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4. Ο αισθητήρας θέσης (διάστηµα) µπορεί να µετρά την απόσταση αντικειµένων που 

απέχουν από αυτόν απόσταση µεγαλύτερη των 0.4m. 

5. Εάν το λογισµικό δεν ανιχνεύει τον καταγραφέα, ενεργοποιούµε τις εντολές 

«Επανεκκίνηση επικοινωνίας» και «Ρυθµίσεις επικοινωνίας», από το µενού 

«Καταγραφέας». 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ DBLAB 3.2 ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ 

ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΑΞΙ∆ΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΓΙΟΥ 

ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

1. Συνθέτω την πειραµατική διάταξη, όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Συνδέω τον 

καταγραφέα µε σειριακή θύρα του Η/Υ, στον οποίο έχω εγκαταστήσει το λογισµικό του 

συστήµατος DBLAB 3.2. Τροφοδοτώ τον καταγραφέα µε συνεχή τάση 9Volt, µέσω του 

adaptor που περιέχεται στο σύστηµα.  

2. Συνδέω τον αισθητήρα θέσης στην είσοδο 1 του καταγραφέα (ο καταγραφέας 

πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση OFF).  

3. Θέτω τον καταγραφέα στην κατάσταση ΟΝ. Αφού ο καταγραφέας ολοκληρώσει τον 

αυτοέλεγχό του, ενεργοποιώ το εγκατεστηµένο στον Η/Υ λογισµικό του συστήµατος.  

4. Αφού το λογισµικό ανιχνεύσει τον καταγραφέα, ενεργοποιώ την εντολή «Πίνακας 

ελέγχου», από το µενού «Καταγραφέας». Στο παράθυρο του πίνακα ελέγχου, ορίζω τον 

αισθητήρα «∆ιάστηµα» στην είσοδο 1. (Οι δηλώσεις των αισθητήρων στο περιβάλλον του 

λογισµικού γίνονται σε αµφιµονοσήµαντη αντιστοιχία µε τις συνδέσεις των αισθητήρων 

που έχω κάνει στον καταγραφέα).  

5. Στο παράθυρο του πίνακα ελέγχου ορίζω το συνολικό αριθµό των µετρήσεων που 

θέλω να λάβει ο αισθητήρας και το ρυθµό των µετρήσεων ανά δευτερόλεπτο (βλέπε 

εικόνα 4:Στο παράδειγµα έχω επιλέξει 500 µετρήσεις µε ρυθµό 100 µετρήσεις ανά 

δευτερόλεπτο).  
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6. Αφήνω το αµαξίδιο να κινηθεί κατά µήκος του πλάγιου επιπέδου (φροντίζω η 

ελάχιστη απόστασή του από τον αισθητήρα θέσης να είναι µεγαλύτερη των 40cm) και 

ενεργοποιώ το πλήκτρο «Λήψη µετρήσεων». Το σύστηµα εµφανίζει τη γραφική 

παράσταση θέσης - χρόνου του αµαξιδίου.  

7. Οριοθετώ την περιοχή του γραφήµατος που αντιστοιχεί στην ευθύγραµµη οµαλά 

µεταβαλλόµενη κίνηση του αµαξιδίου, επιλέγοντας µε διπλό κλικ δύο σηµεία που την 

προσδιορίζουν. Από το µενού «Προβολή» επιλέγω την εντολή «µεγέθυνση» και έχω το 

αποτέλεσµα που φαίνεται στην εικόνα 5. Ο προσδιορισµός των επιλογών εµφάνισης του 

γραφήµατος (σηµεία, ή συνεχής γραµµή, εµφάνιση πλέγµατος, χρώµατα, κλπ), γίνεται 

στο παράθυρο που εµφανίζεται µε την ενεργοποίηση της εντολής «Οθόνη», από το µενού 

«Προβολή». Για να αλλάξω τις κλίµακες των αξόνων ενεργοποιώ την εντολή «Κλίµακα», 

επίσης από το µενού «Προβολή». 

8. Για να σχεδιάσω την «καλύτερη» παραβολή που διέρχεται από τα πειραµατικά 

σηµεία, ενεργοποιώ, από το µενού «Ανάλυση», την εντολή «Περισσότερα» και στο 

παράθυρο «Επεξεργασία», που εµφανίζεται, την εντολή «Τετραγωνική παλινδρόµηση» 

(εικόνα 6). Προκύπτει η εικόνα 7. Στο κάτω µέρος της εικόνας αναγράφεται η εξίσωση της 

ζητούµενης παραβολής.   

 

Εικόνα 4 
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Εικόνα 5 

9. Για να σχεδιάσω το γράφηµα της ταχύτητας του αµαξιδίου συναρτήσει του χρόνου, 

από το µενού «Ανάλυση» επιλέγω την εντολή «Παράγωγος» και στο προκύπτον παράθυρο 

την «τετραγωνική παλινδρόµηση» (εικόνα 8). Τότε εµφανίζεται το γράφηµα της εικόνας 9. 

Εικόνα 6 
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Εικόνα 7 

 

 

 

Εικόνα 8 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ MODELLUS 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Αντικείµενα άσκησης 

3  Προσοµοίωση ευθύγραµµων οµαλών κινήσεων 

3  Εµφάνιση διανυσµάτων 

3  ∆ηµιουργία γραφήµατος 

 

1. Στο παράθυρο µοντέλο πληκτρολογήστε τις δύο εξισώσεις, πιέστε το πλήκτρο 

«∆ιερµηνεία» και στη συνέχεια εισάγετε τις επιθυµητές τιµές Vo και α στο παράθυρο 

«Αρχικές συνθήκες». Πρέπει να είστε προσεκτικοί στην πληκτρολόγηση των εξισώσεων 

και λόγω κεκτηµένης ταχύτητας «µαυροπίνακα» να µην παραλείπετε να εισάγετε το 

σύµβολο «επί». 

 

2. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Παράθυρο � Νέα παρουσίαση και εισάγετε σφαίρα 

η οποία θα κινείται στον x µε βάση την εξίσωση S. Από το παράθυρο που εµφανίζεται µετά 

την εισαγωγή της σφαίρας τσεκάρετε στον πίνακα «Χαρακτηριστικά» την επιλογή «Ίχνη». 

Στη συνέχεια κάντε «κλικ» στο εικονίδιο του διανύσµατος και «συνδέστε» το στη σφαίρα. 

Από το παράθυρο που εµφανίζεται επιλέξτε µόνο οριζόντια συνιστώσα του διανύσµατος, V. 

Η σύνδεση διανύσµατος – σφαίρας γίνεται ως εξής: Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο του 

διανύσµατος και στη συνέχεια χωρίς να πιέζετε το πλήκτρο του ποντικιού µεταφέρετε το 

δείκτη πάνω στη σφαίρα και παρατηρήστε ότι ο δείκτης αλλάζει σχήµα και γίνεται 

«κόµπος». Στην ερώτηση «σύνδεση µε αντικείµενο #…», απαντήστε καταφατικά και στη 

συνέχεια από το παράθυρο ελέγχου του διανύσµατος ορίστε µόνο οριζόντια συνιστώσα V 

και από τα χαρακτηριστικά επιλέξτε την εµφάνιση βέλους και τιµής.. 
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3. Η εµφάνιση γραφηµάτων στο παράθυρο «παρουσίαση» γίνεται µε επιλογή του 

αντίστοιχου εικονιδίου  του κατακόρυφου µενού, και προσδιορισµό των δύο αξόνων. 

Αν θεωρείτε ότι το µήκος του οριζόντιου άξονα είναι µικρό µπορείτε να το µεγαλώσετε. 

Εµφανίστε, µε δεξί κλικ στην αρχή των αξόνων, το παράθυρο ελέγχου του γραφήµατος 

και στη συνέχεια στην επιλογή κλίµακες µεταβάλετε για τον οριζόντιο άξονα το λόγο 1 

pixel = 1 σε 1 pixel = 0.1. Σηµειώνεται ότι όσο µικρότερος είναι ο αριθµός τόσο 

µεγαλύτερη η «µεγέθυνση» του άξονα.  

4. Για να εµφανίσετε τις τιµές S και V στο παράθυρο «παρουσίαση», πιέστε το 

εικονίδιο  και ορίστε την παράµετρο που θέλετε να εµφανίσετε. 

 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ       Επιµορφωτικό υλικό- Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 173 

 

ΠΛΑΓΙΑ ΒΟΛΗ 

MODELLUS 

Αντικείµενα άσκησης 

3  Ταυτόχρονη µελέτη διαφορετικών περιπτώσεων πλάγιας βολής 

3  ∆ηµιουργία πίνακα τιµών 

3  ∆ηµιουργία γραφήµατος 

3  Εξαγωγή πίνακα τιµών στο Excel 

3  Εξαγωγή γραφήµατος στο Word 

 

Άσκηση 

o ∆ηµιουργήσετε την προσοµοίωση - γράφηµα, όπως αυτή φαίνεται στο σχήµα και 

αποθηκεύστε την σε φάκελο της επιλογής σας. 

 

o Προσοµοιώστε το φαινόµενο για διαφορετικές γωνίες βολής, αρχικές ταχύτητες και 

επιταχύνσεις βαρύτητας.  

o Η σφαίρα θα πρέπει να σταµατάει µόλις αγγίζει το επίπεδο βολής 

o ∆ηµιουργήστε πίνακα τιµών όπου φαίνεται η µεταβολή του βεληνεκούς και του 

ύψους σε σχέση µε το χρόνο και εξάγετε τον εν λόγω πίνακα στο Excel και 

χρησιµοποιήστε τα δεδοµένα να κατασκευάσετε γραφήµατα y(x) και vy(x). 
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o ∆ηµιουργήστε τα γραφήµατα vx(t), vy(t), x(t) και y(t). Αντιγράψτε τα εν λόγω 

γραφήµατα σε ένα αρχείο Word.  

 

Βοήθεια 

1. Πληκτρολογήστε αρχικά τις εξισώσεις x(t), y(t), vx(t) και vy(t) (µε σύµβολα και 

όχι µε αριθµητικές τιµές) στο παράθυρο "µοντέλο" και πατήστε "∆ιερµηνεία". Στη συνέχεια 

δώστε τιµές στις εµπλεκόµενες παραµέτρους, στο παράθυρο "Αρχικές συνθήκες". 

2. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Παράθυρο � Νέα Παρουσίαση και στη συνέχεια 

από το κατακόρυφο µενού του συγκεκριµένου παράθυρου, επιλέξτε τη σφαίρα σαν 

αντικείµενο που θα εκτελέσει την πλάγια βολή. 

3. Μόλις τοποθετήσετε τη σφαίρα εµφανίζεται παράθυρο που σας ζητάει να καθορίστε 

τις συνιστώσες κίνησης x και y. 

4. Από το παράθυρο Έλεγχος πιέστε το πλήκτρο της εκκίνησης. Είστε ικανοποιηµένοι 

από το αποτέλεσµα; Αν όχι ελέγξτε τις τιµές που έχετε δώσει στις παραµέτρους (παράθυρο 

"Αρχικές συνθήκες") και τις ρυθµίσεις κίνησης (δεξί "κλικ" πάνω στη σφαίρα) 

5. Επιλέξτε ένα διάνυσµα και µετακινήστε το πάνω στη σφαίρα. Μόλις ο δείκτης του 

ποντικιού γίνει κόµπος πατήστε αριστερό "κλικ". Στην ερώτηση που ακολουθεί δώστε 

καταφατική απάντηση. Επιλέξτε τις συνιστώσες του διανύσµατος vx. Επαναλάβετε την 

παραπάνω διαδικασία για το διάνυσµα vy. 

6. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Περίπτωση → Προσθήκη και πληκτρολογήστε στις 

εµφανιζόµενες στήλες τις νέες τιµές των παραµέτρων.  

7. Στο παράθυρο της παρουσίασης παρατηρείστε ότι εµφανίζονται τόσα έγχρωµα 

πλήκτρα όσα και οι αντίστοιχες "περιπτώσεις". Τρέξτε την εφαρµογή και πιέστε όποιο 

πλήκτρο θέλετε. Η εφαρµογή "τρέχει" άµεσα λαµβάνοντας υπ' όψη τις παραµέτρους της 

αντίστοιχης περίπτωσης. 

8. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Παράθυρο → Νέος Πίνακας και επιλέξτε τις 

µεταβλητές της περίπτωσης που θέλετε να καταγράψετε. 

9. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Παράθυρο → Νέο γράφηµα και επιλέξτε τις 

µεταβλητές για τον κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα αντίστοιχα. 

10. Για να χρησιµοποιήσετε το γράφηµα ή τον πίνακα τιµών σε άλλη εφαρµογή, πιέστε 

το εικονίδιο της αντιγραφής από το µενού του κάθε παράθυρου, ώστε η αντίστοιχη εικόνα 
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ή ο πίνακας τιµών να αποθηκευτεί στο clipboard και από εκεί να επικολληθεί σε όποια 

εφαρµογή θέλετε.  

11. Κατά την µεταφορά πίνακα τιµών στο Excel πρέπει να γίνει µετατροπή του 

δεκαδικού συµβόλου (.) του Modellus στο (,) του Excel. 

 

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 

 

MODELLUS 

Αντικείµενα άσκησης 

3  Προσοµοίωση ταλαντούµενου συστήµατος ελατηρίου - σφαίρας 

3  Εισαγωγή αντικειµένων στο παράθυρο παρουσίασης 

3  Κίνηση αντικειµένων 

3  Εισαγωγή γραµµής 

 

Άσκηση 

o ∆ηµιουργήσετε εφαρµογή από την οποία θα προκύπτει προσοµοίωση, όπως αυτή 
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του σχήµατος. 

 

o Σε νέο  παράθυρο παρουσίασης κατασκευάστε κοινό γράφηµα µεταβολής της 

κινητικής, δυναµικής και συνολικής ενέργειας σε συνάρτηση µε το χρόνο και την 

αποµάκρυνση. 

o Τροποποιήστε κατάλληλα το µοντέλο σας ώστε να µπορεί να προσοµοιωθεί και η 

περίπτωση της φθίνουσας ταλάντωσης (προσθέστε νέα περίπτωση) 

 

Βοήθεια 

1. Πληκτρολογήστε αρχικά τις εξισώσεις αποµάκρυνσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης 

(µε σύµβολα και όχι µε αριθµητικές τιµές) στο παράθυρο "µοντέλο" και πατήστε 

"∆ιερµηνεία". Στη συνέχεια δώστε τιµές στις εµπλεκόµενες παραµέτρους, στο παράθυρο 

"Αρχικές συνθήκες". 

2. Από τις επιλογές του “Ελέγχου”, επιλέξτε σαν µονάδα µέτρησης των γωνιών τα 

ακτίνια 

3. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Παράθυρο → Νέα παρουσίαση και στη συνέχεια 

από το κατακόρυφο µενού του συγκεκριµένου παράθυρου, επιλέξτε τη σφαίρα σαν 

αντικείµενο που θα εκτελέσει την ΑΑΤ. 

4. Μόλις τοποθετήσετε τη σφαίρα στο παράθυρο παρουσίασης εµφανίζεται µενού που 

σας ζητάει να καθορίστε τις συνιστώσες κίνησης x (Οριζόντια) και y (Κατακόρυφη). 

5. Από το κατακόρυφο µενού του παράθυρου παρουσίασης επιλέξτε το πλήκτρο 

εισαγωγής εικόνας (τρίτο από το τέλος) και στη συνέχεια κάντε αριστερό "κλικ" στο 

σηµείο του παράθυρου που θέλετε να εισάγετε την εικόνα. Εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο 

µε τίτλο "Εισαγωγή εικόνας". Πιέστε "Αναζήτηση" και από το φάκελο 

….\ModellusGr\Images επιλέξτε το αρχείο springh.bmp, στη συνέχεια πιέστε διαδοχικά 

δύο φορές τα πλήκτρα "ΟΚ" και ένα οριζόντιο ελατήριο εµφανίζεται στην οθόνη σας. 

6. Για να κινηθεί το ελατήριο πρέπει να ορίσετε τρόπο και παραµέτρους κίνησης. 

Κάντε δεξί "κλικ" πάνω στο ελατήριο, οπότε εµφανίζεται πάλι το παράθυρο "Εισαγωγή 

εικόνας ". Από τις επιλογές µε τον τίτλο "Αλλαγή" καθορίζετε τον τρόπο αλλαγής του 

(Αλλαγή µεγέθους από κάτω αριστερά) και κάτω από τις επιλογές οριζόντια και 

κατακόρυφα προσδιορίζετε τις συνιστώσες κίνησης. Το ελατήριο πρέπει να έχει σταθερή 

κατακόρυφη παράµετρο κίνησης, την οποία πρέπει να εισάγετε στο µοντέλο, π.χ. d=30, 

ενώ η οριζόντια παράµετρος πρέπει να περιλαµβάνει την εξίσωση της ΑΑΤ και το αρχικό 
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µήκος του ελατηρίου και πρέπει να εισαχθεί στο µοντέλο, π.χ. x_total=200+x. Αν όλα 

έχουν γίνει σωστά, όταν τρέχετε το µοντέλο πρέπει το ελατήριο να ταλαντώνεται µε τον 

ίδιο ρυθµό µε τη σφαίρα. Μετακινήστε τη σφαίρα στην άκρη του ελατηρίου και τα δύο 

σώµατα κινούνται ταυτόχρονα δίνοντας την αίσθηση του ταλαντούµενου συστήµατος. 

7. Για να δηµιουργήσετε γράφηµα στο παράθυρο παρουσίασης πρέπει να εισάγετε τη 

γραφίδα από το κατακόρυφο µενού και να ορίσετε τις δύο συνιστώσες κίνησής της. Θα 

πρέπει να προσαρµόσετε τις κλίµακες των δύο αξόνων ώστε να έχετε το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. 

8. Η εισαγωγή γραµµής και γενικότερα γεωµετρικών σχηµάτων γίνεται µε τη βοήθεια 

του τελευταίου πλήκτρου από το κατακόρυφο µενού του παράθυρου παρουσίασης. Η 

ακριβής γεωµετρία του σχήµατος καθορίζεται µε την επιλογή των κατάλληλων τιµών για 

τις συντεταγµένες των κορυφών του γεωµετρικού σχήµατος που έχετε επιλέξει. 
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

MODELLUS 

Αντικείµενα άσκησης 

3  ∆ηµιουργία εφαρµογής στις σύνθετες κινήσεις 

3  Εισαγωγή αντικειµένων και γεωµετρικών σχηµάτων στο animation window 

 

Άσκηση 

o ∆ηµιουργήστε προσοµοίωση της κίνησης µιας βάρκας η οποία κινείται κάθετα σε 

σχέση µε το ρεύµα ενός ποταµού. Εξετάστε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση το 

διάνυσµα της ταχύτητας της βάρκας παραµένει σταθερό, ενώ στη δεύτερη αυξάνει µε 

σταθερό ρυθµό. 

 

Βοήθεια 

1. Η εισαγωγή γραµµής και γενικότερα γεωµετρικών σχηµάτων γίνεται µε τη βοήθεια 

του τελευταίου πλήκτρου από το κατακόρυφο µενού του παράθυρου προσοµοίωσης. 

Επιλέξτε τον αριθµό των κορυφών του γεωµετρικού σχήµατος που θέλετε να εισάγετε 

(Πλήθος σηµείων) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Τοποθέτηση για να ορίσετε τις 
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συντεταγµένες των κορυφών του πολυγώνου. Προτείνονται τα παρακάτω ζεύγη τιµών 

(15, -15), (-15, -15), (-15, 15), (0, 40) και (15, 15).  

2. Στο παράθυρο µοντέλο πρέπει να εισάγετε τις εξισώσεις µετατόπισης των νερών 

του ποταµού και της βάρκας, έστω tvx r ⋅=  και 2

2

1
y tatvo ⋅⋅+⋅=  αντίστοιχα και την 

εξίσωση ταχύτητας της βάρκας tavv ob ⋅+=  ή αν προτιµάτε 
dt

dy
vb =  

3. Για να κινούνται τα διανύσµατα που δηλώνουν την φορά της κίνησης των νερών 

του ποταµού, πρέπει από το παράθυρο εισαγωγής διανυσµάτων να ορίσετε οριζόντια τιµή 

την ταχύτητα του ποταµού vr και στην επιλογή Αρχή να επιλέξτε την εξίσωση κίνησης των 

νερών του ποταµού, x. 

4. Για να κινηθεί η βάρκα πρέπει να προσδιοριστούν οι συνιστώσες κίνησης x και y. 

Κάντε δεξί κλικ στο πολύγωνο-βάρκα και στις επιλογές Αρχή, επιλέξτε οριζόντια x και 

κατακόρυφα y. 

5. Κάντε την προσοµοίωση να σταµατάει µόλις η βάρκα προσεγγίζει στην απέναντι 

όχθη. 

Με το εργαλείο µέτρησης απόστασης µετρήστε την απόσταση από την πλώρη της βάρκας 

µέχρι την απέναντι όχθη και χρησιµοποιήστε την συγκεκριµένη τιµή για να εισάγετε την 

παρακάτω εντολή. If(y>264)then(stop(y=264)) 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ INTERACTIVE PHYSICS 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡ7 

Βήµα 1: Ξεκινώντας µε το Interactive Physics 

1. Από το µενού Έναρξη, Προγράµµατα και Interactive Physics 2000 ξεκινήστε το 

πρόγραµµα 

2. Κάτω από την επιλογή Θέαση επιλέξτε Χώρος εργασίας.... 

3. Στο πλαίσιο Πλοήγηση επιλέξτε Γραµµές πλέγµατος και κλείσιµο 

Βήµα 2: Ένα κιβώτιο που πέφτει... 

1. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το ορθογώνιο, κάντε κλικ στην επιφάνεια 

εργασίας και σύρετε τον κέρσορα. Μόλις δηµιουργήσατε ένα ορθογώνιο 

2. Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο εκκίνησης για να ξεκινήσει η προσοµοίωση 

3. Για να σταµατήσει η προσοµοίωση κάντε κλικ οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας 

και φέρτε το αντικείµενο στην αρχική του θέση µε το πλήκτρο της επαναφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
7 Η συγκεκριµένη – τροποποιηµένη - δραστηριότητα προέρχεται από το δικτυακό τόµο της κατασκευάστριας 
εταιρείας www.interactivephysics.com 

Εκκίνηση Επαναφορά 
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Βήµα 3: Προσθέτοντας το διάνυσµα της ταχύτητας 

1. Κάντε αριστερό κλικ στο ορθογώνιο 

2. Από το µενού Ορισµός, επιλέξτε ∆ιανύσµατα και µετά ταχύτητα 

3. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε τη µεταβολή του διανύσµατος 

4. Επαναφέρετε την εφαρµογή στην αρχική της κατάσταση 

Βήµα 4: Μετατρέψτε το ορθογώνιο σε εκκρεµές 

1. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε άρθρωση µε πείρο και "καρφώστε" το 

ορθογώνιο από την πάνω αριστερή γωνία του στην επιφάνεια εργασίας,  κάνοντας κλικ 

στο σηµείο που θέλετε 

2. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε την κίνηση του εκκρεµούς 

3. Επαναφέρετε την εφαρµογή στην αρχική της κατάσταση 

Βήµα 5: Αλλάξτε την εµφάνιση του ορθογωνίου  

1. Κάντε αριστερό κλικ στο ορθογώνιο 

2. Από το µενού Παράθυρο, επιλέξτε Εµφάνιση και Εµφάνιση κέντρου µάζας και 

στη συνέχεια χρώµα γεµίσµατος 

3. Τρέξτε την εφαρµογή σας 

Βήµα 6: ∆ηµιουργήστε γράφηµα 

1.  Κάντε αριστερό κλικ στο ορθογώνιο 

2. Από το µενού Μέτρηση, επιλέξτε Θέση και Γραφική παράσταση στροφής 

3. Τρέξτε την εφαρµογή σας 
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4. Αλλάξτε τη µορφή απεικόνισης των δεδοµένων σε ραβδόγραµµα ή αριθµούς 

κάνοντας κλικ στο βέλος στην πάνω αριστερή γωνία του γραφήµατος ακόµη και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της προσοµοίωσης 

5. Για να µεγαλώσετε το γράφηµα κάντε κλικ και σύρτε την κάτω δεξιά γωνία του 

Βήµα 7: Αλλάξτε τη βαρύτητα 

1. Από το µενού Μικρόκοσµος, επιλέξτε Βαρύτητα και µε τη βοήθεια του δροµέα 

µεταβάλετε την τιµή της  

2. Τρέξτε την εφαρµογή σας και παρατηρήστε τη µεταβολή 

Βήµα 8: Προσθέστε αντίσταση του αέρα 

1. Από το µενού Μικρόκοσµος, επιλέξτε Αντίσταση του αέρα,  και συνήθης. 

Παρατηρήστε ότι εµφανίζεται δροµέας τον οποίο µπορείτε να µετακινήσετε και να 

µεταβάλετε την τιµή της αντίστασης του αέρα. Επιλέξτε τιµή 1 Κg/(m*sec)  

2. Τρέξτε την εφαρµογή σας και παρατηρήστε την προσοµοίωση και το γράφηµα 

Βήµα 9: Προσθέστε ελατήριο 

∆ιακόπτης αλλαγής της µορφής της αναπαράστασης 
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1. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το εικονίδιο µε το ελατήριο. Καρφώστε το 

ελατήριο στο ορθογώνιο κάνοντας κλικ στην πάνω δεξιά γωνία στη συνέχεια στερεώστε 

την άλλη άκρη του σε ένα σηµείο πάνω στην επιφάνεια εργασίας. 

2. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε την κίνηση του εκκρεµούς 

Βήµα 10: Ελέγξτε το ελατήριο 

1. Κάντε αριστερό κλικ στο ελατήριο 

2. Από το µενού Ορισµός, επιλέξτε Νέο Εργαλείο Ελέγχου και µετά σταθερά 

ελατηρίου. Εµφανίζετε ένας δροµέας στο αριστερό τµήµα της οθόνης  

3. Με κλικ και σύρσιµο µετακινήστε τον σε όποια θέση θέλετε 

4. Τρέξτε την εφαρµογή σας και παρατηρήστε την προσοµοίωση και το γράφηµα 

5. Μετακινήστε τον κέρσορα στο περίγραµµα του δροµέα µέχρι να αλλάξει το σχήµα 

του σε σταυρό. Κάντε διπλό αριστερό κλικ και θα εµφανιστεί µενού µε τη βοήθεια του 

οποίου θα µπορείτε να αλλάξετε τη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή της σταθεράς του 

ελατηρίου  
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ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 

INTERACTIVE PHYSICS 

Βήµα 1: Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο τρίγωνο 

1. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το Πολύγωνο, κάντε κλικ στην επιφάνεια 

εργασίας και δηµιουργήστε ένα ορθογώνιο τρίγωνο µε τις κορυφές του στα σηµεία τοµής 

του πλέγµατος. 

2. Με τον ίδιο τρόπο σχεδιάστε πάνω από το ορθογώνιο τρίγωνο ένα τετράγωνο. 

3. Αγκυρώστε το τρίγωνο και τρέξτε την εφαρµογή. 

 

Βήµα 2: Αλλάξτε σύστηµα αναφοράς 

1. Κάντε αριστερό κλικ στο τετράγωνο 

2. Από το µενού Θέαση, επιλέξτε Νέο σύστηµα αναφοράς και µετά ΟΚ 

3. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε την αλλαγή 
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4. Επαναφέρετε την εφαρµογή στην αρχική της κατάσταση και το σύστηµα αναφοράς 

στο τρίγωνο 

Βήµα 3: Ακουµπήστε το τετράγωνο πάνω στο κεκλιµένο επίπεδο 

1. Με κλικ και σύρσιµο µεταφέρετε το τετράγωνο ώστε να ακουµπάει στο κεκλιµένο 

επίπεδο. 

2. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε ότι το τετράγωνο αναπηδάει και µετά 

ολισθαίνει. 

3. Επιλέξτε και τα δύο αντικείµενα µε κλικ έχοντας ταυτόχρονα πατηµένο το πλήκτρο 

"Shift". 

4. Από το µενού Αντικείµενο, επιλέξτε Τριβή και µετακινώντας τον δροµέα επιλέξτε 

τιµή ίση µε 0,7 

5. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε ότι το τετράγωνο δεν ολισθαίνει 

6. Από το µενού Μικρόκοσµος, επιλέξτε Έναρξη από εδώ 

7. Επαναφέρετε την εφαρµογή στην αρχική της κατάσταση 

Βήµα 4: Εµφάνιση διανυσµάτων  

1. Κάντε αριστερό κλικ στο τετράγωνο 

2. Από το µενού Ορισµός, επιλέξτε ∆ιανύσµατα και ∆ύναµη Βαρύτητας, ∆ύναµη 

Επαφής και ∆ύναµη τριβής  

3. Τρέξτε την εφαρµογή σας 

4. Αν θέλετε τα διανύσµατά σας να εµφανίζονται στο κέντρο µάζας του σώµατος επιλέξτε 

Ορισµός και Εµφάνιση διανύσµατος 

Βήµα 5: Αλλάξτε συντελεστές τριβής 

1. Κάντε διπλό αριστερό κλικ στο τετράγωνο 

2. Στο εµφανιζόµενο παράθυρο "Ιδιότητες", πληκτρολογήστε 0.4 και 0.3 για στατική 

και κινητική τριβή αντίστοιχα 

3. Τρέξτε την εφαρµογή σας και παρατηρήστε το τετράγωνο να κινείται ....και να 

πέφτει. 
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Βήµα 6: Ελέγξτε τη διάρκεια προσοµοίωσης 

1. Από το µενού Μέτρηση, επιλέξτε Χρόνος  

2. Τρέξτε την εφαρµογή και σταµατήστε τη µόλις το τετράγωνο φύγει από το 

κεκλιµένο επίπεδο. 

3. Πιέστε τα πλήκτρα του κασετόφωνου (στο κάτω αριστερό τµήµα της οθόνης) για 

βήµα - βήµα προσοµοίωση 

4. Καταγράψτε τη χρονική στιγµή που θέλετε να σταµατήσει η προσοµοίωση (π.χ. 

2.45) 

5. Επαναφέρετε την εφαρµογή στην αρχική της κατάσταση και από το µενού 

Μικρόκοσµος, επιλέξτε Έλεγχος παύσης και Νέα συνθήκη. Πληκτρολογήστε την τιµή 

2.45 στο δεύτερο µέλος της ανισότητας. 

6. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε ότι η εφαρµογή σταµατάει µόλις ο µετρητής 

ξεπεράσει την τιµή 2.45 

Βήµα 7:  Μπορείτε να ενώσετε το αντικείµενο µε σκοινί και τροχαλία και να 

κρεµάσετε ένα βάρος ώστε το αντικείµενο να ολισθαίνει προς τα πάνω; 

 

Άσκηση:  Κατασκευάστε προσοµοίωση ολίσθησης ορθογωνίου πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. 

Το ορθογώνιο αρχικά ηρεµεί και πάνω του ασκείται µεταβαλλόµενη δύναµη, οπότε κάποια 

στιγµή αρχίζει να κινείται επιταχυνόµενο. Στη συνέχεια 

I. δηµιουργείστε το διάγραµµα της δύναµης τριβής σε συνάρτηση µε το χρόνο  

II. εµφανίστε τα διανύσµατα των δυνάµεων πάνω στο κινούµενο αντικείµενο 

III. εισάγετε περιορισµό ώστε η προσοµοίωση να σταµατάει πριν την πτώση του 

ορθογωνίου από το οριζόντιο δάπεδο. 
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ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 

 

INTERACTIVE PHYSICS 

Βήµα 1: Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο 

1. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το Ορθογώνιο, κάντε κλικ στην επιφάνεια 

εργασίας και δηµιουργήστε ένα αρκετά µεγάλο σχήµα µέσα στα όρια του οποίου θα 

ορίζεται το µαγνητικό πεδίο. 

2. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Παράθυρο, Εµφάνιση και στις επιλογές Γέµισµα 

στο Χρώµα επιλέξτε το λευκό και στο Σχέδιο "no". 

3. Αριστερά του πλαισίου δηµιουργήστε µικρή σφαίρα και δώστε της κάποια τιµή 

οριζόντιας αρχικής ταχύτητας 

4. Τρέξτε την προσοµοίωση και δείτε τη σφαίρα να εκτελεί οριζόντια βολή και να 

προσκρούει στο ορθογώνιο που πέφτει. 

Βήµα 2: Αποτρέψτε τη σύγκρουση σφαίρας - πλαισίου, καταργήστε το βαρυτικό 

πεδίο και το φορτίο του πλαισίου 

1. Επιλέξτε το ορθογώνιο και τη σφαίρα 

2. Από το µενού Αντικείµενο, επιλέξτε Αποφυγή σύγκρουσης 

3. Από το µενού Μικρόκοσµος, επιλέξτε Βαρύτητα και καµία 

4. Επιλέξτε το ορθογώνιο και από το µενού Παράθυρο, Ιδιότητες πληκτρολογήστε 

µηδενική τιµή στο πλαίσιο εισαγωγής της τιµής του φορτίου 

5. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε ότι η σφαίρα δεν συγκρούεται µε το πλαίσιο 

Βήµα 3: ∆ηµιουργήστε δροµέα ελέγχου του φορτίου της σφαίρας 

1. Κάντε αριστερό κλικ στη σφαίρα 

2. Από το µενού Ορισµός, επιλέξτε Νέο εργαλείο ελέγχου και Φορτίο. Παρατηρήστε 

ότι στο αριστερό τµήµα της οθόνης εµφανίζετε ένας κατακόρυφος µεταβολέας. Κάντε κλικ 

και από το µενού παράθυρο επιλέξτε ιδιότητες και ορίστε µέγιστη και ελάχιστη τιµή  

Βήµα 4: Περιορίστε το σταθερό µαγνητικό πεδίο µέσα στα όρια του πλαισίου 

1. Από το µενού Μικρόκοσµος, επιλέξτε Πεδίο της δύναµης και πεδίο 
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2. Τρέξτε την εφαρµογή σας και παρατηρήστε (λόγω της κίνησης του σωµατιδίου) ότι 

το πεδίο καταλαµβάνει όλη την οθόνη 

3. Κάντε κλικ στην αριστερή πλευρά του πλαισίου και σηµειώστε την οριζόντια 

συνιστώσα θέσης (x = ......).  

4. Επιλέξτε τη σφαίρα και από το µενού Παράθυρο, Ιδιότητες πληκτρολογήστε στο 

πλαίσιο εισαγωγής της τιµής του φορτίου την εντολή  if(body[2].p.x>_,Input[3],0). 

Όπου υπάρχει το σύµβολο _ πρέπει να εισάγετε την τιµή που αντιστοιχεί στη δική σας 

εφαρµογή. 

6. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε ότι η σφαίρα εκτελεί κυκλική τροχιά από τη 

στιγµή που εισέρχεται στο πλαίσιο. 

Βήµα 5: Εµφάνιση διανυσµάτων  και ίχνους τροχιάς 

1. Κάντε αριστερό κλικ στη σφαίρα 

2. Από το µενού Ορισµός, επιλέξτε ∆ιανύσµατα και Ταχύτητα, και Πεδίο της 

∆ύναµης  

3. Από το µενού Παράθυρο, επιλέξτε εµφάνιση και εµφάνιση ίχνους 

περιγράµµατος και Σύνδεση ιχνών 

4. Τρέξτε την εφαρµογή σας 

Βήµα 6: Εισαγωγή  πλήκτρου διαγραφής ίχνους τροχιάς  

1. Κάντε αριστερό κλικ στη σφαίρα 

2. Από το µενού Ορισµός, επιλέξτε Νέο κουµπί και κουµπί καταλόγου επιλογών. 

Από το εµφανιζόµενο µενού επιλέξτε  Αυτόµατη εξάλειψη ίχνους 
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Βήµα 7: Εµφανίστε µετρητές 

1. Από το µενού Μέτρηση, επιλέξτε τις παραµέτρους που οι τιµές τους θέλετε να 

εµφανίζονται στην οθόνη  

Βήµα 8:  Η τιµή του µαγνητικού πεδίου µεταβάλλεται αρµονικά 

1. Αποθηκεύστε την εφαρµογή σας σε φάκελο που θα βρίσκεται µέσα στα "Έγγραφά 

µου" 

2. Από το µενού µικρόκοσµος επιλέξτε πεδίο της δύναµης, οπότε εµφανίζεται το 

παρακάτω παράθυρο. Στους υφιστάµενους µαθηµατικούς τύπους (Fx και Fy) 

πληκτρολογείστε *sin(5*t) 

3. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε το αποτέλεσµα 
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ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

INTERACTIVE PHYSICS 

Βήµα 1: Σχεδιάστε τρία ορθογώνια σώµατα µε διαφορετικές µάζες 

1. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το Ορθογώνιο, κάντε κλικ στην επιφάνεια 

εργασίας και δηµιουργήστε ένα ορθογώνιο. 

2. Ακριβώς από κάτω δηµιουργήστε ακόµη δύο – διαφορετικού µεγέθους - ορθογώνια 

3. Από την επιλογή Παράθυρο, Εµφάνιση επιλέξτε, την εµφάνιση του κέντρου µάζας 

και για τα τρία σώµατα και ορίστε διαφορετικό  χρώµα και γέµισµα για κάθε ένα από αυτά 

4. Από το µενού ιδιότητες ορίστε τιµές µάζες 1, 2 και 3 Kg αντίστοιχα 

5. Απενεργοποιήστε το βαρυτικό πεδίο 
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Βήµα 2: Ορίστε την απόσταση d  

1. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το Ορθογώνιο, κάντε κλικ στην επιφάνεια 

εργασίας και δηµιουργήστε ένα ορθογώνιο µε πολύ µικρό µήκος των δύο απέναντι 

πλευρών. Για να το πετύχετε καλύτερα µπορείτε να µεγενθύνετε την επιφάνεια εργασίας 

2. Επιλέξτε το εργαλείο γραφής κειµένου και πληκτρολογήστε d, όπως φαίνεται στο 

σχήµα 

3. Γράψτε το κείµενο που φαίνεται στο σχήµα 

Βήµα 3: Ασκείστε δύναµη  

1. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το εργαλείο της δύναµης και ασκείστε και στα 

τρία σώµατα οριζόντια δύναµη, όπως φαίνεται στο σχήµα 

2. Αφού επιλέξετε την πρώτη δύναµη, από το µενού Ορισµός, Νέο εργαλείο 

ελέγχου, επιλέξτε ∆ύναµη Χ για να εισάγετε ένα µεταβολέα ελέγχου της ασκούµενης 

δύναµης 

3. Προσδιορίστε την τιµή του x του αριστερού τµήµατος του d, έστω -1 
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4. Κάντε διπλό κλικ στο πρώτο διάνυσµα της εξωτερικής δύναµης και στο παράθυρο Fx 

πληκτρολογήστε if(body[1].p.x>-1 ,Input[1],0). Για να εισάγετε το όνοµα Input[1], 

αυτό πρέπει να αντιστοιχεί στο πρώτο ορθογώνιο  

5. Κάντε το ίδιο και για τα υπόλοιπα διανύσµατα, αλλάζοντας τον όνοµα Input[1] 

6. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε ότι παύει να ασκείται δύναµη µετά από το x 

που έχετε ορίσει 

Βήµα 4: ∆ηµιουργήστε γράφηµα Ε(t) 

1. Κάντε αριστερό κλικ στο πρώτο σώµα 

2. Από το µενού Μέτρηση επιλέξτε Κινητική ενέργεια και Μεταφορική 

3. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε το γράφηµα του πρώτου σώµατος 

4. Επιλέξτε το γράφηµα και στο παράθυρο των ιδιοτήτων πληκτρολογήστε στην ετικέτα 

το όνοµα που θέλετε για το δεύτερο και τρίτο γράφηµα αντίστοιχα, πατώντας το πλήκτρο 

Enter κάθε φορά. Εισάγετε τις δύο νέες εξισώσεις προσέχοντας τα ονόµατα των 

αντικειµένων σας. 

5. Μορφοποιήστε το γράφηµα ώστε να µην αλλάξει η κλίµακα των αξόνων του 
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ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 

INTERACTIVE PHYSICS 

Βήµα 1: Σχεδιάστε έναν περιστρεφόµενο κύκλο 

1. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε τον Κύκλο και δηµιουργήστε έναν σχετικά 

µεγάλου µεγέθους 

2. Χρησιµοποιείστε την άρθρωση µε πείρο και στερεώστε το κέντρο του κύκλου 

3. Αφού επιλέξετε τον δίσκο, από την επιλογή Ορισµός, Νέο εργαλείο ελέγχου 

επιλέξτε Αρχική περιστροφική ταχύτητα 

4. Τρέξτε την εφαρµογή 

 

Βήµα 2: Εισαγωγή περιστρεφόµενης δύναµης  

1. Με κλικ και σύρσιµο εισάγετε την εξωτερική δύναµη όπως φαίνεται στο σχήµα 

(κάθετη στην ακτίνα του κύκλου) 

2. Επιλέξτε τη δύναµη και από το µενού Ορισµός, Νέο εργαλείο ελέγχου επιλέξτε 

∆ύναµη Χ ή Υ. 
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3. Εµφανίστε το παράθυρο των ιδιοτήτων της δύναµης και επιλέξτε Πολικές και 

Περιστροφή µε το σώµα. Αντικαταστήστε την αριθµητική τιµή του µέτρου µε την 

παράµετρο Input[x], όπου x ο αριθµός της παραµέτρου σας. 

