση Rocard 

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-

science-education_en.pdf 

 

Φωτογραφίες 
 

https://www.flickr.com/photos/108921600@N03/sets/72157640329457905/ 

 

Youtube Videos 
 

1. http://www.youtube.com/watch?v=W7siDfmQqQE 

2. http://www.youtube.com/watch?v=DRQRo93DMmM 

3. http://www.youtube.com/watch?v=2T-vT79eWic 

4. http://www.youtube.com/watch?v=gULBaQaWDIk 

5. http://www.youtube.com/watch?v=XFeN-nCeKPI 

6. http://www.youtube.com/watch?v=8MBKz53Zp94 

7. http://www.youtube.com/watch?v=eRzXBIzLxyA 

8. http://www.youtube.com/watch?v=280-ElDLfAU  

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf
https://www.flickr.com/photos/108921600@N03/sets/72157640329457905/
http://www.youtube.com/watch?v=W7siDfmQqQE
http://www.youtube.com/watch?v=DRQRo93DMmM
http://www.youtube.com/watch?v=2T-vT79eWic
http://www.youtube.com/watch?v=gULBaQaWDIk
http://www.youtube.com/watch?v=XFeN-nCeKPI
http://www.youtube.com/watch?v=8MBKz53Zp94
http://www.youtube.com/watch?v=eRzXBIzLxyA
http://www.youtube.com/watch?v=280-ElDLfAU
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Μοριακά μοντέλα – Δομές ενώσεων 
 

Σασαρώλη Αιμιλία, Δασκάλα, Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτα, fbougas[a]bougas-school.gr 

Καρούνιας Διονύσιος, Φυσικός, 6
ο
 Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, galileolab[a]gmail.com 

Κοτταρίδης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων, Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτα 

Λεμπέση  Ελένη, Χημικός, Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτα, elebesi[a]gmail.com 

Νικολαΐδης Άρης, Φυσικός, Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτα, protypofro[a]yahoo.gr 

Σωτηροπούλου Άννα, Φυσικός, υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Νομού Μεσσηνίας, asot61[a]otenet.gr 

 

Εισαγωγή 
 

  Πολλές φορές η κατανόηση και η ερμηνεία των χημικών και των βιολογικών ιδιοτήτων των 

μορίων απαιτούν τη γνώση της τρισδιάστατης δομής αυτών. Γι’ αυτόν τον λόγο καίρια θέση 

στη διδασκαλία της Χημείας και της Βιολογίας κατέχουν τα μοντέλα. Πέρα από την 

εξοικείωση των μαθητών με την τρισδιάστατη μορφή των μορίων ή των στοιχείων και 

επομένως και την καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων τους, η ίδια η κατασκευή των 

μοντέλων είναι μια διαδικασία που εμπλέκει τους μαθητές στην εξερεύνηση των ιδιοτήτων 

της μοριακής δομής, τους κάνει να προβληματίζονται και εν τέλει να κατανοούν σε βάθος τα  

προς μελέτη φαινόμενα. 

  Ένα μοντέλο είναι ένα νέο αντικείμενο, ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα,  που δημιουργείται 

κατά κανόνα για να αναπαραστήσει ένα άλλο αντικείμενο που δεν είναι άμεσα προσβάσιμο 

και σκοπό έχει να προσομοιώσει με ακρίβεια κάποιες πτυχές της πραγματικότητας που είναι 

όμως σημαντικές για την κατανόηση της συμπεριφοράς του. Συνεπώς ένα μοντέλο, ως μια 

αναπαράσταση ενός προβλήματος, μιας διαδικασίας, μιας ιδέας ή ενός συστήματος δεν είναι 

ποτέ ακριβές αντίγραφο αλλά αναπαριστά κάποια ή κάποιες πτυχές της δομής, των ιδιοτήτων 

ή της συμπεριφοράς αυτού που αναπαριστά. Ένα μοντέλο αποτελείται από μια συλλογή 

οντοτήτων που έχουν σαφώς προκαθορισμένες ιδιότητες, μπορούν να συσχετιστούν μεταξύ 

τους με καλώς προσδιορισμένους κανόνες ή σχέσεις και έχουν αναλογικές και τοπολογικές 

ομοιότητες με το προς αναπαράσταση σύστημα.  

  Η μοντελοποίηση είναι μια σύνθετη δεξιότητα και η ανάπτυξη της στηρίζεται στην 

κατανόηση αρκετών από τις απλές δεξιότητες όπως είναι η παρατήρηση, η ταξινόμηση, η 

μέτρηση, η χρήση εργαλείων, η επικοινωνία και η υποβολή ερωτημάτων. Πέραν των άλλων, 

η ίδια η διαδικασία της μοντελοποίησης απαιτεί ανάλυση των προβλημάτων σε οντότητες, 

στις ιδιότητές τους καθώς και σε σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων. Είναι μια εξαιρετικά 

εποικοδομητική δραστηριότητα για τους μαθητές με τεράστια οφέλη στη μάθησή τους.  

 

Περιγραφή 
 

  Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα εργαλείο, έναν τρόπο αναπαράστασης κάποιων βασικών 

στοιχείων για όποιον εκπαιδευτικό επιθυμεί να κατασκευάσει συνεπή μοντέλα με τους 

μαθητές του με απλά υλικά και ελάχιστο κόστος. 

  Παρακάτω ακολουθούν εικόνες που αναφέρονται στον τρόπο προσομοίωσης κάποιων 

στοιχείων (Υδρογόνο, Οξυγόνο, Άνθρακας), στην αναπαράσταση κάποιων μορίων, όπως του 

νερού και του λαδιού (τριγλυκερίδιο), καθώς  και των κρυσταλλικών δομών του γραφίτη, του 

διαμαντιού και του πάγου. Σημειώνεται ότι ο εκάστοτε εκπαιδευτικός μπορεί 

χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά να συναρμολογήσει μια πληθώρα διαφορετικών μορίων και 

ενώσεων από αυτές που περιγράφονται στην παρούσα εργασία. 

mailto:fbougas@bougas-school.gr
mailto:galileolab@gmail.com
mailto:elebesi@gmail.com
mailto:protypofro@yahoo.gr
mailto:asot61@otenet.gr
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  Με απλά υλικά όπως σωληνάκι ποτίσματος, σταυρουδάκια αρμών πλακιδίων, πλαστικά 

καλαμάκια, καπάκια μπουκαλιών και ξύλινες μπίλιες μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να 

κατασκευάσει τα δικά του μοντέλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι η τιμή του μαύρου σωλήνα ποτίσματος είναι 11 ευρώ τα 50μ., 

του άσπρου 0,50 ευρώ το μέτρο και οι οδηγοί (σταυροί) πλακιδίων πωλούνται σε 

συσκευασίες των 500 τεμαχίων προς 3 ευρώ. Τα καπάκια και τα καλαμάκια είναι 

ανακυκλώσιμα υλικά που συνήθως πετάμε και είναι εύκολο να τα συγκεντρώσουμε. 

  Με αυτά λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποια μοντέλα, άλλοτε απλών μορίων και 

άλλοτε πιο σύνθετων δομών, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: 

1) Άνθρακας: για την αναπαράσταση του άνθρακα χρησιμοποιούμε ένα σταυρουδάκι που 

του δίνουμε τη μορφή  που φαίνεται στην εικόνα. Έτσι εξασφαλίζουμε και τους τέσσερις 

δεσμούς του άνθρακα και τη σωστή γωνία (109,5
ο 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Μεθάνιο:  για την αναπαράσταση του μεθανίου χρησιμοποιούμε έναν άνθρακα και 

τοποθετούμε τέσσερις ξύλινες μπίλιες στις άκρες ως υδρογόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνθρακας 
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3) Τετραχλωράνθρακας: για την αναπαράσταση του τετραχλωράνθρακα αντικαθιστούμε τα 

υδρογόνα με τέσσερα άτομα χλωρίου (πράσινες μπίλιες). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Διαμάντι: χρησιμοποιώντας με τον ίδιο τρόπο τα σταυρουδάκια και πλαστικά μαύρα 

καλαμάκια μπορούμε να αναπαραστήσουμε τη δομή του διαμαντιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Γραφίτης: με τα ίδια υλικά μπορούμε να αναπαραστήσουμε και τον γραφίτη. Τα 

διαφορετικά στρώματα (γραφένια) ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας τον γραφίτη. 

Ανάμεσα στα στρώματα αυτά τα κίτρινα καλαμάκια συμβολίζουν το νέφος των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων 

 

 

Mεθάνιο 

Tετραχλωράνθρακας 

Η δομή του διαμαντιού 
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Γλυκερίνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Φουλερένιο: Με μια ποικιλία από χοντρά και λεπτά καλαμάκια μπορούμε να 

κατασκευάσουμε το φουλερένιο. Το φουλερένιο είναι στερεό κίτρινου χρώματος και το μόριό 

του είναι κλωβός 60 ατόμων άνθρακα. Η πλήρης δομή του είναι ημικανονικό εικοσάεδρο, 

όπως η μπάλα του ποδοσφαίρου. Αποτελείται από 12 κανονικά πεντάγωνα και 20 κανονικά 

εξάγωνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Το μόριο του λαδιού (τριγλυκερίδιο): Χρησιμοποιώντας το ίδιο σταυρουδάκι με το 

καπάκι για άνθρακα, τα κόκκινα καπάκια για οξυγόνο και τις μπίλιες για υδρογόνο 

κατασκευάσαμε ένα μόριο γλυκερίνης και τα τρία λιπαρά οξέα (ελαϊκό οξύ, παλμιτικό οξύ 

και στεατικό οξύ) που περιέχονται σε ένα μόριο λαδιού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aναπαράσταση του 

γραφίτη 

Φουλερένιο 
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Τα τρία λιπαρά οξέα ενώνονται με τη γλυκερίνη και σχηματίζουν το τριγλυκερίδιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Νερό και πάγος: για την αναπαράσταση του νερού χρησιμοποιούμε ένα καπάκι ως 

οξυγόνο και δύο μπίλιες ως υδρογόνα. Εάν συνδέσουμε τα μόρια του νερού κατάλληλα 

μεταξύ τους, μπορούμε εύκολα να αναπαραστήσουμε τον κρύσταλλο του πάγου. 

 

 

 

 

 

 

Στεατικό οξύ αλυσίδα 

με 18 άτομα άνθρακα 

Παλμιτικό οξύ 

αλυσίδα με 16 

άτομα άνθρακα 

Ελαϊκό οξύ αλυσίδα με 18 

άτομα άνθρακα και διπλό 

δεσμό στο 9 

 Η γλυκερόλη και τα τρία λιπαρά οξέα Το τριγλυκερίδιο – το μόριο του λαδιού 
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  Από την εφαρμογή του υλικού στη τάξη παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές παρουσίασαν 

ενδιαφέρον και κατανόησαν έννοιες, όπως το τετράεδρο του άνθρακα, ο διπλός δεσμός κλπ. 

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί με πάμφθηνα υλικά να κατασκευάζει με τους μαθητές του 

μοντέλα καλύπτοντας τις ανάγκες του μαθήματός του και ακολουθώντας τη δικιά του 

φαντασία. Όσο δε πιο προσεκτικός είναι ως προς τα μεγέθη και τις αναλογίες, τόσο το 

μοντέλο του γίνεται συνεπέστερο. 

 
*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 

Κρυσταλλική δομή πάγου 
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Το ξυπνητήρι του Πλάτωνος 
 

Σασαρώλη Αιμιλία, Δασκάλα, Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτα, fbougas[a]bougas-school.gr 

Καρούνιας Διονύσιος, Φυσικός, 6
ο
 Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, galileolab[a]gmail.com 

Κοτταρίδης Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων, Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτα 

Λεμπέση  Ελένη, Χημικός, Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτα, elebesi[a]gmail.com 

Νικολαΐδης Άρης, Φυσικός, Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτα, protypofro[a]yahoo.gr  

Σωτηροπούλου Άννα, Φυσικός, υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Νομού Μεσσηνίας, asot61[a]otenet.gr 

 

 

 

 

Εισαγωγή 
 

Είναι ένα υδραυλικό ρολόι – ξυπνητήρι, η αναπαράσταση 

του οποίου περιγράφεται  στο βιβλίο του Κώστα Κοτσανά  

«Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, οι εφευρέσεις των 

αρχαίων Ελλήνων». Στο σχέδιο του συγγραφέα η συσκευή 

αποτελείται από τέσσερα δοχεία. Το  πάνω δοχείο είναι η 

κλεψύδρα, το νερό στάζει στο δεύτερο δοχείο και 

παραμένει σε αυτό  έως ότου το δοχείο γεμίσει και με 

σιφωνισμό αδειάσει  στο τρίτο το οποίο φέρει αυλό 

(σφυρίχτρα) που σφυρίζει όταν ο εσωτερικός αέρας 

πιέζεται για να εξέλθει. Το τέταρτο και τελευταίο δοχείο 

χρησιμεύει  για τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του 

νερού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή  
 

  Με απλά και άχρηστα υλικά (πλαστικά δοχεία και σωλήνες) κατασκευάσαμε μια παρόμοια 

συσκευή που μοιάζει με το ξυπνητήρι του Πλάτωνα.  

Σχέδιο από το βιβλίο : Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία. Οι εφευρέσεις των αρχαίων 

Ελλήνων 

mailto:fbougas@bougas-school.gr
mailto:galileolab@gmail.com
mailto:elebesi@gmail.com
mailto:protypofro@yahoo.gr
mailto:asot61@otenet.gr


 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 357 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 

Α. Κλεψύδρα  με ρυθμιζόμενη παροχή για μεγάλη ή 

μικρότερη ποσότητα νερού. 

Β. Πρώτο δοχείο σιφωνισμού. Όταν το δοχείο γεμίζει, 

το νερό αδειάζει στο επόμενο δοχείο. 

Γ. Δεύτερο δοχείο σιφωνισμού. Εδώ 

συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα νερού 

που σιφωνίζεται στο επόμενο δοχείο. 

Δ. Τελικό δοχείο. Όταν γεμίζει με νερό, 

ο αέρας εξέρχεται του δοχείου μέσω 

αυλού  (σφυρίχτρα) δημιουργώντας τον 

χαρακτηριστικό ήχο. 
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Διαδραστικό πρότυπο αρθρωτού παραδοσιακού γεφυριού για την εκτίμηση 

των οριζόντιων και κατακόρυφων φορτίσεων στη βάση του 
 

Σπανός Σεραφείμ, Φυσικός, Γυμνάσιο Ιωλκού, seraf[a]sch.gr 

Πιτσάβας Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος, Εκπαδευτικός σε διαθεσιμότητα 

 

Εισαγωγή 
 

  Πρόκειται για δύο σύνθετες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο Ιωλκού και 

στο Ε.Κ.Φ.Ε. Μαγνησίας. Οι κατασκευές χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης του Γυμνασίου Ιωλκού στα πλαίσια του προγράμματος «Διερεύνηση του ρόλου 

των τόξων στη κατασκευή πετρογέφυρων με σκοπό την ανάδειξή τους ως 

κατασκευαστικών μνημείων». Οι κατασκευές δείχνουν το αποτέλεσμα της φόρτισης σε ένα 

αρθρωτό γεφύρι και τη σχέση κατοπτρικής συμμετρίας που εμφανίζει σε σχέση με 

φορτισμένη ή αφόρτιστη αλυσίδα ίδιου μήκους. Είναι ισχυρά διαδραστικές επιτρέποντας 

στον μαθητή να αλλάξει τη φόρτιση (τοποθέτηση βάρους) και να παρατηρεί την αλλαγή στο 

σχήμα και στις δυνάμεις (οριζόντιες και κατακόρυφες) που ασκούνται στη βάση. 

 

 
                  (α)                                               (β)                                                 (γ) 

Εικόνα 1. Στιγμιότυπα (α), (β) (γ) ισορροπίας της γέφυρας (1) χωρίς φόρτιση και με φόρτιση 

 

Σκοπός 
 

 Να διαπιστώσουν οι μαθητές τη σχέση κατοπτρικής συμμετρίας που εμφανίζεται 

μεταξύ αλυσοειδούς καμπύλης και σχήματος των αψίδων ή αψιδωτών γεφυριών χωρίς 

φόρτιση ή σε συνθήκες φόρτισης (σχήμα 1, σχήμα 2, εικόνα 2). 

 
 

 

 
Σχήμα 1 Κατοπτρική συμμετρία  

μεταξύ αλυσίδας και γέφυρας 
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 Να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των γεφυριών σε συνθήκες φόρτισης όπως αυτές 

εμφανίζονται στην πραγματική συμπεριφορά μιας τέτοιας γέφυρας και να εξάγουν 

συμπεράσματα για τους κανόνες ευστάθειας και ασφαλούς κατασκευής (εικόνα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 2. Συμπεριφορά μιας αλυσίδας σε φόρτιση από μικρά τμήματα της 

 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2 Δεξιά αλυσίδα χωρίς φόρτιση, αριστερά αλυσίδα με φόρτιση 

 

Υλικά 
 

  1
η
 Κατασκευή γέφυρας (1): Μια σανίδα. που χρησιμεύει ως βάση 8 ξύλινα τεμάχια σε 

σχήμα τραπεζίου και δύο τεμάχια βάσης ανάλογου σχήματος που λειτουργούν ως βάθρα, 7 

ξύλινοι πείροι που τοποθετούνται μεταξύ των τεμαχίων σε σχήμα τραπεζίου, 8 άγκιστρα που 

βιδώνουν στο κάτω μέρος των προηγούμενων τεμαχίων, 2 ή τρία βάρη του ½ κιλού που θα 

χρησιμεύσουν για φορτίο. 

  Μια αλυσίδα κατάλληλου μεγέθους η οποία μπορεί να προσαρμοσθεί στα δύο ξύλινα 

τεμάχια βάσης με δύο ακόμη βιδωτά άγκιστρα. 

  2
η
 Κατασκευή γέφυρας (2): Μια σανίδα που χρησιμεύει ως βάση, 9 ξύλινα τεμάχια σε 

σχήμα τραπεζίου και δύο τεμάχια βάσης ανάλογου σχήματος που λειτουργούν ως βάθρα, δύο 

συρόμενοι μηχανισμοί κουφωμάτων, 4 ζυγαριές ελατηρίου, 2 πιάτα βάρους 5 κιλών έκαστο 

και ένα των 15 κιλών. Κατάλληλος αριθμός βιδών και ένα μεγάλο τμήμα από γυαλόχαρτο 

που θα κολληθεί με κόλλα στις πλαϊνές επιφάνειες των ξύλινων τεμαχίων. 
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Κατασκευή 
  

  Αρχίζει στο εργαστήριο ενός ξυλουργού όπου δίνονται προς κατασκευή τα τραπεζοειδή 

τεμάχια με τις διαστάσεις τους. Στη μία κατασκευή προστίθενται άγκιστρα για κρέμασμα 

βαρών ενώ η άλλη τοποθετείται πάνω σε δύο ζυγαριές οι οποίες με τη σειρά τους 

στερεώνονται πάνω σε κυλιόμενους μηχανισμούς κουφωμάτων οι οποίοι είναι σε θέση να 

πιέσουν δύο άλλες ζυγαριές στο πλάι ίδιας κατασκευής με τις πρώτες αλλά κατάλληλα 

τροποποιημένες ώστε να δείχνουν τις πλευρικές δυνάμεις. Κολλάμε τμήματα από 

γυαλόχαρτο στις πλάγιες επιφάνειες των τραπεζοειδών τεμαχίων ώστε να εμποδίσουμε την 

εύκολη ολίσθηση μεταξύ τους και καταστροφή της γέφυρας κατά τη φόρτισή της με βάρη. 

 

 
 

Εικόνα 3. Τοποθέτηση βαρών φόρτισης της γέφυρας (2) στη ανώτερη επιφάνειά της και 

προσδιορισμός των δυνάμεων που ασκούνται στη βάση της 

 

Δραστηριότητες  

 

1. Παίρνουμε τα τεμάχια και δοκιμάζουμε να στήσουμε τις δύο γέφυρες. Αξιολογούμε 

τη δυσκολία με την οποία το πετυχαίνουμε και προσπαθούμε να δώσουμε εξήγηση 

της ευστάθειας βασισμένη στην ισορροπία δυνάμεων για κάθε τεμάχιο. 

2. Κρεμάμε διάφορα βάρη από τα άγκιστρα κάτω από τα τραπεζοειδή τεμάχια της 

γέφυρας (1) και παρατηρούμε την παραμόρφωση του σχήματός της. Κρεμάμε μια 

αλυσίδα σαν αυτή του σχήματος προσθέτουμε ανάλογα τα ίδια βάρη και συγκρίνουμε 

τα δύο σχήματα σε κάθε μία περίπτωση βάρους. 

3. Στη γέφυρα (2) προσθέτουμε βάρη στο πάνω μέρος (εικ. 3) και παίρνουμε τιμές 

δύναμης στις τέσσερεις ζυγαριές. Χαράσσουμε τις καμπύλες :  

Βάρος φόρτισης =f (αθροίσματος των κατακορύφων συνιστωσών) και  
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Βάρος φόρτισης =f (αθροίσματος των οριζοντίων συνιστωσών).  

Εξάγουμε συμπεράσματα για το πώς επιδρά το βάρος φόρτισης στις δύο οριζόντιες 

συνιστώσες της δύναμης με την οποία η γέφυρα πιέζει τη βάση της. 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 
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Ένζυμα – Βιολογικοί καταλύτες 
 

Στεφανίδη Ελένη, Βιολόγος, PhD, 1
ο
 Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας, 

elstefanidi[a]hotmail.com  

 

Γνωστικό αντικείμενο – εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Βιολογία Γενικής Παιδείας: Μεταβολισμός 

 

Τάξη – τάξεις στις οποίες απευθύνεται 

Β΄Λυκείου 

 

Μάθημα – συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα η διδασκαλία της ενότητας: 

 Ένζυμα – Βιολογικοί καταλύτες 

 

Γενική ενότητα 

Κεφάλαιο 3.  Μεταβολισμός 

 

Προβλεπόμενος χρόνος – εκτιμώμενη διάρκεια 

3 διδακτικές ώρες 

 

Διδακτικοί στόχοι  

Αυτοί που διατυπώνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

Γνωστικοί 

 

1. Να ορίζει την έννοια της ενέργειας ενεργοποίησης. 

2. Να αναγνωρίζει την ανάγκη της μείωσης της ενέργειας ενεργοποίησης στα κύτταρα. 

3. Να αναγνωρίζει το ρόλο του ενζύμου στην ελάττωση της ενέργειας ενεργοποίησης 

της χημικής αντίδρασης. 

4. Να ορίζει τις έννοιες του ενεργού κέντρου, υποστρώματατος και προϊόντων και να 

αναγνωρίζει το ρόλο τους στο πλαίσιο μηχανισμού με τον οποίο δρουν τα ένζυμα. 

5. Να αναγνωρίζει τη σημασία της δράσης του ενζύμου ως προς την επιτάχυνση των 

χημικών αντιδράσεων. 

6. Να αναγνωρίζει τη σημασία της συμπληρωματικότητας του ενεργού κέντρου του 

ενζύμου με τα υποστρώματα.  

7. Να περιγράφει και να αιτιολογεί τη χρήση ενζύμων στη καθημερινή ζωή. 

8. Να περιγράφει τις ιδιότητες των ενζύμων. 

9. Να αναγνωρίζει ότι η δράση των ενζύμων καθορίζεται από την τριτοταγή δομή τους 

και ότι αυτή η δομή δεν αλλάζει μετά την αντίδραση. 

10. Να αναφέρει τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης που εμφανίζουν τα ένζυμα. 

11. Να απαριθμεί τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων. 

12. Να περιγράφει τον τρόπο που επηρεάζει η θερμοκρασία τη δραστικότητα του 

ενζύμου. 

13. Να αναφέρει  τις κατηγορίες  των ενζυμικών αναστολέων και να περιγράφει τον 

τρόπο με τον οποίο δρουν. 
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14. Να αναφέρει τις κατηγορίες  των συμπαραγόντων και να περιγράφει τον τρόπο με τον 

οποίο δρουν. 

15. Να αναγνωρίζει ότι τα ένζυμα που υπάρχουν και δρουν στους ζωντανούς οργανισμούς 

επιταχύνουν χημικές αντιδράσεις. 

16. Να αναγνωρίζει πειραματικά τη δράση του ενζύμου καταλάση στην επιτάχυνση της 

χημικής αντίδρασης της μετατροπής του 2H2O2 σε H2O και O2. 

17. Να καταγράφει τα πειραματικά βήματα μελέτης της επίδρασης της θερμοκρασίας στη 

δράση της καταλάσης και τις υποθέσεις για κάθε πειραματικό βήμα. 

18. Να καταγράφει τα αποτελέσματα των παραπάνω πειραμάτων και να συγκρίνει τις 

αρχικές υποθέσεις με τα πειραματικά αποτελέσματα. 

 

Ως προς την ανάπτυξη στάσεων, δεξιοτήτων και αξιών 
 

1. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, µε τη καλλιέργεια ανεξάρτητης 

σκέψης, αγάπης για εργασία, ικανότητας για λογική αντιµετώπιση καταστάσεων.  

2. Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας για την συζήτηση, εξήγηση και επίλυση 

προβλημάτων της καθημερινής τους εμπειρίας. 

3. Η διαρκής επαφή του μαθητή µε τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης και την 

επιστηµονική µεθοδολογία (παρατήρηση, συγκέντρωση – αξιοποίηση πληροφοριών 

από διάφορες πηγές, διατύπωση υποθέσεων, πειραµατικό έλεγχό τους, ανάλυση και 

ερµηνεία δεδοµένων, εξαγωγή συµπερασµάτων, ικανότητα γενίκευσης καθώς και 

κατασκευής προτύπων).  

4. Η απόκτηση βασικών γνώσεων ώστε να αποκτήσει ο µαθητής τη δυνατότητα 

αξιολόγησης των επιστηµονικών και τεχνολογικών εφαρµογών, για είναι σε θέση ως 

µελλοντικός πολίτης να τοποθετείται κριτικά απέναντί τους.  

5. Η εκτίµηση της συµβολής των Φυσικών Επιστημών στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής του ανθρώπου.  

6. Η απόκτηση της ικανότητας να επικοινωνεί ο µαθητής ως πολίτης και να 

συνεργάζεται µε επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς, να συλλέγει και να 

ανταλλάσσει πληροφορίες, να παρουσιάζει τις σκέψεις ή τα συµπεράσµατα από τις 

μελέτες του. 

7. Η προσέγγιση του μαθητή στη λογική της διαβίου εκπαίδευσης: να μαθαίνει πώς να 

μαθαίνει, να συνεργάζεται και να συμβιώνει με τους άλλους, να λύνει προβλήματα 

και να παίρνει αποφάσεις, να αναπτύσσεται ως άτομο και ως πολίτης. 

8. Ανάπτυξη ενδιαφέροντος και θετικών στάσεων για τις φυσικές επιστήμες και 

ειδικότερα για τα φαινόμενα εκείνα που αποτελούν μέρος της καθημερινότητας τους 

και των εμπειριών τους από το ευρύτερο περιβάλλον. 

 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

 

1. Να αξιοποιήσουν οι μαθητές την ομαδική συνεργασία. 

2. Να ακολουθούν καλύτερα τη διαδοχή των οδηγιών ενός φύλλου εργασίας που 

διαβάζουν. 

3. Να εξοικειωθούν  με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο 

υλικό των προσομοιώσεων της Βιολογίας και του διαδικτύου. 

4. Να δραστηριοποιηθούν στην ανακαλυπτική μάθηση και στη μέθοδο της επίλυσης 

προβλήματος. 
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5. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη 

χρησιμότητά τους. 

6. Να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση. 

7. Να ενεργοποιήσουν, μέσα από εμπειρίες και βιώματα, ατομικές και κοινωνικές αξίες 

και αρχές. 

 

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών 

 

1. Να εξοικειωθούν με τα νέα τεχνολογικά μέσα και τις διαδραστικές εφαρμογές. 

2. Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής και αξιοποίησης πληροφοριών στο 

διαδίκτυο. 

 

Παιδαγωγική προσέγγιση 
 

  Η διδακτική προσέγγιση που επιλέχθηκε στο παρόν σενάριο στηρίζεται στη γνωριμία και 

μελέτη της δράσης των ενζύμων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα 

πολυμεσικών εφαρμογών, όπως εικόνες, βίντεο, παρουσιάσεις και καταλλήλων «animation». 

  Η χρήση των προϊόντων και εργαλείων των Τ.Π.Ε., στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, 

υποστηρίζει την αυτόνομη πορεία του μαθητή προς τη γνώση, τη διερευνητική βιωματική 

συνεργατική μάθηση, τον εμπλουτισμό  του ρόλου του δασκάλου από αυτόν του καθοδηγητή, 

σε εκείνον του συντονιστή – διευκολυντή, και διευκολύνει την προσέγγιση του φαινομένου ή 

μηχανισμού, μετασχηματίζοντας την παραδοσιακή διδακτική πράξη, γιατί: 

1. Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης πρόσβασης σε πλήθος πληροφοριών, 

γεγονός που λειτουργεί ενισχυτικά για το μαθητή και διευκολύνει την προσέγγιση του 

φαινομένου. 

2. Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλέξει το δικό του δρόμο προς τη μάθηση, μέσα 

από μια ποικιλία εναλλακτικών επιλογών. 

3. Ενισχύει τη δυνατότητα αξιοποίησης της συλλογικής εμπειρίας μέσα από συνεργατικά 

περιβάλλοντα. 

4. Βελτιώνει τη δυνατότητα κατανόησης μέσα από περιβάλλοντα που επιτρέπουν τον 

πειραματισμό, τη δοκιμή και τον έλεγχο. 

5. Υποστηρίζει τη δημιουργική έκφραση του μαθητή, καθώς ενσωματώνει ποικίλες 

μορφές έκφρασης και επικοινωνίας. 

 

Μεθοδολογία 
 

  Στο συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε η μέθοδος της καθοδηγούμενης ανακάλυψης 

(Bruner) (1
ο
 και 2

ο
 φύλλο εργασίας) και της ανακαλυπτικής μάθησης – επίλυσης 

προβλήματος (3
ο
 φύλλο εργασίας).  

  Η διαδικασία µάθησης µέσω της διερεύνησης και της ανακάλυψης αποτελεί σηµαντική 

στρατηγική για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών, µε την προϋπόθεση ότι 

αξιοποιεί τη βιωµατική εµπειρία του µαθητή, τον παροτρύνει να παρατηρεί και να συγκρίνει, 

να πραγµατοποιεί µετρήσεις, να ταξινοµεί, να γενικεύει και να ελέγχει τις υποθέσεις του.  

  Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας (Vygotsky) διευκολύνουν και ενισχύουν την ανάπτυξη της ικανότητας του 

µαθητή να δηµιουργεί, υποβοηθούν το συµµετοχικό – συνεργατικό χαρακτήρα της µάθησης, 

τη δυνατότητα αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες Τ.Π.Ε. ως 

εργαλείο µάθησης, ανάλυσης δεδοµένων και σκέψης, στηρίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
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µοντελοποίησης και τεχνικών επίλυσης προβληµάτων, την ικανότητα στη χρήση συµβολικών 

µέσων έκφρασης και δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα, την καλλιέργεια κλίµατος 

αµοιβαίου σεβασµού. 

  Η χρήση εποπτικού υλικού διεγείρει το ενδιαφέρον του µαθητή, παρέχει τη δυνατότητα 

στον εκπαιδευτικό να οργανώσει και να ανατροφοδοτήσει τη διδασκαλία, όπως επίσης και να 

προσεγγίσει περιοχές της γνώσης που δεν είναι προσβάσιµες από άλλα διδακτικά υλικά. 

Ιδιαίτερη µάλιστα σηµασία έχει η χρήση προσοµοιώσεων, µε τις οποίες ο µαθητής µπορεί να 

µεταβάλλει και να µελετά τις παραµέτρους που καθορίζουν την έκβαση ενός  φυσικού 

φαινοµένου ή µιας λειτουργίας. 

  Τα περισσότερα από τα επιτεύγµατα της Φυσικής – Χημείας – Βιολογίας είναι αποτέλεσµα 

κριτικής αποτίµησης προηγουµένων γνώσεων που κατακτήθηκαν σε περιβάλλον το οποίο 

επέτρεπε το διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών. Με τον ίδιο τρόπο ο καθηγητής παρουσιάζει 

µε τη χρήση πολλαπλών εποπτικών µέσων όπως ανακλαστικό προβολέα (overhead), slides, 

βιντεοταινίες, Η/Υ και βιντεοπροβολέα, µοντέλα ατόµων – µορίων, πειράµατα επίδειξης κ.ά., 

το περιεχόµενο του µαθήµατος και το συνδέει µε το σχολικό εγχειρίδιο, έτσι ώστε ο µαθητής 

να ωθείται στον προβληµατισµό και τη συµµετοχή. Παράλληλα, ο µαθητής ασκείται να 

οργανώνει τα επιχειρήµατά του προκειµένου να υποστηρίξει την άποψή του, να τα 

τροποποιεί και να τα απορρίπτει όταν πεισθεί ότι είναι λανθασµένα.  

  Η εργαστηριακή άσκηση µε την προϋπόθεση ότι δεν καταδικάζει το µαθητή στο ρόλο του 

παθητικού θεατή, τον βοηθά να αποκτήσει µια πρόγευση της επιστηµονικής µεθόδου και να 

ανιχνεύσει τα βήµατα που ακολουθήθηκαν στη διατύπωση των νόµων και των αρχών στις 

Φυσικές Επιστήμες. Η συµβολή της στη διδασκαλία του μαθήματος είναι µεγάλη, καθώς 

καλλιεργεί το σύνολο των δεξιοτήτων που απορρέουν από αυτή (παρατήρηση, µέτρηση, 

ταξινόµηση, διατύπωση υποθέσεων, συµπέρασµα, γενίκευση κτλ.).  

 

Κεντρική ιδέα 
 

  Η διδασκαλία της ενότητας «Ένζυμα – Βιολογικοί καταλύτες» αποσκοπεί στην απόκτηση 

επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τη βιολογική δράση των ενζύμων και την εξοικείωση του 

μαθητή με την εργαστηριακή έρευνα και μελέτη βιολογικών αντιδράσεων. Η παραπάνω 

ενότητα επιλέχθηκε γιατί μπορεί να συνδυάσει τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης, που 

είναι η ανάπτυξη κριτικού πνεύματος και η διάθεση για συνεργασία τόσο σε ατομικό όσο και 

σε συνεργατικό επίπεδο, με τους ειδικότερους σκοπούς των φυσικών επιστημών, όπως είναι ο 

επιστημονικός τρόπος σκέψης και η προετοιμασία  εργαστηριακού πειράματος. 

  Μέσω του σεναρίου αυτού επιδιώκεται η οργάνωση της διδασκαλίας σε 3 διακριτές 

διδακτικές ώρες. Στις πρώτες 2 διδακτικές ώρες οι μικρές ομάδες μαθητών (3 – 4 άτομα) 

συμμετέχουν ενεργητικά σε δραστηριότητες με φύλλα εργασίας που απαιτούν τη χρήση 

προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, είτε στην ανταλλαγή απόψεων, είτε στην 

καταγραφή των συμπερασμάτων της κάθε ομάδας και στην κοινοποίησή τους στην ολομέλεια 

της τάξης. Ο εκπαιδευτικός, σε ρόλο καθοδηγητή, συνδράμει ενεργητικά στην 

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων κάθε ομάδας και συντονίζει την παρουσίαση και 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Στην 3
η
  διδακτική ώρα η κάθε ομάδα σχεδιάζει μια 

πειραματική διαδικασία, καταγράφει υποθέσεις και υλοποιεί μια σειρά πειραμάτων που θα 

επιβεβαιώσουν ή όχι τις αρχικές υποθέσεις της. 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις 

 

  Επειδή τα ένζυμα ανήκουν στις πρωτεΐνες, θεωρούνται απαραίτητες γνώσεις, για την 

κατανόηση της δομής και της λειτουργίας τους, τα γενικά στοιχεία για τα μακρομόρια και για 

τα πρωτεϊνικά μακρομόρια, όπως περιγράφονται στη ενότητα 1.2 του σχολικού βιβλίου. Είναι 

απαραίτητη η ανακεφαλαίωση της έννοιας της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνικών μορίων 

και η σημασία της σχέσης δομής και λειτουργίας. 

 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

 

  Για την πραγματοποίηση του 1
ου

 και 2
ου

 φύλλου εργασίας του σεναρίου, οι μαθητές 

εργάζονται σε ομάδες 3 – 4 ατόμων στην αίθουσα πληροφορικής εξοπλισμένης με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 

με φακέλους που θα περιέχουν όλα τα απαραίτητα αρχεία εργασίας καθώς και λογισμικά 

αναπαραγωγής πολυμεσικών εφαρμογών (εικόνα, βίντεο, ήχος). Εναλλακτικά, το μάθημα 

μπορεί να γίνει στην αίθουσα εργαστηρίου φυσικών επιστημών με ένα ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και βιντεοπροβολέα.  

  Η πραγματοποίηση της εργαστηριακής άσκησης του 3
ου

 φύλλου εργασίας του σεναρίου 

γίνεται στο εργαστήριο φυσικών επιστημών και οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 3 – 4 

ατόμων. 

 

Απαραίτητα όργανα και υλικά 

 

  Για την υλοποίηση του 1
ου

 και 2
ου

 φύλλου εργασίας είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

ηλεκτρονικού υπολογιστή εφοδιασμένου με αρχεία εργασίας που περιλαμβάνουν 

«animations» και «videos» με προσομοιώσεις πειραμάτων και χημικών αντιδράσεων, 

παρουσιάσεις «Power Point», χάρτες «C-map» και των απαραίτητων λογισμικών 

αναπαραγωγής πολυμεσικών εφαρμογών. Όλα τα «animations» και «videos» παρουσιάζονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

  Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επιλέγεται γιατί: 

 

 Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα όργανα και υλικά για την πραγματοποίηση 

εργαστηριακής άσκησης. 

 Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση πειράματος αφού το υπό μελέτη φαινόμενο 

εξελίσσεται στο μικρόκοσμο. 

 Μας δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των μετρήσεων που λαμβάνονται από το 

πραγματικό πείραμα. 

 Δίνει τη δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης πληροφοριών. 

 Προσφέρει τη δυνατότητα ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης και ανταλλαγής 

απόψεων.   

 

  Η υλοποίηση του 3
ου

 φύλλου εργασίας γίνεται στο εργαστήριο φυσικών επιστημών και τα 

απαιτούμενα υλικά περιλαμβάνουν: υπεροξείδιο του υδρογόνου H2O2 (οξυζενέ), 

δοκιμαστικούς σωλήνες, συκώτι μοσχαρίσιο νωπό, συκώτι μοσχαρίσιο παγωμένο, συκώτι 

μοσχαρίσιο βρασμένο και απεσταγμένο νερό.  
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Πυρήνας σεναρίου 

 
  Ο Πυρήνας του σεναρίου είναι τα 3 φύλλα εργασίας που δίνονται στους μαθητές διαδοχικά. 

Αυτά συνοδεύουν το σενάριο και περιλαμβάνουν οδηγίες για την πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. 

 

Δραστηριότητες (Εκπαιδευτικός, μαθητές) 
 

1
ο
 Φύλλο εργασίας: Μηχανισμός δράσης ενζύμων (1

η
 ώρα διδασκαλίας) 

 

  Περιλαμβάνει 2 δραστηριότητες στην τάξη με 6 ερωτήσεις, μια ερώτηση όπου γενικεύονται 

τα συμπεράσματα και μια ομαδική εργασία στο σπίτι. Με τις παραπάνω δραστηριότητες 

υλοποιούνται οι 7 πρώτοι γνωστικοί στόχοι. 

 

1
η
 δραστηριότητα 

 

  Ερώτηση Α. (Σκεφτείτε:...) Η ερώτηση Α λειτουργεί ως έναυσμα και προκαλεί συζήτηση 

για τις απαραίτητες συνθήκες αντίδρασης των μορίων. Οι μαθητές ανακαλούν τις γνώσεις 

τους για τις χημικές αντιδράσεις και σκέφτονται τι είναι απαραίτητο για να γίνει μια 

αντίδραση. Οι σκέψεις των μαθητών παρουσιάζονται στην ολομέλεια της τάξης. 

  Ερώτηση Β. (Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας...) Η ερώτηση Β αποσκοπεί στην 

αναγνώριση της ανάγκης της ενέργειας ενεργοποίησης στην πραγματοποίηση της χημικής 

αντίδρασης με την παρουσίαση καταλλήλων «videos» και «animations». Ο καθηγητής 

καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να ακολουθήσουν τα βήματα από το φύλλο εργασίας. Οι 

μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις Β1 και Β2 (γνωστικός στόχος 1). Οι σκέψεις των μαθητών 

παρουσιάζονται στην ολομέλεια της τάξης. Γίνεται συζήτηση και με την παρέμβαση του 

καθηγητή γίνεται κατανοητή η σημασία της ενέργειας ενεργοποίησης. 

 

2
η
 δραστηριότητα 

 

  Ερώτηση Α. (Σκεφτείτε:...) Η ερώτηση Α λειτουργεί ως έναυσμα και προκαλεί συζήτηση 

για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν μέσα στα κύτταρα. Ο καθηγητής εξηγεί ότι στον 

ανθρώπινο οργανισμό υπάρχει η ομοιόσταση, δηλαδή η διατήρηση σταθερών συνθηκών 

θερμοκρασίας, το οποίο δεν μπορεί να επιτρέψει υψηλή ενέργεια ενεργοποίησης για την 

πραγματοποίηση των χημικών αντιδράσεων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες πώς μπορούν να 

γίνουν οι αντιδράσεις μέσα στα κύτταρα; Πώς μπορεί να ξεπεραστεί το εμπόδιο της ενέργειας 

ενεργοποίησης;  Οι μαθητές ανταλάσσουν απόψεις μέσα στην ομάδα και οι απαντήσεις τους 

παρουσιάζονται στην ολομέλεια της τάξης. 

  Ερωτήσεις Β, Γ, Δ. (Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας...) Η ερώτηση Β αποσκοπεί 

στην αναγνώριση της ανάγκης της μείωσης της ενέργειας ενεργοποίησης στα κύτταρα και 

του ρόλου του ενζύμου στην ελάττωση της ενέργειας ενεργοποίησης της χημικής αντίδρασης 

(γνωστικοί στόχοι 2 και 3). Η ερώτηση Γ εστιάζει στη δομή του ενζύμου και παρακινεί τους 

μαθητές να εντοπίσουν το ενεργό κέντρο, τα υποστρώματα και τα προϊόντα (γνωστικός 

στόχος 4). Η ερώτηση Δ επιδιώκει την κατανόηση από τους μαθητές της σημασίας της 

δράσης του ενζύμου ως προς την επιτάχυνση των χημικών αντιδράσεων και της 

συμπληρωματικότητας του ενεργού κέντρου του ενζύμου με τα υποστρώματα (γνωστικός 

στόχος 5 και 6). Ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές στην παρακολούθηση των σχετικών 
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«videos» και «animations». Οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας Β, Γ 

και Δ και παρουσιάζουν τις απόψεις τους στην τάξη.  

 

Γενίκευση συμπερασμάτων 

 

  Οι μαθητές συμπληρώνουν το χάρτη c-Map με τις κατάλληλες έννοιες που έμαθαν από τις 

δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. 

 

Εφαρμογή της θεωρίας 

   

  Εργασία για το σπίτι. Οι ομάδες των μαθητών αναζητούν προϊόντα της καθημερινής ζωής, 

τα οποία περιέχουν ένζυμα (γνωστικός στόχος 7).  

 

2
ο
 Φύλλο εργασίας: Ιδιότητες ενζύμων, παράγοντες που επηρεάζουν  

τη δράση των ενζύμων,  αναστολείς δράσης ενζύμων,  

συμπαράγοντες ενζύμων (2
η
 ώρα διδασκαλίας) 

   

  Περιλαμβάνει 2 δραστηριότητες στην τάξη με 8 ερωτήσεις και μια ερώτηση όπου 

γενικεύονται τα συμπεράσματα. Με τις παραπάνω δραστηριότητες υλοποιούνται οι 8 – 14 

γνωστικοί στόχοι. 

 

1
η
 δραστηριότητα  

 

Ερώτηση Α. (Σκεφτείτε:...) Η ερώτηση Α λειτουργεί ως έναυσμα και προκαλεί 

προβληματισμό για τις ιδιότητες που μπορούν να έχουν τα ένζυμα ως πρωτεϊνικά μόρια. Ο 

καθηγητής υπενθυμίζει γνώσεις από το 1
ο
 κεφάλαιο, όπως τριτοταγή δομή πρωτεϊνών και 

μετουσίωση. Οι μαθητές συζητούν στην ομάδα τους και οι σκέψεις τους παρουσιάζονται 

στην ολομέλεια της τάξης. 

Ερωτήσεις Β, Γ, Δ. (Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας...) Η ερωτήσεις Β, Γ και Δ 

αποσκοπούν στην ανακάλυψη των ιδιοτήτων των ενζύμων, όπως ότι η δράση τους 

καθορίζεται από την τριτοταγή δομή τους, ότι δεν αλλάζουν μετά την αντίδραση, ότι έχουν 

υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και ότι επηρεάζονται δομικά από τη θερμοκρασία (γνωστικοί 

στόχοι 8 – 10). Ο καθηγητής καθοδηγεί κάθε φορά τους μαθητές στην παρακολούθηση των 

σχετικών «videos» και «animations» και στην καταγραφή των ερωτήσεων του φύλλου 

εργασίας. Οι μαθητές ανταλάσσουν τις απόψεις τους και ακολουθεί συζήτηση. Ο καθηγητής 

παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. 

 

2
η
 δραστηριότητα  

 

  Ερώτηση Α. (Σκεφτείτε:...) Η ερώτηση Α δίνει τον κατάλληλο προβληματισμό για να 

σκεφτούν οι μαθητές τις φυσικές και χημικές συνθήκες κάτω από τις οποίες δρουν τα ένζυμα. 

Παρουσιάζονται παραδείγματα ενζύμων, όπως αμυλάσες και λιπάσες, που δρουν σε 

περιβάλλον όπως το στομάχι και σε μικροοργανισμούς που επιβιώνουν σε υψηλές και 

χαμηλές θερμοκρασίες. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν 

ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη δραστικότητα των ενζύμων. Οι απόψεις των 

ομάδων παρουσιάζονται στην ολομέλεια της τάξης. 
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Ερωτήσεις Β, Γ, Δ. (Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας...) Η ερώτηση Β αποσκοπεί 

στην ανακάλυψη του τρόπου με τον οποίο παράγοντες, όπως η θερμοκρασία μπορούν να 

επηρεάσουν τη δράση των ενζύμων (γνωστικοί στόχοι 11 και 12). Η ερώτηση Γ εστιάζει στις 

κατηγορίες  των ενζυμικών αναστολέων και στον τρόπο με τον οποίο δρουν στη δομή του 

ενζύμου (γνωστικός στόχος 13). Η ερώτηση Δ επιδιώκει την αναγνώριση των κατηγοριών 

των συμπαραγόντων και του τρόπου με τον οποίο δρουν (γνωστικός στόχος 14). Ο καθηγητής 

καθοδηγεί τους μαθητές στην παρακολούθηση των σχετικών «videos» και «animations». Οι 

μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας Β, Γ και Δ και παρουσιάζουν τις 

απόψεις τους στην τάξη.  

 

Γενίκευση συμπερασμάτων 

 

  Οι μαθητές συμπληρώνουν το χάρτη c-Map με τις κατάλληλες έννοιες που έμαθαν από τις 

δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. 

 

3
ο
 Φύλλο εργασίας: Πειραματική μελέτη δράσης του ενζύμου καταλάση  

και επίδρασης της θερμοκρασίας στη δράση της καταλάσης  

(3
η
 ώρα διδασκαλίας) 

 

  Περιλαμβάνει 2 πειράματα. Το 1
ο
 πείραμα περιγράφεται στο φύλλο εργασίας και εκτελείται 

από τις ομάδες των μαθητών και το 2
ο
 πείραμα σχεδιάζεται και εκτελείται στη συνέχεια από 

τις ομάδες. Με τα παραπάνω πειράματα υλοποιούνται οι 15 – 18 γνωστικοί στόχοι. 

 

Αξιολόγηση 
 

Α. Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό:  

 

1. Οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν επιτυγχάνονται;………………………………… 

2. Ποιοι διδακτικοί στόχοι επιπλέον αυτών που τέθηκαν μπορούν να επιτευχθούν με την 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. …………………………………. 

3. Με ποια δραστηριότητα κρίνετε ότι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα οι διδακτικοί 

στόχοι που τέθηκαν;.....…………………………………………………………… 

4. Αναδεικνύονται οι απόψεις των μαθητών μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες; 

Επιτυγχάνεται η ανακαλυπτική μάθηση με την προβολή των διαφόρων «videos» και 

«animations»; ............................................................................................ 

5. Η εμπλοκή και συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες γίνεται με ισοδύναμο 

τρόπο; Υπάρχει σωστός καταμερισμός αρμοδιοτήτων; ...………..  

6. Προτείνετε τρόπους ανασυγκρότησης του σεναρίου (στόχων, πειραματικής διάταξης, 

εκτελέσιμου αρχείου), ώστε να εμπλουτιστεί με νέες δραστηριότητες και να βελτιωθεί 

ως εργαλείο διδασκαλίας στην ίδια θεματική περιοχή και για το ίδιο γνωστικό επίπεδο 

μαθητών. ......…………… 

 

 Β. Αξιολόγηση από τους μαθητές:  

 

  Ως προς τη συνεργασία στην ομάδα: 

 

1. Είχε κάθε μέλος της ομάδας συγκεκριμένα πράγματα να κάνει; 
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2. Είσαστε ικανοί να δουλέψετε ως ομάδα; 

3. Συζητήσατε το σκοπό για τον οποίο κάνατε την κάθε δραστηριότητα; 

4. Άλλο πρόβλημα / θέμα που θέλετε να αναφέρετε / προτείνετε: 

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

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

 

  Ως προς τα φύλλα εργασίας και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών: 

 

1. Οι οδηγίες των φύλλων εργασίας ήταν κατανοητές; Ακολουθήθηκαν επακριβώς; 

2. Τα «videos» και «animations» ήταν κατανοητά; 

3. Άλλο πρόβλημα / θέμα που θέλετε να αναφέρετε / προτείνετε: 

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

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

 

  Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

 

1. Έγινε κατανοητός ο μηχανισμός δράσης των ενζύμων και οι ιδιότητές τους; 

2. Υπάρχει κάτι που κατά τη γνώμη σας δεν αναπτύχθηκε ικανοποιητικά και θα θέλατε 

περισσότερα στοιχεία; 

3. Άλλο πρόβλημα / θέμα που θέλετε να αναφέρετε / προτείνετε: 

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

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

 

Βιβλιογραφία 
 

1. Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄τάξης Γενικού Λυκείου 

2. http://www.lpscience.fatcow.com/jwanamaker/animations/Enzyme%20activity.html 

3. http://www.northland.cc.mn.us/biology/Biology1111/animations/enzyme.html 

4. http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/default.asp 

5. http://www.pearltrees.com/#/N-play=1&N-u=1_242407&N-fa=2493193&N-

s=1_2493193&N-f=1_2493193&N-p=18057721  

 

 

 

 

1
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΖΥΜΩΝ 
 

1η Δραστηριότητα 

 

Σκεφτείτε: 

 

  Τι χρειάζεται για να αντιδράσουν τα μόρια μεταξύ τους; Π.χ. τι απαιτείται για να αντιδράσουν 

το οξυγόνο και το άζωτο στην ατμόσφαιρα;  

Α. Συζητήστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας:  

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

Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τις απόψεις της στην τάξη 

http://www.lpscience.fatcow.com/jwanamaker/animations/Enzyme%20activity.html
http://www.northland.cc.mn.us/biology/Biology1111/animations/enzyme.html
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/default.asp
http://www.pearltrees.com/#/N-play=1&N-u=1_242407&N-fa=2493193&N-s=1_2493193&N-f=1_2493193&N-p=18057721
http://www.pearltrees.com/#/N-play=1&N-u=1_242407&N-fa=2493193&N-s=1_2493193&N-f=1_2493193&N-p=18057721
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  Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας κάνοντας τις παρακάτω δραστηριότητες  

Β. Επιλέξτε και παρακολουθείστε το σχετικό video «Activation energy-1» από το φάκελο 

«Ένζυμα 1» και στη συνέχεια απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.  

Β.1 Τι απαιτείται για να αντιδράσουν τα μόρια και να σπάσουν οι δεσμοί τους; 

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

Β.2 Τι είναι η ενέργεια ενεργοποίησης και πώς μπορεί να ξεπεραστεί ώστε να αντιδράσουν 

τα μόρια; 

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

 

2η Δραστηριότητα 

 

Σκεφτείτε: 

 

 Πώς πραγματοποιούνται οι χημικές αντιδράσεις μέσα στα κύτταρα του ανθρώπου 

(ομοιόσταση); Πώς μπορεί να ξεπεραστεί το εμπόδιο της ενέργειας ενεργοποίησης ώστε να 

αντιδράσουν τα μόρια; 

Α. Συζητήστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας:  

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

Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τις απόψεις της στην τάξη. 

  Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας κάνοντας τις παρακάτω δραστηριότητες  

Β. Επιλέξτε και παρακολουθείστε το σχετικό video «Activation energy-2» από το φάκελο 

«Ένζυμα 1» και στη συνέχεια απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με το μηχανισμό 

δράσης των ενζύμων.  

Β.1 Οι χημικές αντιδράσεις μερικές φορές δεν πραγματοποιούνται εξαιτίας 

α) της χαμηλής ενέργεια ενεργοποίησης 

 β) της υψηλής συγκέντρωσης αντιδρώντων μορίων 

 γ) της υψηλής ενέργεια ενεργοποίησης 

Β.2 Σε μια χημική αντίδραση το ένζυμο... 

α) αυξάνει την ενέργεια ενεργοποίησης 

 β) ελαττώνει την ενέργεια ενεργοποίησης 

 γ) δεν επηρεάζει την ενέργεια ενεργοποίησης 

Γ. Επιλέξτε και παρακολουθείστε το σχετικό video «Enzyme function» από το φάκελο 

«Ένζυμα 1». Στη συνέχεια παρατηρείστε την παρακάτω εικόνα και απαντήστε στις 

ερωτήσεις. 

 
Γ.1 Ποιο είναι το ένζυμο και ποια τα υποστρώματα και τα προϊόντα; 

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

Γ.2 Να ονομάσετε την περιοχή Α. 

 ............................................ 
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Δ. Επιλέξτε το σχετικό animation «Enzyme Catalysis» από το φάκελο «Ένζυμα 1».  Κάνετε 

επιλογή στο κουμπί «Substrate» και παρακολουθείστε το animation. Στη συνέχεια κάνετε 

επιλογή στο κουμπί «Substrate+Enzyme» και παρακολουθείστε το 2
ο
 animation. Μετά και 

τα 2 animations να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με το μηχανισμό δράσης 

των ενζύμων.  

Δ.1 Απουσία ενζύμου, τα αντιδρώντα μόρια – υποστρώματα... 

α) αντιδρούν πιο αργά μεταξύ τους προς παραγωγή προϊόντων μορίων 

 β) αντιδρούν πιο γρήγορα μεταξύ τους προς παραγωγή προϊόντων μορίων 

 γ) δεν αντιδρούν καθόλου 

Δ.2 Σε μια χημική αντίδραση το ένζυμο... 

α) επιταχύνει την ταχύτητα της αντίδρασης 

 β) δεν επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης 

 γ) επιβραδύνει την ταχύτητα της αντίδρασης 

Δ.3 Για ποιο λόγο πρέπει να είναι συμπληρωματική η σχέση ενεργού κέντρου ενζύμου και 

υποστρωμάτων; 

α) Για να συνδεθούν πιο εύκολα τα υποστρώματα 

 β) Για να σπάσουν πιο εύκολα οι δεσμοί των υποστρωμάτων 

 γ) Για όλους τους παραπάνω λόγους 

 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματά σας να συμπληρώσετε τα κενά του εννοιολογικού χάρτη 

των ενζύμων που ακολουθεί.     cMap ENZYMES 

 

 
 

Ομαδική εργασία για το σπίτι:  

 

  Κάθε μια από τις 5 ομάδες να καταγράψει προϊόντα που συνήθως καταναλώνουμε στην 

καθημερινή ζωή, τα οποία περιέχουν ένζυμα. Καταγράψτε τα ένζυμα που περιέχονται σε αυτά 

και προσδιορίστε το ρόλο τους ως συστατικά των συγκεκριμένων προϊόντων. 

 

file:///C:/My%20Cmaps/ΕΝΖΥΜΑ.cmap
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2
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΖΥΜΩΝ                                                  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ                                                               

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΝΖΥΜΩΝ  

                                                                              ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΖΥΜΩΝ 
 

1η Δραστηριότητα 

 

Σκεφτείτε: 

 

  Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες και όπως διαπιστώσαμε από το 1
ο
 κεφάλαιο έχουν συγκεκριμένη 

δομή. Βάσει των πληροφοριών  που αποκομίσαμε αρχικά για τις πρωτεΐνες (τριτοταγή και 

τεταρτοταγή δομή, μετουσίωση) ποιες νομίζετε ότι μπορεί να είναι οι ιδιότητες των ενζύμων; 

 

 
Α. Συζητήστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας:  

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

  Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τις απόψεις της στην τάξη 

  Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας κάνοντας τις παρακάτω δραστηριότητες  

Β. Επιλέξτε και παρακολουθείστε το σχετικό video «Why enzymes» από το φάκελο «Ένζυμα 

2» και στη συνέχεια απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.  

Β.1 Η δράση των ενζύμων καθορίζεται από την ................................  δομή τους. 

Β.2 Αλλάζουν δομή τα ένζυμα κατά την αντίδραση με τα υποστρώματα; 

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

Γ. Επιλέξτε και παρακολουθείστε το σχετικό video «Enzyme specificity-2» από το φάκελο 

«Ένζυμα 2» και στη συνέχεια απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.  

Γ.1 Σε πόσα από τα υποστρώματα που παρακολουθήσατε έδρασε το κάθε ένζυμο; 

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

Γ.2 Πώς ονομάζεται η ιδιότητα αυτή των ενζύμων και σε τι οφείλεται; 

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

Δ. Επιλέξτε και παρακολουθείστε το σχετικό video «Enzyme denaturing» από το φάκελο   

«Ένζυμα 2» και στη συνέχεια απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.  



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 374 - 

Δ.1 Ποιος είναι ο παράγοντας που επηρεάζει τη δραστικότητα του ενζύμου; 

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

Δ.2 Με ποιον τρόπο επηρεάζεται δομικά το ένζυμο από τον παραπάνω παράγοντα; 

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

 

2η Δραστηριότητα 

 

Σκεφτείτε: 

 

  Όλοι οι οργανισμοί παράγουν ένζυμα. Για παράδειγμα στο στομάχι του ανθρώπου παράγονται 

λιπάσες και αμυλάσες για τη διάσπαση των λιπών και υδατανθράκων της τροφής. Οι 

μικροοργανισμοί που ζουν στους πάγους ή στα ηφαίστεια παράγουν επίσης ένζυμα. Βάσει των 

πληροφοριών αυτών ποιοι φυσικοί και χημικοί παράγοντες πιστεύετε ότι μπορούν να 

επηρεάσουν τη δράση των ενζύμων; 

Α. Συζητήστε στην ομάδα σας και σημειώστε τις σκέψεις σας:  

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

  Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τις απόψεις της στην τάξη 

  Ελέγξτε αν είναι σωστές οι απόψεις σας κάνοντας τις παρακάτω δραστηριότητες  

Β. Η αμυλάση διασπά το άμυλο σε μικρότερα κομμάτια. Η ταχύτητα με την οποία δρα 

εξαρτάται από τη  θερμοκρασία.  Τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα προέρχονται από 

ένα πείραμα που έγινε για να διαπιστωθεί η επίδραση της θερμοκρασίας στη δράση της  

αμυλάσης. Στο πείραμα αυτό σε καθέναν από τους  έξι δοκιμαστικούς  σωλήνες 

τοποθετήθηκαν 5ml διαλύματος αμύλου και 1ml αμυλάσης από τρεις οργανισμούς: άνθρωπος, 

ψυχρόφιλο βακτήριο και θερμόφιλο βακτήριο. 

 

Θ (
o
C)  20 25 30 35 40 45 

Χρόνος  

(sec)  

για την 

διάσπαση 

του  

αμύλου 

Αμυλάση από σάλιο 

ανθρώπου 

600 320 220 180 190 430 

Αμυλάση από 

ψυχρόφιλο βακτήριο 

250 300 450 - - - 

Αμυλάση από 

θερμόφιλο βακτήριο 

- - - 235 200 185 

 

Β.1 Σε ποια θερμοκρασία η κάθε αμυλάση λειτουργεί  άριστα;  

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

Β.2 Να αναφέρετε έναν άλλο παράγοντα που θα επηρέαζε τη δράση της  αμυλάσης. 

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

Β.3 Γιατί στο πείραμα η διάσπαση του αμύλου από άνθρωπο ελαττώνεται με τη θερμοκρασία 

πάνω από 40
o
C; Τι σημαίνουν – (μηδενική) ενεργότητα για τις άλλες αμυλάσες; 

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

Β.4 Ποιο καθημερινό προϊόν μπορεί να περιέχει αμυλάση; Ποια αμυλάση από τις τρεις 

συμφέρει από ενεργειακή άποψη να έχει το προϊόν αυτό και γιατί; 

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

Γ. Επιλέξτε το σχετικό animation «comp noncomp inhibitors» από το φάκελο «Ένζυμα 2».  

Στη συνέχεια απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Γ.1 Με ποιον τρόπο εμποδίζουν οι συναγωνιστικοί αναστολείς τη δράση των ενζύμων; 

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

Γ.2 Με ποιον τρόπο εμποδίζουν οι μη συναγωνιστικοί αναστολείς τη δράση των ενζύμων; 
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 ....................................................................................................................  

Δ. Επιλέξτε το σχετικό animation «Enzymes and Coenzymes» από το φάκελο «Ένζυμα 2».        

Στη συνέχεια απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Δ.1 Τι είναι οι συμπαράγοντες των ενζύμων και τα συνένζυμα; 

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

Δ.2 Ποιες γνωστές ουσίες ανήκουν στα συνένζυμα; 

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

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματά σας να συμπληρώσετε τα κενά του εννοιολογικού χάρτη 

των ενζύμων που ακολουθεί.     cMap ENZYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
Ο
 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΚΑΤΑΛΑΣΗ  

ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  

ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΣΗΣ 
 

Α. Γενικά για τη δράση του ενζύμου καταλάση 
 

  Το ένζυμο καταλάση παράγεται από το συκώτι και καταλύει τη μετατροπή του υπεροξειδίου 

του υδρογόνου (H2O2), δηλαδή του οξυζενέ, σε νερό (H2O) και αέριο οξυγόνο (O2). Το 

παραγόμενο οξυγόνο δημιουργεί φυσαλίδες. 

2H2O2    →      2 H2O  + O2 

 

 

Β. Πειραματική μελέτη δράσης της καταλάσης 
 

Εκτελέστε τα παρακάτω πειραματικά βήματα για τη μελέτη της δράσης της καταλάσης: 

1.  Σημειώστε 2 δοκιμαστικούς σωλήνες (H2O και H2O2) 

καταλάση 

file:///C:/My%20Cmaps/ΕΝΖΥΜΑ.cmap
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2.  Στον ένα σωλήνα προσθέστε 2 ml H2O2 και στον άλλο 2 ml H2O. 

3.  Προσθέστε σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα ένα κομμάτι από συκώτι, περίπου 1cm x 1cm. 

4.  Χρονομετρήστε πόση ώρα χρειάζονται οι φυσαλίδες οξυγόνου να φτάσουν το χείλος του 

δοκιμαστικού σωλήνα σε κάθε σωλήνα και καταγράψτε τα αποτελέσματα στον 

παρακάτω πίνακα. Ο σωλήνας με το νερό θα είναι και ο μάρτυρας με τον οποίο θα 

συγκριθούν τα επόμενα πειράματα. 

 

 Χρόνος 

Δοκιμαστικός σωλήνας με νερό  

Δοκιμαστικός σωλήνας με H2O2  

 

Γ. Σχεδιασμός πειραματικής διαδικασίας για τη μελέτη της επίδρασης  

της θερμοκρασίας στη δράση της καταλάσης 
 

  Έχετε στη διάθεσή σας τα παρακάτω υλικά. 

 Υπεροξείδιο του υδρογόνου H2O2 (οξυζενέ) 

 4 δοκιμαστικοί σωλήνες 

 Συκώτι μοσχαρίσιο νωπό 

 Συκώτι μοσχαρίσιο παγωμένο 

 Συκώτι μοσχαρίσιο βρασμένο 

 Νερό  

  Καταγράψτε τα πειραματικά βήματα για τη μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στη 

δράσης της καταλάσης, όπως έγινε και στο προηγούμενο πείραμα. Σε κάθε δοκιμαστικό 

σωλήνα καταγράψτε την υπόθεσή σας σχετικά με το αποτέλεσμα που περιμένετε και 

αιτιολογήστε την απάντησή σας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στη συνέχεια πραγματοποιήστε την πειραματική διαδικασία και ελέξτε αν συμφωνούν τα 

αποτελέσματα του κάθε πειράματος με την αρχική σας υπόθεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών και των σχημάτων ανήκει στην συγγραφέα. 

Δοκ 1 

......+...... 

Υπόθεση 1:...... 

Δοκ 2 

......+...... 

Υπόθεση 2: ........ 

 

Δοκ 3 

......+...... 

Υπόθεση 3:...... 

Δοκ 4 

......+...... 

Υπόθεση 4:....... 

Δοκ 1 

Αποτέλεσμα 1:... 

Δοκ 2 

Αποτέλεσμα 2:.... 

Δοκ 3 

Αποτέλεσμα 

3:..... 

Δοκ 4 

Αποτέλεσμα 4:.... 
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Κατασκευές – Μικρόκοσμος – Πειράματα 
 

Στυλιανακάκης Ιωάννης, Δάσκαλος, συνεργάτης Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων, styl_argia[a]yahoo.gr 

Γιαννενάκης Κωνσταντίνος, Δάσκαλος, 8/θ Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών Χανίων, 

kosgiann1980[a]gmail.com 

 

Εισαγωγή 
 

  Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο δημοτικό σχολείο έχει ως σκοπό την ερμηνεία 

και την κατανόηση του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε. Οι μαθητές λοιπόν θα πρέπει μέσα 

από αυτές να αποκτήσουν την ικανότητα ερευνητικής μεθοδολογίας και διάθεσης, να 

αναπτύξουν την κριτική ικανότητα και να μπορούν εν τέλει με τα παραπάνω να ερμηνεύουν 

καθημερινά φαινόμενα. 

  Ένας τρόπος για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι η ενεργή εμπλοκή των μαθητών 

σε πειραματικές διαδικασίες και στη χρήση απλών και καθημερινών υλικών για τη 

δημιουργία κατασκευών, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα διερεύνησης, πειραματισμού 

και ανακάλυψης. 

  Οι κατασκευές συμβάλλουν στην κατανόηση βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών, 

δίνοντας μικροσκοπικές εξηγήσεις φαινομένων. Η αλληλεπίδραση των κατασκευών με τους 

μαθητές, ηλικίας 6 – 11 ετών, θεωρείται δεδομένη, αφού έχουν δοκιμαστεί στην πράξη* με 

καταπληκτικά αποτελέσματα. Μπορούμε να πούμε ότι θεωρούνται πρωτότυπες, όχι ως προς 

τις έννοιες και τα φαινόμενα που ερμηνεύουν, αλλά ότι λειτουργούν στη πράξη. 

  Τέλος, οι κατασκευές που προτείνονται μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν από 

εκπαιδευτικούς ή μαθητές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η δε ποιότητα και 

αισθητική τους θεωρείται δεδομένη, αφού είναι απλές. 

 
* Στο Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων εδώ και πέντε συναπτά σχολικά έτη σε περισσότερους από πέντε χιλιάδες μαθητές. 

 

Κατασκευή 1: «Παίζοντας με τα ηλεκτρόνια» 

Μοντέλο ατόμου με βάση το πρότυπο του BOHR 
 

Υλικά  

 

 Κοφτάκι 

 Κοπίδι 

 Σύρμα χοντρό και λεπτό 

 Μπαλάκι πιγκ-πογκ 

 Σελοτέιπ 

 Μπίλιες 3 κόκκινες και 3 μαύρες 

 Κόλλα ή σιλικόνη 

 Πλαστελίνη πράσινη 

 

Οδηγίες κατασκευής 

 

  Κόψε δυο κομμάτια χοντρό σύρμα, το ένα 1 μέτρο μήκος και το άλλο 70 εκ. και φτιάξε δύο 

κύκλους, ένα μικρό και ένα μεγάλο (τροχιές ή στιβάδες του ατόμου). 

 

mailto:styl_argia@yahoo.gr
mailto:kosgiann1980@gmail.com
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  Κόλλησε τις τρεις κόκκινες και τις τρεις μαύρες μπίλιες μεταξύ τους και άφησέ τις αρκετή 

ώρα για να στεγνώσει η κόλλα ή η σιλικόνη (πρωτόνια και νετρόνια). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Με το λεπτό σύρμα δέσε τις έξι μπίλιες, σε ένα σημείο της περιφέρειας του μικρού κύκλου, 

έτσι ώστε να βρεθούν στο κέντρο του και από το ίδιο σημείο της περιφέρειας, δέσε το μικρό 

κύκλο με το μεγάλο, ώστε να είναι ομόκεντροι. 

  Με το κοπίδι άνοιξε στη μέση το μπαλάκι του πιγκ-πογκ και κλείσε μέσα του τις έξι μπίλιες 

με σελοτέιπ (πυρήνας). 

 

 
 
  Με την πλαστελίνη φτιάξε τέσσερα μικρά μπαλάκια. 

(ηλεκτρόνια). Κόλλησε δύο στο μικρό κύκλο (πρώτη ή 

εσωτερική τροχιά ή στιβάδα) και ένα στο μεγάλο κύκλο. 

(εξωτερική τροχιά ή στιβάδα).   
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  Κρέμασε την κατασκευή σου στον ορθοστάτη με «κλειστό» τον πυρήνα.  

 

                             
   Ηλεκτρικά ουδέτερο                          Θετικά φορτισμένο                        Αρνητικά φορτισμένο 

 

  Η κατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ενότητα της Εισαγωγής της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 

και στην ενότητα του Ηλεκτρισμού της Ε΄ τάξης καθώς και στο Γυμνάσιο. 

 

Κατασκευή 2: «Εξηγούμε με ένα … κολιέ» 

Μοντέλο διαστολής – συστολής 
 

Υλικά  

 

 Ελατήριο – Χάντρες 

 Δεματικό μικρό – Κοφτάκι  

 

Οδηγίες κατασκευής 

 

  Από το άνοιγμα κάθε χάντρας 

περνάμε το δεματικό, αλλά χωρίς να  

το ασφαλίσουμε. Ανοίγουμε το 

ελατήριο, λυγίζοντάς το, περνάμε το 

δεματικό και το ασφαλίζουμε. Κόβουμε το υπόλοιπο από το δεματικό, η χάντρα είναι έτοιμη. 

Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε για να δέσουμε όσες χάντρες θέλουμε. 
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  Το ελατήριο παίζει το ρόλο της μεταλλικής ράβδου και οι χάντρες το ρόλο των μορίων της 

ράβδου. Κατά τη διαστολή αυξάνεται ο κενός χώρος μεταξύ των μορίων και όχι το μέγεθός 

τους. Τα μόρια του σώματος παραμένουν αμετάβλητα. Η μάζα του σώματος παραμένει 

σταθερή και άρα η πυκνότητά του ελαττώνεται. 

 

 
  

  Το αντίθετο συμβαίνει όταν τα υλικά σώματα (στερεά, υγρά και αέρια) ψύχονται: Έχουμε 

μείωση του όγκου και του μήκους των σωμάτων, δηλαδή τη συστολή τους. Τα μόρια των 

σωμάτων παραμένουν αμετάβλητα. 

 

Κατασκευή 3: «Παίζοντας με τη θερμοκρασία» 
 

Υλικά 

 

 Μελαμίνη άσπρη, διαστάσεων 4 Χ 75 εκατοστά 

 Μετροταινία μεταλλική 

 Κόλλα 

 Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι  

 

Οδηγίες κατασκευής 

 

  Πάνω στη μελαμίνη με κόκκινο ανεξίτηλο μαρκαδόρο, 

σχεδιάζουμε την κλίμακα Celsius, υπολογίζοντας μισό 

εκατοστό για κάθε βαθμό. Οι βαθμοί πρέπει να είναι 

παραπάνω από 100, για να μπορούν οι μαθητές να 

βρίσκουν θερμοκρασίες κάτω από 0
ο
 C και πάνω από 100

ο
 

C.  

  Αφού βάψουμε το πίσω μέρος της μετροταινίας με μπλε 

ανεξίτηλο μαρκαδόρο, την στερεώνουμε στη πίσω πλευρά 

της μελαμίνης με πολύ δυνατή κόλλα. 

 Μετά από δύο ώρες περίπου, που η κόλλα 

έχει στεγνώσει και η μετροταινία έχει 

στερεωθεί τέλεια στη μελαμίνη, το 

θερμόμετρο είναι έτοιμο να «μετρήσει» 

θερμοκρασίες. Τραβώντας την ταινία από το 

μικρό δοχείο που «περιέχει το μπλε 

οινόπνευμα», βρίσκουμε θερμοκρασίες. Αν 

αφήσουμε σιγά – σιγά την ταινία, «το 

οινόπνευμα» επιστρέφει στο δοχείο του. 
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        0ο

 C – Λιώνει ο πάγος          100
ο
 C – Βράζει το νερό      36,6

ο
 C 

 

Κατασκευή 4: «Μήπως είστε … ερωτευμένοι;» 

Κατασκευή διαστολής αερίων 
 

Υλικά  

 

 Γυάλινη σφαιρική φιάλη ή λεπτό μπουκάλι αναψυκτικού 

 Γυάλινο λεπτό σωληνάκι 

 Φελλός ελαστικός με τρύπα 

 Σιλικόνη  

 Οινόπνευμα μπλε 

 Δοχείο με κρύο νερό και παγάκια  

 

Οδηγίες κατασκευής 

 

  Πέρασε το γυάλινο σωληνάκι από τη 

τρύπα του φελλού, κανονίζοντας να απέχει 

1 cm περίπου από τον πάτο της σφαιρικής 

φιάλης. Κόλλησε το σωληνάκι με το φελλό 

και από τις δύο βάσεις του με σιλικόνη. 

Άφησέ το μισή ώρα περίπου να στεγνώσει. 

Βάλε στη φιάλη μπλε οινόπνευμα σε ύψος 

2 cm περίπου. Τοποθέτησε το φελλό με το 

σωληνάκι στο στόμιο της φιάλης, 

πιέζοντάς τον. Το σωληνάκι, μέσα στη 

φιάλη, πρέπει να βρίσκεται 1 cm κάτω από 

την επιφάνεια του οινοπνεύματος. 

  «Βούτηξε» την κατασκευή μέσα στο κρύο νερό του δοχείου, θα παρατηρήσεις ότι η στάθμη 

του οινοπνεύματος μέσα στο σωληνάκι κατεβαίνει. 

  Αγκάλιασε και με τις δύο παλάμες σου για 15-20 δευτερόλεπτα τη συσκευή, θα 

παρατηρήσεις ότι η στάθμη του οινοπνεύματος μέσα στο σωληνάκι ανεβαίνει. 
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Κατασκευή 5: «Γίνομαι … φακίρης» 

Πίεση 
 

Υλικά 

 

 Κόντρα πλακέ θαλάσσης 

 Καρφιά 7 cm 

 Σφυρί 

 

   
 

  Ακούμπησε την παλάμη σου πάνω στα τρία καρφιά, ασκώντας λίγη δύναμη και με προσοχή.    

Ακούμπησε τώρα την παλάμη σου στα πολλά καρφιά και στήριξε το σώμα σου. Τι 

αισθάνεσαι; 
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Πείραμα 1: Ρουφάμε χυμό ή αέρα; 

Ατμοσφαιρική πίεση 
 

 

Υλικά 

 

 Σφαιρική φιάλη πυρίμαχη 

 Σωληνάκι γυάλινο με φελλό  

 Νερό 

 Καμινέτο 

 Λαβίδα  

 Διάφανο πλαστικό ποτήρι 

 Νερό με χρώμα  

 

Οδηγίες εκτέλεσης 

 

  Βάζουμε λίγο νερό στη φιάλη και την τοποθετούμε πάνω στο αναμμένο καμινέτο, μέχρι το 

νερό να βράσει, αλλά χωρίς να εξαερωθεί όλη η ποσότητα. Κλείνουμε το καμινέτο, 

κατεβάζουμε τη φιάλη με τη λαβίδα και εφαρμόζουμε στο στόμιό της το γυάλινο σωληνάκι. 

Γυρίζουμε τη φιάλη ανάποδα, με το σωληνάκι να βρίσκεται μέσα στο ποτήρι με το «χυμό».  

 

   
 

  Μέσα στη φιάλη έχει δημιουργηθεί υποπίεση, ο ατμοσφαιρικός αέρας πιέζει την επιφάνεια 

του χυμού και αυτός βρίσκοντας μοναδική διέξοδο το σωληνάκι, εισχωρεί μέσα στη φιάλη, 

σχηματίζοντας πίδακα. 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. Αποστολάκης Εμ., Παναγοπούλου Ελ., Σάββας ΣΤ., Τσαγλιώτης Ν., Μακρή β., 

Πανταζής Γ., Πετυρέα Κ., Σωτηρίου Σ., Τόλιας Β., Τσαγκογέωργα Αθ., Καλκάνης Γ. 

(2006). Ερευνώ και Ανακαλύπτω, βιβλίο δασκάλου Ε’- ΣΤ’ Δημοτικού. Αθήνα: 

ΟΕΔΒ, Έκδοση Α  
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2. Κόκκοτας Π., Ριζάκη Αικ., Χαβιάρης Π., Χατζή Μ. (2001). Φυσικές επιστήμες Ε’ ΣΤ’ 

τάξης, βιβλίο για το δάσκαλο. Αθήνα: ΟΕΔΒ, Έκδοση 2001  

3. Κόκκοτας Π. (2001). Διδακτική των φυσικών επιστημών. Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη, 

Έκδοση Δ 

4. Κουμαράς Π. (2000). Πειράματα φυσικών επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης. 

Αθήνα: ΟΕΔΒ, Έκδοση Α  

5. Paul G. Hewitt (1997). Οι έννοιες της φυσικής 1 και 2.  Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, 3
η
 Έκδοση 

6. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002). Πειράματα φυσικών επιστημών με υλικά 

καθημερινής χρήσης,. Αθήνα: ΟΕΔΒ 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 
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Μηχανοκίνητο αμαξίδιο GO-KART 
 

Μαθητές: Ταμιωλάκης Μιχάλης, Πηρουνάκης Γιάννης, Πετράκης Τίμων 

Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού, Ηρακλείου Κρήτης 

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : 

 

Σφακιανάκη Γεωργία, Φυσικός, mail[a]gym-n-alikarn.ira.sch.gr 

 

Α. Υλικά Κατασκευής 
 

1. Βενζινοκινητήρας  5,5 hp σπειρών 

2. Κουζινέτο UCP-205 25 mm και NIS UCP No 204 

3. Τροχαλία 60 x 1 x 13 

4. Τροχαλία 140 x 1 x 13 

5. Άξονας Φ20 

6. Τροχοί Φουσκωτοί (Metal) 300 – 4 

7. Τροχοί ραβδιστικού φουσκωτοί  

(Στην πορεία τους αντικαταστήσαμε με μεταλλικούς γιατί έσπασαν επειδή ήταν 

πλαστικοί) 

8. Δαγκάνα δίσκου ProMax κομπλέ 

9. Ντίζα ατσάλινη 

10. Ιμάντας Α.52 13 x 1320 

11. Πόμολα τιμόνι VRA 10 

12. Φύλλα Αλουμινίου 

13. Ανοξείδωτο συρματόσκοινο 

14. Πόμολα GETEK. K. 

15. Ράουλα σιδ. σφαίρ. Και Βασ. Κολ. Για Ράουλα 

16. Περ/χλία ασφαλείας 8 

17. Βάσεις αντιδόνησης Ιταλ. 88 30 x 30 

18. Ατέρμονας Σιδήρου Γαλβανιζέ 

19. Βάσεις αντιδόνησης Ιτάλ. Αθ. 30 x 20 

20. Βίδες και παξιμάδια 

 

Β. Διαδικασία Κατασκευής 
 

  Αρχικά ψάξαμε στο Internet για σχέδια που ταίριαζαν στις απαιτήσεις μας και είχαν μία 

λογική τιμή.  
  Έχοντας το σκελετό έτοιμο, αγοράσαμε 2 μεταλλικές ρόδες, 3 κουζινέτα, 1 δισκόφρενο και 

μία μεγάλη τροχαλία.  Όλα αυτά τα περάσσαμε με δυσκολία σε μία ράβδο (20 mm) και έτσι ο 

άξονας ήταν έτοιμος για τοποθέτηση! 

mailto:mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr
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  Στη συνέχεια αγοράσαμε τα σίδερα, τα κόψαμε και τα πήγαμε στον μάστορα για να μας τα 

κολλήσει. Μετά αφού είχαμε κολλήσει τα σίδερα βιδώσαμε πάνω τους τον ήδη 

προκατασκευασμένο άξονα. Αφού έιχαμε τοποθετήσει τις πίσω ρόδες σειρά είχαν οι 

μπροστινές, οι οποίες βιδώθηκαν πάνω στις βάσεις που είχαμε κατασκευάσει.  
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  Επίσης μαζί με τις ρόδες βάλαμε και τον άξονα που τις συνδέει μεταξύ τους και τις κρατάει 

σε παράλληλη θέση. Μόλις τα κάναμε αυτά τοποθετήσαμε και το σύστημα του τιμονιού, το 

οποίο αποτελείται από μία ντίζα (10 mm), η οποία συνδέεται στον μπροστινό συνδετικό και 

έχει 45 μοίρες κλίση, και ένα τιμόνι.  

 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Για την τοποθέτηση της μηχανής χρειαστήκαμε 4 αντικραδασμικές βάσεις οι οποίες  είναι 

στερεωμένες με βίδες πάνω σε μία λαμαρίνα (3 mm). Πάνω σε αυτές τις βάσεις βιδώθηκε και 

η μηχανή όπως φαίνεται στην εικόνα : 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Για τον έλεγχο της ταχύτητας  2 πετάλια τουλάχιστον ήταν αναγκαία. Γι’ αυτό τα 

κατασκευάσαμε όπως φαίνεται παρακάτω : 
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  Αφού βιδώθηκαν τα πετάλια, έπρεπε επιτέλους να μπει και το κάθισμα. Έτσι βιδώθηκε 

πάνω στο σκελετό όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Τέλος για να ονομαστεί το καρτ λειτουργικό έπρεπε να μπει και ο συμπλέκτης, ο οποίος 

αποτελείται από δύο τροχαλίες που τεντώνουν τον ιμάντα με το πάτημα της μανέτας. 

Ολοκληρώνοντας όλα τα παραπάνω βήματα το καρτ ήταν έτοιμο για Test – Drive. Το 

δοκιμάσαμε και είδαμε ότι όλα λειτουργούσαν καλά και έτσι το κατασκευαστικό μέρος έλαβε 

τέλος! 

Δυσκολίες: Ο συμπλέκτης ήταν δύσκολο να φτιαχτεί και το αρχικό μέταλλο που βάλαμε 

ήταν λεπτό και λύγισε με αποτέλεσμα να μην δουλεύει σωστά.  
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Γ. Αρχές και νόμοι φυσικής – χημείας που χρησιμοποιήθηκαν 
 

Στην Β΄ Γυμνασίου 
 

  Μάθαμε πως δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα ενός σώματος η να 

το παραμορφώσει. Εδώ εφαρμόζουμε το πρώτο, όταν οι ρόδες ασκούν δύναμη στο έδαφος 

και έτσι το καρτ κινείται. Επίσης ξέρουμε πως η δύναμη είναι  ανάλογη με τη μεταβολή της 

ταχύτητας. 

 

Στην Γ΄ Γυμνασίου 
 

  Μάθαμε πως ισχύς = ενέργεια / αντίστοιχο χρόνο                                                                       

Μονάδα Ισχύος = 1 Joule / sec  

  Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφές γύρω μας έτσι έχουμε θερμότητα (Από τη Χημεία 

ξέρουμε πως η καύση υδρογονανθράκων [βενζίνη εδώ] είναι ισχυρά εξώθερμη αντίδραση), 

κινητική ενέργεια, χημική ενέργεια κλπ. Στον βενζινοκινητήρα μας εδώ δημιουργούνται 

εκρήξεις κατά την καύση της βενζίνης. Έτσι δημιουργείται  επίσης μία παλινδρομική κίνηση 

καθώς συμπιέζεται το πιστόνι μέσα στον χώρο καύσης στον κύλινδρο. Το πιστόνι μεταφέρει 

την κίνηση αυτή στην μπιέλα και η μπιέλα στον στρόφαλο, όπου τελικά έχουμε περιστροφική 

κίνηση. Η κίνηση αυτή με τροχαλία οδηγείται στον άξονα των τροχών κι έτσι το αμαξίδιο 

μας κινείται.  

 

Βιβλιογραφία  
 

1. Φυσική Β΄ Γυμνασίου  

2. Φυσική Γ΄  Γυμνασίου  

3. Χημεία Β΄  Γυμνασίου 

4. Χημεία Γ΄  Γυμνασίου 

 

 
*Το copyright των φωτογραφιών ανήκουν στη συγγραφέα. 
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Μηχανοκίνητο ποδήλατο 
 

Μαθητής: Ταμιωλάκης Μιχάλης 

Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού, Ηρακλείου Κρήτης 

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : 

 

Σφακιανάκη Γεωργία, Φυσικός, mail[a]gym-n-alikarn.ira.sch.gr 

 

Α. Υλικά Κατασκευής 
 

1. Βενζινοκινητήρας  50cc 

2. Παλιό παιδικό ποδήλατο 

3. Αλυσίδα ποδηλάτου 

4. Γρανάζια 

5. Ιμάντας 

6. Τροχαλία 45 x 15 

7. Λαμαρίνα 3 mm 

8. 8πλέτα γραναζιών 

9. Ντεπόζιτο (έτοιμο της μηχανής) 

10. Ηλεκτρόδια 

11. Μεταλλάκτης ταχυτήτων 

12. Tire-up 

13. Σωληνάκι βενζίνης 

14. Ηλεκτρικά φώτα 

 

Β. Διαδικασία Κατασκευής 
   

  Αρχικά έβλεπα διάφορα βίντεο στο Internet και τυχαία βρήκα ένα βίντεο που είχε σχέση με 

ένα μηχανοκίνητο ποδήλατο. Από τότε και μετά ήθελα να φτιάξω και εγώ ένα αλλά το 

έβλεπα αδύνατο αφού δεν είχα μηχανή. Στη συνέχεια ο πατέρας μου, είπε τυχαία πως είχε μια 

παλιά μηχανή από ραβδιστικό που δεν την ήθελε γιατί δεν δούλευε. Τότε σκέφτηκα μήπως 

μπορούσα να  πραγματοποιήσω τη επιθυμία μου. Πήρα λοιπόν την  μηχανή,  την έβγαλα από 

τη βάση της, την διέλυσα και την ανακατασκεύασα αφού πρώτα την καθάρισα. Μετά τη 

δοκίμασα και είδα πως δούλευε! Αφού η μηχανή δούλευε έπρεπε να βρω και ένα ποδήλατο. 

Στη διάθεση μου είχα ένα MountenBike και ένα παιδικό ποδήλατο. Διάλεξα το παιδικό 

ποδήλατο γιατί μπορεί η κατασκευή να μην πετύχαινε και να χαλούσα το μεγάλο ποδήλατο 

που το χρησιμοποιούσα. Πήρα λοιπόν το μικρό ποδήλατο και το καθάρισα. Η επόμενη 

κίνηση που έκανα ήταν να κόψω τον μεσαίο σωλήνα και να κολλήσω την λαμαρίνα, όπου θα 

στηριζόταν η μηχανή μου. Μετά βίδωσα την μηχανή πάνω στη λαμαρίνα και σειρά είχε τώρα 

η μετάδοση της κίνησης. Γι’ αυτό έκοψα τα πετάλια του ποδηλάτου και κόλλησα στη θέση 

τους ένα γρανάζι 13 δοντιών και από την άλλη πλευρά κόλλησα την τροχαλία. Στη συνέχεια 

βίδωσα τo μεγάλο μπροστινό γρανάζι που πήρα απο τα πετάλια στην πίσω ρόδα. Τέλος 

έπρεπε να φτιάξω τον συμπλέκτη. Για τον συμπλέκτη πήρα μία τροχαλία και την βίδωσα στο 

σκελετό όπως φαίνεται στην εικόνα, έτσι ώστε όταν πατάς τη μανέτα ο ιμάντας να τεντώνει 

και να μεταδίδει την κίνηση στην ρόδα με αποτέλεσμα το ποδήλατο να κινείται. 

mailto:mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr
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  Αφού τα έκανα όλα αυτά δοκίμασα το ποδήλατο και παρατήρησα οτι η αλυσίδα έβγαινε και 

σφήνωνε στο κενό μεταξύ του μικρού γραναζιού και του σκελετού. Επειδή ήμουν στο χωριό 

μου, δεν είχα τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά για να σκεφτώ κάτι καλύτερο, και έτσι πήρα 

ένα πλαστικό καπάκι από κονσέρβα και του άνοιξα μία τρύπα στην μέση. Στην συνέχεια του 

έκανα μια τομή, έτσι όπως φαίνεται στην εικόνα, για να μπορέσει να μπεί μέσα στον άξονα.    

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Αφού ετοίμασα πλήρως το πλαστικό πήρα και άλλο ένα, λίγο μικρότερο, και έκανα ακριβώς 

το ίδιο πράγμα έτσι ώστε να είναι αρκετά για να καλύπτουν το κενό, όπου σφήνωνε η 

αλυσίδα. Μετά ξαναδοκίμασα το ποδήλατο και είδα ότι δεν είχε κανένα άλλο πρόβλημα, άρα 

ήταν έτοιμο!  

  Το κόστος της κατασκευής ήταν μικρό γιατί κάποια υλικά που χρησιμοποίησα τα είχαμε στο 

σπίτι όπως παλιό ποδήλατο, μηχανή ελαιοραβδιστικού κ.λ.π. 
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Γ. Αρχές και νόμοι φυσικής – χημείας που χρησιμοποιήθηκαν 
 

Στην Β΄ Γυμνασίου 
 

  Μάθαμε πως δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα ενός σώματος η να 

το παραμορφώσει. Επίσης ξέρουμε πως η δύναμη είναι  ανάλογη με τη μεταβολή της 

ταχύτητας. Αυτό συμβαίνει εδώ, όταν πατάς το γκάζι λίγο το ποδήλατο πηγαίνει σιγά. 

Δηλαδή η δύναμη που δίνεις στην μανέτα είναι ανάλογη με την ταχύτητα του ποδηλάτου (σε 

ίσιο δρόμο χωρίς εμπόδια).  

 

Στην Γ΄ Γυμνασίου 
 

  Μάθαμε πως :    
_

                                                                    

Μονάδα Ισχύος: 1 Watt = Joule / sec   

  Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφές γύρω μας έτσι έχουμε θερμότητα (Από τη Χημεία 

ξέρουμε πως η καύση υδρογονανθράκων [βενζίνη εδώ] είναι ισχυρά εξώθερμη αντίδραση), 

κινητική ενέργεια, χημική ενέργεια κλπ. Στον βενζινοκινητήρα μας εδώ δημιουργούνται 

εκρήξεις κατά την καύση της βενζίνης. Έτσι δημιουργείται  επίσης μία παλινδρομική κίνηση 

καθώς συμπιέζεται το πιστόνι μέσα στον χώρο καύσης, στον κύλινδρο. Το πιστόνι μεταφέρει 

την κίνηση αυτή στην μπιέλα και η μπιέλα με τη σειρά της στον στρόφαλο, όπου τελικά 

έχουμε περιστροφική κίνηση.  Η κίνηση αυτή με τροχαλία και με γρανάζια μεταφέρεται στον 

τροχό και έτσι το ποδήλατο κινείται.  

 

 Βιβλιογραφία  
 

1. Φυσική Β΄ Γυμνασίου  

2. Φυσική Γ΄ Γυμνασίου  

3. Χημεία Β΄ Γυμνασίου 

4. Χημεία Γ΄ Γυμνασίου 

 
 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκουν στη συγγραφέα. 
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Οι τηλεπικοινωνίες μέσα σε 3000 χρόνια άλλαξαν απλά μήκος κύματος 
 

Σωτηροπούλου Άννα, Φυσικός, υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Νομού Μεσσηνίας, asot61[a]otenet.gr 

Καρούνιας Διονύσιος, Φυσικός, 6
ο
 Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, galileolab[a]gmail.com 

Σπανού Ιωάννα, Χημικός, ,4
ο
 Γενικό Λύκειο Καλαμάτας 

Νικολαΐδης Άρης, Φυσικός, Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτα, protypofro[a]yahoo.gr 

Λεμπέση  Ελένη, Χημικός, Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτα, elebesi[a]gmail.com 

Σασαρώλη Αιμιλία, Δασκάλα, Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαμάτα, 

fbougas[a]bougas-school.gr 

 

Εισαγωγή 
 

  Οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν επινοήσει ένα πολύ αξιόπιστο σύστημα τηλεπικοινωνίας με τη 

χρήση του ορατού φωτός (φλόγα). Το σύστημα αυτό ακολουθεί την ίδια λογική που 

ακολουθούν και σήμερα οι τηλεπικοινωνίες, μόνο που στη σύγχρονη εποχή και με την 

τεχνολογία που διαθέτουμε, η επικοινωνία έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη και φυσικά δε 

χρησιμοποιείται μόνο το ορατό φως αλλά κυρίως η μικροκυματική ακτινοβολία. Δίνεται 

λοιπόν η ευκαιρία, μέσα από τη μελέτη των αρχαίων τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας και των 

χρησιμοποιούμενων πρωτόκολλων επικοινωνίας, να εισάγουμε τους μαθητές στις σημερινές 

τεχνολογίες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν.  

 

Πυρσοί και Φρυκτωρίες – τρεις χιλιάδες χρόνια πριν… 
 

  Οι αρχαίοι Έλληνες μετέδιδαν μηνύματα σε μεγάλες αποστάσεις, με σήματα φωτιάς. Τα 

φωτεινά σήματα τα ονόμαζαν «πυρσούς» ή «φρυκτούς».  

  Γνωστότερο παράδειγμα τέτοιου μηνύματος είναι η είδηση της πτώσης της Τροίας. Το 

μήνυμα έφτασε μέσα σε ένα βράδυ από την Τροία στις Μυκήνες. 

  Για την αναμετάδοση των σημάτων αυτών ήταν απαραίτητα ειδικά κτίσματα, οι 

φρυκτωρίες (φρυκτός = πυρσός και ώρα = φροντίδα), κτισμένα σε υπερυψωμένα εδαφικά 

σημεία ώστε να φαίνονται καλά. Κάθε φρυκτωρία περιλάμβανε «δύο τοίχους με ύψος 

αναστήματος ανδρός» και τη δυνατότητα ανάρτησης πέντε πυρσών στον καθένα.  

  Μεταξύ των τοίχων υπήρχε ειδική «διόπτρα» (σκοπευτική διάταξη δύο αυλίσκων) για τη 

διάκριση από το «φρυκτωρό» των δεξιών ή αριστερών πυρσών της απέναντι φρυκτωρίας.  

  Για να γίνει η συνεννόηση ανάμεσα στον αποστολέα και τον παραλήπτη του μηνύματος 

υπήρχε ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, δηλαδή ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών για την 

ανταλλαγή δεδομένων. 

  Θα περιγράψουμε παρακάτω το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε στις 

φρυκτωρίες: 

  Αρχικά γίνεται η κωδικοποίηση των δεδομένων. Το πλήθος των στοιχείων του αλφάβητου 

διαιρείται σε πέντε μέρη ανά πέντε γράμματα. Το 

τελευταίο μέρος θα είναι ελλιπές κατά ένα γράμμα. 

  Σε κάθε φρυκτωρία υπάρχει πινακίδα με τον πίνακα-

κώδικα. 

 

  Έναρξη επικοινωνίας γίνεται ως εξής: 

  Αυτός ο οποίος πρόκειται να αναγγείλει κάτι, σηκώνει 

δυο πυρσούς και περιμένει μέχρις ότου σηκώσει, επίσης 

 1 2 3 4 5 

1 Α Β Γ Δ Ε 

2 Ζ Η Θ Ι Κ 

3 Λ Μ Ν Ξ Ο 

4 Π Ρ Σ Τ Υ 

5 Φ Χ Ψ Ω  

mailto:asot61@otenet.gr
mailto:galileolab@gmail.com
mailto:protypofro@yahoo.gr
mailto:elebesi@gmail.com
mailto:fbougas@bougas-school.gr
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δύο πυρσούς, και ο άλλος. Στη συνέχεια κατεβάζουν και οι δύο τους πυρσούς.  Έτσι 

σηματοδοτείται το ξεκίνημα της μεταξύ τους επικοινωνίας.  

  

 Η αποστολή μηνύματος: 

  Οι αριστεροί πυρσοί από το μέρος του αποστολέα του μηνύματος αναφέρονταν στον αριθμό 

της κάθετης στήλης, ενώ οι δεξιοί στον αριθμό της οριζόντιας γραμμής του πίνακα – κώδικα. 

Για παράδειγμα, όταν ανάβονταν δύο αριστεροί πυρσοί και τρεις δεξιοί, γινόταν εκπομπή του 

γράμματος «Θ». 

  Ο παραλήπτης του μηνύματος μεταφράζει το μήνυμα των πυρσών ανάποδα. Οι αριστεροί 

πυρσοί αναφέρονται στον αριθμό της οριζόντιας γραμμής ενώ οι δεξιοί στον αριθμό της 

κάθετης στήλης.  

  Οι πληροφορίες μεταφέρονται σε πακέτα δεδομένων. Κάθε πακέτο αντιστοιχεί σε ένα 

γράμμα του ελληνικού αλφάβητου. 

  Το δίκτυο των φρυκτωριών κάλυπτε μεγάλο μέρος του Ελλαδικού χώρου. 

 

Τα σημερινά μέσα επικοινωνίας 
 

  Σήμερα επικοινωνούμε με σταθερά τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Για τη 

μεταξύ τους σύνδεση χρησιμοποιούνται καλώδια, οπτικές ίνες, πομποί και δέκτες 

μικροκυματικής ακτινοβολίας και βέβαια δορυφόροι. 