Βήµα 3: Εµφάνιση διανυσµάτων ταχύτητας κατά µήκος της ακτίνας  

1. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το εικονίδιο του σηµειακού στοιχείου και κάντε 

κλικ σε διαφορετικά σηµεία της ακτίνας 

2. Αφού τοποθετήσετε όσα σηµειακά στοιχεία θέλετε, επιλέξτε τα (πατώντας το 

πλήκτρο Shift) και από το µενού Ορισµός, ∆ιανύσµατα, επιλέξτε ταχύτητα και 

επιτάχυνση. 

3. Αφού επιλέξετε τη σφαίρα, από το µενού Μέτρηση εµφανίστε µετρητές παρµέτρων 

της επιλογής σας και από το µενού Παράθυρο, Εµφάνιση τροποποιήστε την εµφάνισή 

τους και το όνοµά τους. 

Βήµα 4: Κλείστε (αφού αποθηκεύσετε) την εφαρµογή σας και ανοίξτε νέα 

(Αρχείο ���� ∆ηµιουργία) 

1. Φτιάξτε το αυτοκινητάκι που φαίνεται στο σχήµα µε δυνατότητα κίνησης προς τα 

εµπρός και προς τα πίσω 
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ΠΕΙΡΑΜΑ THOMSON 

 

INTERACTIVE PHYSICS 

Βήµα 1: Σχεδιάστε το περιβάλλον του πειράµατος Thomson 

1. Με τη βοήθεια του εργαλείου ζωγραφικής δηµιουργήστε στο Word την περιοχή – των 

κάθετα διασταυρούµενων – ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου 

2. Αντιγράψτε την εικόνα στο πρόχειρο (clipboard) και επικολλήστε την στην επιφάνεια 

εργασίας του ΙΡ στην οποία έχετε εµφανίσει άξονες, χάρακες και πλέγµα. Επικολλήστε 

την εικόνα έτσι ώστε η αριστερή της πλευρά να είναι στο χ = 5 

3. Στην αρχή των αξόνων εισάγεται σφαίρα ακτίνας 0,05 m 

4. Κατασκευάστε τα ορθογώνια όπως φαίνονται στο σχήµα 

5. Απενεργοποιήστε το βαρυτικό πεδίο και αγκυρώστε το ορθογώνιο που βρίσκεται στο 

δεξί µέρος του πεδίου 

 

Βήµα 2: Εισαγωγή ιδιοτήτων πεδίων  

1. Από το µενού Μικρόκοσµος ���� Πεδίο δύναµης επιλέξτε µαγνητικό πεδίο 

δύναµης και τροποποιήστε τις εξισώσεις ώστε το µαγνητικό πεδίο να είναι σε µΤ και στον 

κατακόρυφο άξονα να επιδρά και η δύναµη που προέρχεται από το ηλεκτρικό πεδίο. Τα 
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δύο πεδία µεταβάλλουν τις τιµές τους µε τη βοήθεια δύο µεταβολέων (Input[6] και 

Input[8]) 

 

Βήµα 3: Εισάγετε τις ιδιότητες του ηλεκτρονίου 

1. Επιλέξτε τη σφαίρα – ηλεκτρόνιο και από το µενού ιδιότητες εισάγετε τιµή µάζας 

9,11 10-31. Για να επιδρούν τα δύο πεδία στο ηλεκτρόνιο µετά την εισοδό του στην 

περιοχή τους, αυτό πρέπει να «αποκτά» το φορτίο του µετά την εισόδό του στην εν λόγω 

περιοχή. Για να το πετύχετε αυτό πρέπει να εισάγετε εξίσωση ελέγχου του φορτίου, όπως 

φαίνεται στο σχήµα. 
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2. Για να αποκτήσει το ηλεκτρόνιο την οριζόντια ταχύτητα λόγω της ύπαρξης του 

οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου εισάγεται ο τύπος, 
e

e
x

m

Vq
V

2
= . Σηµειώνεται ότι η διαφορά 

δυναµικού eεισάγεται από το µεταβολέα Input[9] 

Βήµα 4: Ρύθµιση ακρίβειας προσοµοίωσης 

1. Για να είναι το αποτέλεσµα της προσοµοίωσης ικανοποιητικό, από το µενού 

Μικρόκοσµος ���� Ακρίβεια ρυθµίστε το βήµα του κινούµενου σχεδίου σε 5 10-10. 

2. Τρέξτε, αποθηκεύστε και κλείστε την προσοµοίωσή σας. 
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ΤΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

INTERACTIVE PHYSICS 

1. Σχεδιάστε την προσοµοίωση που περιγράφεται στην Άσκηση 4.47 του βιβλίου 

της Φυσικής της θετικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου 

 

 

 

1. ∆ηµιουργήστε το περιστρεφόµενο 

σύστηµα διατηρώντας τα µεγέθη της 

άσκησης. 

2. Το σύστηµα θα περιστρέφεται µε τη 

βοήθεια κινητήρα 

3. Η γωνιακή ταχύτητα του κινητήρα θα 

ελέγχεται από ένα µεταβολέα µε εύρος τιµών 

0 – 25 rad/s 

4. ∆ηµιουργήστε µετρητή όπου θα καταγράφεται η στροφορµή του συστήµατος. 

Επιλέξτε µία σφαίρα και από το µενού µέτρηση επιλέξτε όποιο µέγεθος θέλετε. Από το 

µενού ιδιότητες πληκτρολογήστε τον τύπο 

 L = 0,8 (m1 v1+2m2 v2), στη γλώσσα του ΙΡ, δηλ.  

0.8*(Body[2].mass * |Body[2].v|+ 2*Body[6].mass * |Body[6].v|) 

5. Η τιµή της στροφορµής συµφωνεί µε αυτή που δίνεται στην άσκηση του βιβλίου; 
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2. Σχεδιάστε την προσοµοίωση που περιγράφεται στην Άσκηση 4.70 του βιβλίου 

της Φυσικής της θετικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου 

 

 

1. ∆ηµιουργήστε τις αντίρροπα περιστρεφόµενους κυλίνδρους, και τοποθετήστε – 

συµµετρικά πάνω σ΄ αυτούς, σανίδα, όπως στο σχήµα. 

2. Οι κύλινδροι θα περιστρέφονται µε τη βοήθεια κινητήρων 

3. Η γωνιακή ταχύτητα των κινητήρων θα ελέγχεται από δύο µεταβολείς 

4. Η µετατόπιση της σανίδας από τη θέση ισορροπίας της, θα γίνεται µε τη βοήθεια 

εξωτερικής δύναµης, η οποία θα ασκείται στο αριστερό τµήµα της σανίδας, από το 5ο µέχρι 

το 6ο δευτερόλεπτο. Από το µενού των ιδιοτήτων της εξωτερικής δύναµης και στο 

παράθυρο Fx θα πληκτρολογήσετε if(and (5<t, t<6), 8, 0), όπου 8 (σε Ν) το µέτρο της 

δύναµης 

5. Εισάγετε ένα µεταβολέα ο οποίος θα ελέγχει το συντελεστή τριβής µεταξύ κυλίνδρων 

και σανίδας. 

6. Εισάγετε ένα µετρητή της οριζόντιας θέσης της σανίδας, ώστε να φανεί η περιοδικός 

χαρακτήρας της κίνησής και δηµιουργήστε ένα µετρητή της περιόδου της ταλάντωσης ο 

οποίος θα υπολογίζει την ταλάντωση από τον τύπο 
g

d

µ
π

2
2 . Με βάση τις παραµέτρους 

της συγκεκριµένης προσοµοίωσης, ο τύπος γράφεται:  

2*pi*sqrt(4/(2*input[9]*9.81)) 
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3. Σχεδιάστε την προσοµοίωση που περιγράφεται στην Άσκηση 4.57 του βιβλίου 

της Φυσικής της θετικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου 

 

 

1. Η εξωτερική δύναµη που ασκείται στον τροχό είναι µεταβαλλόµενη. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕΠ 

Το λογισµικό "ΣΕΠ” (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) αποτελείται από τα εικονικά 

εργαστήρια “Θερµότητας” και “Θερµοδυναµικής” και από την “βιβλιοθήκη” που περιέχει 

πολυµεσικό υλικό. 

Στο εργαστήριο Θερµότητας, διατίθενται 38 πειράµατα, σε 7 ενότητες, µε αντίστοιχα 

Φύλλα Εργασίας. Σε κάθε Φύλλο Εργασίας αντιστοιχεί και ένα .lab αρχείο του 

προγράµµατος. 

Στο εργαστήριο Θερµοδυναµικής διατίθενται 11 έτοιµα (ως προς τις αρχικές συνθήκες) 

πειράµατα σε µορφή αρχείων .lab, τα οποία ταξινοµούνται στις εξής θεµατικές ενότητες: 

ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΘΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

Στο εικονικό εργαστήριο θερµοδυναµικής, παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης ισόχωρων, 

ισοβαρών, ισόθερµων και αδιαβατικών µεταβολών ιδανικών και πραγµατικών αερίων, µε 

το χειρισµό των κατάλληλων χειριστηρίων. Οι παρατηρούµενες µεταβολές καταγράφονται 

συνεχώς σε µετρητές πίεσης, θερµοκρασίας και όγκου, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η 

δυνατότητα απεικόνισης τους σε γραφικές παραστάσεις. Τέλος το λογισµικό παρέχει και 

µετρητές θερµότητας, µεταβολής της εσωτερικής ενέργειας και παραγόµενου ή 

καταναλισκόµενου έργου, κατά τη διάρκεια µιας µεταβολής. 

Στο εικονικό πείραµα που παρατίθεται στη συνέχεια, µελετάται η ισόθερµη µεταβολή 

ιδανικού και πραγµατικού αερίου. 

 

Στόχοι 

Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού µε το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού και τις βασικές 

λειτουργίες του εικονικού εργαστηρίου της θερµοδυναµικής.  

 

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

1. να µπορεί να µεταβάλει και να πειραµατίζεται µε διαφορετικές αρχικές συνθήκες των 

πειραµάτων του 

2. να δηµιουργεί γραφικές παραστάσεις P- V, V- T και P- T και,   

3. να µελετά – µε τη βοήθεια του λογισµικού - ενεργειακά τις  αντιστρεπτές µεταβολές. 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί καταγράφονται τα εργαλεία ελέγχου και οι µετρητές του 

περιβάλλοντος εργασίας του λογισµικού.  



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ       Επιµορφωτικό υλικό- Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 204 

 

Βήµα 1: Προετοιµασία του εικονικού πειράµατος 

Σε περιβάλλον καθηγητή επιλέξτε τοιχώµατα δοχείου “σταθερής θερµοκρασίας”, όγκο 5 L 

και θερµοκρασία 293 Κ. Στη συνέχεια, κάντε αριστερό κλικ στη φιάλη του He και 

πληκτρολογήστε, στο αναδυόµενο παράθυρο διαλόγου τον αριθµό 2, για την εισαγωγή 

δύο mol αερίου στο δοχείο. 

Βήµα 2: ∆ηµιουργία γραφήµατος P-V 

Με αριστερό κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο των γραφικών παραστάσεων εµφανίζεται το 

γράφηµα P-V. Στο κεντρικό µενού, κάντε κλικ στο εικονίδιο εκτέλεσης του πειράµατος και 

στη συνέχεια αριστερό κλικ στο µετρητή όγκου. Στο αναδυόµενο παράθυρο διαλόγου 

εισάγεται την τιµή 65. Παρατηρήστε ότι το έµβολο µετακινείται και ταυτόχρονα 

δηµιουργείται η γραφική παράσταση. 

Επαναφέρετε το έµβολο στην αρχική του θέση. Με αριστερό κλικ στο µετρητή 

θερµοκρασίας αυξήστε τη θερµοκρασία στους 393 Κ και αυξήστε πάλι τον όγκο του 

δοχείου στα 65 L. Παρατηρήστε να δηµιουργείτε και δεύτερη ισόθερµη. Με τον ίδιο τρόπο 

δηµιουργήστε τις ισόθερµες των 493, 593 και 693 Κ. Τελικά θα πάρετε το παρακάτω 

γράφηµα. 
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Βήµα 3: ∆ηµιουργία γραφηµάτων V-T και P-T 

Η δηµιουργία των γραφηµάτων V-T και P-T είναι εξαιρετικά απλή, εφ’ όσον το πείραµα 

έχει πραγµατοποιηθεί και έχει δηµιουργηθεί ο πίνακας δεδοµένων. Κάντε δύο φορές κλικ 

σε όποιον άξονα θέλετε και θα εµφανιστεί παράθυρο διαλόγου που θα σας επιτρέπει την 

επιλογή παραµέτρου και κλίµακας τιµών. 

Βήµα 4: ∆ηµιουργία γραφήµατος P-V πραγµατικού αερίου 

Από το κεντρικό µενού, πιέστε το πλήκτρο επαναφορά, ώστε να επανέρθουν οι αρχικές 

συνθήκες. Αδειάστε – µε αριστερό κλικ στη βαλβίδα εξαγωγής του δοχείου – το He και 

εισάγετε την ίδια ποσότητα (2 mol) CO2. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3. 

Βήµα 5: Συγκριτική δηµιουργία γραφήµατος P-V ιδανικού και πραγµατικού 

αερίου 

∆ηµιουργήστε δύο γραφικές παραστάσεις – στο ίδιο γράφηµα - ισόθερµων µεταβολών 10 

mol He και 10 mol CO2, για µεταβολές όγκου 5 – 65 L. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

….Thus a deeper relationship is likely to exist between Information Theory and Quantum 

Computing than in the classical case (Richard Feynman) 

Στο βιβλίο του «Computational Physics - An Introduction» (Kluwer Academic / Plenum 

Publishers, New York-London 1993 και 2000) ο Franz Vesely αναφέρει: Το θεµελιώδες 

σηµείο στην Υπολογιστική Φυσική δεν είναι η χρήση µηχανών αλλά η συστηµατική 

εφαρµογή αριθµητικών τεχνικών µαζί µε αναλυτικές µεθόδους ώστε να καταστεί  δυνατή 

εφαρµογή υπολογιστικών τεχνικών σε ένα µεγάλο µέρος της φυσικής πραγµατικότητας. 

Αυτή η µεθοδολογία επεκτάθηκε σε πολλές επιστήµες που χαρακτηρίζονται από τον όρο 

«Υπολογιστική» αλλά ειδικά στη περίπτωση των Φυσικών Επιστηµών αυτό «πάτησε  τη 

σκανδάλη» για την ανάπτυξη ενός ολόκληρου επιστηµονικού πεδίου µε τους δικούς του 

στόχους , προβλήµατα και ερευνητικά αποτελέσµατα. Τα τελευταία 40 χρόνια οι Φυσικοί 

που ασχολούνται µε την Υπολογιστική Φυσική έχουν αναπτύξει αριθµητικές τεχνικές 

(Monte Carlo προσοµοιώσεις, προσοµοιώσεις µοριακής δυναµικής κ.λ.π.) µε αποτέλεσµα 

να ανακαλυφθούν απροσδόκητα φυσικά φαινόµενα όπως τοπολογικά αντικείµενα, να 

προσοµοιωθούν θεωρίες, όπως η Κβαντική Χρωµοδυναµική, να αναπτυχθούν ερευνητικά 

ερωτήµατα για τη θεωρία του χάους, τα νευρωνικά δίκτυα κλπ. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνεται η σχέση της Φυσικής –και ειδικότερα της Κβαντικής Φυσικής- µε τη θεωρία της 

Πληροφορίας. 

Ειδικότερα οι µέθοδοι Monte Carlo ακολούθησαν στις επιστήµες την εξελικτική πορεία της 

Υπολογιστικής Επιστήµης και  χρησιµοποιούνται ευρύτατα  σήµερα στη Χηµεία, τη Φυσική, 

τα Μαθηµατικά, την Ιατρική, την Οικονοµία αλλά και σε ανθρωπιστικές  επιστήµες για τη 

µελέτη θεωριών µάθησης, την Ψυχολογία κλπ. 

Οι µέθοδοι Monte Carlo είναι µέθοδοι που µπορούν να περιγράφουν ως στατιστικές 

µέθοδοι προσοµοίωσης όπου µε τον όρο στατιστική προσοµοίωση εννοούµε κάθε 

προσοµοίωση που χρησιµοποιεί ακολουθίες τυχαίων αριθµών (οι οποίοι παράγονται κατά 

τη διάρκεια της προσοµοίωσης) για να επιλύσει ποσοτικά ένα πρόβληµα.  

Η χρησιµοποίηση της µεθόδου Monte Carlo δεν απαιτεί τη περιγραφή του συστήµατος µε 

διαφορικές εξισώσεις (αν και µπορεί να εφαρµοσθεί και στη περίπτωση αυτή) αλλά η µόνη 

απαίτηση είναι να περιγράφεται το σύστηµα από µια συνάρτηση κατανοµής (pdf).  
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Γνωρίζοντας τη συνάρτηση κατανοµής η µέθοδος υλοποιείται εφαρµόζοντας τυχαία 

δειγµατοληψία από τη συνάρτηση κατανοµής.  

Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται πολλές δειγµατοληψίες και η επιθυµητή τιµή προκύπτει 

από το µέσο όρο του αριθµού των παρατηρήσεων.  

Η υλοποίηση της µεθόδου πραγµατοποιείται µε τα εξής βήµατα: 

1. Επιλογή της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας   (pdf) του υποθετικού πληθυσµού. 

2. ∆ηµιουργία ακολουθίας  ψευδοτυχαίων αριθµών που ακολουθούν την παραπάνω 

πυκνότητα  πιθανότητας. 

3. Στατιστική επεξεργασία για την εκτίµηση των παραµέτρων του τυχαίου  δείγµατος 
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Παράδειγµα: Σωµατίδια σε κουτί –προσέγγιση της κατάστασης ισορροπίας 

Το παράδειγµα αυτό αποτελεί ένα παράδειγµα για την εξέλιξη ενός συστήµατος προς µια 

κατάσταση ισορροπίας και το φαινόµενο µπορεί να παρουσιασθεί µόνο µε προσοµοίωση 

χρησιµοποιώντας όχι έτοιµο λογισµικό αλλά γλώσσα προγραµµατισµού. 

Ας θεωρήσουµε ένα κουτί διαιρεµένο σε δυο ίσα µέρη (ίσου όγκου) που διαχωρίζονται από 

ένα τοίχο. Τη χρονική στιγµή t = 0 υπάρχουν N σωµατίδια στο αριστερό διαµέρισµα. 

Κάποια στιγµή ανοίγουµε µια  µικρή οπή και τα σωµατίδια που βρίσκονται στο αριστερό 

διαµέρισµα µπορούν να περνούν στο δεξιό διαµέρισµα. Υποθέτουµε ότι ένα σωµατίδιο 

µπορεί να περνά από την οπή ανά µονάδα χρόνου. Μετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα 

το σύστηµα ισορροπεί και κάθε διαµέρισµα περιέχει ίσο αριθµό σωµατιδίων. 

 Μοντελοποιούµε το σύστηµα µε ένα απλό στατιστικό µοντέλο όπου όλα τα σωµατίδια στο 

αριστερό διαµέρισµα έχουν ίσες πιθανότητες για να µεταβούν στο δεξιό διαµέρισµα. 

Έστω 
L

N  ο αριθµός των σωµατιδίων στο αριστερό διαµέρισµα οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή. Η πιθανότητα κάποιο σωµατίδιο να µεταβεί από το αριστερό στο δεξιό διαµέρισµα 

σε χρονικό διάστηµα ∆t ισούται µε L
n

N
. 

Ο παρακάτω αλγόριθµος δείχνει τη προσοµοίωση του φαινοµένου. 

Επιλέγουµε τον αριθµό Ν των σωµατιδίων 

∆ηµιουργούµε ένα βρόχο επαναληπτικής δοµής σε σχέση µε το χρόνο , όπου  η µέγιστη 

τιµή του χρόνου θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τον αριθµό των σωµατιδίων. 

Για κάθε βήµα του χρόνου (στην επαναληπτική δοµή) συγκρίνουµε τη πιθανότητα 

µετάβασης στο δεξιό διαµέρισµα, L
n

N
 µε ένα τυχαίο αριθµό r   

 Αν L
n

r
N

≤ , τότε µειώνουµε τον αριθµό των σωµατιδίων στο αριστερό διαµέρισµα κατά 1. 

Ειδάλλως αυξάνουµε τον αριθµό των σωµατιδίων στο αριστερό διαµέρισµα κατά 1. 

Στη συνέχεια αυξάνουµε κατά µια µονάδα το χρόνο(στη περίπτωση αυτή στην «ορολογία» 

Monte Carlo, λέµε ότι ένα δείγµα Monte Carlo αντιστοιχεί σε µια µονάδα χρόνου t). 

Ένα τµήµα κώδικα στη γλώσσα C++- παρουσιάζεται παρακάτω. Ο αναγνώστης που θέλει 

να βρει τον πλήρη κώδικα µπορεί να ανατρέξει στο βιβλίο του (Morten Hjorth, 

Comptational Physics, Springer 2007). 
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n l e f t = i n i t i a l _ n _ p a r t i c l e s ; 

max_time = 10_ i n i t i a l _ n _ p a r t i c l e s ; 

idum = -1; 

/ / sampling over number o f p a r t i c l e s 

f o r ( time =0; t ime <= max_time ; t ime ++) { 

random_n = ( ( i n t ) i n i t i a l _ n _ p a r t i c l e s _ r an0 (&idum) ) ; 

i f ( random_n <= n l e f t ) { 

n l e f t -= 1 ; 

} 

e l s e { 

n l e f t += 1 ; 

} 

Το αποτέλεσµα της προσοµοίωσης φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. 

 

Στην εικόνα φαίνονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης( έντονη γραµµή)  και τα 

ακριβή αποτελέσµατα( διακεκοµµένη γραµµή) που προκύπτουν από τη λύση της 

διαφορικής εξίσωσης 
2

1L
L

dn
n

N N
= − της οποίας η λύση είναι η  

2

(1 )
2

t

N
L

N
n e

−
= + . 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΑΙΑ ΙΙ 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό ΓΑΙΑ είναι ένα διερευνητικό και διαθεµατικό µαθησιακό 

περιβάλλον για τη Γεωγραφία, τα Μαθηµατικά, τη Φυσική, την Αστρονοµία, την Ιστορία 

των Επιστηµών και την Τεχνολογία. Ο βασικός κορµός του λογισµικού αποτελείται από 7 

µικρόκοσµους (ΙΑΣΩΝ, NEWTON, GILBERT, ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, TORRICELLI, ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ και 

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ).  

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΟΡΥΦΟΡΟΥ 

Στο µικρόκοσµο “Newton: Κίνηση δορυφόρων γύρω από πλανήτες”, εµφανίζονται 4 

ψηφίδες που απεικονίζουν την περιφορά του δορυφόρου γύρω από πλανήτη του ηλιακού 

µας συστήµατος (µπορεί και επιλέγει ο χρήστης) και τα χειριστήρια ελέγχου στο κάτω 

µέρος της οθόνης. Με χρήση των εν λόγω χειριστηρίων µπορεί να µεταβάλλεται το µέτρο 

ταχύτητας (m/s), το ύψος (απόσταση από την επιφάνεια του πλανήτη) (Km) και η 

κατεύθυνση του διανύσµατος της ταχύτητας εκκίνησης του επιλεγµένου δορυφόρου. 

Στη δραστηριότητα που παρατίθεται στη συνέχεια, µελετάται η κίνηση δορυφόρου γύρω 

από τη γη, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των εννοιών κυκλική κίνηση και παγκόσµια έλξη, 

στη Φυσική της Α’  Λυκείου. 

 

Στόχοι 

Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού µε το περιβάλλον εργασίας του µικρόκοσµου που άπτεται 

της διδασκαλίας των Φυσικών εννοιών κυκλική κίνηση και νόµος της παγκόσµιας έλξης. 

 

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να: 

∆ηµιουργεί διαφορετικές καµπυλόγραµµες κινήσεις 

Εµφανίζει / αποκρύπτει τα διανύσµατα ταχύτητας και δύναµης 

Εµφανίζει / αποκρύπτει τις στροβοσκοπικές αναπαραστάσεις και τα ίχνη των κινήσεων 

Ελέγχει τις παραµέτρους που καθορίζουν τις κινήσεις αυτές 

 

Βήµα 1: Αναπαράσταση της καµπυλόγραµµης τροχιάς 

Ανοίξτε το µικρόκοσµο “Newton: Κίνηση δορυφόρων γύρω από πλανήτες” και κάντε κλικ 

στο χειριστήριο εκκίνησης της προσοµοίωσης. Στην ψηφίδα “Γεωµετρική αναπαράσταση 

κίνησης”, κάντε διαδοχικά κλικ στο κεντρικό µενού για να εµφανιστούν η τροχιά του 

δορυφόρου, να αναπαρασταθεί στροβοσκοπικά η κίνησή του και να εµφανιστούν τα 

διανύσµατα δύναµης και ταχύτητας. 
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Βήµα 2: Μεταβολή της καµπυλόγραµµης τροχιάς 

Με τη βοήθεια των κατάλληλων χειριστηρίων, ή µε απ’ ευθείας χειρισµό του διανύσµατος 

(κλικ και σύρσιµο), µεταβάλετε την κατεύθυνση και το µέτρο της ταχύτητας. 

Παρατηρείστε, πριν ξεκινήσει η προσοµοίωση, ότι εµφανίζεται πρόβλεψη της τροχιάς του 

δορυφόρου, στην ψηφίδα “κίνηση δορυφόρων”. 

 

Βήµα 3: Οµαλή κυκλική κίνηση 

Τοποθετήστε το δορυφόρο σε ύψος 25000 Km και τροποποιήστε µε τέτοιο τρόπο το 

διάνυσµα της ταχύτητας ώστε να εκτελέσει οµαλή κυκλική κίνηση. 

 

Βήµα 4: Ελλειπτική τροχιά 

 Μεταβάλλετε το διάνυσµα της ταχύτητας, ώστε ο δορυφόρος να εκτελεί ελλειπτική τροχιά 

και πιέστε το πλήκτρο “αδρανειακή κίνηση”, στην ψηφίδα “κίνηση δορυφόρων”. 

Παρατηρήστε την κίνηση του δορυφόρου, όταν αυτός απαλλάσσεται από το βαρυτικό 

πεδίο του πλανήτη. 
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Συγγραφική Οµάδα Φυσικών Επιστηµών  

 

Φυσική  

Σαράντος Ψυχάρης (Συντονιστής)  

Γεώργιος Ιωαννίδης 

Αθανάσιος Μαστρογιάννης 

Γεώργιος Παληός 

Κωνσταντίνος Παπαµιχάλης 

Κυπριανός Φραγκάκης 

 

 

 

Χηµεία 

Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος 

Παρασκευάς Γιαλούρης,  

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου  

 

Βιολόγια 

Βασιλική Περάκη (Συντονίστρια)  

Αθανάσιος Καψάλης  

Παναγιώτης Κωσταρίδης  

Θεόδωρος Μαρδίρης  

Φωτεινή Μπαρώνα  

 

Γεωγραφία  

Βασιλική Περάκη(Συντονίστρια)  

Έλλη Γρατσία,  

Ισαακ Παρχαρίδης,  

Κοσµάς Παυλόπουλος   
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

3.7 ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

(ΠΕ04) _________________________________________ Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ, ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ, ∆ΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ___________________________________Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ __________________Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ__________________Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΛΚΕΝΙΩΝ ____________________Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ _________________________________Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΑΚΩΝ _____________________Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ______________________________________________Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ________________________Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ «ΗΘΙΚΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» _____________Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ «ΟΤΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΕΝΑ ΓΟΝΙ∆ΙΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ»Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣφάλµα! ∆εν έχει οριστεί

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΧΑΡΤΗ» _________________________________________________Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ «ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»Σφάλµα! ∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ _____________________________________________________________ 217 
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4.4 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 

Στον παραδοσιακό – δασκαλοκεντρικό – τρόπο διδασκαλίας η πληροφορία παρουσιάζεται 

από το δάσκαλο - αυθεντία, µοναδικό – στο περιβάλλον της τάξης – φορέα “έγκυρης” 

γνώσης. Οι µαθητές “µαθαίνουν” ακούγοντας το δάσκαλο να περιγράφει και βλέποντάς 

τον να γράφει ή να σχεδιάζει χρησιµοποιώντας ως επί το πλείστον µια “κωδικοποιηµένη” 

γλώσσα και “αφηρηµένα” σύµβολα. 

Οι µαθητές καλούνται να “αποµνηµονεύσουν” πληροφορίες, τις οποίες στη συνέχεια 

πρέπει να τις µετασχηµατίσουν σε “γνώση” που θα µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν στη 

συνέχεια σε µια εφαρµογή που µπορεί να έχει τη µορφή ερώτησης κρίσης ή προβλήµατος. 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία µπορεί να βοηθήσει το µαθητή να 

“οικοδοµήσει” τη γνώση, βασιζόµενος στην προϋπάρχουσα γνώση που έχει, γκρεµίζοντας 

ταυτόχρονα – εσφαλµένες συνήθως - διαισθητικές απόψεις, οι οποίες αν δεν 

αντιµετωπιστούν µπορεί να οδηγήσουν το µαθητή σε παρανοήσεις ή σε αδυναµία 

κατάκτησης της επιστηµονικής γνώσης. Επίσης µπορούν να οδηγήσουν το µαθητή µέσα 

από “πειραµατισµό” και από µια διακριτικά καθοδηγούµενη διαδικασία “σωστού - λάθους 

(trial and error)” να εντοπίσει τα λάθη του και να τα αξιοποιήσει µαθαίνοντας απ΄ αυτά.  

Σε γενικές γραµµές ισχύει ότι η χρήση Η/Υ στη διδασκαλία των Φ.Ε. επιτρέπει την 

πραγµατοποίηση “εξατοµικευµένης” συνοµιλίας µε µαθητή, µε τη χρήση γραφηµάτων, 

προσοµοιώσεων, πίνακα τιµών, διανυσµάτων κ.α. Το πρόβληµα ανάγεται στη σύνταξη - 

από το διδάσκοντα – αποτελεσµατικών “διαλόγων” που θα κατευθύνουν τους µαθητές να 

υπερπηδήσουν νοητικούς διαισθητικούς φραγµούς και τις δυσκολίες που παρατηρούνται 

(Arons, pp.483, 1992) 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η µάθηση σε διερευνητικό περιβάλλον δεν πραγµατοποιείται 

αυθόρµητα και για το λόγο αυτό η καθοδήγηση των µαθητών είναι θεµελιώδους σηµασίας. 
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Ο καλύτερος τρόπος καθοδήγησης είναι η ύπαρξη φύλου εργασίας µε τη βοήθεια του 

οποίου οι µαθητές θα διερευνούν, θα συζητούν µε τους συµµαθητές τους, θα 

διαχειρίζονται τις παρατηρήσεις τους και θα καταγράφουν τα συµπεράσµατά τους 

(Teodoro, 1998) 

Η χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ πρέπει να ακολουθεί και να ενισχύει την 

επιστηµονική µεθοδολογία, η οποία σχηµατοποιηµένη, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές 

απαιτήσεις περιγράφεται σε αδρές γραµµές από τα εξής βήµατα: 

Έναυσµα � πρόκληση ενδιαφέροντος � διατύπωση υποθέσεων / προβληµατισµός / 

συζήτηση / συγκέντρωση στοιχείων � πειραµατισµός � διατύπωση θεωρίας � 

συµπεράσµατα � έλεγχος (Καλκάνης, 2000). 

Η οργάνωση µιας τυπικής διδακτικής δραστηριότητας µε τη χρήση ΤΠΕ, προϋποθέτει 

αρχικά τον προσδιορισµό και καταγραφή των διδακτικών στόχων από τη µεριά του 

διδάσκοντα. Στη συνέχεια ακολουθεί η κατάστρωση του διδακτικού σεναρίου το οποίο θα 

πρέπει να τεκµηριώνεται παιδαγωγικά και να λαµβάνει υπ’ όψη του τις βασικές αρχές των 

θεωριών µάθησης και τις βασικές αρχές της επιστηµονικής µεθοδολογίας στις Φ.Ε., όπως 

αυτές διατυπώθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. Τελικό αποτέλεσµα θα είναι η 

εκπόνηση υποστηρικτικού Φύλλου Εργασίας, το οποίο, µαζί µε τυχόν υποστηρικτικό υλικό 

θα συγκροτήσουν µια πλήρη διδακτική πρόταση. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρατίθεται παράδειγµα οργάνωσης διδασκαλίας – για 

το φαινόµενο Doppler - µε τη χρήση ΤΠΕ. 

 

Έναυσµα / Πρόκληση ενδιαφέροντος 

Οι µαθητές ακούνε τη σειρήνα ενός περιπολικού που περνάει µε ταχύτητα έξω από το σπίτι 

http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/doppler2.html ή/και ένα τρένο 

http://www.haystack.mit.edu/sounds/train.au 

 

∆ιατύπωση υποθέσεων 

Με βάση τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί και κινούνται γύρω από το ότι “η 

συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής δεν είναι ίδια µε αυτή που 

εκπέµπει µια πηγή όταν ο παρατηρητής και η πηγή βρίσκονται σε σχετική κίνηση µεταξύ 

τους”, οι µαθητές, µε την υποστήριξη φύλλου εργασίας, ενθαρρύνονται στη διατύπωση 

υποθέσεων για την ερµηνεία του φαινοµένου. 
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“Πειραµατισµός” 

Οι υποθέσεις ελέγχονται µε τη χρήση προσοµοιώσεων, όπου οπτικοποιούνται τα ακουστικά 

κύµατα που παράγονται από κινούµενη πηγή. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µη 

αλληλεπιδραστικές (π.χ. http://www.walter-fendt.de/ph11e/dopplereff.htm) ή 

αλληλεπιδραστικές προσοµοιώσεις (π.χ. 

http://library.thinkquest.org/19537/java/Doppler.html, ή 

http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/doppler/d.htm, ή 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=38). Ακόµη το φαινόµενο 

Doppler οπτικοποιείται και µε τη χρήση έτοιµων εφαρµογών που βρίσκονται στους 

φακέλους εγκατάστασης των εκπαιδευτικών λογισµικών Modellus και Interactive Physics 

(αρχεία …\ModellusGr\Samples\dopler.mdl και …\IP 2000\Sound 

Experiments\DopplerEffectsFrequency.ip αντίστοιχα). 

  

∆ιατύπωση θεωρίας 

Οι µαθητές, µετά τον “πειραµατισµό” πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν τις 

παραµέτρους που εµπλέκονται στο φαινόµενο και – µε βάση τις παρατηρήσεις και τις 

µετρήσεις τους - να µπορούν να τις συσχετίσουν και να διατυπώσουν τη θεωρία ερµηνείας 

του φαινοµένου. 

 

Έλεγχος 

Κάθε θεωρία στις Φυσικές Επιστήµες πρέπει να ελέγχεται για την αξιοπιστία της, 

ελέγχοντας την απόκλιση που παρατηρείται ανάµεσα σε µετρηµένες και υπολογισµένες 

τιµές. Για να απαντηθεί αν το µαθηµατικό µοντέλο των µαθητών, που περιγράφει το 

φαινόµενο Doppler, είναι αξιόπιστο, επιβάλλεται ο θεωρητικός υπολογισµός της 

συχνότητας που ακούει παρατηρητής – για διάφορες περιπτώσεις σχετικής κίνησης – και η 

σύγκριση µε τις “µετρηµένες” τιµές που προκύπτουν, για τις ίδιες συνθήκες, από το 

εικονικό πείραµα.  

 

Προεκτάσεις – Εφαρµογές 

Για την πληρέστερη κατανόηση του φαινοµένου, προτείνεται ο εµπλουτισµός της 

δραστηριότητας µε περιπτώσεις, που οι µαθητές γνωρίζουν και είναι πιθανόν ότι δεν 
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µπορούν να ερµηνεύσουν. Σαν παράδειγµα παρατίθεται το ερώτηµα “τι ακούει ακίνητος 

παρατηρητής, όταν πάνω απ’ αυτόν υπερίπταται αεροπλάνο µε υπερηχητική ταχύτητα;”. 

Μετά από συζήτηση και ανάλογο προβληµατισµό, ο διδάσκων µπορεί να οδηγήσει τους 

µαθητές στη σωστή απάντηση χρησιµοποιώντας ακόµη φωτογραφία ή video υπερηχητικής 

πτήσης (http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap010221.html και  

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap010221.html). Στη συνέχεια οι µαθητές µπορούν να 

επιβεβαιώσουν (ακούγοντας) την ορθότητα της απάντησής τους µε τη χρήση του applet 

http://library.thinkquest.org/19537/java/Doppler.html. 

Η παραπάνω διδακτική πρόταση, αναδεικνύει το σηµαντικό ρόλο που παίζει το διαδίκτυο, 

λόγω της άµεσης πρόσβασης, σε µεγάλης κλίµακας πληροφορία, που παρέχει. Ιδιαίτερη 

όµως προσοχή και δεξιότητες απαιτούνται από το διδάσκοντα για την αξιολόγηση της 

πληροφορίας που ανακτά και χρησιµοποιεί από το διαδίκτυο. Η αξιοποίηση – οποιασδήποτε 

µορφής – ψηφιακής πληροφορίας, απαιτεί κριτική στάση και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ελέγχου τόσο της επιστηµονικής της εγκυρότητας, όσο και της χρησιµότητάς της στο 

πλαίσιο µιας διδασκαλίας. 

Τέλος σηµειώνεται ότι η συµβολή του διαδικτύου δεν περιορίζεται µόνο στην άντληση 

ψηφιακής πληροφορίας, αλλά επεκτείνεται και σε δυνατότητες συνεργατικής µάθησης – 

στο πλαίσιο συγκεκριµένων project – µε τη συµµετοχή οµάδων µαθητών από διάφορα 

σχολεία, ακόµη και από διάφορα µέρη του κόσµου.  
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (MBL) DBLAB 3.2 ΤΗΣ FOURIER. 

Γενική περιγραφή και χρήση 

Το DBLAB 3.2 είναι ένα σύστηµα λήψης και επεξεργασίας µετρήσεων ποικίλων φυσικών 

µεγεθών  (θερµοκρασίας, ηλεκτρικού ρεύµατος, τάσης, µαγνητικού πεδίου, pH, πίεσης, 

δύναµης, απόστασης, φωτεινής έντασης κλπ). Η µέτρηση των φυσικών µεγεθών 

επιτυγχάνεται µέσω αισθητήρων. Οι µετρούµενες τιµές καταγράφονται και αποθηκεύονται 

από τον καταγραφέα και η επεξεργασία τους γίνεται από το λογισµικό του συστήµατος. Η 

χρηστική του αξία εστιάζεται κυρίως στη µελέτη φαινοµένων και συσχέτιση µεγεθών που 

µεταβάλλονται γρήγορα σε συνάρτηση µε το χρόνο, οπότε η διεξαγωγή µετρήσεων µε 

συµβατικές διατάξεις σχολικού εργαστηρίου δεν είναι εφικτή. Στις περιπτώσεις αυτές 

εντάσσονται, για παράδειγµα, τα φαινόµενα Η/Μ επαγωγής, η µελέτη ταλαντώσεων και 

άλλων κινήσεων, η ταλάντωση κυκλωµάτων RLC, η φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτών, η 

µελέτη κυκλωµάτων LC, η µέτρηση του pH και της θερµοκρασίας κατά την διαδικασία 

τιτλοδότησης ιοντικών διαλυµάτων κλπ.  

 

Περιγραφή του συστήµατος 

Το DBLAB 3.2 αποτελείται από τα εξής µέρη: 

4. Το σύνολο των αισθητήρων 

Το σύστηµα υποστηρίζει έναν ικανό αριθµό αισθητήρων. Το είδος των αισθητήρων και η 

αξιοπιστία τους συνάδουν µε τις πειραµατικές διαδικασίες που διεξάγονται στο σχολικό 

εργαστήριο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι αισθητήρες συνδέονται µε τον 

καταγραφέα (logger) του συστήµατος.  

5. Τον καταγραφέα 

Ο καταγραφέας είναι η µονάδα καταγραφής και αποθήκευσης των µετρήσεων που 

λαµβάνονται µε τους αισθητήρες. Εδώ, οι µετρήσεις καταχωρούνται σε ψηφιακή µορφή 

και διοχετεύονται προς το λογισµικό του συστήµατος, που έχει εγκατασταθεί σε έναν Η/Υ. 

Στον καταγραφέα µπορούν να συνδεθούν µέχρι έξι αισθητήρες. Η σύνδεση γίνεται µε τη 

σειρά στις θύρες 1, 2, 3, 1α, 2α, 3α του καταγραφέα (για σύνδεση άνω των τριών 

αισθητήρων χρησιµοποιούνται δίκλωνα καλώδια που περιέχονται στα παρελκυόµενα του 

συστήµατος). Η σύνδεση των αισθητήρων γίνεται µε τον καταγραφέα σε κατάσταση OFF. 

Όταν φέρουµε τον καταγραφέα σε κατάσταση ΟΝ, µπορούµε να επιλέξουµε τις επιθυµητές 

επιλογές µέτρησης (ρυθµό µετρήσεων, σύνολο µετρήσεων, κατάσταση σκανδαλισµού 

κλπ), από τα κουµπιά ελέγχου του καταγραφέα. Η επιλογή αυτή των ρυθµίσεων 
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χρησιµοποιείται συνήθως όταν η διεξαγωγή των µετρήσεων γίνεται σε χώρο 

αποµακρυσµένο από τον υπολογιστή, όπου έχουµε εγκαταστήσει το λογισµικό του 

συστήµατος και ο καταγραφέας δεν είναι συνδεδεµένος µε αυτόν. Οι ίδιες ρυθµίσεις, 

ωστόσο, συνήθως πραγµατοποιούνται από το λογισµικό του συστήµατος.  

Ο καταγραφέας συνδέεται µε σειριακή θύρα µε Η/Υ. Επίσης διαθέτει adaptor τροφοδοσίας, 

εναλλακτικά µε µπαταρία.  

 

6. Το λογισµικό του συστήµατος 

Το λογισµικό του DBLAB 3.2 εγκαθίσταται σε Η/Υ µε το CD που περιλαµβάνεται στο 

σύστηµα. Η ενεργοποίηση του λογισµικού του DBLAB 3.2 γίνεται αφού έχουν συνδεθεί οι 

αισθητήρες και ο καταγραφέας έχει τοποθετηθεί στη θέση ΟΝ.  

 

Επεξεργασία των δεδοµένων µε το λογισµικό του DBLAB 3.2 

6. Πίνακας ελέγχου. Από την εντολή «καταγραφέας – πίνακας ελέγχου» (εικόνα 1), 

ορίζουµε τους αισθητήρες που έχουµε συνδέσει στον καταγραφέα και προσδιορίζουµε το 

πλήθος των πειραµατικών σηµείων που θα πραγµατοποιήσει το σύστηµα, καθώς και το 

ρυθµό λήψης των µετρήσεων. Ο ορισµός των αισθητήρων στις αντίστοιχες θύρες γίνεται 

σύµφωνα  µε τις πραγµατικές συνδέσεις που έχουν προηγηθεί. Η έναρξη των µετρήσεων 

γίνεται µε την εντολή «Λήψη µετρήσεων». 
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7. Μενού «Προβολή». Στο µενού «Προβολή» ενεργοποιούµε εντολές που αφορούν 

στην επεξεργασία του πειραµατικού γραφήµατος:  

e. Μεγέθυνση τµήµατος του πειραµατικού γραφήµατος. Η επιλογή του τµήµατος 

γίνεται µε διπλό κλικ σε δύο σηµεία που οριοθετούν το τµήµα που επιθυµούµε να 

µεγεθύνουµε (εικόνα 2).  

f. Προσοµοίωση εκτέλεσης: Επαναλαµβάνει την εξέλιξη του φαινοµένου. 

g. Απεικόνιση y(x): Επιστρέφει το γράφηµα του φυσικού µεγέθους y συναρτήσει του 

x. Σηµειώνεται ότι τα αρχικά πειραµατικά γραφήµατα παρουσιάζουν τις µεταβολές των 

µετρουµένων φυσικών µεγεθών σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

h. Οθόνη – κλίµακα: Εντολές που αφορούν στην εµφάνιση των πειραµατικών 

γραφηµάτων και στην επιλογή κλίµακας των αξόνων.  

Εικόνα 1 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ       Επιµορφωτικό υλικό- Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 224 

8. Μενού «Ανάλυση». Περιέχονται εντολές που αφορούν στη µαθηµατική επεξεργασία 

των πειραµατικών δεδοµένων. Για παράδειγµα, όταν η σχέση των µετρουµένων µεγεθών 

είναι γραµµική, µπορούµε να προσδιορίσουµε την ευθεία των ελαχίστων τετραγώνων που 

διέρχεται από το σύνολο των πειραµατικών σηµείων («γραµµική παλινδρόµηση»), κλπ.  

9. Εντολή «Εξαγωγή» (από το µενού «Αρχείο»). µε την εντολή αυτή µπορούµε να 

µεταφέρουµε τις τιµές των µετρουµένων µεγεθών σε αρχείο τύπου cvs, που είναι 

αναγνωρίσιµο από το EXCEL. Στη συνέχεια, για να επεξεργαστούµε τα πειραµατικά 

δεδοµένα στο περιβάλλον του EXCEL, το ίδιο αρχείο πρέπει να αποθηκευτεί ως αρχείο xls.  

10. Παρατηρήσεις:  

6. Όταν ο αριθµός των πειραµατικών σηµείων ή ο ρυθµός των µετρήσεων είναι 

µεγάλος (πχ ~500 µετρήσεις ανά δευτερόλεπτο), τότε το σύστηµα δεν µπορεί να 

εµφανίσει το πειραµατικό γράφηµα σε πραγµατικό χρόνο. Για να εµφανιστεί το γράφηµα 

στην οθόνη ενεργοποιούµε, µετά το τέλος των µετρήσεων, την εντολή «Ανάκτηση 

δεδοµένων», από το µενού «Καταγραφέας». 

7. Εάν οι τιµές των αισθητήρων δεν είναι αξιόπιστες, µπορούµε να προβούµε σε 

επαναρύθµισή τους από το µενού «Καταγραφέας – Βαθµονόµηση αισθητήρων».  

8. Αν οι αισθητήρες που θέλουµε να ορίσουµε δεν περιλαµβάνονται στο σύνολο που 

υποστηρίζεται στον πίνακα ελέγχου, µπορούµε να τους ορίσουµε µε την εντολή 

«Καθορισµός νέων αισθητήρων» από το µενού «Καταγραφέας». 

Εικόνα 2 
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9. Ο αισθητήρας θέσης (διάστηµα) µπορεί να µετρά την απόσταση αντικειµένων που 

απέχουν από αυτόν απόσταση µεγαλύτερη των 0.4m. 

10. Εάν το λογισµικό δεν ανιχνεύει τον καταγραφέα, ενεργοποιούµε τις εντολές 

«Επανεκκίνηση επικοινωνίας» και «Ρυθµίσεις επικοινωνίας», από το µενού 

«Καταγραφέας». 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ DBLAB 3.2 ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ 

ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΑΞΙ∆ΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΓΙΟΥ 

ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

10. Συνθέτω την πειραµατική διάταξη, όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Συνδέω τον 

καταγραφέα µε σειριακή θύρα του Η/Υ, στον οποίο έχω εγκαταστήσει το λογισµικό του 

συστήµατος DBLAB 3.2. Τροφοδοτώ τον καταγραφέα µε συνεχή τάση 9Volt, µέσω του 

adaptor που περιέχεται στο σύστηµα.  

11. Συνδέω τον αισθητήρα θέσης στην είσοδο 1 του καταγραφέα (ο καταγραφέας 

πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση OFF).  

12. Θέτω τον καταγραφέα στην κατάσταση ΟΝ. Αφού ο καταγραφέας ολοκληρώσει τον 

αυτοέλεγχό του, ενεργοποιώ το εγκατεστηµένο στον Η/Υ λογισµικό του συστήµατος.  

13. Αφού το λογισµικό ανιχνεύσει τον καταγραφέα, ενεργοποιώ την εντολή «Πίνακας 

ελέγχου», από το µενού «Καταγραφέας». Στο παράθυρο του πίνακα ελέγχου, ορίζω τον 

αισθητήρα «∆ιάστηµα» στην είσοδο 1. (Οι δηλώσεις των αισθητήρων στο περιβάλλον του 

λογισµικού γίνονται σε αµφιµονοσήµαντη αντιστοιχία µε τις συνδέσεις των αισθητήρων 

που έχω κάνει στον καταγραφέα).  

14. Στο παράθυρο του πίνακα ελέγχου ορίζω το συνολικό αριθµό των µετρήσεων που 

θέλω να λάβει ο αισθητήρας και το ρυθµό των µετρήσεων ανά δευτερόλεπτο (βλέπε 

εικόνα 4:Στο παράδειγµα έχω επιλέξει 500 µετρήσεις µε ρυθµό 100 µετρήσεις ανά 

δευτερόλεπτο).  
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15. Αφήνω το αµαξίδιο να κινηθεί κατά µήκος του πλάγιου επιπέδου (φροντίζω η 

ελάχιστη απόστασή του από τον αισθητήρα θέσης να είναι µεγαλύτερη των 40cm) και 

ενεργοποιώ το πλήκτρο «Λήψη µετρήσεων». Το σύστηµα εµφανίζει τη γραφική 

παράσταση θέσης - χρόνου του αµαξιδίου.  

16. Οριοθετώ την περιοχή του γραφήµατος που αντιστοιχεί στην ευθύγραµµη οµαλά 

µεταβαλλόµενη κίνηση του αµαξιδίου, επιλέγοντας µε διπλό κλικ δύο σηµεία που την 

προσδιορίζουν. Από το µενού «Προβολή» επιλέγω την εντολή «µεγέθυνση» και έχω το 

αποτέλεσµα που φαίνεται στην εικόνα 5. Ο προσδιορισµός των επιλογών εµφάνισης του 

γραφήµατος (σηµεία, ή συνεχής γραµµή, εµφάνιση πλέγµατος, χρώµατα, κλπ), γίνεται 

στο παράθυρο που εµφανίζεται µε την ενεργοποίηση της εντολής «Οθόνη», από το µενού 

«Προβολή». Για να αλλάξω τις κλίµακες των αξόνων ενεργοποιώ την εντολή «Κλίµακα», 

επίσης από το µενού «Προβολή». 

17. Για να σχεδιάσω την «καλύτερη» παραβολή που διέρχεται από τα πειραµατικά 

σηµεία, ενεργοποιώ, από το µενού «Ανάλυση», την εντολή «Περισσότερα» και στο 

παράθυρο «Επεξεργασία», που εµφανίζεται, την εντολή «Τετραγωνική παλινδρόµηση» 

(εικόνα 6). Προκύπτει η εικόνα 7. Στο κάτω µέρος της εικόνας αναγράφεται η εξίσωση της 

ζητούµενης παραβολής.   

 

Εικόνα 4 
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Εικόνα 5 

18. Για να σχεδιάσω το γράφηµα της ταχύτητας του αµαξιδίου συναρτήσει του χρόνου, 

από το µενού «Ανάλυση» επιλέγω την εντολή «Παράγωγος» και στο προκύπτον παράθυρο 

την «τετραγωνική παλινδρόµηση» (εικόνα 8). Τότε εµφανίζεται το γράφηµα της εικόνας 9. 

Εικόνα 6 
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Εικόνα 7 

 

 

 

Εικόνα 8 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ MODELLUS 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Αντικείµενα άσκησης 

3  Προσοµοίωση ευθύγραµµων οµαλών κινήσεων 

3  Εµφάνιση διανυσµάτων 

3  ∆ηµιουργία γραφήµατος 

 

5. Στο παράθυρο µοντέλο πληκτρολογήστε τις δύο εξισώσεις, πιέστε το πλήκτρο 

«∆ιερµηνεία» και στη συνέχεια εισάγετε τις επιθυµητές τιµές Vo και α στο παράθυρο 

«Αρχικές συνθήκες». Πρέπει να είστε προσεκτικοί στην πληκτρολόγηση των εξισώσεων 

και λόγω κεκτηµένης ταχύτητας «µαυροπίνακα» να µην παραλείπετε να εισάγετε το 

σύµβολο «επί». 

 

6. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Παράθυρο � Νέα παρουσίαση και εισάγετε σφαίρα 

η οποία θα κινείται στον x µε βάση την εξίσωση S. Από το παράθυρο που εµφανίζεται µετά 

την εισαγωγή της σφαίρας τσεκάρετε στον πίνακα «Χαρακτηριστικά» την επιλογή «Ίχνη». 

Στη συνέχεια κάντε «κλικ» στο εικονίδιο του διανύσµατος και «συνδέστε» το στη σφαίρα. 

Από το παράθυρο που εµφανίζεται επιλέξτε µόνο οριζόντια συνιστώσα του διανύσµατος, V. 

Η σύνδεση διανύσµατος – σφαίρας γίνεται ως εξής: Κάντε «κλικ» στο εικονίδιο του 

διανύσµατος και στη συνέχεια χωρίς να πιέζετε το πλήκτρο του ποντικιού µεταφέρετε το 

δείκτη πάνω στη σφαίρα και παρατηρήστε ότι ο δείκτης αλλάζει σχήµα και γίνεται 

«κόµπος». Στην ερώτηση «σύνδεση µε αντικείµενο #…», απαντήστε καταφατικά και στη 

συνέχεια από το παράθυρο ελέγχου του διανύσµατος ορίστε µόνο οριζόντια συνιστώσα V 

και από τα χαρακτηριστικά επιλέξτε την εµφάνιση βέλους και τιµής.. 
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7. Η εµφάνιση γραφηµάτων στο παράθυρο «παρουσίαση» γίνεται µε επιλογή του 

αντίστοιχου εικονιδίου  του κατακόρυφου µενού, και προσδιορισµό των δύο αξόνων. 

Αν θεωρείτε ότι το µήκος του οριζόντιου άξονα είναι µικρό µπορείτε να το µεγαλώσετε. 

Εµφανίστε, µε δεξί κλικ στην αρχή των αξόνων, το παράθυρο ελέγχου του γραφήµατος 

και στη συνέχεια στην επιλογή κλίµακες µεταβάλετε για τον οριζόντιο άξονα το λόγο 1 

pixel = 1 σε 1 pixel = 0.1. Σηµειώνεται ότι όσο µικρότερος είναι ο αριθµός τόσο 

µεγαλύτερη η «µεγέθυνση» του άξονα.  

8. Για να εµφανίσετε τις τιµές S και V στο παράθυρο «παρουσίαση», πιέστε το 

εικονίδιο  και ορίστε την παράµετρο που θέλετε να εµφανίσετε. 
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ΠΛΑΓΙΑ ΒΟΛΗ 

MODELLUS 

Αντικείµενα άσκησης 

3  Ταυτόχρονη µελέτη διαφορετικών περιπτώσεων πλάγιας βολής 

3  ∆ηµιουργία πίνακα τιµών 

3  ∆ηµιουργία γραφήµατος 

3  Εξαγωγή πίνακα τιµών στο Excel 

3  Εξαγωγή γραφήµατος στο Word 

 

Άσκηση 

o ∆ηµιουργήσετε την προσοµοίωση - γράφηµα, όπως αυτή φαίνεται στο σχήµα και 

αποθηκεύστε την σε φάκελο της επιλογής σας. 

 

o Προσοµοιώστε το φαινόµενο για διαφορετικές γωνίες βολής, αρχικές ταχύτητες και 

επιταχύνσεις βαρύτητας.  

o Η σφαίρα θα πρέπει να σταµατάει µόλις αγγίζει το επίπεδο βολής 

o ∆ηµιουργήστε πίνακα τιµών όπου φαίνεται η µεταβολή του βεληνεκούς και του 

ύψους σε σχέση µε το χρόνο και εξάγετε τον εν λόγω πίνακα στο Excel και 

χρησιµοποιήστε τα δεδοµένα να κατασκευάσετε γραφήµατα y(x) και vy(x). 
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o ∆ηµιουργήστε τα γραφήµατα vx(t), vy(t), x(t) και y(t). Αντιγράψτε τα εν λόγω 

γραφήµατα σε ένα αρχείο Word.  

 

Βοήθεια 

12. Πληκτρολογήστε αρχικά τις εξισώσεις x(t), y(t), vx(t) και vy(t) (µε σύµβολα και 

όχι µε αριθµητικές τιµές) στο παράθυρο "µοντέλο" και πατήστε "∆ιερµηνεία". Στη συνέχεια 

δώστε τιµές στις εµπλεκόµενες παραµέτρους, στο παράθυρο "Αρχικές συνθήκες". 

13. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Παράθυρο � Νέα Παρουσίαση και στη συνέχεια 

από το κατακόρυφο µενού του συγκεκριµένου παράθυρου, επιλέξτε τη σφαίρα σαν 

αντικείµενο που θα εκτελέσει την πλάγια βολή. 

14. Μόλις τοποθετήσετε τη σφαίρα εµφανίζεται παράθυρο που σας ζητάει να καθορίστε 

τις συνιστώσες κίνησης x και y. 

15. Από το παράθυρο Έλεγχος πιέστε το πλήκτρο της εκκίνησης. Είστε ικανοποιηµένοι 

από το αποτέλεσµα; Αν όχι ελέγξτε τις τιµές που έχετε δώσει στις παραµέτρους (παράθυρο 

"Αρχικές συνθήκες") και τις ρυθµίσεις κίνησης (δεξί "κλικ" πάνω στη σφαίρα) 

16. Επιλέξτε ένα διάνυσµα και µετακινήστε το πάνω στη σφαίρα. Μόλις ο δείκτης του 

ποντικιού γίνει κόµπος πατήστε αριστερό "κλικ". Στην ερώτηση που ακολουθεί δώστε 

καταφατική απάντηση. Επιλέξτε τις συνιστώσες του διανύσµατος vx. Επαναλάβετε την 

παραπάνω διαδικασία για το διάνυσµα vy. 

17. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Περίπτωση → Προσθήκη και πληκτρολογήστε στις 

εµφανιζόµενες στήλες τις νέες τιµές των παραµέτρων.  

18. Στο παράθυρο της παρουσίασης παρατηρείστε ότι εµφανίζονται τόσα έγχρωµα 

πλήκτρα όσα και οι αντίστοιχες "περιπτώσεις". Τρέξτε την εφαρµογή και πιέστε όποιο 

πλήκτρο θέλετε. Η εφαρµογή "τρέχει" άµεσα λαµβάνοντας υπ' όψη τις παραµέτρους της 

αντίστοιχης περίπτωσης. 

19. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Παράθυρο → Νέος Πίνακας και επιλέξτε τις 

µεταβλητές της περίπτωσης που θέλετε να καταγράψετε. 

20. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Παράθυρο → Νέο γράφηµα και επιλέξτε τις 

µεταβλητές για τον κατακόρυφο και οριζόντιο άξονα αντίστοιχα. 

21. Για να χρησιµοποιήσετε το γράφηµα ή τον πίνακα τιµών σε άλλη εφαρµογή, πιέστε 

το εικονίδιο της αντιγραφής από το µενού του κάθε παράθυρου, ώστε η αντίστοιχη εικόνα 
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ή ο πίνακας τιµών να αποθηκευτεί στο clipboard και από εκεί να επικολληθεί σε όποια 

εφαρµογή θέλετε.  

22. Κατά την µεταφορά πίνακα τιµών στο Excel πρέπει να γίνει µετατροπή του 

δεκαδικού συµβόλου (.) του Modellus στο (,) του Excel. 

 

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 

 

MODELLUS 

Αντικείµενα άσκησης 

3  Προσοµοίωση ταλαντούµενου συστήµατος ελατηρίου - σφαίρας 

3  Εισαγωγή αντικειµένων στο παράθυρο παρουσίασης 

3  Κίνηση αντικειµένων 

3  Εισαγωγή γραµµής 

 

Άσκηση 

o ∆ηµιουργήσετε εφαρµογή από την οποία θα προκύπτει προσοµοίωση, όπως αυτή 
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του σχήµατος. 

 

o Σε νέο  παράθυρο παρουσίασης κατασκευάστε κοινό γράφηµα µεταβολής της 

κινητικής, δυναµικής και συνολικής ενέργειας σε συνάρτηση µε το χρόνο και την 

αποµάκρυνση. 

o Τροποποιήστε κατάλληλα το µοντέλο σας ώστε να µπορεί να προσοµοιωθεί και η 

περίπτωση της φθίνουσας ταλάντωσης (προσθέστε νέα περίπτωση) 

 

Βοήθεια 

9. Πληκτρολογήστε αρχικά τις εξισώσεις αποµάκρυνσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης 

(µε σύµβολα και όχι µε αριθµητικές τιµές) στο παράθυρο "µοντέλο" και πατήστε 

"∆ιερµηνεία". Στη συνέχεια δώστε τιµές στις εµπλεκόµενες παραµέτρους, στο παράθυρο 

"Αρχικές συνθήκες". 

10. Από τις επιλογές του “Ελέγχου”, επιλέξτε σαν µονάδα µέτρησης των γωνιών τα 

ακτίνια 

11. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Παράθυρο → Νέα παρουσίαση και στη συνέχεια 

από το κατακόρυφο µενού του συγκεκριµένου παράθυρου, επιλέξτε τη σφαίρα σαν 

αντικείµενο που θα εκτελέσει την ΑΑΤ. 

12. Μόλις τοποθετήσετε τη σφαίρα στο παράθυρο παρουσίασης εµφανίζεται µενού που 

σας ζητάει να καθορίστε τις συνιστώσες κίνησης x (Οριζόντια) και y (Κατακόρυφη). 

13. Από το κατακόρυφο µενού του παράθυρου παρουσίασης επιλέξτε το πλήκτρο 

εισαγωγής εικόνας (τρίτο από το τέλος) και στη συνέχεια κάντε αριστερό "κλικ" στο 

σηµείο του παράθυρου που θέλετε να εισάγετε την εικόνα. Εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο 

µε τίτλο "Εισαγωγή εικόνας". Πιέστε "Αναζήτηση" και από το φάκελο 

….\ModellusGr\Images επιλέξτε το αρχείο springh.bmp, στη συνέχεια πιέστε διαδοχικά 

δύο φορές τα πλήκτρα "ΟΚ" και ένα οριζόντιο ελατήριο εµφανίζεται στην οθόνη σας. 

14. Για να κινηθεί το ελατήριο πρέπει να ορίσετε τρόπο και παραµέτρους κίνησης. 

Κάντε δεξί "κλικ" πάνω στο ελατήριο, οπότε εµφανίζεται πάλι το παράθυρο "Εισαγωγή 

εικόνας ". Από τις επιλογές µε τον τίτλο "Αλλαγή" καθορίζετε τον τρόπο αλλαγής του 

(Αλλαγή µεγέθους από κάτω αριστερά) και κάτω από τις επιλογές οριζόντια και 

κατακόρυφα προσδιορίζετε τις συνιστώσες κίνησης. Το ελατήριο πρέπει να έχει σταθερή 

κατακόρυφη παράµετρο κίνησης, την οποία πρέπει να εισάγετε στο µοντέλο, π.χ. d=30, 

ενώ η οριζόντια παράµετρος πρέπει να περιλαµβάνει την εξίσωση της ΑΑΤ και το αρχικό 
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µήκος του ελατηρίου και πρέπει να εισαχθεί στο µοντέλο, π.χ. x_total=200+x. Αν όλα 

έχουν γίνει σωστά, όταν τρέχετε το µοντέλο πρέπει το ελατήριο να ταλαντώνεται µε τον 

ίδιο ρυθµό µε τη σφαίρα. Μετακινήστε τη σφαίρα στην άκρη του ελατηρίου και τα δύο 

σώµατα κινούνται ταυτόχρονα δίνοντας την αίσθηση του ταλαντούµενου συστήµατος. 

15. Για να δηµιουργήσετε γράφηµα στο παράθυρο παρουσίασης πρέπει να εισάγετε τη 

γραφίδα από το κατακόρυφο µενού και να ορίσετε τις δύο συνιστώσες κίνησής της. Θα 

πρέπει να προσαρµόσετε τις κλίµακες των δύο αξόνων ώστε να έχετε το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. 

16. Η εισαγωγή γραµµής και γενικότερα γεωµετρικών σχηµάτων γίνεται µε τη βοήθεια 

του τελευταίου πλήκτρου από το κατακόρυφο µενού του παράθυρου παρουσίασης. Η 

ακριβής γεωµετρία του σχήµατος καθορίζεται µε την επιλογή των κατάλληλων τιµών για 

τις συντεταγµένες των κορυφών του γεωµετρικού σχήµατος που έχετε επιλέξει. 
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ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

MODELLUS 

Αντικείµενα άσκησης 

3  ∆ηµιουργία εφαρµογής στις σύνθετες κινήσεις 

3  Εισαγωγή αντικειµένων και γεωµετρικών σχηµάτων στο animation window 

 

Άσκηση 

o ∆ηµιουργήστε προσοµοίωση της κίνησης µιας βάρκας η οποία κινείται κάθετα σε 

σχέση µε το ρεύµα ενός ποταµού. Εξετάστε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση το 

διάνυσµα της ταχύτητας της βάρκας παραµένει σταθερό, ενώ στη δεύτερη αυξάνει µε 

σταθερό ρυθµό. 

 

Βοήθεια 

6. Η εισαγωγή γραµµής και γενικότερα γεωµετρικών σχηµάτων γίνεται µε τη βοήθεια 

του τελευταίου πλήκτρου από το κατακόρυφο µενού του παράθυρου προσοµοίωσης. 

Επιλέξτε τον αριθµό των κορυφών του γεωµετρικού σχήµατος που θέλετε να εισάγετε 

(Πλήθος σηµείων) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Τοποθέτηση για να ορίσετε τις 
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συντεταγµένες των κορυφών του πολυγώνου. Προτείνονται τα παρακάτω ζεύγη τιµών 

(15, -15), (-15, -15), (-15, 15), (0, 40) και (15, 15).  

7. Στο παράθυρο µοντέλο πρέπει να εισάγετε τις εξισώσεις µετατόπισης των νερών 

του ποταµού και της βάρκας, έστω tvx r ⋅=  και 2

2

1
y tatvo ⋅⋅+⋅=  αντίστοιχα και την 

εξίσωση ταχύτητας της βάρκας tavv ob ⋅+=  ή αν προτιµάτε 
dt

dy
vb =  

8. Για να κινούνται τα διανύσµατα που δηλώνουν την φορά της κίνησης των νερών 

του ποταµού, πρέπει από το παράθυρο εισαγωγής διανυσµάτων να ορίσετε οριζόντια τιµή 

την ταχύτητα του ποταµού vr και στην επιλογή Αρχή να επιλέξτε την εξίσωση κίνησης των 

νερών του ποταµού, x. 

9. Για να κινηθεί η βάρκα πρέπει να προσδιοριστούν οι συνιστώσες κίνησης x και y. 

Κάντε δεξί κλικ στο πολύγωνο-βάρκα και στις επιλογές Αρχή, επιλέξτε οριζόντια x και 

κατακόρυφα y. 

10. Κάντε την προσοµοίωση να σταµατάει µόλις η βάρκα προσεγγίζει στην απέναντι 

όχθη. 

Με το εργαλείο µέτρησης απόστασης µετρήστε την απόσταση από την πλώρη της βάρκας 

µέχρι την απέναντι όχθη και χρησιµοποιήστε την συγκεκριµένη τιµή για να εισάγετε την 

παρακάτω εντολή. If(y>264)then(stop(y=264)) 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ INTERACTIVE PHYSICS 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡ8 

Βήµα 1: Ξεκινώντας µε το Interactive Physics 

4. Από το µενού Έναρξη, Προγράµµατα και Interactive Physics 2000 ξεκινήστε το 

πρόγραµµα 

5. Κάτω από την επιλογή Θέαση επιλέξτε Χώρος εργασίας.... 

6. Στο πλαίσιο Πλοήγηση επιλέξτε Γραµµές πλέγµατος και κλείσιµο 

Βήµα 2: Ένα κιβώτιο που πέφτει... 

4. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το ορθογώνιο, κάντε κλικ στην επιφάνεια 

εργασίας και σύρετε τον κέρσορα. Μόλις δηµιουργήσατε ένα ορθογώνιο 

5. Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο εκκίνησης για να ξεκινήσει η προσοµοίωση 

6. Για να σταµατήσει η προσοµοίωση κάντε κλικ οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας 

και φέρτε το αντικείµενο στην αρχική του θέση µε το πλήκτρο της επαναφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
8 Η συγκεκριµένη – τροποποιηµένη - δραστηριότητα προέρχεται από το δικτυακό τόµο της κατασκευάστριας 
εταιρείας www.interactivephysics.com 

Εκκίνηση Επαναφορά 
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Βήµα 3: Προσθέτοντας το διάνυσµα της ταχύτητας 

5. Κάντε αριστερό κλικ στο ορθογώνιο 

6. Από το µενού Ορισµός, επιλέξτε ∆ιανύσµατα και µετά ταχύτητα 

7. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε τη µεταβολή του διανύσµατος 

8. Επαναφέρετε την εφαρµογή στην αρχική της κατάσταση 

Βήµα 4: Μετατρέψτε το ορθογώνιο σε εκκρεµές 

4. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε άρθρωση µε πείρο και "καρφώστε" το 

ορθογώνιο από την πάνω αριστερή γωνία του στην επιφάνεια εργασίας,  κάνοντας κλικ 

στο σηµείο που θέλετε 

5. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε την κίνηση του εκκρεµούς 

6. Επαναφέρετε την εφαρµογή στην αρχική της κατάσταση 

Βήµα 5: Αλλάξτε την εµφάνιση του ορθογωνίου  

4. Κάντε αριστερό κλικ στο ορθογώνιο 

5. Από το µενού Παράθυρο, επιλέξτε Εµφάνιση και Εµφάνιση κέντρου µάζας και 

στη συνέχεια χρώµα γεµίσµατος 

6. Τρέξτε την εφαρµογή σας 

Βήµα 6: ∆ηµιουργήστε γράφηµα 

6.  Κάντε αριστερό κλικ στο ορθογώνιο 

7. Από το µενού Μέτρηση, επιλέξτε Θέση και Γραφική παράσταση στροφής 

8. Τρέξτε την εφαρµογή σας 
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9. Αλλάξτε τη µορφή απεικόνισης των δεδοµένων σε ραβδόγραµµα ή αριθµούς 

κάνοντας κλικ στο βέλος στην πάνω αριστερή γωνία του γραφήµατος ακόµη και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της προσοµοίωσης 

10. Για να µεγαλώσετε το γράφηµα κάντε κλικ και σύρτε την κάτω δεξιά γωνία του 

Βήµα 7: Αλλάξτε τη βαρύτητα 

3. Από το µενού Μικρόκοσµος, επιλέξτε Βαρύτητα και µε τη βοήθεια του δροµέα 

µεταβάλετε την τιµή της  

4. Τρέξτε την εφαρµογή σας και παρατηρήστε τη µεταβολή 

Βήµα 8: Προσθέστε αντίσταση του αέρα 

3. Από το µενού Μικρόκοσµος, επιλέξτε Αντίσταση του αέρα,  και συνήθης. 

Παρατηρήστε ότι εµφανίζεται δροµέας τον οποίο µπορείτε να µετακινήσετε και να 

µεταβάλετε την τιµή της αντίστασης του αέρα. Επιλέξτε τιµή 1 Κg/(m*sec)  

4. Τρέξτε την εφαρµογή σας και παρατηρήστε την προσοµοίωση και το γράφηµα 

Βήµα 9: Προσθέστε ελατήριο 

∆ιακόπτης αλλαγής της µορφής της αναπαράστασης 
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3. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το εικονίδιο µε το ελατήριο. Καρφώστε το 

ελατήριο στο ορθογώνιο κάνοντας κλικ στην πάνω δεξιά γωνία στη συνέχεια στερεώστε 

την άλλη άκρη του σε ένα σηµείο πάνω στην επιφάνεια εργασίας. 

4. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε την κίνηση του εκκρεµούς 

Βήµα 10: Ελέγξτε το ελατήριο 

6. Κάντε αριστερό κλικ στο ελατήριο 

7. Από το µενού Ορισµός, επιλέξτε Νέο Εργαλείο Ελέγχου και µετά σταθερά 

ελατηρίου. Εµφανίζετε ένας δροµέας στο αριστερό τµήµα της οθόνης  

8. Με κλικ και σύρσιµο µετακινήστε τον σε όποια θέση θέλετε 

9. Τρέξτε την εφαρµογή σας και παρατηρήστε την προσοµοίωση και το γράφηµα 

10. Μετακινήστε τον κέρσορα στο περίγραµµα του δροµέα µέχρι να αλλάξει το σχήµα 

του σε σταυρό. Κάντε διπλό αριστερό κλικ και θα εµφανιστεί µενού µε τη βοήθεια του 

οποίου θα µπορείτε να αλλάξετε τη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή της σταθεράς του 

ελατηρίου  
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ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 

INTERACTIVE PHYSICS 

Βήµα 1: Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο τρίγωνο 

4. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το Πολύγωνο, κάντε κλικ στην επιφάνεια 

εργασίας και δηµιουργήστε ένα ορθογώνιο τρίγωνο µε τις κορυφές του στα σηµεία τοµής 

του πλέγµατος. 

5. Με τον ίδιο τρόπο σχεδιάστε πάνω από το ορθογώνιο τρίγωνο ένα τετράγωνο. 

6. Αγκυρώστε το τρίγωνο και τρέξτε την εφαρµογή. 

 

Βήµα 2: Αλλάξτε σύστηµα αναφοράς 

5. Κάντε αριστερό κλικ στο τετράγωνο 

6. Από το µενού Θέαση, επιλέξτε Νέο σύστηµα αναφοράς και µετά ΟΚ 

7. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε την αλλαγή 
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8. Επαναφέρετε την εφαρµογή στην αρχική της κατάσταση και το σύστηµα αναφοράς 

στο τρίγωνο 

Βήµα 3: Ακουµπήστε το τετράγωνο πάνω στο κεκλιµένο επίπεδο 

8. Με κλικ και σύρσιµο µεταφέρετε το τετράγωνο ώστε να ακουµπάει στο κεκλιµένο 

επίπεδο. 

9. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε ότι το τετράγωνο αναπηδάει και µετά 

ολισθαίνει. 

10. Επιλέξτε και τα δύο αντικείµενα µε κλικ έχοντας ταυτόχρονα πατηµένο το πλήκτρο 

"Shift". 

11. Από το µενού Αντικείµενο, επιλέξτε Τριβή και µετακινώντας τον δροµέα επιλέξτε 

τιµή ίση µε 0,7 

12. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε ότι το τετράγωνο δεν ολισθαίνει 

13. Από το µενού Μικρόκοσµος, επιλέξτε Έναρξη από εδώ 

14. Επαναφέρετε την εφαρµογή στην αρχική της κατάσταση 

Βήµα 4: Εµφάνιση διανυσµάτων  

5. Κάντε αριστερό κλικ στο τετράγωνο 

6. Από το µενού Ορισµός, επιλέξτε ∆ιανύσµατα και ∆ύναµη Βαρύτητας, ∆ύναµη 

Επαφής και ∆ύναµη τριβής  

7. Τρέξτε την εφαρµογή σας 

8. Αν θέλετε τα διανύσµατά σας να εµφανίζονται στο κέντρο µάζας του σώµατος επιλέξτε 

Ορισµός και Εµφάνιση διανύσµατος 

Βήµα 5: Αλλάξτε συντελεστές τριβής 

4. Κάντε διπλό αριστερό κλικ στο τετράγωνο 

5. Στο εµφανιζόµενο παράθυρο "Ιδιότητες", πληκτρολογήστε 0.4 και 0.3 για στατική 

και κινητική τριβή αντίστοιχα 

6. Τρέξτε την εφαρµογή σας και παρατηρήστε το τετράγωνο να κινείται ....και να 

πέφτει. 
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Βήµα 6: Ελέγξτε τη διάρκεια προσοµοίωσης 

7. Από το µενού Μέτρηση, επιλέξτε Χρόνος  

8. Τρέξτε την εφαρµογή και σταµατήστε τη µόλις το τετράγωνο φύγει από το 

κεκλιµένο επίπεδο. 

9. Πιέστε τα πλήκτρα του κασετόφωνου (στο κάτω αριστερό τµήµα της οθόνης) για 

βήµα - βήµα προσοµοίωση 

10. Καταγράψτε τη χρονική στιγµή που θέλετε να σταµατήσει η προσοµοίωση (π.χ. 

2.45) 

11. Επαναφέρετε την εφαρµογή στην αρχική της κατάσταση και από το µενού 

Μικρόκοσµος, επιλέξτε Έλεγχος παύσης και Νέα συνθήκη. Πληκτρολογήστε την τιµή 

2.45 στο δεύτερο µέλος της ανισότητας. 

12. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε ότι η εφαρµογή σταµατάει µόλις ο µετρητής 

ξεπεράσει την τιµή 2.45 

Βήµα 7:  Μπορείτε να ενώσετε το αντικείµενο µε σκοινί και τροχαλία και να 

κρεµάσετε ένα βάρος ώστε το αντικείµενο να ολισθαίνει προς τα πάνω; 

 

Άσκηση:  Κατασκευάστε προσοµοίωση ολίσθησης ορθογωνίου πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. 

Το ορθογώνιο αρχικά ηρεµεί και πάνω του ασκείται µεταβαλλόµενη δύναµη, οπότε κάποια 

στιγµή αρχίζει να κινείται επιταχυνόµενο. Στη συνέχεια 

IV. δηµιουργείστε το διάγραµµα της δύναµης τριβής σε συνάρτηση µε το χρόνο  

V. εµφανίστε τα διανύσµατα των δυνάµεων πάνω στο κινούµενο αντικείµενο 

VI. εισάγετε περιορισµό ώστε η προσοµοίωση να σταµατάει πριν την πτώση του 

ορθογωνίου από το οριζόντιο δάπεδο. 
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ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 

 

INTERACTIVE PHYSICS 

Βήµα 1: Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο 

5. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το Ορθογώνιο, κάντε κλικ στην επιφάνεια 

εργασίας και δηµιουργήστε ένα αρκετά µεγάλο σχήµα µέσα στα όρια του οποίου θα 

ορίζεται το µαγνητικό πεδίο. 

6. Από το κεντρικό µενού επιλέξτε Παράθυρο, Εµφάνιση και στις επιλογές Γέµισµα 

στο Χρώµα επιλέξτε το λευκό και στο Σχέδιο "no". 

7. Αριστερά του πλαισίου δηµιουργήστε µικρή σφαίρα και δώστε της κάποια τιµή 

οριζόντιας αρχικής ταχύτητας 

8. Τρέξτε την προσοµοίωση και δείτε τη σφαίρα να εκτελεί οριζόντια βολή και να 

προσκρούει στο ορθογώνιο που πέφτει. 

Βήµα 2: Αποτρέψτε τη σύγκρουση σφαίρας - πλαισίου, καταργήστε το βαρυτικό 

πεδίο και το φορτίο του πλαισίου 

7. Επιλέξτε το ορθογώνιο και τη σφαίρα 

8. Από το µενού Αντικείµενο, επιλέξτε Αποφυγή σύγκρουσης 

9. Από το µενού Μικρόκοσµος, επιλέξτε Βαρύτητα και καµία 

10. Επιλέξτε το ορθογώνιο και από το µενού Παράθυρο, Ιδιότητες πληκτρολογήστε 

µηδενική τιµή στο πλαίσιο εισαγωγής της τιµής του φορτίου 

11. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε ότι η σφαίρα δεν συγκρούεται µε το πλαίσιο 

Βήµα 3: ∆ηµιουργήστε δροµέα ελέγχου του φορτίου της σφαίρας 

3. Κάντε αριστερό κλικ στη σφαίρα 

4. Από το µενού Ορισµός, επιλέξτε Νέο εργαλείο ελέγχου και Φορτίο. Παρατηρήστε 

ότι στο αριστερό τµήµα της οθόνης εµφανίζετε ένας κατακόρυφος µεταβολέας. Κάντε κλικ 

και από το µενού παράθυρο επιλέξτε ιδιότητες και ορίστε µέγιστη και ελάχιστη τιµή  

Βήµα 4: Περιορίστε το σταθερό µαγνητικό πεδίο µέσα στα όρια του πλαισίου 

5. Από το µενού Μικρόκοσµος, επιλέξτε Πεδίο της δύναµης και πεδίο 
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6. Τρέξτε την εφαρµογή σας και παρατηρήστε (λόγω της κίνησης του σωµατιδίου) ότι 

το πεδίο καταλαµβάνει όλη την οθόνη 

7. Κάντε κλικ στην αριστερή πλευρά του πλαισίου και σηµειώστε την οριζόντια 

συνιστώσα θέσης (x = ......).  

8. Επιλέξτε τη σφαίρα και από το µενού Παράθυρο, Ιδιότητες πληκτρολογήστε στο 

πλαίσιο εισαγωγής της τιµής του φορτίου την εντολή  if(body[2].p.x>_,Input[3],0). 

Όπου υπάρχει το σύµβολο _ πρέπει να εισάγετε την τιµή που αντιστοιχεί στη δική σας 

εφαρµογή. 

12. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε ότι η σφαίρα εκτελεί κυκλική τροχιά από τη 

στιγµή που εισέρχεται στο πλαίσιο. 

Βήµα 5: Εµφάνιση διανυσµάτων  και ίχνους τροχιάς 

5. Κάντε αριστερό κλικ στη σφαίρα 

6. Από το µενού Ορισµός, επιλέξτε ∆ιανύσµατα και Ταχύτητα, και Πεδίο της 

∆ύναµης  

7. Από το µενού Παράθυρο, επιλέξτε εµφάνιση και εµφάνιση ίχνους 

περιγράµµατος και Σύνδεση ιχνών 

8. Τρέξτε την εφαρµογή σας 

Βήµα 6: Εισαγωγή  πλήκτρου διαγραφής ίχνους τροχιάς  

3. Κάντε αριστερό κλικ στη σφαίρα 

4. Από το µενού Ορισµός, επιλέξτε Νέο κουµπί και κουµπί καταλόγου επιλογών. 