  Η ταχύτητα «εγγραφής» του μηνύματος είναι δραματικά μεγαλύτερη. Αρκεί απλά να 

μιλήσουμε ή να πληκτρολογήσουμε κάτι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας. Η ταχύτητα 

μεταβίβασης όμως του μηνύματος ανάμεσα στις συσκευές μας δε διαφέρει καθόλου από 

αυτήν ανάμεσα στις αρχαίες φρυκτωρίες και δεν είναι άλλη από την ταχύτητα του φωτός.  

Φυσικά υπάρχουν πολλά είδη των δικτύων και συσκευών που συνδέονται πάνω σε αυτά τα 

δίκτυα. Για το λόγω αυτό είναι πολλά και διαφορετικά τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται. 

 

Τα πιο γνωστά πρωτόκολλα επικοινωνίας 

 

 Xmodem, Zmodem, Ymodem, Kermit: Απλά πρωτόκολλα επικοινωνίας για 

σύνδεση μέσω modem. Διαφέρουν ως προς το μέγεθος του πακέτου που 

χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων. 

 Ethernet: Το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο επικοινωνίας σε τοπικά δίκτυα. 

 Token Ring: Πρωτόκολλο επικοινωνίας που βασίζεται στη ύπαρξη ενός ειδικού 

πακέτου (σκυτάλη) που ταξιδεύει μέσα στο δίκτυο. Ο υπολογιστής που είναι 

ιδιοκτήτης του πακέτου, έχει τον έλεγχο του δικτύου, και μπορεί να αποστείλει 

δεδομένα. 

 FDDI: Πρωτόκολλο επικοινωνίας για δίκτυα μεγάλων ταχυτήτων με οπτικές ίνες. 

Χρησιμοποιείται κυρίως σε δίκτυα κορμού (backbone) που συνενώνουν μικρότερα 

δίκτυα Ethernet. 

 ΑΤΜ: Πρωτόκολλο που υποστηρίζει πολύ μεγάλες ταχύτητες επικοινωνίας. 

 Frame Relay: Άλλο ένα πρωτόκολλο για δίκτυα κορμού υψηλών ταχυτήτων. 

 Power Talk: Πρωτόκολλο επικοινωνίας για υπολογιστές Apple Macintosh. 

 X.25: Διεθνές πρότυπο για δίκτυα μεταγωγής πακέτου. 

 TCP/IP: Πρωτόκολλο περιγραφής των πακέτων που μεταδίδονται σε ένα δίκτυο. 

Είναι το πλέον διαδεδομένο πρωτόκολλο στο Διαδίκτυο. 
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    Η κωδικοποίηση των χαρακτήρων γίνεται με δυαδικά ψηφία (0 ή 1) 

    Στην πιο απλή μορφή κωδικοποίησης, κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε 8 δυαδικά ψηφία (8 

bits). 

  1 bit = 1 δυαδικό ψηφίο, δηλαδή 0 ή 1 

  Παράδειγμα κωδικοποίησης χαρακτήρων είναι ο πίνακας ASCII: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ASCII 

Δυαδικό Χαρακτήρας Δυαδικό Χαρακτή

ρας 

Δυαδικό Χαρακτήρας 

00000000 [NULL] 00101011 + 01010110 V 

00000001 [START OF 

HEADING] 

00101100 , 01010111 W 

00000010 [START OF 

TEXT] 

00101101 - 01011000 X 

00000011 [END OF TEXT] 00101110 . 01011011 [ 

00000100 [END OF 

TRANSMISSION] 

00101111 / 01011100 \ 

00000101 [ENQUIRY] 00110000 0 01011101 ] 

00000110 [ACKNOWLEDG

E] 

00110001 1 01011110 ^ 

00000111 [BELL] 00110010 2 01011111 _ 

00001000 [BACKSPACE] 00110011 3 01100000 ` 

00001001 [HORIZONTAL 

TAB] 

00110100 4 01100001 a 

00001010 [LINE FEED] 00110101 5 01100010 b 

00001011 [VERTICAL TAB] 00110110 6 01100011 c 

00001100 [FORM FEED] 00110111 7 01100100 d 

00001101 [CARRIAGE 

RETURN] 

00111000 8 01100101 e 

00001110 [SHIFT OUT] 00111001 9 01100110 f 

00001111 [SHIFT IN] 00111010 : 01100111 g 

00010000 [DATA LINK 

ESCAPE] 

00111011 ; 01101000 h 

00010001 [DEVICE 

CONTROL 1] 

00111100 < 01101001 i 

00010010 [DEVICE 

CONTROL 2] 

00111101 = 01101010 j 

00010011 [DEVICE 

CONTROL 3] 

00111110 > 01101011 k 

00010100 [DEVICE 

CONTROL 4] 

00111111 ? 01101100 l 

00010101 [NEGATIVE 

ACKNOWLEDGE

] 

01000000 @ 01101101 m 

00010110 [SYNCHRONOUS 

IDLE] 

01000001 A 01101110 n 

00010111 [ENG OF TRANS. 01000010 B 01101111 o 
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BLOCK] 

00011000 [CANCEL] 01000011 C 01110000 p 

00011001 [END OF 

MEDIUM] 

01000100 D 01110001 q 

00011010 [SUBSTITUTE] 01000101 E 01110010 r 

00011011 [ESCAPE] 01000110 F 01110011 s 

00011100 [FILE 

SEPARATOR] 

01000111 G 01110100 t 

00011101 [GROUP 

SEPARATOR] 

01001000 H 01110101 u 

00011110 [RECORD 

SEPARATOR 

01001001 I 01110110 v 

00011111 [UNIT 

SEPARATOR] 

01001010 J 01110111 w 

00100000 [SPACE] 01001011 K 01111000 x 

00100001 ! 01001100 L 01111001 y 

00100010 “ 01001101 M 01111010 z 

00100011 # 01001110 N 01111011 { 

00100100 $ 01001111 O 01111100 | 

00100101 % 01010000 P 01111101 } 

00100110 & 01010001 Q 01111110 ~ 

00100111 ` 01010010 R 01111111 [DEL] 

00101000 ( 01010011 S   

00101001 ) 01010100 T   

00101010 * 01010101 U   

 

  Ας δούμε ένα παράδειγμα αποστολής μηνύματος το οποίο ονομάζεται συγχρονισμένης 

μετάδοσης. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

 Αποστέλλεται 2 φορές ο χαρακτήρας συγχρονισμού SYN, δηλαδή 00010110, για να 

σηματοδοτήσει την έναρξη του μηνύματος 

 Αποστέλλονται οι χαρακτήρες του μηνύματος. 

 Το τέλος του μηνύματος σηματοδοτείται από το χαρακτήρα τερματισμού ΕΟΒ (End 

Of Block), 00010110 

 

Έτσι για να σταλεί το μήνυμα ΗΤΡΟΙΑΕΠΕΣΕ (οι αρχαίοι Έλληνες δε χρησιμοποιούσαν 

κενά), θα στέλναμε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε στο 

παράδειγμά μας, το εξής: 

 

00010110 00010110 10000110 10010010 10010000 10001110 10001000 

10000000 10000100 10001111 10000100 10010001 10000100 00010110 
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Ομοιότητες και διαφορές τότε και τώρα 

 

Χαρακτηριστικό επικοινωνίας Μοιάζουν Διαφέρουν 

Ταχύτητα μετάδοσης σήματος         

Ταχύτητα «εγγραφής» του μηνύματος           

Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων           

Ασφάλεια           

Κωδικοποίηση χαρακτήρων         

Ύπαρξη πρωτοκόλλου επικοινωνίας         

 

Κατασκευή 
 

  Η κατασκευή αποτελείται από δύο «φρυκτωρίες» κατασκευασμένες από χαρτόνι. Αντί για 

πυρσούς χρησιμοποιούμε λαμπτήρες, τους οποίους ανάβουμε και σβήνουμε με διακόπτες. 

  Οι λαμπτήρες κάθε «φρυκτωρίας» είναι συνδεδεμένοι παράλληλα σύμφωνα με το επόμενο 

σχήμα  

 
  Ανάβοντας τους λαμπτήρες, σύμφωνα με το χρησιμοποιούμενο πίνακα κωδικοποίησης 

χαρακτήρων στέλνουμε το μήνυμα από τη μια φρυκτωρία στην άλλη, ακριβώς όπως οι 

αρχαίοι Έλληνες έστελναν τα δικά τους μηνύματα ανάβοντας τους πυρσούς. 

 

Υλικά κατασκευής Κόστος 

20 λάμπες Ε12 4,13 € 

20 διακόπτες  20,00€ 

2 ρευματολήπτες με 

καλώδιο 

Από χαλασμένες ηλεκτρικές συσκευές 

Ξύλο 91cm 19 cm Είχε περισσέψει στο εργαστήριο από παλιότερη κατασκευή 

Πεπιεσμένο χαρτόνι Από δειγματολόγια πλακιδίων 

Καλώδια Από κομμάτια καλωδίων που υπήρχαν στο εργαστήριο 

Βίδες 0,50 € 

Συνολικό κόστος 24,63€ 

 

  Αρχικά κόβουμε το  ξύλο σε τέσσερα κομμάτια. Δύο κομμάτια με διαστάσεις 76 cm 9,5 

cm και δύο με διαστάσεις 15 cm 9,5 cm. 
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Στα μεγάλα κομμάτια ανοίγουμε οπές με τρυπάνι  διαμέτρου 12 mm έως 1-2 mm από την 

κάτω μεριά (1). Εκεί θα τοποθετηθούν οι λαμπτήρες. Μέσα σε κάθε μία από τις οπές 

βιδώνουμε και από μία βίδα, η οποία αποτελεί τον ένα ακροδέκτη του ντουί της λάμπας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Πάνω από κάθε μία οπή κάνουμε άλλες δύο, με το ίδιο 

τρυπάνι, οι οποίες εφάπτονται η μία στην άλλη και 

διαπερνούν το ξύλο. Το συνολικό κενό λιμάρεται 

κατάλληλα ώστε να χωρά σε αυτό ο διακόπτης (2). Κάθε 

διακόπτης ενώνεται με καλώδιο με τη βίδα και τον επόμενο 

διακόπτη.  

  Στην πλαϊνή πλευρά του ξύλου γίνονται μικρές οπές, έτσι 

ώστε η κάθε μια να βγαίνει κάθετα στην οπή του λαμπτήρα 

σε βάθος 3 mm περίπου από την επιφάνεια. Εκεί περνά 

σύρμα περιέλιξης, απαλλαγμένο από τη μόνωση στη φλόγα  

του λύχνου. Αυτό αποτελεί το δεύτερο ακροδέκτη του 

ντουί της λάμπας. Μέσα στην οπή λυγίζουμε το σύρμα, έτσι ώστε να εφάπτεται του ξύλου 

και να μπορούν να βιδώνουν οι λαμπτήρες όπως σε ένα ντουί του εμπορίου. Τα σύρματα 

περιέλιξης που βγαίνουν από τα ντουί ενώνονται πάνω σε οριζόντιο καλώδιο, στην πλαϊνή 

πλευρά του ξύλου. 

  Το οριζόντιο καλώδιο της πλαϊνής πλευράς και ο τελευταίος διακόπτης ενώνονται με το 

καλώδιο του ρευματολήπτη. 

  Τα μικρά κομμάτια του ξύλου χρησιμοποιούνται απλά για πόδια. 

  Με το πεπιεσμένο χαρτόνι κατασκευάζουμε τους τοίχους των «φρυκτωριών» και το βουνό 

στο οποίο βρίσκονται. Τα κομμάτια κόβονται σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

 

 

1 2 
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Και μετά τη συναρμολόγηση η διάταξή μας είναι η εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Με τον ίδιο τρόπο κατασκευάζουμε μια δεύτερη «φρυκτωρία», έτσι ώστε να μπορούμε να 

στέλνουμε τα μηνύματά μας από τη μια στην άλλη. 

 

 

Σχόλια 
 

  Με την κατασκευή μας προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό ένα ιδιαίτερα οργανωμένο 

σύστημα τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, το οποίο βασίζεται 
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στην ίδια λογική (κωδικοποίηση χαρακτήρων – πρωτόκολλα επικοινωνίας) στην οποία 

βασίζονται και οι σύγχρονες τηλεπικοινωνίες. Μέσα από τις ομοιότητες αλλά και τις 

διαφορές ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν πιστεύουμε ότι οι μαθητές μας θα μπορέσουν 

να κατανοήσουν καλύτερα και ευκολότερα τον τρόπο λειτουργίας της σημερινής τεχνολογίας 

αλλά και την ανάγκη ύπαρξης πρωτόκολλων επικοινωνίας σε κάθε σύστημα 

τηλεπικοινωνιών. Άλλωστε, με απλά λόγια, εκεί που πριν 3000 χρόνια χρησιμοποιήθηκε το 

ορατό φώς, σήμερα χρησιμοποιούνται τα μικροκύματα. 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΟΤΕ, μισός 

αιώνας Ιστορία, ΜΝΗΜΕΣ, ΑΘΗΝΑ 1999 

2. Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Υπολογιστών, Τόμος Ι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Αθήνα 2000 

3. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, ΑΙΣΧΥΛΟΥ, ΚΑΚΤΟΣ 1992 

4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Αθήνα 1999 

5. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΗΣΙΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2000 

6. ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ, Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, 

περιοδικό ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τ. 1481 

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 
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Εφαρμογή του θερμοηλεκτρικού φαινομένου:  

Κατασκευή ενός μικρού ψυγείου με χρήση πλακιδίου Peltier 
 

Τσιαντούλας Αναστάσιος, Φυσικός, Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού, 

tastsiad[a]hotmail.com 

 

Εισαγωγή 
 

  Τα θερμοηλεκτρικά φαινόμενα, συνίστανται στην μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε 

ηλεκτρική, ή στην χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για την μετακίνηση θερμότητας. Οι 

θερμοηλεκτρικές γεννήτριες (TE Generators – TEG) είναι στερεάς κατάστασης πηγές 

ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι θερμοηλεκτρικοί ψύκτες (TE coolers – TEG) είναι στερεάς 

κατάστασης αντλίες θερμότητος. 

 

Το φαινόμενο Seebeck 
 

  Το απλό ανοικτό κύκλωμα του σχήματος που ακολουθεί, παριστάνει ένα θερμοζεύγος. Οι 

κλάδοι του α και β, αποτελούνται από διαφορετικά αγώγιμα υλικά. Στην περίπτωση που οι 

επαφές Α και Β διατηρούνται σε διαφορετικές θερμοκρασίες Τ1>Τ2, στα άκρα Γ και Δ 

εμφανίζεται μια ηλεκτρεγερτική δύναμη Eαβ. 

  Το φαινόμενο αυτό, ονομάζεται φαινόμενο Seebeck και η σταθερά αναλογίας  

Sαβ = dEαβ / dT, συντελεστής Seeebeck ή ακριβέστερα διαφορικός συντελεστής  Seeebeck ααβ, 

επειδή εκφράζει την διαφορά των απόλυτων συντελεστών Seebeck του καθενός υλικού: Sαβ = 

Sα - Sβ. 

  Για μικρές θερμοκρασιακές διαφορές, η σχέση είναι γραμμική: Eαβ = Sαβ 
.
 (T1 - T2).  

  Το πρόσημο του Sαβ είναι θετικό αν η Eαβ, όταν το κύκλωμα κλείσει, προκαλεί ρεύμα 

δεξιόστροφης φοράς. Μετράται σε V/K ή συνηθέστερα σε μV/K. 

  Η ιδιότητα αυτή του θερμοζεύγους, χρησιμοποιείται ευρέως για την μέτρηση θερμοκρασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το φαινόμενο Peltier 
 

  Αν στα σημεία Γ και Δ του θερμοζεύγους προστεθεί  μια πηγή ΗΕΔ, ώστε να δημιουργηθεί 

ένα ρεύμα εντάσεως Ι, τότε ένα ποσό θερμότητας Q απάγεται (στη μονάδα του χρόνου) από 

την επαφή Α, ενώ αντίστοιχα το ίδιο ποσό απορροφάται από την επαφή Β (βλέπε στο σχήμα 

που ακολουθεί). Το αποτέλεσμα είναι η θέρμανση της επαφής Α και η ψύξη της επαφής Β. 

Το φαινόμενο αυτό, που είναι ουσιαστικά αντίστροφο του φαινομένου Seebeck, ονομάζεται 

φαινόμενο Peltier.  Ο λόγος παβ = Q/I, όπου παβ = πα + πβ , ονομάζεται συντελεστής Peltier  ή 

ακριβέστερα αθροιστικός συντελεστής Peltier παβ, επειδή εκφράζει το άθροισμα των 

απόλυτων συντελεστών Peltier των δυο υλικών. Το πρόσημο του παβ είναι θετικό όταν για την 

mailto:tastsiad@hotmail.com
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δεξιόστροφη φορά της έντασης η επαφή Α θερμαίνεται ενώ η Β ψύχεται και μετράται σε 

W/A ή σε V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή 
 

  Το φαινόμενο Peltier αξιοποιήθηκε στην παρούσα κατασκευή με χρήση ενός TEG 

(TEC12706) για την λειτουργία ενός μικρού ψυγείου. Η τροφοδοσία του πλακιδίου Peltier 

γίνεται με τρεις πηγές ονομαστικής ΗΕΔ 6 V (στην πράξη μικρότερης, καθώς 

χρησιμοποιούνται συστοιχίες 4 επαναφορτιζόμενων μπαταριών τύπου ΑΑ, με ΗΕΔ περ. 5 V) 

που συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα. Αυτό δίνει ένα ρεύμα λειτουργίας περίπου 1 Α. Για 

την απαγωγή της θερμότητας χρησιμοποιείται ψύκτρα και ανεμιστήρας.  

  Η επαναφόρτιση των μπαταριών γίνεται με δύο τρόπους: 

Α) Με χρήση τροφοδοτικού υπολογιστή, με τάση εξόδου 20-23 V. 

Β) Από τη μπαταρία του αυτοκινήτου, με χρήση κατάλληλου ρευματολήπτη από την υποδοχή 

του αναπτήρα. 

  Για να λειτουργεί το κύκλωμα με αυτές τις τρεις διαφορετικές ονομαστικές τάσεις («6 V», 

«12 V», «18 V») σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κύκλωμα φόρτισης – εκφόρτισης με χρήση 

διόδων, έτσι ώστε η επιλογή της κατάλληλης τάσης να γίνεται με τη βοήθεια ενός μόνο 

μεταγωγού διακόπτη τύπου DPDT. Ένα δίχρωμο LED συνδέθηκε σε κατάλληλα σημεία του 

κυκλώματος (σημεία Ν1-Ρ3 στο δεύτερο σχήμα) ώστε το χρώμα του να υποδεικνύει την 

κατάσταση λειτουργίας του κυκλώματος (πράσινο: φόρτιση «18 V», κόκκινο: εκφόρτιση «6 

V»). Κατά τη σύνδεση με τη μπαταρία του αυτοκινήτου, που μπορεί να δώσει υψηλά 

ρεύματα της τάξης των 4–5 Α, το κύκλωμα έχει σχεδιαστεί ώστε να φορτίζει τις μπαταρίες 

ενώ παράλληλα λειτουργεί με υψηλή απόδοση ψύξης στα 12 V. Μια ασφάλεια στιγμιαίας 

τήξης προστατεύει το πλακίδιο Peltier από υψηλά ρεύματα (π.χ. από λάθος θέση του 

μεταγωγού ενώ φορτίζουμε στα 18 V). 

  Το βασικό κύκλωμα απεικονίζεται στις επόμενες σελίδες. 
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 Η κατασκευή του κουτιού του ψυγείου έγινε από κόντρα πλακέ πάχους 10 χιλιοστών και 

μπάλσα πάχους 4 χιλιοστών. Για τη μόνωση, χρησιμοποιήθηκε φελιζόλ πάχους 10 χιλιοστών 

περίπου, παρμένο από συσκευασία παγωτών ενός σούπερ μάρκετ, και blue dow (εξηλασμένη 

πολυστερίνη) πάχους 20 χιλιοστών, αγορασμένη από κατάστημα με οικοδομικά υλικά. 

Ακολουθούν βασικά σχήματα από το σχέδιο της κατασκευής: 
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Τέλος, ακολουθούν φωτογραφίες από τα διάφορα στάδια των δοκιμών και της κατασκευής: 
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Συμπεράσματα 
 

  Το «ψυγειάκι» λειτουργεί με αυτονομία περίπου μίας ώρας, και καταφέρνει να 

δημιουργήσει θερμοκρασιακή διαφορά της τάξης των 20 βαθμών τουλάχιστον – καλύτερη 

απόδοση έχει όταν λειτουργεί με τροφοδοσία από τη μπαταρία του αυτοκινήτου. 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. http://www.eng.ucy.ac.cy/kyratsi/thermoelectrics/thermo_phe.html 

2. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/227422/ETC2/TEC1-12706.html 

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Switch 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 

http://www.eng.ucy.ac.cy/kyratsi/thermoelectrics/thermo_phe.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/227422/ETC2/TEC1-12706.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Switch
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Εφαρμογή του θερμοηλεκτρικού φαινομένου:  

Αρχή Λειτουργίας μιας Θερμικής Μηχανής 
 

Τσιαντούλας Αναστάσιος, Φυσικός, Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού, 

tastsiad[a]hotmail.com 

 

Εισαγωγή 
 

  Τα θερμοηλεκτρικά φαινόμενα, συνίστανται στην μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε 

ηλεκτρική, ή στην χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για την μετακίνηση θερμότητας. Οι 

θερμοηλεκτρικές γεννήτριες (TE Generators - TEG) είναι στερεάς κατάστασης πηγές 

ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι θερμοηλεκτρικοί ψύκτες (TE coolers – TEG) είναι στερεάς 

κατάστασης αντλίες θερμότητος. 

 

Το φαινόμενο Seebeck 
 

  Το απλό ανοικτό κύκλωμα του σχήματος που ακολουθεί, παριστάνει ένα θερμοζεύγος. Οι 

κλάδοι του α και β, αποτελούνται από διαφορετικά αγώγιμα υλικά. Στην περίπτωση που οι 

επαφές Α και Β διατηρούνται σε διαφορετικές θερμοκρασίες Τ1>Τ2, στα άκρα Γ και Δ 

εμφανίζεται μια ηλεκτρεγερτική δύναμη Eαβ. 

  Το φαινόμενο αυτό, ονομάζεται φαινόμενο Seebeck και η σταθερά αναλογίας  

Sαβ = dEαβ / dT, συντελεστής Seeebeck ή ακριβέστερα διαφορικός συντελεστής  Seeebeck ααβ, 

επειδή εκφράζει την διαφορά των απόλυτων συντελεστών Seebeck του καθενός υλικού: Sαβ = 

Sα - Sβ. 

  Για μικρές θερμοκρασιακές διαφορές, η σχέση είναι γραμμική: Eαβ = Sαβ 
.
 (T1 - T2).  

  Το πρόσημο του Sαβ είναι θετικό αν η Eαβ, όταν το κύκλωμα κλείσει, προκαλεί ρεύμα 

δεξιόστροφης φοράς. Μετράται σε V/K ή συνηθέστερα σε μV/K. 

  Η ιδιότητα αυτή του θερμοζεύγους, χρησιμοποιείται ευρέως για την μέτρηση θερμοκρασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το φαινόμενο Peltier 
   

  Αν στα σημεία Γ και Δ του θερμοζεύγους προστεθεί  μια πηγή ΗΕΔ, ώστε να δημιουργηθεί 

ένα ρεύμα εντάσεως Ι, τότε ένα ποσό θερμότητας Q απάγεται (στη μονάδα του χρόνου) από 

την επαφή Α, ενώ αντίστοιχα το ίδιο ποσό απορροφάται από την επαφή Β (βλέπε στο σχήμα 

που ακολουθεί). Το αποτέλεσμα είναι η θέρμανση της επαφής Α και η ψύξη της επαφής Β. 

Το φαινόμενο αυτό, που είναι ουσιαστικά αντίστροφο του φαινομένου Seebeck, ονομάζεται 

φαινόμενο Peltier.  Ο λόγος παβ = Q/I, όπου παβ = πα + πβ , ονομάζεται συντελεστής Peltier  ή 

ακριβέστερα αθροιστικός συντελεστής Peltier παβ, επειδή εκφράζει το άθροισμα των 

απόλυτων συντελεστών Peltier των δυο υλικών. Το πρόσημο του παβ είναι θετικό όταν για την 
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δεξιόστροφη φορά της έντασης η επαφή Α θερμαίνεται ενώ η Β ψύχεται και μετράται σε 

W/A ή σε V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η βασική ιδέα της θερμικής μηχανής 
   

  Σύμφωνα με ορισμό του σχολικού βιβλίου: 

Θερμικές μηχανές ονομάζουμε τις διατάξεις που μετατρέπουν τη θερμότητα σε 

μηχανικό έργο. 

και η βασική αρχή λειτουργίας τους παρουσιάζεται με τη βοήθεια ενός σχήματος: 

 

 

Αρχή λειτουργίας μιας θερμικής μηχανής. Η κυκλική περιοχή 

συμβολίζει τη μηχανή η οποία δέχεται ποσό θερμότητας Qh από 

τη θερμή δεξαμενή, παράγει έργο W και αποβάλλει ποσό 

θερμότητας Qc στην ψυχρή δεξαμενή. 

 

   

 

 

 

 

  Με άλλα λόγια, μια θερμική μηχανή – ανεξαρτήτως τρόπου ή φαινομένου όπου βασίζεται η 

λειτουργία της – παρεμβάλεται στη φυσική ροή της θερμότητας, από το ζεστό στο κρύο, 

«κλέβοντας» ένα μέρος της «διερχόμενης» ενέργειας για παραγωγή έργου.  

 

Περιγραφή 
 

  Το φαινόμενο Seebeck αξιοποιήθηκε στην παρούσα πειραματική διάταξη με χρήση ενός 

πλακιδίου TEG (TEC12706) για την λειτουργία ενός μικρού κινητήρα (ανεμιστήρα). Για την 

παραγωγή ηλεκτρικής τάσης από το θερμοηλεκτρικό πλακίδιο αρκεί οι δύο όψεις του να 

βρίσκονται σε διαφορετική θερμοκρασία, ή – ορθότερα – σε θερμική επαφή με δύο δεξαμενές 

διαφορετικής θερμοκρασίας (θερμή και ψυχρή). Για τους σκοπούς μας, η θερμική επαφή 

εξασφαλίστηκε με χρήση δύο ψυκτρών και θερμοαγώγιμης «κόλλας» που εφαρμόστηκαν στις 

δύο όψεις του πλακιδίου, με τη βοήθεια ενός κομματιού μπάλσας για ορθή εφαρμογή και 

βιδών για τη στήριξη. Η μία ψύκτρα (από παλιά κάρτα γραφικών υπολογιστή) βρίσκεται σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, ή μπορεί να ψύχεται με τη βοήθεια κομματιών πάγου. Η άλλη 

(από τμήμα αλουμινένιου σωλήνα ορθογώνιας διατομής) θερμαίνεται με τη βοήθεια ακόμη 

και του χεριού μας, με ένα σπίρτο ή με ένα κερί ρεσώ. 

  Ακολουθούν φωτογραφίες από τα διάφορα στάδια των δοκιμών και της κατασκευής: 
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Συμπεράσματα 
 

  Η θέρμανση με το χέρι αρκεί για να εμφανιστούν κάποια μιλιβόλτ τάσης στους ακροδέκτες 

του πλακιδίου. Ωστόσο, με τη βοήθεια ενός κεριού ρεσώ, μπορούμε να λάβουμε αρκετή τάση 

για να «οδηγήσουμε» ένα μικρό κινητήρα, επιδεικνύοντας έτσι άμεσα το βασικό σχήμα που 

εξηγεί την αρχή λειτουργίας των θερμικών μηχανών. 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. http://www.eng.ucy.ac.cy/kyratsi/thermoelectrics/thermo_phe.html 

2. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/227422/ETC2/TEC1-12706.html 

3. Σχολικό βιβλίο: Φυσική (Β' Γενικού Λυκείου - Θετικής και Τεχνολογικής 

Κατεύθυνσης) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

B101/541/3556,14620/ 

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 
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Κατασκευές Hydroplane με 8 έλικες, αυτόνομο όχημα που αποφεύγει 

αντικείμενα με χρήση μικροελεγκτή Arduino και εξομοίωση Hydrobot με 

χρήση γλώσσας προγραμματισμού Visual basic 
 

Μαθητές: Καμίτσος Πάρης, Γουβαλάρης Δημήτρης, Σαρηγεωργίου Βαγγέλης 

1
ο
  ΕΠΑ.Λ. Δάφνης 

 

Υπεύθυνος καθηγητής: 

 

Τσιατούχας Αριστείδης, Πληροφορικής Α.Ε.Ι., atsiato[a]sch.gr 

 

Εισαγωγή 
 

  Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί ένα σπουδαίο και σύγχρονο διδακτικό εργαλείο που 

συγκεντρώνει στις μέρες μας πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην εργασία αυτή οι μαθητές  

συνέθεσαν ρομποτικές κατασκευές με στόχο την οικοδόμηση γνώσης μέσω διερεύνησης και 

πειραματισμού. Το όλο εγχείρημα χωρίζεται σε δύο επίπεδα αλληλένδετα μεταξύ τους: το 

κατασκευαστικό και το προγραμματιστικό. Αρχικά έπρεπε να γίνει ο κατάλληλος 

σχεδιασμός, να ακολουθήσει το κατασκευαστικό κομμάτι και τέλος το στάδιο του 

προγραμματισμού με γλώσσες  προγραμματισμού C και Visual Basic. Οι κατασκευές που 

δημιουργήθηκαν ήταν:  

α) το Hydrobot του Ευγενιδίου Ιδρύματος, ένα Hydroplane με 8 έλικες το οποίο σηκώνει και 

μεταφέρει στον αέρα το Hydrobot,  

β) αυτόνομο όχημα με αισθητήρες απόστασης και χρήση μικροελεγκτή Arduino το οποίο 

αποφεύγει αντικείμενα στον χώρο που κινείται,   

γ) εξομοίωση κίνησης υποβρυχίου με χρήση γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic και  

δ) ρομποτικό όχημα με μικροελεγτή Arduino το οποίο ακολουθεί εντολές από την κονσόλα 

υπολογιστή και κινείται σε συγκεκριμένες θέσεις.  

  Η όλη διαδικασία βοήθησε σημαντικά τους μαθητές να επιτύχουν γνωστικούς στόχους στη 

μηχανική, ηλεκτρολογία, ρομποτική και πληροφορική, να αποκτήσουν δεξιότητες και 

ικανότητες οργάνωσης δεδομένων, επίλυσης προβλημάτων και να αντιληφθούν την αξία της 

ομαδικής εργασίας και συνεργασίας. 

 

Εργασία 1: Hydroplane 
 

  Η ιδέα ξεκίνησε από το πρόβλημα το οποίο έχουν τα πλοία που μεταφέρουν τα υποβρύχια 

τύπου ROV (Remotely Operated Vehicle). Αυτά είναι αναγκαίο να μεταφερθούν από πλοίο 

σε πλοίο. Η μεταφορά γίνεται με γερανούς και λόγω ισχυρών ανέμων και κυμάτων τα 

υποβρύχια ρομπότ καταστρέφονται. Για αυτό δημιουργήσαμε ένα ελικόπτερο τύπου 

multicomputer με 8 έλικες, από σκελετό αλουμινίου και 4 ρότορες. Κάθε ρότορας έχει από 2 

σερβομοτεράκια για να μπορεί να εκτελεί τις πλάγιες κατευθύνσεις. Η όλη κατασκευή έχει 

την δυνατότητα να συνδεθεί με το υποβρύχιο του Ευγενίδειου ιδρύματος και να το μεταφέρει 

σηκώνοντας το πάνω από το νερό.     
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Εργασία 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στα πλαίσια του μαθήματος γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic οι μαθητές μας 

δημιούργησαν ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο να εξομοιώσει σε γραφικό περιβάλλον 

την κίνηση ενός υποβρύχιου το οποίο έχει την δυνατότητα να κινηθεί σε 9 διαφορετικές 

θέσεις μέσα σε μια πισίνα. Η προσομοίωση γίνετε πληκτρολογώντας το νούμερο της θέσης 

στην οποία θέλουμε να μετακινηθεί το υποβρύχιο. Στη συνέχεια μετακινείται στην 

επιλεγμένη θέση ακολουθώντας την συντομότερη διαδρομή, παρουσιάζοντας συγχρόνως και 

τις κινήσεις που θα κάνουν οι προπέλες του για να κινηθεί. Όταν το υποβρύχιο πρόκειται να 

στρίψει δεξιά θα περιστραφεί για κατάλληλο χρονικό διάστημα μόνο η αριστερή προπέλα, αν 

πρόκειται να στρίψει αριστερά θα περιστραφεί για κατάλληλο χρονικό διάστημα μόνο η δεξιά 

προπέλα. Για να κινηθεί το υποβρύχιο ευθεία θα πρέπει να περιστραφούν και οι δύο προπέλες 

ταυτόχρονα. 

 

Εργασία 3 
 

Συνέχεια και πρακτική υλοποίηση της εργασίας 2 αποτελεί η εργασία 3. Μεταφέραμε λοιπόν  



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 414 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

την ιδέα της εξομοίωσης σε γλώσσα προγραμματισμού C με σκοπό να προγραμματίσουμε 

έναν μικροελεγκτή Arduino ώστε να δώσει κίνηση σε κινητήρες ενός οχήματος. 

Τοποθετήσαμε τον μικροελεγκτή Arduino σε μια μπουλντόζα με ερπύστριες η οποία ήταν 

συνδεδεμένη (ώστε να δέχεται εντολές) με ένα laptop.  Το όχημα τοποθετήθηκε μέσα σε ένα 

τετράγωνο πλαίσιο το οποίο ήταν χωρισμένο σε 9 αριθμημένα τετράγωνα (3 x 3). Αρχική 

θέση του οχήματος ήταν η θέση 1.   Από το laptop δίνοντας εντολή τον αριθμό το 

τετραγώνου στο οποίο θέλαμε να μετακινηθεί το όχημα μας, το όχημα ακολουθούσε την 

συντομότερη διαδρομή ώστε να φτάσει στην τελική θέση και στην συνέχεια επέστρεφε στην 

αρχική θέση 1 (αφετηρία). 

 
 

Εργασία 4 
 

 

   Τέλος οι μαθητές μας τοποθέτησαν στο μπροστινό μέρος 

του οχήματος  μπουλντόζα έναν αισθητήρα απόστασης. 

Προσαρμόζοντας πάνω στο όχημα και προγραμματίζοντας 

έναν μικροελεκτή Arduino  μετέτρεψαν την μπουλντόζα σε 

ένα αυτόνομα όχημα το οποίο έχει την δυνατότητα να 

αποφεύγει τα αντικείμενα στον χώρο που κινούνταν. 
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*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 
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Παραγωγή δεικτών και πεχαμετρικών χαρτιών κατ’ οίκον  

από φυτικά είδη  που περιέχουν ανθοκυανίνες 
 

Φανουρίου Ξενοφών, Γεωλόγος, 2
ο
 Γυμνάσιο Κω, fanuriu[a]otenet.gr  

 

Γενικά 
 

Οι ανθοκυανίνες 

  

  Οι χημικές ενώσεις ταξινομούνται με βάση τις ιδιότητες και τη σύστασή τους σε τρεις 

κύριες κατηγορίες που είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα. Τις ενώσεις αυτές τις συναντάμε  

αρκετά συχνά σε τεχνητή η φυσική μορφή. 

  Το εάν μια ουσία είναι οξύ ή βάση ή το πόσο οξύ ή βάση είναι, φαίνεται με το ηλεκτρονικό 

πεχάμετρο αλλά και με τους  δείκτες pH. Οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι φυσικές ή τεχνητές. 

Οι ανθοκυανίνες, είναι συχνά συναντούμενες στην φύση χημικές ουσίες,  που έχουν  την 

ιδιότητα της αλλαγής του χρώματος τους, όταν έρχονται σε επαφή με διαφορετικά  οξέα ή  

βάσεις. Η ονομασία των προέρχεται  από τις ελληνικές  λέξεις άνθος δηλαδή λουλούδι και 

κυανός δηλαδή  μπλε και  ανήκουν στην οικογένεια των φλαβονοειδών.  

  Οι ανθοκυανίνες βρίσκονται κυρίως σε λουλούδια και φρούτα. Το χρώμα τους μπορεί να 

ποικίλει από διάφορες  αποχρώσεις  κόκκινου έως  μπλε ανάλογα του μέσου στο οποίο 

βρίσκονται. Οι ουσίες αυτές έχουν διαφορετικά καθήκοντα ανάμεσα στα οποία την 

προστασία των φυτών από βλάβες που προκαλούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία,  έχουν 

δηλαδή στο φυτικό βασίλειο, τον ίδιο προστατευτικό  ρόλο που έχει η μελανίνη για εμάς τους 

ανθρώπους.  

  Μια χαρακτηριστική  ιδιαιτερότητα των ανθοκυανών είναι το γεγονός ότι  αλλάζουν την 

τρισδιάστατη μοριακή δομή τους αν βρίσκονται σε ένα οξύ, ουδέτερο ή βασικό μέσο. Αυτό 

σημαίνει ότι, σύμφωνα με το  pH στο οποίο βρίσκονται αντανακλούν διαφορετικά το φως και 

το εκπέμπουν με διαφορετική συχνότητα άρα και με  διαφορετικό χρωματισμό.  

  Αυτή η χρωματική διαφοροποίηση   μπορεί να αξιοποιηθεί για να χαρακτηρίσουμε πόσο οξύ 

η βάση είναι μια ουσία. Δηλαδή μπορούν να   χρησιμοποιηθούν ως δείκτες  pH. 

 

Δείκτες και πεχαμετρικά χαρτιά 

 

  Οι δείκτες που είναι κυρίως σε υγρή μορφή έχουν πολλά πλεονεκτήματα και ελάχιστα  

μειονεκτήματα που συνδέονται  με τη μεταφορά και τη χρήση. 

  Μια εναλλακτική λύση και αρκετά λειτουργική είναι η κατασκευή  πεχαμετρικού χαρτιού, 

δηλαδή χαρτιού εμποτισμένου στους υγρούς δείκτες από τους οποίους αποκτούν και τις 

ιδιότητες. Βασικό μειονέκτημα η αλλαγή του χρώματος τους λόγω οξείδωσης αν είναι για 

πολύ καιρό εκτεθειμένα στον αέρα. Επιπλέον μειονέκτημα η χρωματική αλλοίωση από τα 

οξέα ή τις βάσεις που περιέχονται στο χαρτί λόγω κατασκευής. 

 

Γενική διαδικασία 
 

  Χρησιμοποιήσαμε για την παραγωγή δεικτών και την κατασκευή των πεχαμετρικών 

χαρτιών τα παρακάτω φυτικά είδη  ακολουθώντας αντίστοιχα τις διαδικασίες. 

 Παραγωγή δεικτών 
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1. Τουλίπες. Συλλογή πετάλων, τεμαχισμός  και  πολτοποίηση σε γουδί με ανάμειξη 

οινοπνεύματος 95°. Τέλος φιλτράρισμα σε ουδέτερο διηθητικό χαρτί.  

2. Γογγύλια. Τεμαχισμός με μαχαίρι, ακολούθησε βράσιμο μισή ώρα περίπου και 

φιλτράρισμα με ουδέτερο διηθητικό χαρτί. 

3. Μύρτιλα. Τεμαχισμός έγινε με μίξερ και ακολούθησε φιλτράρισμα με ουδέτερο 

διηθητικό χαρτί. 

4. Πανσέδες. Συλλογή πετάλων, τεμαχισμός  και  πολτοποίηση σε γουδί με ανάμειξη 

οινοπνεύματος 95°. Τέλος φιλτράρισμα σε ουδέτερο διηθητικό χαρτί. 

5. Ίριδες βιολετί. Συλλογή πετάλων, τεμαχισμός  και  πολτοποίηση σε γουδί με ανάμειξη 

οινοπνεύματος 95°. Τέλος φιλτράρισμα σε ουδέτερο διηθητικό χαρτί. 

6. Κόκκινο λάχανο. Τεμαχισμός  με μαχαίρι, ακολούθησε  βράσιμο μισή ώρα περίπου 

και φιλτράρισμα με ουδέτερο διηθητικό χαρτί.  

7. Γεράνια. Συλλογή πετάλων, τεμαχισμός και πολτοποίηση σε γουδί με ανάμειξη 

οινοπνεύματος 95°. Τέλος φιλτράρισμα σε ουδέτερο διηθητικό χαρτί. 

 

 Κατασκευή πεχαμετρικών χαρτιών 
 

  Τις  παραπάνω ιδιότητες των δεικτών, τις  μεταφέρουμε σε λευκό χαρτί μετατρέποντάς το 

με εμποτισμό σε πεχαμετρικό χαρτί ως εξής: Κόβουμε σε ορθογώνιες λωρίδες φύλλα λευκού 

χαρτιού  το οποίο χρησιμοποιείται στην ζωγραφική και ειδικά εκείνο που δεν περιέχει οξέα. 

Τα βάζουμε να μουλιάσουν μέσα στους διαφόρους χυμούς. Μετά από λίγη ώρα  τα 

αφαιρούμε  και τα στεγνώνουμε. Για να εξοικονομήσουμε χρόνο μπορούμε  να το επιτύχουμε   

με ένα πιστολάκι για τα μαλλιά. Οι δοκιμές που κάναμε για ένα γρήγορο στέγνωμα σε 

φούρνο μικροκυμάτων μας έδωσε πεχαμετρικά χαρτιά με χρωματικές κηλίδες. 

 

 Βαθμονόμηση δεικτών  

   

  Η βαθμονόμηση θα μπορούσε να γίνει με  υλικά που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή 

ζωή για παράδειγμα ξίδι, ουσίες καθαρισμού κ.α. 

  Η  χρήση των όμως, εκτός του ότι το pH τους δεν είναι πολλές φορές σταθερό αλλά 

μεταβάλλεται, σε έστω και ένα μικρό εύρος, μπορεί να επηρεάσει με τον φυσικό τους 

χρωματισμό, την αλλαγή χρώματος των δεικτών.  

  Έτσι τοποθετήσαμε άχρωμες χημικές ουσίες, συγκεκριμένου pH, σε διάφορες προχοίδες.        

Παρακάτω παρουσιάζουμε τον χρωματικό τόνο  των  αλλαγών κάθε προχοίδας μετά την 

τοποθέτηση 4 σταγόνων των διαφόρων  δεικτών που έχουμε παράγει. 

 

  Η καθηγήτρια καλλιτεχνικών του 2
ου

 Γυμνασίου Κω κα. Χρυσή Τσιούρη αναπαρήγαγε  τις 

χρωματικές αλλαγές για κάθε pH όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

  Στους αριθμούς αντιστοιχούν τα φυτά: 

1. Τουλίπες  2. Γογγύλια 3. Μύρτιλα 4. Πανσέδες 5. Ίριδες βιολετί. 6. Κόκκινο λάχανο 7. 

Γεράνια 

 

  Στα γράμματα από Α εως Λ οι χημικές  ουσίες συγκεκριμένου   pH: 

A pH = 0 διάλ. 1M HCl  

B pH = 1 διάλ   0,1M HCl  

Γ pH = 2 διάλ. 0,01M HCl  

Δ pH = 3 διάλ. 0,001M HCl  

Ε pH =   5  διάλ. 0,1M ΝΗ4Cl 
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Ζ pH = 7             H2O 

Η pH = 8     διάλ. 0,1Μ  NaHCO3    

Θ pH =  10  διάλ.  0,0001M NaOH  

Ι pH = 11   διάλ.  0,001M NaOH  

Κ pH = 12  διάλ.  0,01M NaOH  

Λ pH = 14   διάλ. 0,1M NaOH. 
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  Στα πλαίσια του μαθήματος χημείας της Γ΄ Γυμνασίου, ανατέθηκε στους μαθητές  η εργασία 

παραγωγής κατ’ οίκον δεικτών  pH και κατόπιν πεχαμετρικού χαρτιού, από φυτικά είδη που 

περιείχαν ανθοκυανίνες και που είχαν εύκολη πρόσβαση. Οι χρωματικές αλλαγές κάθε δείκτη 

όταν ερχόταν σε επαφή  με διαφορετικά pH αναπαρήχθησαν χρωματικά, σε μορφή πίνακα, με 

την βοήθεια της συνάδελφου καθηγήτριας καλλιτεχνικών κας. Χρυσής Τσιούρη. Τέλος  

τυπώθηκε ο χρωματικός πίνακας και διανεμήθηκε στους μαθητές για να έχουν ένα κοινό 

σημείο αναφοράς  της πειραματικής εμπειρίας.  

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 
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Βουτιά στα Θολά Νερά 
 

Φιλιόγλου Μιχαήλ, Βιολόγος, 1
ο
 Γενικό Λύκειο Αιγάλεω, micfilioglou[a]hotmail.com 

Κοτσιανίδου Γεωργία, Πληροφορικής,  1
ο
 Γενικό Λύκειο Αιγάλεω, gkot[a]sch.gr 

 

Σχέδιο μαθήματος 
 

  Για την ενότητα «Η έννοια της Παραγωγικότητας/παράγοντες που καθορίζουν την 

πρωτογενή παραγωγικότητα». Τάξη:  Γ΄Λυκείου, Βιολογία (γ.π.) 

  Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες  

 

Εισαγωγή 
 

  Μια από τις ενότητες της οικολογίας που δυσκολεύουν τους μαθητές ως προς την 

κατανόηση είναι η έννοια της “Πρωτογενούς Παραγωγικότητας”, ιδιαίτερα σε υδάτινα 

οικοσυστήματα, επειδή διαφέρουν σημαντικά από τα χερσαία. Οι διαφορές προέρχονται 

βασικά από το υδάτινο στοιχείο, στο οποίο κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα, ιδιαίτερα την πρωτογενή, είναι διαφορετικοί. Οι κύριότεροι παράγοντες 

που καθορίζουν την πρωτογενή  παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων είναι η ηλιοφάνεια, η 

διαθεσιμότητα των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων, η διαθεσιμότητα του νερού (μόνο για 

τα χερσαία οικοσυστήματα) και το βάθος στο οποίο μπορεί να διεισδύσει το φως (μόνο για τα 

υδάτινα οικοσυστήματα) (Αδαμαντιάδου et al. 2014). Η μελέτη των παραγόντων αυτών είναι 

ο στόχος αυτού του πειράματος. 

 

Διδακτικοί Στόχοι 
 

Γνωστικός τομέας: Στο τέλος της διδασκαλίας της ενότητας αυτής, ο μαθητής θα πρέπει: 

 Να κατανοεί την έννοια παραγωγικότητας ενός οικοσυστήματος 

 Να αναγνωρίζει τον ρόλο του ηλίου και της θερμοκρασίας  στην παραγωγικότητα 

ενός οικοσυστήματος. 

 Να αναφέρει  τη σχέση μεταξύ του βάθους του νερού και των φυσικοχημικών 

παραμέτρων του. 

 Να κατηγοριοποιεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την πλευστότητα ενός  

υποβρυχίου οχήματος. 

 Να περιγράφει τις δυνάμεις που κατευθύνουν ένα σκάφος μέσα σε ένα ρευστό. 

 

Συναισθηματικός τομέας:  

 Να εξοικειωθεί με το υδάτινο περιβάλλον 

 Να αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις του ευτροφισμού.  

 Να αισθάνεται ως μέλος μιας ομάδας, να συνεργάζεται και να επιχειρηματολογεί 

για τις απόψεις του. 

 Να έχει θετική στάση για το μάθημα και την ομαδοσυνεργατική   διδασκαλία 

 

Μεταγνωστικός τομέας: 

 Να διακρίνει ερωτήματα και να κάνει τις ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν 

μέσα από μια επιστημονική έρευνα. 

 Να σχεδιάζει και να διεξαγάγει μια επιστημονική έρευνα.  

mailto:micfilioglou@hotmail.com
mailto:gkot@sch.gr
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 Να χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να συγκεντρώνει, αναλύει και 

περιγράφει δεδομένα . 

 Να αναπτύσσει αυτοσυνεπή μοντέλα για να περιγράφει τα δεδομένα του και να 

εξετάζει τις περαιτέρω προβλέψεις των μοντέλων του. 

 Να κοινοποιεί/παρουσιάζει την έρευνά του. 

 Να χρησιμοποιεί τα μαθηματικά σε όλα τα στάδια της έρευνας. 

 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

  Θα ακολουθηθεί η Διερευνητική μέθοδος  (Enquiry based learning) που  είναι «η συνειδητή 

διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων, κριτικής θεώρησης πειραμάτων, και διάκρισης 

εναλλακτικών λύσεων, σχεδιασμού ερευνών, διερεύνησης εικασιών, αναζήτησης πληροφοριών, 

κατασκευής μοντέλων, συζήτησης με «ομοίους» (peers), και διατύπωσης συνεκτικών 

επιχειρημάτων» (Linn, Davis & Bell, 2004, ρ4). 

  Τύπος καθοδήγησης: «υβριδική» η συνδυαστική καθοδήγηση (coupled inquiry) για 

προσεγγίσεις που συνδυάζουν δύο είδη καθοδήγησης,  την καθοδηγούμενη ανακάλυψη με 

την ανοιχτή διερεύνηση. 