Από το εµφανιζόµενο µενού επιλέξτε  Αυτόµατη εξάλειψη ίχνους 
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Βήµα 7: Εµφανίστε µετρητές 

2. Από το µενού Μέτρηση, επιλέξτε τις παραµέτρους που οι τιµές τους θέλετε να 

εµφανίζονται στην οθόνη  

Βήµα 8:  Η τιµή του µαγνητικού πεδίου µεταβάλλεται αρµονικά 

4. Αποθηκεύστε την εφαρµογή σας σε φάκελο που θα βρίσκεται µέσα στα "Έγγραφά 

µου" 

5. Από το µενού µικρόκοσµος επιλέξτε πεδίο της δύναµης, οπότε εµφανίζεται το 

παρακάτω παράθυρο. Στους υφιστάµενους µαθηµατικούς τύπους (Fx και Fy) 

πληκτρολογείστε *sin(5*t) 

6. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε το αποτέλεσµα 
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ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

INTERACTIVE PHYSICS 

Βήµα 1: Σχεδιάστε τρία ορθογώνια σώµατα µε διαφορετικές µάζες 

6. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το Ορθογώνιο, κάντε κλικ στην επιφάνεια 

εργασίας και δηµιουργήστε ένα ορθογώνιο. 

7. Ακριβώς από κάτω δηµιουργήστε ακόµη δύο – διαφορετικού µεγέθους - ορθογώνια 

8. Από την επιλογή Παράθυρο, Εµφάνιση επιλέξτε, την εµφάνιση του κέντρου µάζας 

και για τα τρία σώµατα και ορίστε διαφορετικό  χρώµα και γέµισµα για κάθε ένα από αυτά 

9. Από το µενού ιδιότητες ορίστε τιµές µάζες 1, 2 και 3 Kg αντίστοιχα 

10. Απενεργοποιήστε το βαρυτικό πεδίο 
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Βήµα 2: Ορίστε την απόσταση d  

4. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το Ορθογώνιο, κάντε κλικ στην επιφάνεια 

εργασίας και δηµιουργήστε ένα ορθογώνιο µε πολύ µικρό µήκος των δύο απέναντι 

πλευρών. Για να το πετύχετε καλύτερα µπορείτε να µεγενθύνετε την επιφάνεια εργασίας 

5. Επιλέξτε το εργαλείο γραφής κειµένου και πληκτρολογήστε d, όπως φαίνεται στο 

σχήµα 

6. Γράψτε το κείµενο που φαίνεται στο σχήµα 

Βήµα 3: Ασκείστε δύναµη  

7. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το εργαλείο της δύναµης και ασκείστε και στα 

τρία σώµατα οριζόντια δύναµη, όπως φαίνεται στο σχήµα 

8. Αφού επιλέξετε την πρώτη δύναµη, από το µενού Ορισµός, Νέο εργαλείο 

ελέγχου, επιλέξτε ∆ύναµη Χ για να εισάγετε ένα µεταβολέα ελέγχου της ασκούµενης 

δύναµης 

9. Προσδιορίστε την τιµή του x του αριστερού τµήµατος του d, έστω -1 
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10. Κάντε διπλό κλικ στο πρώτο διάνυσµα της εξωτερικής δύναµης και στο παράθυρο Fx 

πληκτρολογήστε if(body[1].p.x>-1 ,Input[1],0). Για να εισάγετε το όνοµα Input[1], 

αυτό πρέπει να αντιστοιχεί στο πρώτο ορθογώνιο  

11. Κάντε το ίδιο και για τα υπόλοιπα διανύσµατα, αλλάζοντας τον όνοµα Input[1] 

12. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε ότι παύει να ασκείται δύναµη µετά από το x 

που έχετε ορίσει 

Βήµα 4: ∆ηµιουργήστε γράφηµα Ε(t) 

6. Κάντε αριστερό κλικ στο πρώτο σώµα 

7. Από το µενού Μέτρηση επιλέξτε Κινητική ενέργεια και Μεταφορική 

8. Τρέξτε την εφαρµογή και παρατηρήστε το γράφηµα του πρώτου σώµατος 

9. Επιλέξτε το γράφηµα και στο παράθυρο των ιδιοτήτων πληκτρολογήστε στην ετικέτα 

το όνοµα που θέλετε για το δεύτερο και τρίτο γράφηµα αντίστοιχα, πατώντας το πλήκτρο 

Enter κάθε φορά. Εισάγετε τις δύο νέες εξισώσεις προσέχοντας τα ονόµατα των 

αντικειµένων σας. 

10. Μορφοποιήστε το γράφηµα ώστε να µην αλλάξει η κλίµακα των αξόνων του 
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ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 

INTERACTIVE PHYSICS 

Βήµα 1: Σχεδιάστε έναν περιστρεφόµενο κύκλο 

5. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε τον Κύκλο και δηµιουργήστε έναν σχετικά 

µεγάλου µεγέθους 

6. Χρησιµοποιείστε την άρθρωση µε πείρο και στερεώστε το κέντρο του κύκλου 

7. Αφού επιλέξετε τον δίσκο, από την επιλογή Ορισµός, Νέο εργαλείο ελέγχου 

επιλέξτε Αρχική περιστροφική ταχύτητα 

8. Τρέξτε την εφαρµογή 

 

Βήµα 2: Εισαγωγή περιστρεφόµενης δύναµης  

4. Με κλικ και σύρσιµο εισάγετε την εξωτερική δύναµη όπως φαίνεται στο σχήµα 

(κάθετη στην ακτίνα του κύκλου) 

5. Επιλέξτε τη δύναµη και από το µενού Ορισµός, Νέο εργαλείο ελέγχου επιλέξτε 

∆ύναµη Χ ή Υ. 
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6. Εµφανίστε το παράθυρο των ιδιοτήτων της δύναµης και επιλέξτε Πολικές και 

Περιστροφή µε το σώµα. Αντικαταστήστε την αριθµητική τιµή του µέτρου µε την 

παράµετρο Input[x], όπου x ο αριθµός της παραµέτρου σας. 

Βήµα 3: Εµφάνιση διανυσµάτων ταχύτητας κατά µήκος της ακτίνας  

4. Από το κατακόρυφο µενού επιλέξτε το εικονίδιο του σηµειακού στοιχείου και κάντε 

κλικ σε διαφορετικά σηµεία της ακτίνας 

5. Αφού τοποθετήσετε όσα σηµειακά στοιχεία θέλετε, επιλέξτε τα (πατώντας το 

πλήκτρο Shift) και από το µενού Ορισµός, ∆ιανύσµατα, επιλέξτε ταχύτητα και 

επιτάχυνση. 

6. Αφού επιλέξετε τη σφαίρα, από το µενού Μέτρηση εµφανίστε µετρητές παρµέτρων 

της επιλογής σας και από το µενού Παράθυρο, Εµφάνιση τροποποιήστε την εµφάνισή 

τους και το όνοµά τους. 

Βήµα 4: Κλείστε (αφού αποθηκεύσετε) την εφαρµογή σας και ανοίξτε νέα 

(Αρχείο ���� ∆ηµιουργία) 

2. Φτιάξτε το αυτοκινητάκι που φαίνεται στο σχήµα µε δυνατότητα κίνησης προς τα 

εµπρός και προς τα πίσω 
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ΠΕΙΡΑΜΑ THOMSON 

 

INTERACTIVE PHYSICS 

Βήµα 1: Σχεδιάστε το περιβάλλον του πειράµατος Thomson 

6. Με τη βοήθεια του εργαλείου ζωγραφικής δηµιουργήστε στο Word την περιοχή – των 

κάθετα διασταυρούµενων – ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου 

7. Αντιγράψτε την εικόνα στο πρόχειρο (clipboard) και επικολλήστε την στην επιφάνεια 

εργασίας του ΙΡ στην οποία έχετε εµφανίσει άξονες, χάρακες και πλέγµα. Επικολλήστε 

την εικόνα έτσι ώστε η αριστερή της πλευρά να είναι στο χ = 5 

8. Στην αρχή των αξόνων εισάγεται σφαίρα ακτίνας 0,05 m 

9. Κατασκευάστε τα ορθογώνια όπως φαίνονται στο σχήµα 

10. Απενεργοποιήστε το βαρυτικό πεδίο και αγκυρώστε το ορθογώνιο που βρίσκεται στο 

δεξί µέρος του πεδίου 

 

Βήµα 2: Εισαγωγή ιδιοτήτων πεδίων  

3. Από το µενού Μικρόκοσµος ���� Πεδίο δύναµης επιλέξτε µαγνητικό πεδίο 

δύναµης και τροποποιήστε τις εξισώσεις ώστε το µαγνητικό πεδίο να είναι σε µΤ και στον 

κατακόρυφο άξονα να επιδρά και η δύναµη που προέρχεται από το ηλεκτρικό πεδίο. Τα 
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δύο πεδία µεταβάλλουν τις τιµές τους µε τη βοήθεια δύο µεταβολέων (Input[6] και 

Input[8]) 

 

Βήµα 3: Εισάγετε τις ιδιότητες του ηλεκτρονίου 

2. Επιλέξτε τη σφαίρα – ηλεκτρόνιο και από το µενού ιδιότητες εισάγετε τιµή µάζας 

9,11 10-31. Για να επιδρούν τα δύο πεδία στο ηλεκτρόνιο µετά την εισοδό του στην 

περιοχή τους, αυτό πρέπει να «αποκτά» το φορτίο του µετά την εισόδό του στην εν λόγω 

περιοχή. Για να το πετύχετε αυτό πρέπει να εισάγετε εξίσωση ελέγχου του φορτίου, όπως 

φαίνεται στο σχήµα. 
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4. Για να αποκτήσει το ηλεκτρόνιο την οριζόντια ταχύτητα λόγω της ύπαρξης του 

οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου εισάγεται ο τύπος, 
e

e
x

m

Vq
V

2
= . Σηµειώνεται ότι η διαφορά 

δυναµικού eεισάγεται από το µεταβολέα Input[9] 

Βήµα 4: Ρύθµιση ακρίβειας προσοµοίωσης 

3. Για να είναι το αποτέλεσµα της προσοµοίωσης ικανοποιητικό, από το µενού 

Μικρόκοσµος ���� Ακρίβεια ρυθµίστε το βήµα του κινούµενου σχεδίου σε 5 10-10. 

4. Τρέξτε, αποθηκεύστε και κλείστε την προσοµοίωσή σας. 
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ΤΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

INTERACTIVE PHYSICS 

1. Σχεδιάστε την προσοµοίωση που περιγράφεται στην Άσκηση 4.47 του βιβλίου 

της Φυσικής της θετικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου 

 

 

 

6. ∆ηµιουργήστε το περιστρεφόµενο 

σύστηµα διατηρώντας τα µεγέθη της 

άσκησης. 

7. Το σύστηµα θα περιστρέφεται µε τη 

βοήθεια κινητήρα 

8. Η γωνιακή ταχύτητα του κινητήρα θα 

ελέγχεται από ένα µεταβολέα µε εύρος τιµών 

0 – 25 rad/s 

9. ∆ηµιουργήστε µετρητή όπου θα καταγράφεται η στροφορµή του συστήµατος. 

Επιλέξτε µία σφαίρα και από το µενού µέτρηση επιλέξτε όποιο µέγεθος θέλετε. Από το 

µενού ιδιότητες πληκτρολογήστε τον τύπο 

 L = 0,8 (m1 v1+2m2 v2), στη γλώσσα του ΙΡ, δηλ.  

0.8*(Body[2].mass * |Body[2].v|+ 2*Body[6].mass * |Body[6].v|) 

10. Η τιµή της στροφορµής συµφωνεί µε αυτή που δίνεται στην άσκηση του βιβλίου; 
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4. Σχεδιάστε την προσοµοίωση που περιγράφεται στην Άσκηση 4.70 του βιβλίου 

της Φυσικής της θετικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου 

 

 

7. ∆ηµιουργήστε τις αντίρροπα περιστρεφόµενους κυλίνδρους, και τοποθετήστε – 

συµµετρικά πάνω σ΄ αυτούς, σανίδα, όπως στο σχήµα. 

8. Οι κύλινδροι θα περιστρέφονται µε τη βοήθεια κινητήρων 

9. Η γωνιακή ταχύτητα των κινητήρων θα ελέγχεται από δύο µεταβολείς 

10. Η µετατόπιση της σανίδας από τη θέση ισορροπίας της, θα γίνεται µε τη βοήθεια 

εξωτερικής δύναµης, η οποία θα ασκείται στο αριστερό τµήµα της σανίδας, από το 5ο µέχρι 

το 6ο δευτερόλεπτο. Από το µενού των ιδιοτήτων της εξωτερικής δύναµης και στο 

παράθυρο Fx θα πληκτρολογήσετε if(and (5<t, t<6), 8, 0), όπου 8 (σε Ν) το µέτρο της 

δύναµης 

11. Εισάγετε ένα µεταβολέα ο οποίος θα ελέγχει το συντελεστή τριβής µεταξύ κυλίνδρων 

και σανίδας. 

12. Εισάγετε ένα µετρητή της οριζόντιας θέσης της σανίδας, ώστε να φανεί η περιοδικός 

χαρακτήρας της κίνησής και δηµιουργήστε ένα µετρητή της περιόδου της ταλάντωσης ο 

οποίος θα υπολογίζει την ταλάντωση από τον τύπο 
g

d

µ
π

2
2 . Με βάση τις παραµέτρους 

της συγκεκριµένης προσοµοίωσης, ο τύπος γράφεται:  

2*pi*sqrt(4/(2*input[9]*9.81)) 
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5. Σχεδιάστε την προσοµοίωση που περιγράφεται στην Άσκηση 4.57 του βιβλίου 

της Φυσικής της θετικής κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου 

 

 

2. Η εξωτερική δύναµη που ασκείται στον τροχό είναι µεταβαλλόµενη. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕΠ 

Το λογισµικό "ΣΕΠ” (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) αποτελείται από τα εικονικά 

εργαστήρια “Θερµότητας” και “Θερµοδυναµικής” και από την “βιβλιοθήκη” που περιέχει 

πολυµεσικό υλικό. 

Στο εργαστήριο Θερµότητας, διατίθενται 38 πειράµατα, σε 7 ενότητες, µε αντίστοιχα 

Φύλλα Εργασίας. Σε κάθε Φύλλο Εργασίας αντιστοιχεί και ένα .lab αρχείο του 

προγράµµατος. 

Στο εργαστήριο Θερµοδυναµικής διατίθενται 11 έτοιµα (ως προς τις αρχικές συνθήκες) 

πειράµατα σε µορφή αρχείων .lab, τα οποία ταξινοµούνται στις εξής θεµατικές ενότητες: 

ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΘΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

Στο εικονικό εργαστήριο θερµοδυναµικής, παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης ισόχωρων, 

ισοβαρών, ισόθερµων και αδιαβατικών µεταβολών ιδανικών και πραγµατικών αερίων, µε 

το χειρισµό των κατάλληλων χειριστηρίων. Οι παρατηρούµενες µεταβολές καταγράφονται 

συνεχώς σε µετρητές πίεσης, θερµοκρασίας και όγκου, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η 

δυνατότητα απεικόνισης τους σε γραφικές παραστάσεις. Τέλος το λογισµικό παρέχει και 

µετρητές θερµότητας, µεταβολής της εσωτερικής ενέργειας και παραγόµενου ή 

καταναλισκόµενου έργου, κατά τη διάρκεια µιας µεταβολής. 

Στο εικονικό πείραµα που παρατίθεται στη συνέχεια, µελετάται η ισόθερµη µεταβολή 

ιδανικού και πραγµατικού αερίου. 

 

Στόχοι 

Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού µε το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού και τις βασικές 

λειτουργίες του εικονικού εργαστηρίου της θερµοδυναµικής.  

 

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

4. να µπορεί να µεταβάλει και να πειραµατίζεται µε διαφορετικές αρχικές συνθήκες των 

πειραµάτων του 

5. να δηµιουργεί γραφικές παραστάσεις P- V, V- T και P- T και,   

6. να µελετά – µε τη βοήθεια του λογισµικού - ενεργειακά τις  αντιστρεπτές µεταβολές. 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί καταγράφονται τα εργαλεία ελέγχου και οι µετρητές του 

περιβάλλοντος εργασίας του λογισµικού.  
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Βήµα 1: Προετοιµασία του εικονικού πειράµατος 

Σε περιβάλλον καθηγητή επιλέξτε τοιχώµατα δοχείου “σταθερής θερµοκρασίας”, όγκο 5 L 

και θερµοκρασία 293 Κ. Στη συνέχεια, κάντε αριστερό κλικ στη φιάλη του He και 

πληκτρολογήστε, στο αναδυόµενο παράθυρο διαλόγου τον αριθµό 2, για την εισαγωγή 

δύο mol αερίου στο δοχείο. 

Βήµα 2: ∆ηµιουργία γραφήµατος P-V 

Με αριστερό κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο των γραφικών παραστάσεων εµφανίζεται το 

γράφηµα P-V. Στο κεντρικό µενού, κάντε κλικ στο εικονίδιο εκτέλεσης του πειράµατος και 

στη συνέχεια αριστερό κλικ στο µετρητή όγκου. Στο αναδυόµενο παράθυρο διαλόγου 

εισάγεται την τιµή 65. Παρατηρήστε ότι το έµβολο µετακινείται και ταυτόχρονα 

δηµιουργείται η γραφική παράσταση. 

Επαναφέρετε το έµβολο στην αρχική του θέση. Με αριστερό κλικ στο µετρητή 

θερµοκρασίας αυξήστε τη θερµοκρασία στους 393 Κ και αυξήστε πάλι τον όγκο του 

δοχείου στα 65 L. Παρατηρήστε να δηµιουργείτε και δεύτερη ισόθερµη. Με τον ίδιο τρόπο 

δηµιουργήστε τις ισόθερµες των 493, 593 και 693 Κ. Τελικά θα πάρετε το παρακάτω 

γράφηµα. 
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Βήµα 3: ∆ηµιουργία γραφηµάτων V-T και P-T 

Η δηµιουργία των γραφηµάτων V-T και P-T είναι εξαιρετικά απλή, εφ’ όσον το πείραµα 

έχει πραγµατοποιηθεί και έχει δηµιουργηθεί ο πίνακας δεδοµένων. Κάντε δύο φορές κλικ 

σε όποιον άξονα θέλετε και θα εµφανιστεί παράθυρο διαλόγου που θα σας επιτρέπει την 

επιλογή παραµέτρου και κλίµακας τιµών. 

Βήµα 4: ∆ηµιουργία γραφήµατος P-V πραγµατικού αερίου 

Από το κεντρικό µενού, πιέστε το πλήκτρο επαναφορά, ώστε να επανέρθουν οι αρχικές 

συνθήκες. Αδειάστε – µε αριστερό κλικ στη βαλβίδα εξαγωγής του δοχείου – το He και 

εισάγετε την ίδια ποσότητα (2 mol) CO2. Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3. 

Βήµα 5: Συγκριτική δηµιουργία γραφήµατος P-V ιδανικού και πραγµατικού 

αερίου 

∆ηµιουργήστε δύο γραφικές παραστάσεις – στο ίδιο γράφηµα - ισόθερµων µεταβολών 10 

mol He και 10 mol CO2, για µεταβολές όγκου 5 – 65 L. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

….Thus a deeper relationship is likely to exist between Information Theory and Quantum 

Computing than in the classical case (Richard Feynman) 

Στο βιβλίο του «Computational Physics - An Introduction» (Kluwer Academic / Plenum 

Publishers, New York-London 1993 και 2000) ο Franz Vesely αναφέρει: Το θεµελιώδες 

σηµείο στην Υπολογιστική Φυσική δεν είναι η χρήση µηχανών αλλά η συστηµατική 

εφαρµογή αριθµητικών τεχνικών µαζί µε αναλυτικές µεθόδους ώστε να καταστεί  δυνατή 

εφαρµογή υπολογιστικών τεχνικών σε ένα µεγάλο µέρος της φυσικής πραγµατικότητας. 

Αυτή η µεθοδολογία επεκτάθηκε σε πολλές επιστήµες που χαρακτηρίζονται από τον όρο 

«Υπολογιστική» αλλά ειδικά στη περίπτωση των Φυσικών Επιστηµών αυτό «πάτησε  τη 

σκανδάλη» για την ανάπτυξη ενός ολόκληρου επιστηµονικού πεδίου µε τους δικούς του 

στόχους , προβλήµατα και ερευνητικά αποτελέσµατα. Τα τελευταία 40 χρόνια οι Φυσικοί 

που ασχολούνται µε την Υπολογιστική Φυσική έχουν αναπτύξει αριθµητικές τεχνικές 

(Monte Carlo προσοµοιώσεις, προσοµοιώσεις µοριακής δυναµικής κ.λ.π.) µε αποτέλεσµα 

να ανακαλυφθούν απροσδόκητα φυσικά φαινόµενα όπως τοπολογικά αντικείµενα, να 

προσοµοιωθούν θεωρίες, όπως η Κβαντική Χρωµοδυναµική, να αναπτυχθούν ερευνητικά 

ερωτήµατα για τη θεωρία του χάους, τα νευρωνικά δίκτυα κλπ. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνεται η σχέση της Φυσικής –και ειδικότερα της Κβαντικής Φυσικής- µε τη θεωρία της 

Πληροφορίας. 

Ειδικότερα οι µέθοδοι Monte Carlo ακολούθησαν στις επιστήµες την εξελικτική πορεία της 

Υπολογιστικής Επιστήµης και  χρησιµοποιούνται ευρύτατα  σήµερα στη Χηµεία, τη Φυσική, 

τα Μαθηµατικά, την Ιατρική, την Οικονοµία αλλά και σε ανθρωπιστικές  επιστήµες για τη 

µελέτη θεωριών µάθησης, την Ψυχολογία κλπ. 

Οι µέθοδοι Monte Carlo είναι µέθοδοι που µπορούν να περιγράφουν ως στατιστικές 

µέθοδοι προσοµοίωσης όπου µε τον όρο στατιστική προσοµοίωση εννοούµε κάθε 

προσοµοίωση που χρησιµοποιεί ακολουθίες τυχαίων αριθµών (οι οποίοι παράγονται κατά 

τη διάρκεια της προσοµοίωσης) για να επιλύσει ποσοτικά ένα πρόβληµα.  

Η χρησιµοποίηση της µεθόδου Monte Carlo δεν απαιτεί τη περιγραφή του συστήµατος µε 

διαφορικές εξισώσεις (αν και µπορεί να εφαρµοσθεί και στη περίπτωση αυτή) αλλά η µόνη 

απαίτηση είναι να περιγράφεται το σύστηµα από µια συνάρτηση κατανοµής (pdf).  
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Γνωρίζοντας τη συνάρτηση κατανοµής η µέθοδος υλοποιείται εφαρµόζοντας τυχαία 

δειγµατοληψία από τη συνάρτηση κατανοµής.  

Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται πολλές δειγµατοληψίες και η επιθυµητή τιµή προκύπτει 

από το µέσο όρο του αριθµού των παρατηρήσεων.  

Η υλοποίηση της µεθόδου πραγµατοποιείται µε τα εξής βήµατα: 

1. Επιλογή της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας   (pdf) του υποθετικού πληθυσµού. 

2. ∆ηµιουργία ακολουθίας  ψευδοτυχαίων αριθµών που ακολουθούν την παραπάνω 

πυκνότητα  πιθανότητας. 

3. Στατιστική επεξεργασία για την εκτίµηση των παραµέτρων του τυχαίου  δείγµατος 
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Παράδειγµα: Σωµατίδια σε κουτί –προσέγγιση της κατάστασης ισορροπίας 

Το παράδειγµα αυτό αποτελεί ένα παράδειγµα για την εξέλιξη ενός συστήµατος προς µια 

κατάσταση ισορροπίας και το φαινόµενο µπορεί να παρουσιασθεί µόνο µε προσοµοίωση 

χρησιµοποιώντας όχι έτοιµο λογισµικό αλλά γλώσσα προγραµµατισµού. 

Ας θεωρήσουµε ένα κουτί διαιρεµένο σε δυο ίσα µέρη (ίσου όγκου) που διαχωρίζονται από 

ένα τοίχο. Τη χρονική στιγµή t = 0 υπάρχουν N σωµατίδια στο αριστερό διαµέρισµα. 

Κάποια στιγµή ανοίγουµε µια  µικρή οπή και τα σωµατίδια που βρίσκονται στο αριστερό 

διαµέρισµα µπορούν να περνούν στο δεξιό διαµέρισµα. Υποθέτουµε ότι ένα σωµατίδιο 

µπορεί να περνά από την οπή ανά µονάδα χρόνου. Μετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα 

το σύστηµα ισορροπεί και κάθε διαµέρισµα περιέχει ίσο αριθµό σωµατιδίων. 

 Μοντελοποιούµε το σύστηµα µε ένα απλό στατιστικό µοντέλο όπου όλα τα σωµατίδια στο 

αριστερό διαµέρισµα έχουν ίσες πιθανότητες για να µεταβούν στο δεξιό διαµέρισµα. 

Έστω 
L

N  ο αριθµός των σωµατιδίων στο αριστερό διαµέρισµα οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή. Η πιθανότητα κάποιο σωµατίδιο να µεταβεί από το αριστερό στο δεξιό διαµέρισµα 

σε χρονικό διάστηµα ∆t ισούται µε L
n

N
. 

Ο παρακάτω αλγόριθµος δείχνει τη προσοµοίωση του φαινοµένου. 

Επιλέγουµε τον αριθµό Ν των σωµατιδίων 

∆ηµιουργούµε ένα βρόχο επαναληπτικής δοµής σε σχέση µε το χρόνο , όπου  η µέγιστη 

τιµή του χρόνου θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τον αριθµό των σωµατιδίων. 

Για κάθε βήµα του χρόνου (στην επαναληπτική δοµή) συγκρίνουµε τη πιθανότητα 

µετάβασης στο δεξιό διαµέρισµα, L
n

N
 µε ένα τυχαίο αριθµό r   

 Αν L
n

r
N

≤ , τότε µειώνουµε τον αριθµό των σωµατιδίων στο αριστερό διαµέρισµα κατά 1. 

Ειδάλλως αυξάνουµε τον αριθµό των σωµατιδίων στο αριστερό διαµέρισµα κατά 1. 

Στη συνέχεια αυξάνουµε κατά µια µονάδα το χρόνο(στη περίπτωση αυτή στην «ορολογία» 

Monte Carlo, λέµε ότι ένα δείγµα Monte Carlo αντιστοιχεί σε µια µονάδα χρόνου t). 

Ένα τµήµα κώδικα στη γλώσσα C++- παρουσιάζεται παρακάτω. Ο αναγνώστης που θέλει 

να βρει τον πλήρη κώδικα µπορεί να ανατρέξει στο βιβλίο του (Morten Hjorth, 

Comptational Physics, Springer 2007). 
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n l e f t = i n i t i a l _ n _ p a r t i c l e s ; 

max_time = 10_ i n i t i a l _ n _ p a r t i c l e s ; 

idum = -1; 

/ / sampling over number o f p a r t i c l e s 

f o r ( time =0; t ime <= max_time ; t ime ++) { 

random_n = ( ( i n t ) i n i t i a l _ n _ p a r t i c l e s _ r an0 (&idum) ) ; 

i f ( random_n <= n l e f t ) { 

n l e f t -= 1 ; 

} 

e l s e { 

n l e f t += 1 ; 

} 

Το αποτέλεσµα της προσοµοίωσης φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. 

 

Στην εικόνα φαίνονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης( έντονη γραµµή)  και τα 

ακριβή αποτελέσµατα( διακεκοµµένη γραµµή) που προκύπτουν από τη λύση της 

διαφορικής εξίσωσης 
2

1L
L

dn
n

N N
= − της οποίας η λύση είναι η  

2

(1 )
2

t

N
L

N
n e

−
= + . 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΑΙΑ ΙΙ 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό ΓΑΙΑ είναι ένα διερευνητικό και διαθεµατικό µαθησιακό 

περιβάλλον για τη Γεωγραφία, τα Μαθηµατικά, τη Φυσική, την Αστρονοµία, την Ιστορία 

των Επιστηµών και την Τεχνολογία. Ο βασικός κορµός του λογισµικού αποτελείται από 7 

µικρόκοσµους (ΙΑΣΩΝ, NEWTON, GILBERT, ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, TORRICELLI, ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ και 

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ).  

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΟΡΥΦΟΡΟΥ 

Στο µικρόκοσµο “Newton: Κίνηση δορυφόρων γύρω από πλανήτες”, εµφανίζονται 4 

ψηφίδες που απεικονίζουν την περιφορά του δορυφόρου γύρω από πλανήτη του ηλιακού 

µας συστήµατος (µπορεί και επιλέγει ο χρήστης) και τα χειριστήρια ελέγχου στο κάτω 

µέρος της οθόνης. Με χρήση των εν λόγω χειριστηρίων µπορεί να µεταβάλλεται το µέτρο 

ταχύτητας (m/s), το ύψος (απόσταση από την επιφάνεια του πλανήτη) (Km) και η 

κατεύθυνση του διανύσµατος της ταχύτητας εκκίνησης του επιλεγµένου δορυφόρου. 

Στη δραστηριότητα που παρατίθεται στη συνέχεια, µελετάται η κίνηση δορυφόρου γύρω 

από τη γη, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των εννοιών κυκλική κίνηση και παγκόσµια έλξη, 

στη Φυσική της Α’  Λυκείου. 

 

Στόχοι 

Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού µε το περιβάλλον εργασίας του µικρόκοσµου που άπτεται 

της διδασκαλίας των Φυσικών εννοιών κυκλική κίνηση και νόµος της παγκόσµιας έλξης. 

 

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να: 

∆ηµιουργεί διαφορετικές καµπυλόγραµµες κινήσεις 

Εµφανίζει / αποκρύπτει τα διανύσµατα ταχύτητας και δύναµης 

Εµφανίζει / αποκρύπτει τις στροβοσκοπικές αναπαραστάσεις και τα ίχνη των κινήσεων 

Ελέγχει τις παραµέτρους που καθορίζουν τις κινήσεις αυτές 

 

Βήµα 1: Αναπαράσταση της καµπυλόγραµµης τροχιάς 

Ανοίξτε το µικρόκοσµο “Newton: Κίνηση δορυφόρων γύρω από πλανήτες” και κάντε κλικ 

στο χειριστήριο εκκίνησης της προσοµοίωσης. Στην ψηφίδα “Γεωµετρική αναπαράσταση 

κίνησης”, κάντε διαδοχικά κλικ στο κεντρικό µενού για να εµφανιστούν η τροχιά του 

δορυφόρου, να αναπαρασταθεί στροβοσκοπικά η κίνησή του και να εµφανιστούν τα 

διανύσµατα δύναµης και ταχύτητας. 
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Βήµα 2: Μεταβολή της καµπυλόγραµµης τροχιάς 

Με τη βοήθεια των κατάλληλων χειριστηρίων, ή µε απ’ ευθείας χειρισµό του διανύσµατος 

(κλικ και σύρσιµο), µεταβάλετε την κατεύθυνση και το µέτρο της ταχύτητας. 

Παρατηρείστε, πριν ξεκινήσει η προσοµοίωση, ότι εµφανίζεται πρόβλεψη της τροχιάς του 

δορυφόρου, στην ψηφίδα “κίνηση δορυφόρων”. 

 

Βήµα 3: Οµαλή κυκλική κίνηση 

Τοποθετήστε το δορυφόρο σε ύψος 25000 Km και τροποποιήστε µε τέτοιο τρόπο το 

διάνυσµα της ταχύτητας ώστε να εκτελέσει οµαλή κυκλική κίνηση. 

 

Βήµα 4: Ελλειπτική τροχιά 

 Μεταβάλλετε το διάνυσµα της ταχύτητας, ώστε ο δορυφόρος να εκτελεί ελλειπτική τροχιά 

και πιέστε το πλήκτρο “αδρανειακή κίνηση”, στην ψηφίδα “κίνηση δορυφόρων”. 

Παρατηρήστε την κίνηση του δορυφόρου, όταν αυτός απαλλάσσεται από το βαρυτικό 

πεδίο του πλανήτη. 
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ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 

 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΤΑΞΗ : Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ - ΟΞΥΓΟΝΟ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη 

Χηµεία Β΄, Γ΄ Γυµνασίου (Εκπαιδευτικό Λογισµικό «Ο θαυµαστός κόσµος της 

ΧΗΜΕΙΑΣ για το Γυµνάσιο») Μ. Σιγάλας, Α. Γιαννακουδάκης, Χ. Τζουγκράκη, Β. 

Αγγελόπουλος, Α. Τζαµτζής, έκδοση ΦΕΒΡ/2005 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΙΑ (1) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ο ατµοσφαιρικός αέρας και τα συστατικά 

του βρίσκονται παντού γύρω µας. Ωστόσο οι µαθητές του Γυµνασίου δεν έχουν 

εξοικειωθεί µε τις ιδιότητές του και µε τις ιδιότητες των συστατικών του. Η παρούσα 

ενότητα έχει σκοπό να αναδείξει έννοιες και ιδιότητες που σχετίζονται µε τον αέρα και τα 

συστατικά του (οξυγόνο, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα). Οι ερωτήσεις του λογισµικού που 

παρατίθενται είναι ένας τρόπος προσέγγισης του θέµατος «Ατµοσφαιρικός αέρας». Η 

διαδραστικότητα του λογισµικού εξασφαλίζει την ουσιαστικότερη προσέγγιση του θέµατος. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: Στην αίθουσα υπολογιστών οµάδες 2-3 µαθητών/τριών 

 

ΣΤΟΧΟΙ:  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ: Στόχος του σεναρίου για τον εκπαιδευτικό, είναι η εφαρµογή 

ενός σεναρίου εκπαιδευτικού λογισµικού το οποίο συνδέεται µε τους στόχους του 

Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών Χηµείας. Οι δυνατότητες του εκπαιδευτικού 

λογισµικού βοηθούν το µαθητή στην κατανόηση των εννοιών. Φυσικά το σχολικό 

εργαστήριο και η παρατήρηση στην καθηµερινή ζωή, είναι τα απαραίτητα συµπληρώµατα 

για την κατανόηση φαινοµένων όπως η οξείδωση και η καύση. 
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ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: Μέσα από το λογισµικό γίνεται προσπάθεια να εξυπηρετηθούν οι 

στόχοι του Προγράµµατος Σπουδών όπως οι παρακάτω. 

Nα µπορεί ο µαθητής: 

� Να διαπιστώνει την ύπαρξη του ατµοσφαιρικού αέρα 

� Να αναφέρει τα βασικά συστατικά του ατµοσφαιρικού αέρα 

� Να υποστηρίζει την ύπαρξη οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και υδρατµών 

� Να αναφέρει τις ιδιότητες του οξυγόνου 

� Να ορίζει την καύση και την οξείδωση 

� Να αναφέρει παραδείγµατα καύσης και οξείδωσης και να αναγράφει τις σχετικές 

χηµικές εξισώσεις 

� Να εκτιµά τη σηµασία του οξυγόνου στο φαινόµενο της ζωής. 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση 

 

ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Ο ατµοσφαιρικός αέρας συνδέεται 

τόσο µε τη βιολογία όσο και µε τη φυσική. Απαραίτητος για την ύπαρξη της ζωής- όπως 

τουλάχιστον την γνωρίζουµε σήµερα-συνδέεται µε πολλές ενότητες που έχουν ιδιαίτερο 

επιστηµονικό αλλά και καθηµερινό ενδιαφέρον (αναπνοή, ατµοσφαιρική πίεση). 

Γενικότερα ο αέρας εµφανίζεται µε εφαρµογές από τις ανεµογεννήτριες µέχρι τα ιστιοφόρα 

και από τις αντλίες µέχρι τους ανεµόµυλους. Η ατµοσφαιρική ρύπανση µας υπενθυµίζει ότι 

κανένας φυσικός πόρος δεν είναι ανεξάντλητος όσο και να φαίνεται σε αφθονία. Η 

διαχείριση του απαιτεί σεβασµό και σωφροσύνη. Είναι ένα αγαθό που ανήκει σε όλους 

αλλά ρυπαίνεται και από όλους. Αυτά όλα τα θέµατα µπορούν να αποτελέσουν σε 

συνδυασµό µε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, έναυσµα για συζητήσεις, 

δραστηριότητες, εργασίες και έκφραση της δηµιουργικότητας των µαθητών. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ο αέρας µπορεί να µελετηθεί πέρα από το 

λογισµικό σε ασκήσεις πεδίου (ατµοσφαιρική ρύπανση και τα σχετικά). Το οξυγόνο µε την 

παρασκευή και την καύση, αποτελούσε πάντα µια πρόσφορη εργαστηριακή άσκηση αν και 

λίγο επικίνδυνη. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι και αυτό ένα µέρος των εντυπωσιακών 

πειραµάτων που σχετίζονται µε την καύση (θόλωµα του υδροξειδίου του ασβεστίου και 

επαναδιάλυση του παραγόµενου άλατος). 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 

Αφού ξεκινήσουµε το λογισµικό, µπαίνουµε στην ενότητα «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ» και 

συνεχίζουµε µε την «Σύσταση του ατµοσφαιρικού αέρα».Οι µαθητές διερευνούν τις 

οθόνες του λογισµικού. 

Επιλέγουµε «Η ατµόσφαιρα της γης», και «Τα συστατικά του αέρα». Γίνεται προσέγγιση 

των συστατικών του αέρα σύµφωνα µε τους στόχους και το περιεχόµενο. 

Τέλος, οι µαθητές οδηγούνται στην εκτέλεση της Άσκησης: 

Επιλέξτε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις επιλέγοντας 

την αντίστοιχη σειρά. Καλή επιτυχία!  

  

  

1. To ανώτερο στρώµα της ατµόσφαιρας είναι ... 

α) Η στρατόσφαιρα 

β) Η ιονόσφαιρα 

γ) Η τροπόσφαιρα 

2. Η πυκνότητα του ατµοσφαιρικού αέρα µειώνεται µε το ύψος. 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

3. Ποιές ουσίες από τις παρακάτω είναι συστατικά του ξηρού και 

   καθαρού αέρα; 

α) Το µονοξείδιο του άνθρακα 

β) Το αργό 

γ) Το άζωτο 

4. Η περιεκτικότητα της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς ... 

α) Είναι 0.5 % 

β) Είναι 2 % 

γ) Εξαρτάται από τον τόπο και το κλίµα 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. 

«Φυσικές ιδιότητες του Οξυγόνου» 

Μια συνηθισµένη παρανόηση από µέρους των µαθητών είναι ότι τα µόρια έχουν χρώµα. 

Το Οξυγόνο παριστάνεται µε κόκκινες σφαίρες (προσοµοιώµατα) και αυτό ∆ΕΝ θα πρέπει 
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να οδηγήσει τους µαθητές ότι τα µόρια χαρακτηρίζονται από χρώµα. Το χρώµα είναι 

ιδιότητα του µακρόκοσµου. 

Μια επόµενη εναλλακτική ιδέα των µαθητών (που αντιµετωπίζεται µε το παρόν λογισµικό) 

είναι η αναπνοή των ψαριών µέσα στο νερό. Πολλοί µαθητές πιστεύουν ότι τα ψάρια 

αναπνέουν οξυγόνο το οποίο προέρχεται από το οξυγόνο που υπάρχει στο µόριο του 

νερού (Η2Ο). Εξηγούµε στα παιδιά ότι αν αυτό γινόταν τότε θα εκλυόταν υδρογόνο από 

την θάλασσα (ως προϊόν της διάσπασης του νερού!). Το λογισµικό αναφέρει για το 

διαλυµένο (µοριακό) οξυγόνο στο νερό, το οποίο και χρησιµοποιούν οι υδρόβιοι 

οργανισµοί για την αναπνοή.. 

Από την υποενότητα «Φυσικές ιδιότητες του Οξυγόνου» µεταβαίνουµε στις παρασκευές 

του οξυγόνου µε ηλεκτρόλυση. Κάνοντας κλικ στο βίντεο της ηλεκτρόλυσης 

παρακολουθούµε το πείραµα. Ανιχνεύουµε την ύπαρξη Οξυγόνου και Υδρογόνου. 

Προσοχή εδώ! Για να µη φανεί δογµατική και αυθαίρετη η ανίχνευση των αερίων 

προϊόντων της ηλεκτρόλυσης, καλό θα είναι να έχουµε προ-αναφέρει αυτές τις µεθόδους 

στους µαθητές. Το επόµενο πείραµα µε τη διάσπαση του οξειδίου του υδραργύρου είναι 

τυπικό πείραµα µε τοξικά προϊόντα. Το πείραµα αυτό που παράγει υδράργυρο, 

χρησιµοποιήθηκε κατά το παρελθόν και οι σηµερινοί αυστηροί κανόνες ασφαλείας 

επιβάλουν την απαγόρευσή του από το σχολικό εργαστήριο. Εδώ το λογισµικό 

προσφέρεται ιδιαίτερα για την εικονική πραγµατοποίηση του που θα οδηγήσει σε πολλά 

χρήσιµα συµπεράσµατα.. 

 

Συνεχίζουµε µε την υποενότητα «Οξείδωση και καύση». Οι ερωτήσεις που τίθενται είναι 

διαδραστικές, περιέχουν παρατηρήσεις και µπορούν να αξιοποιηθούν από τους µαθητές για 

αυτοαξιολόγηση. 

 

Η διάκριση της έννοιας της «καύσης» από την «οξείδωση» είναι ένα άλλο θέµα που 

διαπραγµατεύεται επιτυχώς το λογισµικό. Οι ασκήσεις που ακολουθούν ολοκληρώνουν την 

προσέγγιση µε εύστοχο και αλληλεπιδραστικό τρόπο. 

 

Το οξυγόνο Ασκήσεις 

Επιλέξτε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις επιλέγοντας 

την αντίστοιχη σειρά. 

Καλή επιτυχία!  
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1. Υπάρχει οξυγόνο σε ένα ποτήρι νερό; 

α) Ναι 

β) Όχι 

2. Ποιες από τις παρακάτω είναι µέθοδοι παρασκευής οξυγόνου; 

α) Η ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού 

β) Η θέρµανση του νερού 

γ) Η θέρµανση οξειδίων 

3. Ποιοι από τους παρακάτω οργανισµούς αναπνέουν: 

α) Το σαλιγκάρι 

β) Το µπαρµπούνι 

γ) Τα µικρόβια 

4. Ποιες από τις παρακάτω οξειδώσεις χαρακτηρίζονται ως καύσεις; 

α) Το σκούριασµα του σιδήρου 

β) Η οξείδωση της αλκοόλης 

γ) Η µείωση της λάµψης ενός κοµµατιού νατρίου 

δ) Η οξείδωση της βενζίνης 
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ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
 
ΤΑΞΗ : Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Η διάσπαση του νερού  

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη Χηµεία 

Β΄, Γ΄ Γυµνασίου (Εκπαιδευτικό Λογισµικό «Ο θαυµαστός κόσµος της ΧΗΜΕΙΑΣ για το 

Γυµνάσιο») Μ. Σιγάλας, Α. Γιαννακουδάκης, Χ. Τζουγκράκη, Β. Αγγελόπουλος, Α. 

Τζαµτζής, έκδοση ΦΕΒΡ/2005 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ΜΙΑ (1) 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Οι βασικές αρχές για την διατύπωση 

σεναρίου για την ενότητα «από το νερό στο άτοµο – η διάσπαση του νερού»» στηρίζονται 

στους στόχους και το περιεχόµενο του νέου Α.Π.Σ. ΧΗΜΕΙΑΣ Γυµνασίου. (ΦΕΚ τεύχος Β’ 

αρ. φύλλου 304/13-03-2003) Το περιεχόµενο του σεναρίου προχωρά πέρα από το 

αναλυτικό πρόγραµµα µέσα από τη δυνατότητα αξιοποίησης του διαδικτύου και της 

αναζήτησης πληροφοριών µε τους  σηµερινούς τρόπους αναζήτησης και επεξεργασίας 

πληροφοριών. Η Ενότητα στην οποία αναφερόµαστε είναι η : ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΠΟ 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ– ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ,  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η Γενική ενότητα 2 είναι κοµβικής σηµασίας για 

την Χηµεία Β’ Γυµνασίου αλλά και αυξηµένης δυσκολίας για τους µαθητές. Ξεκινά 

µακροσκοπικά µε το νερό και τις ιδιότητές του, συνεχίζει µε τα µίγµατα, τα διαλύµατα, 

το διαχωρισµό µιγµάτων, τη διάσπαση του νερού και την εισαγωγή στις χηµικές ενώσεις 

και στα χηµικά στοιχεία. Ακολουθεί η Χηµική Αντίδραση, προχωρά στο µικρόκοσµο, τα 
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άτοµα και τα µόρια, στα σύµβολα στοιχείων και ενώσεων και τέλος στη χηµική εξίσωση. 

Είναι λοιπόν η γενική ενότητα µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για ολόκληρο το Γυµνάσιο 

και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Βασική ιδέα είναι η µετάβαση από υλικά του µακρόκοσµου, 

η µετάβαση στην έννοια της καθαρής χηµικής ουσίας και τελικά του στοιχείου. Συστατικά 

των τελευταίων είναι τα µόρια και τα άτοµα. 

Η όλη ενότητα στηρίζεται στους άξονες γνωστικού περιεχοµένου οι οποίοι έχουν ως 

χαρακτηριστικά την εννοιολογική µετάβαση από το µακρόκοσµο στο µικρόκοσµο. 

 

οργΑνωση τΑξης: Στην αίθουσα υπολογιστών οµάδες 2-3 µαθητών/τριών 

 

ΣΤΟΧΟΙ:  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ: Στόχος του σεναρίου για τον εκπαιδευτικό, είναι η εφαρµογή 

ενός σεναρίου εκπαιδευτικού λογισµικού το οποίο συνδέεται µε τους στόχους του 

Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών Χηµείας. 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ: Οι στόχοι του Προγράµµατος Σπουδών που εξυπηρετεί το παρόν 

λογισµικό είναι κυρίως οι παρακάτω. 

Να µπορούν οι µαθητές, στο τέλος της διδακτικής ώρας να.... 

� Τεκµηριώνουν ότι το νερό είναι σύνθετη ουσία αναφερόµενοι σε πειραµατικά 

δεδοµένα 

� Να ορίζουν τα στοιχεία ως τις ουσίες που δεν µπορούν να διασπασθούν σε 

απλούστερες ουσίες 

� Να αναφέρουν παραδείγµατα χηµικών στοιχείων 

� Να τεκµηριώνουν τη σταθερή σύσταση των χηµικών ουσιών αναφερόµενοι στα 

ποσοτικά πειραµατικά δεδοµένα της διάσπασης του νερού 

� Να ορίζουν τη χηµική ένωση ως χηµική ουσία µε καθορισµένη ποιοτική και 

ποσοτική σύσταση 

� Να αναφέρουν ότι τα στοιχεία και οι χηµικές ενώσεις έχουν καθορισµένες φυσικές 

σταθερές 

 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Να 

σηµειωθεί ότι η αποσπασµατική προσέγγιση ενοτήτων είναι συχνά ατελέσφορη διότι 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ       Επιµορφωτικό υλικό- Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 277 

προσεγγίζεται αποσπασµατικά ο ειρµός των συλλογισµών των συγγραφέων, που έχουν 

συντάξει τα κείµενα και το εκπαιδευτικό υλικό. Τυπική περίπτωση είναι η παρούσα ενότητα 

όπου είναι δύσκολη η µετάβαση των µαθητών από το µακρόκοσµο (υλικά, χηµικές ουσίες, 

στοιχεία) στο µικρόκοσµο (άτοµα και µόρια). Το εκπαιδευτικό Λογισµικό θα βοηθήσει µε 

ένα σύντοµο σχετικά δρόµο και µε εποπτικά µέσα που είναι αδύνατο να συγκεντρωθούν 

συγχρόνως στη σχολική τάξη, να παρουσιάσει µια ενότητα ως σύνολο. Η υποστήριξη, 

έστω και µε εικονικά πειράµατα, του συνόλου του υλικού είναι αξιοσηµείωτη. 

 

EΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Οι 

µαθητές  στα µίγµατα και στα διαλύµατα ανταποκρίνονται σχετικά εύκολα σε ερωτήσεις 

για τις ιδιότητες µιγµάτων ή διαλυµάτων και για τις µεθόδους διαχωρισµού. Όµως δεν 

αντιλαµβάνονται σωστά τη µετάβαση από τα µίγµατα στην έννοια της χηµικής ένωσης. Το 

νερό θεωρείται ότι είναι ένα οµογενές µίγµα υδρογόνου και οξυγόνου. Η άρση των 

εναλλακτικών ιδεών µπορεί να πραγµατοποιηθεί πιο εύκολα όταν ο καθηγητής είναι 

υποψιασµένος –χωρίς βέβαια να τις αναφέρει µέσα στην τάξη και µπερδέψει του µαθητές- 

αλλά µε έµµεσο τρόπο µπορεί να οδηγήσει τους µαθητές να τις ανασύρουν από τη 

βαθύτερη συλλογιστική τους και µε διαλεκτικό τρόπο να τις άρει. Τα πειράµατα µπορεί 

µερικές φορές να βοηθήσουν (περίπτωση ηλεκτρόλυσης του νερού) αλλά µπορεί και όχι 

(περίπτωση ταυτοποίησης ουσιών από ιδιότητες). Οι µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε 

παρόµοια συλλογιστική και το εκπαιδευτικό λογισµικό θα συνδράµει στην εξοικείωσή τους 

µε πειράµατα  που είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθούν στο ελληνικό σχολείο. Η 

ολοκλήρωση της ενότητας είναι απαραίτητη για την συνολική προσέγγιση των 

εναλλακτικών ιδεών των µαθητών.  

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η προσέγγιση του µικρόκοσµου αποτελεί ένα 

θέµα που µπορεί να προσεγγισθεί επαρκώς µε τη χρήση απλών προσοµοιωµάτων και 

εικαστικών αποδόσεων των θεµελιωδών σωµατιδίων, µε την υπενθύµιση πάντα ότι οι 

αποδόσεις αυτές είναι σχηµατικές και προσεγγιστικές. 

 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Υλικό που υπάρχει και στις πιο κάτω 

διευθύνσεις που µπορούµε να δώσουµε ως εργασίες στους µαθητές. Οι περισσότερες 

προσοµοιώσεις πειραµάτων Φυσικών Επιστηµών που υπάρχουν, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στο Γυµνάσιο ή και το Λύκειο. 

 http://witcombe.sbc.edu/water 
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http://www.ec.gc.ca/water 

http://www.bristolwater.co.uk/education/index.htm 

http://waterpollution.com/homepage.cgi 

http://www.chem.sc.edu/goode/C112web/CH12NF/index.htm 

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/thermoc

hem/solutionSalt.html 

http://jchemed.chem.wisc.edu/Journal/index.html ,  

http://odysseia.cti.gr/kirki/General/Links.htm 

Προσέξτε: Οι παραπάνω διευθύνσεις είναι ενδεικτικές. Να έχετε στο νου σας ότι οι 

διευθύνσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα στις προσδοκίες µας, αλλά και ότι από µια νέα 

αναζήτηση εύκολα µπορεί να βρεις νέο άφθονο υλικό. 

 

ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η προσέγγιση του µικρόκοσµου είναι 

µια θεµελιώδης γνώση που πρέπει να αποκτηθεί στο Γυµνάσιο και να βοηθήσει τους 

µαθητές να εξηγήσουν φαινόµενα της Φυσικής, της Βιολογίας, των Φυσικών επιστηµών 

και της τεχνολογίας γενικότερα.   

Το νερό γενικότερα είναι ένα θέµα που ενδείκνυται για ευρύτατες προεκτάσεις σε θέµατα 

Φυσικών αλλά και Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστηµών. Αποτελεί ένα ανεξάντλητο 

θέµα για προσέγγιση στη διδακτική πράξη διότι είναι ο σηµαντικότερος φυσικός πόρος του 

πλανήτη µας, λόγω της ύψιστης ζωτικής του αξίας, της οικολογικής του σηµασίας, της 

οικονοµικής του σπουδαιότητας και της πολιτισµικής του παρουσίας στη διαδροµή της 

ανθρώπινης εξέλιξης.  

Παράλληλα το νερό ως πρόβληµα στις σηµερινές κοινωνίες λόγω ανεπάρκειας αποτελεί 

σηµείο τριβής, πρόβληµα πολυσύνθετο, βαθύτατα κοινωνικό, διασυνοριακό, οικονοµικό 

και πολιτικό, η διερεύνηση του οποίου απαιτεί τη εξέταση των παραµέτρων που 

διαµορφώνουν την παρουσία του στον πλανήτη µας φυσικών, χηµικών, βιολογικών, 

γεωγραφικών, γεωλογικών και τεχνολογικών. Το νερό αποτελεί ένα θέµα που 

προσφέρεται για την εφαρµογή των προσεγγίσεων που αναφέρθηκαν αφού η παρουσία 

του καθορίζει συστήµατα, συµπεριφορές και πολιτισµούς, Η ύπαρξή του σχετίζεται µε 

ποικίλες εκδηλώσεις που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες και αυτή την ίδια την ύπαρξη 

ζωής. Από επιστηµολογική άποψη η αξιοποίηση της χηµικής ένωσης Η2Ο για την 

προσέγγιση χηµικών εννοιών είναι ιδιαίτερα πρόσφορη στο Γυµνάσιο, και αυτό επιχειρείται 

και στην παρούσα προσέγγιση. Ως διαλύτης κατέχει καθοριστικό ρόλο όχι µόνο στη ζωή 
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αλλά και στην οικονοµία, στη βιοµηχανία και την παραγωγή. Στο σχολικό επίπεδο, εκτός 

από τις ποιοτικές και τις διαθεµατικές προσεγγίσεις, µε τις εκφράσεις περιεκτικότητας 

διαλυµάτων, ο εκπαιδευτικός έχει ένα θαυµάσιο εργαλείο για ποσοτικές µετρήσεις και 

εργαστηριακές ασκήσεις. Το µαθηµατικοποιηµένο µέρος αυτής της ενότητας είναι αρκετά 

ισχυρό για να αναδείξει πλήθος ικανοτήτων και να καλλιεργήσει πλήθος δεξιοτήτων στους 

µαθητές.  

Η «ολοκλήρωση της προσφοράς» του νερού στη σχολική γνώση γίνεται και µε ένα τοµέα 

που αναπάντεχα –και για παιδαγωγικούς λόγους- υπεισέρχεται το νερό. Ξεκινώντας από 

το νερό, το αναλύουµε στα συστατικά του, και καταλήγουµε στα στοιχεία που αποτελούν 

τον κόσµο και εν τέλει στα άτοµα και τα µόρια. 

 

1η ΟΘΟΝΗ 

Στην εισαγωγική οθόνη «συστήνονται» τα πρόσωπα που θα κάνουν την πλοήγηση στο 

λογισµικό ο Arrhenius,η κα Λεµονίδου και ο µικρός Βάσος. Κάνοντας κλικ στην Είσοδο 

περνάµε στην  

 

2η ΟΘΟΝΗ που έχει τα περιεχόµενα του λογισµικού και διακρίνουµε την ενότητα «Από το 

νερό στο άτοµο»: 

 

 

Εισαγωγή στη Χηµεία 

Από το νερό στο άτοµο 

Ατµοσφαιρικός αέρας 

Έδαφος και υπέδαφος 
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Οξέα, βάσεις και άλατα 

Ταξινόµηση των στοιχείων 

Η χηµεία του άνθρακα  

  

 

 

Επιλέγουµε Από το νερό στο άτοµοΟδηγεί στην 3η ΟΘΟΝΗ που περιλαµβάνει τις 

υποενότητες: 

  Το νερό στη ζωή µας 

  Το νερό ως διαλύτης - µίγµατα 

  Η περιεκτικότητα των διαλυµάτων 

  Η ρύπανση του νερού 

  Η διάσπαση του νερού 

  Οι χηµικές αντιδράσεις  

  Τα άτοµα 

  Υποατοµικά σωµατίδια και ιόντα 

  Τα µόρια 

  Οι χηµικές εξισώσεις 

 

Όπως µας πληροφορεί το λογισµικό (αναφορά στους στόχους): 

«Σε αυτήν την ενότητα θα µελετήσουµε πρώτα το νερό, τη σηµασία του για τον άνθρωπο, 

το ρόλο του στη φύση, τη ρύπανσή του και τον καθαρισµό του. 

Θα µάθουµε τι είναι τα µίγµατα και τα διαλύµατα, πως εκφράζεται η ποσοτική τους 

σύσταση και πως διαχωρίζουµε τα συστατικά τους. 

Θα διαπιστώσουµε ότι µπορούµε να διασπάσουµε το νερό σε απλούστερα σώµατα. Έτσι θα 

γνωρίσουµε όλα σχεδόν τα δοµικά στοιχεία της ύλης όπως τα άτοµα, τα υποατοµικά 

σωµατίδια, τα χηµικά στοιχεία, τα µόρια και τις χηµικές ενώσεις. 

 

Τέλος θα γνωρίσουµε πώς όλα αυτά αντιδρούν µεταξύ τους στις χηµικές αντιδράσεις.» 
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Επιλέγουµε:  Η διάσπαση του νερού 

 

Περιλαµβάνει τις υποενότητες: 

 

1. Η ηλεκτρόλυση του νερού 
2. Τα χηµικά στοιχεία 
3. Οι χηµικές ενώσεις 
4. Φυσικές σταθερές καθαρών ουσιών 
5. Η διάσπαση του νερού µε λίγα λόγια 
6. Ασκήσεις 

 

Επιλέγουµε την υποενότητα: 1 Η ηλεκτρόλυση του νερού 

 

4η ΟΘΟΝΗ Εδώ διατυπώνεται η ερώτηση: «Το νερό είναι µίγµα ή χηµική ουσία;» 

 

 Στο σηµείο αυτό αρχίζουν τα δύσκολα για τους µαθητές και απαιτείται εξατοµικευµένη 

µάθηση και θετική ενίσχυση στους λεπτούς συλλογισµούς που ακολουθούν. 

Οι µαθητές εύκολα αφαιρούνται στο σηµείο αυτό και «τρέχουν» γρήγορα σε σηµεία που 

δεν τα κατανοούν πλήρως. Απαιτείται µεγάλη προσοχή από µέρους του εκπαιδευτικού, 

θετική ενίσχυση και τόνωση του ενδιαφέροντος των µαθητών και έλεγχος της πορείας της 

τάξης. 

 

Στην επόµενη 5η ΟΘΟΝΗ αναπτύσσεται το πείραµα της ηλεκτρολυτικής διάσπασης του 

νερού που παρουσιάζεται µε ένα κατατοπιστικό βίντεο (το τρέχουµε).  

 

Στην 6η ΟΘΟΝΗ προσεγγίζεται πιο αναλυτικά το πείραµα της ηλεκτρόλυσης 

 

 

 

Σύµφωνα µε το λογισµικό: 
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«Σε αυτό το πείραµα διασπάται ηλεκτρολυτικά το νερό. Σε ειδική συσκευή που αποτελείται 

από δύο ανεστραµµένους σωλήνες προστίθενται νερό στο οποίο περιέχεται λίγο οξύ και 

στη συνέχεια εµβαπτίζονται δύο ηλεκτρόδια που είναι συνδεδεµένα µε µπαταρία. 

Παρατηρούµε ότι προκύπτουν δύο αέρια. Το πρώτο φουντώνει τη φλόγα του σπίρτου και 

είναι το οξυγόνο. Το δεύτερο έχει διπλάσιο όγκο, δίνει χαρακτηριστικό κρότο αν 

πλησιάσουµε µια φλόγα και είναι το υδρογόνο.» 

Και εδώ είναι ένα δύσκολο σηµείο για να κατανοηθεί από τους µαθητές. Περιέχει 

ολόκληρη την λογική της ταυτοποίησης µιας ουσίας από τις ιδιότητές της. Το παιδαγωγικό 

και επιστηµολογικό ερώτηµα είναι κατά πόσο οι ιδιότητες που αναφέρουµε είναι αναγκαία 

και ικανή συνθήκη ώστε η ταυτοποίηση να αποκλείει κάθε άλλη ουσία: Είναι οι µαθητές 

εξοικειωµένοι µε αυτή τη διαδικασία ταυτοποίησης που αναφέρουµε στο λογισµικό; Για να 

προλάβουµε τέτοια θέµατα παρανοήσεων καλό είναι να έχουµε προετοιµάσει λεκτικά τους 

µαθητές για τέτοιου είδους συλλογιστική. 

 

Στην 7η ΟΘΟΝΗ το λογισµικό ολοκληρώνει την παρουσίαση της υποενότητας µε την 

περίληψη: 

 

«H διάσπαση του νερού µε λίγα λόγια 

1. Οι καθαρές χηµικές ουσίες είναι τα χηµικά στοιχεία και οι 
χηµικές ενώσεις.  

2. Χηµικά στοιχεία είναι οι χηµικές ουσίες που δε µπορούν να  
διασπαστούν σε άλλες απλούστερες µε χηµικές µεθόδους. 

3. Κατά την ηλεκτρόλυση το νερό διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο. 
4. Χηµικές ενώσεις είναι οι χηµικές ουσίες που µε κατάλληλες 

χηµικές µεθόδους µπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες.  
5. Τα χηµικά στοιχεία διακρίνονται σε µέταλλα και αµέταλλα. 
6. Οι χηµικές ενώσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στοιχεία µε σταθερή 

αναλογία µαζών. 
7. Οι καθαρές ουσίες χαρακτηρίζονται από τις φυσικές σταθερές, όπως είναι το σηµείο 

βρασµού, η πυκνότητα, το σηµείο τήξης, η αγωγιµότητα, κ.ά» 
 

Στην 8η ΟΘΟΝΗ µε την ολοκλήρωση των ερωτήσεων και ασκήσεων του λογισµικού πρέπει 

να έχουµε αξιολογήσει εάν οι µαθητές κατέκτησαν τους στόχους και εάν ξεκαθάρισαν τα 

σηµεία 2, 4 και 7 από την παραπάνω περίληψη. Να υπογραµµιστεί ότι οι µαθητές θα 

συναντήσουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση των χηµικών µεθόδων (πχ 

ηλεκτρόλυση) που ∆ΕΝ διευκρινίζεται δεόντως η έννοιά τους και η διαδικασία 

φυσικοχηµικής ολοκλήρωσής τους (που είναι άλλωστε αντικείµενο άλλης τάξης). 

Ανάλογες δυσκολίες συναντούν και στις φυσικές σταθερές. 
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Στο τέλος δίνεται η αυτοαξιολόγηση του µαθητή. Είναι έτσι δοσµένη  που ∆ΕΝ µπορεί να 

λειτουργήσει και ως αξιολόγηση από µέρους του εκπαιδευτικού. Αυτό δεν αποτελεί 

µειονέκτηµα διότι τεστ αξιολόγησης είναι εύκολο να βρει ή να συντάξει ο εκπαιδευτικός. 

Ανάλογο µε αυτό τεστ αυτοαξιολόγησης του µαθητή είναι πολύ σπάνιο να συναντήσει 

κάποιος στο σύνολο του σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού Χηµείας. 
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H διάσπαση του νερού - Aσκήσεις 

 

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις επιλέγοντας 

την αντίστοιχη σειρά. 

Καλή επιτυχία! 

  

  

1. Μια καθαρή ουσία µπορεί να είναι ... 

α) Μίγµα 

β) Χηµικό στοιχείο  

γ) Χηµική ένωση  

2. Ένα µίγµα µπορεί αν αποτελείται από µια χηµική ένωση 

    και ένα χηµικό στοιχείο. 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

3. Το σηµείο βρασµού ενός χηµικού στοιχείου δεν είναι 

    πάντα το ίδιο. 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

4. Το νερό είναι µια χηµική ένωση γιατί ... 

α) Μπορεί να εξατµιστεί 

β) Μπορεί να διασπαστεί σε απλούστερες ουσίες 

γ) ∆ε διασπάται σε απλούστερες ουσίες 

Μετά την αξιολόγηση της παρουσίασης επανερχόµαστε στα σηµεία που τονίσαµε ότι 

εµφανίζονται δυσκολίες ή εναλλακτικές ιδέες από τους µαθητές. 

Τέλος κάνοντας χρήση της µπάρας µε τις πληροφορίες και τις συνδέσεις που παρέχει το 

πρόγραµµα, µπορούµε να εµπλουτίσουµε την προσέγγιση ή να καθοδηγήσουµε τα παιδιά 

στη δηµιουργία κάποιας συνθετικής εργασίας. 

     
  

           

 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το περιεχόµενο που διαπραγµατεύεται το λογισµικό είναι 

τέτοιο ώστε να µπορεί να απαντήσει ένας µαθητής στο δεδοµένο χρόνο. Εάν ο 

εκπαιδευτικός θέλει να δώσει πρόσθετο υλικό και επεξηγήσεις στους µαθητές τότε ο 

προσφερόµενος χρόνος ίσως δεν επαρκέσει. Το επίπεδο προσέγγισης από µέρους του 
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λογισµικού δεν εξαντλεί το κάθε θέµα αλλά ούτε και ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιχειρήσει 

κάτι τέτοιο διότι θα ξεφύγει από το χρονοδιάγραµµα. 

Οι τελικές συνδέσεις και ανακεφαλαιώσεις που προσφέρονται από το λογισµικό θα 

βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό και το µαθητή να ολοκληρώσουν την προσέγγισή τους στο 

θέµα. Να σηµειωθεί ότι τα βήµατα που παρουσιάζονται στα παρόντα φύλλα οδηγιών, ίσως 

φαίνονται λίγο αναλυτικά και κουραστικά αλλά είναι χρήσιµα για την εξοικείωση µε τα 

βήµατα και την πλοήγηση του λογισµικού. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 
 
ΤΑΞΗ : Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ  - ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ  
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Η διάσπαση του νερού  
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Cd-rom Χηµείας Γυµνασίου «Ο θαυµαστός 
κόσµος της ΧΗΜΕΙΑΣ για το Γυµνάσιο» Μ. Σιγάλας, Α. Γιαννακουδάκης, Β. 
Αγγελόπουλος, Α. Τζαµτζής, Χ. Τζουγκράκη     
 
ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ΜΙΑ (1) 
 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Θα διαπιστώσουµε ότι µπορούµε να διασπάσουµε το νερό σε 
απλούστερα σώµατα. Έτσι θα γνωρίσουµε όλα σχεδόν τα δοµικά στοιχεία της ύλης όπως 
τα άτοµα, τα υποατοµικά σωµατίδια, τα χηµικά στοιχεία, τα µόρια και τις χηµικές ενώσεις». 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Η διάσπαση του νερού»  
Περιέχει τις ενότητες: 

♦ Η ηλεκτρόλυση του νερού 
♦ Τα χηµικά στοιχεία 
♦ Οι χηµικές ενώσεις    
♦ Φυσικές σταθερές καθαρών ουσιών 
♦ H διάσπαση του νερού µε λίγα λόγια 
♦ H διάσπαση του νερού - Aσκήσεις 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

 

Αφού εκκινήσετε το εκπαιδευτικό λογισµικό «Ο θαυµαστός κόσµος της Χηµείας για το 

Γυµνάσιο»,κάντε κλικ στο κουµπί εκκίνηση 

 

Μεταβείτε στην ενότητα «Από το νερό στο άτοµο» (κάνετε κλικ στον τίτλο) και κατόπιν 

στην ενότητα «Η διάσπαση του νερού»  

 

Μεταβαίνουµε στην οθόνη: «Η ηλεκτρόλυση του νερού» (κάνετε κλικ στον τίτλο)και 

απαντούµε στην ερώτηση που εµφανίζεται: 

 

Μια που είπαµε τόσα για το νερό, µπορείς να µου πεις  

αν το καθαρό νερό είναι µίγµα ή µια χηµική ουσία; 

Προσοχή, τα κουµπιά απαντήσεων οδηγούν σε αναδυόµενα παράθυρα µε επεξηγήσεις για 

το περιεχόµενο των απαντήσεων και έλεγχο σωστού-λάθους. 
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Από τα κουµπιά κάτω δεξιά: 

         

 µεταβαίνουµε στην επόµενη (2η) οθόνη της ενότητας «Η ηλεκτρόλυση του νερού» και 

«εκτελούµε» το πείραµα κάνοντας κλικ στην εικόνα της συσκευής ηλεκτρόλυσης. 

Κλείνουµε το βίντεο. 

Με το κουµπί κάτω δεξιά  

         

µεταβαίνουµε στην επόµενη ενότητα: «Τα χηµικά στοιχεία» και πραγµατοποιούµε το 

εικονικό πείραµα Ηλεκτρολυτικής διάσπασης του νερού. Στην 2η οθόνη απαντούµε στο 

κουίζ. 

 

 

Κάνε κλικ στην εικόνα για να πας στο κουίζ. 

Ελέγχουµε τις απαντήσεις µας και κλείνουµε το κουίζ. 

Κατόπιν µεταβαίνουµε στην 3η οθόνη των χηµικών στοιχείων: 

 

 

Κάνε κλικ στην εικόνα για να πας στο κουίζ. 

Ελέγχουµε τις απαντήσεις µας και κλείνουµε το κουίζ. 
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Με το κουµπί κάτω δεξιά  

         

µεταβαίνουµε στην επόµενη ενότητα «Οι χηµικές ενώσεις»    

Παρακολουθώντας ξανά το πείραµα απαντούµε στην ερώτηση. 

Οι όγκοι οξυγόνου και υδρογόνου που 

προκύπτουν έχουν συγκεκριµένη αναλογία; 

Μεταβαίνουµε στην επόµενη οθόνη «Τα χηµικά στοιχεία» 

 

Στην τελευταία σειρά οθονών γίνεται αναφορά στις: 

Φυσικές σταθερές καθαρών ουσιών  Τρέχουµε το βίντεο και απαντούµε στην παρακάτω 

ερώτηση. 

 

 

 

Παρακολούθησε το παρακάτω πείραµα όπου προσδιορίζεται το 

σηµείο βρασµού των χηµικών ενώσεων  

νερού και της αλκοόλης, σκέψου και πες µου.  

Ένα µίγµα νερού και αλκοόλης θα βράζει στους 

100 oC (A), εξαρτάται από τη σύσταση του  

µίγµατος (Β) ή στους 78,4 oC (Γ).  

 

Η αντίστοιχη ενότητα θέλει ιδιαίτερη προσοχή γι’ αυτό και ίσως χρειαστεί να την 

ξανατρέξεις  για να καταλάβεις πόσο σηµαντικές είναι οι «Φυσικές σταθερές των καθαρών 

ουσιών». 

 

Κατόπιν µεταβαίνουµε στην επόµενη 2η οθόνη µε τα κουµπιά κάτω δεξιά: Φυσικές 

σταθερές καθαρών ουσιών, και τρέχουµε το βίντεο µε τον προσδιορισµό σηµείου τήξεως 

των µετάλλων. 

Στην επόµενη 3η οθόνη µελετούµε το διάγραµµα διαχωρισµού της ύλης σε µίγµατα και 

καθαρές ουσίες. 

 

Κάθε καθαρή ουσία έχει   συγκεκριµένες ιδιότητες (π.χ. σηµείο βρασµού) είτε είναι χηµικό 

στοιχείο είτε είναι χηµική ένωση. ∆ιαβάζοντας την περίληψη θα πρέπει να είσαι σίγουρος 

ότι καταλαβαίνεις όλα τα σηµεία, αλλιώς να ξαναγυρίσεις και να τρέξεις το λογισµικό. 

 

H διάσπαση του νερού µε λίγα λόγια 
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• Οι καθαρές χηµικές ουσίες είναι τα χηµικά στοιχεία και οι 
χηµικές ενώσεις.  

• Χηµικά στοιχεία είναι οι χηµικές ουσίες που δε µπορούν να  
διασπαστούν σε άλλες απλούστερες µε χηµικές µεθόδους. 

• Κατά την ηλεκτρόλυση το νερό διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο. 

• Χηµικές ενώσεις είναι οι χηµικές ουσίες που µε κατάλληλες 
χηµικές µεθόδους µπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες.  

• Τα χηµικά στοιχεία διακρίνονται σε µέταλλα και αµέταλλα. 

• Οι χηµικές ενώσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στοιχεία µε σταθερή 
αναλογία µαζών. 

Οι καθαρές ουσίες χαρακτηρίζονται από τις φυσικές σταθερές, όπως είναι το σηµείο 

βρασµού, η πυκνότητα, το σηµείο τήξης, η αγωγιµότητα, κ.ά

H διάσπαση του νερού - Aσκήσεις 

 

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις επιλέγοντας 

την αντίστοιχη σειρά. 

Καλή επιτυχία! 

  

1. Μια καθαρή ουσία µπορεί να είναι ... 

α) Μίγµα 

β) Χηµικό στοιχείο  

γ) Χηµική ένωση  

2. Ένα µίγµα µπορεί αν αποτελείται από µια χηµική ένωση 

    και ένα χηµικό στοιχείο. 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

3. Το σηµείο βρασµού ενός χηµικού στοιχείου δεν είναι 

    πάντα το ίδιο. 

α) Σωστό 

β) Λάθος 

4. Το νερό είναι µια χηµική ένωση γιατί ... 

α) Μπορεί να εξατµιστεί 

β) Μπορεί να διασπαστεί σε απλούστερες ουσίες 

γ) ∆ε διασπάται σε απλούστερες ουσίες 
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Αφού έχεις φθάσει µέχρι εδώ, µπορείς να πας στην αρχική οθόνη «Η διάσπαση του 

νερού», να συµπληρώσεις τις Ασκήσεις και να αξιολογήσεις την επίδοσή σου. 

Αν θέλεις µε µετάβαση στην ΣΥΝΟΨΗ τυπώνεις τα αποτελέσµατα της επίδοσής σου. 

Παραπάνω σου παρουσιάσαµε ένα µέρος από τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού 

λογισµικού, δοκιµάζοντας τα διάφορα κουµπιά και τις συνδέσεις, σίγουρα θα ανακαλύψεις 

πολύ περισσότερα από όσα σου παρουσιάσαµε! 

Καλή επιτυχία! 
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ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΤΑΞΗ: Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: «ΧηΠοΛο» Χηµεία το κλειδί του κόσµου (έργο Σειρήνες) .   

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Το σχολικό βιβλίο Χηµείας (έκδοση ΟΕ∆Β)  

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ΜΙΑ (1) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η έννοια της ταχύτητας χηµικής 

αντίδρασης δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητή από την καθηµερινή ζωή και στο σχολικό 

εργαστήριο απαιτείται ο κατάλληλος εξοπλισµός για την ανάδειξή της. Το εκπαιδευτικό 

λογισµικό µπορεί να συνδυάσει τις εµπειρίες της καθηµερινής ζωής, τη µελέτη χηµικών 

αντιδράσεων και την καλλιέργεια της κρίσης των µαθητών και να συνεισφέρει στην 

κατανόηση της έννοιας της ταχύτητας των χηµικών αντιδράσεων.  

οργΑνωση τΑξης: Στην αίθουσα υπολογιστών οµάδες 2-3 µαθητών/τριών 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση. Το ΧΗΠΟΛΟ είναι ένα κλειστό λογισµικό 

στο οποίο µπορούµε να αξιοποιήσουµε τις αναπαραστάσεις φαινοµένων και τα βίντεο µε 

πειράµατα που πραγµατοποιούνται δύσκολα στο εργαστήριο, απαιτούν πολύ χρόνο ή 

περιλαµβάνουν τοξικές ουσίες.  

ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η έννοια της ταχύτητας (πόσο 

«γρήγορα» πραγµατοποιείται µια διαδικασία, διαπερνά ολόκληρη τη ζωή µας (φυσικές 

αλλά και κοινωνικές-ανθρωπιστικές επιστήµες). Ο υποκειµενισµός που διακρίνει την 

έννοια του «γρήγορα» αναδύεται κατά την µελέτη της ταχύτητας των χηµικών 

αντιδράσεων. Παραδείγµατα από τη Φυσική, τη Βιολογία, τη Γεωλογία, αλλά και την 

Ιστορία, όπου συνυπολογίζεται ο χρόνος στην εξέλιξη γεγονότων, µπορούν να 

αξιοποιηθούν κάλλιστα. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η ταχύτητα είναι µια έννοια που µελετάται στο 

εργαστήριο µε άριστο τρόπο. Όµως η έλλειψη εργαστηριακού ή ψηφιακού υλικού θα 

οδηγήσει αναπόφευκτα στην αίθουσα διδασκαλίας όπου µε πειράµατα επίδειξης ή τελικά 

µόνο µε διάλεξη, ο εκπαιδευτικός θα προσεγγίσει αυτή την τόσο σηµαντική και συγχρόνως 

καθηµερινή, έννοια. 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Αφού εξοικειωθούµε µε τα βασικά κουµπιά και τις λειτουργίες του λογισµικού, 

µεταβαίνουµε στην ενότητα: 

Μελέτη της ταχύτητας χηµικής αντίδρασης 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 :  

Ο µαθητής από τις επιλογές του µενού µεταβαίνει στην «Χηµική Αντίδραση», και κατόπιν 

στην «Ταχύτητα Χηµικής αντίδρασης».  

 

Υπενθυµίζουµε την έννοια της ταχύτητας από την καθηµερινή ζωή (πόσο «γρήγορα» 

συµβαίνει κάτι) και από τη Φυσική (µεταβολή του διαστήµατος προς τον αντίστοιχο 

χρόνο). Αποσαφηνίζουµε την έννοια του ρυθµού µεταβολής και εισάγουµε την έννοια του 

ρυθµού µεταβολής των αντιδρώντων σε µια χηµική µεταβολή. Η πλήρης ποσοτικοποίηση 

της ταχύτητας θα αποτελεί προσέγγιση στο Λύκειο και όχι στο Γυµνάσιο (ρυθµός 

µεταβολής συγκεντρώσεων).  

 

Στην επόµενη οθόνη παρακολουθούµε τρία χηµικά φαινόµενα. Οι µαθητές απαντούν στις 
ερωτήσεις: 
Ο ρυθµός εξέλιξης τους είναι ίδιος/διαφορετικός (διαγράφουµε τη λανθασµένη 
έκφραση).  
Το ρυθµό εξέλιξης των χηµικών αντιδράσεων τον ονοµάζουµε (ταχύτητα) της 
αντίδρασης. 
 
Κατατάσσουµε τις χηµικές αντιδράσεις ως προς την ταχύτητά τους ξεκινώντας από αυτήν 

που έχει τη µεγαλύτερη τιµή:  

…………………………………>…………………………………..>…………………………….. 

 

Στην επόµενη οθόνη επιλέγουµε τη διάσπαση του διχρωµικού αµµωνίου. 

Παρακολουθούµε το βίντεο.  

Χαρακτηρίζουµε τις ουσίες που εµφανίζονται στην αντίδραση Α(αντιδρών), Π (προϊόν) 

Άζωτο(Π) .Νερό(Π) ∆ιχρωµικό αµµώνιο(Α).Οξείδιο του χρωµίου(Π)  

Χαρακτηρίζουµε την αντίδραση (Γρήγορη). 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Επιλέγουµε την αντίδραση νιτρικού µολύβδου µε ιωδιούχο κάλιο. 

Παρακολουθούµε το βίντεο.  
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Χαρακτηρίζουµε τις ουσίες που εµφανίζονται στην αντίδραση Α (αντιδρών), Π (προϊόν):  

νιτρικός µόλυβδος (Α), νιτρικό κάλι(Π), ιωδιούχος µόλυβδος(Π) ιωδιούχο κάλι(Α).. 

 

Παρατηρούµε το χρώµα των δύο διαλυµάτων πριν αναµειχθούν και αντιδράσουν.  

Το κίτρινο αδιάλυτο(ίζηµα).είναι ο ιωδιούχος µόλυβδος. Οι άλλες ουσίες είναι(διαλυτές) 

στο νερό. Πότε σχηµατίζεται το κίτρινο ίζηµα και εξαφανίζεται η σηµείωση Χ από το 

δοκιµαστικό σωλήνα ; ………………………………………….. 

Χαρακτηρίζουµε την ταχύτητα της αντίδρασης Αργή/Γρήγορη (διαγράψτε το λάθος) 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

 

Επιλέγουµε την αντίδραση θειοθειικού νατρίου µε υδροχλωρικό οξύ 

Παρακολουθήστε το βίντεο και χαρακτηρίστε τις ουσίες που εµφανίζονται στην αντίδραση 

Α(αντιδρών), Π (προϊόν) 

Θειοθειικό νάτριο(Α), χλωριούχο νάτριο (Π).θείο (Π). 

νερό(Π). υδροχλωρικό οξύ(Α), 

Παρατηρήστε το χρώµα των δύο διαλυµάτων πριν αναµειχθούν και αντιδράσουν. Το 

θόλωµα οφείλεται στο κολλοειδές θείο που σχηµατίζεται.  

Πότε σχηµατίζεται θόλωµα και εξαφανίζεται η σηµείωση Χ από το δοκιµαστικό σωλήνα; 

…………………. 

 Χαρακτηρίζουµε την ταχύτητα της αντίδρασης Αργή/Γρήγορη (διαγράψτε το λάθος) 

 
Τι συµπεραίνετε για το ρυθµό εξέλιξης των αντιδράσεων;                        
Λέµε ότι όλες οι αντιδράσεις δεν έχουν την ίδια (ταχύτητα). 
Καταγράφουµε τα Συµπεράσµατα και συγκρίνουµε. 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

Εκτελούµε τις δραστηριότητες της οθόνης µε το µήλο που αλλοιώνεται και το 
πείραµα µε την αντίδραση θειοθειικού νατρίου. 

1ο: Ακολουθούµε τις οδηγίες. Παρακολουθούµε την αλλοίωση σε σχέση µε το 

χρόνο. Ποιο κοµµάτι αλλοιώνεται γρηγορότερα……………………. 

Επιβεβαιώνουµε την απάντηση.  

 

2ο:  Αφού παρακολουθήσουµε την αντίδραση θειοθειικού νατρίου µε 

υδροχλωρικό οξύ, πατάµε επόµενο για να µελετήσετε την επίδραση της 
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θερµοκρασίας. ∆ιαλέγουµε τις θερµοκρασίες :5οC, 10οC,15οC,30οC,50οC, 

ακολουθώντας τις οδηγίες. Συµπληρώνουµε τον πίνακα: 

 
µέτρηση 1η 2η 3η 4η 5η 
θερµοκρασί
α 

5οC 10οC 15οC 30οC 50οC 

χρόνος      
 
Καταγράφουµε τα Συµπεράσµατα. 
 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 

 

Αφού εξοικειωθούµε µε τα βασικά κουµπιά και τις λειτουργίες του λογισµικού, 

µεταβαίνουµε στην ενότητα: 

 

Μελέτη της ταχύτητας χηµικής αντίδρασης 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 :  

Ο µαθητής από τις επιλογές του µενού µεταβαίνει στην «Χηµική Αντίδραση», και κατόπιν 

στην «Ταχύτητα Χηµικής αντίδρασης».  