  Θα προηγηθεί διερευνητικός διάλογος πρότερων ιδεών  με στοιχεία εποικοδομισμού.  Οι 

μαθητές θα οργανωθούν για Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

 

Διδακτικά – εποπτικά μέσα 
 

  Για την διδασκαλία του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί το   Hydrobot. Αυτά είναι Υποβρύχιο 

Τηλεκατευθυνόμενο όχημα (remore operated vehicle ROV) , και χρησιμοποιείται για 

εκπαιδευτικές εφαρμογές της ρομποτικής, 

της ναυπηγικής, των ηλεκτρονικών, των 

κατασκευών αλλά και  των Φυσικών 

Επιστημών. Αυτό διανέμεται στα σχολεία 

από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Φτιαγμένα από 

απλά υλικά, τα Ηydrobots δίνουν την 

ευκαιρία στους μαθητές να φτιάξουν ένα 

τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα, το 

οποίο μπορεί να πάει όσο βαθιά επιθυμεί 

ο δημιουργός του για να εξερευνήσει τον 

πυθμένα της θάλασσας, της λίμνης ή του 

ποταμού. Με τη βοήθεια αισθητήρων και 

άλλων συσκευών που μπορεί να 

προσθέσει ο δημιουργός του, το Hydrobot 

μπορεί να κάνει μετρήσεις βάθους, να λάβει δείγματα νερού για ανάλυση, αλλά και να 

τραβήξει  υποθαλάσσιες φωτογραφίες ή video. Οι μετρήσεις των αισθητήρων καταγράφονται 

σε Η/Υ  απ΄ όπου και με τη βοήθεια κατάλληλου  λογισμικού   κατασκευάζονται οι 

συναρτήσεις των μετρούμενων  μεγεθών. 

 

Παρανοήσεις – Αντιστάσεις – Εναλλακτικές ιδέες 
 

 Θεωρούν ότι το φως διαχέεται απεριόριστα στο νερό 

 Δε συσχετίζουν το βάθος του νερού με την θερμοκρασία  
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 Αντιστέκονται στο γεγονός ότι το οξυγόνο προέρχεται από διάχυση από την 

επιφάνεια και από την φωτοσύνθεση. 

 Δε συσχετίζουν το χρώμα του νερού με την παραγωγικότητά του και την 

φωτεινότητα. 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 
 

 Διαδικασία της φωτοσύνθεσης και της αποικοδόμησης. 

 Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας  

 Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και Excel. 

 

Άξονες διδασκαλίας της ενότητας 

 

 Θα γίνουν μετρήσεις της αλατότητας, της θερμοκρασίας και της έντασης του 

φωτός σε σχέση με το βάθος του νερού. 

 Θα συσχετιστούν οι παραπάνω παράγοντες με την παραγωγικότητα ενός υδάτινου 

οικοσυστήματος.  

 

Σύνδεση με άλλες επιστήμες 
 

 Με τη Φυσική: προκειμένου να συναρμολογηθεί και να κινηθεί το Hydrobot 

μέσα στο υδάτινο περιβάλλον   

 Με την πληροφορική: Οι μαθητές θα προγραμματίσουν το Hydrobot να κινείται 

και να συλλέγει με ειδικούς αισθητήρες μετρήσεις των φυσικοχημικών 

παραγόντων του νερού 

 

Διδακτικές Ενέργειες (κατά φάση) 

 

 Εφόρμηση – Πρόκληση ενδιαφέροντος 

 

  Δείχνουμε στους μαθητές βίντεο από   υποβρύχια οχήματα που χρησιμοποιούνται  από το 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (http://www.hcmr.gr/gr/listview3_el.php?id=1052) 

καθώς και βίντεο – εικόνες από παλαιότερες δραστηριότητες του σχολείου μας με το 

Hydrobot. 

  Αξιοποιούμε τις ερωτήσεις τους και συζητάμε μαζί τους για τη σημασία των φυσικοχημικών 

παραμέτρων του νερού στην Υδάτινη ζωή. 

 

 Σύνδεση με προϋπάρχουσα γνώση – Διερεύνηση παρανοήσεων 

 

 Με στοχευμένες ερωτήσεις επιδιώκουμε να αναλογιστούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ενός υδάτινου οικοσυστήματος. 

 Διερευνούμε τις αντιλήψεις τους για τις μεταβολές της θερμοκρασίας του νερού 

και της φωτεινότητας σε σχέση με το βάθος της υδάτινης στήλης, ώστε να 

αναδειχθούν οι εναλλακτικές ιδέες τους 

 

 

http://www.hcmr.gr/gr/listview3_el.php?id=1052
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Υλοποίηση διδακτικών στόχων 

 

  Μια ομάδα μαθητών αναλαμβάνει 

να συναρμολογήσει το Hydrobot από 

το κιτ που παρέχει το «Ευγενίδιο 

Ίδρυμα». Μία δεύτερη αναλαμβάνει 

να συνδέσει το ηλεκτρικό κύκλωμα 

του Hydrobot, ενώ μια τρίτη συνδέει 

τους αισθητήρες και προγραμματίζει                                   

τον υπολογιστή στον οποίο θα γίνει η 

επεξεργασία των μετρήσεων. 

  Το Hydrobot μεταφέρεται στην                             Εικόνα 1. Συναρμολόγηση του ROV 

θάλασσα, όπου γίνεται προσθήκη  

βαριδιών για να επιτευχθεί μηδενική άνωση. 

  Tο Hydrobot τίθεται σε κίνηση με τηλεχειρισμό (εικόνα 2). Κινείται στην γύρω περιοχή 

και σε διάφορα βάθη, παίρνοντας μετρήσεις με τους αισθητήρες που διαθέτει για την 

θερμοκρασία, την ένταση του φωτός  και το βάθος. Οι μετρήσεις λαμβάνονται αυτόματα 

και αποθηκεύονται  σε κάρτα μνήμης  SD επάνω στη συσκευή.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 
Εικόνα 2. Το ROV στην θάλασσα. 

 

  Κατόπιν η κάρτα μνήμης αφαιρείται και τα στοιχεία μεταφέρονται σε Η/Υ όπου και 

δημιουργούνται οι κατάλληλες καμπύλες των μετρηθέντων παραμέτρων (εικόνα 3). 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 
Εικόνα 3. Οι αισθητήρες του ROV 
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  Οι ομάδες συζητούν τα αποτελέσματα  και τις καμπύλες που προέκυψαν και τις συσχετίζουν 

μεταξύ τους .  

  Τα αποτελέσματα των πρώτων συμπερασμάτων συσχετίζονται και με την έννοια της 

παραγωγικότητας ενός υδάτινου οικοσυστήματος. Οι μαθητές εξάγουν τις παραμέτρους που 

καθορίζουν τη  παραγωγικότητα ενός υδάτινου οικοσυστήματος. 
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Σύνδεση με την καθημερινή ζωή 

 

  Θα γίνει σύνδεση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που πάρθηκαν με διάφορα 

περιβαλλοντικά προβλήματα, για να αναδειχθεί το θέμα των επιπτώσεων του ευτροφισμού 

στα εσωτερικά κυρίως ύδατα. Θα τα συσχετίσουμε ακόμη με  τις διαφορές που παρατηρούν 

οι ίδιοι όταν κολυμπούν στην θάλασσα το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και την άνοιξη. 

 

Φύλλο Εργασίας 

 
ΟΝΟΜΑ: …………………………………..    ΗΜΕΡ/ΝΑ       /      /2014 

Ώρα:…………..                    Καιρός……………………….. 

Μετρήσεις: 

 

UserID,"Date (month/day/Year hour:min:sec)","Temperature (
o
C)","Pressure 

(kPa)","Depth (m)","Lux (lux)" 

157,"2014-03-29 12:45:01",22.36,99.93,0.012,1401.22 

157,"2014-03-29 12:45:02",22.36,99.93,0.012,1837.22 

157,"2014-03-29 12:45:03",22.47,99.93,0.012,1898.30 

157,"2014-03-29 12:45:04",22.47,99.93,0.012,1963.85 

157,"2014-03-29 12:45:05",22.47,99.93,0.012,1966.59 

157,"2014-03-29 12:45:06",22.47,99.93,0.012,1964.43 

157,"2014-03-29 12:45:07",22.47,99.93,0.012,1965.64 

157,"2014-03-29 12:45:09",22.36,99.93,0.012,1267.82 

157,"2014-03-29 12:45:10",22.36,99.93,0.012,1250.41 

157,"2014-03-29 12:45:11",22.25,99.93,0.012,1208.30 

157,"2014-03-29 12:45:12",22.25,99.93,0.012,1474.86 

157,"2014-03-29 12:45:13",22.25,99.93,0.012,1453.77 

157,"2014-03-29 12:45:14",22.25,99.93,0.012,1499.19 

157,"2014-03-29 12:45:15",22.25,99.93,0.012,1902.63 

157,"2014-03-29 12:45:16",22.15,99.93,0.012,1966.74 

157,"2014-03-29 12:45:17",22.25,99.93,0.012,1962.92 

157,"2014-03-29 12:45:18",22.15,99.93,0.012,1963.30 

157,"2014-03-29 12:45:19",22.15,99.93,0.012,1689.60 

Συμπεράσματα: 

Σχέση Βάθους/Θερμοκρασίας 

 

Σχέση Βάθους/Φωτεινότητας 

 

Χαρακτηρισμός Νερού 
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*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 

 

 

http://hydrobots.gr/index/?page_id=72
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Ο Δασολαχανόκηπός μας 
 

Μαθητές: Κοντέσης Μιχαήλ, Κοντέσης  Παναγιώτης, Κουφάκη Χαρίκλεια,  

Λακιώτης  Χαράλαμπος, Μουντζούρης Σταμάτης, Παπαβασιλείου Γεώργιος,  

Παπαδημητρόπουλος Παρασκευάς, Παπαδοπούλου Χρυσάνθη, Πικιλίδης Δανιήλ,  

Ρέντζου Θεοδώρα, Σκέντζου Ελπινίκη – Μαρία, Σπανού Αργυρώ  

και Στεργιούλης Κυριάκος 
8

ο
 Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου 

mail[a]8dim-chaid.att.sch.gr 

 

Υπεύθυνοι δάσκαλοι: 

 

Χονδρογιάννης Βασίλειος και Κατσαρού Θεώνη  

 

Eισαγωγή 
 

  Το σχολείο μας συμμετέχει στο τοπικό  δίκτυο: «Σχολικοί λαχανόκηποι» που τελεί υπό την 

αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, υλοποιώντας περιβαλλοντικά 

προγράμματα.  

 

Σκοπός συμμετοχής στο δίκτυο 
 

  Η ανώνυμη και μαζική παραγωγή τροφίμων φάνηκε πως μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει 

σε ακατάλληλα τρόφιμα. Η εντατική καλλιέργεια και η εκτροφή ζώων εξασφαλίζει μεν 

ποσότητες πρώτης ύλης για τις γεωργικές βιομηχανίες, δεν παράγει όμως «τροφή που να είναι 

το φάρμακο του ανθρώπου», όπως υποστήριζε ο Ιπποκράτης. Φαίνεται λοιπόν πως ο 

άνθρωπος, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τροφή, ξεπέρασε κάποια όρια, που θα πρέπει 

άμεσα να επαναπροσδιορίσει. Η συμμετοχή μας λοιπόν στο δίκτυο των σχολικών 

λαχανόκηπων έχει σκοπό να φέρει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την τοπική 

κοινωνία με τη βιολογική γεωργία που σέβεται και συνεκτιμά όλους τους παράγοντες που 

συντελούν στην παραγωγική διαδικασία, δίνει στο έδαφος τη θέση που του αρμόζει και 

επιδιώκει με φυσικά και ήπια μέσα να παράγει υγιεινή τροφή για τον άνθρωπο και τα ζώα. Να 

γίνει συνείδηση όλων των εμπλεκομένων πως η βιολογική γεωργία αποτελεί τον πιο σύγχρονο 

«οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο τρόπο άσκησης της γεωργίας». 

 

Στόχοι που εξυπηρετούνται 
 

Στόχοι μας είναι οι εμπλεκόμενοι : 

 να αντιληφθούν ότι η ποιότητα της τροφής που καταναλώνουν είναι πολλές φορές 

προϊόν εντατικής καλλιέργειας, εξαρτώμενη όλο και περισσότερο από πάσης φύσης 

εισροές. 

 Να σέβονται την τροφή και το περιβάλλον. 

 Να παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους, που σύμφωνα με τον Ιπποκράτη είναι το 

φάρμακο του ανθρώπου. 

 Να διδαχθούν τις αντίστοιχες ενότητες του αναλυτικού προγράμματος σχετικά με το 

μάθημα «ερευνώ και ανακαλύπτω». 

 Να αντιληφθούν την αξία της βιοποικιλότητας. 
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 Να διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία καλλιέργειας 

τοπικών προϊόντων.  

 Να στηρίζουν μεθόδους παραγωγής, εμπορίας και διανομής τροφίμων, οι οποίες 

λειτουργούν σε αρμονία με τη φύση και τον άνθρωπο. 

 Να πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εμπλοκή της σχολικής κοινότητας. 

 Να γίνει αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των δράσεων του σχολείου στην 

εκπαιδευτική κοινότητα.    

 

Αντικείμενο και μεθοδολογία της εργασίας 
 

 Βιωματική προσέγγιση. 

 Επιστημονική θεώρηση. 

 Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. 

 Ομαδική εργασία. 

 

  Ο Κήπος, εκτός από λαχανικά περιλαμβάνει και αρωματικά φυτά, με έμφαση στη χρήση 

βιολογικών σπόρων από ντόπιες ποικιλίες και ενδημικών φυτών. ΄Εχει δημιουργηθεί στον 

αίθριο χώρο του σχολείου μας και στον ίδιο χώρο λειτουργεί και κομποστοποιητής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση με το μάθημα «Ερευνώ και ανακαλύπτω» 
 

    Οι θεματικές ενότητες που επεξεργάστηκαν οι μαθητές είναι :  

    1. Φυτά 

    2. Ζώα 

    3. Οικοσυστήματα 

    4.  Μίγματα 

    5.  Ενέργεια 

    6.  Πεπτικό σύστημα 

    7.  Θερμοκρασία-θερμότητα 

    8.  Φως 

 

Διδακτικοί στόχοι στις επιμέρους ενότητες 
 

Φυτά 

 Να διακρίνουν οι μαθητές τα μέρη ενός φυτού. 

 Να εξηγήσουν οι μαθητές με απλά λόγια τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. 
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 Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι για τη φωτοσύνθεση είναι απαραίτητο το φως του 

ήλιου. 

 Να αναφέρουν οι μαθητές ότι κατά τη φωτοσύνθεση τα φυτά προσλαμβάνουν 

διοξείδιο του άνθρακα και αποβάλλουν οξυγόνο. 

 Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά ότι τα φυτά αναπνέουν. 

 Να αναφέρουν οι μαθητές ότι κατά την αναπνοή τα φυτά προσλαμβάνουν οξυγόνο και 

αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα. 

 Να αναφέρουν οι μαθητές ότι οι λειτουργίες της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής 

είναι «αντίθετες». 

 Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά τη διαπνοή των φυτών. 

 

Ζώα 

 Να μελετήσουν οι μαθητές την ταξινόμηση των ζώων και να γνωρίσουν τους 

διάφορους τρόπους με τους οποίους τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον στο 

οποίο ζουν. 

 

Οικοσυστήματα 

 Να διακρίνουν οι μαθητές τους παράγοντες που 

αποτελούν ένα οικοσύστημα. 

 Να συσχετίζουν οι μαθητές τις επιδράσεις του 

ανθρώπου στις τροφικές αλυσίδες με τις 

διαταραχές στα οικοσυστήματα. 

 Να αναφέρουν οι μαθητές ορισμένα 

αποτελέσματα της επίδρασης του ανθρώπου στα 

οικοσυστήματα. 

 Να παρατηρήσουν τη σημασία της βιοποικιλότητας. 

 

Μίγματα 

 Να φτιάξουν οι μαθητές μίγματα αναμειγνύοντας διάφορα συστατικά από το 

λαχανόκηπο (χώμα, σπόρους,νερό κ.ά.) 

 Να αναφέρουν οι μαθητές τη φυσική κατάσταση των μιγμάτων που έφτιαξαν, καθώς 

και τη φυσική κατάσταση των συστατικών τους. 

 Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά σε ποια από τα μίγματα που έφτιαξαν 

μπορούν να διακρίνουν τα συστατικά τους και σε ποια όχι. 

 Να διακρίνουν οι μαθητές τα μίγματα σε ομογενή και ετερογενή. 

 Να αναφέρουν οι μαθητές ότι τα ομογενή μίγματα ονομάζονται αλλιώς διαλύματα. 

 Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά ότι η ποσότητα μιας ουσίας που μπορεί να 

διαλυθεί σε ένα διαλύτη είναι περιορισμένη. 

 Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά ότι η ποσότητα μιας ουσίας που μπορούμε 

να διαλύσουμε σε ένα διαλύτη εξαρτάται από την ποσότητα του διαλύτη. 

 Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά ότι η ποσότητα μίας ουσίας που μπορούμε 

να διαλύσουμε σε ένα διαλύτη εξαρτάται συχνά από τη θερμοκρασία του διαλύτη. 

 

Ενέργεια 

 Να αναφέρουν οι μαθητές ότι η ενέργεια μπορεί να έχει διάφορες μορφές. 
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 Να διαπιστώσουν  οι μαθητές πειραματικά ότι κάποιες μορφές ενέργειας όπως η 

θερμότητα, η φωτεινή ενέργεια και η χημική ενέργεια εμπλέκονται στην ανάπτυξη των 

φυτών του λαχανόκηπου. 

 Να αναφέρουν οι μαθητές διάφορες πηγές ενέργειας. 

 Να αναφέρουν ότι τα φυτά του λαχανόκηπου – τρόφιμα αποτελούν πηγή ενέργειας. 

 Να διαπιστώσουν πως τα άχρηστα υλικά του λαχανόκηπου μετατρέπονται σε κομπόστ 

(χημική ενέργεια) 

 

Πεπτικό σύστημα 

 Να αναφέρουν οι μαθητές ότι η υγιεινή διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει ποικιλία 

τροφών, καθώς για τη σωστή ανάπτυξη είναι απαραίτητα όλα τα στοιχεία των τροφών. 

 Να κατασκευάσουν οι μαθητές τη διατροφική πυραμίδα και να εξηγήσουν τη σημασία 

της. 

 Να αναφέρουν οι μαθητές τη σημασία της κατανάλωσης λαχανικών για τη σωστή 

λειτουργία του οργανισμού. 

 

Θερμοκρασία – θερμότητα 

 Να διαπιστώσουν παρατηρώντας το χώμα και τα φυτά στο λαχανόκηπο το φαινόμενο 

της εξάτμισης. 

 Να διαπιστώσουν οι μαθητές τη διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία (θερμοκήπιο). 

 Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά ότι τα φυτά και το χώμα ως υλικά σώματα 

απορροφούν θερμότητα. 

 Οι μαθητές χρησιμοποιούν τον ηλιακό φούρνο. 

 

Παράλληλες δράσεις 
 

     Στο σχολείο μας αναπτύχθηκαν παράλληλες με το μάθημα «Ερευνώ και ανακαλύπτω»  

δράσεις  στις οποίες οι μαθητές είχαν πρωταγωνιστικό και κύριο ρόλο.  

 

 Γιορτή σποράς: Oι μαθητές συμμετέχουν στη διάσωση παραδοσιακών σπόρων που 

μπορούν να φέρουν από τον τόπο καταγωγής τους. Παράλληλα  έλαβαν μέρος σε   

δράσεις όπως: συνεργασίες με φορείς (Πελίτι), εικαστικές δημιουργίες, θεατρικό 

παιχνίδι, αθλητικές δραστηριότητες κ.ά. 

 Παρασκευή φαγητού από τους ίδιους τους μαθητές για να το προσφέρουν στους 

μαθητές των μικρότερων τάξεων με υλικά αποκλειστικά από το λαχανόκηπό μας. 

 Κοινωνικές δράσεις: Οι μαθητές διοργάνωσαν συσσίτιο σε  συνεργασία με την 

ενορία μας  χρησιμοποιώντας  υλικά αποκλειστικά από το λαχανόκηπό μας. 

 Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου στο χώρο του σχολείου μας όπου ο 

εκπαιδευτικός Χονδρογιάννης Βασίλης ήταν ένας από τους επιμορφωτές. 

 Επίσκεψη ειδικών (γεωπόνου). 

 Κατασκευή σπορίων. 

 Δενδροφύτευση στο Ποικίλο ΄Ορος. 

 Συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα. 

 Επίσκεψη σε λαχανόκηπους άλλων φορέων. 

 Προβολή ταινίας και συζήτηση για το πώς συνδέεται η βιοποικιλότητα με την 

ειρηνική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτου φυλής, καταγωγής, θρησκείας. 
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 Δημοσίευση στον τοπικό τύπο των δράσεων μας. 

 

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες :  

 Nα διαχειρίζονται καταστάσεις (π.χ. φύτευση – συγκομιδή), να διατυπώνουν 

υποθέσεις (π.χ. γιατί τα ενδημικά φυτά αναπτύσσονται καλύτερα), να πειραματίζονται, 

να λαμβάνουν αποφάσεις (π.χ. για την κατάλληλη εποχή φύτευσης) και να εξάγουν 

συμπεράσματα (κριτική σκέψη). 

 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τη διαμεσολάβηση 

ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων (ενδοομαδική και διομαδική αλληλεπίδραση). 

 Να ασκηθούν σε δεξιότητες μεταγνωστικές, παρατηρώντας τον τρόπο που μαθαίνουν 

και επικοινωνούν. 

 

Παιδαγωγική και μεθοδολογική προσέγγιση 
 

  Σύμφωνα με βιβλιογραφικές έρευνες, αλλά και την εμπειρία μας, οι μαθητές και οι 

μαθήτριες του Δημοτικού, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών όπως 

«ενέργεια», «θερμότητα» κλπ και απλά απομνημονεύουν μηχανικά αυτές τις σύνθετες 

έννοιες.  Αν και η σύγχρονη διδακτική των φυσικών επιστημών προσανατολίζεται και στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη σημασία της απόδειξης μέσω της διερεύνησης, είναι πράγματι 

δύσκολο για τους μικρούς μας μαθητές, να διαχειριστούν και να επεξεργαστούν αφηρημένες 

και πολύπλοκες έννοιες, όπως αυτές.  

  Η διδακτική αυτή παρέμβαση ακολουθεί τα βήματα της εποικοδομητικής προσέγγισης της 

γνώσης.  Δίνει έμφαση στις προϋπάρχουσες γνώσεις (Ausubel) και αντιλήψεις των παιδιών 

ώστε να αναδυθούν τυχόν παρερμηνείες και να μετασχηματιστούν μέσα από ενδιαφέρουσες 

και ανακαλυπτικές δραστηριότητες (Bruner). Δομούνται και αναδομούνται έννοιες και 

σχέσεις (εννοιολογική μάθηση), μέσα από την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στο 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (Vygotsky) της τάξης.  Η δραστηριότητα αποτελεί  το 

κατάλληλα διαμορφωμένο οργανωτικό πλαίσιο, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της 

οικοδόμησης εννοιών (θεωρία της δραστηριότητας, Εngestrom). Συγκεκριμένα για το 

μάθημα «ερευνώ και ανακαλύπτω» αξιοποιήθηκαν όλα τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά μέσα 

που παρέχονται στο βιβλίο του μαθητή και με βάση τη διερευνητική μάθηση (εννοιολογικούς 

χάρτες – καταιγισμό ιδεών – διατύπωση υποθέσεων) καταρτίστηκαν σχέδια εργασίας που 

βοήθησαν στην κατανόηση δύσκολων εννοιών. 

 

Αξιολόγηση 
 

  Aπό την εμπειρία μας μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι  γενικά επιτεύχθηκαν αφού το θέμα 

ανταποκρίνονταν σε μεγάλο βαθμό στα ενδιαφέροντα των μαθητών (γνωστικοί –

ψυχοκινητικοί – συναισθηματικοί στόχοι), η λειτουργία των ομάδων εργασίας ήταν πάρα 

πολύ ικανοποιητική (σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των ατόμων που συνεργάστηκαν –

συλλογικότητα, συνεργασία), ανάπτυξη δεξιοτήτων (αναγνώριση περιβαλλοντικών 

προβλημάτων – αναγνώρισης παραγόντων που δημιουργούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

– ανάληψη δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος), διαθεματικότητα (εμπλοκή 

διαφόρων μαθημάτων, εμπλοκή ομάδων – φορέων – οργανισμών – αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος στα προβλήματα και ενδιαφέροντα της τοπικής 
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κοινωνίας). Η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσα από 

ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους μαθητές αλλά και στους γονείς αφού προηγουμένως είχε 

συζητηθεί διεξοδικά η πορεία του προγράμματος. Για τις ανάγκες του προγράμματος 

αξιοποιήθηκε η υλικοτεχνική υποδομή που διατέθηκε από τον ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακός 

Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας) και συγκεκριμένα κατασκευή παρτεριών με όλες τις σύγχρονες 

προδιαγραφές, αυτόματο πότισμα και χορήγηση φυτοχώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τράπεζα παραδοσιακών σπόρων του σχολείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 
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Ένα ταξίδι τριών βημάτων... 
 

 Χρονάκης Αντώνης, Χημικός, Συνεργάτης Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων 

 και 1
ο
 ΕΠΑ.Λ. Πετρούπολης, antonishronakis[a]yahoo.com  

 

  Η σχολική εκδοχή της γνώσης έχει προκύψει μέσα από ένα βαθύ μετασχηματισμό της 

φυσικο-επιστημονικής γνώσης και όχι απλά μόνο από την απλοποίησή της. Τελικά, μέσω της 

αναπλαισίωσής της προκύπτει αυτό που ονομάζουμε «διδακτέα ύλη» (Τσατσαρώνη & 

Κουλαϊδής, 2001). Η αποτελεσματική προσέγγιση της διδακτέας ύλης στο χώρο των 

Φυσικών Επιστημών έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης της Διδακτικής των Φυσικών 

Επιστημών τις τελευταίες δεκαετίες. Όπως προκύπτει, μεταξύ άλλων, η ουσιαστική εμπλοκή 

των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη κατάκτηση της 

γνώσης (Duit, 1991). Για το λόγο αυτό, η πειραματική διδασκαλία θεωρείται απαραίτητη 

καθώς μέσα από αυτήν η αρχική περιέργεια των μαθητών μετατρέπεται σε ενδιαφέρον και η 

γνώση οικοδομείται μέσω των συνεχών ελέγχων των αρχικών τους υποθέσεων (Widolo et al, 

2002). Η δοκιμή, το λάθος, η επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων, οι προβλέψεις και η 

αισθητοποίηση αφηρημένων εννοιών τους οδηγεί στο επιστημονικό τρόπο σκέψης (Brown & 

Campione, 1998). Ο μαθητής ερευνά και διαπιστώνει. Δεν πιστεύει, ούτε ακολουθεί τυφλά.  

  Η πρόταση που ακολουθεί, υιοθετώντας την αξία της ενεργού εμπλοκής των μαθητών στη 

διδασκαλία της σχολικής Χημείας, επιχειρεί την παραδειγματική αντιμετώπιση και επίλυση 

ενός προβλήματος μέσω τριών αλλεπάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων. Είναι αυτό που 

αποκαλούμε «ταξίδι τριών βημάτων». Αρχικά υπάρχει η θεωρητική προσέγγιση: πίνακας, 

κιμωλία, χαρτιά, στυλό. Στη συνέχεια, με σκοπό την ανάπτυξη πολλαπλών αναπαραστάσεων, 

προτείνεται η προσφυγή σε εικονικό εργαστήριο, εν προκειμένω σε αυτό του λογισμικού 

IrYdium
1
. Τέλος, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται πειραματικά, στον εργαστηριακό πάγκο.  

  Ας σημειωθεί ότι η προτεινόμενη σειρά με την οποία επιχειρούνται τα τρία αυτά βήματα  

δεν είναι απόλυτη. Ενδεχομένως σε κάποιο άλλο πρόβλημα, αν όχι και στο ίδιο, θα μπορούσε 

να ακολουθηθούν τα τρία αυτά βήματα με διαφορετική σειρά. Θεωρούμε ότι μεγαλύτερη 

αξία έχει το ίδιο το «ταξίδι» προς την κατάκτηση της γνώσης. 

  Ως πρόβλημα επιλέχθηκε ένα ενδιαφέρον θέμα μερικής εξουδετέρωσης υδατικού 

διαλύματος που περιέχει μίγμα ισχυρού και ασθενούς οξέος (HCℓ – CH3COOH) από 

ποσότητα βάσης (NaOH). Το πρόβλημα αυτό είναι παρόμοιο με το θέμα Δ3 των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2013 (Χημεία Γ΄ Λυκείου θετικής Κατεύθυνσης, 2013): 

  Αναμιγνύουμε 40 mL διαλύματος ΗCℓ 0,1M με 60 mL διαλύματος CH3COOH 0,1M και 

προκύπτει διάλυμα Δ1. Στο Δ1 προσθέτουμε 28 mL διαλύματος NaOH 0,25M. Να υπολογίσετε 

το pH του διαλύματος που προκύπτει. Θεωρήστε ότι όλα τα διαλύματα είναι υδατικά, θ = 25 
0
C, 

Κw = 10
-14

. Επίσης για το CH3COOH δίνεται  Ka = 1,785∙10
-5

 (pKa = 4,76). 

 

1
ο
 βήμα: πίνακας, κιμωλία, χαρτιά, στυλό 

 

  Το πρόβλημα τίθεται στους μαθητές και τους ζητάμε να συνεργαστούν σε ομάδες των 3 – 4 

ατόμων για να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής του. Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις 

επίλυσης που μπορεί να προταθούν από τους μαθητές και οι οποίες, όπως είναι αναμενόμενο, 

καταλήγουν στα ίδια αποτελέσματα. Καλούμε έναν εκπρόσωπο κάθε ομάδας να παρουσιάσει 

τη λύση του στην ολομέλεια, ενώ σε περίπτωση που κάποια από αυτές δεν προταθεί 

επιχειρούμε να την αναδείξουμε καταθέτοντάς της προς διερεύνηση. 

  Με βάση τα δεδομένα του προβλήματος, αρχικά έχουμε: nHCℓ= 0,004 mol, nCH3COOH = 0,006 

mol και nNaOH = 0,007 mol. Επίσης, Vολικό = 40+60+28=128 mL. 

mailto:antonishronakis@yahoo.com
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1
η
 προσέγγιση επίλυσης: Εξουδετέρωση αρχικά όλης της ποσότητας του HCℓ. Το NaOH 

που περισσεύει εξουδετερώνει μέρος του CH3COOH. 

 

moℓ HCℓ    +    NaOH   →  NaCℓ  +   H
2
O 

Αρχικά 0,004          0,007 

Αντ/Παρ 0,004          0,004          0,004 

Τελικά     -             0,003          0,004 
 

moℓ CH
3
COOH+ NaOH  → CH

3
COONa + H

2
O 

Αρχικά     0,006             0,003 

Αντ/Παρ     0,003             0,003             0,003 

Τελικά     0,003                     -            0,003 
 

  

 Το διάλυμα είναι ρυθμιστικό επειδή περιέχει το ασθενές οξύ CH3COOH και τη συζυγή του 

βάση CH3COO
–
 που προκύπτει από τη διάσταση του άλατος CH3COONa. Ισχύει δε 

[CH3COOH] = [CH3COO
-
] = (0,003/0,128) M. Οπότε το pH θα υπολογιστεί από την εξίσωση 

των Henderson – Hasselbalch: 

pH = pKa + log([CH3COO
-
]/[CH3COOH] = pKa + log1 = 4,76. 

 

2
η
 προσέγγιση επίλυσης: Εξουδετέρωση αρχικά όλης της ποσότητας του CH3COOH. Το 

NaOH που περισσεύει εξουδετερώνει μέρος του HCℓ. 

 

moℓ CH
3
COOH+ NaOH  → CH

3
COONa + H

2
O 

Αρχικά     0,006            0,007 

Αν/Παρ     0,006            0,006             0,006 

Τελικά     -                    0,001             0,006 
 

moℓ HCℓ    +    NaOH   →  NaCℓ  +   H
2
O 

Αρχικά 0,004           0,001 

Αν/Παρ 0,001           0,001        0,001 

Τελικά 0,003              -            0,001 

moℓ CH
3
COONa +   HCl  → CH

3
COOH +  NaCℓ 

Αρχικά     0,006            0,003                           0,001 

Αν/Παρ     0,003            0,003        0,003          0,003 

Τελικά     0,003                -            0,003          0,004 

 

  Ισχύει και πάλι [CH3COOH] = [CH3COO
-
]  =  (0,003/0,128) M. Για το ίδιο λόγο με πριν, 

έχουμε ρυθμιστικό διάλυμα οπότε το pH θα υπολογιστεί από την εξίσωση των Henderson – 

Hasselbalch:  

pH = pKa + log([CH3COO
-
]/[CH3COOH]) =  pKa + log1 = 4,76. 

 

3
η
 προσέγγιση επίλυσης: Εξουδετέρωση μέρους του CH3COOH και μέρους του HCℓ από το 

NaOH. 
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  Έστω ότι αντιδρούν x mol NaOH με HCℓ. Τότε, αντιδρούν 0,007-x mol NaOH με 

CH3COOH.  

 

moℓ HCℓ    +    NaOH   →  NaCℓ  +   H
2
O 

Αρχικά 0,004            x 

Αν/Παρ    x                x                x 

Τελικά 0,004-x                           x 
 

moℓ CH
3
COOH + NaOH  → CH

3
COONa + H

2
O 

Αρχικά     0,006         0,007-x 

Αν/Παρ    0,007-x       0,007-x         0,007-x 

Τελικά    x-0,001            -              0,007-x 
 

moℓ CH
3
COONa  +   HCℓ  →  CH

3
COOH  +  NaCℓ 

Αρχικά    0,007-x         0,004-x         x-0,001           x 

Αν/Παρ    0,004-x         0,004-x         0,004-x       0,004-x 

Τελικά    0,003                 -              0,003          0,004 
 

  

 Ισχύει [CH3COOH] = [CH3COO
-
] = (0,003/0,128) M. Για άλλη μια φορά έχουμε ρυθμιστικό 

διάλυμα οπότε το pH θα υπολογιστεί από την εξίσωση των Henderson – Hasselbalch: 

pH = pKa + log([CH3COO
-
]/[CH3COOH] =  pKa  = 4,76. 

 

  Κατά συνέπεια, για τα δεδομένα του προβλήματος που τέθηκε, η θεωρητική αντιμετώπισή 

του καταλήγει στο αποτέλεσμα ότι το pH του διαλύματος είναι ίσο με 4,76.  

  Θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα πειραματικά 

με σκοπό να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Καταρχάς θα προσφύγουμε 

στο εικονικό εργαστήριο. 

 

2
ο
 Βήμα: εικονικό εργαστήριο του λογισμικού IrYdium 

 

  Το βήμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής. Κάθε ομάδα 

μαθητών, η οποία μπορεί να έχει την ίδια σύσταση όπως και στο 1
ο
 βήμα, έχει πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο έχουμε προεγκαταστήσει το λογισμικό IrYdium. Τίθεται 

το πρόβλημα με το οποίο οι μαθητές ήδη έχουν δουλέψει θεωρητικά, ζητώντας τους όμως να 

παρασκευάσουν στο εικονικό περιβάλλον τα διαλύματα και να μετρήσουν έτσι το pH του 

διαλύματος. Με σκοπό την ανάπτυξη πολλαπλών αναπαραστάσεων, τους ζητάμε να 

σχεδιάσουν την καμπύλη ογκομέτρησης και να συνάγουν τα ισοδύναμα σημεία. Ενδεικτικά, 

οι μαθητές, αφού τους επιτρέψουμε να εξοικειωθούν με το εικονικό εργαστηριακό 

περιβάλλον, μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα. 

  Από το ντουλάπι των αντιδραστηρίων του λογισμικού IrYdium, «ανοίγουμε» τα ισχυρά 

οξέα, επιλέγουμε διάλυμα HCℓ 0,1M και το εισάγουμε στην επιφάνεια εργασίας. Από τα 

ασθενή οξέα, επιλέγουμε διάλυμα CH3COOH 1M και εισάγουμε στην επιφάνεια εργασίας. 

Στη συνέχεια το αραιώνουμε σε συγκέντρωση 0,1Μ. Από τις ισχυρές βάσεις, εισάγουμε 

διάλυμα NaOH 1M και το αραιώνουμε κατάλληλα σε συγκέντρωση 0,25Μ.  

  Σε ποτήρι ζέσεως των 250 mL εισάγουμε 40 mL του διαλύματος HCℓ 0,1Μ και 60 mL του 

διαλύματος CH3COOH 0,1M και το μετονομάζουμε σε «Μίγμα οξέων». Σε προχοΐδα των 50 
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mL συμπληρώνουμε με το διάλυμα NaOH 0,25M. Προσθέτουμε 1 mL διαλύματος NaOH 

0,25M κάθε φορά στο μίγμα των δύο οξέων, μέχρι να εξαντλήσουμε τα 50 mL που έχουμε 

στη διάθεσή μας, και καταγράφουμε τις τιμές pH σε ένα λογιστικό φύλλο εργασίας. 

 

 
Το περιβάλλον του λογισμικού IrYdium. Αριστερά αναπαριστώνται τα αρχικά διαλύματα  

και η  “πειραματική διάταξη”. Στα δεξιά, δίνονται γραφικά οι αρχικές συγκεντρώσεις  

και το pH του μίγματος. 

 

  Αναμένεται ότι οι τιμές που θα προκύψουν είναι αυτές που αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 

που δίνεται στο Παράρτημα Α. Όπως φαίνεται, μετά από προσθήκη 28 mL διαλύματος ΝaΟΗ 

0,25Μ το διάλυμα έχει pH=4,76. Γύρω από αυτό το σημείο έχει προκύψει ρυθμιστικό 

διάλυμα. 

  Με τη βοήθεια του λογιστικού φύλλου ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν την 

καμπύλη ογκομέτρησης (Διάγραμμα 1) και να εντοπίσουν τα δύο ισοδύναμα σημεία. Το 

πρώτο φαίνεται να προκύπτει μετά από προσθήκη  16 mL ΝaOΗ και το δεύτερο μετά από την 

προσθήκη ακόμη 24 mL NaOH,  δηλαδή μετά από την προσθήκη συνολικά 40 mL NaOH.  

 

 
 

Διάγραμμα 1. Η καμπύλη ογκομέτρησης του διαλύματος 

 

  Αν θέλουμε να καταστήσουμε ακόμη πιο εμφανή τα ισοδύναμα σημεία, και ταυτόχρονα το 

επίπεδο της τάξης μας το επιτρέπει, μπορούμε να αναπαραστήσουμε γραφικά την 1
η
 και τη 2

η
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παράγωγο του pH ως προς τον όγκο του NaOH (Σάζου, 2011). Προκύπτουν έτσι τα 

Διαγράμματα 2 και 3, αντίστοιχα. Οι κορυφές που προκύπτουν εντοπίζονται στα δύο 

ισοδύναμα σημεία. 

 

 
Διάγραμμα 2. Πρώτη παράγωγος της καμπύλης ογκομέτρησης 

 

 
Διάγραμμα 3. Δεύτερη παράγωγος της καμπύλης ογκομέτρησης 

 

  Ζητάμε από τους μαθητές να συγκρίνουν το αποτέλεσμα στο οποία κατέληξαν με αυτό της 

θεωρητικής άσκησης που έλυσαν. Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της 

μίας και της άλλης προσέγγισης; 

 

3
ο
 Βήμα: παραδοσιακό εργαστήριο 

 

  Το τελευταίο βήμα θα γίνει στο παραδοσιακό εργαστήριο. Το ιδανικό θα ήταν οι ομάδες να 

δουλέψουν η κάθε μία στο δικό της εργαστηριακό πάγκο, με τα δικά της διαλύματα και το 
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δικό της πεχάμετρο. Μολονότι μπορεί πλέον να προμηθευτεί κανείς αξιόπιστα πεχάμετρα με 

κόστος μικρότερο από 10 €, μέσω διαδικτύου, θεωρούμε ότι ο πιο πιθανός τρόπος 

πραγματοποίησης αυτού του βήματος θα είναι με πείραμα επίδειξης. Εδώ προτείνεται η 

αξιοποίηση του Multilog
2
 που εξασφαλίζει τη συγχρονική λήψη και απεικόνιση των 

πειραματικών δεδομένων. Είναι επιθυμητό ωστόσο να εμπλέξουμε όσο το δυνατόν 

περισσότερο τους μαθητές σε αυτή τη διαδικασία, βάζοντάς τους να προβλέψουν την εξέλιξη 

των μετρήσεων δικαιολογώντας την άποψή τους, να πάρουν τις μετρήσεις, να 

παρασκευάσουν τα διαλύματα. 

  Ουσιαστικά, στο βήμα αυτό πραγματοποιούμε την ίδια διαδικασία που περιγράψαμε στο 

εικονικό εργαστήριο, αλλά σε πραγματικό εργαστήριο. Η διάταξη του πειράματος 

αποτυπώνεται στην Εικόνα 2.  

 

      
Εικόνα 2. Η πειραματική διάταξη 

 

  Για την ογκομέτρηση χρησιμοποιούμε όπως και στο εικονικό εργαστήριο πρότυπο διάλυμα 

NaOH 0,25M. Με τη βοήθεια του Multilog και του αντίστοιχου αισθητήρα μέτρησης του pH 

καταγράφουμε το pH του μίγματος των οξέων σε συνάρτηση με το χρόνο. Προκύπτει έτσι το 

Διάγραμμα 4. 

 

  
 

Διάγραμμα 4. Γραφική παράσταση pH-t όπως προκύπτει από το λογισμικό MultiLab 

 που συνοδεύει το Multilog. Στον οριζόντιο άξονα αναπαριστάται ο χρόνος (s)  

και στον κατακόρυφο το pH του διαλύματος 

 

  Στο σημείο αυτό χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή των μαθητών μας στις διαφορές 

των Διαγραμμάτων 1 και 4. Μολονότι οι δύο γραφικές παραστάσεις έχουν την ίδια μορφή, 

στο Διάγραμμα 1 ο οριζόντιος άξονας αναπαριστά τον όγκο του NaOH που προστίθεται στο 

αρχικό διάλυμα, ενώ στο Διάγραμμα 4 ο ίδιος άξονας αναπαριστά το χρόνο. Η ασυνέπεια 
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αυτή προκύπτει από τον τρόπο λειτουργίας του Multilog: ο αισθητήρας καταγράφει τις τιμές 

του pH του διαλύματος σε συνάρτηση με το χρόνο και όχι σε συνάρτηση με τον όγκο του 

NaOH που προστίθεται. Άρα για να συγκριθούν τα δύο διαγράμματα πρέπει να γίνει αναγωγή 

του χρόνου σε όγκο του προστιθέμενου NaOH. Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αυτό; Με την 

προσθήκη σταθερού όγκου NaOH ανά δευτερόλεπτο στο αρχικό διάλυμα.  

  Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 4 στο πείραμα που πραγματοποιήσαμε προστέθηκαν 

συνολικά 50 mL διαλύματος NaOH στο αρχικό διάλυμα σε χρόνο 75 s. Αντίστοιχα, το pH 

του διαλύματος παίρνει την τιμή 4,91 περίπου τη στιγμή t=42 s τότε που, σύμφωνα με το 

ρυθμό εισαγωγής NaOH, έχουμε προσθέσει 28 mL από αυτό στο αρχικό διάλυμα ή 

ισοδύναμα 7·10
-3

 mol. Σε αυτή την περιοχή τιμών φαίνεται ότι έχει προκύψει ρυθμιστικό 

διάλυμα, σε ικανοποιητική συμφωνία τόσο με τη θεωρητική αντιμετώπιση (βήμα 1) όσο και 

με το εικονικό εργαστήριο (βήμα 2). 

  Στο σημείο αυτό, η έστω και μικρή διαφοροποίηση των τιμών του pH που προκύπτει, 

μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να συζητήσουμε με τους μαθητές τις αβεβαιότητες και τα 

σφάλματα που υπεισέρχονται στις μετρήσεις. Αφού επιχειρήσετε να εκμαιεύσετε τις απόψεις 

τους μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τους παρακάτω 

πιθανούς λόγους: 

 Τα αντιδραστήρια δεν έχουν 100% καθαρότητα. 

 Κατά τη διάρκεια παρασκευής των διαλυμάτων προκύπτουν σφάλματα που 

οφείλονται είτε στον παρασκευαστή είτε στη μικρή ακρίβεια των οργάνων  ζύγισης 

ή/και μέτρησης. 

 Το ηλεκτρονικό όργανο (πεχάμετρο) μπορεί να μην είναι βαθμονομημένο σωστά. 

 Υπάρχουν διάφορα φαινόμενα που προκαλούν «θόρυβο» κατά τη διάρκεια της 

καταγραφής. 

  Ολοκληρώνοντας το ταξίδι των τριών βημάτων ζητάμε από τους μαθητές να αποτιμήσουν 

τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και να εκτιμήσουν, απαριθμώντας τα, όσα οφέλη 

νομίζουν ότι έχουν αποκομίσει από τα βήματα αυτά. 

 

Συμπεράσματα 
 

  Μολονότι το εργαστηριακό μέρος θεωρείται αναπόσπαστο και δομικό στοιχείο της 

διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (Arons, 1991), η εμπειρία δείχνει ότι δεν είναι πολλές 

οι περιπτώσεις που αυτό υιοθετείται κατά τη διδασκαλία της Χημείας στην Γ΄ τάξη του 

Λυκείου. Η πίεση για επίλυση περισσότερων ασκήσεων για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, 

αποτελεί τη συνηθισμένη δικαιολογία που οι περισσότεροι διδάσκοντες μένουν συνήθως στη 

θεωρητική μόνο παρουσίαση ασκήσεων που εύκολα θα μπορούσαν να διδαχθούν και 

εργαστηριακά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θεωρούμε ότι αποτελεί το συγκεκριμένο πείραμα 

ογκομέτρησης που παρουσιάστηκε εδώ και συνδέεται με ένα «δύσκολο» θέμα εξετάσεων που 

συζητήθηκε αρκετά το καλοκαίρι του 2013. 

  Αν και η πίεση χρόνου πραγματικά μπορεί να βάζει εμπόδια στην εκτενή μεθόδευση και των 

τριών βημάτων που παρουσιάστηκαν εδώ, ειδικά στη Γ΄ Λυκείου, θεωρούμε ότι η 

προτεινόμενη διαδικασία, όχι κατ’ ανάγκη με τη συγκεκριμένη σειρά, μπορεί να προσφέρει 

πολλά διδακτικά οφέλη στους μαθητές. Το κυριότερο, μπορεί να τους φέρει πιο κοντά στη 

Χημεία αλλάζοντας τη στάση τους απέναντί της. Αν μη τι άλλο είναι μία ευκαιρία να 

προσπαθήσουμε να ελευθερώσουμε τη σκέψη των μαθητών από το κλουβί των ιδανικών 

συνθηκών και να τους ωθήσουμε να πραγματοποιήσουν μια βουτιά στην πραγματικότητα. 
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Παραπομπές 
 

1. Το λογισμικό IrYdium είναι ελεύθερης διανομής και μπορείτε να το κατεβάσετε, και 

στα ελληνικά, από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://chemcollective.org/assets/modules/activities/vlab/download/vlab.1.6.4.int.zip 

     Βασικές οδηγίες χρήσης του λογισμικού μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

     http://1epal-argyroupolis.eu/index.php/component/attachments/download/108 

2. Οδηγίες χρήσης για το Multilog καθώς και προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις 

που μπορείτε να υποστηρίξετε με τη χρήση του, μπορείτε να βρείτε στους δικτυακούς 

τόπους των περισσότερων Ε.Κ.Φ.Ε. Ενδεικτικά, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω 

σύνδεσμο: 

      http://www.e-ekfe.net/doku.php?id=wikiwiki:multilog:multilab 
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*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 
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Παράρτημα Α 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V NaOH (mL) pH dpH/dV d2pH/d2V

0 1,4 0,03 0

1 1,43 0,03 0,01

2 1,46 0,04 0

3 1,5 0,04 0

4 1,54 0,04 0,01

5 1,58 0,05 2,22E-16

6 1,63 0,05 0

7 1,68 0,05 0,01

8 1,73 0,06 0,01

9 1,79 0,07 0,02

10 1,86 0,09 2,22E-16

11 1,95 0,09 0,04

12 2,04 0,13 0,04

13 2,17 0,17 0,09

14 2,34 0,26 0,17

15 2,6 0,43 4,44E-16

16 3,03 0,43 -0,15

17 3,46 0,28 -0,1

18 3,74 0,18 -0,04

19 3,92 0,14 -0,02

20 4,06 0,12 -0,02

21 4,18 0,1 -0,01

22 4,28 0,09 0

23 4,37 0,09 -0,01

24 4,46 0,08 -0,01

25 4,54 0,07 0,01

26 4,61 0,08 -0,01

27 4,69 0,07 8,88E-16

28 4,76 0,07 0

29 4,83 0,07 0,01

30 4,9 0,08 -8,9E-16

31 4,98 0,08 8,88E-16

32 5,06 0,08 0,01

33 5,14 0,09 0,02

34 5,23 0,11 0,01

35 5,34 0,12 0,02

36 5,46 0,14 0,06

37 5,6 0,2 0,12

38 5,8 0,32 2,25

39 6,12 2,57 -0,02

40 8,69 2,55 -2,25

41 11,24 0,3 -0,13

42 11,54 0,17 -0,04

43 11,71 0,13 -0,04

44 11,84 0,09 -0,01

45 11,93 0,08 -0,02

46 12,01 0,06 0

47 12,07 0,06 -0,02

48 12,13 0,04 0,01

49 12,17 0,05 -7,1E-16

50 12,22 0,05 0
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Χημεία – Διατροφή – Υγεία: Ελαιόλαδο εναντίον Σπορέλαιου 

 
Αντώνης Χρονάκης, Χημικός, Συνεργάτης Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων  

και 1
ο
 ΕΠΑ.Λ. Πετρούπολης, antonishronakis[a]yahoo.com  

 

  Η διδασκαλία της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πραγματεύεται τη διερεύνηση 

του κόσμου που μας περιβάλλει (ζωντανού και υλικού) και τη μελέτη των σχετικών 

φαινομένων (φυσικών και χημικών). Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων, 

ικανοτήτων και στάσεων εκ μέρους των μαθητών, οι οποίες θα τους είναι χρήσιμες σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους, θα οξύνουν την κριτική τους σκέψη και την αναστοχαστική τους 

διαχείριση της γνώσης. Αυτά αποτελούν πολύτιμα εφόδια, αν επιθυμούμε μια σύγχρονη 

κοινωνία ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών. 