 

 

Στην επόµενη οθόνη παρακολουθούµε τρία χηµικά φαινόµενα.  

Απαντούµε τις ερωτήσεις: 

Ο ρυθµός εξέλιξης τις είναι τις/διαφορετικός (διαγράφουµε τη λανθασµένη έκφραση).  

Το ρυθµό εξέλιξης των χηµικών αντιδράσεων τον ονοµάζουµε ………………τις αντίδρασης. 

 

Κατατάσσουµε τις χηµικές αντιδράσεις ως τις την ταχύτητά τις ξεκινώντας από αυτήν που 

έχει τη µεγαλύτερη τιµή:  

…………………………………>…………………………………..>…………………………….. 

 

Στην επόµενη οθόνη επιλέγουµε τη διάσπαση του διχρωµικού αµµωνίου. 

Παρακολουθούµε το βίντεο.  

Χαρακτηρίζουµε τις ουσίες που εµφανίζονται στην αντίδραση Α(αντιδρών), Π (προϊόν) 

Άζωτο…….Νερό………∆ιχρωµικό αµµώνιο…….Οξείδιο του χρωµίου…………..  

Χαρακτηρίζουµε την αντίδραση. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Επιλέγουµε την αντίδραση νιτρικού µολύβδου µε ιωδιούχο κάλιο. 

Παρακολουθούµε το βίντεο.  

Χαρακτηρίζουµε τις ουσίες που εµφανίζονται στην αντίδραση Α (αντιδρών), Π (προϊόν):  

νιτρικός µόλυβδος …., νιτρικό κάλι………, ιωδιούχος µόλυβδος………ιωδιούχο κάλι…….. 

 

Παρατηρούµε το χρώµα των δύο διαλυµάτων πριν αναµειχθούν και αντιδράσουν.  

Το κίτρινο αδιάλυτο…………….είναι ο ιωδιούχος µόλυβδος. Οι τις ουσίες 

είναι……………………στο νερό. Πότε σχηµατίζεται το κίτρινο ίζηµα και εξαφανίζεται η 

σηµείωση Χ από το δοκιµαστικό σωλήνα ; ………………………………………….. 

Χαρακτηρίζουµε την ταχύτητα τις αντίδρασης Αργή/Γρήγορη (διαγράψτε το λάθος) 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Επιλέγουµε την αντίδραση θειοθειικού νατρίου µε υδροχλωρικό οξύ 

Παρακολουθήστε το βίντεο και χαρακτηρίστε τις ουσίες που εµφανίζονται στην αντίδραση 

Α(αντιδρών), Π (προϊόν) 

Θειοθειικό νάτριο………χλωριούχο νάτριο ………….θείο 

………..νερό……………. υδροχλωρικό οξύ……………………… 

Παρατηρήστε το χρώµα των δύο διαλυµάτων πριν αναµειχθούν και αντιδράσουν. Το 

θόλωµα οφείλεται στο κολλοειδές θείο που σχηµατίζεται.  

Πότε σχηµατίζεται θόλωµα και εξαφανίζεται η σηµείωση Χ από το δοκιµαστικό σωλήνα; 

…………………. 

 Χαρακτηρίζουµε την ταχύτητα τις αντίδρασης Αργή/Γρήγορη (διαγράψτε το λάθος) 

 
Τι συµπεραίνετε για το ρυθµό εξέλιξης των αντιδράσεων;                        
Λέµε ότι τις οι αντιδράσεις δεν έχουν την ίδια …………………. 
Καταγράφουµε τα Συµπεράσµατα και συγκρίνουµε. 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

Εκτελούµε τις δραστηριότητες τις οθόνης µε το µήλο που αλλοιώνεται και το 
πείραµα µε την αντίδραση θειοθειικού νατρίου. 
1ο: Ακολουθούµε τις οδηγίες. Παρακολουθούµε την αλλοίωση σε σχέση µε το 
χρόνο. Ποιο κοµµάτι αλλοιώνεται γρηγορότερα……………………. 
Επιβεβαιώνουµε την απάντηση.  
 
2ο:  Αφού παρακολουθήσουµε την αντίδραση θειοθειικού νατρίου µε 
υδροχλωρικό οξύ, πατάµε επόµενο για να µελετήσετε την επίδραση τις 
θερµοκρασίας. ∆ιαλέγουµε τις θερµοκρασίες :5οC, 10οC,15οC,30οC,50οC, 
ακολουθώντας τις οδηγίες. Συµπληρώνουµε τον πίνακα: 
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µέτρηση 1η 2η 3η 4η 5η 
θερµοκρασί
α 

5οC 10οC 15οC 30οC 50οC 

χρόνος      
 
Καταγράφουµε τα Συµπεράσµατα. 
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 ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ– ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Μετά το τέλος της ενότητας ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ οι µαθητές απαντούν στο παρακάτω 

τεστ αξιολόγησης: 

1.  Οι χηµικές αντιδράσεις: 
α. Πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο από χηµικούς στα χηµικά εργαστήρια. 

β. Πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στα χηµικά εργαστήρια. στη βιοµηχανία ή 

στη φύση, πάντα όµως ύστερα από ανθρώπινη επέµβαση. 

γ. Πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο από τη φύση, πάντα χωρίς ανθρώπινη 

επέµβαση. 

δ. Πραγµατοποιούνται στην ύλη µε την επέµβαση του ανθρώπου ή και χωρίς αυτή. 

 

2. Στις χηµικές αντιδράσεις: 

α. ∆ηµιουργούνται νέα άτοµα. 

β. ∆ηµιουργούνται νέες ουσίες. 

γ. ∆ιατηρούνται οι ιδιότητες των αντιδρώντων σωµάτων. 

δ. Τα µόρια παραµένουν αµετάβλητα 

 

3.  Συµπληρώστε τα κενά: 
Όσο …………… είναι η αρχική ποσότητα των …………….. τόσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα µε 

την οποία ξεκινά µια χηµική αντίδραση. 

 

4.  Προκειµένου να µειωθεί η αρχική ταχύτητα µιας αντίδρασης µπορούµε: 
α. Να αυξήσουµε τη θερµοκρασία. 

β. Να µειώσουµε την ποσότητα ενός από τα αντιδρώντα. 

γ. Να µειώσουµε τη θερµοκρασία. 

 

 

5.  Συµπληρώστε τα κενά: 
Οι αντιδράσεις που συνοδεύονται από έκλυση θερµότητας ονοµάζονται ……………. ενώ οι 

αντιδράσεις που συνοδεύονται από απορρόφηση θερµότητας ονοµάζονται ……………… 

 

 

6.  Να συµπληρώσετε τις κενές στήλες: 
 

περιγραφικά υδρογόνο    +    οξυγόνο    --------->   νερό     

µε  προσοµοιώµατα                                           ---------> 
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µε σύµβολα                                           ---------> 

µε χηµική εξίσωση                                           ---------> 

 

 

7.  Ισοσταθµίστε την αντίδραση, θέτοντας τον κατάλληλο συντελεστή: 
     Ν2 +  Ο2  → ; NO 

 

8.  Ισοσταθµίστε την αντίδραση, θέτοντας τους κατάλληλους ακέραιους συντελεστές: 
     Ν2 + ; H2   →  ; NΗ3 

 

9.  Θέσε τα κατάλληλα σύµβολα των φυσικών καταστάσεων στα αντιδρώντα και τα 
προϊόντα της αντίδρασης: 

     S(;)  +  O2(;)  →  SO2(;) 

 

10. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 
 

Αντίδραση υδρογόνο   +   οξυγόνο  →   νερό 

Ποσότητες σε g 

αντιδρώντων/προϊόντων 

    1                      8                           

9 

Ποσότητες σε g 

αντιδρώντων/προϊόντων 

    2                          

Ποσότητες σε g 

αντιδρώντων/προϊόντων 

                           32 

Ποσότητες σε g 

αντιδρώντων/προϊόντων 

                                                        

27 
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ΑΤΟΜΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

 

ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Εκπαιδευτικό λογισµικό «Ελπήνωρ» Πειράµατα και 

προσοµοιώσεις Χηµείας Α΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Το σχολικό βιβλίο Χηµείας (έκδοση ΟΕ∆Β)  

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ: ΜΙΑ (1) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η δοµή του ατόµου είναι ένα θέµα που 

µπορεί να υποστηριχθεί από τις νέες τεχνολογίες µε ένα διεξοδικό τρόπο. Στο παρόν 

σενάριο παρουσιάζονται µερικά στοιχεία από το εκπαιδευτικό λογισµικό Ελπήνωρ. 

οργΑνωση τΑξης: Στην αίθουσα υπολογιστών οµάδες 2-3 µαθητών/τριών 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση. Ο Ελπήνωρ είναι ένα κλειστό λογισµικό 

στο οποίο µπορούµε να αξιοποιήσουµε τις αναπαραστάσεις φαινοµένων και τα πειράµατα 

που πραγµατοποιούνται δύσκολα στο εργαστήριο ή απαιτούν πολύ χρόνο.  

ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η δοµή του ατόµου είναι ένα θέµα µε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήµες 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η έλλειψη αυτού του εκπαιδευτικού 

λογισµικού µπορεί να αναπληρωθεί σε ικανοποιητικό βαθµό από τις δυνατότητες της 

σχολικής αίθουσας. 

 

Το λογισµικό αυτό (που τρέχει σε ανάλυση 800Χ600) έχει χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού 

βιβλίου. 

 

Οι ενότητες που διαπραγµατεύεται είναι οι ακόλουθες (από την διδακτέα ύλη της  

Α΄Λυκείου: 

 

• Ατοµική ∆οµή 

• Περιοδικό Σύστηµα 

• Χηµικοί ∆εσµοί 

• Ιδανικά Αέρια 

• Νόµοι αερίων 
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• ∆ιαλύµατα περιεκτικότητα 

• ∆ιαλύµατα αναµίξεις-αραιώσεις 

• Ραδιενέργεια 

 

Για παράδειγµα στην ενότητα Ατοµική δοµή παρουσιάζεται το περιεχόµενο της ενότητας 

(Ατοµικό µoντέλο υδρογόνου κατά Bohr) µε τη µορφή παρατιθέµενων οθονών.  

Κατόπιν παρουσιάζεται ο ατοµικός αριθµός, ο αριθµός Νετρονίων, ο Μαζικός αριθµός, τα 

ισότοπα υδρογόνου και τέλος η Ηλεκτρονιακή δόµηση των στοιχείων. 

Ο εκπαιδευόµενος συµπληρώνει αριθµούς ή λέξεις στα αντίστοιχα κενά ενός πίνακα 

ασκήσεων για τα ισότοπα του υδρογόνου. Κατόπιν µελετά την ηλεκτρονιακή δόµηση 

στοιχείων για τις στιβάδες Κ, L, M, N. 

Αντίστοιχα εργάζεται και σε επόµενες ενότητες µε επί πλέον στοιχείο την προσθήκη 

εννοιολογικών χαρτών και προσοµοιώσεων πειραµάτων (µετρήσεις και µεταβλητές στους 

νόµους των αερίων για παράδειγµα). Τέλος δίνονται και γραφικές παραστάσεις από την 

καταγραφή πειραµατικών δεδοµένων. 

Ο µαθητής (ή  ο επιµορφούµενος εκπαιδευτικός) θα ακολουθήσει τις οδηγίες του 

λογισµικού το οποίο στο παραπάνω θέµα έχει µια ιδιότυπη και αξιοµνηµόνευτη  

προσέγγιση. 

 

 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ       Επιµορφωτικό υλικό- Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 301 

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΤΑΞΗ : Γ’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Λογισµικό. Irydium Project: The Virtual 

Laboratory 

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ∆ΥΟ (2) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ:  Η έννοια  του ρυθµιστικού διαλύµατος 

φαντάζει σε πολλούς µαθητές ως κάτι το «µαγικό» αφού µπορεί να διατηρεί το pH 

σταθερό όταν προστίθενται µικρές αλλά υπολογίσιµες ποσότητες ισχυρού οξέος ή βάσης. 

Το σενάριο αυτό αποκαλύπτει τον τρόπο παρασκευής ενός ρυθµιστικού διαλύµατος και 

δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να παρατηρήσει αν και πόσο µεταβάλλεται το pH ενός 

ρυθµιστικού διαλύµατος και να συσχετίσει τις µεταβολές αυτές µε τη συγκέντρωση των 

συστατικών του ρυθµιστικού διαλύµατος.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: Στην αίθουσα υπολογιστών οµάδες 2-3 µαθητών/τριών 

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο µαθητής στο τέλος της διδακτικής ώρας 

12. να γνωρίζει µε ποιους τρόπους µπορεί να παρασκευασθεί ένα ρυθµιστικό διάλυµα. 

13. να γνωρίζει την επίδραση της αραίωσης στο pH ενός ρυθµιστικού διαλύµατος. 

14. να γνωρίζει την επίδραση της προσθήκης διαλύµατος ισχυρού οξέος ή βάσης στο 

pH ενός ρυθµιστικού διαλύµατος και τη σηµασία της συγκέντρωσης των συστατικών 

ενός ρυθµιστικού διαλύµατος στη ρυθµιστική ικανότητα . 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Ασθενή οξέα/βάσεις. Οξέα- Βάσεις κατά Bronsted-

Lowry. Ρυθµιστικά διαλύµατα, εξίσωση Henderson- Hasselbach. 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση. Οι µαθητές εκτελούν το πείραµα 

ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Εργαζόµενοι σε οµάδες καταγράφουν τις 

µετρήσεις και συνεργαζόµενοι τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον καθηγητή τους εξάγουν 

συµπεράσµατα µε βάση τις παρατηρήσεις τους.   

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εναλλακτικά το σενάριο µπορεί να εφαρµοσθεί 

από τον εκπαιδευτικό µε τη µορφή της επίδειξης. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός 

προβάλλει µε τη βοήθεια Η/Υ και βιντεοπροβολέα τα εκτελούµενα εικονικά πειράµατα ενώ 

οι µαθητές  καταγράφουν και επεξεργάζονται τις παρατηρήσεις τους  στο φύλλο εργασίας.   
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ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ. Η χρονική διάρκεια για την εκτέλεση και όλων των  πειραµάτων 

εξαρτάται από την εξοικείωση των µαθητών µε το λογισµικό. Αν η άσκηση εφαρµοσθεί µε 

τη µορφή µετωπικού εικονικού εργαστηρίου, τότε προτείνεται να αφιερωθεί χρόνος για 

την εξοικείωση των µαθητών µε το λογισµικό πριν την εργαστηριακή άσκηση.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Λογισµικό: Irydium Project: The Virtual Laboratory  

Περιγραφή: Πρόκειται για Java applet µε µέγεθος 16 ΜΒ που προσοµοιώνει ένα χηµικό 

εργαστήριο. ∆ιατίθεται ελεύθερα από το Πανεπιστήµιο Carnegie Mellon. Στην ακόλουθη 

διεύθυνση: 

http://ir.chem.cmu.edu/irproject/applets/virtuallab/Download.asp 

Χρήση των απαιτούµενων σκευών και οργάνων. Πεχάµετρο, γυαλικά σκεύη 

(κωνικές φιάλες, πιπέτες, κλπ. 

♦ Τα αντιδραστήρια βρίσκονται στο menu: stockroom explorer.  

♦ Τα απαιτούµενα σκεύη και όργανα επιλέγονται από το menu: tools. Για να 

επιλέξεις ένα αντιδραστήριο κάνε διπλό κλικ στο αντιδραστήριο αυτό. Τα 

ονόµατα των αντιδραστηρίων είναι στα αγγλικά. Μπορείς να αλλάξεις την 

ονοµασία στα ελληνικά.  

♦ Για να επιλέξεις κάποιο γυάλινο σκεύος ακολούθησε τα εξής βήµατα. 

 

1. Επιλέξτε Tools(εργαλεία)-glassware(γυαλικά) . Στη συνέχεια µπορείς να επιλέξεις το 

είδος και το µέγεθος.  

 

 

 

 

 

 

 

Για παράδειγµα για να επιλέξεις κωνική φιάλη των 250 mL επιλέγεις Tools (εργαλεία)-

glassware(γυαλικά) Erlenmeyers και κάντε κλικ στις λέξεις 250 mL Erlenmeyer 

Flask. Αµέσως, εµφανίζεται µία άδεια φιάλη των 250 mL στο άνω αριστερό µέρος του 

παράθυρου που αναπαριστά τον πάγκο εργασίας του εικονικού εργαστηρίου. Για να 

επιλέξεις πιπέτα των 10 mL επιλέγεις Tools(εργαλεία)-glassware(γυαλικά) Pipets και 

κάνεις κλικ στις λέξεις 25 mL pipet. Αµέσως, εµφανίζεται µία πιπέτα των 25 mL στο άνω 

αριστερό µέρος του παράθυρου. 
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2. Για να αλλάξεις το όνοµα του αντιδραστηρίου από τα Αγγλικά στα Ελληνικά κάνε 

αριστερό κλικ στο αντιδραστήριο για να το επιλέξεις. Στη συνέχεια κάνε δεξί κλικ. Στο 

παράθυρο που εµφανίζεται επίλεξε rename. Στη συνέχεια γράψε το νέο όνοµα. Για 

παράδειγµα κάντε δεξί κλικ στην πρώτη φιάλη των 250 mL και επιλέξτε rename. Στο 

πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει γράψτε ∆ιάλυµα Οξικού οξέος και πατήστε 

Enter(Εισαγωγή). Θα παρατηρήσετε ότι η φιάλη αυτή πήρε την ονοµασία ∆ιάλυµα 

Οξικού οξέος.  

3.  Για να επιλέξεις απεσταγµένο νερό ακολούθησε την ακόλουθη διαδικασία. Κάντε διπλό 

κλικ στο δοχείο αποσταγµένου νερού (distilled H2O) που είναι τελευταίο στο αριστερό  

παράθυρο Stockroom Expl. Στον πάγκο εργασίας τοποθετείται αµέσως το δοχείο 

αποσταγµένου νερού. Για να το µετονοµάσεις στα ελληνικά ακολούθησε την διαδικασία 

που περιγράφεται παραπάνω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Οι χηµικές ουσίες (αντιδραστήρια) βρίσκονται  στο αριστερό παράθυρο, µε το όνοµα 

Stockroom Explorer (εξερευνητής αποθήκης). Τα αντιδραστήρια είναι  ταξινοµηµένα 

κατά κατηγορία π.χ. strong acids (ισχυρά οξέα), weak acids (ασθενή οξέα), strong bases 

(ισχυρές βάσεις) κλπ. Για να επιλέξεις κάποια ουσία πρώτα επιλέγεις την κατηγορία στην 

οποία ανήκει και κατόπιν επιλέγεις την ουσία και τη συγκέντρωση του διαλύµατος που 

διατίθεται. Για παράδειγµα για να επιλέξεις διάλυµα CH3COOH 1M ακολούθησε την εξής 

διαδικασία. Κάνε κλικ στο κλειδί δίπλα στην ένδειξη weak acids (ασθενή οξέα). Ανοίγει 

το εικονικό ράφι µε µια σειρά ασθενών οξέων. Κάντε διπλό κλικ στο διάλυµα οξικού οξέος, 

CH3COOH 1M. Αµέσως, τοποθετείται στον εικονικό πάγκο εργασίας µία φιάλη των 250 

mL που περιέχει 100 mL CH3COOH 1M. Στο δεξί παράθυρο, µε το όνοµα Solution info 

(πληροφορίες διαλύµατος) εµφανίζεται πίνακας που δίνει πληροφορίες για το ότι το 

διάλυµά σας είναι διάλυµα CH3COOH 1M και ότι ο όγκος του είναι 100 mL, ενώ κάτω από 
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το ραβδόγραµµα µπορείς να δεις ότι η συγκέντρωση του διαλύµατος είναι 1.000e-1(10-1) 

mol/l. Τιµές της µορφής 10-n  ή 10+n
  εµφανίζονται στον Η/Υ ως 1.000e-n ή 1.000+n 

5. Για να αναµείξεις δύο διαλύµατα ακολουθείς την εξής διαδικασία. Με το ποντίκι µπορείς 

να φέρεις τη µία φιάλη δίπλα στην  άλλη.  Θα εµφανισθεί αµέσως µια εικόνα όπως η 

παρακάτω. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει  γράψτε τον αριθµό που δείχνει τον όγκο 

του διαλύµατος που θέλεις να προσθέσεις και στη συνέχεια πάτησε το πλήκτρο Enter. 

Κατ΄ αυτό τον τρόπο γίνεται ανάµιξη των δύο διαλυµάτων. Από το παράθυρο Solution 

info µπορείς να ενηµερωθείς για τον όγκο και τη συγκέντρωση του νέου διαλύµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Χρήση Σιφωνίου 

Αν χρειάζεται να µεταγγίσεις  κάποια ποσότητα από ένα διάλυµα σε κάποιο άλλο πρέπει να 

χρησιµοποιήσεις κάποιο σιφώνιο (πιπέτα - pipet). Για να χρησιµοποιήσεις το σιφώνιο 

ακολούθησε την εξής διαδικασία: 

Από τα εργαλεία(Tools) επιλέξετε γυαλικά(Glassware) έπειτα  σιφώνια (pipets) και 

τελικά κάντε κλικ στο σιφώνιο µε τον επιθυµητό όγκο π.χ. των 10 mL. 

 

 

 

 

 

 

 

Αµέσως, στον πάγκο του 

εικονικού εργαστηρίου θα εµφανιστεί το σιφώνιο που επέλεξες. Για να χρησιµοποιήσετε το 

σιφώνιο πρέπει να σύρετε το σιφώνιο πάνω από τη φιάλη από την οποία θέλετε να 

αφαιρέσετε κάποια ποσότητα διαλύµατος. Όταν εµφανιστεί η εικόνα του σχήµατος που 

βλέπετε γράψτε την ποσότητα που επιθυµείτε να αφαιρέσετε στο πλαίσιο διαλόγου και 

κάνετε κλικ στο withdraw(αφαιρώ).  
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Για να µεταφέρετε την ποσότητα αυτή σε άλλο διάλυµα τότε πρέπει να πλησιάσετε το 

σιφώνιο στη φιάλη που περιέχει το διάλυµα αυτό. Μόλις δείτε τη σύνδεση, όπως στην 

παρακάτω εικόνα, τότε γράψτε στο πλαίσιο διαλόγου την ποσότητα που επιθυµείτε να 

προσθέσετε. Πατώντας το πλήκτρο Enter ή την ένδειξη Pour γίνεται η µεταφορά της 

ποσότητας του διαλύµατος που επιλέξατε.  

 
Ονοµασία εργαστηριακού πάγκου (workbench). Στο ξεκίνηµα κάθε πάγκος εργασίας 
φέρει το όνοµα workbench. Μπορείς να αλλάξεις το όνοµα ως εξής:Επιλέγεις File-
Rename workbench. Από πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει γράφεις το όνοµα του πάγκου 
εργασίας που µπορεί να είναι το όνοµα του πειράµατος που εκτελείς.  
 
Μεταφορά αντιδραστηρίου από ένα πάγκο εργασίας σε ένα άλλο. Ένα διάλυµα που 
έχεις παρασκευάσει σε ένα πάγκο εργασίας µπορεί να µεταφερθεί σε ένα άλλο µε την εξής 
διαδικασία: Κάνεις αριστερό κλικ στο διάλυµα για να το επιλέξεις. Στη συνέχεια κάνεις δεξί 
κλικ και στο πλαίσιο διαλόγου που δηµιουργείται επιλέγεις copy. Στη συνέχεια πηγαίνεις 
στον νέο πάγκο εργασίας κάνεις κλικ και     επιλέγεις paste.   
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ΦΥΛΛΟ ΜΕ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 

Τάξη:                Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης 

Γνωστικό αντικείµενο: Παρασκευή και µέτρηση του pH ρυθµιστικού διαλύµατος 

CH3COOH- CH3COONa 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ  

∆ιδακτική ενότητα: Κεφάλαιο 3: Ιοντική Ισορροπία 

Απαιτούµενος χρόνος: ∆ύο (2) διδακτικές ώρες 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας …………………………………………………………………….. 

Σύντοµη θεωρητική εισαγωγή. Τα ρυθµιστικά διαλύµατα έχουν την ιδιότητα να 

διατηρούν το pH τους σταθερό ακόµη και όταν προστίθενται µικρές αλλά υπολογίσιµες 

ποσότητες ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης. Ένα ρυθµιστικό διάλυµα αποτελείται από 

ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση σε σχετικά σηµαντικές συγκεντρώσεις. Τα ρυθµιστικά 

διαλύµατα µπορούν να παρασκευασθούν µε ανάµειξη ασθενούς οξέος και άλατός του µε 

ισχυρή βάση, ή ασθενούς βάσης και άλατός της µε ισχυρό οξύ. Επίσης µπορούν να 

παρασκευασθούν µε µερική εξουδετέρωση ασθενούς οξέος από ισχυρή βάση ή ασθενούς 

βάσης από ισχυρό οξύ. Ουσιαστικά ένα ρυθµιστικό διάλυµα περιέχει το ζεύγος συζυγές 

οξύ- συζυγή βάση. Το pH ενός ρυθµιστικού διαλύµατος υπολογίζεται από την εξίσωση 

Henderson Hasselbach σύµφωνα µε την οποία pH=pKa +logCβ/Cοξ  

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΜΕΙΞΗ  CH3COOH / CH3COONa  

 

  Απαιτούµενα αντιδραστήρια: CH3COOH 1M, CH3COONa, απεσταγµένο νερό.  

 

Απαιτούµενα σκεύη και όργανα. Πεχάµετρο, γυαλικά σκεύη (κωνικές φιάλες, πιπέτες, 

κλπ. 

♦ Τα αντιδραστήρια βρίσκονται στο menu: stockroom explorer µε συγκεκριµένη 

ταξινόµηση. Για παράδειγµα το  CH3COOH  βρίσκεται στα weak acids ενώ το 

CH3COONa  στα conjugated bases. Για να επιλέξεις ένα αντιδραστήριο κάνε 

διπλό κλικ στο αντιδραστήριο αυτό. Τα ονόµατα των αντιδραστηρίων είναι 

στα αγγλικά. Μπορείς να αλλάξεις την ονοµασία στα ελληνικά. Για το σκοπό 

αυτό κάνε αριστερό κλικ στο αντιδραστήριο για να το επιλέξεις. Στη συνέχεια 

κάνε δεξί κλικ. Στο παράθυρο που εµφανίζεται επίλεξε rename. Στη συνέχεια 

γράψε το νέο όνοµα. 

♦ Τα απαιτούµενα σκεύη και όργανα επιλέγονται από το menu :tools 
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Οδηγίες. 

1. Ανοίξτε το φάκελο IRIDIUM_VLAB και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο vlab.jar 

ή στο εικονίδιο VLab 

 

 

 

 

για να ανοίξει το πρόγραµµα 

εφαρµογής του εικονικού εργαστηρίου IRIDIUM.  

2. Μετονοµάστε τον πάγκο εργασίας (workbench 1) σε πείραµα 1/δραστηριότητα 

1 

3. Ετοιµάστε τον πάγκο εργασίας τοποθετώντας τα απαιτούµενα σκεύη και 

διαλύµατα. Για το σκοπό αυτό ακολουθήστε τα εξής βήµατα: 

4. Μεταφέρετε το διάλυµα του CH3COOH 1M.  

5. Μεταφέρετε το διάλυµα CH3COONa 1M 

6. Μεταφέρετε κωνική φιάλη των 250 mL 

7. Στην κωνική φιάλη των 250 mL µεταφέρετε 50 mL από το διάλυµα του 

CH3COOH 1M και 50 mL από το διάλυµα του CH3COOΝa 1M 

8. Υπολογίστε τις συγκεντρώσεις CH3COOH και CH3COOΝa στο τελικό διάλυµα. 

9. Ελέγξτε την ορθότητα των υπολογισµών σας στο παράθυρο species/Molarity 

στο δεξί µέρος της οθόνης του εικονικού εργαστηρίου. 

10. Μετονοµάστε το διάλυµα σε «Ρυθµιστικό Οξικού οξέος 0,5Μ» 

11. Μετρήστε το pH του διαλύµατος που προκύπτει. 

12. Σηµειώστε την τιµή pH στο φύλλο εργασίας 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 1 . ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗ 

CH3COOH από NaΟΗ  

 

Απαιτούµενα αντιδραστήρια: CH3COOH 3M, CH3COONa 3Μ, απεσταγµένο νερό.  

   Απαιτούµενα σκεύη και όργανα. Πεχάµετρο, γυαλικά σκεύη (κωνικές φιάλες, 

πιπέτες, κλπ.) 

 

1. Επιλέξτε νέο πάγκο εργασίας (Νew workbench) και µετονοµάστε τον σε 

πείραµα 1/δραστηριότητα 2 

2. Ετοιµάστε τον πάγκο εργασίας τοποθετώντας τα απαιτούµενα σκεύη και 

διαλύµατα. Για το σκοπό αυτό ακολουθήστε τα εξής βήµατα: 

3. Μεταφέρετε το διάλυµα του CH3COOH 3M 

4. Μεταφέρετε το διάλυµα NaΟΗ 3M 

5. Μεταφέρετε αποσταγµένο νερό. 

6. Μεταφέρετε µια κωνική φιάλη των 250 mL 

7. Στην κωνική φιάλη των 250 mL µεταφέρετε 50 mL από το διάλυµα του 

CH3COOH 3M και 25 mL από το διάλυµα του ΝaΟΗ 3 M και 75 mL 

αποσταγµένου νερού. 

8. Υπολογίστε τις συγκεντρώσεις CH3COOH και CH3COOΝa στο τελικό διάλυµα. 

9. Ελέγξτε την ορθότητα των υπολογισµών σας στο παράθυρο species/Molarity 

στο δεξί µέρος της οθόνης του εικονικού εργαστηρίου. 

10. Μετονοµάστε το διάλυµα σε «Ρυθµιστικό Οξικού οξέος 0,5Μ» 

11. Μετρήστε το pH του διαλύµατος που προκύπτει. 

12. Σηµειώστε την τιµή pH στο φύλλο εργασίας 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 2 

ΑΡΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

Επιλέξτε νέο πάγκο εργασίας (Νew workbench) και µετονοµάστε τον σε πείραµα 2. 

Μεταφέρετε  στο  νέο πάγκο εργασίας το ρυθµιστικό διάλυµα CH3COOH / CH3COONa 

0,5Μ. της δεύτερης δραστηριότητας του πρώτου πειράµατος. 

1. Με σιφώνι (πιπέτα) των 25 mL µεταφέρετε 20 mL από το ρυθµιστικό σε µία 

κενή φιάλη των 250 mL. 

2. Προσθέστε στη φιάλη αυτή 80 mL νερού. 

3. Υπολογίστε τις συγκεντρώσεις CH3COOH και CH3COOΝa στο τελικό διάλυµα.  

4. Ελέγξτε την ορθότητα των υπολογισµών σου στο παράθυρο species/Molarity 

στο δεξί µέρος της οθόνης του εικονικού εργαστηρίου. 

5. Μετονοµάστε το διάλυµα σε «Ρυθµιστικό Οξικού οξέος 0,1Μ» 

6. Μετρήστε το pH του διαλύµατος αυτού. 

7. Σηµειώστε την τιµή pH στο φύλλο εργασίας. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 3 

 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ 

 

1. Επιλέξτε νέο πάγκο εργασίας (Νew workbench) και µετονοµάστε τον σε πείραµα 3. 

2. Ετοιµάστε τον πάγκο εργασίας τοποθετώντας τα απαιτούµενα σκεύη και διαλύµατα. 

Για το σκοπό αυτό ακολουθήστε τα εξής βήµατα: 

3. Μεταφέρετε τα ρυθµιστικά διαλύµατα CH3COOH/CH3COONa 0,5Μ και 0,1Μ από τους 

προηγούµενους πάγκους εργασίας. 

4. Μεταφέρετε διάλυµα CH3COOH 1Μ 

5. Μεταφέρετε το διάλυµα HCl 1Μ. 

6. Μετρήστε το pH των διαλυµάτων CH3COOH/CH3COONa 0,5Μ και 0,1Μ καθώς και του 

διαλύµατος CH3COOH 1Μ. Σηµείωσε τις τιµές αυτές στον αντίστοιχο πίνακα του 

φύλλου εργασίας. 

7. Με πιπέτα πάρτε 25 mL από το διάλυµα HCl. 

8. Προσθέστε 1 ml από το διάλυµα HCl στο ρυθµιστικό διάλυµα CH3COOH/CH3COONa 

0,5 Μ. Μετρήστε το pH του διαλύµατος και σηµειώστε την τιµή στο φύλλο εργασίας. 

9. Προσθέστε 1 ml από το διάλυµα HCl στο ρυθµιστικό διάλυµα CH3COOH/CH3COONa 

0,1 Μ. Μετρήστε το pH του διαλύµατος και σηµειώστε την τιµή στο φύλλο εργασίας. 

10. Προσθέστε 1 ml από το διάλυµα HCl στο ρυθµιστικό διάλυµα CH3COOH 1 Μ. 

Μετρήστε το pH του διαλύµατος και σηµειώστε την τιµή στο φύλλο εργασίας. 

11. Επαναλάβετε τα βήµατα 6,7,8 τέσσερις φορές και κάθε φορά µετρήστε το pH του 

διαλύµατος και σηµειώστε την τιµή στο φύλλο εργασίας. 

12. Επαναλάβετε τα βήµατα 6,7,8 προσθέτοντας 5 mL διαλύµατος HCl. Μετρήστε το pH 

του διαλύµατος και σηµειώστε την τιµή στο φύλλο εργασίας. 

13. Συγκρίνετε τη µεταβολή pH κάθε διαλύµατος 
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. 

 

♦ Υπολογισµός συγκεντρώσεων του διαλύµατος. 

 

Mol CH3COOH Όγκος τελικού διαλύµατος 

V=V1+V2 

C=n/V 

 

 

 

  

Mol CH3COONa Όγκος τελικού διαλύµατος 

V=V1+V2 

C=n/V 

 

 

 

  

 

 

Καταγραφή τιµής pH του διαλύµατος. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

 

pH 

CH3COOH……Μ/ CH3COONa……Μ  
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ΠΕΙΡΑΜΑ 1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. 

 

♦ Υπολογισµός συγκεντρώσεων του διαλύµατος. 

 

Γράψε την αντίδραση και συµπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί.  

 

CH3COOH NaΟΗ CH3COOΝa 

αρχικά mol = 

 
αρχικά mol = 

 

αρχικά mol = 

 

mol που  

αντέδρασαν= 
mol που  

αντέδρασαν= 

mol που  

σχηµατίσθηκαν= 

τελικά mol = 

 
τελικά mol=  

 

τελικά mol=  

 

Όγκος τελικού διαλύµατος 

V=V1+V2= 

Cοξ=n/V 

 

 

 Cβ=n/V 

 

Καταγραφή της τιµής pH του διαλύµατος. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

 

pH 

CH3COOH ..….Μ/CH3COONa…….Μ 
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ΠΕΙΡΑΜΑ  2 

 

♦ Υπολογισµός συγκεντρώσεων του διαλύµατος. Για τον υπολογισµό θα πρέπει 

να σκεφθείς ότι κατά την αραίωση ισχύει η σχέση:Cαρχ.Vαρχ.=  Cτ.Vτ 

 

CH3COOH 

 

Cαρχ= Vαρχ= Vτ= Cτ= 

CH3COONa 

 

Cαρχ= Vαρχ= Vτ= Cτ= 

 

 

 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ  

0,5 Μ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ 0,1Μ 

pH   

 

ΠΕΙΡΑΜΑ  3 

 

Συνολικός 

Όγκος HCl που 

έχει προστεθεί 

pH 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟY 0,5 Μ 

pH 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟY 

0,1Μ 

pH 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

CΗ3COOH  

0,5 M 

0    

1    

2    

3    

4    

5    

10    
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Με ποιους διαφορετικούς τρόπους µπορεί να παρασκευασθεί ένα ρυθµιστικό 

διάλυµα; 

2. Πού οφείλεται η ρυθµιστική ικανότητα ενός ρυθµιστικού διαλύµατος; 

3. Πώς επηρεάζεται η τιµή pH ενός ρυθµιστικού διαλύµατος µε την προσθήκη 

νερού (αραίωση) 

4. Ένα ρυθµιστικό διάλυµα αραιώνεται σε δεκαπλάσιο όγκο. Θα µεταβληθεί η 

τιµή pH του διαλύµατος; Ναι ή όχι και γιατί; Εξηγήστε την απάντησή σας. Αν 

το ρυθµιστικό αυτό διάλυµα συνεχίσει να αραιώνεται διαρκώς, θα µεταβληθεί 

η τιµή pH του διαλύµατος και  αν ναι πώς; 

5. Πώς επηρεάζεται το pH ενός ρυθµιστικού διαλύµατος µε την προσθήκη µικρής 

ποσότητας διαλύµατος ισχυρού οξέος; Παραµένει εντελώς αµετάβλητο ή η 

µεταβολή είναι µικρή; Ποια η σηµασία της συγκέντρωσης των συστατικών του 

ρυθµιστικού διαλύµατος στην αντοχή σε µεταβολές του pH; 

6. ∆ύο διαλύµατα περιέχουν CH3COOH και CH3COONa. Ο λόγος συγκεντρώσεων 

CH3COOH και CH3COONa είναι ίδιος και στα δύο διαλύµατα. Ποια σχέση έχουν 

τα pH των δύο διαλυµάτων. Σε κάθε διάλυµα προστίθεται ίδια ποσότητα 

ισχυρού οξέος. Μεταβάλλεται ή όχι η τιµή του pH καθενός διαλύµατος; Αν ναι 

σε ποιο παρατηρείται µεγαλύτερη µεταβολή;. Εξηγήστε την απάντησή σας. 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

1. Σε 0,2 L διαλύµατος CH3COOH 0,1M προσθέτουµε 3,28g CH3COONa, χωρίς να 

µεταβάλλεται ο όγκος του διαλύµατος. Ποιο το pH ρυθµιστικού διαλύµατος που 

προέκυψε; ∆ίνεται Ka=2.10-5 Kw=10-14. 

2. Σε 2 L διαλύµατος NH3 0,5 Mπροσθέτουµε 8L διαλύµατος NH4Cl 0,125 M και 

παίρνουµε 10 L ρυθµιστικού διαλύµατος. Ποιο είναι το pH του ρυθµιστικού 

διαλύµατος; Κb=10-5,  Kw=10-14 

3. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµείξουµε διάλυµα CH3COOΗ 0,1 Μ και 

NaΟΗ 0,2 Μ για να πάρουµε ρυθµιστικό διάλυµα µε pH=5. ∆ίνεται Ka=2.10-5  

Kw=10-14. 

4. Με βάση τις τιµές pH του πειράµατος 1. Υπολογίστε την τιµή της σταθεράς Ka 

του CH3COOH. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. 

 

♦ Υπολογισµός συγκεντρώσεων του διαλύµατος. 

 

Mol CH3COOH Όγκος τελικού διαλύµατος 

V=V1+V2 

C=n/V 

0,05 

 

 

100 =mL=0,1L 0,5M 

Mol CH3COONa Όγκος τελικού διαλύµατος 

V=V1+V2 

C=n/V 

 

 

 

100 =mL=0,1L 0,5M 

 

 

Καταγραφή τιµής pH του διαλύµατος. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

 

pH 

CH3COOH…0,5 Μ/ CH3COONa…0,5Μ 4,75 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. 

 

♦ Υπολογισµός συγκεντρώσεων του διαλύµατος. 

 

Γράψε την αντίδραση και συµπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί.  