  Η προσέγγιση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών παρέχει βέλτιστα αποτελέσματα 

όταν αναφέρεται στον κόσμο της καθημερινής ζωής και όχι σε έναν αφηρημένο – 

εξωπραγματικό – κόσμο, προωθώντας έτσι τον επιστημονικό εγγραμματισμό.  

  Η διδακτική διαδικασία που θα παρουσιάσουμε στην εργασία αυτή, συνδέει τις θεωρητικές 

γνώσεις με το πλαίσιο της καθημερινής ζωής και η πειραματική διαδικασία υλοποιείται 

αποκλειστικά, με ακίνδυνα υλικά καθημερινής χρήσης, χωρίς να απαιτούνται ειδικά όργανα. 

 

Θεωρητικές επισημάνσεις 
 

 
     

     CH3  –  (CH2)7  
–  CH  =  CH  –  (CH2)7  

–  COOH 

Εικόνα 1.  

Παρατηρούμε 3 

διαφορετικές  

αναπαραστάσεις του 

ελαϊκού οξέος. 

Του βασικού λιπαρού 

οξέος του ελαιολάδου. 

 

      

  Το ελαιόλαδο είναι µία από τις πρώτες λιπαρές ουσίες που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος και 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Μεσογειακής διατροφικής αλυσίδας. Η χημική σύσταση 

του ελαιολάδου περιλαμβάνει μια μεγάλη ομάδα ουσιών, βασικής σημασίας για τον 

οργανισμό. Αυτά είναι λιπαρά οξέα, υδατάνθρακες, βιταμίνες, χρωστικές ουσίες, μέταλλα, 

ιχνοστοιχεία κ.ά.  

  Στα λιπαρά οξέα επικρατεί σαφώς το μονοακόρεστο ελαϊκό οξύ, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό 

κορεσμένων λιπαρών οξέων (παλμιτικού και στεατικού) κι ένα μέτριο ποσοστό 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (λινελαϊκού και λινολενικού). Αντίθετα, στο ηλιέλαιο 

περιέχεται μεγαλύτερη ποσότητα τόσο πολυακόρεστων όσο και κορεσμένων λιπαρών οξέων, 

όπως εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες 

mailto:antonishronakis@yahoo.com
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Πίνακας 1: Εκατοστιαία διακύμανση της περιεκτικότητας του ελαιολάδου σε λιπαρά οξέα 

Λιπαρό οξύ 
Αριθμός διπλών 

δεσμών στο μόριο 

οξέα    (%) 

Περιεκτικότητα 

Ελαϊκό οξύ 1 56,0-83,0 

Παλµιτικό οξύ 0 7,5-20,0 

Λινελαϊκό οξύ 2 3,5-20,0 

Στεατικό οξύ 0 0,5-5,0 

Παλµιτολεϊκό οξύ 1 0,3-3,5 

 
Πίνακας 2: Εκατοστιαία διακύμανση της περιεκτικότητας του ηλιέλαιου σε λιπαρά οξέα 

Λιπαρό οξύ 
Αριθμός διπλών 

δεσμών στο μόριο 

οξέα    (%) 

Περιεκτικότητα 

Παλµιτικό οξύ 0 4 - 9 

Στεατικό οξύ 0 1 - 7 

Ελαϊκό οξύ 1 14 - 10 

Λινελαϊκό οξύ 2 48 - 74 

 

  Το ηλιέλαιο επειδή περιέχει υψηλότερο βαθμό ακορεστότητας, οξειδώνεται κατά τη 

διάρκεια του μαγειρέματος, πολύ πιο εύκολα σε σχέση με το ελαιόλαδο. Αυτό έχει βλαπτικές 

συνέπειες στην υγεία της καρδιάς, των αρτηριών και αυξάνει την τάση δημιουργίας 

αθηρωματικής πλάκας.   

 
Πίνακας 3: Εκατοστιαία διακύμανση της περιεκτικότητας του ελαιολάδου και του ηλιέλαιου 

 σε λιπαρά οξέα 

 

  

 

 

       

  Αριθμός Ιωδίου (Iodine Value-IV): μετρά το βαθμό ακορεστότητας λιπών και ελαίων και 

εκφράζεται σε γραμμάρια απορροφηθέντος ιωδίου ανά 100 γραμμάρια λίπους ή ελαίου 

(IUPAC, 2001).  

 
Πίνακας 4:  Αριθμός ιωδίου ελαιολάδου και ηλιέλαιου 

Έλαιο Αριθμός Ιωδίου (IV) 

Ελαιόλαδο 76-90 

Ηλιέλαιο 120 – 134 

 

  Χαρακτηριστική ιδιότητα του διπλού δεσμού είναι η προσθήκη σε αυτόν, κάποιου 

αλογόνου. Η προσθήκη Cℓ2 υλοποιείται εύκολα. Λιγότερο εύκολα του Br2 και δυσκολότερα 

του Ι2, η οποία απαιτεί θέρμανση για να πραγματοποιηθεί. Το Cℓ2 και το Br2 λόγω της 

τοξικότητάς τους δεν υπάρχουν σε κανένα σχολικό εργαστήριο. Οπότε ο αποχρωματισμός 

του καστανέρυθρου χρώματος του διαλύματος Br2/CCℓ4 που αναφέρουν τα σχολικά βιβλία 

Έλαιο Κορεσμένα Μονοακόρεστα Πολυακόρεστα 

Ηλιέλαιο 11% 20% 69% 

Ελαιόλαδο 14% 77% 9% 
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τόσο στη Β΄ όσο και στη Γ΄ Λυκείου, παραμένει μια εντελώς αφηρημένη έννοια στη 

συνείδηση των μαθητών. Μια έννοια αποκομμένη από την καθημερινή ζωή τους.  

  Με τη συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία επιχειρούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα 

και να συνδέσουμε τη Χημεία τόσο με τις καθημερινές διατροφικές μας συνήθειες όσο και με 

την υγεία μας.   

 Γενικά:  

  

 

      > C = C <   +   X2     > C – C < 

                                 X    X 

   
  Η προσθήκη Ι2 στο ελαϊκό οξύ (μία από τις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στο πείραμά 

μας) αποτελεί ένα παράδειγμα προσθήκης αλογόνου στο διπλό δεσμό.  
 

CH
3
(CH

2
)

7
CH=CH(CH

2
)
7
COOH + I

2
  CH

3
(CH

2
)
7
CH–CH(CH

2
)
7
COOH 

                Ι       Ι   

   
 

Βάμμα Ιωδίου (Φαρμακείου) 

 

 

 
     Εικόνα 2 

Το Βάμμα Ιωδίου του φαρμακείου 

περιέχει 7%  w/v I2 , 5% w/v KI σε 

υδραλκοολικό διάλυμα 

 
 

Betadine 

 

Εικόνα 3. 

             Betadine 

 
 

 Η δραστική ουσία που περιέχεται είναι ένα πολυμερές Ποβιδόνης – Ιωδίου (PVP-

I) και παρέχει 5% διαθέσιμο ιώδιο στο διάλυμα.  

 Στο Betadine περιέχονται ως έκδοχα  γλυκερίνη, Na2HPO4, NaOH, KI και κιτρικό 

οξύ. 
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Διάλυμα Lugoℓ  

 

Εικόνα 4.  

Διάλυμα Lugoℓ. 

Αν δεν διαθέτουμε το συγκεκριμένο διάλυμα τότε 

μπορούμε  να το παρασκευάσουμε, με τη μεταφορά 2,5 g 

Ι2 και 7,5 g ΚΙ σε ογκομετρική φιάλη των 500 mL και 

προσθήκη νερού μέχρι τη χαραγή 

 

Πείραμα – Σύγκριση ακορεστότητας ελαίων 
 

  Στην προτεινόμενη διδακτική διαδικασία, θα συγκρίνουμε πειραματικά το βαθμό 

ακορεστότητας του ελαιολάδου και του ηλιέλαιου. Με την προσθήκη ιωδίου, γίνεται 

κορεσμός των διπλών δεσμών και έτσι υπολογίζεται ο βαθμός ακορεστότητας. 

 

Στόχοι 
 

Στο τέλος του πειράματος αυτού, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

 χρησιμοποιούν βασικά εργαστηριακά όργανα. 

 Ελέγχουν την ακορεστότητα των ελαίων. 

 Συγκρίνουν τον βαθμό ακορεστότητας των ελαίων. 

 Συνδέουν τα πειραματικά αποτελέσματα με τη διατροφή και την υγεία. 

 Αναγνωρίζουν τη συμβολή της Χημείας στην ερμηνεία καθημερινών φαινομένων και 

διατροφικών συνηθειών. 

 Συνεργάζονται αρμονικά και παραγωγικά ως ομάδα. 

 

Τα όργανα και οι συσκευές που απαιτούνται είναι:  

 πυρίμαχοι δοκιμαστικοί σωλήνες (2) 

 ξύλινη λαβίδα 

 σταγονόμετρο 

 γυάλινη ράβδος 

 τρίποδας στήριξης 

 πλέγμα αμιάντου 

 λύχνος 

 ποτήρι ζέσεως 

 μαρκαδόρος 

 

Τα αντιδραστήρια που απαιτούνται είναι: 

 

 ελαιόλαδο 

 βάμμα Ιωδίου (φαρμακείου)  {εναλλακτικά Betadine ή Lugoℓ) 
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  Το ιδανικό είναι να δημιουργήσουμε ομάδες των 3 – 4 μαθητών. Κάθε ομάδα θα δουλέψει 

στο δικό της εργαστηριακό πάγκο, με τα δικά της όργανα και αντιδραστήρια. 

 

Πειραματική Πορεία 
 

1
η
 Φάση: Έλεγχος Ακορεστότητας 

 

 Στον 1
ο
  δοκιμαστικό σωλήνα εισάγουμε 8 mL ελαιολάδου. Γράφουμε με τον 

μαρκαδόρο στο επάνω μέρος, το γράμμα Ε. 

 Στον 2
ο
  δοκιμαστικό σωλήνα εισάγουμε 8 mL ηλιέλαιου. Γράφουμε με τον 

μαρκαδόρο στο επάνω μέρος Ηλ. 

 

 

Εικόνα 5 

 Στον αριστερό δοκιμαστικό 

σωλήνα έχουμε εισάγει ηλιέλαιο ενώ 

στο δεξιό δοκιμαστικό σωλήνα 

ελαιόλαδο 

 

 Προσθέτουμε 5 σταγόνες Βάμματος Ιωδίου (ή διαλύματος Lugoℓ, ή Betadine) σε 

καθένα από τους δοκιμαστικούς σωλήνες. 

 Ανακινούμε ισχυρά με τη γυάλινη ράβδο και το μίγμα σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα 

χρωματίζεται κοκκινωπό.  

 

 

Εικόνα 6 

Μετά την εισαγωγή βάμματος 

ιωδίου στα 2  έλαια 

 

 Θερμαίνω τους δοκιμαστικούς σωλήνες σε υδατόλουτρο (ήπια) και παρατηρούμε το 

χρώμα του ιωδίου να εξαφανίζεται. Αυτό αποδεικνύει ότι και τα 2 έλαια είναι 

ακόρεστα. 
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Εικόνα 7   

Μετά από τη θέρμανση στο  

υδατόλουτρο παρατηρούμε τον 

αποχρωματισμό  

και των 2 ελαίων. 

 

Εικόνα 8 

 Αριστερά εμφανίζεται το αρχικό  

δείγμα του ελαιολάδου.  

Στο κέντρο εμφανίζεται το ελαιόλαδο 

 με την αρχική ποσότητα βάμματος 

ιωδίου, πριν τη θέρμανση.  

Δεξιά εμφανίζεται το ελαιόλαδο μετά 

τον αρχικό αποχρωματισμό 

 

2
η
 Φάση: Σύγκριση Ακορεστότητας Ελαίων 

 

 Συνεχίζουμε να προσθέτουμε σταγόνες Βάμματος Ιωδίου (ίσες ποσότητες και στους 2 

δοκιμαστικούς σωλήνες) και παράλληλα ανακινούμε και θερμαίνουμε.  Ελέγχουμε το 

χρώμα σε κάθε σωλήνα. 

 Μετά από την προσθήκη ορισμένης ποσότητας Βάμματος Ιωδίου, παρατηρούμε ότι: 

1. Το διάλυμα του ελαιολάδου δεν αποχρωματίζεται αλλά παραμένει κοκκινωπό, 

παρά τη συνεχόμενη θέρμανση. 

2. Το διάλυμα του ηλιέλαιου αποχρωματίζεται. 

 

Εικόνα 9 

 Τελικά αποχρωματίζεται μόνο το 

ηλιέλαιο και όχι το ελαιόλαδο 

 Οπότε συμπεραίνουμε ότι ο βαθμός ακορεστότητας του ελαιολάδου, είναι μικρότερος 

από αυτόν του ηλιέλαιου.  

 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 449 - 

Συμπεράσματα 
   

  Στη πειραματική διαδικασία που προτείνουμε, επιχειρούμε μια δημιουργική σύνθεση 

διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Επιδιώκουμε μια διαθεματική και ολιστική μελέτη του 

φαινομένου. Η επιστήμη της Χημείας, της Βιολογίας, της Ιατρικής και της Διατροφής, μας 

βοηθούν στην πολύπλευρη ερμηνεία και αξιοποίηση του πειραματικού αποτελέσματος. Οι 

μαθητές αναπτύσσουν ικανότητες για έρευνα, κριτική και δημιουργική σκέψη, επικοινωνία 

ιδεών, συνεργασία και επίλυση προβλημάτων του καθημερινού κόσμου. Επιπροσθέτως, 

υλοποιούνται οι στόχοι που είχαμε θέσει αρχικά και αναπτύσσεται θετική στάση απέναντι 

στις Φυσικές Επιστήμες. Μια έννοια από την επιστήμη της Χημείας (προσθήκη στο διπλό 

δεσμό) η οποία φαινόταν αρχικά ασύνδετη, δημιουργεί τελικά ένα αρμονικό και λειτουργικό 

σύνολο γνώσεων, με απλά και καθημερινά υλικά. Τελικά οι όροι Χημεία – Διατροφή – Υγεία 

αποτελούν μια αλυσίδα εννοιών, οι οποίες δραπετεύουν από τον κόσμο του φανταστικού και 

αποκτούν μια «πραγματική» υπόσταση. 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. Βαλαβανίδης Α., (2005). "Ελαιόλαδο και υγεία: επιστημονικά δεδομένα για τις 

ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου στην υγεία του ανθρώπου", Scientific American 

(ελλην. Έκδοση), (σ. 18-20)  

2. Δημόπουλος Κ., (2001). Η διατροφή μας σήμερα, εκδόσεις Εθνικού & 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2001. 

3. Κυριτσάκης Α., (2007). Ελαιόλαδο, Συμβατικό και Βιολογικό. Τρίτη έκδοση. 

Κεφάλαιο 27
ο
, (σ. 628-634). 

4. Μαμαλάκης Γ, Ζαμπέλας Α. Καφάτος Α. Κρητικό ελαιόλαδο για την προαγωγή της 

υγείας και την πρόληψη των ασθενειών. Ευρωπαϊκή Ένωση. Programme of Crete 

1994-1999. 

5. Foster, C.S. Williamson and J. Lunn., (2009).  Culinary oils and their health effects. 

British Nutrition Foundation Nutrition Bulletin., 34, p 4–47. 

6. Hamilton, R.J., (1997). Lipid Analysis of Oils and Fats.  Blackie Academic & 

Professional. 

7. Pawels E., (2011). The Protective effect of the medittareanean diet. Focus on cancer 

and cardiovascular disease, Med Princ Pract.20. p. 103-111.  

8. Viola P., (1997).  International Olive Oil Council, Madrid Spain, p. 49. 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 
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Βλέποντας και ακούγοντας διακροτήματα 
 

Χρόνης Νικόλαος, Φυσικός, 59
ο
 Γενικό Λύκειο Αθηνών, N.CHRONIS[a]sch.gr 

 

Διδακτικοί στόχοι 
 

 Να δούμε στην οθόνη του παλμογράφου (με την επιλογή της σάρωσης) τις 

κυματομορφές των δύο συνιστωσών απλών αρμονικών ταλαντώσεων καθώς επίσης, 

και κυρίως, την κυματομορφή της σύνθεσης αυτών των δύο ταλαντώσεων, δηλαδή 

του διακροτήματος. 

 Να ακούσουμε τον ήχο των παραπάνω ταλαντώσεων από το ηχείο – μεγάφωνο που 

είναι κατάλληλα συνδεδεμένο με τις δύο γεννήτριες ακουστών συχνοτήτων, οι οποίες 

παράγουν την κάθε ημιτονοειδή τάση που ταυτόχρονα βλέπουμε στον παλμογράφο. 

 Να παρατηρήσουμε στην οθόνη του παλμογράφου (χωρίς σάρωση) την ταλάντωση 

του ίχνους της ηλεκτρονικής δέσμης στη φθορίζουσα οθόνη και να εμπεδώσουμε ότι 

η συχνότητα μεταβολής του πλάτους του διακροτήματος είναι μικρή και συνεπώς 

αισθητή – σε αντίθεση με τις συνιστώσες ταλαντώσεις που δεν είναι αισθητές αφού 

έχουν μεγάλες και ακουστές συχνότητες. 

 Να διαπιστώσουμε ότι βλέπουμε και ακούμε διαφορετικό διακρότημα κάθε φορά που 

μεταβάλλουμε τη συχνότητα της μίας εκ των δύο γεννητριών, αφού έτσι μεταβάλλεται 

η διαφορά των συχνοτήτων των δύο συνιστωσών ταλαντώσεων και κατά συνέπεια η 

συχνότητα του διακροτήματος.   

 

Θεωρητικό μέρος 
 

  Σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης, του ίδιου πλάτους και 

σχετικά μικρής διαφοράς συχνοτήτων 

 

Απλή αρμονική ταλάντωση: ψ1=Αημω1t   ,   όπου ω1=2πf1 

 

Απλή αρμονική ταλάντωση: ψ2=Αημω2t   ,   όπου ω2=2πf2 

Σύνθεση των δύο παραπάνω ταλαντώσεων: ψ=2Ασυν t
2

21 ημ t
2

21  

Πλάτος διακροτήματος: Α΄=2Ασυν t
2

21  

Συχνότητα διακροτήματος: fδ = 21 ff  

 

Περίοδος διακροτήματος: Tδ =

f

1
 

 

Πειραματική διάταξη 
 

 Παλμογράφος 

 Κατάλληλο ηχείο (π.χ ηλεκτρονικού υπολογιστή) 

mailto:N.CHRONIS@sch.gr
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 Πρώτη γεννήτρια ακουστών συχνοτήτων συνοδευόμενη από το σχετικό καλώδιο 

σύνδεσης με τους ακροδέκτες του παλμογράφου και τα δύο καλώδια σύνδεσης με το 

ηχείο. 

 Δεύτερη γεννήτρια ακουστών συχνοτήτων συνοδευόμενη από το σχετικό καλώδιο 

σύνδεσης με τους ακροδέκτες του ίδιου παλμογράφου και τα δύο καλώδια σύνδεσης 

με το ίδιο ηχείο. 

 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την καταγραφή του πειράματος παράλληλα με την 

εκτέλεσή του. 

 

 
 

Εκτέλεση του πειράματος 
 

1. Επιλέγουμε στη μία γεννήτρια μία ακουστή συχνότητα γύρω στα 300Hz, 

 

 
 

ακούμε τον αρμονικό ήχο από το ηχείο 

 

 

 

 

 

 

και βλέπουμε την αρμονική καμπύλη στην οθόνη του παλμογράφου. 
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2. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με τη δεύτερη γεννήτρια ρυθμίζοντας  ούτως ώστε 

η συχνότητα να είναι λίγο μικρότερη της προηγούμενης, έχοντας προηγουμένως αποσυνδέσει 

την πρώτη γεννήτρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Επανασυνδέουμε την πρώτη γεννήτρια ούτως ώστε στην είσοδο του παλμογράφου, όπως 

επίσης και του ηχείου, να καταλήγουν τα ηλεκτρικά σήματα και των δύο γεννητριών 

ακουστών συχνοτήτων και αμέσως 

 

 
 

 

βλέπουμε αφενός τη μορφή του διακροτήματος στην οθόνη του παλμογράφου 

 

 
 

και αφετέρου ακούμε τον ήχο της ιδιόμορφης ταλάντωσης από  το ηχείο. 
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4. Μεταβάλλουμε λίγο (μεταβολή της τάξεως του %10 ) 

 

 
 

τη συχνότητα της μίας γεννήτριας και διαπιστώνουμε ότι αλλάζουν και η κυματομορφή και ο 

ήχος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Αποσυνδέουμε τη μία από τις δύο γεννήτριες και παρατηρούμε ότι η κυματομορφή στον 

παλμογράφο και ο ήχος από το ηχείο επανέρχονται στην αρμονική μορφή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Τέλος της διαδικασίας του πειράματος. 
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Πίνακες τιμών 
 

Πειραματικές τιμές συχνοτήτων γεννητριών και περιόδου διακροτήματος 

f1 (Hz) 300 300 300 300 300 300 

f2 (Hz) 296 295 290 280 250 225 

fδ=f1-f2 (Hz) 4 5 10 20 50 75 

Tδ (ms) 250 200 100 50 20 13,3 

 

Βασικές ρυθμίσεις ορατές στην οθόνη του παλμογράφου 

Κατακόρυφος άξoνας (απομάκρυνση ψ – τάση τροφοδοσίας) 0,5V/υποδιαίρεση 

Οριζόντιος άξονας (χρόνος t – οριζόντια σάρωση) 5ms/υποδιαίρεση 

 

Το video με το πείραμα  αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην παρακάτω διεύθυνση: 

 http://www.youtube.com/user/59sefe  

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 

  

http://www.youtube.com/user/59sefe
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Εργασίες 9ης Έκθεσης  

 

Φυσικών Επιστημών 

 

και Τεχνολογίας 
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 (κενή σελίδα)
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Πειράματα Φυσικής και Χημείας από το 6ο ΓΕ.Λ. Αιγάλεω 
 

Μαθητές: Ασημάκης Βασίλης, Γελαδάρη Θάλεια, Δαδιώτη Ελένη,  

Μπακούλα Στελλίνα, Μπερντίλα Βιολέτα, Παπαγιάννη Μαρία, Ράλλη Μυρτώ,  

Ρολάκη Αθηνά, Σπύρου Ελένη, Τσομπάνογλου Δήμητρα 

6
ο
 ΓΕ.Λ. Αιγάλεω 

 

Υπεύθυνοι  καθηγητές: 

 

Γκατζώνας Δημήτριος, Χημικός 

Οικονόμου Δήμητρα, Φυσικός 

mail[a]6lyk-aigal.att.sch.gr 

 

Ξηρός πάγος 
 

  Η γρήγορη  εξάχνωση του ξηρού πάγου όταν βρεθεί μέσα σε νερό δημιουργεί εφέ:  

          

 Σβήνουν τη φλόγα αφού είναι CO2  που εμποδίζει την καύση 

 Δημιουργεί τεράστιες σαπουνόφουσκες με διαβροχή των άκρων του δοχείου με σαπούνι 

 

  Υλικά – Αντιδραστήρια 

 

 Ξηρός πάγος 

 Κωνική φιάλη 

 Νερό 

 Ava για τα πιάτα  ή σαπούνι 

 

Μαγνήτες σε μελάνη 
 

  Η μελάνη φωτοτυπικού έχει διαμαγνητικές ιδιότητες, και όταν τοποθετήσουμε τους μαγήτες 

μέσα σε λάδι που περιέχει μελάνι, έχουμε περίεργους σχηματισμούς και διατάξεις των 

μαγνητών . 

        

Η οδοντόκρεμα του ελέφαντα 

 

 Υλικά – Αντιδραστήρια 
 

 Ογκομετρικός κύλινδρος 

 Υπεροξείδιο του υδρογόνου  H2 O2 

 Ιωδιούχο κάλιο  KI σαν καταλύτης 

 ΑVΑ  για τα πιάτα  

      
  Το  H2 O2  διασπάται σύμφωνα με την αντίδραση 2H2 O2  → 2H2 O +   O2    ↑ 

και το αέριο  οξυγόνο που ελευθερώνεται μαζί με τον αφρό που δημουργείται από το ΑVΑ  

για τα πιάτα αποκτά μιά κυλινδρική μορφή σαν αυτή που βγαίνει από την οδοντόπαστα.  

 

mailto:mail@6lyk-aigal.att.sch.gr
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Το βαμβάκι που δεν καίγεται 

      

   Υλικά – Αντιδραστήρια 
 

 Ογκομετρικός κύλινδρος  

 Προπανόλη  

 Βαμβάκι φαρμακείου 

 Αναπτήρας 

 

  Κατά την καύση της 1- προπανόλης  παράγεται H2O και CO2 και φυσικά παράγεται και 

θερμότητα. 

  Οι κυταρικές ίνες του βαμβακιού έχουν τέτοια δομή που του προσδίδουν υδρόφιλα 

χαρακτηριστικά και έτσι η καύση δεν συνεχίζεται στο βαμβάκι. 

 

Καπνός από το οξυζενέ 

      
Υλικά – Αντιδραστήρια 

 

 Υπεροξείδιο του υδρογόνου  H2O2 

 Καταλύτης πυρολουσίτης (μαύρο χρώμα) 

 Κωνική φιάλη 

 

  Το  H2O2  διασπάται σύμφωνα με την αντίδραση 2H2O2  → 2H2 O +   O2   ↑ 

με έντονο ρυθμό απο την παρουσία του καταλύτη. 

  Το αέριο που βγαίνει έχει γκρίζα μορφή και επειδή η αντίδραση  είναι ισχυρά εξώθερμη τα 

τοιχώματα του δοχείου θερμαίνονται ισχυρά.  

 

 
 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 
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Κατασκευή μοντέλων καρυότυπων ατόμων 

με αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες  
 

Μαθητές: Ασημάκης Βασίλης, Γελαδάρη Θάλεια, Δαδιώτη Ελένη,  

Μπακούλα Στελλίνα, Μπερντίλα Βιολέτα, Παπαγιάννη Μαρία, Ράλλη Μυρτώ,  

Ρολάκη Αθηνά, Σπύρου Ελένη, Τσομπάνογλου Δήμητρα 

6
ο
 ΓΕ.Λ.  Αιγάλεω 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

 

Ζαφειροπούλου Αργυρούλα, Βιολόγος 

 mail[a]4lyk-aigal.att.sch.gr  

 

Κατανομή εργασιών στις ομάδες: 

 

Ομάδα 1: Καρυότυπος αρσενικού φυσιολογικού ατόμου   

Ομάδα 2: Καρυότυπος θηλυκού φυσιολογικού ατόμου   

Ομάδα 3: Καρυότυπος αρσενικού ατόμου με  τρισωμία 21 

Ομάδα 4: Καρυότυπος  θηλυκού ατόμου με  τρισωμία 18 

Ομάδα 5: Καρυότυπος αρσενικού με  σύνδρομο Klinefelter  

Ομάδα 6: Καρυότυπος θηλυκού ατόμου με  σύνδρομο Turner 

 

  Αφού παρατηρήσετε την εικόνα του καρυότυπου που σας δίνεται και λάβετε υπόψη σας τις 

πληροφορίες του πίνακα σχετικά με τις ομάδες, το μέγεθος των χρωμοσωμάτων και τη θέση 

του κεντρομεριδίου τους να κατασκευάσετε το μοντέλο του καρυότυπου που αντιστοιχεί στην 

ομάδα σας. 

 

Ομάδα Χρωμοσώματα Μέγεθος Θέση κεντρομεριδίου 

A 1,2,3 Μεγάλα Μετακεντρικά 

Β 4,5 Μεγάλα Υπομετακεντρικά 

C 6,7,8,9,10,11,12, Χ Μεσαία Μετακεντρικά /Υπομετακεντρικά 

D 13,14,15 Μεσαία Ακροκεντρικά 

E 16,17,18 Μικρά Μετακεντρικά 

F 19,20 Πολύ μικρά Μετακεντρικά 

G 21,22, Υ Μικρά Ακροκεντρικά 

 

Οδηγίες  κατασκευής μοντέλου  

 

 Κόψτε από ένα χρωματιστό καλαμάκι με το ψαλίδι ένα τμήμα  το οποίο θα 

αποτελέσει τη μία αδελφή χρωματίδα του χρωμοσώματος 1. Προσέξτε το τμήμα που 

θα κόψετε να περιλαμβάνει την περιοχή που λυγίζει γιατί αυτή θα αποτελέσει τη θέση 

του κεντρομεριδίου.  

 Στη συνέχεια από ένα καλαμάκι ίδιου χρώματος  κόψτε  ένα τμήμα ίδιου μήκους που 

θα αποτελέσει τη δεύτερη αδελφή χρωματίδα του χρωμοσώματος 1. 

 Στερεώστε τα δύο τμήματα στο φελιζόλ με τρόπο ώστε να σχηματιστεί το πρώτο 

χρωμόσωμα σε θέση επάνω – αριστερά. Στο σημείο που λυγίζει τοποθετήστε μία 

χρωματιστή καρφίτσα για να δείξετε τη θέση του κεντρομεριδίου του χρωμοσώματος. 

mailto:mail@4lyk-aigal.att.sch.gr
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 Με τον ίδιο ακριβώς  τρόπο να δημιουργήσετε το δεύτερο χρωμόσωμα του ζεύγους 1 

και να το στερεώσετε δίπλα από το προηγούμενο. Το πρώτο ζεύγος ομόλογων 

χρωμοσωμάτων του καρυότυπου σας είναι έτοιμο! 

 Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα υπόλοιπα ζεύγη χρωμοσωμάτων διατηρώντας το 

ίδιο χρώμα για τα χρωμοσώματα που ανήκουν στην ίδια ομάδα και μειώνοντας το 

μήκος των τμημάτων των χρωμοσωμάτων σταδιακά προχωρώντας προς τις ομάδες Β, 

C, D, E, F και G.  

 Εντοπίστε το ζεύγος χρωμοσωμάτων που εμφανίζει το γενετικό πρόβλημα και με το 

νήμα να σχηματίσετε  ένα πλαίσιο που θα το περικλείσει. Ο καρυότυπός σας είναι 

έτοιμος! 

 

Βιβλιογραφία 
 

1. Μαυρικάκη, Ε., Γκούβρα, Μ. & Καμπούρη, Α. (2008). “Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου – 

Τετράδιο Εργασιών”. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

2. Αλεπόρου-Μαρίνου, Β., Αργυροκαστρίτης, Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου, Π. & 

Σγουρίτσα Β. (2006) “Βιολογία  θετικής κατεύθυνσης  Γ΄ Λυκείου – Εργαστηριακός 

Οδηγός”. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στην συγγραφέα. 
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Κατασκευές μαθητών Α΄ Γυμνασίου  στο μάθημα της Τεχνολογίας 
 

Μαθητές: Ασπραδάκης Νικόλαος, Ζούτσου Ευαγγελία, Κατσανεβάκη Μυρτώ,  

Μάργαρη Σοφία, Κωστόπουλος Γεώργιος, Λιβανοπούλου Μαρίνα,  

Λιβανοπούλου Βασιλική, Μονέδα Σουλτάνα, Μπαλοδήμα Παρασκευή,  

Μπέκου Μαρία, Ντινόπουλος Ιωάννης, Παπαδάτος Γεώργιος,  

Ρομποτή Χρυσάνθη, Χάνιου Ελένη, Οικονόμου Ιφιγένεια 

2
ο
 Γυμνάσιο Αιγάλεω 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

 

Μαρτίνου Πηγή, Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ 

Βιτάλης Ιωάννης, Φυσικός 

mail[a]2gym-aigal.att.sch.gr 

 

Εισαγωγή 
 

  Η Τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να σκέπτονται παραγωγικά, να 

αυτοσχεδιάζουν, να ερευνούν και να αξιοποιούν τις πηγές πληροφόρησης, εφαρμόζοντας 

στην πράξη την έννοια  «μαθαίνω πως να μαθαίνω», μέσα από μια βιωματική διαδικασία. 

Είναι ένα μάθημα καινοτόμο, ένα μάθημα του οποίου τα χαρακτηριστικά αλλά και η 

παιδαγωγική του προσέγγιση, είναι αυτό που ζητάει ένα σύγχρονο  σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό 

κάθε σχολική χρονιά τα παιδιά καταφέρνουν να μελετήσουν και να δημιουργήσουν έργα που 

σχετίζονται άμεσα με τα ενδιαφέροντά τους. Ας δούμε μερικά δείγματα αυτής της 

προσπάθειας. 

 

Ζυγός 
 

 

 

Εφαρμογή του μοχλού  με απλά υλικά, 

όπως ξύλο, κρεμάστρα και πιατάκια 

γλάστρας συνθέτουν την απλή αυτή 

κατασκευή 
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Τελεφερίκ  

 
 

 

 

 

 

Δύο τροχαλίες συνεργάζονται για να 

μεταφέρουν τα καθίσματα του τελεφερίκ 

στις χιονισμένες πλαγιές του βουνού. 

 

 

 

 

 

 

 

Καταπέλτης  
 

 

 

 

 

 

Κατασκευή από ξύλο, σχοινί και λάστιχο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξυλόφωνο  
 

 

Κατασκευασμένο από ξύλο και 

μέταλλο είναι ικανό να παράγει 

μουσικές νότες. 
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Αιολικό πάρκο 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ανεμογεννήτριες 

κατασκευασμένες 

από μακετόχαρτο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υδραυλική γέφυρα 
 

 

 

 

 

 

 

Με ένα σύστημα 

από σύριγγες και 

σωληνάκια  το 

νερό πιέζεται και 

ανυψώνει τη 

γέφυρα. 
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Ηφαίστειο 
 

 

 

 

 

Κατασκευή από πηλό. Περιέχει 

δοχείο από γυαλί ώστε με ξύδι και 

σόδα να προσομοιώσει την έκρηξη 

του 

 

 

 

 

 

Αερόστατο 
 

 

 

 

Κατασκευή από χαρτί με τη βοήθεια ενός 

μπαλονιού που αποτέλεσε το καλούπι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενεργειακό  τζάκι  
 

 

 

 

Κατασκευή από μακετόχαρτο 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 
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Πειράματα από το 4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω 
 

Μαθητές: Αριτζογλου Μαρία, Ανδρεάτου Ξένια, Διαμαντόπουλος Γεράσιμος, 

Διαμαντοπούλου Ειρήνη, Ευαγγελάτου Ειρήνη, Καραπιππέρη Λυδία 

4
ο
 Γυμνάσιο Αιγάλεω 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

 

Κοβάνη Ρεβέκα, Γεωλόγος 

Μακρίδης Γεώργιος, Τεχνολόγος 

Ιωάννου Αγγελική, Γεωλόγος 

mail[a]4gym-aigal.att.sch.gr 

 

Φωτεινός Παντογνώστης 
  

Υλικά: 

 

 1 λαμπάκι με την βάση του 

 1 μπαταρία 4,5 volt 

 καλώδιο 

 συνδετήρες δημήτη 

 χαρτόνι 

 ψαλίδι – κατσαβίδι 

 μονωτική ταινία 

 μαρκαδόροι 

  

Κατασκευή: 

 

  Στο χαρτόνι γράφουμε 5 ερωτήσεις και 

τις αντίστοιχες απαντήσεις γραμμένες 

ανακατεμένα. Στην αρχή κάθε πρότασης 

κάνουμε από μια τρύπα και τοποθετούμε 

ένα συνδετήρα. Συνδέουμε την κάθε 

ερώτηση με τη σωστή απάντηση με ένα 

καλώδιο στο πίσω μέρος του χαρτονιού. 

Φτιάχνουμε ένα ανοιχτό κύκλωμα με το 

λαμπάκι. Στα ελεύθερα άκρα του 

κυκλώματος βάζουμε αλουμινόχαρτο. 

Ακουμπάμε το ένα άκρο του κυκλώματος 

στον συνδετήρα της ερώτησης και το 

άλλο στης απάντησης. Αν η απάντηση 

είναι σωστή το λαμπάκι θα ανάψει. 

Όταν απαντάμε λάθος ερώτηση δεν 

υπάρχει στο πίσω μέρος καλώδιο για να 

κλείσει το κύκλωμα και το λαμπάκι δεν 

ανάβει. 

  Μπορούμε να φτιάξουμε καρτέλες που να θηλυκώνουν πάνω στο σύστημα των καλωδίων με 

mailto:mail@4gym-aigal.att.sch.gr
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θέματα Γεωγραφίας, Φυσικής και άλλα χωρίς να χρειάζεται καινούριο κύκλωμα για κάθε 

μάθημα. 

  Η κατασκευή μπορεί να εξελίσσεται σε όλη την διάρκεια της χρονιάς αφού οι μαθητές θα 

δημιουργούν θεματικές καρτέλες ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται. 

 

Άλλες κατασκευές 
 

 
Σύστημα μετατροπής της κινητικής ενέργειας του νερού σε ηλεκτρική. 

 

 
Ποιήματα, διηγήματα και κόμικς από το λογοτεχνικό διαγωνισμό  

με θέμα τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα. 

 

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στους συγγραφείς. 
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Πειράματα από το 7ο  Γυμνάσιο  Αιγάλεω 
 

Μαθητές: Ρουμπέκα  Αναστασία,  Μπομποτάς  Βασίλης,  Σταθαράς  Γιώργος,  

Αντωνιάδου  Δήμητρα,  Σπανός  Νικήτας,  Χατζησπύρογλου  Βαγγέλης,   

Μπαρούδα  Παναγιώτα,  Νομικού  Έφη,  Γελαδάρη  Χριστίνα,  Ζώκος  Άγγελος,  

Καμπουρίδου  Ελένη, Λυτρίβης  Μανώλης,  Μουστοπούλου  Όλγα,  

Κρανιδιώτη Βαρβάρα,  Βατός  Χρήστος, Καραγεώργου  Σεβίνα,  

Τσουκαλά  Δώρα, Αλεξανδρής  Αντρέας, Λεμπέσης  Γιώργος 

7
ο
  Γυμνάσιο  Αιγάλεω 

 

Υπεύθυνη  καθηγήτρια: 

 

Σαββοπούλου  Μαρία, Φυσικός 

mail[a]7gym-aigal.att.sch.gr  

 

Η  αμπούλα που γίνεται υποβρύχιο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στο  ένα  άκρο  μιας  αμπούλας  φυσιολογικού  ορού  τυλίγουμε  ένα  κομμάτι  σύρματος,  

ώστε  αυτή  να  επιπλέει  κατακόρυφα  στην  επιφάνεια  του  νερού.  Όταν  ασκηθεί  στο  

μπουκάλι  μια  εξωτερική  πίεση  η  αμπούλα  βυθίζεται,  ενώ  όταν η πίεση πάψει  να  

ασκείται  η  αμπούλα  ανεβαίνει  πάλι  στην  επιφάνεια. 

mailto:mail@7gym-aigal.att.sch.gr
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Tο  CD  εναντίον της τριβής 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στο  κέντρο  ενός  CD  κολλάμε  με  σιλικόνη  το  πώμα  από  συσκευασία  υγρού  πιάτων  ή  

από  μπουκάλι  νερού.  Όταν  το  πώμα  είναι  κλειστό,  προσαρμόζουμε  σ’  αυτό  ένα  

φουσκωμένο  μπαλόνι.  Ανοίγουμε  το  πώμα  και  ο  αέρας  από  το  μπαλόνι  περνά  στην  

κάτω  επιφάνεια  του  CD.  Έτσι  δημιουργείται  ένα  στρώμα  αέρα  μεταξύ  CD  και  

τραπεζιού  που  μειώνει  την  τριβή. 

 

Μπαταρία από πατάτες 
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  Βυθίζουμε σε κάθε πατάτα ένα φύλλο χαλκού και ένα φύλλο ψευδαργύρου.                              

Συνδέουμε με καλώδιο το φύλλο ψευδαργύρου της πρώτης πατάτας με το φύλλο χαλκού της  

δεύτερης πατάτας κ.ο.κ. Συνδέουμε με καλώδιο το φύλλο χαλκού που έμεινε (της πρώτης  

πατάτας) με το θετικό πόλο του υπολογιστή και το φύλλο ψευδαργύρου της τελευταίας 

πατάτας με τον αρνητικό πόλο. Ο υπολογιστής λειτουργεί. Αντί για υπολογιστή μπορούμε να  

συνδέσουμε φακό ή λεντάκι. 

 

Αυτοσχέδια μοτεράκια 
 

 

Στους δύο πόλους μιας μπαταρίας 1,5 volt 

στερεώνουμε με ταινία δύο μεταλλικά φύλλα 

(χαλκού, ψευδαργύρου, κ.α.) στα οποία 

κάνουμε από μια τρύπα. Στις τρύπες περνάμε 

ένα  χάλκινο καλώδιο τυλιγμένο σε  πηνίο, του 

οποίου έχουμε ξύσει τις άκρες. Στο κέντρο της  

μπαταρίας τοποθετούμε ένα ή δύο κυλινδρικούς 

ισχυρούς μαγνήτες. Το πηνίο περιστρέφεται. 

Η κατασκευή αναφέρεται στο βιβλίο φυσικής 

Α΄ Γυμνασίου. 
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  Στο κεφάλι ενός καρφιού βάζουμε έναν αγώγιμο 

μαγνήτη (νεοδυμίου), ενώ τη μύτη του  καρφιού 

τη βάζουμε στο θετικό πόλο μιας μπαταρίας 1,5 

volt. Με καλώδιο συνδέουμε τον αρνητικό πόλο 

της μπαταρίας με τον μαγνήτη. Έτσι από το 

κύκλωμα διέρχεται ρεύμα και το  καρφί 

περιστρέφεται. 

          

 

 

 

 

 

Βραχυκύκλωμα – ασφάλεια 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Συναρμολογούμε κύκλωμα που αποτελείται από μία ή δύο μπαταρίες 4,5 volt, διακόπτη,  

αμπερόμετρο, λαμπάκι και δύο μονωτικούς στύλους οι οποίοι συνδέονται με λεπτό νήμα από  
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ψιλό σύρμα κουζίνας. Ανοίγουμε τον διακόπτη, το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα και το  

λαμπάκι ανάβει. Βραχυκυκλώνουμε με καλώδιο το λαμπάκι. Το λαμπάκι παύει να  

φωτοβολεί, το αμπερόμετρο δείχνει μεγαλύτερο ρεύμα και το σύρμα καίγεται. Με αυτό το  

κύκλωμα δείχνουμε παραστατικά στους μαθητές πώς ένα βραχυκύκλωμα μπορεί να  

προκαλέσει πυρκαγιά και επίσης το ρόλο της ηλεκτρικής ασφάλειας στα κυκλώματα του  

σπιτιού μας. 

 

Πειράματα Χημείας 
 

Τα πολλά χρώματα του λάχανου 
  

 Σε θήκες από τσίχλες ρίχνουμε με σταγονόμετρο διαλύματα οξέων και  βάσεων (HCl, ξύδι, 

χυμό λεμονιού, ασπιρίνης, σόδας, αντιόξινου φάρμακου, καθαριστικού με αμμωνία, NaOH). 

Με σταγονόμετρο ρίχνουμε σε κάθε διάλυμα 2 ή 3 σταγόνες από τον δείκτη κόκκινο  λάχανο 

και δημιουργείται μια πανδαισία χρωμάτων. Ο δείκτης κόκκινο λάχανο φτιάχνεται  πολύ 

εύκολα αν βράσουμε για λίγα λεπτά μερικά φύλλα του λάχανου σε λίγο νερό. 

 

 
 

 

 

Ξύδι + Σόδα                  Σβήνει τη φλόγα 
 

  Στην κωνική φιάλη βάζουμε μαγειρική σόδα και ξύδι και κλείνουμε με πώμα. Το αέριο CO2  

που παράγεται από την αντίδραση διοχετεύεται με σωλήνα σε γυάλινο κυλινδρικό δοχείο. 

Εισάγουμε αργά στο γυάλινο κύλινδρο μια συρμάτινη κατακόρυφη θήκη για 3 κεράκια.  

Βλέπουμε ότι  ένα – ένα τα κεράκια σβήνουν. (Η θήκη είναι αυτοσχέδια).  
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Βιολογία 
 

Κατασκευές κυττάρων 
 

Από πηλό 
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Aπό πηλό – γλυκερίνη – πλαστελίνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Χρησιμοποιώντας σαν καλούπι ένα μπωλ φτιάχνουμε με  πηλό την πλασματική μεμβράνη. 

Όταν στεγνώσει ρίχνουμε μια στρώση λιωμένης γλυκερίνης (στους 65
0
C περίπου). Όταν η  

γλυκερίνη αρχίσει να κρυώνει και να στερεοποιείται βάζουμε πάνω της μερικά οργανίδια  

φτιαγμένα από πηλό. Ρίχνουμε δεύτερη στρώση γλυκερίνης και βάζουμε άλλα οργανίδια και  

τον πυρήνα και τέλος την τελευταία στρώση γλυκερίνης. 

 

Από σφουγγάρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στην συγγραφέα. 
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Πειράματα Φυσικής και Χημείας 

από το 2ο Γυμνάσιο Περιστερίου 
 

Μαθητές: Αγγελόπουλος Δημήτρης, Ιωαννίδου Βασιλική, Κιοκκίου Σταυρούλα, 

 Γεωργακοπούλου Παναγιώτα, Κουτσοπούλου Δήμητρα, Σιγάλα Βασιλική,  

Τσιάρα Χρύσα, Μπριάνα Μαρίνα, Χαυλής Μάριος, Θεοδωρακοπούλου Δήμητρα, 

Πλαφαδέλη Μαρία, Πλαφαδέλη Σοφία, Σούλης Τζένη, Κορόνι Ελένη, Μήτρος Νίκος, 

Κουφόπουλος Βασίλης, Κουφόπουλος Νίκος, Ράπτης Κωνσταντίνος, 

Πράπα Βενετία, Σουμπασάκος Κωνσταντίνος, Υφαντή Κλεοπάτρα, 

 Προμπονά Αρετή, Κυριακίδη Μαίρη, Χρονόπουλος Λευτέρης, Ξυλογιάννης Γιάννης 

2
ο
 Γυμνάσιο Περιστερίου 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

 

Μαστοράκη Μαρία, Φυσικός 

mail[a]2gym-perist.att.sch.gr  

 

Το κερί που σβήνει 
 

  Υλικά: 1 πιάτο, λίγες κουταλιές σόδα, ένα ποτηράκι ξύδι, ένα κεράκι ρεσώ, ένα ποτήρι νερό 

 

 Σε ένα πιάτο με νερό τοποθετούμε ένα κερί ρεσώ αναμμένο. Ρίχνουμε λίγες κουταλιές άσπρη 

σκόνη (σόδα) και λίγο υγρό (ξύδι) οπότε παρατηρούμε ότι μετά από λίγο το κερί σβήνει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Εξήγηση: Το ξύδι αντιδρά με τη σόδα και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα το οποίο είναι 

πιο βαρύ από τον αέρα, άρα δεν επιτρέπει να έρθει αέρας κοντά στη φλόγα για να συνεχιστεί 

η καύση. 

 

Πως να πιάσουμε ένα νόμισμα μέσα σε υγρό  

χωρίς να βρέξουμε το χέρι μας 
 

  Υλικά: 1 πιάτο, ένα ποτήρι νερό, λίγες σταγόνες χρώμα ζαχαροπλαστικής, ένα κεράκι ρεσώ, 

ένα κέρμα  

 

  Σε ένα πιάτο που περιέχει χρωματισμένο υγρό βυθίζουμε ένα νόμισμα. Βάζουμε ένα κεράκι 

ρεσώ αναμμένο και το σκεπάζουμε με ένα ποτήρι. Το κερί σβήνει και η στάθμη του υγρού 

στο ποτήρι ανεβαίνει ενώ στο πιάτο κατεβαίνει μέχρι να εξαφανιστεί όλο και να πιάσουμε το 

νόμισμα. 

 

mailto:mail@2gym-perist.att.sch.gr
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  Εξήγηση: Το οξυγόνο που υπήρχε κάτω από το ποτήρι κάηκε γι’ αυτό το κερί έσβησε. Ο 

αέρας μειώθηκε και δημιουργήθηκε υποπίεση μέσα στο ποτήρι. Άρα ο αέρας που είναι μέσα 

στο ποτήρι ασκεί μικρότερη πίεση στα μόρια του υγρού από ότι ο αέρας που είναι έξω από το 

ποτήρι. 

 

Το ποτήρι που δε φαίνεται 
 

  Υλικά: 1 μεγάλο ποτήρι, ένα μικρό ποτηράκι που να χωράει στο μεγάλο, ηλιέλαιο 

 

  Σε ένα μεγάλο ποτήρι βυθίζουμε ένα μικρό ποτηράκι. Γεμίζουμε το ποτήρι με ηλιέλαιο και 

παρατηρούμε ότι το ποτηράκι δε φαίνεται. 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

Εξήγηση: Το φως στο γυαλί και το ηλιέλαιο ταξιδεύει με την ίδια ταχύτητα και γι’αυτό το 

μάτι μας δε μπορεί να τα ξεχωρήσει. 

 

Το κερί που περιστρέφεται 
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Υλικά: Ένα κερί, μία βίδα, δύο ποτήρια κολονάτα και ένα αναπτήρα.  

 

  Στο μέσο ενός κεριού περνάμε μια βίδα και στηρίζουμε το κερί λίγο λοξά σε δύο ποτήρια. 

Ανάβουμε και τα δύο άκρα του κεριού οπότε αυτό ξεκινά ταλάντωση και κάποια στιγμή 

περιστρέφεται. 

    Εξήγηση: Όταν πέσει η πρώτη σταγόνα κεριού λόγω διατήρησης της ορμής (δράσης – 

αντίδρασης) το υπόλοιπο κινείται αντίθετα μέχρι κάποιο ύψος όπου θα μηδενιστεί η 

ταχύτητα. Τότε θα πέσει σταγόνα από την άλλη πλευρά και η περιστροφή γίνεται αντίθετα. 

Κάποια στιγμή αποκτά οριακή ταχύτητα και κάνει ανακύκλωση. 

 

Μπαταρία από κέρματα και κόκα – κόλα 
 

  Υλικά: 1 ποτήρι κόκα κόλα, κέρματα των 5 λεπτών, αλουμινόχαρτο, αλάτι, χαρτί κουζίνας 

και μονωτική ταινία. 

 

  Τυλίγουμε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο πολλές φορές και κατόπιν τοποθετούμε τα χάλκινα 

κέρματα πάνω και το κόβουμε. Ομοίως με χαρτί κουζίνας. Σε ένα ποτήρι βάζουμε κόκα κόλα 

και αλάτι. Βουτάμε τα κομμάτια από το ρολό στο ποτήρι και τα πιέζουμε για να φύγουν τα 

υγρά. Τοποθετούμε εναλλάξ αλουμινόχαρτο – χαρτί κουζίνας – κέρμα. Προσοχή το 

αλουμινόχαρτο δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το χάλκινο κέρμα. Τυλίγουμε με ταινία και 

έχουμε μπαταρία. 

  Εξήγηση: Το αλάτι και η κόκα κόλα δίνουν τους απαραίτητους ηλεκτρολύτες. 

 

Μπαταρία από χώμα 
 

Υλικά: 1 κεράκι ρεσώ, 1 φύλλο από χαλκό, χώμα νοτισμένο. 

 

  Παίρνουμε το κεράκι ρεσώ και αφαιρούμε το κερί και κρατάμε το αλουμίνιο. Κόβουμε μια 

λωρίδα από το φύλλο χαλκού και το διπλώνουμε σε μεγέθη τέτοια που να χωράνε στη θήκη 

χωρίς να την ακουμπάνε. Βάζουμε λίγο χώμα στη θήκη αλουμινίου. Εφαρμόζουμε ανοιγμένο 

το χάλκινο φύλλο. Συμπληρώνουμε με πρόσθετο χώμα και ξανασυμπιέζουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Κλείνουμε τη μία πλευρά του φύλλου και ξαναγεμίζουμε. Επαναλαμβάνουμε μέχρι να 

διπλώσουμε τελικά το φύλλο. Ακουμπάμε τη μια ακίδα του πολύμετρου στη θήκη αλουμινίου 

και την άλλη στο φύλλο χαλκού. 

  Εξήγηση: Το χώμα δίνει τους απαραίτητους ηλεκτρολύτες. Το φύλλο χαλκού σχηματίζει το 

θετικό πόλο και η θήκη του αλουμινίου σχηματίζει τον αρνητικό πόλο. 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στη συγγραφέα 
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Ο Μικρός Πρίγκιπας συναντά τις Φυσικές Επιστήμες 

 
Mαθητές: Κεραμυδά Μαριάννα, Ζάκκας Αλέξανδρος, Μπουγιούκου Ηλιάνα,  

Καρκατζούνη Αγγελική, Κουλούρη Φιλιώ, Μαντά Ιωάννα, Παναγιώτου Αναστασία, 

Πίρπος Γεώργιος, Παπαμακαρίου Άρτεμις, Ροδοπούλου Αναστασία, Ρότσιου Ματίνα, 

Στεφανής Παναγιώτης,  Στεφανής Ιωάννης, Τσούλα  Αλεξάνδρα 

5
ο
 Γυμνάσιο Περιστερίου 

 

Υπεύθυνες καθηγήτριες : 

 

Αλεξή Ελένη, Φυσικός 

Κοντάκου Διονυσία, Γεωλόγος 

mail[a]5gym-perist.att.sch.gr  

 

Εισαγωγή 
 

  Το έργο αυτό αποτελεί το προϊόν του οράματος δύο εκπαιδευτικών  να προσεγγίσουν τη 

μόρφωση των μαθητών τους καθολικά και μέσω του σχετίζεσθαι. Ο χώρος των τεχνών 

παρέχει ένα φιλόξενο και προσφιλές εισαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο, τα παιδιά μπορούν 

να προβληματιστούν, να ενημερωθούν, να πειραματιστούν, να προτείνουν λύσεις, να 

εμπλακούν, να δραστηριοποιηθούν καθολικά με την μέθοδο project  και να αναθεωρήσουν 

την αρνητική προκατάληψη για τις Φυσικές Επιστήμες. 

  «Ο Μικρός Πρίγκιπας συναντά τις Φυσικές Επιστήμες» αποτελεί το πρώτο 

ολοκληρωμένο εγχείρημα, μετά από μια σειρά μικρότερων ανά τα χρόνια προσπαθειών και 

χρησιμοποιήθηκε ως ένα λειτουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε δυνατή η υλοποίηση  

πειραμάτων που απαντούσαν (στο βαθμό του δυνατού) στις παρατηρήσεις – απορίες –

ενδιαφέροντα των μαθητών, όπως αυτά προκύπτουν από τις δικές τους ανάγκες  και όχι βάσει 

αναλυτικού προγράμματος.  

  Εφαρμόζοντας την μέθοδο Project και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο οι μαθητές, στους 

χώρους κυρίως των εργαστηρίων των Φυσικών Επιστημών, πειραματίστηκαν μετωπικά με 

την αρωγή και καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητριών.  

  Εξελικτικά, οι μαθητές επέλεξαν ποια πειράματα θεωρούσαν κατάλληλα ή ενδιαφέροντα 

ώστε να ενσωματωθούν στη Θεατρική Παράσταση. Έτσι έγινε η συγγραφή του θεατρικού 

έργου, η διανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της παράστασης (σκηνικά, σκηνοθεσία 

κ.λ.π) και τέλος η παρουσίαση της παράστασης. 

  Η Παράσταση περιελάμβανε πειράματα επί σκηνής που πραγματοποιήθηκαν από τους 

μαθητές και είχαν  διαδραστικό χαρακτήρα καθώς οι μαθητές – ηθοποιοί καλούσαν το κοινό 

να συμμετέχει σε αυτά ενεργά. Έτσι μέσα από μια δραματοποιημένη αναπαραγωγή των 

πειραμάτων, η ομάδα κατάφερε να επικοινωνήσει το αποτέλεσμα των εργασιών των μαθητών 

στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα και κοινωνία και να κάνει τις Φυσικές Επιστήμες φυσικό 

και δελεαστικό κομμάτι της καθημερινότητας. 

 

Κείμενο εργασίας 
 

  Ξεκινάει να παίζει το εισαγωγικό βίντεο που παρουσιάζει σύντομα την ιστορία του μικρού 

πρίγκιπα και τον τοποθετεί στον παρόντα χώρο και χρόνο. Σκηνικό ερήμου… αμμόλοφοι … 

πέτρες….. ουρανός. Ακούγονται ήχοι πουλιών. 

mailto:mail@5gym-perist.att.sch.gr
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Φράσεις σε εισαγωγικά   « »   είναι δάνειο από το βιβλίου του Μ.Π. 

 

Σκηνή  Α΄:  Ο ερχομός και η συνάντηση με το Γεωλόγο 
 

  Ο μικρός πρίγκιπας, εφεξής Μ.Π, μπαίνει αργά στη σκηνή αφηρημένος, παρατηρώντας ένα 

πέτρωμα, με αργά βήματα (η σκηνή διαρκεί αρκετά).  

  Η μαθήτρια 1 (Μ1) σηκώνεται από τη θέση της ανάμεσα στο κοινό και κινείται προς την 

σκηνή. H διπλανή της, μαθήτρια 2 (Μ2), την τραβάει να τη συγκρατήσει. Εκείνη την αφήνει και 

πλησιάζει παρατηρώντας αδιάκριτα το Μ.Π…. Ο Μ.Π δεν την αντιλαμβάνεται. Ξαφνικά ο Μ.Π 

κοιτάζει προς το κοινό ξαφνιασμένος….  

Οι Μ1 και Μ2 σε όλο το έργο είναι «αόρατοι» στον Μ.Π. 

Μ.Π:  Ωχ καλησπέρα σας! Ποτέ δεν είχα ξαναδεί στη γη τόσους πολλούς ανθρώπους 

μαζεμένους.  

Η μαθήτρια 1 κάθεται κάτω (επί σκηνής) και παρακολουθεί… 

Μ.Π: Στο προηγούμενο ταξίδι μου είχα γνωρίσει μόνο έναν πιλότο. Επίσης μια αλεπού... Χα, 

χα (γελάει με κρυφή χαρά… και λέει σιγανά) την είχα εξημερώσει κιόλας..., ένα φίδι.... Ένα 

λουλούδι της ερήμου μου είχε πει ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, είχε δει 6-7 να περνάνε 

κάποτε σε ένα καραβάνι. Αλλά εσείς είσαστε πολύ περισσότεροι (προσπαθεί να τους μετρήσει 

δείχνοντας προς το κοινό ….) ένας, δύο, τρεις….. ουου…. Χα, χα χα … πολλοί σαν τα 

αστέρια που βλέπω από τον πλανήτη μου. Μα δε σας συστήθηκα… είμαι ο Μικρός 

Πρίγκιπας και έρχομαι από τον αστεροειδή Β612 (υπόκλιση). Έχω ξαναέρθει στη γη σε μια 

περιοδεία που έκανα παλιά. Τότε είχα επισκεφτεί πολλούς πλανήτες…  

(αρχίζει να ασχολείται πάλι με το πέτρωμα) 

Μ1: (Σηκώνεται από τη θέση της και απευθύνεται στην Μ2) Αχ ναι… θυμάσαι που διαβάζαμε 

την ιστορία του; 

Μ2: (δυσανασχετώντας σηκώνεται από τη θέση της και πηγαίνει στη σκηνή) Κοροϊδευτικά 

Θυμάμαι… Θυμάμαι… Θυμάμαι και τι έλεγες… Αχ τι ωραίος πρίγκιπας… τι ευαίσθητος... 

πόσο αγαπά και φροντίζει το λουλούδι του… έτσι πρέπει να είναι οι άντρες.  

Μ1:   Άδικο έχω; 

Μ2: (Πηγαίνει κοντά του και τον κοιτάζει υποτιμητικά) Ειρωνικά …. Μικρός Πρίγκιπας… 

Πφ! Μπούρδες! Το μόνο αληθινό στο όνομά του είναι το μικρός…. Ξανθόψειρα… 

Μ1:  Το πιο αληθινό στο όνομά του είναι το Πρίγκιπας. Είναι ο μόνος άνθρωπος που 

γνωρίζω που από τα ταξίδια του δεν περιγράφει τα ακριβά ξενοδοχεία που έμεινε, τα φαγητά 

που έφαγε, τα ρούχα που αγόρασε αλλά μιλά για τους ανθρώπους που γνώρισε. Λυπάται για 

την επιπολαιότητα των ανθρώπων, τη μιζέρια, την υπεροψία  και τη δίψα για εξουσία και 

χρήμα κάποιων.  (Στρέφεται προς το Μ.Π και τον παρακολουθεί από κοντά). Μιλά για τη 

μοναξιά τους. Μιλά απλά. Χωρίς ίχνος διδακτικού τόνου. Χωρίς μελοδραματισμούς και 

υπερβολές… Είναι αστείος χωρίς να είναι γελοίος! Και ρωτάει διαρκώς και για όλα. Δε 

σταματάει να ρωτάει μέχρι να πάρει τελικά κάποιες ικανοποιητικές απαντήσεις. 

Μ.Π: (Συνεχίζει προς το κοινό) Ξαναήρθα στον πλανήτη σας γιατί έχω κάποιες απορίες. 

Οι Μ1 και Μ2 τρέχουν και κάθονται στο πλάι της σκηνής και παρακολουθούν. 

Μ.Π: Σκοπός της επίσκεψής μου είναι να βρω κάποιους επιστήμονες. Έτσι μου τους είχε πει 

ο πιλότος μου. Αφήνει στα πόδια του δίπλα την πέτρα 

Στην αρχή νόμιζα ότι μιλούσε για κάτι έντομα χα, χα, χα…. Που είναι μαύρα με κίτρινες 

ρίγες, ζουζουνίζουν έτσι ζζζζζζζζζζζζζ (κουνώντας γρήγορα τα χέρια)  και κάθονται πάνω 

τους στήμονες των λουλουδιών χα, χα, χα  επί-στήμονες…. Επί δηλαδή πάνω, στους 

στήμονες χα, χα, χα. Έτσι μου είχε πει το τριαντάφυλλο μου …. ξέρετε… για να μη φύγω να 

τους βρω. «Ποτέ δεν πρέπει να ακούς τα λουλούδια. Απλά να τα βλέπεις και να μυρίζεις το 
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άρωμά τους». Τελικά είναι επί και ίσταμαι δηλαδή γνωρίζω κάτι καλά. Οι άνθρωποι μου 

δηλαδή! Αυτοί μου μοιάζουν. Ασφαλώς θα με καταλαβαίνουν. Κοιτάζουν τον κόσμο και 

βλέπουν πολλά περισσότερα από τους άλλους ανθρώπους. Κυνηγάνε κι αυτοί τα 

ηλιοβασιλέματα.... Παρατηρούν τα πάντα και ψάχνουν τα πάντα… Χα, χα, χα… Και τα 

Κοάλα, και τα φίδια, και τις αλεπούδες!!! Αστειάκι!  

Σοβαρεύει απότομα 

Κοιτάζουν και αυτοί τα αστέρια! Και από το χρώμα τους ξέρουν τι θερμοκρασία επικρατεί 

στην επιφάνειά τους. Αν απομακρύνονται ή αν πλησιάζουν σε εμάς, για πόσο καιρό θα  

ακτινοβολούν ακόμα και …. άλλα τέτοια. Αυτοί σίγουρα θα καταλάβουν το μυστικό μου που 

είναι πολύ απλό. Ότι δηλαδή «Μόνο με την καρδιά μπορεί κάποιος να δει σωστά. Αυτά που 

είναι πραγματικά σημαντικά δεν μπορούν να τα δουν τα μάτια». Γιατί οι επιστήμονες 

ασχολούνται με πράγματα και έννοιες που δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα με τις αισθήσεις μας. 

Όπως το χρόνο , το ηλεκτρικό πεδίο. Ξέρουν ότι «Ένας στόχος χωρίς σχέδιο είναι απλά μια 

ευχή.» Χα, Χα… Για αυτό και όταν έχουν στόχους καταστρώνουν σχέδιο δράσης και  ένα 

πείραμα. 

Μπαίνει στη σκηνή ένας Γεωλόγος. Στην πλάτη του κουβαλάει ένα σακίδιο, φοράει κατάλληλα 

ρούχα, κρατάει ένα σφυρί, ένα χάρτη και μια πυξίδα. Κάτι ψάχνει….. 

Ο Μ.Π τον παρακολουθεί. Ο Γεωλόγος κοιτάζοντας κάτω εντοπίζει το πέτρωμα. Τον πλησιάζει 

και σταματάει κοιτάζοντας το πέτρωμα. Με μία ξαφνική κίνηση σκύβει να το πιάσει. 

Ταυτόχρονα σκύβει και ο Μ.Π και χτυπάνε τα κεφάλια τους. 

Οι Μ1 και Μ2 γελάνε, κουνάνε το κεφάλι  δεξιά – αριστερά κοροϊδευτικά. 

Γεωλόγος: Υπέροχο δείγμα συνάδελφε. Συνάδελφος δεν είστε; Μα τι ρωτάω; Κανένας άλλος 

άνθρωπος δεν ψάχνει,…  δεν παρατηρεί την ομορφιά των πετρωμάτων. Λένε απλά… πέτρα 

είναι… Για αυτούς όλες οι πέτρες είναι ίδιες…. Όταν όμως τις βλέπουν καλογυαλισμένες στο 

δάκτυλο τους … εεε;  

Ο Μ.Π τον παρατηρεί προσεκτικά σιωπηλός. 

Γεωλόγος:  Συνάδελφε μπορώ να παρατηρήσω με την λούπα μου από κοντά;  

Ο Μ.Π κουνάει το κεφάλι καταφατικά. Ο Γεωλόγος κοιτάζει από κοντά με τη λούπα…. 

Γεωλόγος: Dear God τι κρύσταλλοι είναι αυτοί! Τεράστια σφαιροειδή  συσσωματώματα 

διαφόρων τύπων καταπράσινου – ελαιοπράσινου – ολιβίνη μέσα σε μια θάλασσα 

γαλαζοπράσινων ινών πυροξένου. Σαν πράσινα διάφανα δάκρυα πεταλούδας ριγμένα στα 

ανακατεμένα μαλλιά μια νεράιδας του νερού! 

Μ2: ( κάνει το σταυρό του, προς το κοινό) … κι άλλοι εξωγήινοι 

Γεωλόγος: Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο πάνω στο φλοιό της γης.  Και πίστεψέ με φίλε μου…  

Σκουντάει τον Μ.Π με νόημα… Έχω λιώσει πολλά ζευγάρια ορειβατικά. Όταν κάναμε τη 

τρύπα στους πάγους του Β. Πόλου και βρήκαμε στάχτη από την έκρηξη του ηφαιστείου της 

Σαντορίνης… ήμουν εκεί! 

Μ.Π: Τι σημαίνει συνάδελφος; Τι είναι η λούπα; Τι είναι ολιβίνη και τι παράξενο; Το μόνο 

που κατάλαβα είναι το ηφαίστειο. 

Γεωλόγος: …. Παρατηρεί τον Μ.Π… κάνει μια βόλτα γύρω από τον Μ.Π καθώς τον 

περιεργάζεται… Μα φυσικά δεν είστε γεωλόγος… με αυτά τα ρούχα θα σκαλώνατε παντού…. 

Και είσαι και πολύ μικρός για να είσαι γεωλόγος. Είναι φανερό… είσαι ένα παιδί! Και όπως 

κάθε παιδί που σέβεται τον εαυτό του …. Έχεις απορίες. 

Μ.Π: Τι σημαίνει συνάδελφος; Τι είναι η λούπα; Τι είναι ολιβίνη και τι παράξενο; Το μόνο 

που κατάλαβα είναι το ηφαίστειο. Και παρεμπιπτόντως…. Είμαι ο Μικρός Πρίγκιπας.  

Μ2 : στην Μ1… σιγά που δε θα επέμενε … 

Γεωλόγος: μμμ…. Έτσι εξηγείται η στολή. Δηλαδή δεν ντύθηκες Ρουβάς ή κάτι τέτοιο αλλά 

πρίγκιπας! Λοιπόν μικρέ επίμονε πρίγκιπα… Μου αρέσουν τα παιδιά που ρωτάνε.  
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Μ1: στην Μ2 μην τολμήσεις….(με νεύρα, σηκώνοντας το δάχτυλο απαγορευτικά) 

Μ2: Τι έκανα; (με νεύρα) 

Μ1: Έτοιμη ήσουν να τον θάψεις ! 

Μ2: Δεν το είχα σκεφτεί αλλά μιας και το ανέφερες….. την πάτησες φίλε… (προς το 

Γεωλόγο) ασχολήσου με τις πέτρες σου καλύτερα! 

Γεωλόγος: Με χαρά να σου εξηγήσω. Λούπα είναι για τους Γεωλόγους το εργαλείο 

«ανάκρισης» των ορυκτών και πετρωμάτων. Είναι ο ειδικός μεγεθυντικός φακός που κάνει 

τους κρυστάλλους πιο μεγάλους και ανίκανους να  κρύψουν την ιστορία τους. Δηλαδή που 

και πώς σχηματίστηκαν… αν είχαν  εύκολη και ήρεμη ανάπτυξη. Αν κάποτε στριμώχτηκαν 

ανάμεσα σε κινούμενες λιθοσφαιρικές πλάκες. Αν κάποτε πέρασε κοντά τους κάποιο ρεύμα 

μάγματος που τους ανάγκασε να ανακρυσταλλωθούν, αν… 

Μ.Π: σηκώνει επιτακτικά το χέρι και τον σταματάει… Αρκετά! Κατάλαβα! Το ολιβίνη και το 

παράξενο; Ο συνάδελφος; 

Γεωλόγος: Συνάδελφο αποκαλούμε έναν άνθρωπο που κάνει το ίδιο επάγγελμα, το ίδιο έργο, 

με εμάς. Και Ο ολιβίνης  και  Ο π-υ-ρ-ό-ξ-ε-ν-ο-ς … 

Μ.Π: Δεεεεν είμαι κουφός. Ήταν παράξενος ο πυρόξενος! 

Γεωλόγος: χα, χα παιδιά!  (κουνώντας το κεφάλι) αυτά λοιπόν είναι κάτι ορυκτά που 

δημιουργούνται σε πολύ δύσκολες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας και τα βρίσκουμε σε 

μάγμα που πάγωσε σε μεγάλο βάθος στη γη.  Τα βρίσκουμε πολύ βαθειά κάτω από ένα 

ηφαίστειο. Και εμείς οι Γεωλόγοι ασχολούμαστε πολύ με τα ηφαίστεια ξέρεις! (Ξανακοιτάζει 

με προσοχή το πέτρωμα) Μικρό κενό…… 

Μ.Π: Τελικά είμαστε συνάδελφοι. Και εγώ στον αστεροειδή μου τον Β612 έχω τρια 

ηφαίστεια και ασχολούμαι πολύ με αυτά. Κάθε πρωί συγυρίζω τον πλανήτη μου. Ξεριζώνω 

τα μπαομπάμπ, φροντίζω τις τριανταφυλλιές και καθαρίζω προσεκτικά τα δύο ενεργά μου 

ηφαίστεια  για να καίνε ήσυχα και αδιάκοπα, χωρίς εκρήξεις, και να μπορώ να ζεσταίνω το 

πρωινό μου.  

Γεωλόγος: …. (σαστισμένος λέει αργά) … «εμείς στη γη είμαστε πολύ μικροί για να 

καθαρίζουμε τα ηφαίστειά μας γι αυτό και μας δημιουργούν τόσους μπελάδες» είχες πει στην 

προηγούμενη επίσκεψη σου…. 

Μ.Π: «Καθαρίζω όμως και το σβησμένο ηφαίστειο γιατί… Ποτέ δεν ξέρεις» 

Γεωλόγος: Δεν είσαι κάποιος μικρός που παριστάνει τον πρίγκιπα… είσαι Ο Μικρός 

Πρίγκιπας! Νόμιζα ότι ήσουν μόνο μια νουβέλα, ένα παραμύθι. 

Μ.Π: χα, χα, χα 

Γεωλόγος:  Ήρθες για να μείνεις; Μείνε θα είσαι εξαιρετικός συνάδελφος! 

Μ.Π: Ήρθα για να κάνω κάποιες ερωτήσεις σε κάποιους επιστήμονες.  Έμαθα πολλά από 

εσάς. Έμαθα για τις ταλαίπωρες τις πέτρες που βρίσκω κάτω από τα ηφαίστεια μου. Αυτό 

ήθελα να μάθω, γι αυτό και την έφερα μαζί μου. Τώρα θα τις προσέχω περισσότερο. Έχουν 

περάσει δύσκολα. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να βρω και τους άλλους επιστήμονες. Αυτή σας 

την χαρίζω! 

Γεωλόγος: Αλήθεια; (κλαίγοντας από χαρά και φιλώντας την πέτρα γονατίζει) Είναι υπέροχο 

δείγμα! Με κάνεις πολύ χαρούμενο! Στη γη δεν έχουμε τόσο μεγάλους κρυστάλλους  

Μ2: εεεε…. Είμαι και γω εδώ... με ένα τέτοιο κρύσταλλο στο δάκτυλο μου θα γινόμουν και 

γω χαρούμενηηηηη!     Κύριε Πρίγκιπαααα (ανασηκώνεται να πάει κοντά) 

Μ1: την τραβάει κάτω… 

Μ.Π: Προς τον γεωλόγο  «Η πραγματική ευτυχία έρχεται από τη χαρά να κάνεις κάτι καλά, 

από το ζήλο να δημιουργείς καινούργια πράγματα.» 

Κλείνει η σκηνή, μένουν απ΄έξω οι Μ1 και Μ2… και κάθονται στα σκαλοπάτια η μια δίπλα 

στην άλλη, ώστε μέσα από την κουρτίνα να ετοιμαστεί η δεύτερη σκηνή. Περιλαμβάνει πάγκους 
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εργασίας με όργανα και αντιδραστήρια για τα πειράματα που θα ακολουθήσουν, ως μέρος ενός 

ερευνητικού σταθμού που βρίσκεται σε μια έρημο. 

Μ1: Ρεζίλι μ΄έκανες! Ο Μ.Π μιλάει για αξίες, ιδέες, ιδανικά και εσύ εκεί .. ο νους σου στα 

δαχτυλίδια…. 

Μ2: Αν μου είχες πάρει τουλάχιστον εσύ εκείνο το δαχτυλίδι που επί ένα μήνα προσπαθούσα 

να πείσω το Φάνη να μου πάρει,  θα είχες δείξει εσύ τουλάχιστον ότι με αγαπάς λίγο.  Ότι 

ακούς τις επιθυμίες μου... Εσύ,  που είμαστε φιλενάδες από την έκτη δημοτικού… 

Μ1: ... Μικρό κενό… «Η αγάπη δεν είναι να κοιτάζουμε ο ένας τον άλλο, αλλά να βλέπουμε 

μαζί προς την ίδια κατεύθυνση»  λέει ο Μ. Πρίγκιπας.  Και εμείς κοιτάζουμε προς την ίδια 

κατεύθυνση… η μήπως όχι;  

Μ2: Εεεε ναι … έτσι είναι… Αλλά όχι μόνο το δαχτυλίδι δε μου πήρες,  ξέχασες εντελώς και 

τα γενέθλιά μου. 

Μ1: Λάθος μου, ζήτησα χίλια συγνώμη. Και αν σε αγαπάω από ένα δαχτυλίδι περίμενες να 

το δεις;  

Μ2: Μικρό κενό …Άλλωστε … «Η τελειότητα επιτυγχάνεται όχι όταν δεν υπάρχει τίποτα να 

προσθέσεις, αλλά όταν δεν υπάρχει τίποτα να αφαιρέσεις»…. Και εγώ δε θέλω να αφαιρέσω  

τίποτα από εσένα… 

Μ1: Βλέπω τελικά ότι και συ έχεις διαβάσει την ιστορία  του Μ.Π; 

Μ2: Είπαμε … κοιτάζουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Απλά είναι πολύ ολιγαρκής και με 

νευριάζει, εγώ θέλω δώρα ακριβά και υποσχέσεις και μεγαλεία… Αλλά…. Κοίτα που θα τον 

συμπαθήσω τελικά τον ξανθόψειρα… 

Μ1: Και ποιος δεν τον συμπαθεί;… Παύση… Νομίζω σε αυτή την παράσταση στο διάλειμμα  

βάζουν τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον Μ.Π να ακούγονται… Τραγούδια για μικρούς 

και μεγάλους … πάμε να καθίσουμε να ακούσουμε μέχρι να ξαναρχίσουν…  

Κατεβαίνουν και αυτοί από την σκηνή και ξανακάθονται στις καρέκλες τους. Εάν ο χρόνος δεν 

ήταν επαρκής για την αλλαγή σκηνικού ακούγεται τραγούδι για Μ.Π. 

 

Σκηνή  Β΄: Η συνάντηση με Φυσικούς, Χημικούς, Βιολόγους 
 

Στο βάθος της σκηνής είναι τοποθετημένοι όλοι οι πάγκοι με τα πειράματα που θα διεξαχθούν, 

ως μέρος ενός επιστημονικού καταυλισμού μέσα στην έρημο. Ο Μ.Π μπαίνει στη σκηνή με 

διερευνητικό βλέμμα και αργό βηματισμό και σταματάει μπροστά σε 4 ποτήρια στη σειρά με 

διάφανα υγρά και μία μποτίλια (κωνική φιάλη). Τα περιεργάζεται με απορία, κοιτάζει δεξιά-

αριστερά και αφού δεν βρίσκει κανέναν… ανασηκώνει τους ώμους και ετοιμάζεται να πιεί…. 

Φυσικός1: Μηηηηηηη….. Τι κάνεις εκεί; 

Μ.Π: Συγνώμη κύριε…..Εεε διψάω πολύ ξέρετε….. 

Φυσικός1: Απαγορεύεται !!! 

Μ.Π: Λυπάμαι πολύ. Κοίταξα να βρω κάποιον να ζητήσω την άδειά του να πιω όμως δεν 

είδα κανένα και… διψάω πολύ. 

Φυσικός1: Και ποιος σου είπε ότι με αυτά θα ξεδιψάσεις… μάλλον θα καείς… 

Μ.Π: Μα κύριε… εγώ μια ζωή πίνω αυτό το διάφανο υγρό και ξεδιψάω. Και το δίνω και στα 

τριαντάφυλλά μου και ξεδιψάνε και αυτά. 

Φυσικός1: Έτσι έεε; Ότι διάφανο είναι και .........νερό! Χα..Χα..Χα… Αβογκάντροοοοοο 

Μ.Π: Φωνάζετε κάποιο τροπικό φρούτο; 

Φυσικός1: Χμ…Αστειάκι… Μια φίλη μου Χημικό φώναξα που το παρατσούκλι της είναι 

Αβογκάντρο, όπως ο διάσημος χημικός, και όχι αβογκάντο όπως το φρούτο. 

Μπαίνουν στη σκηνή  Χημικος1, χημικός2  και ο τεχνικός χημείας  
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Χημικός1: Τι συμβαίνει Αϊνστάιν… γιατί φωνάζεις; Έπιασε άλατα πάλι η συσκευή σου και 

δεν ξέρεις τι οξύ να χρησιμοποιήσεις; Τα λεμόνια μόνο ως μπαταρία ξέρεις να τα 

χρησιμοποιείς; Μια στημένη λεμονόκουπα που περίσσεψε από το πείραμά σου θα κάνει τη 

δουλειά της…. Τα άλατα διαλύονται με οξέα. 

Φυσικός1: Άσε με εμένα τώρα…. βρήκα καλύτερο θύμα για να γελάσουμε…. Αυτός ο 

διψασμένος μικρός πήγε να πιεί νερό από ταααα… ποτήρια σου... 

Μικρή παύση…. Και ξαφνικά ξεσπούν όλοι σε γέλια….. 

Χημικός2: Λοιπόν μικρέ μου κοίτα… Έχουμε 4 ποτήρια ζέσεως – βρασμού δηλαδή – και μια 

κωνική φιάλη με διαυγές υγρό. Είναι όλα ίδια; 

Μ.Π: …κοιτάζοντας προς το κοινό…. Είναι; 

Μ1 και Μ2 ανεβαίνουν στη σκηνή και λένε είναι… 

Μ.Π: είναι 

Τεχν. Χημ.: Κοίτα να μαθαίνεις μικρέ και άμυαλε…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στα ποτήρια 1 και 3 έχουμε ρίξει μερικές (7-8) σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης, στο ποτήρι 

4 ( 30 περίπου) σταγόνες π. HCl και στο ποτήρι 2 καθαρό νερό. 

 Στην κωνική φιάλη έχουμε διάλυμα NaOH (που είναι άχρωμο) από την οποία 

προσθέτουμε  λίγο στα ποτήρια 1, 2, 3, 4  διαδοχικά. Παρατηρούμε ότι στα ποτήρια 1 

και 3 το διάλυμα αποκτά έντονο ροζ χρώμα (η φαινολοφθαλεΐνη σε pH <8.2 είναι 

άχρωμη, ενώ σε pH >8.2 είναι ροζ) ενώ στα ποτήρια 2 και 4 το διάλυμα παραμένει 

άχρωμο.   

Τεχν. Χημ: Ρίχνω λίγο από αυτό το άχρωμο και διαυγές υγρό στο πρώτο ποτήρι. Τι λες θα 

συμβεί; 

Μ.Π: Θα έχω περισσότερο διαυγές και άχρωμο υγρό, όπως το λέτε, για να πιώ να ξεδιψάσω. 

Ρίχνει ο τεχ.χημ λίγο στο 1ο ποτήρι και γίνεται έντονο ροζ 

Μ.Π: Μαγικόοοοο!  

Χημικός1: Μάλλον μαγευτικό. Ο μαγευτικός κόσμος της Χημείας.  

Τεχν. Χημ: Ρίχνω πάλι λίγο από αυτό το άχρωμο και διαυγές υγρό στο δεύτερο ποτήρι. Τι 

λες θα συμβεί; 

Μ.Π: εεε τώρα ξέρω, δε με ξεγελάτε... θα γίνει πάλι έντονο ροζ 

Ρίχνει ο τεχ.χημ λίγο στο 2ο ποτήρι και παραμένει άχρωμο 

Μ.Π: Ωχ χάλασε; 

Χημικός1:Τώρα για μάντεψε.. τι θα γίνει στο τρίτο; 

Μ.Π: που να ξέρω; Μπερδεύτικα! 

Ρίχνει ο τεχ.χημ λίγο στο 3ο ποτήρι και στο 4ο ποτήρι και γίνεται έντονο ροζ και άχρωμο 

αντίστοιχα. 

Μ.Π: Πως το έκανες; 

Χημικός1: Μη βιάζεσαι …. Κοίτα… 

 Επιστρέφουμε το μισό περιεχόμενο των τριών ποτηριών στο αρχικό διάλυμα NaOH 

(δηλαδή στην κωνική φιάλη), το οποίο χρωματίζεται ροζ.  

1  3 2 4 

      

ΝαΟΗ 
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 Στη συνέχεια ξαναβάζουμε στα ίδια ποτήρια διάλυμα από την κωνική φιάλη και 

παρατηρούμε ότι στα ποτήρια 1–3 το διάλυμα παραμένει ως έχει (ροζ), ενώ στο ποτήρι 

4 (περιέχει π. HCl), το διάλυμα αποχρωματίζεται.  

 Στη συνέχεια επιστρέφουμε το περιεχόμενο των ποτηριών 1–3 στο αρχικό διάλυμα (το 

οποίο παραμένει ροζ). 

 Στο τέλος ρίχνουμε και το περιεχόμενο του ποτηριού 4 στην κωνική φιάλη και 

παρατηρούμε ότι το  διάλυμα της κωνικής φιάλης αποχρωματίζεται.  

Μ.Π: Καλά θα με τρελάνετε εδώ στη γη… τι κόλπα είναι αυτά; Ούτε τα παμπόνηρα 

μπαομπάμπ δεν κάνουν τέτοια….  

Οι επιστήμονες κοιτάζονται μεταξύ τους, βγάζουν το βιβλίο “Ο Μικρός Πρίγκιπας ” του 

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ , παρατηρούν προσεκτικά και διερευνητικά την εικόνα στο 

εξώφυλλο , διαπιστώνουν ότι πραγματικά ο μικρός είναι ο... Μικρός Πρίγκιπας , όλοι μαζί 

φωνάζουν:  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙΙΙΙΙΙΙΙΙ …ΗΡΘΕΕΕΕΕ….  

Μπαίνουν στη σκηνή όλοι οι φυσικοί, χημικοί και βιολόγοι 

Φυσικός2: Μας έστειλαν μήνυμα οι συνάδελφοι Γεωλόγοι ότι ξαναήρθες στη γη και σε 

περιμέναμε…. 

Βιολόγος1: Κάνει μια κίνηση να τον υποδεχθεί ... Καλώς…. 

Μ.Π: Σηκώνει το χέρι επιτακτικά και τον σταματάει…. Με τους Γεωλόγους καταλήξαμε ότι 

είμαστε συνάδελφοι γιατί έχουμε παρόμοιες απορίες και ερευνούμε τα ίδια πράγματα. Λοιπόν 

συνάδελφοι βιάζομαι …. 

Μ2: ναι.. βάλε μας και σε τάξη…. Η προσωποποίηση της Μέρκελ. 

Μ.Π: Και διψάω... Τι ήταν αυτό που κάνατε; Γιατί άλλαζαν χρώματα; Θα μου δώσετε αυτό 

το υγρό που ξεδιψάει να πιω; Ή θα μαραθώ τελικά... κάνει μια φιγούρα πως ζαλίζεται και 

πέφτει…. Χα..χα.χα Ξανασηκώνεται 

Χημικός1: Στον κόσμο μας υπάρχουν ουσίες που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με τι pH 

συναντούν. Οι ουσίες αυτές ονομάζονται δείκτες. Μια τέτοια χρησιμοποίησα και γω στα 

ποτήρια και άλλαζε χρώμα ανάλογα με το (πεχα) του διαλύματος. 

Μ2: Μη ρωτήσεις για το pH ….μη ρωτήσεις για το…. 

Μ1: της κλείνει το στόμα  

Μ.Π: τι είναι το pH; Τι είναι δείκτες; Τι θα γίνει θα μαραθώ; Χα ...χα…. 

Βιολόγος2: Το pH ας το αφήσουμε για την ώρα… Όμως αφού ξέρεις από λουλούδια, θα 

ξέρεις και τις παραξενιές τους. Θα ξέρεις π.χ. ότι τα άνθη της ορτανσίας βγαίνουν άλλοτε 

μπλέ και άλλοτε ροζ. Εάν το χώμα είναι πολύ όξινο, με pΗ 4,5,  τότε έχουν χρώμα βαθύ μπλε, 

ενώ σε έδαφος με pΗ 7 παίρνουν το χρώμα του ροζ. Αυτό συμβαίνει γιατί περιέχουν έναν 

φυσικό τέτοιο δείκτη.  

Χημικός1: Επίσης ένα φυσικό δείκτη περιέχει το κόκκινο λάχανο. Για αυτό στη σαλάτα 

μόλις του ρίξουμε ο-ξ-ι-κ-ό οξύ ή κ-ι-τ-ρ-ι-κ-ό οξύ…. 

Μ.Π: τι οξύ; 

Βιολόγος1: Ξύδι ή λεμόνι εννοεί… Το λεμόνι έχει κιτρικό οξύ… Να το θυμάσαι… 

συνάδελφε, το κίτρινο λεμόνι έχει κιτρικό οξύ. 

Χημικός1: ε… το λάχανο αλλάζει χρώμα με το οξύ γιατί περιέχει έναν τέτοιο δείκτη. 

Χημικός2: Επίσης ελπίζω να κατάλαβες πως ότι διάφανο υγρό βλέπεις … δεν πίνεται! Αν 

έπινες το ποτηράκι 4 που διάλεξες περιείχε πυκνό υδροχλωρικό οξύ, πολύ διαβρωτικό. 

Βιολόγος1: Που προσβάλλει το δέρμα και καταστρέφει κάθε φυτικό ή ζωικό ιστό. Δες τι 

κάνει ένα άλλο οξύ στον ιστό των φύλλων. Παίρνει μπουκαλάκι πλαστικό των 50ml που 

περιέχει π.H2SO4 και γράφει μια λέξη σε φύλλο μπανανιάς ή σε χαρτί κουζίνας ή φωτοτυπικό 

χαρτί. Αμέσως κιτρινίζει και γίνεται τρύπα. Γι΄αυτό εμείς φοράμε γάντια, γυαλιά, ειδικές 

μπλούζες…  
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Ο Μ.Π τραβιέται πίσω έντρομος παρατηρώντας τα αποτελέσματα στο φύλλο, και βάζει τα χέρια 

του στις τσέπες 

Μ.Π: Κιτρίνισε αμέσως… μάλλον θα τρυπήσει… Με τέτοια οξέα μπορώ να κάψω τα κακά 

μπαομπάμπ.. χα…χα  προς το κοινό  

Βιολόγος2: Το παλιότερο όνομά του υδροχλωρικού οξέως που περιείχε το ποτήρι 4 

ήταν σπίρτο του άλατος. Και να φανταστείς ότι πυκνό υδροχλωρικό οξύ περιέχεται στο 

γαστρικό υγρό που εκκρίνεται από πολυάριθμους μικρούς αδένες στο στομάχι μας για να 

κάνει τις τροφές χυλό.  

Βιολόγος1: Αλλά είναι τόσο καλά οργανωμένα όλα στους οργανισμούς και έτσι ορισμένα 

κύτταρα της εσωτερικής επιφάνειας του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου παράγουν ένα 

φυσικό φράγμα βλέννας, προκειμένου να προστατέψουν το ίδιο το στομάχι από το οξύ αυτό. 

Χημικός1: Όσο για τη δίψα σου …να ζητάς νεράκι… Δηλαδή δύο άτομα υδρογόνου 

ενωμένα με ένα άτομο οξυγόνου που μας φτιάχνουν ένα μόριο νερού.  

Μ.Π: Ξεσπάει σε ξεκαρδιστικά γέλια…. Χτυπιέται…… 

Μ2: Την «άκουσε» από τις αναθυμιάσεις ο μικρός… 

Μ1: μμμ... Κρυάδες…. 

Όλοι οι επιστήμονες τον κοιτούν με απορία 

Μ.Π: Πάτε να μου την φέρετε πάλι έ; …. Δ-ι-ψ-α-ωωωωω. Το υδρογόνο και το οξυγόνο 

είναι αέριαααα τα αναπνέω. Να δες…. (παίρνει θεαματικά βαθιές ανάσες…) Ουπςςς…. 

Ζαλίστηκα… πολύ οξυγόνο…. Το άλλο … το νερό που λέτε… είναι υγρό. 

Οι επιστήμονες κουνούν το κεφάλι και ψιλοσυζητούν μεταξύ τους σαν να ψάχνουν τα 

κατάλληλα πειράματα για να του αποδείξουν ότι λένε… 

Μ.Π: τους κοιτάζει προσπαθώντας να καταλάβει τι λένε…. Χα…χα…χα κοροϊδευτικά…προς 

το κοινό δείχνοντας με τα δάκτυλα τους αριθμούς.. άκου δύο άτομα αέριου υδρογόνου 

ενώνονται με δύο άτομα αέριου οξυγόνου και φτιάχνουν υγρό νερό. 

Σταματούν όλοι οι επιστήμονες απότομα…..  

Χημικός1: Όχι 

Βιολόγος1: Όχι – Όχι 

Χημικός2: Όχι – Βεβαίως όχι! Δύο υδρογόνα και ένα οξυγόνο μας δίνουν νερό. Δύο 

υδρογόνα και δύο οξυγόνα μας φτιάχνουν υπερ-οξείδιο του υδρογόνου δηλαδή οξυζενέ! 

Ενώ γίνεται η διεργασία για το πείραμα… 

Μ.Π: προς κοινό… θα ρωτήσω εσάς καλύτερα.. τι είναι το οξυζενέ; Που το χρησιμοποιείτε;  

Απαντά το κοινό 

Χημικός2: Λοιπόν κοίτα εδώ... Αυτό είναι το υπεροξείδιο του υδρογόνου. 

Δηλαδή έχει υπερβολικό οξυγόνο σε σχέση με το νερό. Χύνουμε 20 ml H2O2 στον 

ογκομετρικό κύλινδρο. Προσθέτουμε λίγο χρώμα για ομορφιά προσθέτωντας 

μερικές σταγόνες μπλέ και κόκκινη μπογιά ζαχαροπλαστικής, προσθέτουμε από το 

υγρό απορρυπαντικό πιάτων (περίπου 10 ml) και ανακατεύουμε. Και προσθέτουμε 

ποσότητα KI. Εάν χρησιμοποιήσουμε διάλυμα ΚΙ, προσθέστε 5 ml, ενώ εάν 

χρησιμοποιήσουμε στερεό ΚΙ, προσθέστε μια μικρή κουταλιά. 

Μ.Π: Καλό και αυτό …. Σαν οδοντόκρεμα για ελέφαντες… χα… χα  

Χημικός1: Το υπεροξείδιο του υδρογόνου με τη βοήθεια του ιωδιούχου καλίου  διασπάται σε 

νερό και το περίσσιο οξυγόνο που είχε. Αυτό που αφρίζει είναι το αέριο οξυγόνο που φεύγει 

με μορφή φυσαλίδων.  

Βιολόγος2: Αυτό γίνεται και στις πληγές μας όταν ρίχνουμε οξυζενέ και αφρίζει. Εκεί όμως 

τη διάσπαση του οξυζενέ την διευκολύνουν τα ένζυμα που βγαίνουν από την πληγή και όχι το 

ιωδιούχο κάλιο…. 



 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 485 - 

Μ.Π: Κολπάκια για να ξεχαστώ έ;  …. Δ-ι-ψ-α-ωωωωω. Το υδρογόνο και το οξυγόνο είναι 

αέριαααα τα αναπνέω. Πως γίνονται υγρό νερό! Ε; 

Χημικός3: Οι επιστήμονες αποδεικνύουν ότι λένε!  Συνάδελφε… 

πες μας  τι είναι αυτό;  

Τεχν.Χημ.1: Αυτή είναι η συσκευή Hoffman και κάνει 

ηλεκτρόλυση του νερού. 

 Χημικός3: Δηλαδή με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος 

διασπάται το νερό στα συστατικά του. Στον μεσαίο σωλήνα της 

συσκευής βάζουμε νερό και στην κάθοδο, δηλαδή στο αρνητικό 

ηλεκτρόδιο, συγκεντρώνεται το αέριο Υδρογόνο ενώ στην άνοδο, 

δηλαδή στο θετικό ηλεκτρόδιο, συγκεντρώνεται το οξυγόνο.  

Χημικός2: Βλέπεις; Διπλάσιος όγκος του υδρογόνου από το 

οξυγόνο. Και θες και απόδειξη;  

Πλησιάζουμε στο στόμιο του σωλήνα, που περιέχει το αέριο Ο2 (το 

τμήμα της συσκευής με τη μικρότερη ποσότητα αερίου), μια 

μισοσβησμένη παρασχίδα και ανοίγουμε σιγά-σιγά τη στρόφιγγα, 

οπότε και παρατηρούμε ανάφλεξη της παρασχίδας. 

Χημικός3: Αυτό που συντηρεί την καύση είναι το οξυγόνο.  

Τεχν. Χημ. 1: Δες και αυτό…. 

Πλησιάζουμε το στόμιο δοκιμαστικού σωλήνα στο σημείο της στρόφιγγας που αντιστοιχεί στο 

σωλήνα που περιέχει το αέριο Η2 (το τμήμα της συσκευής με τη μεγαλύτερη ποσότητα αερίου). 

Στη συνέχεια ανοίγουμε τη στρόφιγγα ώστε το αέριο να μπει μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα και 

πολύ γρήγορα, (ώστε να μην προλάβει να διαφύγει το αέριο), πλησιάζουμε στο στόμιο του 

σωλήνα αναμμένο μακρόλαιμο αναπτήρα οπότε και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός κρότος εξ’ 

αιτίας του υδρογόνου. 

Χημικός3: Και αυτό ήταν το εκρηκτικό Υδρογόνο. Ο κρότος ακούγεται επειδή απότομα, με 

την ανάφλεξη, γίνεται  ελάττωση του όγκου των αερίων, δηλαδή, δύο όγκοι αέριου Η2 και 

ένας όγκος αέριου O2, συνολικά τρεις όγκοι γίνονται δύο όγκοι υγρού H2O. Δηλαδή υγρό από 

αέρια που δεν το πίστευες. 

Μ.Π: Πάλι, πάλι….. να μαζέψουμε περισσότερο υδρογόνο να κάνει μεγαλύτερο μπούμ…. 

Τεχν.Χημ.1: Μισό λεπτό…. Και πάει να φέρει μπαλόνι που έχει γεμίσει με αέριο υδρογόνο και 

έχει δεθεί  με κλωστή στην άκρη από ένα κοντάρι  

Μ.Π: Αμάν εσείς οι χημικοί με τα μαγικά σας! Καλά με πληροφόρησε ο πιλότος μου…. είστε  

θεοπάλαβοι  όλοι…. 

Χημικός2: Τι να κάνουμε; Η Χημεία είναι πανταχού παρούσα, ακόμα και …στον έρωτα….. 

Κάνουν την έκρηξη στο μπαλόνι πλησιάζοντας αναμμένο κερί στο μπαλόνι. 

Μ.Π: Θέλω και γω να κάνω τέτοιες εκρήξεις στον πλανήτη μου… να τρομάζω τα ηφαίστειά 

μου χα..χα…χα.. που θα βρώ όμως ενέργεια; Και νερό θέλω να ποτίζω τα τριαντάφυλλά μου. 

Τώρα χρησιμοποιώ όσο νερό βγάζουν τα ηφαίστεια μου. Όοοοταν έχουν όρεξη. Αλλά είναι 

πολύ ζεστό και πρέπει να περιμένω πολύ για να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσω. 