CH3COOH +NaOH ���� CH3COONa + H2O 
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CH3COOH NaΟΗ CH3COOΝa 

αρχικά mol =0,15 

 
αρχικά mol =0,075 

 

αρχικά mol =0 

 

mol που  

αντέδρασαν=0,075 
mol που  

αντέδρασαν=0,075 

mol που  

σχηµατίσθηκαν=0,075 

τελικά mol = 

0,075 
τελικά mol= 0 

 

τελικά mol= 0,075 

 

Όγκος τελικού διαλύµατος 

V=V1+V2=150mL=0,15L 

Cοξ=n/V=0,5 Μ  Cβ=n/V=0,5Μ 

 

Καταγραφή της τιµής pH του διαλύµατος. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

 

pH 

CH3COOH 0,5 Μ/CH3COONa  0,5Μ 

 

 

4,75 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ  2 

♦ Υπολογισµός συγκεντρώσεων του διαλύµατος. Για τον υπολογισµό θα πρέπει 

να σκεφθείς ότι κατά την αραίωση ισχύει η σχέση:Cαρχ.Vαρχ.=  Cτ.Vτ 

CH3COOH Cαρχ=0,5 Vαρχ=20 Vτ=100 Cτ=0,1 

CH3COONa Cαρχ=0,5 Vαρχ=20 Vτ=100 Cτ=0,1 
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 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ  

0,5 Μ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ 0,1Μ 

pH 4,75 4,75 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ  3 

 

Συνολικός 

Όγκος HCl που 

έχει προστεθεί 

pH 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟY 

0,5 M  

pH 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟY 

0,1Μ 

pH 

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

CΗ3COOH  1Μ 

 

0 4,75 4,75 2,37 

1 4,73 4,67 1,94 

2 4,72 4,58 1,68 

3 4,7 4,48 1,52 

4 4,68 4,38 1,41 

5 4,66 4,28 1,31 

10 4,58 2,75 1,04 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Με ποιους διαφορετικούς τρόπους µπορεί να παρασκευασθεί ένα ρυθµιστικό 

διάλυµα; 

2. Πού οφείλεται η ρυθµιστική ικανότητα ενός ρυθµιστικού διαλύµατος; 

3. Ένα ρυθµιστικό διάλυµα αραιώνεται σε δεκαπλάσιο όγκο. Θα µεταβληθεί η τιµή 

pH του διαλύµατος; Ναι ή όχι και γιατί; Εξηγήστε την απάντησή σας. Αν το 

ρυθµιστικό αυτό διάλυµα συνεχίσει να αραιώνεται διαρκώς, θα µεταβληθεί η 

τιµή pH του διαλύµατος και  αν ναι πώς; 

4. ∆ύο διαλύµατα περιέχουν CH3COOH και CH3COONa. Ο λόγος συγκεντρώσεων 

CH3COOH και CH3COONa είναι ίδιος και στα δύο διαλύµατα. Ποια σχέση έχουν 

τα pH των δύο διαλυµάτων. Σε κάθε διάλυµα προστίθεται ίδια ποσότητα 

ισχυρού οξέος. Μεταβάλλεται ή όχι η τιµή του pH καθενός διαλύµατος; Αν ναι 

πώς. Εξηγήστε την απάντησή σας. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

1. Σε 0,2 L διαλύµατος CH3COOH 0,1M προσθέτουµε 3,28g CH3COONa, χωρίς να 

µεταβάλλεται ο όγκος του διαλύµατος. Ποιο το pH ρυθµιστικού διαλύµατος που 

προέκυψε; ∆ίνεται Ka=2.10-5 Kw=10-14. 

2. Σε 2 L διαλύµατος NH3 0,5 Mπροσθέτουµε 8L διαλύµατος NH4Cl 0,125 M και 

παίρνουµε 10 L ρυθµιστικού διαλύµατος. Ποιο είναι το pH του ρυθµιστικού 

διαλύµατος; Κb=10-5,  Kw=10-14 

3. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµείξουµε διάλυµα CH3COOΗ 0,1 Μ και 

NaΟΗ 0,2 Μ για να πάρουµε ρυθµιστικό διάλυµα µε pH=5. ∆ίνεται Ka=2.10-5 

Kw=10-14. 

4. Με βάση τις τιµές pH του πειράµατος 1. Υπολογίστε την τιµή της σταθεράς Ka 

του CH3COOH. 
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ΑΛΚΑΛΙΑ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ  

Τάξη:Γ ΄ Γυµνασίου 

Γνωστικό αντικείµενο:XHMEIA  

∆ιδακτική ενότητα: Αλκάλια – ιδιότητες αλκαλίων 

Απαιτούµενος χρόνος:Μία (1)διδακτική ώρα 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές: 

Να γνωρίσουν 

α. τα αλκάλια, 

β. τις ιδιότητές τους. 

♦ Να κατανοήσουν ότι τα στοιχεία της ίδιας οµάδας του Περιοδικού Πίνακα έχουν 

παρόµοιες ιδιότητες. 

♦ Να µπορούν να χρησιµοποιούν τον Περιοδικό Πίνακα για να αντλούν πληροφορίες για 

τα στοιχεία. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.  

Επιλέξτε από το κεντρικό µενού την ενότητα Περιοδικός Πίνακας. Εµφανίζεται µία µορφή 

του Περιοδικού Πίνακα. Στο αριστερό µέρος της οθόνης υπάρχει ένας χρωµατικός πίνακας. 

Παρατήρησε το χρώµα που αντιστοιχεί στα αλκάλια, εντόπισε  στον περιοδικό πίνακα την 

οµάδα µε το ίδιο χρώµα και απάντησε στις ερωτήσεις 1, 2, 3. 

Ερώτηση 1. Ποια είναι τα αλκάλια; Γράψε το όνοµα και το σύµβολο κάθε αλκαλίου.; 

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

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

Ερώτηση 2. Σε ποια οµάδα του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν τα αλκάλια;   
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Ερώτηση 3. Σε ποια κατηγορία ανήκουν τα αλκάλια, στα µέταλλα ή στα αµέταλλα; 

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

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

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΑΛΙΩΝ  

♦ Στην οθόνη του Περιοδικού Πίνακα, επιλέξτε θερµοκρασία. Στη συνέχεια οδηγήστε 

το δείκτη του ποντικιού στο λίθιο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζονται τα σηµεία 

τήξης και βρασµού του λιθίου. Σηµείωσε τα δεδοµένα αυτά στις αντίστοιχες στήλες του 

πίνακα 1.  Επαναλάβετε τα ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλκαλίων, καθώς επίσης 

και για τα µέταλλα χρώµιο (Cr) και χαλκό (Cu). Τα δεδοµένα για το χρώµιο και το χαλκό 

θα χρειασθούν ως µέτρο σύγκρισης.  

♦ Στην οθόνη του Περιοδικού Πίνακα, επιλέξτε ιδιότητες. Στην οθόνη αριστερά, στο 

µενού ιδιότητες στοιχείου επιλέξτε Κλίµακα σκληρότητας του Mohs.  Στη συνέχεια 

οδηγήστε το δείκτη του ποντικιού στο λίθιο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζεται η 

τιµή σκληρότητας του λιθίου. Σηµείωσε την τιµή στην αντίστοιχή θέση στον πίνακα 1.  

Επαναλάβατε τα ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλκαλίων, καθώς επίσης και για τα 

µέταλλα χρώµιο (Cr) και χαλκό (Cu). Τα δεδοµένα για το χρώµιο και το χαλκό θα 

χρειασθούν ως µέτρο σύγκρισης.  

♦ Από το ίδιο µενού ιδιότητες, επιλέξτε πυκνότητα.  Στη συνέχεια οδηγήστε το δείκτη 

του ποντικιού στο λίθιο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζεται η τιµή πυκνότητα του 

λιθίου. Σηµείωσε την τιµή στην αντίστοιχή θέση στον πίνακα 1.  Επαναλάβατε τα ίδια 

βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλκαλίων, καθώς επίσης και για τα µέταλλα χρώµιο (Cr) 

και χαλκό (Cu). Τα δεδοµένα για το χρώµιο και το χαλκό θα χρειασθούν ως µέτρο 

σύγκρισης.  
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πίνακας 1 

Στοιχείο Σηµείο 

τήξης 

Σηµείο 

Βρασµού 

σκληρότητα Πυκνότητα 

Li     

Na     

K     

Rb     

Cs     

Fr     

Cr     

Cu     

♦ Αφού έχεις συµπληρώσει τον πίνακα 1. Απάντησε στις ερωτήσεις . 

Ερώτηση 4. Σε ποια φυσική κατάσταση βρίσκονται τα αλκάλια σε συνθήκες δωµατίου 

(25ο C) ;  

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

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

Ερώτηση 5. Με βάση τα σηµεία τήξης, πώς χαρακτηρίζεις τα αλκάλια, σε σύγκριση µε τo 

χρώµιο και το χαλκό,  εύτηκτα ή δύστηκτα;  

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

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

Ερώτηση 6. Με βάση τη σκληρότητά τους πώς χαρακτηρίζεις τα αλκάλια, σκληρά ή 

µαλακά; 

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

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

Ερώτηση 7. Με βάση την πυκνότητά τους, πώς χαρακτηρίζεις τα αλκάλια, µικρής  ή 

µεγάλης πυκνότητας; 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Ερώτηση 8. Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατά σου (όπως έχουν καταγραφεί στις ερωτήσεις 

4, 5, 6, 7) συµπλήρωσε τις προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή λέξη (όπου 

υπάρχουν δύο επιλογές), ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την κατάλληλη λέξη. Θυµήσου 

ότι η πυκνότητα του νερού ισούται µε 1g/mL 

Τα αλκάλια είναι µέταλλα µαλακά/σκληρά και εύτηκτα/δύστηκτα.  Έχουν µικρή 

/µεγάλη πυκνότητα.. Ιδιαίτερα τα …………….., ………………, και …………… είναι ελαφρύτερα 

από το νερό.  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΑΛΙΩΝ 

♦  Επιλέξτε το µενού Στοιχεία και ενώσεις και στη συνέχεια στοιχεία/ µεταλλικά 

στοιχεία/αλκάλια. Ακολούθως επιλέξτε λίθιο. Επιλέξτε Βίντεο λιθίου και από τον 

κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού 

µε λίθιο. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα βίντεο, εµφανίζεται το πρώτο καρέ του και από 

κάτω η αντίδραση που παρουσιάζεται σε αυτό, η εξίσωσή της και η περιγραφή του 

εικονικού πειράµατος. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί 

Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 

9.  

Ερώτηση 9. Ποια είναι η αντίδραση του λιθίου µε το νερό. Γράψτε την αντίδραση 

µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Ακολούθως επιλέξτε νάτριο. Επιλέξτε Βίντεο νατρίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε νάτριο. 

∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε 

το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 10.  

Ερώτηση 10. Ποια είναι η αντίδραση του νατρίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Ακολούθως επιλέξτε κάλιο. Επιλέξτε Βίντεο καλίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε κάλιο. 
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∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε 

το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 11.  

Ερώτηση 11. Ποια είναι η αντίδραση του καλίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Ακολούθως επιλέξτε ρουβίδιο. Επιλέξτε Βίντεο ρουβιδίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε ρουβίδιο. 

∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε 

το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 12.  

Ερώτηση 12. Ποια είναι η αντίδραση του ρουβιδίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Ακολούθως επιλέξτε καίσιο. Επιλέξτε Βίντεο καισίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε καίσιο. 

∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε 

το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 13  

Ερώτηση 13. Ποια είναι η αντίδραση του καισίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις σου από τα παραπάνω βίντεο και γενικεύοντας τα 

συµπεράσµατά σου για όλα τα αλκάλια (δεν εξετάζεται το φράγκιο που είναι ασταθές και 

ραδιενεργό απάντησε στην ερώτηση 14.  

Ερώτηση 14. Συµπλήρωσε την προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή 

λέξη (όπου υπάρχουν δύο επιλογές) ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την 

κατάλληλη λέξη. 

Τα αλκάλια αντιδρούν εύκολα/δύσκολα µε το νερό. Από την αντίδραση εκλύεται αέριο 

………………………..…………………………….. και ταυτόχρονα σχηµατίζεται 

………………………………………..  

♦ Με βάση τις παρατηρήσεις σου στα βίντεο, απάντησε στην ερώτηση 15. 
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Ερώτηση 15. Κατάταξε τα αλκάλια κατά σειρά αυξανόµενης δραστικότητας στην 

αντίδρασή τους µε το νερό.  

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

…………………………………………………… 

Με βάση την απάντησή σου στην ερώτηση 15, σύγκρινε τη σειρά δραστικότητας µε τη 

σειρά που βρίσκονται στον περιοδικό πίνακα  και τους ατοµικούς τους αριθµούς και 

απάντησε στην ερώτηση 16. 

Ερώτηση 16. Πώς µεταβάλλεται η δραστικότητα των αλκαλίων σε σχέση µε τον 

ατοµικό τους αριθµό; 

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

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

♦ Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε λίθιο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο λιθίου και 

από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε δοκιµή 

φλόγας:λίθιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί 

Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Επαναλάβετε το ίδιο για το 

νάτριο και κάλιο. Απαντήστε στην ερώτηση 17.  

Ερώτηση 17. Συµπλήρωσε τις προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή λέξη 

(όπου υπάρχουν δύο επιλογές) ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την κατάλληλη λέξη. 

Τα αλκάλια αναφλέγονται εύκολα/δύσκολα και δίνουν  φλόγα µε χαρακτηριστικό 

χρώµα. Συγκεκριµένα το λίθιο αναφλέγεται µε ……………………… χρώµα , το 

νάτριο µε……………….. και το κάλιο µε ……………………. 

♦ Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε λίθιο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο λιθίου και 

από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε οξυγόνο και 

λίθιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να 

δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Απαντήστε στις ερώτηση 18. 

Ερώτηση 18. Ποια είναι η αντίδραση του λιθίου µε το οξυγόνο. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε νάτριο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο νατρίου 

και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται  (κάτω αριστερά) επιλέξτε οξυγόνο και 

νάτριο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για 

να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Απαντήστε στην ερώτηση 19. 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ       Επιµορφωτικό υλικό- Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 325 

Ερώτηση 19. Ποια είναι η αντίδραση του νατρίου µε το οξυγόνο. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε κάλιο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο καλίου 

και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε οξυγόνο και 

κάλιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για 

να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Απαντήστε στην ερώτηση 20. 

Ερώτηση 20. Ποια είναι η αντίδραση του καλίου µε το οξυγόνο. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

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

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

♦ Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις σου από τα παραπάνω βίντεο και γενικεύοντας τα 

συµπεράσµατά σου για όλα τα αλκάλια απάντησε στην ερώτηση 21.  

Ερώτηση 21. Συµπλήρωσε την προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή 

λέξη (όπου υπάρχουν δύο επιλογές) ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την 

κατάλληλη λέξη. 

Τα αλκάλια αντιδρούν εύκολα/δύσκολα µε το οξυγόνο. Από την αντίδραση των 

αλκαλίων µε το οξυγόνο σχηµατίζεται ………………………. του αλκαλίου 

Πρόταση για εργασίες µε θέµα τα αλκάλια 

Το πρόγραµµα  Chemistry set 2000 διαθέτει εκτεταµένη  βάση πληροφοριών.  

♦ Επιλέξτε π.χ. την ενότητα Στοιχεία και ενώσεις από το κεντρικό µενού και κατόπιν 

το υποµενού Στοιχεία και την υποενότητα Μεταλλικά στοιχεία. Από τα µεταλλικά 

στοιχεία επιλέξτε Αλκάλια και από τα αλκάλια το Νάτριο. Στο Νάτριο ανοίγουν τρεις 

επιλογές:. δεδοµένα νατρίου, δοµές νατρίου και Βίντεο νατρίου. Η πρώτη επιλογή 

περιέχει όλων των ειδών τα στοιχεία που αφορούν το νάτριο και βοηθούν στην οριζόντια 

διασύνδεση της χηµείας του νατρίου µε άλλους επιστηµονικούς τοµείς, όπως η βιολογία, η 

ορυκτολογία, η ιστορία των επιστηµών κτλ. Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για την 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους µαθητές, όπως η συγγραφή συνθετικών εργασιών.  

♦ Επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία αυτή για κάθε στοιχείο µπορείς να έχεις πρόσβαση σε 

πληροφορίες για κάθε στοιχείο. 
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Πρόταση 1. Χρήσεις και βιολογικός ρόλος των αλκαλίων. 

Πρόταση 2. Ορυκτά των αλκαλίων. 

Πρόταση 3. Ιστορία της ανακάλυψης και προέλευσης ονοµασίας των αλκαλίων. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  (ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 

Τάξη:Γ ΄ Γυµνασίου 

Γνωστικό αντικείµενο: XHMEIA  

∆ιδακτική ενότητα: Αλκάλια – ιδιότητες αλκαλίων 

Απαιτούµενος χρόνος:Μία (1)διδακτική ώρα 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές: 

♦ Να γνωρίσουν 

α. τα αλκάλια, 

β. τις ιδιότητές τους. 

♦ Να κατανοήσουν ότι τα στοιχεία της ίδιας οµάδας του Περιοδικού 

Πίνακα έχουν παρόµοιες ιδιότητες. 

Να µπορούν να χρησιµοποιούν τον Περιοδικό Πίνακα για να αντλούν 

πληροφορίες για τα στοιχεία. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.  

Επιλέξτε από το κεντρικό µενού την ενότητα Περιοδικός Πίνακας. Εµφανίζεται µία µορφή 

του Περιοδικού Πίνακα. Στο αριστερό µέρος της οθόνης υπάρχει ένας χρωµατικός πίνακας. 

Παρατήρησε το χρώµα που αντιστοιχεί στα αλκάλια, εντόπισε  στον περιοδικό πίνακα την 

οµάδα µε το ίδιο χρώµα και απάντησε στις ερωτήσεις 1, 2, 3. 

Ερώτηση 1. Ποια είναι τα αλκάλια; Γράψε το όνοµα και το σύµβολο κάθε αλκαλίου.; 

Τα αλκάλια είναι τα εξής στοιχεία: λίθιο (Li), νάτριο (Na), κάλιο (K), ρουβίδιο (Rb), καίσιο 

(Cs) και φράγκιο (Fr). 

Ερώτηση 2. Σε ποια οµάδα του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν τα αλκάλια;   

Τα αλκάλια ανήκουν στην πρώτη οµάδα του Περιοδικού Πίνακα 

Ερώτηση 3. Σε ποια κατηγορία ανήκουν τα αλκάλια, στα µέταλλα ή στα αµέταλλα; 

Τα αλκάλια ανήκουν στα µέταλλα. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΑΛΙΩΝ 

♦ Στην οθόνη του Περιοδικού Πίνακα, επιλέξτε θερµοκρασία. Στη συνέχεια οδηγήστε 

το δείκτη του ποντικιού στο λίθιο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζονται τα σηµεία 

τήξης και βρασµού του λιθίου. Σηµείωσε τα δεδοµένα αυτά στις αντίστοιχες στήλες του 

πίνακα 1.  Επαναλάβετε τα ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλκαλίων, καθώς επίσης 

και για τα µέταλλα χρώµιο (Cr) και χαλκό (Cu). Τα δεδοµένα για το χρώµιο και το χαλκό 

θα χρειασθούν ως µέτρο σύγκρισης.  

♦ Στην οθόνη του Περιοδικού Πίνακα, επιλέξτε ιδιότητες. Στην οθόνη αριστερά, στο 

µενού ιδιότητες στοιχείου επιλέξτε Κλίµακα σκληρότητας του Mohs.  Στη συνέχεια 

οδηγήστε το δείκτη του ποντικιού στο λίθιο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζεται η 

τιµή σκληρότητας του λιθίου. Σηµείωσε την τιµή στην αντίστοιχή θέση στον πίνακα 1.  

Επαναλάβατε τα ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλκαλίων, καθώς επίσης και για τα 

µέταλλα χρώµιο (Cr) και χαλκό (Cu). Τα δεδοµένα για το χρώµιο και το χαλκό θα 

χρειασθούν ως µέτρο σύγκρισης.  

♦ Από το ίδιο µενού ιδιότητες, επιλέξτε πυκνότητα.  Στη συνέχεια οδηγήστε το 

δείκτη του ποντικιού στο λίθιο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζεται η τιµή 

πυκνότητα του λιθίου. Σηµείωσε την τιµή στην αντίστοιχή θέση στον πίνακα 1.  

Επαναλάβατε τα ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλκαλίων, καθώς επίσης και για τα 

µέταλλα χρώµιο (Cr) και χαλκό (Cu). Τα δεδοµένα για το χρώµιο και το χαλκό θα 

χρειασθούν ως µέτρο σύγκρισης.  

πίνακας 1 

Στοιχείο Σηµείο 

τήξης ο C 

Σηµείο 

Βρασµού 

Σκληρότητα 

(Mohs) 

Πυκνότητα 

g/cm3 

Li 180 1327 0,6 0,534 

Na 97 882 0,4 0,971 

K 63 757 0,5 0,862 

Rb 39 688 0,3 1,532 

Cs 28 678 - 1,873 

Fr 27 677 - - 
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Cr 1903 2672 9 7,19 

Cu 1083 2657 3 8,94 

♦ Αφού έχεις συµπληρώσει τον πίνακα 1. Απάντησε στις ερωτήσεις . 

Ερώτηση 4. Σε ποια φυσική κατάσταση βρίσκονται τα αλκάλια σε συνθήκες δωµατίου 

(25ο C) ;  

Σε συνθήκες δωµατίου τα αλκάλια είναι στερεά 

Ερώτηση 5. Με βάση τα σηµεία τήξης, πώς χαρακτηρίζεις τα αλκάλια, σε σύγκριση µε τo 

χρώµιο και το χαλκό,  εύτηκτα ή δύστηκτα;  

Τα αλκάλια χαρακτηρίζονται ως εύτηκτα 

Ερώτηση 6. Με βάση τη σκληρότητά τους πώς χαρακτηρίζεις τα αλκάλια, σκληρά  ή 

µαλακά; 

Τα αλκάλια χαρακτηρίζονται ως µαλακά µέταλλα 

Ερώτηση 7. Με βάση την πυκνότητά τους, πώς χαρακτηρίζεις τα αλκάλια, µικρής  ή 

µεγάλης πυκνότητας; 

Τα αλκάλια χαρακτηρίζονται ως στοιχεία µικρής πυκνότητας 

Ερώτηση 8. Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατά σου (όπως έχουν καταγραφεί στις ερωτήσεις 

4, 5, 6, 7) συµπλήρωσε τις προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή λέξη (όπου 

υπάρχουν δύο επιλογές), ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την κατάλληλη λέξη. Θυµήσου 

ότι η πυκνότητα του νερού ισούται µε 1g/mL 

Τα αλκάλια είναι µέταλλα µαλακά και εύτηκτα.  Έχουν µικρή πυκνότητα. Ιδιαίτερα τα 

λίθιο, νάτριο και  κάλιο είναι ελαφρύτερα από το νερό.  

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΑΛΙΩΝ 

♦  Επιλέξτε το µενού Στοιχεία και ενώσεις και στη συνέχεια στοιχεία/ µεταλλικά 

στοιχεία/αλκάλια. Ακολούθως επιλέξτε λίθιο. Επιλέξτε Βίντεο λιθίου και από τον 

κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού 

µε λίθιο. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα βίντεο, εµφανίζεται το πρώτο καρέ του και από 

κάτω η αντίδραση που παρουσιάζεται σε αυτό, η εξίσωσή της και η περιγραφή του 

εικονικού πειράµατος. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί 

Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 

9.  
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Ερώτηση 9. Ποια είναι η αντίδραση του λιθίου µε το νερό. Γράψτε την αντίδραση 

µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

Λίθιο + νερό →→→→ υδροξείδιο του λιθίου + υδρογόνο 

Li +H2O →→→→ LiOH + ½ H2 

♦ Ακολούθως επιλέξτε νάτριο. Επιλέξτε Βίντεο νατρίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε νάτριο. 

∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε 

το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 10.  

Ερώτηση 10. Ποια είναι η αντίδραση του νατρίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

νάτριο + νερό →→→→ υδροξείδιο του νατρίου + υδρογόνο 

Νa +H2O →→→→ NaOH + ½ H2 

♦ Ακολούθως επιλέξτε κάλιο. Επιλέξτε Βίντεο καλίου και από τον κατάλογο των βίντεο 

που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε κάλιο. ∆ιαβάστε το 

κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. 

Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 11.  

Ερώτηση 11. Ποια είναι η αντίδραση του καλίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

κάλιο + νερό →→→→ υδροξείδιο του καλίου + υδρογόνο 

Κ +H2O →→→→ ΚOH + ½ H2 

♦ Ακολούθως επιλέξτε ρουβίδιο. Επιλέξτε Βίντεο ρουβιδίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε ρουβίδιο. 

∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε 

το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 12.  

Ερώτηση 12. Ποια είναι η αντίδραση του ρουβιδίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

ρουβίδιο+ νερό →→→→ υδροξείδιο του ρουβιδίου + υδρογόνο 

Rb +H2O →→→→ RbOH + ½ H2 

♦ Ακολούθως επιλέξτε καίσιο. Επιλέξτε Βίντεο καισίου και από τον κατάλογο των 

βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε Αντίδραση του νερού µε καίσιο. 

∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε 

το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο και απαντήστε στην ερώτηση 13  
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Ερώτηση 13. Ποια είναι η αντίδραση του καισίου µε το νερό. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

καίσιο+ νερό →→→→ υδροξείδιο του καισίου + υδρογόνο 

Cs +H2O →→→→ CsOH + ½ H2 

♦ Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις σου από τα παραπάνω βίντεο και γενικεύοντας τα 

συµπεράσµατά σου για όλα τα αλκάλια (δεν εξετάζεται το φράγκιο που είναι ασταθές και 

ραδιενεργό απάντησε στην ερώτηση 14.  

Ερώτηση 14. Συµπλήρωσε την προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή λέξη 

(όπου υπάρχουν δύο επιλογές) ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την κατάλληλη λέξη. 

Τα αλκάλια αντιδρούν εύκολα µε το νερό. Από την αντίδραση εκλύεται αέριο υδρογόνο 

και ταυτόχρονα σχηµατίζεται υδροξείδιο του µετάλλου 

♦ Με βάση τις παρατηρήσεις σου στα βίντεο, απάντησε στην ερώτηση 15. 

Ερώτηση 15. Κατάταξε τα αλκάλια κατά σειρά αυξανόµενης δραστικότητας στην 

αντίδρασή τους µε το νερό.  

Li<Na<K<Rb<Cs 

♦ Με βάση την απάντησή σου στην ερώτηση 15, σύγκρινε τη σειρά 

δραστικότητας µε τη σειρά που βρίσκονται στον περιοδικό πίνακα  και τους 

ατοµικούς τους αριθµούς και απάντησε στην ερώτηση 16. 

Ερώτηση 16. Πώς µεταβάλλεται η δραστικότητα των αλκαλίων σε σχέση µε τον 

ατοµικό τους αριθµό; 

Η δραστικότητα των αλκαλίων αυξάνει καθώς αυξάνει ο ατοµικός τους αριθµός 

♦ Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε λίθιο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο λιθίου 

και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε δοκιµή 

φλόγας:λίθιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί 

Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Επαναλάβετε το ίδιο για το 

νάτριο και κάλιο. Απαντήστε στην ερώτηση 17.  

Ερώτηση 17. Συµπλήρωσε τις προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή λέξη 

(όπου υπάρχουν δύο επιλογές) ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την κατάλληλη λέξη. 

Τα αλκάλια αναφλέγονται εύκολα και δίνουν  φλόγα µε χαρακτηριστικό χρώµα. 

Συγκεκριµένα το λίθιο αναφλέγεται µε κόκκινο χρώµα , το νάτριο µε πορτοκαλί 

και το κάλιο µε λιλά (µενεξεδί). 
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♦ Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε λίθιο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο λιθίου 

και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε οξυγόνο και 

λίθιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να 

δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Απαντήστε στις ερώτηση 18. 

Ερώτηση 18. Ποια είναι η αντίδραση του λιθίου µε το οξυγόνο. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

Λίθιο + οξυγόνο →→→→ οξείδιο του λιθίου 

2 Li + ½ O2 →→→→ Li2O 

♦ Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε νάτριο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο νατρίου 

και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται  (κάτω αριστερά) επιλέξτε οξυγόνο και 

νάτριο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για 

να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Απαντήστε στην ερώτηση 19. 

Ερώτηση 19. Ποια είναι η αντίδραση του νατρίου µε το οξυγόνο. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

νάτριο + οξυγόνο →→→→ οξείδιο του νατρίου 

2 Na + ½ O2 →→→→ Na2O 

♦ Από το υποµενού αλκάλια επιλέξτε κάλιο. Στη συνέχεια επιλέξτε Βίντεο καλίου 

και από τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε οξυγόνο και 

κάλιο. ∆ιαβάστε το κείµενο που εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για 

να δείτε το πείραµα. Παρατηρήστε το βίντεο. Απαντήστε στην ερώτηση 20. 

Ερώτηση 20. Ποια είναι η αντίδραση του καλίου µε το οξυγόνο. Γράψτε την 

αντίδραση µε λόγια καθώς και µε τη µορφή της χηµικής εξίσωσης. 

κάλιο + οξυγόνο →→→→ οξείδιο του καλίου 

2 Κ + ½ O2 →→→→ Κ2O 

♦ Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις σου από τα παραπάνω βίντεο και γενικεύοντας τα 

συµπεράσµατά σου για όλα τα αλκάλια απάντησε στην ερώτηση 21.  

Ερώτηση 21. Συµπλήρωσε την προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή λέξη 

(όπου υπάρχουν δύο επιλογές) ή τα συµπληρώνοντας τα κενά µε την κατάλληλη λέξη. 

Τα αλκάλια αντιδρούν εύκολα µε το οξυγόνο. Από την αντίδραση των αλκαλίων µε το 

οξυγόνο σχηµατίζεται οξείδιο του αλκαλίου 
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Πρόταση για εργασίες µε θέµα τα αλκάλια 

Το πρόγραµµα  Chemistry set 2000 διαθέτει εκτεταµένη  βάση πληροφοριών.  

♦ Επιλέξτε π.χ. την ενότητα Στοιχεία και ενώσεις από το κεντρικό µενού και κατόπιν 

το υποµενού Στοιχεία και την υποενότητα Μεταλλικά στοιχεία. Από τα µεταλλικά 

στοιχεία επιλέξτε Αλκάλια και από τα αλκάλια το Νάτριο. Στο Νάτριο ανοίγουν τρεις 

επιλογές:. δεδοµένα νατρίου, δοµές νατρίου και Βίντεο νατρίου. Η πρώτη επιλογή 

περιέχει όλων των ειδών τα στοιχεία που αφορούν το νάτριο και βοηθούν στην οριζόντια 

διασύνδεση της χηµείας του νατρίου µε άλλους επιστηµονικούς τοµείς, όπως η βιολογία, η 

ορυκτολογία, η ιστορία των επιστηµών κτλ. Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για την 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους µαθητές, όπως η συγγραφή συνθετικών εργασιών.  

♦ Επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία αυτή για κάθε στοιχείο µπορείς να έχεις πρόσβαση 

σε πληροφορίες για κάθε στοιχείο. 

♦ Πρόταση 1. Χρήσεις και βιολογικός ρόλος των αλκαλίων. 

♦ Πρόταση 2. Ορυκτά των αλκαλίων. 

♦ Πρόταση 3. Ιστορία της ανακάλυψης και προέλευσης ονοµασίας των 

αλκαλίων. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Εισαγωγή.  

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 είναι µία πλήρης πολυµεσική βάση πληροφοριών 

σχετική µε τη χηµεία, εµπλουτισµένη µε περισσότερες από 500.000 λέξεις, 300 αρχεία 

βίντεο, 800 τρισδιάστατες απεικονίσεις δοµών, γλωσσάριο, χάρτες µε όλες τις χώρες του 

κόσµου, καθώς και περισσότερες από 650 φωτογραφίες ορυκτών, γνωστών χηµικών και 

χρήσης της χηµείας στην καθηµερινή ζωή. Το λογισµικό αυτό εξελληνίσθηκε από το 

πρωτότυπό του στα πλαίσια του έργου «Κίρκη» 

 

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 έχει τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

• 16 MB µνήµη RAM, 

• 15 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο (στην περίπτωση εκτέλεσης 
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των αρχείων µέσω δικτυακής εγκατάστασης ή από τη µονάδα του CD-ROM) ή 500 ΜΒ 

(στην περίπτωση εγκατάστασης του συνόλου του λογισµικού στο σκληρό δίσκο), 

• επεξεργαστή Pentium 100 Μ hz (ή µεταγενέστερο ), 

• ανάλυση οθόνης 800x600 µ ε 16 bit βάθος χρώµατος , 

• διπλής ταχύτητας (2x) µονάδα CD-ROM, 

• προσαρµοστή ήχου (προαιρετικά ), 

• Internet Explorer 6.0, 

• QuickTime 6 (η έκδοση 6.1 παρέχεται µε το πρόγραµµα εγκατάστασης του λογισµικού ), 

• Chime 2.6 (η έκδοση 2.6 SP4 παρέχεται µ ε το πρόγραµµα εγκατάστασης του λογισµικού ). 

 

Οδηγίες εγκατάστασης 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 µπορεί να εγκατασταθεί και να εκτελεστεί σε 

οποιοδήποτε υπολογιστή µ ε επεξεργαστή Pentium (ή µεταγενέστερο ) σε περιβάλλον 

Windows 98, Me, NT, 2000 ή XP. 

Για την εγκατάσταση του λογισµικού γίνεται χρήση ενός τυπικού οδηγού, όπως και σε όλα 

τα σύγχρονα λογισµικά για περιβάλλον Windows. 

• Τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα του δίσκου . 

• Από το µενού Έναρξη /Start επιλέξτε Εκτέλεση /Run. 

• Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εµφανιστεί πληκτρολογήστε D:\setup.exe (όπου D είναι η 

µονάδα του CD-ROM). 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και κατά προτίµηση επιλέξτε Πλήρη 

εγκατάσταση. 
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ΑΛΟΓΟΝΑ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ  

Τάξη:Γ ΄ Γυµνασίου 

Γνωστικό αντικείµενο: ΧΗΜΕΙΑ 

 ∆ιδακτική ενότητα: Αλογόνα – Ιδιότητες αλογόνων 

Απαιτούµενος χρόνος:Μία (1)διδακτική ώρα 

Ειδικοί διδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές: 

Να γνωρίσουν 

α. τα αλογόνα, 

β. τις ιδιότητές τους. 

♦ Να κατανοήσουν ότι τα στοιχεία της ίδιας οµάδας του Περιοδικού Πίνακα έχουν 

παρόµοιες ιδιότητες. 

♦ Να µπορούν να αξιοποιούν τον Περιοδικό Πίνακα για την άντληση πληροφοριών και τις 

ιδιότητες των στοιχείων. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.  

Επιλέξτε από το κεντρικό µενού την ενότητα Στοιχεία και Ενώσεις. Στη συνέχεια  και 

διαδοχικά τα υποµενού Στοιχεία →→→→Αµέταλλα Χηµικά στοιχεία →→→→Αλογόνα. ∆ιάβασε το 

κείµενο που παρατίθεται στο δεξί µέρος της οθόνης και απάντησε στις ερωτήσεις 1, 2, 3. 

Ερώτηση 1. Ποια είναι τα αλογόνα; Γράψε το όνοµα και το σύµβολο κάθε αλογόνου 

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

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

Ερώτηση 2. Σε ποια οµάδα του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν τα αλογόνα;   

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

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

Ερώτηση 3. Σε ποια κατηγορία ανήκουν τα αλογόνα, στα µέταλλα  ή στα αµέταλλα; 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ 

Μεταβείτε στο υποµενού Περιοδικός πίνακας. 

♦ Στην οθόνη του Περιοδικού Πίνακα, επιλέξτε θερµοκρασία. Στη συνέχεια οδηγήστε 

το δείκτη του ποντικιού στο φθόριο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζονται τα 

σηµεία τήξης και βρασµού του φθορίου. Σηµείωσε τα δεδοµένα αυτά στις αντίστοιχες 

στήλες του πίνακα 1.  Επαναλάβετε τα ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλογόνων. 

♦ Από το ίδιο µενού ιδιότητες, επιλέξτε πυκνότητα.  Στη συνέχεια οδηγήστε το δείκτη 

του ποντικιού στο φθόριο. Εµφανίζεται ένα πλαίσιο που παρουσιάζεται η τιµή πυκνότητα 

του φθορίου. Σηµείωσε την τιµή στην αντίστοιχή θέση στον πίνακα 1.  Επαναλάβατε τα 

ίδια βήµατα για όλα τα στοιχεία των αλογόνων.  

πίνακας 1 

Στοιχείο Σηµείο 

τήξης 

Σηµείο 

Βρασµού 

Πυκνότητα 

F    

Cl    

Br    

I    

At    

♦ Αφού έχεις συµπληρώσει τον πίνακα 1. Απάντησε στις ερωτήσεις . 

Ερώτηση 4. Συνοψίζοντας τις  παρατηρήσεις σου από τον πίνακα 1 συµπλήρωσε τις 

προτάσεις που ακολουθούν επιλέγοντας τη σωστή λέξη  

Τα αλογόνα   είναι αµέταλλα. Η φυσική τους κατάσταση σε  συνθήκες δωµατίου (25ο C) 

είναι η εξής: Το ……………………………… και το  …………………………………..είναι αέρια, το 

……………………. είναι υγρό και το……………………………….. και το …………………………. είναι  

στερεά. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ 

Αντιδράσεις µε µέταλλα. 

♦  Επιλέξτε το µενού Στοιχεία και ενώσεις και στη συνέχεια στοιχεία/ 

αµέταλλα/αλογόνα. Ακολούθως επιλέξτε Φθόριο. Επιλέξτε Βίντεο φθορίου και από 

τον κατάλογο των βίντεο που εµφανίζεται (κάτω αριστερά) επιλέξτε διαδοχικά Αντίδραση 

φθόριο και νάτριο,  Αντίδραση φθόριο και µαγνήσιο. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα 

βίντεο, εµφανίζεται το πρώτο καρέ του και από κάτω η αντίδραση που παρουσιάζεται σε 

αυτό, η εξίσωσή της και η περιγραφή του εικονικού πειράµατος. ∆ιαβάστε το κείµενο που 

εµφανίζεται και κάντε κλικ στο κουµπί Μεγέθυνση για να δείτε το πείραµα. Επανάλαβε 

την ίδια διαδικασία για το χλώριο. Γενικεύοντας τις παρατηρήσεις σου για όλα τα αλογόνα 

απάντησε στην ερώτηση 5 

Ερώτηση 5. Τα αλογόνα (όπως το ……………….. και το ……………….. ) αντιδρούν µε 

µέταλλα όπως το ……………….. και το ……………….. και σχηµατίζουν 

…………………………… 

 

Αντιδράσεις µε αµέταλλα. 

♦ Επαναλάβατε την προηγούµενη διαδικασία επιλέγοντας από τα Βίντεο φθορίου και 

Βίντεο χλωρίου τα ακόλουθα: Φθόριο και υδρογόνο, φθόριο και θείο, χλώριο και 

θείο. Γενικεύοντας τις παρατηρήσεις σου για όλα τα αλογόνα απάντησε στην ερώτηση 6 

Ερώτηση 6. Τα αλογόνα (όπως το ……………….. και το ……………….. ) αντιδρούν µε 

αµέταλλα όπως το ……………….. και το ……………….. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Εισαγωγή. 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 είναι µία πλήρης πολυµεσική βάση πληροφοριών 

σχετική µε τη χηµεία, εµπλουτισµένη µε περισσότερες από 500.000 λέξεις, 300 αρχεία 

βίντεο, 800 τρισδιάστατες απεικονίσεις δοµών, γλωσσάριο, χάρτες µε όλες τις χώρες του 

κόσµου, καθώς και περισσότερες από 650 φωτογραφίες ορυκτών, γνωστών χηµικών και 

χρήσης της χηµείας στην καθηµερινή ζωή. Το λογισµικό αυτό εξελληνίσθηκε από το 

πρωτότυπό του στα πλαίσια του έργου «Κίρκη» 

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος. 
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Το λογισµικό Chemistry Set 2000 έχει τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

• 16 MB µνήµη RAM, 

• 15 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο (στην περίπτωση εκτέλεσης 

των αρχείων µέσω δικτυακής εγκατάστασης ή από τη µονάδα του CD-ROM) ή 500 ΜΒ 

(στην περίπτωση εγκατάστασης του συνόλου του λογισµικού στο σκληρό δίσκο), 

• επεξεργαστή Pentium 100 Μ hz (ή µεταγενέστερο ), 

• ανάλυση οθόνης 800x600 µ ε 16 bit βάθος χρώµατος , 

• διπλής ταχύτητας (2x) µονάδα CD-ROM, 

• προσαρµοστή ήχου (προαιρετικά ), 

• Internet Explorer 6.0, 

• QuickTime 6 (η έκδοση 6.1 παρέχεται µε το πρόγραµµα εγκατάστασης του λογισµικού ), 

• Chime 2.6 (η έκδοση 2.6 SP4 παρέχεται µ ε το πρόγραµµα εγκατάστασης του 

λογισµικού ). 

Οδηγίες εγκατάστασης 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 µπορεί να εγκατασταθεί και να εκτελεστεί σε 

οποιοδήποτε υπολογιστή µ ε επεξεργαστή Pentium (ή µεταγενέστερο ) σε περιβάλλον 

Windows 98, Me, NT, 2000 ή XP. 

Για την εγκατάσταση του λογισµικού γίνεται χρήση ενός τυπικού οδηγού, όπως και σε όλα 

τα σύγχρονα λογισµικά για περιβάλλον Windows. 

• Τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα του δίσκου . 

• Από το µενού Έναρξη /Start επιλέξτε Εκτέλεση /Run. 

• Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εµφανιστεί πληκτρολογήστε D:\setup.exe (όπου D είναι η 

µονάδα του CD-ROM). 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και κατά προτίµηση επιλέξτε Πλήρη 

εγκατάσταση. 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ       Επιµορφωτικό υλικό- Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 339 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΤΑΞΗ : Γ’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  Μεταβολή Ιδιοτήτων στον Περιοδικό Πίνακα  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Chemistry Set  

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ. ΜΙΑ (1) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η µελέτη της µεταβολής ιδιοτήτων 

στοιχείων µέσα στον Περιοδικό Πίνακα, µε τη χρήση λογισµικού. 