Χρησιμοποιώ και το νερό που μαζεύεται σταγόνα – σταγόνα στην επιφάνεια του εδάφους και 

δεν ξέρω από πού έρχεται. Κοιτάζω να δω μήπως περνάνε τίποτα πουλιά και το ρίχνουν, 

μήπως περνάει κανένας κομήτης…. Ξέρετε… αυτές οι χιονόμπαλες του διαστήματος που 

αφήνουν πίσω τους μια μεγάλη, φωτεινή ουρά… αλλά τίποτα. 

Φυσικός1: Την ενέργεια θα τη βρεις όπου τη βρίσκουμε και εμείς.  

Βιολόγος2: Δείξε του τι κάνεις με τα λεμόνια… 

Φυσικός1: Βεβαίως…. Τα λεμόνια μπορεί να γίνουν… μπαταρίες δηλαδή πηγή ενέργειας … 

Περίπου!  
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Και ετοιμάζει τη διάταξη με τα λεμόνια συνδεδεμένα με ηλεκτρόδια χαλκού και ψευδαργύρου 

και ένα λαμπάκι για να ανάψει. 

Μ2: Απλούστατον …. κουνώντας κοροϊδευτικά  το κεφάλι 

Μ1: Τώρα ειρωνεύεσαι και τους επιστήμονες;  

Μ2: Όχι από συνήθεια… από αδράνεια που θα έλεγαν και οι φυσικοί! Για να δεις ότι κάτι 

ξέρουμε και εμείς….  

Φυσικός2: Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη – δηλαδή προς μια κατεύθυνση – 

κίνηση φορτισμένων σωματιδίων. Για να κινηθούν όμως  αυτά προς μια κατεύθυνση, πρέπει 

να τους δώσεις ενέργεια.  

Μ.Π: Και το λεμόνι; 

Φυσικός1: Το λεμόνι είναι εκείνο μέσα στο οποίο θα γίνουν κάποιες χημικές αντιδράσεις με 

το οξύ που περιέχει…. Ποιο οξύ είπαμε; 

Μ.Π: Εεεεε…Εεεεεεε….. Προς το κοινό … Θυμόσαστε πως το είπανε;….Όταν πάρει 

απάντηση από το κοινό το δέχεται λέγοντας μπράβο! (Δυνατά προς τους επιστήμονες) Κιτρικό 

οξύ! 

Φυσικός2: Το κιτρικό οξύ λοιπόν κάνει κάποιες αντιδράσεις με τα μεταλλικά ελάσματα – τα 

ηλεκτρόδια δηλαδή – που έχω καρφώσει στο λεμόνι και απελευθερώνονται ηλεκτρόνια. Έτσι 

δημιουργούνται δύο πόλοι .. Ο θετικός και ο αρνητικός. Καθώς αυτά κινούνται έχω 

ηλεκτρική ενέργεια. Και απόδειξη; Ανάβει το λαμπάκι…. 

Φυσικός1: Δηλαδή από χημική ενέργεια, από τα υλικά στο λεμόνι, έχω παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, και αφού ανάβει το λαμπάκι… Έχω παραγωγή  … τι άλλης μορφής 

ενέργειας; 

Μ.Π: προς το κοινό…… τι καλοί μου γήινοι;;; Όταν απαντήσει το κοινό το δέχεται λέγοντας 

μπράβο …  α… έχω μια φωτεινή ιδέα …. Φωτεινής Ενέργειας!!! 

Φυσικός5: Μπράβο! Και τι άλλο; 

Μ.Π: Όλα εγώ θα τα πω; 

Φυσικός5: Άμα πιάσεις μια λάμπα που ανάβει στο χέρι σου τι θα αισθανθείς; 

Μ.Π: Θερμότητα!  Θερμική Ενέργειααααααα 

Χειροκροτούν όλοι μαζί 

Χημικός3: Δες και μια ακόμα αντίδραση. Θερμοδυναμική αυτή τη φορά. Αυτή είναι 

γλυκερίνη… εντελώς ασφαλής... αυτή που βάζουν στις κρέμες και στο σαπούνι και 

ενυδατώνει το δέρμα… έλα να σου βάλω στο χέρι…βάζει στο χέρι του Μ.Π … εκείνος το 

τρίβει…  

Μ.Π: Μου αρέσει αυτή η γλυκερίνη … είναι τόσο καλή και ασφαλής για το δέρμα μου… όχι 

σαν τα άλλα τα οξέα… 

Χημικός3: Ασφαλής έ;…. Ρίχνω λοιπόν μερικές σταγόνες από την ασφαλή όπως λες 

γλυκερίνη σε αυτή τη μοβ ουσία που ονομάζεται υπερμαγγανικό κάλιο. Τι λες να γίνει; 

Μ.Π: Χα-χα τώρα δε με ξεγελάς πάλι… Τ-Ι-Π-Ο-Τ-Α 

Χημικός3: Για να δούμε (ρίχνει σταγόνες στο κέντρο και … ανάφλεξη) 

Μ.Π: Ε.. όχι… μου χάλασες τη γλυκερίνη… και ήταν τόσο καλή… τόσο φιλική… τώρα 

έγινε φωτιά και λαύρα… 

Χημικός2: Δε σου χάλασε τη γλυκερίνη. Ο κακός της παρέας είναι το υπερμαγγανικό κάλιο 

που οξείδωσε ταχύτατα τη γλυκερίνη, έτσι παράχθηκε μεγάλη ποσότητα θερμότητας με 

αποτέλεσμα την ανάφλεξή της. Η φλόγα χρωματίζεται μωβ εξαιτίας των ιόντων καλίου από 

το υπερμαγγανικό κάλιο. 

Φυσικός5: Δηλαδή και εδώ από χημική ενέργεια παράχθηκε; 

Μ.Π: Θερμική ενέργεια! 

Φυσικός2: Και μετά; 
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Μ.Π: Φωτεινή ενέργειααααα… χα…χα  Μου άρεσε το παιχνίδι της ενέργειας… Η ενέργεια 

έχει πολλή ενέργεια μέσα της και όλο αλλάζει μορφές χι…χιι 

Φυσικός2: Βέβαια και όπως είχες πει και συ παλιότερα  «Στη ζωή δεν υπάρχουν λύσεις. 

Υπάρχουν δυνάμεις σε κίνηση. Πρέπει να τις πλάσεις και οι λύσεις θα ακολουθήσουν.» Έτσι 

λοιπόν υπάρχουν και άλλοι τρόποι να παράγεις ενέργεια και πιο αποδοτικά. Όπως π.χ με τη 

μηχανή Βίρμχουρστ (Wimshurst) 

Μ.Π: Χα…χα …χα… αυτή έχει πιο δύσκολο όνομα και από 

τα μπαομπάμπ…. 

Φυσικός2: Λοιπόν συνάδελφε…Η μηχανή αυτή όπως 

βλέπεις αποτελείται από δύο δίσκους τους οποίους μπορούμε 

εμείς να κινούμε εύκολα γυρίζοντας αυτόν το μοχλό. Με … 

κάποιον τρόπο που μάλλον βιάζεσαι πολύ για να σου 

εξηγήσω … 

Μ.Π: Βιάζομαι…βιάζομαι… 

Ο Φυσικός5 κινεί την μηχανή… και δημιουργείται σπινθήρας  

Μ.Π: Ωχ ωχ!!! Τι είναι αυτό; Αστροπελέκι; Κεραυνός; 

Φυσικός1: χα χα ( γελά) Πες το κι έτσι… Ναι είναι μια μικρογραφία του φαινομένου… 

Μ.Π: Μα πώς το κάνεις; Να δοκιμάσω; 

Φυσικός5: Έχουμε και δουλειά εδώ, αλλά έλα περίεργε να δοκιμάσεις… 

Ο Μ.Π πλησιάζει και λειτουργεί τη μηχανή  

Μ.Π: Τέλειοοο … Λειτουργεί… Πώς γίνεται όμως; 

Φυσικός2: Παράγονται φορτία, θετικά και αρνητικά. Τα φορτία με κάποιον τρόπο 

χωρίζονται και αποθηκεύονται. Έτσι τελικά στα δύο αυτά χεράκια που βλέπεις που τα 

ονομάζουμε ακροδέκτες σπινθηρισμού έχουμε μαζεμένα θετικά φορτία από τη μία πλευρά 

και αρνητικά φορτία από την άλλη. 

Φυσικός 5: Όταν τα σφαιρίδια πλησιάσουν γίνεται εκκένωση και ξεσπά σπινθήρας σαν το 

αστροπελέκι που είπες. 

Φυσικός1: Αστραπή δημιουργείται όταν δύο αντίθετα φορτισμένα σύννεφα πλησιάσουν 

μεταξύ τους. Όταν όμως ένα σύννεφο πλησιάσει το έδαφος σε μια καταιγίδα γίνεται  

κεραυνός. 

Μ.Π: Έλεος! Δεν κατάλαβα τίποτα… Ηλεκτρικό φορτίο τι είναι; 

Φυσικός 2: Κοίτα το ηλεκτρικό φορτίο το επινόησε η ανθρώπινη σκέψη για να εξηγήσει 

φαινόμενα που παρατηρούνται όταν υλικά όπως το ήλεκτρο, απολιθωμένο ρετσίνι πεύκων 

δηλαδή, το γυαλί και άλλα υλικά τρίβονταν με ύφασμα και αποκτούσαν την ιδιότητα να 

έλκουν ελαφρά αντικείμενα.   

Φυσικός 1: Το ηλεκτρικό φορτίο είναι αόρατο, ίδιο σε όλα τα σώματα. 

 Φυσικός 5: Δεν έχει χρώμα, βάρος, διαστάσεις όμως ο Κουλομπ το μέτρησε στο εργαστήριό 

του παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης… 

Οι παρατηρητές : Μ1 και Μ2 παρακολουθούν κουνώντας το χέρι ο ένας στον άλλο…. 

Μ1: Τώρα ... τον φώτισε…... 

Μ.Π: Φορτίο λοιπόν… Ας πούμε ότι κατάλαβα (κουνά το κεφάλι)… Καλά αυτό το φορτίο το 

ακούω από Φυσικούς, Χημικούς, Βιολόγους, Γεωλόγους. 

Φυσικός2: ( Χαμογελώντας) …. Ναι, είναι το αγαπημένο μας! 

Μ.Π: Αυτό το φορτίο περνάει μέσα από όλα τα υλικά; 

Φυσικός1: ΟΧΙ! Με μεγάλη ευκολία περνάει από υλικά που τα λέμε;  

Κοιτά τον ΜΠ και δεν παίρνει απάντηση .Στρέφεται στο κοινό….. και περιμένει απάντηση 

(αγωγούς) 

Μ.Π: Εγώ είμαι αγωγός; 
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Ο Φυσικός1 στρέφεται στον Φυσικό2  

Φυσικός1: Να το δοκιμάσουμε;  

Φυσικός2: Σύμφωνοι… 

Φυσικός1: Έλα κοντά περίεργε μικρέ…. θέλουμε και εθελοντές….   

Μαζεύεται ομάδα εθελοντών από το κοινό και ο ΜΠ πιάνονται χέρι – χέρι. Οι φυσικοί και ο 

Μ.Π  βοηθούν να γίνει κύκλωμα σωστά με το κοινό. Φορτίζεται η μηχανή και κλείνει το 

κύκλωμα. Ρεύμα «χτυπάει» τους συμμετέχοντες…. 

Φυσικός2: Αυτό ήταν ! Φτιάξαμε ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα….. 

Φυσικός1: (κοιτά τον ΜΠ και τον ρωτά) : Τι λες τώρα; Είσαι αγωγός; 

ΜΠ: Είμαι …είμαι… Δε θέλω να το ξανακάνωωωω. 

Φυσικός2: Καλά καλά ... μην απομακρύνεσαι … Κοίτα, με τη μηχανή αυτή θα μετατρέψω 

την μια μορφή ενέργειας σε άλλη… ( Στρέφει την μηχανή,  ενώ ο φυσικός1 του φέρνει μια 

λάμπα φθορίου. Τοποθετεί την άκρη της λάμπας στους ακροδέκτες σπινθηρισμού)  Η κινητική 

ενέργεια του χεριού μου μετατρέπεται σε ηλεκτρική και αυτή σε;  ( περιμένει απάντηση ενώ η 

λάμπα ανάβει στιγμιαία) 

ΜΠ: Φωτεινή! 

Φυσικός1: Πόσο γρήγορα μαθαίνεις! 

ΜΠ: Ωραία! Θα μου δώσετε τέτοιες λάμπες να τις πάρω στον πλανήτη μου! Ζήτωωωωω! 

Στα σκοτάδια θα βλέπω! 

Φυσικός2: Δες και κάτι ακόμα. Ο σπινθήρας ανάμεσα στα σφαιρίδια των ακροδεκτών 

προκαλεί θερμικά αποτελέσματα … 

( παίρνει βαμβάκι βουτηγμένο σε καθαρή βενζίνη σε ξύλινο καλαμάκι και το τοποθετεί ανάμεσα 

στους ακροδέκτες ενώ δημιουργείται σπινθήρας. Το βαμβάκι αναφλέγεται.) 

ΜΠ: Τέλεια! Θα το κάνω και γω στον πλανήτη μου… Ου… ενέργεια… πολλή ενέργεια…. 

Κυλάει η ενέργεια….. Αλλά ας μην ξεχνιόμαστε… μην νομίζετε ότι επειδή από τον 

ηλεκτρισμό πετάνε τα μαλλιά μου, πετάξανε και τα μυαλά μου…. Χα…χα 

Μπαίνει κατάκοπος ο Γεωλόγος που έχουν τάλκ ριγμένο επάνω τους σαν σκόνη. Εν τω μεταξύ 

ετοιμάζονται τα πειράματα της ατμόσφαιρας.  

Γεωλόγος: Τον παρατηρεί από κοντά….. όντως πετάνε τα μαλλιά σου, αλλά τι εννοείς; 

Μ.Π: Δεν μου εξηγήσατε ποιος αφήνει τις σταγόνες νερού που βρίσκω στον πλανήτη μου; 

Μ2: Έχει καταντήσει αηδία με τις επίμονες ερωτήσεις του αλλά δε θα το σχολιάσω…. 

Μ1: Ευτυχώς που το απέφυγες… 

Μ2: Δε θα το σχολιάσω λέω, γιατί με τις ερωτήσεις του μαθαίνω πολλά. Τελικά είχε δίκιο ο 

παππούς μου… Ρωτώντας πας στην πόλη… 

Μ1: Ποια πόλη καλή μου, ποια πόλη; Εδώ κάνουμε επιστήμες! 

Μ2: Στην πόλη, στον κόσμο των επιστημών. Και μη μιλάς κάτι ετοιμάζουν πάλι! 

Γεωλόγος: Οι σταγόνες που βρίσκεις Συνάδελφε στον αστεροειδή σου δεν τις αφήνει 

κανένας… Τις αφήνει η ατμόσφαιρα… 

Μ.Π: Έχει ο αστεροειδής μου ατμόσφαιρα; Και πως μου κρύβεται και δεν τη βλέπω αυτή τη 

σφαίρα; Μμμμ… Κυλάει συνεχώς μάλλον από την άλλη πλευρά του αστεροειδή… Και 

αφήνει ατμούς πίσω της αυτή η σφαίρα και σταγόνες; 

Γελάνε όλοι μαζί… χα…χα καλό! 

Γεωλόγος:  Όχι μικρέ μου Πρίγκιπα. Η ατμόσφαιρα είναι μια σφαίρα από αέρια, οξυγόνο, 

άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμούς, που περιβάλει τον αστεροειδή σου… προφανώς… 

για να μπορείς να ζεις εκεί εσύ και τα λουλούδια σου. Όπως μια τέτοια αέρια σφαίρα 

περιβάλει και τη γη. 

Μ.Π: Κοιτάζει επάνω, γυρίζει γύρω-γύρω… Εγώ δε βλέπω την ατμόσφαιρα που λες. 
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Γεωλόγος: Και όμως…  και τη βλέπεις… μέσα από το γαλάζιο χρώμα του ουρανού που 

γίνεται κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί παίζοντας παιχνίδια σκέδασης και απορρόφησης με το 

φως… 

Φυσικός3: Και την ακούς… καθώς αραιώνει και συμπυκνώνεται και έτσι διαδίδονται οι 

ήχοι.  

Γεωλόγος: Και τις σταγόνες νερού σου αφήνει με τον υδρολογικό κύκλο. 

Βιολόγος2: Και την ανασαίνεις… παίρνοντας το οξυγόνο από αυτήν και εκπνέοντας 

διοξείδιο του άνθρακα.  

Γεωλόγος: Τη νιώθεις όταν φυσάει, και την αισθάνεσαι στο πετσί σου που λέμε… και 

μάλιστα σε πιέζει και πάρα πολύ. 

Μ.Π: Με πιέζει; Εμένα; Δεεεεν με πιέζει… (κουνώντας το δάκτυλο) 

Βιολόγος1: Σε πιέεεεζει 

Μ.Π: Δεν με πιέζει…. προς το κοινό… Εσάς σας πιέζει; Ανάλογα με απαντήσεις… Αν πουν 

τους πιέζει….. Δεν ξέρω… μπερδεύτηκα… Αν πουν δεν τους πιέζει….. Δεν μας πιέζει… 

Βιολόγος2: Σε πιέζει εξωτερικά και ευτυχώς δηλαδή διαφορετικά, αν υπήρχε μόνο η πίεση 

του αίματός σου εσωτερικά, θα έσκαγες σαν παραφουσκωμένο μπαλόνι.  

Φυσικός3: Έλα να δεις. Ο ακίνητος αέρας «σπρώχνει» οτιδήποτε βρει μπροστά του άρα  

εσένα, εμένα, ότι βλέπεις και δεν βλέπεις, γι αυτό εμείς οι φυσικοί λέμε ότι ο αέρας έχει 

πίεση. 

Μ.Π: Πίεση ; Ο παππούς μου έχει πίεση. 

Φυσικός3: Χα χα! Ο αόρατος αέρας υπάρχει παντού, μέσα και έξω από όλα τα αντικείμενα 

όπως για παράδειγμα σ΄ αυτό το τενεκεδάκι. (άδειο δοχείο αναψυκτικού ή μπύρας) 

Μ.Π: Δώσε μου να το πιάσω… ( το παίρνει στο χέρι του) Λες δηλαδή ότι ο αέρας το 

σπρώχνει και από έξω και από μέσα;  

Ο Φυσικός 3 δίνει το τενεκεδάκι σε ένα άλλο φυσικό 4 πού έχει αρχίσει τη διαδικασία του 

πειράματος…. λίγο νερό στο τενεκεδάκι και το τοποθετεί πάνω σε γκαζάκι… βρασμός …. ενώ 

συνεχίζει να εξηγεί ο Φυσικός 3 

Φυσικός3: Θερμαίνοντας, το νερό βράζει, γίνεται υδρατμός και παρασύρει προς τα πάνω τον 

αέρα και στο εσωτερικό του δοχείου ….  

Ο ΜΠ τον διακόπτει 

Μ.Π: Δεν θα έχει αέρα… άρα η πίεση θα είναι μικρότερη απ΄ότι είναι εξωτερικά… 

Ο Φυσικός 4 κάνει αντιστροφή του δοχείου μέσα σε λεκάνη με κρύο νερό… και τσαλακώνεται 

το τενεκεδάκι 

Μ.Π: ΩΩΩΩχ! Αυτό θα πάθαινα κι εγώ αν δεν είχα εσωτερικά πίεση; 

Φυσικός3: Ακριβώς! 

Μ1: ΑΑΑΑΑ !!! Κατάλαβα γιατί βουλώνουν τα αυτιά μου όταν ταξιδεύω και ανεβαίνω στα 

βουνά. Αλλάζει η εξωτερική πίεση στα αυτιά ενώ η εσωτερική πίεση παραμένει ίδια. 

Μ2: Ναι όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω η πίεση του αέρα γίνεται μικρότερη. Βρεεε τι 

μαθαίνουμε σήμερα! 

Μ1: Το φαντάζεσαι ; Εδώ που βρισκόμαστε κάνουμε …τρύπες στον αέρα…..  

Μ2: Ζούμε στον πυθμένα ενός ωκεανού  αέρα..… ( κουνώντας το κεφάλι) 

Μ.Π: Ώστε ο αέρας σπρώχνει….     προβληματισμένος ξύνοντας το κεφάλι του… 

Φυσικός1: Για κοίταξε εδώ! Ταυτόχρονα ο Φυσικός 4 ρίχνει νερό σε ένα μεγάλο ογκομετρικό 

κύλινδρο του ενός λίτρου, που έχει στερεωμένο τούλι στο στόμιό του.  

Το νερό πέρασε μέσα από το τούλι ;… Τι λες;  

Μ.Π: Ναιιιι….. Το είδα…. 

Φυσικός3: Αν το γυρίσουμε ανάποδα θα χυθεί; Κοιτά τον ΜΠ 
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Μ.Π: Προβληματισμένος … κάνει γκριμάτσα, κοιτά με απορία και με τα μάτια ορθάνοιχτα 

κοιτά το κοινό και περιμένει απάντηση; απαντά: Ναι; 
 

Ο Φυσικός 4 εφαρμόζει ένα χαρτόνι στα χείλη του κυλίνδρου 

και αναποδογυρίζει τον ογκομετρικό κύλινδρο. Σιγά-σιγά 

αποσύρει το χαρτόνι και δε χύνεται το νερό όντας ανάποδα. 

 

Μ1: Ωχ!!!!! Κοίτα…. 

Μ2: Τι έγινε τώρα ; 

Μ1: Σώπα, ν΄ ακούσουμε! 

Μ.Π: Μα πώς το νερό δε χύνεται; 

Φυσικός3: Κάποιος σπρώχνει το νερό προς τα πάνω και δεν αφήνει τον πλανήτη Γη να το 

έλξει προς τα κάτω… Χαμογελώντας και περιμένοντας τη σωστή απάντηση… Ποιος; 

Μ.Π: Με ενθουσιασμό Κατάλαβα! Ο αόρατος αέρας…. 

Φυσικός3: Μαθαίνεις γρήγορα! Σωστά! 

Ο Φυσικός 2 Πλησιάζει και εξηγεί.. 

Φυσικός2: Κοίτα, τα μόρια του νερού στην επιφάνειά του έλκονται ισχυρά μεταξύ τους και 

δημιουργούν κάτι σαν επιδερμίδα. Αυτό εμείς οι φυσικοί το λέμε επιφανειακή τάση.  

Ο ΜΠ κοιτά συλλογισμένος και συμπεραίνει… 

Μ.Π: Αυτή την επιδερμίδα σπρώχνει ο αέρας;  

Φυσικός3: Εύγε… χειροκροτεί… 

Μ.Π: Να βάλω το δάχτυλό μου στο νερό; Τι θα γίνει; Πλησιάζει το δάχτυλο στον ογκομετρικό 

κύλινδρο  

Φυσικός2: Mηηηηηηηηη …. Θα χαλάσεις την επιδερμίδα του νερού… και θα κάνεις ένα 

μπανάκι!  Καλό; 

Μ.Π: Όχι! Να μου λείπει …δεν έφερα πολλές φορεσιές μαζί μου… 

Οι Βιολόγοι παρακολουθούν όσα λέγονται , πλησιάζουν τον Μ.Π και συμπληρώνουν: 

Βιολόγος3: Και κάτι ακόμα Μικρέ μας πρίγκιπα. Το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι, ένα 

σωρό λουλούδια  για να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επικονίασης διασπείρουν τη ΓΥΡΗ 

τους στον αέρα. 

Βιολόγος2: Αυτό συμβαίνει σε πάνω από τα εννέα δέκατα της χλωρίδας του πλανήτη Γη. Τα 

ανεμόφυλλα φυτά παράγουν εκπληκτικές ποσότητες γύρης. Π.χ ένας θύσανος αραβοσίτου 

παράγει έως και 5 εκατομμύρια κόκκους γύρης. 

Βιολόγος3: Βέβαια και ένα απλό φύσημα του ανέμου είναι ικανό να μεταφέρει την 

πανάλαφρη ΓΥΡΗ μισό χιλιόμετρο μακριά, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, μια ταχύτητα 

υπερηχητική. Η γύρη ταξιδεύει έτσι δεκάδες χιλιόμετρα ψάχνοντας για ταίρι. 

Βιολόγος1: Ειδικά το μήνα Μάρτη και Απρίλη. 

Μ.Π: Τώωωρα κατάλαβα γιατί φταρνίζομαι και τρέχει η μύτη μου συνεχώς με το που έφτασα 

στον πλανήτη σας αυτή την εποχή. Μπαίνουν και στη μύτη μου. Αυτό γίνεται και στα δικά 

μου λουλούδια; 

Βιολόγος1:  Φυσικά! 

Δυο χημικοί πλησιάζουν… 

Χημικός4:  Όσο για το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, πλησίασε στον πάγκο μας μικρέ περίεργε 

για να δεις πόσο εύκολα μπορεί να καεί ένα εύφλεκτο αέριο με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας! 

Μ.Π: Πωωως είπες;;; Ευφ..λεκτο; Τι είναι; 

Χημικός5: Εύφλεκτο είναι αυτό που μπορεί να καεί πολύ εύκολα σε συνηθισμένες 

θερμοκρασίες.  
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Χημικός4: Βάλε στα χέρια σου αρκετό από αυτό το υγρό. Του δίνει να πασαλείψει τα χέρια 

του με υγρό πιάτων. Τον παρακολουθεί. Καλά – καλά  ... βάλε και άπλωσέ το σε όλο το χέρι 

μέχρι τον καρπό. 

Μ.Π: Τι υγρό είναι; Μπλιάξ …. γιατί είναι έτσι; 

Ο χημικός 5 ανοίγει τη στρόφιγγα από το γκαζάκι και διοχετεύει μέσω ενός ελαστικού σωλήνα, 

αέριο από το γκαζάκι μέσα στο υγρό (διάλυμα) που βρίσκεται σε λεκάνη. Το διάλυμα περιέχει: 1 

κούπα νερό, 2 κουταλιές της σούπας υγρό σαπούνι πιάτων και 1 κουταλιά της σούπας υγρή 

γλυκόζη ώστε να δημιουργείται εύκολα αφρός όταν διοχετεύεται σε αυτό αέριο από το γκαζάκι.  

Χημικός4:  Μη φοβάσαι! Η Χημεία δεν είναι επικίνδυνη όταν κάνουμε πειράματα που  

στηρίζονται  στη γνώση … 

Μ.Π: Ναι και τα μπαομπάμπ φαίνονταν ακίνδυνα και κόντεψαν να κάνουν θρύψαλα τον 

πλανήτη μου! 

Χημικός5: Πρέπει να προσέχεις… « Είναι θέμα πειθαρχίας» … Πιάσε τώρα τον αφρό που 

περιέχει το εύφλεκτο αέριο…. 

Ο ΜΠ παίρνει τον αφρό ( που περιέχει αέριο από το γκαζάκι) στα χέρια του και ο Χημικός 4 το 

αναφλέγει… Φαίνεται να κρατάει φωτιά. 

ΜΠ: Κάηκα; ;;;;;;  Όχι…. Σώθηκα !!!!!!! Παίρνει χαρτί και σκουπίζει τα χέρια του 

Μ1: στη Μ2 … Τι έγινε τώρα;  

Μ2: Καύση έκαναν … Χημεία διάβαζες; Δε διάβαζες! Όλο από μένα αντέγραφες. 

Μ1: Κάνεις λάθος. Καύση του αερίου  … με το οξυγόνο του αέρα... που απελευθερώνει 

διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμούς, ενέργεια και εμφανίζεται φλόγα.  Με παραδέχεσαι; 

Μ2: Καλά,  καλά… 

Χημικός4: Προς το κοινό  Ποιος θέλει να το κάνει; Ελάτε! 

Μ1: Να πάω εγώ;  

Μ2: Αφού τόση ώρα δε μας δίνουν καμία σημασία, είμαστε αόρατες, δεν μπορείς! Περίμενε 

να δούμε τους τολμηρούς… 

Ανεβαίνουν εθελοντές από το κοινό και δοκιμάζουν ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 

Μ.Π: Τελικά είναι τρελοί οι χημικοί. 

Βιολόγος2: Τρελοί όχι. Ιδιόρρυθμοι μάλλον. Λες και είναι γραμμένο στο DNA τους. 

Μ.Π: μμμμ.. κάθεται σκεφτικός… Και γιατί είπες εσύ  (δείχνοντας το Γεωλόγο) 

προηγουμένως ότι πππροφανώς θα υπάρχει και στον πλανήτη μου ατμόσφαιρα αφού μπορώ 

να ζω εγώ εκεί και τα λουλούδια μου;  

Βιολόγος1: Άσε συνάδελφε… αναλαμβάνω εγώ να τα ξαναπώ. Εσύ χρειάζεσαι… 

Μ.Π: Κατάλαβα γιατί εγώ χρειάζομαι την ατμόσφαιρα. Τα λουλούδια μου όμως; Και αυτά 

θέλουν οξυγόνο; Και αυτά θα σκάσουν σαν παραφουσκωμένο μπαλόνι χωρίς την 

ατμόσφαιρα; 

Βιολόγος1: (Προς Βιολόγο2) Καλή ερώτηση, δε μπορείς να πεις; 

Βιολόγος2: Τα φυτά σου χρειάζονται επίσης οξυγόνο. Αλλά εκτός από το οξυγόνο, έχουν 

ανάγκη και το διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Παίρνοντας διοξείδιο 

του άνθρακα από την ατμόσφαιρα με κάτι μικρά στόματα που έχουν,  νερό με τις ρίζες και με 

τη βοήθεια την ηλιακής ενέργειας, του φωτός δηλαδή, συνθέτουν υδατάνθρακες και οξυγόνο.  

Βιολόγος1: Γι΄αυτό και η διαδικασία ονομάζεται…. 

Μ.Π: προς τις Μ1 και Μ2… Ονομάζεται; 

Μ1: Μας βλέπει… μας βλέπει… 

Μ2: Φωτοσύνθεση… φωτοσύνθεση… 

Μ.Π: δεν τις ακούει και δεν τις βλέπει…. Ονομάζεται… προς το κοινό… που μάλλον απαντά 

φωτοσύνθεση 

Βιολόγος1: Κατάλαβες;  
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Μ.Π: Κουνά καταφατικά το κεφάλι…. 

Γυρίζουν στον πάγκο να δουλέψουν οι βιολόγοι….. Ο Μ.Π μένει λίγο σκεφτικός…. Πάει να 

τους ξαναρωτήσει αλλά είναι πολύ απορροφημένοι στη δουλειά τους … Βλέπει το Γεωλόγο  που 

τον προσπερνά και τον χτυπάει στην πλάτη… 

Μ.Π: Και όοοολοι εσείς, τόσοι  άνθρωποι, γιατί ήρθατε εδώ; Τι κάνετε όλοι μαζί εδώ; Εδώ 

είναι το σπίτι σας; 

Γεωλόγος: Ε… όχι βέβαια. Υπάρχουν και πιο ωραία μέρη, πιο φιλόξενα, για να χτίσουμε το 

σπίτι μας. 

Μ.Π: Τι εννοείτε πιο φιλόξενα; Τι κάνετε τότε εδώ; 

Βιολόγος3: Σταματάει τη δουλειά του Πιο φιλόξενα … πιο κατάλληλα για να συντηρήσουν τη 

ζωή. Δεν πρόσεξες ότι δεν υπάρχουν φυτά και ζώα εδώ; 

Μ.Π: μμμ.. κάθεται σκεφτικός… Γιατί δεν υπάρχουν φυτά και ζώα εδώ;  Τι κάνετε εδώ χωρίς 

φυτά και ζώα;  

Βιολόγος3: Ήρθαμε εδώ για να μελετήσουμε διάφορα φαινόμενα σε τέτοιες ακραίες 

συνθήκες. Για παράδειγμα εμείς οι Βιολόγοι ήρθαμε να μελετήσουμε το σχήμα των φύλλων 

των φυτών σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και ξηρασίας και πως αυτές κωδικοποιούνται 

στον γενετικό τους κώδικα.  

Μ.Π: Σωστά, όλα τα φυτά δεν έχουν ίδια φύλλα. Η τριανταφυλλιά μου έχει φύλλα 

οδοντωτά... χα..χα (δείχνει με τα δάχτυλα στον αέρα ζικ-ζακ). Θέλει προφανώς να δείχνει 

τρομακτικό το τριαντάφυλλό μου, γι΄ αυτό έχει και αγκάθια. Είχα ρωτήσει τον πιλότο μου 

στην προηγούμενη επίσκεψή μου αλλά ήταν απασχολημένος με τα μπαλόνια του αεροπλάνου 

του.  

Κοιτάζονται μεταξύ τους 

Βιολόγος2: Τα ποια; 

Γεωλόγος: Τα μπουλόνια εννοεί… 

Μ.Π: … και δεν μου είχε απαντήσει… Και του είχα θυμώσει πολύ τότε. Ενώ τα μπαομπάμπ 

που είναι μεγάλα από μόνα τους και τρομαχτικά δεν έχουν ανάγκη από οδοντωτά φύλλα… μη 

σου πω δηλαδή ότι σπάνια βγάζουν φύλλα. 

Βιολόγος1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Όμως δεν βγάζουν οδοντωτά φύλλα για να είναι 

τρομακτικά.  

Βιολόγος3: Τα φύλλο είναι ένα είδος ηλιακού συλλέκτη, όπου πραγματοποιείται, ως επί το 

πλείστον, η φωτοσύνθεση των φυτών.  

Βιολόγος1: Η φωτοσύνθεση είπαμε, απαιτεί διοξείδιο του άνθρακα, που τα φυτά το 

συλλέγουν, μεταξύ άλλων, από τις άκρες των φύλλων. Η οδόντωση αυξάνει, λοιπόν, το 

συνολικό μήκος της περιφέρειάς τους και  έτσι τα δέντρα με οδοντωτά φύλλα κάνουν πιο 

αποδοτική φωτοσύνθεση. 

Βιολόγος2: Γι΄ αυτό υπάρχουν πολύ περισσότερα είδη δέντρων με οδοντωτά φύλλα σε 

περιοχές με ψυχρό κλίμα, όπου η εποχή της ανάπτυξης των φυτών διαρκεί λίγο. Αντίθετα, τα 

μπαομπάμπ όπως τα λες, (Adansonia digitata ) Αδανσονία Ντιντζιτάτα είναι το επιστημονικό 

τους όνομα,  δεν έχουν έλλειψη φωτός… και δεν έχουν οδοντωτό περίγραμμα γιατί δεν το 

χρειάζονται… 

Μ.Π: χτυπά τα χέρια του από χαρά Καλά το είπα εγώ… οι επιστήμονες είστε οι άνθρωποι 

μου… και τα αγκάθια; Τα αγκάθια; 

Βιολόγος1: Α… πολύ απλό… για να μην τα τρώνε τα φυτοφάγα ζώα… 

Μ.Π: Μία ερώτηση ακόμα και τέλος… έμαθα όλα όσα ήθελα να μάθω και ακόμα 

περισσότερα…. 

Βιολόγος3: Άντε πες τη κι αυτή…. 

Μ.Π: Τι ήταν αυτός ο γενετικός κώδικας; 
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Βιολόγος1: Ο γενετικός κώδικας είναι το σύνολο των κανόνων σύμφωνα με τους οποίους η 

γενετική πληροφορία περιέχεται στο γενετικό υλικό DNA ή RNA.  

Μ.Π: Εεεε; Το είπατε ξανά αυτό το DNA. 

Βιολόγος2: Περίμενε…  Φέρνει το προσομοίωμα  του DNA Αυτό είναι ένα μοντέλο, μια 

αναπαράσταση, του DNA δηλαδή του δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος και περιέχει τις γενετικές 

πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογική ανάπτυξη και τη μορφή όλων των κυτταρικών 

μορφών ζωής και των περισσοτέρων ιών.  

Βιολόγος1: Φαντάσου ότι στον πυρήνα,  σε κάθε ένα δηλαδή από τα 100 τρισεκατομύρια 

κύτταρα περίπου που έχει κάθε ενήλικος άνθρωπος, υπάρχει και ένα μόριο τέτοιο, μήκους 

περίπου 2 μέτρων. 

Μ.Π: ανοίγει τα χέρια του σα να μετράει….προβληματισμένος… Δύο μέτρα; Δύο φορές τόσο; 

Και πως χωράει; 

Βιολόγος3: Περιελίσσεται γύρω από πρωτεΐνες και πακετάρεται όπως περίπου τυλίγεται η 

κλωστή γύρω από το κουβάρι. Δες…. Παίρνει το κασκόλ από το λαιμό του Γεωλόγου και 

αρχίζει με τη βοήθεια του να το περιελίσσει… Βλέπεις;  

Μ.Π: Και τι γράφει εκεί μέσα; Αν τα φύλλα θα έχουν δόντια;  

Βιολόγος1: Αν τα φύλλα θα έχουν δόντια, τι σχήμα θα έχουν τα φύλλα, τι μέγεθος. Αν εσύ 

θα έχεις ξανθά μαλλιά, αν θα ψηλώσεις και πόσο πολύ μπορείς να ψηλώσεις… σχεδόν τα 

πάντα για εσένα. 

Μ.Π: Και… για να δω τα γράμματα… 

Βιολόγος2: Αυτά εδώ είναι… τέσσερα όλα κιόλα… Η Αδενίνη, η Γουανίνη, η Κυτοσύνη και 

η Θυμίνη. Με τέσσερα γράμματα σε διαφορετική σειρά γράφεται όλο το βιβλίο της 

βιολογικής σου ζωής. 

Μ.Π: Απίστευτο!  Νομίζω ότι δε χωράει άλλα το μυαλό μου κι όμως έχω ακόμα τόσες 

απορίες όσα τα αστέρια του ουρανού. 

Γεωλόγος: Καλώς ήρθες στον κόσμο των επιστημόνων… 

Μ.Π: Μου άρεσε ο κόσμος των επιστημόνων… τελικά καλά έκανα και σας έψαξα.  

Γεωλόγος : «Κάνε τη ζωή σου ένα όνειρο και το όνειρό σου πραγματικότητα» δεν είχες πει; 

Μ.Π: Ακριβώς… Πραγματοποίησα το όνειρο μου, ήρθα και ζήταγα απαντήσεις και αγάπη. 

Και εσείς μου τα δώσατε και τα δύο. Ξέρω ότι σας καθυστέρησα από τις σπουδαίες δουλειές 

σας. Θυμάμαι ότι «οι μεγάλοι σαν και εσάς νοιώθουν σπουδαίοι σαν τα μπαομπάμπ» και δεν 

ασχολούνται με τις ερωτήσεις των μικρών παιδιών. Όμως εσείς μου αφιερώσατε χρόνο! Να τι 

θέλει ένα παιδί από ένα μεγάλο. Οι απαντήσεις και η αλήθεια είναι μόνο η αφορμή…  

Βιολόγος1: Τι εννοείς η αφορμή; 

Μ.Π: «Τα πραγματικά θαύματα κάνουν λίγο θόρυβο». Το υδρογόνο έκανε θόρυβο… αλλά τα 

πραγματικά θαύματα, η αγάπη, η ζωή… Δεν κάνουν θόρυβο. Το DNA δεν το ακούω να 

αντιγράφεται στα κύτταρά μου κι όμως υπάρχει… Τα παιδιά ρωτάμε και ψάχνουμε 

απαντήσεις, όμως η βασική ερώτηση είναι…  μπορείς να μου αφιερώσεις λίγο χρόνο από τη 

ζωή σου;  

Βιολόγος2: Όμως οι μεγάλοι δεν ξέρουμε όλες τις απαντήσεις… και φοβόμαστε…  

Μ.Π: «Όταν δίνεις όλο σου τον εαυτό, παίρνεις πίσω περισσότερα από όσα δίνεις». Δώστε 

στα παιδιά τον εαυτό σας, όποιος κι αν είναι αυτός… και να είστε σίγουροι ότι δεν έχετε να 

φοβηθείτε τίποτα. Άλλωστε.. χα..χα «Μόνο τα παιδιά ξέρουν αυτό που ψάχνουν». 

Ξεκινάει να φύγει…. 

Βιολόγος3: Που πας φεύγεις; Φωνάζει  Συνάδελφοι ελάτε…. Ο Μ.Π φεύγει… 

Μπαίνουν όλοι μέσα και τον κυκλώνουν προσπαθώντας να μη φύγει. Στη σκηνή χώνονται και 

οι Μ1 και Μ2 που όλοι τις τρακάρουν αφού δεν τις βλέπουν και τις αφήνουν στην περιφέρεια… 

Ακούγονται ήχοι πουλιών…. 
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Μ.Π: «Το λουλούδι μου είναι εφήμερο και δεν έχει παρά μόνο τέσσερα αγκάθια για να 

προστατεύεται από τον κόσμο». Πρέπει να γυρίσω. Έχω κανονίσει με ένα σμήνος πουλιών να 

με πάρουν μαζί τους μέχρι τον πλανήτη μου και πρέπει να τρέξω να προλάβω… Αν αργήσω 

λίγο ακόμα θα χάσω το μεγάλο σμήνος των 32 πουλιών και θα πρέπει να βολευτώ αργότερα 

με ένα μικρότερο των 6. Και ξέρετε με έξι πουλιά… θα χάσω 6 επιπλέον ηλιοβασιλέματα 

στον πλανήτη μου και θα μαραθεί και το τριαντάφυλλο μου… Γεια σας…. 

Φεύγει χοροπηδώντας και κουνώντας το χέρι του… οι Επιστήμονες τον χαιρετούν και 

τραγουδούν  με τη μουσική υπόκρουση τραγουδιού με θέμα Το Μ.Π .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στις συγγραφείς. 
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Πειράματα από το 13ο Γυμνάσιο Περιστερίου 
 

Μαθητές: Βλάμης Αναστάσιος, Γιαλαμά Νίκη, Δαλακούρα Σπυριδούλα,  

Μαυρουδή Κατερίνα, Ορέσκος Γεώργιος, Ρήγα Χριστίνα, Τζάντζο Κλαρίτα, 

Τριανταφύλλου Γεωργία, Ρήγα Νικολέτα, Σπύρου Ιορδάνης 

13
ο
 Γυμνάσιο Περιστερίου 

 

Υπεύθυνος καθηγητής: 

 

Γεράγγελος Αθανάσιος, Φυσικός, 

mail[a]13gym-perist.att.sch.gr 

 

Πίδακας νερού 
 

  Παρατηρήστε έναν εντυπωσιακό πίδακα νερού να 

δημιουργείται στο εσωτερικό της φιάλης. 

  Συγχρόνως παρατηρήστε στο εσωτερικό της φιάλης κοντά 

στο πώμα να δημιουργούνται φυσαλίδες. Αυτό σημαίνει ότι 

το νερό βράζει, παρά το ότι η θερμοκρασία του είναι πολύ 

κάτω από τους 100
ο 
C. 

  Εξήγηση: Όταν το νερό βράζει, οι υδρατμοί που 

δημιουργούνται μέσα στη φιάλη και βγαίνουν προς τα πάνω 

παρασύρουν και εκτοπίζουν και το μεγαλύτερο μέρος του 

αέρα της φιάλης. Έτσι η φιάλη είναι γεμάτη σχεδόν μόνο με 

υδρατμούς. 

  Όταν κατεβάσουμε τη φιάλη από τη φωτιά, μέρος των 

υδρατμών υγροποιούνται. Έτσι μέσα στη φιάλη 

δημιουργείται σχεδόν κενό και από την άκρη του σωλήνα 

που είναι βυθισμένη στο νερό της λεκάνης, ανεβαίνει νερό 

στο σωλήνα, κρυώνει τους υδρατμούς που υγροποιούνται 

ακόμη περισσότερο. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται στο 

εσωτερικό της φιάλης υποπίεση (πίεση μικρότερη από την ατμοσφαιρική). Λόγω της 

υποπίεσης, έχουμε πλέον βίαιη είσοδο του νερού στη φιάλη και τη δημιουργία πίδακα.  

  Ο βρασμός του νερού που συμβαίνει ταυτόχρονα οφείλεται στο ότι, όταν η πίεση είναι 

χαμηλή, το σημείο βρασμού του νερού ελαττώνεται. Το νερό βράζει στους 100
ο 

C σε 

κανονική ατμοσφαιρική πίεση. Όταν η πίεση είναι μικρότερη βράζει σε μικρότερη 

θερμοκρασία. 

 

Κάτοπτρα και ανάφλεξη σπίρτου 
 

  Μια δέσμη παράλληλων ακτίνων (φωτεινών και υπέρυθρων) όταν πέσει σε ένα κοίλο 

κάτοπτρο συγκεντρώνεται σε μία   μικρή περιοχή που τη λέμε κύρια εστία του κατόπτρου 

(Ε).  

 Αντίστροφα όταν μία δέσμη ακτίνων ξεκινάει από την κύρια εστία του κατόπτρου μετά την 

ανάκλαση της σχηματίζει μία παράλληλη δέσμη ακτίνων.                                                                               
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  Στην κύρια εστία του ενός κατόπτρου 

υπάρχει λαμπάκι. 

  Μετά την ανάκλαση των ακτίνων του 

από το ένα κάτοπτρο η παράλληλη 

φωτεινή δέσμη που σχηματίζεται πέφτει 

στο άλλο κάτοπτρο, ανακλάται σε αυτό 

και συγκεντρώνεται στην εστία του.  

  Το σπίρτο που υπάρχει σ’ αυτό το 

σημείο αναφλέγεται γιατί όλη η ενέργεια 

της δέσμης (φωτεινή και υπέρυθρη) 

συγκεντρώνεται εκεί.   

 

 

Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου 
 

  Μουλιάζουμε χαρτονομίσματα των 10 € σε διάλυμα 50% νερού και 50% οινοπνεύματος στο 

οποίο έχουμε ρίξει και λίγο αλάτι. 

  Κρεμάμε με συνδετήρες σε ένα σύρμα τα χαρτονομίσματα και τα αναφλέγουμε.  

Εξήγηση: Κάθε υλικό έχει μια θερμοκρασία ανάφλεξης. Άλλο έχει μεγάλη άλλο έχει 

μικρότερη. Το οινόπνευμα έχει μικρή θερμοκρασία ανάφλεξης έτσι αναφλέγεται και καίγεται 

γρήγορα πριν προλάβει να ανέβει η θερμοκρασία του χαρτονομίσματος το οποίο παραμένει 

ανέπαφο. 

(Μην το κάνετε με 50 ευρώ γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται.) 

 

Κολυμβητής του Καρτέσιου 
 

  Το βάρος του «κολυμβητή» είναι το  βάρος (W1) του σωλήνα + 

το βάρος (W2) του λάστιχου η του σύρματος στο κάτω μέρος του 

σωλήνα που βάλαμε για στέκεται ο σωλήνας κατακόρυφα +  το 

βάρος (W3) του εγκλωβισμένου αέρα (που είναι πολύ μικρό).  

  Η άνωση  του «κολυμβητή» είναι (Α1) η άνωση του βυθισμένου 

μέρους του σωλήνα + την  άνωση (Α2) του λάστιχου η του 

σύρματος στο κάτω μέρος του σωλήνα + την άνωση +(Α3) του 

εγκλωβισμένου αέρα. 

  Το βάρος του «κολυμβητή» παραμένει 

συνεχώς σταθερό. Σε όποια θέση και να 

ισορροπεί  ο «κολυμβητής» η άνωση είναι 

ίση με το βάρος του. 

  Όταν ο σωλήνας είναι εντελώς βυθισμένος στο υγρό, η (Α1) και η 

(Α2) είναι σταθερές. 

  Όταν πιέσουμε το δοχείο επειδή τα υγρά είναι ασυμπίεστα η πίεση 

μεταδίδεται και στο υγρό.                                       

  Ο αέρας που περιέχει ο σωλήνας του «κολυμβητή» συμπιέζεται και 

αυτός και έτσι μικραίνει ο όγκος του (τα αέρια δεν είναι ασυμπίεστα).  

Μόλις όμως μειωθεί ο όγκος του αέρα αυτός εκτοπίζει λιγότερο υγρό 

και έτσι μικραίνει η άνωση (Α3).  

  Αφού η άνωση μικραίνει «ο κολυμβητής» κατεβαίνει προς τα κάτω 

μέχρι να ισορροπήσει σε μια άλλη θέση. 
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  Όταν σταματήσουμε να πιέζουμε το δοχείο μικραίνει η πίεση στον αέρα του «κολυμβητή», 

έτσι μεγαλώνει ο όγκος του, άρα και η άνωση, και ο κολυμβητής κινείται προς τα επάνω. 

 

Καμπάνα του Φραγκλίνου 
 

 

  Τα δύο αλουμινένια κουτάκια είναι συνδεμένα με τη ρακέτα που 

έχει φτιαχτεί για να καίει κουνούπια. Το ένα είναι φορτισμένο 

θετικά (+) και το άλλο αρνητικά (-). 

  Αρχικά το μπαλάκι από αλουμινόχαρτο έλκεται από το κουτάκι 

που έτυχε να είναι λίγο πιο κοντά του. Όταν όμως ακουμπήσει 

στο κουτάκι φορτίζεται με φορτίο όμοιο με το φορτίο που έχει το 

κουτάκι και έτσι απωθείται από αυτό αλλά και έλκεται από το 

άλλο γιατί έχει αντίθετο φορτίο. Έτσι τώρα ακουμπάει στο άλλο 

και το φαινόμενο επαναλαμβάνεται. 

  Το κινούμενο μπαλάκι μεταφέρει ηλεκτρικά φορτία από το ένα κουτάκι στο άλλο και έτσι 

σιγά – σιγά το φορτίο τους μειώνεται και το φαινόμενο σταματάει. 

  

Έκρηξη σε μπουκάλι 
 

  Συμβαίνει ότι στο πιστόνι μιας μηχανής αυτοκινήτου 

όταν αναφλέγεται το καύσιμο. Στη μηχανή του 

αυτοκινήτου το καύσιμο είναι μίγμα ατμών βενζίνης και 

οξυγόνου από τον αέρα. 

   Εδώ το χημικό φαινόμενο που συμβαίνει είναι η καύση  

της αιθανόλης (οινόπνευμα) με το οξυγόνο του αέρα. 

  Κατά την ανάφλεξη τα θερμά καυσαέρια (διοξείδιο του 

άνθρακα και υδρατμοί) καταλαμβάνουν πολύ μεγαλύτε-

ρο όγκο και έτσι η απότομη αύξηση του όγκου οδηγεί σε 

«έκρηξη» που εκτινάσσει το καπάκι.  

  Για τη δημιουργία του σπινθήρα που προκαλεί την ανάφλεξη χρησιμοποιούμε  την ρακέτα 

από την ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα. 

 

Κουτάκι αλουμινίου  περιστρεφόμενο από μαγνήτη 
 

  Αρχικά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση (έλξη ή άπωση) ανάμεσα 

στο μαγνήτη και το αλουμινένιο κουτάκι αναψυκτικού.  

  Αν κινήσουμε όμως το μαγνήτη κοντά στο κουτάκι βλέπουμε ότι το κουτάκι  

αρχίζει να περιστρέφεται ακολουθώντας την κίνηση του μαγνήτη.   

  Αν αντιστρέψουμε την φορά κίνησης του μαγνήτη αλλάζει και η φορά 

περιστροφής του κουτιού. 

  Αν καθώς το κουτί περιστρέφεται ακινητοποιήσουμε το μαγνήτη κοντά στο 

κουτί τότε  αυτό φρενάρει και σταματάει η περιστροφή του. 

  Εξήγηση: Όταν ένας μαγνήτης κινείται κοντά σε έναν αγωγό (εδώ το αλουμινένιο κουτάκι) 

στον αγωγό εμφανίζεται ηλεκτρικό ρεύμα (τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του αγωγού κινούνται σε 

C2H5OH(g) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 3 H2O(g) 

-- + 
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ορισμένη κατεύθυνση). Αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα συμπεριφέρεται σαν μαγνήτης  που 

αλληλεπιδρά (έλκεται από το σταθερό μαγνήτη ) και έτσι το κουτί ακολουθεί την κίνηση του 

μαγνήτη και αρχίζει να περιστρέφεται.                    

  Όταν ο μαγνήτης είναι ακίνητος κοντά στο περιστρεφόμενο αλουμινένιο κουτάκι για 

παρόμοια όπως και πριν αιτία το περιστρεφόμενο αλουμινένιο κουτάκι αλληλεπιδρά (δέχεται 

έλξη) από το σταθερό μαγνήτη και έτσι φρενάρει.  

 

Έλξη φλέβας νερού από στυλό  και φως  «παγιδευμένο» στη φλέβα 
 

  Η φωτεινή ακτίνα του laser ανακλάται συνεχώς 

μέσα στη φλέβα του νερού και έτσι ακολουθεί την 

πορεία της φλέβας. 

  Η φλέβα του νερού έλκεται αν πλησιάσουμε 

κοντά της ένα ηλεκτρικά φορτισμένο αντικείμενο 

(π.χ στυλό που το έχουμε τρίψει σε πλαστική 

σακούλα). 

 

Τα μόρια του νερού είναι ηλεκτρικά δίπολα.     +   -     

 

   Έτσι αν πλησιάσουμε ένα ηλεκτρικά φορτισμένο 

σώμα προσανατολίζονται και έλκονται. 

 

Μαγνητικές ιδιότητες υλικών 
 

Τα υλικά ανάλογα με τις μαγνητικές τους ιδιότητες διακρίνονται σε : 

Σιδηρομαγνητικά:  Αν έλκονται ισχυρά από έναν μαγνήτη. 

Απέναντι από τον βόρειο πόλο  Ν του μαγνήτη εμφανίζεται νότιος πόλος  S  

Παραμαγνητικά: Αν έλκονται λίγο από έναν μαγνήτη.    

Απέναντι από Ν του μαγνήτη εμφανίζεται S 

Διαμαγνητικά: Αν απωθούνται λίγο από έναν μαγνήτη.    

Απέναντι από τον βόρειο πόλο Ν του μαγνήτη εμφανίζεται πάλι βόρειος πόλος N 

Τα σιδηρομαγνητικά υλικά πάνω από μια θερμοκρασία (θερμοκρασία Curie) μετατρέπονται 

σε παραμαγνητικά. 

 

Διαμαγνητική αιώρηση 
 

  O μικρός μαγνήτης αιωρείται ανάμεσα σε δύο 

πλακίδια γραφίτη. 

  Η ελκτική δύναμη  του ισχυρού μαγνήτη είναι 

αντίθετη από το βάρος του μικρού μαγνήτη. 

  Χωρίς τα πλακίδια του γραφίτη (που είναι 

διαμαγνητικό υλικό) η ισορροπία θα είναι ασταθής.  

  Με το γραφίτη σταθεροποιείται (με δυναμική 

ισορροπία). 

  Όταν λόγω της έλξης του ισχυρού μαγνήτη πλησιάζει 

στο πάνω πλακίδιο απωθείται από αυτό. Όταν 

πλησιάσει πολύ στο κάτω πλακίδιο απωθείται από αυτό. Έτσι κάπου ισορροπεί. 

Μαγνήτης   
 

Μαγνήτης    
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Μαγνητικό εκκρεμές Curie – Θερμομαγνητική «μηχανή» 
 

  Αρχικά ο σταθερός μαγνήτης έλκει το κομματάκι από Νικέλιο (Σιδηρομαγνητικό υλικό). 

Όταν όμως η θερμοκρασία του νικελίου περάσει τους 350
ο 

C (θερμοκρασία Curie για το 

νικέλιο) αυτό γίνεται παραμαγνητικό υλικό, ή έλξη γίνεται  πολύ μικρότερη και έτσι αρχίζει 

να πέφτει. Με την κίνηση του απομακρύνεται από τη φλόγα, κρυώνει, γίνεται πάλι 

σιδηρομαγνητικό και έτσι έλκεται ξανά  από το μαγνήτη και το φαινόμενο επαναλαμβάνεται. 

 

Οδοντόκρεμα του Ελέφαντα – «Τσίνι»  φυλακισμένο σε μπουκάλι 
 

  Και τα δύο αυτά πειράματα  βασίζονται στο ίδιο χημικό φαινόμενο: στην διάσπαση του 

υπεροξειδίου του υδρογόνου. 

 

             2 Η2Ο2     2 Η2Ο   +  Ο2 

 

  Το υπεροξείδιο του υδρογόνου σιγά – σιγά  διασπάται σε νερό και οξυγόνο. 

  Αν ρίξουμε στο Η2Ο2  κάποια άλλη κατάλληλη ουσία η διάσπαση του  γίνεται πολύ πιο 

γρήγορα και η χημική αντίδραση είναι ισχυρά εξώθερμη. 

 

«Τσίνι»  φυλακισμένο σε μπουκάλι 

 

  Η ουσία που επιταχύνει τη διάσπαση του Η2Ο2  είναι το Mn2Ο2  (Διοξείδιο του Μαγγανίου) 

πυρολουσίτης. Το οξυγόνο που παράγεται και βγαίνει από το μπουκάλι παρασύρει και τους 

υδρατμούς  και έτσι εμφανίζεται το «τσίνι». 

 

Οδοντόκρεμα του Ελέφαντα 

 

  Εδώ η ουσία που επιταχύνει τη διάσπαση του Η2Ο2  είναι το ΚΙ (ιωδιούχο κάλιο). Η 

διάσπαση όμως είναι πιο ήπια από πριν. 

  Στο σωλήνα με το Η2Ο2  ρίχνουμε και υγρό πιάτων. Το οξυγόνο που παράγεται με το υγρό 

πιάτων σχηματίζει αφρό που βγαίνει από το σωλήνα για αρκετή ώρα και σχηματίζει την 

οδοντόκρεμα. 

 

Εκτίναξη μπάλας τένις 
 

  Στερεώνουμε ένα μπαλάκι τένις πάνω από μια μπάλα μπάσκετ.  

  Αφήνουμε τις μπάλες να πέσουν στο έδαφος. Οι δύο μπάλες πέφτουν  

μαζί. Μόλις η μεγάλη μπάλα συγκρουστεί με το πάτωμα η μικρή 

μπάλα εκτινάσσεται με μεγάλη ταχύτητα προς τα πάνω.  
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Το κύπελλο του Πυθαγόρα 

(Δίκαια κούπα)  
 

 

  Μόλις η στάθμη του υγρού ξεπεράσει σε ύψος τη 

διακεκομμένη γραμμή,  το σωληνάκι α που έχει γεμίσει 

και αυτό με υγρό λειτουργεί σαν σιφώνιο  και το δοχείο 

αδειάζει. 

 

 

 

 

 

 

*Το copyright των φωτογραφιών ανήκει στον συγγραφέα. 

α 
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Θάλαμος νεφώσεως με απλά υλικά 
 

Μαθητές: Αγγελάκη Νικολέτα Βασιλική, Αγγελέτου Χριστίνα, Αργυροπούλου Ελένη,  

Γώγος Γεώργιος, Θραψίμης Δημήτριος, Καλουμένου Μαρία, Κυρτάτου Στυλιανή, 

Λουκούμης Φώτιος, Μυτάρα Ιωάννα, Νίκα Έλλη, Ξένου Αναστασία,  

Ξυνογάλου Ιωάννα, Παρασχάκης Ιωάννης, Πολυδώρου Γαρυφαλλιά Ραφαήλα,  

Ρούσσης Παναγιώτης, Σιγκούνας Ευάγγελος, Τογιοπούλου Ελένη,  

Φιλίππου Δημήτριος, Φλέσσας Γεώργιος, Χαρίτος Γεώργιος 

11ο ΓΕΛ Περιστερίου 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

 

Βάρφη Βάϊα, Φυσικός Μ.Sc. 

                                         mail[a]11lyk-perist.att.sch.gr 

 

Εισαγωγή 
 

  Ο θάλαμος νεφώσεως είναι μια διάταξη που επιτρέπει να γίνουν ορατές οι τροχιές 

φορτισμένων σωματιδίων της κοσμικής ακτινοβολίας και όχι μόνο, που φτάνουν εκεί. Είναι 

οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούσαν στο CERN μερικές δεκαετίες πριν για την ανίχνευση 

σωματιδίων. Πρόκειται συνήθως για μια ακριβή εργαστηριακή διάταξη. Εμείς θα 

κατασκευάσουμε έναν απλό θάλαμο που διέπεται από την ίδια αρχή λειτουργίας 

χρησιμοποιώντας απλά υλικά.  

  H πρώτη επαφή με το θάλαμο νεφώσεως έγινε στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για καθηγητές 

που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο CERN. Εκεί, στον εργαστηριακό χώρο S’cool LAB  

πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2014 άσκηση θαλάμου νεφώσεως από διατάξεις που 

διαθέτει το εργαστήριο. Η κατασκευή θαλάμου με απλά υλικά είναι μια ιδέα που 

δανειστήκαμε από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, βίντεο
[1]

 

 

Τι χρειαζόμαστε: 

 

 Διάφανα πλαστικά ποτηράκια μιας χρήσης (λεία για να βλέπουμε καλύτερα) 

 Τσόχα χοντρή  

 Σιλικόνη  (για να κολλήσουμε την τσόχα στον πάτο του ποτηριού, κάνει δουλειά και η 

κρύα σιλικόνη) 

 Φακός (βολεύει και αυτός του κινητού τηλεφώνου) 

 Μαύρη μονωτική ταινία  

 Μεταλλική επιφάνεια βαμμένη μαύρη ή ντυμένη με μαύρη μονωτική ταινία (είναι το 

σκούρο φόντο πάνω στο οποίο θα βλέπουμε τις τροχιές των σωματιδίων) 

 Πιατάκι χάρτινο ή πλαστικό μέσα στο οποίο θα τοποθετήσουμε τον ξηρό πάγο 

 Γάντια για να πιάσουμε τον ξηρό πάγο 

 Ξηρός πάγος  

 Ισοπροπανόλη  

 Γυαλιά εργαστηρίου 

 

 

 

mailto:mail@11lyk-perist.att.sch.gr
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Περιγραφή της κατασκευής 
 

 
 

 Κολλάμε (με σιλικόνη) εσωτερικά στον πάτο του ποτηριού ένα στρογγυλό κομμάτι 

τσόχας. Περιμένουμε να στεγνώσει. 

 Εμποτίζουμε με ισοπροπανόλη την τσόχα. Προσοχή, να μην στάζει! 

 Αμέσως αναποδογυρίζουμε το ποτήρι και το τοποθετούμε πάνω στην μεταλλική πλάκα, 

όπως φαίνεται στην εικόνα.  

 Κολλάμε περιμετρικά στο χείλος του ποτηριού μικρά κομματάκια μονωτικής ταινίας 

ώστε να μονώσουμε το εσωτερικό του ποτηριού. Τα πατάμε καλά και επιμένουμε. Αυτό 

είναι το πιο κρίσιμο σημείο! Αν ο θάλαμος παίρνει αέρα δεν πρόκειται να λειτουργήσει. 

 Εφόσον ο θάλαμος είναι ερμητικά κλειστός, τον τοποθετούμε πάνω στον ξηρό πάγο όπως 

φαίνεται στην εικόνα. 

 Παρατηρούμε (με το φακό να φωτίζει στο πλάι) αν μετά από 2 – 3 λεπτά έχει 

δημιουργηθεί νέφος (μοιάζει με ομίχλη). Βοηθάει να τρίβουμε με το χέρι μας το ποτήρι 

από πάνω, έτσι εξατμίζεται γρηγορότερα η αλκοόλη.  

 Σε σκοτεινό δωμάτιο (σβήνουμε το φως ή σκεπαζόμαστε με σκούρο ύφασμα) φωτίζουμε 

από το πλάι και εστιάζουμε με προσοχή στην μαύρη μεταλλική επιφάνεια. Εκεί είναι 

πολύ πιθανό να παρατηρήσουμε τις τροχιές διαφόρων φορτισμένων σωματιδίων που 

εκείνη τη στιγμή διασχίζουν το θάλαμο μας! 

 

Πως «δουλεύει» η κατασκευή 
 

 Η τσόχα βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου, άρα η υγρή αλκοόλη μετατρέπεται σε 

ατμούς αλκοόλης (εξατμίζεται). 

 Το ποτηράκι είναι γεμάτο με ατμούς αλκοόλης οι οποίοι πέφτουν κάτω.  

 Επειδή κάτω υπάρχει ξηρός πάγος, η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή (-73 
ο
C περίπου) 

 Αυτό σημαίνει ότι καθώς οι ατμοί αλκοόλης πλησιάζουν την μεταλλική πλάκα ψύχονται 

υπερβολικά πολύ. Οι ατμοί αλκοόλης βρίσκονται σε θερμοκρασία που φυσιολογικά δεν 

θα  έπρεπε να υπάρχουν ατμοί αλλά υγρό (υπέρκορη κατάσταση). Είναι σαν να φτιάξαμε 

ατμό από νερό στους 95
ο 
C. 

 Αφού λοιπόν ο ατμός αλκοόλης βρίσκεται σε μια θερμοκρασία στην οποία φυσιολογικά 

δεν θα έπρεπε να υπάρχει ως ατμός, πολύ εύκολα συμπυκνώνεται σε υγρή μορφή. Αρκεί 

κάτι να διαταράξει την ισορροπία του.  

 Δεν έχει όμως ΠΟΥ να συμπυκνωθεί! Λείπουν οι πυρήνες συμπύκνωσης!  

 Τι είναι οι πυρήνες συμπύκνωσης; Για να το καταλάβουμε ας δούμε πως σχηματίζονται 

τα σύννεφα: για να γίνει ένα σύννεφο είναι απαραίτητη η ύπαρξη μικρών σωματιδίων 

τσόχα εμποτισμένη με 

ισοπροπανόλη (αλκοόλη) 

Θερμοκρασία δωματίου 

ξηρός πάγος (στερεό CO2) 

Θερμοκρασία -73
ο
C 

μεταλλική επιφάνεια σε 

επαφή με τον ξηρό πάγο 

διάφανο πλαστικό ποτήρι 

ο φακός φωτίζει στο πλάι μικρά κομματάκια 

μονωτικής ταινίας 
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στην ατμόσφαιρα π.χ. σκόνη. Πάνω σε αυτά τα σωματίδια (πυρήνες συμπύκνωσης) 

μαζεύονται οι υδρατμοί και σχηματίζονται σταγόνες που όλες μαζί φτιάχνουν το σύννεφο.  

 Στο πείραμά μας: Όταν ένα φορτισμένο σωματίδιο της κοσμικής ακτινοβολίας διασχίσει 

το θάλαμο, συγκρούεται με  μόρια αέρα ή αλκοόλης αποσπώντας τους ηλεκτρόνια.  

 Αυτά τα ελεύθερα θετικά ιόντα είναι οι πυρήνες συμπύκνωσης που χρειάζονται.  

 Οι ατμοί μέσα στο θάλαμο συμπυκνώνονται γύρω από αυτούς και σχηματίζουν σταγόνες. 

Αυτές οι σταγόνες είναι  που φτιάχνουν το ΟΡΑΤΟ μονοπάτι κατά μήκος της τροχιάς του 

αρχικού σωματιδίου.  

 

Τι μπορεί να δούμε στην κατασκευή μας 
 

   Διάφοροι τύποι φορτισμένων σωματιδίων αφήνουν διαφορετικές τροχιές. Άλλες τροχιές 

είναι παχιές και έντονες και άλλες αμυδρές. Τα σωμάτια α που είναι σχετικά βαριά παράγουν 

ευθείες πυκνές τροχιές. Τα σωμάτια β (ηλεκτρόνια ή ποζιτρόνια) είναι ελαφριά και αφήνουν 

ψιλές ακανόνιστες τροχιές.  

  Χαμηλής ενέργειας σωματίδια αφήνουν κατσαρές τροχιές ή ακανόνιστες τροχιές καθώς 

αναπηδούν πάνω σε άλλα σωματίδια εικ.4γ. Ευθείες γραμμές που ξαφνικά «στρίβουν» σε 

άλλη διεύθυνση συνήθως οφείλονται σε διασπάσεις μιονίων εικ.4β, τα νετρίνο δεν 

ανιχνεύονται. Όταν δούμε τρεις τροχιές να διασταυρώνονται, τότε συνήθως πρόκειται για 

μιόνιο που σκεδάζεται με ένα ηλεκτρόνιο, οπότε μετά κινούνται σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις εικ. 4α. Ακολουθούν εικόνες (1, 2, 3) που έχουν τραβηχτεί σε πειραματικό 

εργαστηριακό θάλαμο νεφώσεως. Στο δικό μας απλό θάλαμο τα γεγονότα συμβαίνουν 

σπανιότερα και λιγότερα σε πλήθος.   

 

 
 

εικ. 1 
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          εικ.2 με ραδιενεργό πηγή (θόριο)                          εικ. 3  με ραδιενεργό πηγή (ραδόνιο 220) 

 

 
 

 

δέλτα Διάσπαση μυονίου αλλεπάλληλες σκεδάσεις 

α β γ 

εικ. 4 

 

Τι είναι ο ξηρός πάγος; 

 

  Είναι στερεό διοξείδιο του άνθρακα CO2. Σε θερμοκρασία δωματίου εξαχνώνεται και έτσι 

δεν αφήνει υγρά υπολείμματα  

 

Κοσμική ακτινοβολία 
 

 Είναι σωματίδια υψηλής ενέργειας  που βομβαρδίζουν τη Γη. 

 100.000 σωματίδια περνούν μέσα μας κάθε ώρα.  

 Η κοσμική ακτινοβολία έχει την αρχή της στο σύμπαν. Παράγεται από πηγές όπως: 

κατάλοιπο της δημιουργίας του Σύμπαντος, ο ήλιος, άλλα αστέρια, supernova και τα 

υπολείμματα τους, αστέρες νετρονίων, μαύρες τρύπες, μακρινούς γαλαξίες. 

 Σε μεγαλύτερο υψόμετρο είναι εντονότερη. 

 

 
 

εικ. 5 
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 Τι συμβαίνει όταν η κοσμική ακτινοβολία φτάσει στη Γη; Ας δούμε το ακόλουθο 

παράδειγμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              εικ.6                                                                                εικ.7 

 

Ευχαριστίες 
 

  Ευχαριστούμε τον Φυσικό Χρήστου Γεώργιο από το 11ο ΓΕΛ Περιστερίου για την 

οικονομική του συνδρομή στην αγορά αναλωσίμων απαραίτητων για το πείραμα, για την 

τεχνική βοήθειά του στην προβολή σε ταμπλέτα βίντεο
[2] 

από θάλαμο νεφώσεως, κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης και για την  συμμετοχή του στην παρουσίαση του πειράματος την 

πρώτη μέρα της 9ης Έκθεσης Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας.  

  Ευχαριστώ τους μαθητές μου για τη συνεισφορά τους στη συλλογή των υλικών, την 

οικονομική τους συνδρομή για την αγορά αναλωσίμων απαραίτητων για το πείραμα, την 

υπομονή τους στις δίμηνες δοκιμές, τη βοήθεια τους στο στήσιμο και την παρουσίαση του 

πειράματος, τη θετική τους ενέργεια, τον ενθουσιασμό και την εξαιρετική ευχέρειά τους στην 

ανίχνευση σωματιδίων! 

 

Βιβλιογραφία 
 

https://teachers.web.cern.ch/teachers/document/cloud-final.pdf 

http://www.scienceinschool.org/node/1304 

 

Βίντεο 
 
[1] 

https://www.youtube.com/watch?v=400xfGmSlqQ  

1-2 

μιόνια/sec 

https://teachers.web.cern.ch/teachers/document/cloud-final.pdf
http://www.scienceinschool.org/node/1304
https://www.youtube.com/watch?v=400xfGmSlqQ
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[2] 
https://www.youtube.com/watch?v=SnKvtazt5So  

 

Πηγή εικόνων 
 

εικ.1 https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_chamber 

εικ.2 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpha_particle_and_electrons_from_a_thorium_rod

_in_a_cloud_chamber.jpg  

εικ.3 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radon220_decay_in_a_cloud_chamber.jpg  

εικ.5 http://eeae.gr/index.php?fvar=html/president/_info_natural_outside  

εικ.6 http://www.clab.edc.uoc.gr/materials/pc/dive/cosmic_rays.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SnKvtazt5So
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_chamber
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpha_particle_and_electrons_from_a_thorium_rod_in_a_cloud_chamber.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpha_particle_and_electrons_from_a_thorium_rod_in_a_cloud_chamber.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radon220_decay_in_a_cloud_chamber.jpg
http://eeae.gr/index.php?fvar=html/president/_info_natural_outside
http://www.clab.edc.uoc.gr/materials/pc/dive/cosmic_rays.html
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Προκήρυξη 8
ων

 Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων 

Φυσικών Επιστημών 
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ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ                         
www.science-on-stage.eu   

 

Αιγάλεω, 30/9/2013 

 

Προς: Πίνακα αποδεκτών 

 

8
οι

 Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων  

Φυσικών Επιστημών  
 

  Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω και η Ελληνική 

Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο 

Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe), διοργανώνουν τους 8
ους

 Πανελλήνιους 

Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Διαφωτίζοντας 

την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών» («Illuminating Science Education»). 

  Οι 8
οι
 Πανελλήνιοι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2014 στο 

εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και στο αμφιθέατρο του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, στο σχολικό 

συγκρότημα του 6
ου

 Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (πρώην ΕΠΛ), Μίνωος και Προόδου 1, 

Αιγάλεω (Αθήνα). 

  Στους αγώνες θα παρουσιαστούν εργασίες εκπαιδευτικών ή/και εργασίες εκπαιδευτικών που 

πραγματοποιήθηκαν με συμμετοχή μαθητών Δευτεροβάθμιας ή/και Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με κεντρικό άξονα το θέμα: «Διαφωτίζοντας την εκπαίδευση των Φυσικών 

Επιστημών». Οι εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, μπορούν να είναι: κατασκευές, πειράματα, 

καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική (video, cd-rom, λογισμικό), 

θεατρική παράσταση, προτάσεις για workshop και on-stage activities (παρουσιάσεις). Όλες οι 

εργασίες θα πρέπει να είναι δομημένες στις μεθόδους της διερευνητικής μάθησης (Inquiry-

based learning).  

  Οι 8
οι

 Πανελλήνιοι Αγώνες θα οργανωθούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Η Επιστήμη και ο Βιώσιμος Κόσμος μας (Science and Our Sustainable World) 

Προγράμματα που χρησιμοποιούν την επιστήμη για την διερεύνηση θεμάτων που αφορούν 

όλους μας και μας επηρεάζουν παγκόσμια ή ενέχουν ανθρώπινο χαρακτήρα. Παραδείγματα:  

προγράμματα που αναφέρονται σε περιβαλλοντολογικά και παγκόσμια θέματα, όπως η 

υπερθέρμανση του πλανήτη, η ανακύκλωση, η παραγωγή τροφής, η πρόσβαση σε 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.ά.  

 Επιστήμη για όλους (Inclusive Science) 

Προγράμματα που προωθούν την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών. Τα προγράμματα 

αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν όσα σχετίζονται με κατηγορίες μαθητών που δεν 

εκπροσωπούνται ικανοποιητικά στην επιστήμη, όπως είναι ενδεικτικά τα κορίτσια στο χώρο 

της φυσικής (από την θεματική περιοχή Φύλο και Επιστήμη) ή ακόμα μαθητές από 

μειονότητες (εθνικές ή φυλετικές) σε όλες τις επιστήμες (προγράμματα 

πολυπολιτισμικότητας), ή μαθητές  χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης.  

http://www.science-on-stage.eu/
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 Καινοτομία στην Επιστημονική Εκπαίδευση (Innovation in Science Education) 

Προγράμματα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας ή θεωρητικές προσεγγίσεις 

αιχμής στη διδασκαλία της επιστήμης και ανοίγουν νέους δρόμους στην χρήση νέων 

τεχνολογιών και τεχνικών στην τάξη. 

 Δημιουργικότητα στην Επιστημονική Εκπαίδευση (Creativity in Science 

Education) 

Προγράμματα που προσεγγίζουν δημιουργικά την διδασκαλία της επιστήμης: διδασκαλία 

βασικών εννοιών με νέο τρόπο ή τη χρήση καθημερινών υλικών για την διερεύνηση 

επιστημονικών εννοιών. 

 Η Επιστήμη και οι Εφαρμογές της (Science and its Applications) 

Προγράμματα που δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στη βιομηχανία και την 

εφαρμοσμένη επιστήμη και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με έναν εργοδότη 

επιστημόνων ή αντιμετωπίζουν προβλήματα που ανακύπτουν στην βιομηχανία. 

 Διακρατική Συνεργασία (Cooperation between Countries) 

Προγράμματα που αναπτύσσονται από μια διακρατική ομάδα: κάθε  πρόταση διδασκαλίας 

της επιστήμης, αρκεί να περιέχει ένα ισχυρό στοιχείο διεθνούς συνεργασίας. 

 

    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ12, ΠΕ19, ΠΕ20, 

ΠΕ60 και ΠΕ70, όλων των σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

χώρας, καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε φορείς εποπτευόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Π.Ε.Κ., Ε.Κ.Φ.Ε. 

κ.τ.λ.).  

  Στους 8
ους

 Πανελλήνιους Αγώνες θα απονεμηθούν επτά (7) βραβεία, από τα οποία είναι 

επιθυμητό, το 50% να απονεμηθεί σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν βραβευτεί στις 

προηγούμενες επτά διοργανώσεις του 2000, του 2001, του 2003, του 2005, του 2007, του 

2010 και του 2012. Οι επτά εκπαιδευτικοί, οι εργασίες των οποίων θα βραβευτούν θα 

μετέχουν στο Ελληνικό περίπτερο και θα διαγωνισθούν στην κεντρική εκδήλωση του 

προγράμματος Science on Stage – Europe, μαζί με τις εργασίες των άλλων εκπαιδευτικών 

από τις είκοσι επτά Ευρωπαϊκές χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα. Οι εκπρόσωποι των 

ομαδικών εργασιών ορίζονται από τις ομάδες τους. Έως σήμερα, η Ελλάδα έχει βραβευτεί 

στις πέντε από τις επτά διοργανώσεις του προγράμματος.  

  Η κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage – Europe θα πραγματοποιηθεί  

17 έως 20 Ιουνίου 2015, στο Queen Mary University στο Λονδίνο. Οι εκπαιδευτικοί που θα 

συμμετέχουν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage – Europe στο 

Queen Mary University στο Λονδίνο θα συμμετέχουν επίσης και στα σεμινάρια και τα 

workshops που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Η γλώσσα της 

κεντρικής εκδήλωσης του προγράμματος είναι η Αγγλική.  

 Τα έξοδα διαμονής στο Λονδίνο των επτά εκπαιδευτικών που θα βραβευθούν στους 8
ους

 

Πανελλήνιους Αγώνες, θα καλυφθούν από το πρόγραμμα Science on Stage – Europe. Τα 

έξοδα μετάβασης στο Λονδίνο καθώς και τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Αθήνα για 

τους 8
ους

 Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών θα 

βαρύνουν τους συμμετέχοντες στους Αγώνες. 

 Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στους Αγώνες πρέπει να στείλουν, μέχρι 10 

Οκτωβρίου 2014, τα ακόλουθα: 

1. Ένα κείμενο με πλήρη περιγραφή της εργασίας που θα παρουσιάσουν σε αρχείο 

Word σε μορφή doc. Το κείμενο να είναι μέχρι 10 σελίδες Α4 σε μονό διάστημα 

(συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, βιβλιογραφίας και φωτογραφιών), σε 

γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 12 για το κυρίως κείμενο και 14 για 
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τους τίτλους, με περιθώρια: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές. Τα σχήματα, οι 

φωτογραφίες και οι πίνακες να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο, αλλά να 

αποσταλλούν και σε χωριστό αρχείο του Word. (300 dpi) έγχρωμες ή μαυρόασπρες. Η 

μορφή της εργασίας να είναι: τίτλος, όνομα/τα συγγραφέα/ων, υπηρεσία (σχολείο, 

ΕΚΦΕ κτλ), εισαγωγή/θεωρητική θεμελίωση, πλήρης περιγραφή της εργασίας ή της 

κατασκευής, αποτελέσματα/σχόλια, βιβλιογραφία (αν υπάρχει). Τα κείμενα και οι 

φωτογραφίες δεν θα επιστραφούν. Όσες εργασίες προεπιλεγούν και παρουσιαστούν 

στους 8
ους

 Πανελλήνιους Αγώνες, θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά των Αγώνων που 

θα δημοσιευθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

2. Χωριστή σελίδα στην οποία αναφέρονται ο τίτλος της εργασίας, η θεματική ενότητα 

στην οποία ανήκει, το είδος της (κατασκευή, πείραμα κ.ο.κ.), το όνομα (-τα) των 

συμμετεχόντων, το όνομα του εκπροσώπου της ομάδας σε περίπτωση ομαδικής 

εργασίας, το όνομα του σχολείου ή του εκπαιδευτικού φορέα εργασίας όλων των 

συμμετεχόντων, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, φαξ και e-mail. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει ότι παραχωρείτε το 

δικαίωμα δημοσίευσης της εργασίας σας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τα 

πρακτικά των 8
ων

 Πανελληνίων Αγώνων και δεν έχετε καμία οικονομική ή άλλη 

απαίτηση από τους οργανωτές των Αγώνων. 

   

 Διεύθυνση αποστολής εργασιών:  

Γ΄ Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας 

Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω        Τηλ. 210-5441533  

Υπεύθυνη:  Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη             FAX: 210-5441255                                                                                          

Θηβών 401                                                                           

122 10, Αιγάλεω                                                                 email: etsitop@otenet.gr 

 Αθήνα. 

 

  Όλες οι προτάσεις θα υποβληθούν σε κρίση. Η προεπιλογή και η τελική επιλογή των επτά 

καλύτερων εργασιών θα γίνει από επιτροπή μελών της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής 

του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη».  

  Τα  κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών είναι τα κάτωθι: 

1. Η συμβολή της προτεινόμενης εργασίας ή του εκπαιδευτικού υλικού στην κατανόηση  

βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο του θέματος: «Διαφωτίζοντας την 

εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών».  

2. Ο βαθμός αλληλεπιδραστικότητας της εργασίας με τους μαθητές. 

3. Ο βαθμός πρωτοτυπίας της εργασίας. 

4. Η δυνατότητα αναπαραγωγής και διάχυσης στην εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς 

ή μαθητές) 

5. Η ποιότητα και η αισθητική της κατασκευής ή του εκπαιδευτικού υλικού. 

   

  Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος θα 

βρείτε στις ιστοσελίδες: www.science-on-stage.eu, http://www.physics.ntua.gr/SOS-Greece, 

http://vod.sch.gr/video/view/1908  και  http://vod.sch.gr/video/view/1909. Μπορείτε επίσης 

να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: etsitop@otenet.gr     

  Επισυνάπτονται περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Οι Φυσικές Επιστήμες στο 

Προσκήνιο – Ευρώπη». 

 

mailto:etsitop@otenet.gr
http://www.science-on-stage.eu/
http://www.physics.ntua.gr/SOS-Greece
http://vod.sch.gr/video/view/1908
http://vod.sch.gr/video/view/1909
mailto:etsitop@otenet.gr


 

Πρακτικά  8ων Πανελλήνιων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών                    - 511 - 

Για την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή 

του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» 

 

Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη 

Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αιγάλεω, Συντονίστρια της Ελληνικής Επιτροπής 

 

Πίνακας αποδεκτών: 

 

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όλης της χώρας 

2. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας 

3. Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας 

(μέσω των Διευθύνσεων που ανήκουν) 

4. Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας 

(δια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 

5. Ε.Κ.Φ.Ε. όλης της χώρας (μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 

6. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. όλης της χώρας (μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 

7. Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας (μέσω των Διευθύνσεων 

Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 

8. Υπευθύνους Αγωγής Υγείας όλης της χώρας (μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 

και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 

9. Α.Ε.Ι. (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές 

Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 

10. Τ.Ε.Ι. (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές 

Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 

11. Ι.Ε.Π. (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές 

Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 

12. Π.Ε.Κ. (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές 

Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 

13. Ο.Λ.Μ.Ε. (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι 

Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 

14. Δ.Ο.Ε. (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές 

Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 

15. Ο.Ι.Λ.Ε. (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές 

Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 

16. Ένωση Ελλήνων Φυσικών (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του 

προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 

17. Ένωση Ελλήνων Χημικών (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του 

προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 

18. Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του 

προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 

19. Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του 

προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 

20. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του 

προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 

21. Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (μέσω της Ελληνικής Συντονιστικής 

Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη») 
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ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ                         
www.science-on-stage.eu   

 

 

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

(Science on Stage – Europe, Science on Stage – Greece) 
 

  «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe) είναι 

ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες*. «Οι Φυσικές 

Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe) αποτελούν συνέχεια των 

επιτυχών ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Η Φυσική στο Προσκήνιο 1» (Physics on Stage 1), 

«Η Φυσική στο Προσκήνιο 2» (Physics on Stage 2 ), «Η Φυσική στο Προσκήνιο 3» (Physics 

on Stage 3), «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 1» (Science on Stage 1), «Οι Φυσικές 

Επιστήμες στο Προσκήνιο 2» (Science on Stage 2) και «Οι Φυσικές Επιστήμες στο 

Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe).  

  Τα τελευταία χρόνια η ζωή των πολιτών των Ευρωπαϊκών χωρών εξαρτάται ολοένα και 

περισσότερο από σύνθετα τεχνολογικά προϊόντα, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα μέσα 

μεταφοράς και τηλεπικοινωνίας, κτλ. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ένα διαρκώς αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για θέματα που αποτελούν τον πυρήνα της κατανόησης των φυσικών επιστημών 

και της τεχνολογίας. Ωστόσο, από πλήθος ερευνών που διεξήχθησαν στο σύνολο των 

Ευρωπαϊκών χωρών, διαπιστώθηκε ένα εντυπωσιακά χαμηλό επίπεδο γενικών επιστημονικών 

γνώσεων συνοδευόμενο από ένα διαρκώς μειούμενο ενδιαφέρον σχετικά με τα ζητήματα 

αυτά. 

  Στο άμεσο μέλλον, η επιστήμη και η τεχνολογία, θα διαδραματίσουν έναν ακόμη 

μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της καθημερινής μας ζωής. Ο περισσότερος κόσμος θα 

αναγκαστεί να προχωρήσει σε επιλογές, για τις οποίες είναι απολύτως απαραίτητο κάποιο 

επίπεδο γνώσεων των βασικών αρχών των Φυσικών Επιστημών. Συνεπώς, είναι ζωτικής 

σημασίας ζήτημα να εξασφαλισθεί στους Ευρωπαίους πολίτες το ελάχιστο επίπεδο 

γενικών γνώσεων στις φυσικές επιστήμες. Αυτήν την ανάγκη φιλοδοξεί να καλύψει το 

πρόγραμμα «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη».  

  Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται υψηλού επιπέδου δραστηριότητες, που στόχο έχουν 

να ενημερώσουν εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανθρώπους των 

Μ.Μ.Ε. σχετικά με τους νέους, καινοτόμους, τρόπους διάδοσης πληροφοριών και 

μεθόδους διδασκαλίας (ανεξαρτήτως αναλυτικών προγραμμάτων των συμμετεχόντων 

χωρών) αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες και την άμεση σύνδεσή τους με την 

καθημερινή μας ζωή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιδιώκει να συντονίσει τις ενέργειες 

επιστημόνων, δημοσιογράφων, καθηγητών, μαθητών, και άλλων πολιτών σε όλες τις χώρες 

της Ευρώπης. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην καλλιέργεια της συνείδησης ότι είμαστε 

μέρος μιας μεγάλης και ενιαίας κοινότητας, καθώς και στη δημιουργία ευκαιριών για διεθνείς 

επαφές.  

http://www.science-on-stage.eu/
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  Η όλη δράση θα προωθηθεί μέσω μιας συνδυασμένης στρατηγικής των Μ.Μ.Ε. Κορυφαία 

επιστημονικά περιοδικά στην Ευρώπη έχουν συμφωνήσει να συμπεριλάβουν άρθρα ή/και να 

προγραμματίσουν ειδικές εκδόσεις αναφορικά με την κρίση που μαστίζει την εκπαίδευση  

στις Φυσικές Επιστήμες. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των ειδικών 

επιστημόνων. Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια να γραφούν κατάλληλα άρθρα στον 

ημερήσιο και περιοδικό τύπο κάθε χώρας σχετικά με το πρόβλημα αυτό, ενώ παράλληλα η 

τηλεόραση και το ραδιόφωνο θα δώσουν ειδική κάλυψη στο γεγονός, στοχεύοντας στο 

ευρύτερο κοινό και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων να σπουδάσουν Φυσικές 

Επιστήμες. 

  Τα άμεσα αποτελέσματα τέτοιου είδους προσπαθειών, όπου αυτές εφαρμόσθηκαν, υπήρξαν 

πολύ θετικά. Προκάλεσαν αλληλεπίδραση μεταξύ των καθηγητών που διδάσκουν Φυσικές 

Επιστήμες, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των Μ.Μ.Ε. για το βασικό πρόβλημα του 

επιστημονικού γραμματισμού, και δημιούργησαν τόσο προϋποθέσεις για την αντιμετώπισή 

του όσο και ισχυρές συνδέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό επίπεδο. Τα 

κέρδη για τις Φυσικές Επιστήμες ήταν πολλά. 

  Στη χώρα μας το ζήτημα του επιστημονικού γραμματισμού έχει εντοπισθεί και έχει 

αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερου προβληματισμού. Έχουν καταβληθεί αξιόλογες 

προσπάθειες με στόχο το ξεπέρασμά του. Διάφοροι φορείς εργάζονται για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, όπως: Π.Ι., Ε.Κ.Φ.Ε., Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, οι 

Επιστημονικές Ενώσεις κ.ά. 

  Συνάδελφοι, πιστεύουμε ότι είναι χρέος όλων μας να υποστηρίξουμε ενεργητικά αυτήν την 

προσπάθεια. Οι Φυσικές Επιστήμες είναι ο επιστημονικός κλάδος στον οποίο έχουμε 

αφιερώσει την επαγγελματική μας ζωή. Αναλωνόμαστε καθημερινά στην προσπάθεια να 

διδάξουμε με συνέπεια τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Πολλοί μάχιμοι εκπαιδευτικοί 

εκπονούν πρωτοποριακά προγράμματα, τα οποία δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό ή στην 

ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Ας δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να αντιληφθούν και να 

πεισθούν ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε Φυσικές Επιστήμες. Ας φανερώσουμε στο 

ευρύ κοινό και στους άλλους συναδέλφους τη δουλειά μας, τις προσπάθειές μας, το «μαγικό» 

κόσμο των Φυσικών Επιστημών, όπως πράγματι είναι κι όχι όπως στρεβλωμένα έχει 

εντυπωθεί στο μυαλό του απλού πολίτη. 

  Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος θα 

βρείτε στις ιστοσελίδες: www.science-on-stage.eu, http://www.physics.ntua.gr/SOS-Greece, 

http://vod.sch.gr/video/view/1908  και  http://vod.sch.gr/video/view/1909. Μπορείτε επίσης 

να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: etsitop@otenet.gr     

 

Για την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος 

«Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» 

 

Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη 

Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αιγάλεω, Συντονίστρια της Ελληνικής Επιτροπής 

-------------------------------------------- 

*Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, 

Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, 

Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία και ο Καναδάς. 

 

http://www.science-on-stage.eu/
http://www.physics.ntua.gr/SOS-Greece
http://vod.sch.gr/video/view/1908
http://vod.sch.gr/video/view/1909
mailto:etsitop@otenet.gr
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Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Α. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:  210-3443422 
  210-3442248  

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «8

οι 
Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών»  

Σχετ: το με αρ. πρωτ. 144357/Γ2/08-10-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ 

 
Σας γνωστοποιούμε ότι οι 8

οι
 Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών 

Επιστημών με θέμα: «Διαφωτίζοντας την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών», που 

διοργανώνονται από την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι 

Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο-Ευρώπη» και το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών 

(Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 

στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω (Σχολικό συγκρότημα 6
ου

 ΓΕ.Λ. Αιγάλεω, Μίνωος και Προόδου 1, Αιγάλεω).  

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές σχολικών μονάδων Π/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπ/σης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στην 

υπεύθυνη του προγράμματος κ. Ευγενία Τσιτοπούλου (τηλ. 210-5441533, e-mail: mail@ekfe-

aigaleo.att.sch.gr) . 

Η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.  

 
Εσωτερική Διανομή 

 Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Α΄ 

 Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Α΄ 

 

 

 

 

 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,              14-10-2014 
Αριθ. Πρωτ.       165609/Γ2 

ΠΡΟΣ: 

 
 
ΚΟΙΝ.: 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 

 
 

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  

 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 

 Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

 Υπεύθυνους Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., 
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και 
Αγωγής Υγείας (μέσω των Δ/νσεων 
Π.Ε. & Δ.Ε.) 

 Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή 
«Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο - 

Ευρώπη» 
ΕΚΦΕ Αιγάλεω 

Υπόψη κ. Ευγενίας Τσιτοπούλου 
(μέσω της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας 

Θηβών 401, 12210 Αιγάλεω) 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:mail@ekfe-aigaleo.att.sch.gr
mailto:mail@ekfe-aigaleo.att.sch.gr
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  Γ' ΑΘΗΝΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Σχολικό συγκρότημα 6
ου 

Γενικού Λυκείου Αιγάλεω      
Μίνωος και Προόδου 1                                        

12243 ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Ε. Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη 
 
Τηλ.: 2105441533                                          
Fax:2105441255                                                       
e-mail: mail@ekfe-aigaleo.att.sch.gr 

        Αιγάλεω,  29-9-2014 

      Αρ. Πρωτ.: 17507 

 

ΠΡΟΣ: 

Όλες τις σχολικές μονάδες 

αρμοδιότητας Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας 

 

Κοιν.: 1. Υ.ΠΑΙ.Θ./ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ΄ 

Μελετών                         

2. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και                              

Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής 

3. Γ΄ Δ/νση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας                    

4. Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ4 Δ.Ε.                                                                                         

Γ΄ Αθήνας                                                                                                          

5. ΕΚΦΕ Αγ. Αναργύρων  

 

ΘΕΜΑ: «9
η
 Έκθεση Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας» 

 

   Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Αιγάλεω οργανώνει εκδήλωση με θέμα:  

9
η
 Έκθεση Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας 

 

την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 (9.00-20.00) και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 (9.00-

14.00). 

  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τους «8
ους

 Πανελλήνιους Αγώνες 

Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Διαφωτίζοντας την 

εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών», στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, στο σχολικό συγκρότημα 

του 6
ου

 Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (πρώην ΕΠΛ), Μίνωος και Προόδου 1, Αιγάλεω. 

  Στην έκθεση μαθητές από τα σχολεία της Γ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αθήνας θα παρουσιάσουν πειράματα και κατασκευές αναφερόμενα στα μαθήματα των 

Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας σε μαθητές, γονείς και επισκέπτες. 

  Δηλώσεις συμμετοχής έως 17 Οκτωβρίου 2014 στο e-mail: mail@ekfe-aigaleo.att.sch.gr.  

Παρακαλούμε να αναφέρετε: το όνομα της σχολικής μονάδας, τα ονοματεπώνυμα και την 

τάξη των συμμετεχόντων μαθητών, τα ονοματεπώνυμα και τις ειδικότητες των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, τις απαιτήσεις της παρουσίασης (αριθμός θρανίων, παροχή 

νερού, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) και την επιλογή των ωρών συμμετοχής του σχολείου 

σας στην Έκθεση (δυνατότητες επιλογής: α) Παρασκευή 7/11/2014 (9.00-20.00) και Σάββατο 

8/11/2014 (9.00-14.00), β) Παρασκευή 7/11/2014 (9.00-20.00), γ) Παρασκευή 7/11/2014 

(9.00-14.00), δ) Σάββατο 8/11/2014 (9.00-14.00) και ε) Παρασκευή 7/11/2014 (9.00-14.00) 

και Σάββατο 8/11/2014 (9.00-14.00)). 

  Για την καλύτερη οργάνωση προγραμματισμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων τμημάτων 

σχολείων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.   

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη 

του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω κ. Ευγενία Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη. 

mailto:mail@ekfe-aigaleo.att.sch.gr
mailto:mail@ekfe-aigaleo.att.sch.gr
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  Οι διευθυντές των Σχολικών Μονάδων παρακαλούνται να φροντίσουν ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του παρόντος ενυπογράφως. 

 

Η Υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω                   Ο Δ/ντής Εκπ/σης της Γ΄Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας 

 

Ευγενία Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη                                Γεώργιος Ζαφειρακίδης         
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Ευρετήριο Συγγραφέων 

 

Αλεξάκη Α., 209  

Αλεξή Ε., 477 

Ανδριανός Π., 67 

Αρμενάκης Ι., 67 

Βάρφη Β., 501 

Βιτάλης Ι., 461 

Γάτσιος Ι., 102 

Γεράγγελος Α., 224, 495 

Γιαννενάκης Κ., 377 

Γκατζώνας Δ., 457 

Δρούγκα Α., 229 

Ζαφειροπούλου Α., 232, 459 

Ζουπίδης Α., 240 

Ιωάννου Α., 465 

Καρούνιας Δ., 87, 277, 350, 356, 393 

Κατσαμένη Σ., 248 

Κατσαρού Θ., 428 

Κιούπη Β., 251 

Κοβάνη Ρ., 465 

Κοντάκου Δ., 477 

Κοσμίδης Β., 262 

Κοτζαμανίδη Ε., 272 

Κοτσιανίδου Γ., 420 

Κοτταρίδης Κ., 277, 350, 356 

Κουτσουμπός Γ., 87 

Λάζος Π., 54, 61 

Λεμπέση Ε., 87, 277, 350, 356, 393 

Μαΐστρος Κ., 248 

Μακρίδης Γ., 465 

Μανδηλιώτης Σ., 311 

Μαράκης Γ., 31, 281 

Μαργαρίτης Α., 31 

Μαρτίνου Π., 461 

Μαστοράκη Μ., 474 

Μαυράκης Δ., 284 

Μαυρουδής Π., 284 

Μπαζάνος Π., 290 

Μπαράς Γ., 295 

Μπλάνας Σ., 295 

Μπούλιαρη Γ., 171 

Νέζης Α., 307, 309 

Νεράντζης Ν., 311 

Νικολαΐδης Α., 87, 277, 350, 356, 393 

Νούσης Β., 143 

Ντελής Ι., 317 

Οικονόμου Δ., 457 

Παναγιωτίδης Ν., 325 

Πανταζής Γ., 133 

Παπαγεωργίου Χ., 284 

Παπαϊωάννου Θ., 327 

Πατσιλινάκου Ε., 92, 102, 209 

Πετούσης Χ., 160 

Πέτρου Ε., 333 

Πιερράτος Θ., 40 

Πιτσάβας Κ., 358 

Ποτηριάδου Ε., 114 

Πούτος Π., 67 

Ρίζου Α., 338 

Ρούγγος Γ., 346 
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