οργΑνωση τΑξης: Στην αίθουσα υπολογιστών οµάδες 2-3 µαθητών/τριών 

ΣΤΟΧΟΙ: Nα µπορεί ο µαθητής στο τέλος της διδακτικής ώρας 

� Να γνωρίζει πώς µεταβάλλονται διάφορες ιδιότητες στοιχείων µέσα στον 

Περιοδικό Πίνακα 

� Να αιτιολογεί την οµαλή µεταβολή των ιδιοτήτων στοιχείων µέσα στον 

Περιοδικό Πίνακα 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ. Η χρονική διάρκεια είναι περίπου 25 min. Ο υπόλοιπος χρόνος 

διατίθεται για το σχολιασµό και συζήτηση. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Πριν τη διδασκαλία του συγκεκριµένου θέµατος θα 

πρέπει οι µαθητές να έχουν διδαχθεί την αρχή ταξινόµησης και τη δοµή του Περιοδικού 

Πίνακα  

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Καθοδηγούµενη ανακαλυπτική διδασκαλία.  

Οι µαθητές καταγράφουν δεδοµένα µε τη χρήση του λογισµικού και καθοδηγούµενοι 

εξάγουν συµπεράσµατα  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η χρήση του λογισµικού µπορεί να γίνει µε 

επίδειξη από τον καθηγητή (οι µαθητές παρακολουθούν και καταγράφουν τα δεδοµένα 

στο φύλλο εργασίας που τους έχει διανεµηθεί) ή µε εκτέλεση από τους ίδιους τους 

µαθητές (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εργαστηρίου πληροφορικής).  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.  Το λογισµικό έχει διανεµηθεί στα  σχολεία από το 

ΥΠΕΠΘ. Απαιτείται προσοχή στην αρίθµηση των οµάδων. 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

ΧΗΜΕΙΑ: ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  Γ΄ Τάξη ΕΛ. ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας …………………………………………………………………….. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1  

Επιλέξτε από το κεντρικό µενού την ενότητα Περιοδικός Πίνακας. Εµφανίζεται µία µορφή 

του Περιοδικού Πίνακα. Επιλέξτε το µενού ιδιότητες (στο δεξιό µέρος της οθόνης) και στη 

συνέχεια από το µενού ιδιότητες στοιχείων επιλέξτε ηλεκτραρνητικότητα. Στη συνέχεια 

οδηγήστε το βέλος στο στοιχείο Li. Στην οθόνη εµφανίζεται η τιµή της 

ηλεκτραρνητικότητας του Li. Επαναλάβατε το ίδιο για όλα τα στοιχεία της 1ης οµάδας του 

Περιοδικού Πίνακα. και καταγράψτε τις τιµές στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1. 

Επαναλάβατε τη διαδικασία για τα στοιχεία της οµάδας των αλογόνων (F, Cl, Br, I,).και 

συµπληρώστε την αντίστοιχη στήλη του πίνακα 2. Επαναλάβατε την παραπάνω διαδικασία 

για την ηλεκτραρνητικότητα των στοιχείων της 2ης  και της 3ης περιόδου και συµπληρώστε 

τις αντίστοιχε στήλες των πινάκων 3 και 4. Στη συνέχεια από το µενού ιδιότητες στοιχείων 

επιλέξτε 1η ενέργεια ιοντισµού. Καταγράψτε τις τιµές της ενέργεια 1ου ιοντισµού για τα 

στοιχεία της 1ης και 17ης οµάδας (αλογόνων) καθώς και των στοιχείων της 2ης και 3ης 

περιόδου. Στη συνέχεια από το µενού ιδιότητες στοιχείων επιλέξτε ατοµική ακτίνα και 

καταγράψτε της τιµές της ατοµικής ακτίνας για τα στοιχεία της 1ης και 17ης οµάδας 

(αλογόνων) καθώς και 2ης και 3ης περιόδου του Περιοδικού Πίνακα. 
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πίνακας 1 

Ιδιότητες Στοιχείων 1ης Οµάδας Περιοδικού Πίνακα 

 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

Li    

Na    

K    

Rb    

Cs    

Fr    

 

 

πίνακας 2 

Ιδιότητες Στοιχείων 17ης Οµάδας Περιοδικού Πίνακα 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

F    

Cl    

Br    

I    

At    
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πίνακας 3 

Ιδιότητες Στοιχείων 2ης Περιόδου Περιοδικού Πίνακα 

 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

Li    

Be     

B    

C    

N    

O    

F    

 

πίνακας 4 

Ιδιότητες Στοιχείων 3ης Περιόδου Περιοδικού Πίνακα 

 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

Na    

Mg    

Al    

Si    

P    

S    

Cl    

 

 

Α. Παρατηρώντας τους πίνακες 1 και 2 απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα  

 

1. Κατά µήκος µιας οµάδας όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ηλεκτραρνητικότητα αυξάνει ή µειώνεται; 

 

2. Κατά µήκος µιας οµάδας όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ενέργεια πρώτου ιοντισµού  αυξάνει ή µειώνεται; 
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3. Κατά µήκος µιας οµάδας όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ατοµική ακτίνα αυξάνει ή µειώνεται; 

 

4. Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τα συµπεράσµατά σας για κάθε περίπτωση. 

 

Β. Παρατηρώντας τους πίνακες 3 και 4 απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα 

 

1. Κατά µήκος µιας περιόδου όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ηλεκτραρνητικότητα αυξάνει ή µειώνεται; 

 

2. Κατά µήκος µιας περιόδου όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ενέργεια πρώτου ιοντισµού  αυξάνει ή µειώνεται; 

 

3. Κατά µήκος µιας περιόδου όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ατοµική ακτίνα αυξάνει ή µειώνεται; 

 

4. Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τα συµπεράσµατά σας για κάθε περίπτωση. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) πίνακας 1 

Ιδιότητες Στοιχείων 1ης Οµάδας Περιοδικού Πίνακα 

 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

Li 0,98 519 152 

Na 0,93 496 190 

K 0,82 419 235 

Rb 0,82 403 249 

Cs 0,79 376 266 

Fr 0,7  270 

 

 

πίνακας 2 

Ιδιότητες Στοιχείων 17ης Οµάδας Περιοδικού Πίνακα 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

F 3,98 1681 71 

Cl 3,16  1250 99 

Br 2,96 1140 115 

I 2,66 1008 133 

At 2,2 930 άγνωστο 
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πίνακας 3 

Ιδιότητες Στοιχείων 2ης Περιόδου Περιοδικού Πίνακα 

 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

Li 0,98 519 152 

Be  1,57 900 112 

B 2,04 800 80 

C 2,5 1086 92 

N 3,04 1402 71 

O 3,44 1314 66 

F 3,98 1681 71 

 

πίνακας 4 

Ιδιότητες Στοιχείων 3ης Περιόδου Περιοδικού Πίνακα 

 

Στοιχείο Ηλεκτραρνητικότητα Ενέργεια 1ου 

ιοντισµού 

Ατοµική ακτίνα 

Na 0,93 496 190 

Mg 1,31 738 160 

Al 1,61 578 143 

Si 1,9 788 117 

P 2,19 1012 110 

S 2,58 1000 104 

Cl 3,16 1250 99 
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Α. Παρατηρώντας τους πίνακες 1 και 2 απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα  

 

� Κατά µήκος µιας οµάδας όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ηλεκτραρνητικότητα αυξάνει ή µειώνεται; 

Μειώνεται 

� Κατά µήκος µιας οµάδας όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ενέργεια πρώτου ιοντισµού  αυξάνει ή µειώνεται; 

Μειώνεται 

� Κατά µήκος µιας οµάδας όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ατοµική ακτίνα αυξάνει ή µειώνεται; 

Αυξάνεται  

� Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τα συµπεράσµατά σας για κάθε περίπτωση. 

 

 

Β. Παρατηρώντας τους πίνακες 3 και 4 απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα 

 

� Κατά µήκος µιας περιόδου όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ηλεκτραρνητικότητα αυξάνει ή µειώνεται; 

Αυξάνεται 

� Κατά µήκος µιας περιόδου όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ενέργεια πρώτου ιοντισµού  αυξάνει ή µειώνεται; 

Αυξάνεται 

� Κατά µήκος µιας περιόδου όσο αυξάνεται ο ατοµικός αριθµός, κατά κανόνα  η 

ατοµική ακτίνα αυξάνει ή µειώνεται; 

Μειώνεται 

� Προσπαθήστε να αιτιολογήσετε τα συµπεράσµατά σας για κάθε περίπτωση. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Εισαγωγή 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 είναι µία πλήρης πολυµεσική βάση πληροφοριών 

σχετική µε τη χηµεία, εµπλουτισµένη µε περισσότερες από 500.000 λέξεις, 300 αρχεία 

βίντεο, 800 τρισδιάστατες απεικονίσεις δοµών, γλωσσάριο, χάρτες µε όλες τις χώρες του 

κόσµου, καθώς και περισσότερες από 650 φωτογραφίες ορυκτών, γνωστών χηµικών και 

χρήσης της χηµείας στην καθηµερινή ζωή. Το λογισµικό αυτό εξελληνίσθηκε από το 

πρωτότυπό του στα πλαίσια του έργου «Κίρκη» 

 

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 έχει τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

• 16 MB µνήµη RAM, 

• 15 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο (στην περίπτωση εκτέλεσης 

των αρχείων µέσω δικτυακής εγκατάστασης ή από τη µονάδα του CD-ROM) ή 500 ΜΒ 
(στην περίπτωση εγκατάστασης του συνόλου του λογισµικού στο σκληρό δίσκο), 
• επεξεργαστή Pentium 100 Μ hz (ή µεταγενέστερο ), 

• ανάλυση οθόνης 800x600 µ ε 16 bit βάθος χρώµατος , 

• διπλής ταχύτητας (2x) µονάδα CD-ROM, 

• προσαρµοστή ήχου (προαιρετικά ), 

• Internet Explorer 6.0, 

• QuickTime 6 (η έκδοση 6.1 παρέχεται µε το πρόγραµµα εγκατάστασης του λογισµικού ), 
• Chime 2.6 (η έκδοση 2.6 SP4 παρέχεται µ ε το πρόγραµµα εγκατάστασης του 
λογισµικού ). 
 

Οδηγίες εγκατάστασης 

Το λογισµικό Chemistry Set 2000 µπορεί να εγκατασταθεί και να εκτελεστεί σε 

οποιοδήποτε υπολογιστή µ ε επεξεργαστή Pentium (ή µεταγενέστερο ) σε περιβάλλον 

Windows 98, Me, NT, 2000 ή XP. 

Για την εγκατάσταση του λογισµικού γίνεται χρήση ενός τυπικού οδηγού, όπως και σε όλα 

τα σύγχρονα λογισµικά για περιβάλλον Windows. 

• Τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα του δίσκου . 

• Από το µενού Έναρξη /Start επιλέξτε Εκτέλεση /Run. 

• Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εµφανιστεί πληκτρολογήστε D:\setup.exe (όπου D είναι η 

µονάδα του CD-ROM). 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και κατά προτίµηση επιλέξτε Πλήρη 

εγκατάσταση. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΧΑΛΚΟΥ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΤΑΞΗ : Β’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΞΕΙ∆ΟΑΝΑΓΩΓΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ηλεκτρόλυση  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Λογισµικό από το διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/simDownload/ind

ex4.html που αποτελεί ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου της IOWA. µε δυνατότητα 

ελεύθερης απόκτησης λογισµικού µε εφαρµογές Χηµείας.  

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ. ΜΙΑ (1) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι∆ΕΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Η εκτέλεση ενός πειράµατος 

ηλεκτρόλυσης σε εικονικό εργαστήριο. Το περιγραφόµενο πείραµα µπορεί να γίνει και σε 

πραγµατικό εργαστήριο. Η χρήση του λογισµικού επιταχύνει τη διαδικασία και διευκολύνει 

τη µάθηση µέσα από αναπαράσταση του µικρόκοσµου. 

οργΑνωση τΑξης: Στην αίθουσα υπολογιστών οµάδες 2-3 µαθητών/τριών 

ΣΤΟΧΟΙ: Ο µαθητής στο τέλος της διδακτικής ώρας να µπορεί να : 

� Κατανοεί το µηχανισµό της ηλεκτρόλυσης  

� Εφαρµόζει τους νόµους της ηλεκτρόλυσης σε ποσοτικούς προσδιορισµούς 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ. Η χρονική διάρκεια για την εκτέλεση του πειράµατος είναι περίπου 

10 min. Ο υπόλοιπος χρόνος διατίθεται για την επεξεργασία των µετρήσεων, τους 

υπολογισµούς και αξιολόγηση. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. Πριν τη διδασκαλία του συγκεκριµένου θέµατος θα 

πρέπει οι µαθητές να έχουν διδαχθεί όλα τα θέµατα που αφορούν την οξειδοαναγωγή και 

την ηλεκτρόλυση.  

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Συνεργατική µάθηση.  

Το περιγραφόµενο σενάριο έχει ως στόχο την εξοικείωση των µαθητών µε το φαινόµενο 

της ηλεκτρόλυσης, µέσα από εικονικό πείραµα. Οι µαθητές εκτελούν το πείραµα και 

συνεργάζονται στην καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η χρήση του εικονικού πειράµατος, µπορεί να 

γίνει µε επίδειξη από τον καθηγητή (οι µαθητές παρακολουθούν και καταγράφουν τα 

δεδοµένα στο φύλλο εργασίας που τους έχει διανεµηθεί) ή µε εκτέλεση από τους ίδιους 

τους µαθητές (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εργαστηρίου πληροφορικής).  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.   
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Το λογισµικό βρίσκεται στη διεύθυνση. Λογισµικό από το διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/simDownload/ind

ex4.html που αποτελεί ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου της IOWA. µε δυνατότητα 

ελεύθερης απόκτησης λογισµικού µε εφαρµογές Χηµείας. 

Η πρόσβαση στο λογισµικό είναι ελεύθερη. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας  έχει τη 

δυνατότητα   

α) να κατεβάσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του ολόκληρα τα αρχεία µε τα 

applets σε συµπιεσµένη µορφή. Στη συνέχεια µπορεί να αποσυµπιέσει τα αρχεία και να τα 

χρησιµοποιήσει.  

β) Μπορεί να εκτελέσει τα πειράµατα on line. Στη συνέχεια µπορεί να εκτελέσει τα 

πειράµατα όποτε θέλει µε εργασία χωρίς σύνδεση ( work off line) µέσω του internet 

explorer .  
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

ΤΑΞΗ : Β’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΞΕΙ∆ΟΑΝΑΓΩΓΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  ηλεκτρόλυση 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας …………………………………………………………………….. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ. Ηλεκτρόλυση διαλύµατος Cu(NO3)2 µε ηλεκτρόδια από Cu 

 

ΣΤΟΧΟΣ. Οι µαθητές µέσα από εργαστηριακή εφαρµογή του φαινοµένου της 

ηλεκτρόλυσης και τη χρήση εικονικού εργαστηρίου να µελετήσουν το φαινόµενο 

της ηλεκτρόλυσης. 

 

Σύντοµη θεωρητική περιγραφή του πειράµατος. 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

1. Ανοίξτε τον υπολογιστή. 

2. Φορτώστε το πρόγραµµα. (electrolysis10) 

3. Στο παράθυρο που εµφανίζεται παρουσιάζεται επιλέξτε από το υποµενού metal το 

µέταλλο Χαλκός (Cu), και για τα δύο ηλεκτρόδια. 

4. Στη συνέχεια από το υποµενού solutions (διαλύµατα) επιλέξτε Cu(NO3)2 και 

ακολούθως κλείστε το υποµενού. 

5. Παρατήρησε την κίνηση των ιόντων Cu2+  και σηµείωσε στο φύλλο εργασίας την 

παρατήρησή σου. 

6. Επιλέξτε τις συνθήκες τάσης και έντασης  ρεύµατος για την ηλεκτρόλυση. Επιλέξτε 

τάση V=0,5 V και ένταση I=1A 

7. Επιλέξτε την αρχική µάζα των ηλεκτροδίων. 

8. Επιλέξτε το χρόνο που θα διαρκέσει η ηλεκτρόλυση. Επιλέξτε χρόνο t=10 min. 

9. Ξεκινήστε την ηλεκτρόλυση πατώντας το κουµπί του εικονικού τροφοδοτικού 

κλείνοντας µε τον τρόπο αυτό το κύκλωµα. 

10. Εντόπισε τα ηλεκτρόδια της ανόδου και της καθόδου. Με ποιο πόλο του 

τροφοδοτικού είναι συνδεδεµένη η άνοδος και µε ποιο η κάθοδος. 

11. Παρατήρησε την κίνηση των ιόντων Cu2+  και σηµείωσε στο φύλλο εργασίας την 

παρατήρησή σου. 
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12. Παρατήρησε τα ιόντα Cu2+ του διαλύµατος και προσπάθησε να δεις αν 

µεταβάλλεται ο αριθµός τους και συνεπώς η συγκέντρωσή τους κατά τη διάρκεια 

της ηλεκτρόλυσης. Απάντησε στην ερώτηση 4 του φύλλου εργασίας. 

13. Με το τέλος της ηλεκτρόλυσης καταγράψτε τη µάζα των η ηλεκτροδίων (ανόδου 

και καθόδου). 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας …………………………………………………………………….. 
    

ΠΕΙΡΑΜΑ. Ηλεκτρόλυση. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Ένταση Ρεύµατος (Ι)  

Χρόνος (t)  

Αρχική µάζα καθόδου  

Αρχική µάζα ανόδου 

 

 

Τελική µάζα καθόδου  

Τελική µάζα ανόδου  

Μεταβολή µάζας 

καθόδου 

 

Μεταβολή µάζας 

ανόδου 

 

 

 

1. Πριν τη σύνδεση των ηλεκτροδίων µε το τροφοδοτικό η κίνηση των ιόντων Cu2+ είναι 

προσανατολισµένη ή τυχαία;…… ………… 

2. Το ηλεκτρόδιο που είναι συνδεδεµένο µε τον …….... πόλο λέγεται κάθοδος ενώ το 

ηλεκτρόδιο που είναι συνδεδεµένο µε τον  ……….. .πόλο λέγεται άνοδος. Στο 

συγκεκριµένο εικονικό πείραµα, όπως κοιτάµε δεξιά είναι το ηλεκτρόδιο της. ………..  

και αριστερά το ηλεκτρόδιο της ……………..  
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3. Μετά τη σύνδεση των ηλεκτροδίων µε το τροφοδοτικό η κίνηση των ιόντων Cu2+ είναι 

προσανατολισµένη ή τυχαία; Αν όχι προς ποιο ηλεκτρόδιο κατευθύνονται τα ιόντα 

Cu2+ .  

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

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

… 

4. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης η συγκέντρωση των ιόντων Cu2+ στο διάλυµα 

αυξάνεται, µειώνεται ή µένει σταθερή; 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Σύγκρινε τη µεταβολή µάζας στα ηλεκτρόδια της ανόδου και της καθόδου. Τι 

παρατηρείς; 

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

…………………………………………… 

 

6. Με βάση τις παρατηρήσεις σου από το εικονικό πείραµα, µπορείς να αναφέρεις δύο 

εφαρµογές που θα µπορούσε να έχει η ηλεκτρόλυση όπως αυτή του πειράµατος; 

 

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

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

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Με βάση το χρόνο που διήρκεσε η ηλεκτρόλυση και την ένταση του ρεύµατος 

υπολόγισε θεωρητικά πόση αναµένεται να είναι η µεταβολή της µάζας των 

ηλεκτροδίων και σύγκρινε το αποτέλεσµα µε τα πειραµατικά δεδοµένα. Για 

τον υπολογισµό αυτό θεώρησε ως δεδοµένα α) ArCu=63,5, σταθερά Faraday 

F=96500 C 

 

Ι= …… A 

t= ……….min=600 s 

 

Υπολόγισε το φορτίο που πέρασε από το κύκλωµα 

Q= I.t =                                     

 

Όταν διέρχεται φορτίο 2. 96500 C εναποτίθεται µάζα Cu  m= 63,5 g 
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Όταν διέρχεται φορτίο  Q= …… C  εναποτίθεται µάζα Cu   x 

 

Άρα x = 

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

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

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

……………………………………………………  

Πού αποδίδεις τη διαφορά µεταξύ της θεωρητικά αναµενόµενης και της τιµής που 

υπολογίσθηκε πειραµατικά. 

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

Ονοµατεπώνυµο  µαθητή/µαθήτριας …………………………………………………………………….. 

ΠΕΙΡΑΜΑ. Ηλεκτρόλυση. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Ένταση Ρεύµατος (Ι) 1 A 

Χρόνος (t) 10 min= 600 s 

Αρχική µάζα καθόδου 10 g 

Αρχική µάζα ανόδου 

 

10g 

Τελική µάζα καθόδου 10,198 g 

Τελική µάζα ανόδου 9,802 g 

Μεταβολή µάζας 

καθόδου 

+0,198 γ 

Μεταβολή µάζας 

ανόδου 

-0,198 g 

 

 

1. Πριν τη σύνδεση των ηλεκτροδίων µε το τροφοδοτικό η κίνηση των ιόντων Cu2+ είναι 

προσανατολισµένη ή τυχαία;……Τυχαία………… 

2. Το ηλεκτρόδιο που είναι συνδεδεµένο µε τον …αρνητικό.. πόλο λέγεται κάθοδος ενώ 

το ηλεκτρόδιο που είναι συνδεδεµένο µε τον  θετικό .πόλο λέγεται άνοδος. Στο 

συγκεκριµένο εικονικό πείραµα, όπως κοιτάµε δεξιά είναι το ηλεκτρόδιο της. ανόδου  

και αριστερά το ηλεκτρόδιο της καθόδου  

3. Μετά τη σύνδεση των ηλεκτροδίων µε το τροφοδοτικό η κίνηση των ιόντων Cu2+ είναι 

προσανατολισµένη ή τυχαία; Αν όχι προς ποιο ηλεκτρόδιο κατευθύνονται τα ιόντα 

Cu2+ .  
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Μετά τη σύνδεση των ηλεκτροδίων µε το τροφοδοτικό η κίνηση των ιόντων Cu2+ είναι 

προσανατολισµένη και συγκεκριµένα τα ιόντα Cu2+ κινούνται προς το ηλεκτρόδιο της 

καθόδου όπου και εκφορτίζονται 

4. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης η συγκέντρωση των ιόντων Cu2+ στο διάλυµα 

αυξάνεται, µειώνεται ή µένει σταθερή; 

Μένει σταθερή 

 

5. Σύγκρινε τη µεταβολή µάζας στα ηλεκτρόδια της ανόδου και της καθόδου. Τι 

παρατηρείς; 

Όση είναι η αύξηση της µάζας της καθόδου τόση είναι η µείωση της µάζας της 

ανόδου. 

 

6. Με βάση τις παρατηρήσεις σου από το εικονικό πείραµα, µπορείς να αναφέρεις δύο 

εφαρµογές που θα µπορούσε να έχει η ηλεκτρόλυση όπως αυτή του πειράµατος; 

 

Α) Ηλεκτρολυτικός καθαρισµός β) επιµετάλλωση ενός αντικειµένου 

 

7. Με βάση το χρόνο που διήρκεσε η ηλεκτρόλυση και την ένταση του ρεύµατος 

υπολόγισε θεωρητικά πόση αναµένεται να είναι η µεταβολή της µάζας των 

ηλεκτροδίων και σύγκρινε το αποτέλεσµα µε τα πειραµατικά δεδοµένα. Για τον 

υπολογισµό αυτό θεώρησε ως δεδοµένα α) ArCu=63,5, σταθερά Faraday F=96500 C 

 

Ι= 1 A 

t= 10 min=600 s 

 

Υπολόγισε το φορτίο που πέρασε από το κύκλωµα 

Q= I.t = 1A.600s=600 C 

 

Όταν διέρχεται φορτίο 2. 96500 C εναποτίθεται µάζα Cu  m= 63,5 g 

Όταν διέρχεται φορτίο  600 C  εναποτίθεται µάζα Cu   x 

 

Άρα  x = 63,5 g (600 C / 2. 96500 C)=0,1974 g  

Πού αποδίδεις τη διαφορά µεταξύ της θεωρητικά αναµενόµενης και της τιµής που 

υπολογίσθηκε πειραµατικά. 

Σε πειραµατικό σφάλµα και στρογγυλοποιήσεις στους υπολογισµούς 
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ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ 

∆ιδακτικοί Στόχοι 

Οι επιµορφούµενοι να γνωρίσουν το αβάκιο και να κατασκευάσουν ένα µικρόκοσµο µε τη 

χρήση της «χρονοµηχανής» όπου θα συνδέουν µε χάρτες σταθµούς ανάπτυξης στη 

Βιολογία, Ιατρική και Τεχνολογία. 

Παράλληλα µε αυτή τη δραστηριότητα οι επιµορφούµενοι να αποκτήσουν την ικανότητα 

να αξιοποιούν τη δυνατότητα των ΤΠΕ για να στηρίζουν: 

� Την ανάδειξη της σχέσης της επιστηµονικής έρευνας και γνώσης µε την καθηµερινή 

ζωή και τη διαµόρφωση αντιλήψεων, στάσεων και συµπεριφορών ή τη λήψη αποφάσεων 

µε ηθικές ή νοµικές διαστάσεις. 

� Την αναγνώριση ότι η µελέτη σε ένα τοµέα έρευνας δεν προσφέρει µόνο σε αυτόν τον 

τοµέα, αλλά συνεισφέρει ή συνδέεται και µε άλλους τοµείς. 

Την αναγνώριση ότι οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται και οι παλιές βελτιώνονται και 

εκσυγχρονίζονται συνεχώς µε στόχο να αντιµετωπίζονται τα υπάρχοντα προβλήµατα αλλά 

και τα νέα που πρόκειται να εµφανιστούν. 

∆ιδακτικές ενέργειες 

Προτείνεται στους επιµορφούµενους η παρακάτω σειρά ενεργειών: 

Ο εκπαιδευτικός: 

� Χωρίζει την τάξη σε τρεις οµάδες των οκτώ ατόµων: Μία οµάδα θα εστιάσει στη 

Βιολογία, η δεύτερη στην Ιατρική και η τρίτη στην Τεχνολογία. 

� Σε κάθε µαθητή δίνει ένα φύλλο χαρτί στο οποίο είναι γραµµένο ένα (µόνο) επίτευγµα 

της περιοχής που η οµάδα του εστιάζει (Βιολογία, Ιατρική, Τεχνολογία)(Συνολικά 24 

χαρτιά). Τα επιτεύγµατα αναφέρονται παρακάτω:  

Σηµ. Στο χαρτί που δίνεται δεν φαίνονται χρονολογίες ούτε πρόσωπα που εµπλέκονται. 
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

� Ανακάλυψη της δοµής του ατόµου . 

� Ανάλυση της ατοµικής δοµής της µεγάλης υποµονάδας βακτηριακού ριβοσώµατος µε 

χρήση κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ  

� ∆ηµοσίευση ότι οι κύριες πρωτείνες των µυών είναι η ακτίνη και η µυοσίνη  

� Πρώτη περιγραφή κυττάρων. 

�  Μοντέλο της διπλής έλικας του DNA \ 

� ∆ιατύπωση θεωρίας ότι οι ζωικοί ιστοί αποτελούνται από κύτταρα 

� Καθορίστηκε η δοµή της αιµοσφαιρίνης µε χρήση κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ  

� Ανακάλυψη DNA  

 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

� Πρώτη διάγνωση της ασθένειας πολλαπλής σκλήρυνσης  

� Ανακαλύπτεται το πρώτο φάρµακο κατά της Λευχαιµίας. 

� Ιδρύεται το πρώτο φαρµακευτικό ερευνητικό εργαστήριο. 

� Ταυτοποίηση των λευκών αιµοσφαιρίων. 

� Χρήση Ασπιρίνης  

� Ανακάλυψη της Πενικιλίνης. 

� Ανακάλυψη των ιών. 

� Μικροβιακή θεωρία: Οι ασθένειες προκαλούνται από βακτήρια  

 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

� Ο πρώτος κινητήρας που αποτέλεσε τη βάση της δηµιουργίας του ηλεκτρισµού. 

� Σχεδιάζεται ο πρώτος µικροεπεξεργαστής που αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη 

των υπολογιστών. 

� Πρώτο υποτυπώδες µικροσκόπιο.. 

� Πρώτο µοντέλο της τηλεόρασης. 
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� Ανακαλύπτεται το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. 

� Ανακάλυψη κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ. 

� Παράγεται το πρώτο ηλεκτρικό ψυγείο. 

� Ανακάλυψη ακτίνων Χ. 

� Ζητείται από τους εκπαιδευτικους κάθε οµάδας να σηµειώσουν το έτος που έγιναν οι 

ανακαλύψεις που είναι γραµµένες στο χαρτί τους και σε συνεργασία µε τα άλλα µέλη της 

οµάδας να τοποθετήσουν τα χαρτιά µε τις ανακαλύψεις σε χρονολογική σειρά. (αν τα 

άτοµα είναι λιγότερα από 24 δίνει σε κάποιους 2 χαρτιά, αν είναι περισσότερα προσθέτει 

ανακαλύψεις και στους 3 τοµείς). 

� ∆ίνονται οι απαντήσεις (βλ. παρακάτω) και αµέσως ακολουθεί συζήτηση µε θέµα:  

«Η τεχνολογία που υπάρχει σήµερα είναι επαρκής; Πόσοι πιστεύουν ότι χρειάζονται νέες 

τεχνολογίες; Ποια άλλα γεγονότα σηµαντικά κατά τη γνώµη τους δεν αναφέρονται στη 

δραστηριότητα;». 

 

Συζήτηση Αξιολόγηση: 

Ζητείται: 

� Με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών κάνουν ένα ταξίδι στο χρόνο να καταγράψουν 

ποια τεχνολογικά επιτεύγµατα θα έχουν γίνει έως το 2050 και τι προβλήµατα θα 

µπορέσουν αυτά να λύσουν. 

� Να αναφέρουν από την Ιστορία αλλά και την καθηµερινή ζωή (ηµερήσιο τύπο) 

παραδείγµατα κακής χρήσης της τεχνολογίας. 

 

Χρονοµηχανή:  

Από το διαδίκτυο στη διεύθυνση http://e-slate.cti.gr/ κατεβάζουν το αβάκιο. 

∆ηµιουργώντας ένα «µικρόκοσµο» συνδέουν µε χάρτες και µε χρονοµηχανή τα 

επιτεύγµατα στους 3 τοµείς (Βιολογία, Ιατρική, Τεχνολογία) όπως φαίνονται παραπάνω  

Αρχικά συµπληρώνουν µε φωτογραφίες τον ένα τοµέα  και στη συνέχεια µε αντίστοιχες 

φωτογραφίες που θα βρούν στο διαδίκτυο τους υπόλοιπους τοµείς. Θα πρέπει να γίνει 

κατανοητή η σύνδεση και αλληλεξάρτηση που υπάρχει (π.χ. η ανακάλυψη του 

µικροσκοπίου συνδέεται µε την περιγραφή των πρώτων κυττάρων). 
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Αξιολόγηση:  

Ιστορία µικροσκοπίων: 

Ζητείται η δηµιουργία, µε το αβάκιο, µιας χρονοµηχανής όπου θα φαίνεται η ιστορία του 

µικροσκοπίου από την αρχή έως τα σηµερινά ηλεκτρονικά και ατοµικά µικροσκόπια, µε 

πληροφορίες από το διαδίκτυο και τα εγκεκριµένα λογισµικά από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

� 1650   Πρώτο υποτυπώδες µικροσκόπιο. (Robert Hooke). 

� 1883   Ο πρώτος κινητήρας που αποτέλεσε τη βάση της δηµιουργίας του ηλεκτρισµού 

(Nicola Tesla). 

� 1895   Ανακάλυψη ακτίνων Χ (Wilhelm Conrad Roentgen). 

� 1912   Ανακάλυψη κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ (William Bragg). 

� 1923   Παράγεται το πρώτο ηλεκτρικό ψυγείο (Electrolux, Old Greenwich, Conn.). 

� 1927   Πρώτο µοντέλο της τηλεόρασης (Philo Farnsworth). 

� 1932   Ανακαλύπτεται το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (Max Knoll and Ernst Ruska). 

� 1969   Σχεδιάζεται ο πρώτος µικροεπεξεργαστής που αποτέλεσε τη βάση για την 

ανάπτυξη των υπολογιστών (Marcian Hoff). 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

� 1665 Πρώτη περιγραφή κυττάρων (Robert Hooke). 

� 1839 ∆ιατύπωση θεωρίας ότι οι ζωικοί ιστοί αποτελούνται από κύτταρα (Theodor 

Schwann). 

� 1869 Ανακάλυψη DNA (Friedrich Miescher). 

� 1911 Ανακάλυψη της δοµής του ατόµου (Ernest Rutherford). 

� 1942 ∆ηµοσίευση ότι οι κύριες πρωτείνες των µυών είναι η ακτίνη και η µυοσίνη 

(Albert Szent-Gyorgi and colleagues). 

� 1953 Μοντέλο της διπλής έλικας του DNA (James Watson and Francis Crick; το 

µοντέλο υποστηρίχτηκε από δεδοµένα ανάλυσης κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ από τους 

Maurice Wilkins και Rosalind Franklin). 

� 1953 Καθορίστηκε η δοµή της αιµοσφαιρίνης µε χρήση κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες 

Χ (Max Perutz and John Kendrew). 

� 2000 Ανάλυση της ατοµικής δοµής της µεγάλης υποµονάδας βακτηριακού 

ριβοσώµατος µε χρήση κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ (Thomas Steitz and colleagues). 

 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
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� 1862 Μικροβιακή θεωρία: Οι ασθένειες προκαλούνται από βακτήρια (Louis Pasteur). 

� 1868 Πρώτη διάγνωση της ασθένειας πολλαπλής σκλήρυνσης (Jean Martin Charcot). 

� 1892 Ανακάλυψη των ιών (Dimitri Ivanovsky). 

� 1892 Ταυτοποίηση των λευκών αιµοσφαιρίων (Elie Metchnikoff). 

� 1899 Χρήση Ασπιρίνης (Felix Hoffmann) 

� 1895 Ιδρύεται το πρώτο φαρµακευτικό ερευνητικό εργαστήριο (Parke-Davis 

Company, Detroit, Mich.). 

� 1928 Ανακάλυψη της Πενικιλίνης (Alexander Fleming). 

� 1959 Ανακαλύπτεται το πρώτο φάρµακο κατά της Λευχαιµίας (Gertrude Elion). 

 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ       Επιµορφωτικό υλικό- Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 363 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ  

Γενικά 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών αναµφισβήτητα µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία  

ελκυστικών διδασκαλιών και να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των βιολογικών 

φαινοµένων από τους µαθητές. 

Ότι όµως είναι διαθέσιµο στο χώρο των νέων τεχνολογιών είναι και χρήσιµο πάντα; Είναι 

λειτουργικό; Ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των µαθητών; Μήπως 

κάποιες φορές η χρήση των νέων τεχνολογιών δηµιουργεί απλουστεύσεις  που µπορούν 

να οδηγήσουν σε παρανοήσεις; 

Πόσο αξιόπιστη είναι η πληροφορία που υπάρχει στο διαδίκτυο; Είναι το ίδιο έγκυροι οι 

ποικίλοι διαδικτυακοί τόποι που απαντώνται;  

Από το υπάρχον λογισµικό ποιο είναι αυτό που µπορεί να βοηθήσει καλύτερα στη 

διδασκαλία µιας θεµατικής ενότητας; 

Μπορεί ο εκπαιδευτικός να συνδυάσει τη χρήση περισσότερο κλασσικής µεθοδολογίας 

(π.χ. µικροσκόπιο) µε σύγχρονα µέσα που περιλαµβάνονται στις ΤΠΕ  και πως αυτός ο 

συνδυασµός θα είναι αποδοτικότερος στο µάθηµα του;  

Όλα αυτά αποτελούν προβληµατισµούς  για τον εκπαιδευτικό που επιθυµεί να εντάξει τις 

ΤΠΕ στη διδασκαλία του. 

Γενικές απαντήσεις που να λύνουν εξαρχής τα προβλήµατα που τίθενται µε τους 

παραπάνω προβληµατισµούς δε φαίνεται να υπάρχουν.  

Η απόκτηση εµπειρίας για την εγκυρότητα των διαδικτυακών τόπων (π.χ. εµπιστευόµαστε 

περισσότερο τους διαδικτυακούς τόπους των µεγάλων και γνωστών πανεπιστηµίων ή και 

των κρατικών οργανισµών και ιδρυµάτων, τις επίσηµες εκπαιδευτικές πύλες κ.λπ.), η 

απόκτηση εµπειρίας στη χρήση των διαφορετικών λογισµικών και µέσων και κυρίως η 

ξεκάθαρη οπτική για τις δυνατότητες και τους περιορισµούς που έχει η χρήση των ΤΠΕ για 

διδακτικούς σκοπούς σε συνδυασµό µε την πολύ καλή γνώση των δυνατοτήτων και των 

δεξιοτήτων που έχουν οι µαθητές στην τάξη του κάθε εκπαιδευτικού φαίνεται να 

αποτελούν µια πρώτη απάντηση. 

Κι ακόµη ο εκπαιδευτικός ως χρήστης των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να γνωρίζει ο ίδιος 

πολύ καλά γιατί επιλέγει το ένα διαθέσιµό µέσο και όχι το άλλο, γεγονός που υποδεικνύει 

βασικά και την πολύ καλή γνώση του αντικειµένου του. 
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Α. Αναζήτηση υλικού για αξιολόγηση της πρότερης γνώσης σχετικά µε τη 

Βιοτεχνολογία 

Περιγραφή: Η δραστηριότητα υλοποιείται για την άντληση υλικού από το διαδίκτυο µε 

στόχο την αξιολόγηση της πρότερης γνώσης σχετικά µε τη Βιοτεχνολογία.            Η 

δραστηριότητα υλοποιείται πριν τη διδασκαλία του αντίστοιχου µαθήµατος (Βιολογία  Γ΄ 

Λυκείου  Θετική Κατεύθυνση). 

Σκοπός της δραστηριότητας: Να γνωρίσουν οι επιµορφούµενοι τις δυνατότητες και τους 

περιορισµούς που υπάρχουν κατά την αξιοποίηση του διαδικτύου στην προετοιµασία της 

διδασκαλίας µιας θεµατικής ενότητας. Να επιλέξουν το κατάλληλο υλικό αποδεχόµενοι ή 

απορρίπτοντας την παρουσίαση του θέµατος σε διαφορετικούς διαδικτυακούς τόπους και 

τέλος να οργανώσουν την παρουσίαση για τους µαθητές τους αξιοποιώντας τα 

προσφορότερα µέσα ΤΠΕ. 

Απαραίτητα µέσα: Υπολογιστής εφοδιασµένος µε τα συνήθη προγράµµατα του Microsoft 

Office, Internet Explorer, το λογισµικό Hot Potatoes, σύνδεση µε το διαδίκτυο, 

βιντεοπροβολέας, επιδιασκόπιο, εκτυπωτής. 

Πορεία εργασίας - δραστηριότητας: α) Ο επιµορφούµενος καλείται να αντλήσει υλικό 

από ελληνικούς διαδικτυακούς τόπους χρησιµοποιώντας τη µηχανή αναζήτησης Google 

(www.google.gr) και λέξεις κλειδιά τις λέξεις Φύλλα Εργασίας, On Line, Βιοτεχνολογία.  

 

Εικόνα 1. Η Μηχανή αναζήτησης Google µε τις προτεινόµενες λέξεις κλειδιά 

β) Επισκέπτεται τους διαδικτυακούς τόπους που παρουσιάζονται και αξιολογεί το 

περιεχόµενό τους. 
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Εικόνα 2. Η πρώτη οθόνη της µηχανής αναζήτησης Google µε τα αποτελέσµατα 

εύρεσης   σχετικών µε τις λέξεις κλειδιά ιστότοπων 

γ) Επιλέγει ως περισσότερο πρόσφορη την ιστοσελίδα http://www.kpe.gr/online/  που 

ανήκει σε εκπαιδευτικό οργανισµό και αναζητεί υπάρχον υλικό που θα µπορούσε να 

αξιοποιήσει για την αξιολόγηση της πρότερης γνώσης των µαθητών του σχετικά µε τη 

Βιοτεχνολογία. 

δ) Στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα ανακαλύπτει διαδραστική εφαρµογή που απευθύνεται σε 

µαθητές Λυκείου µε τίτλο: Γνωρίζετε τι είναι η Βιοτεχνολογία;  

ε) Επιλέγει τη συγκεκριµένη εφαρµογή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και δίνει 

οδηγίες στους µαθητές του για τον τρόπο αξιοποίησης της.  

στ) Στη συνέχεια αναθέτει στους µαθητές του τη συµπλήρωση του φύλλου εργασίας και 

αξιολογεί τις γνώσεις τους µε βάση το σκορ που ο καθένας πετυχαίνει. 

ζ) Οργανώνει την παράδοση του µαθήµατος µε βάση τις πρότερες γνώσεις των µαθητών 

του, δίνοντας έµφαση στα σηµεία των αδυναµιών που εντόπισε. 

στ) Αναγνωρίζοντας την αξία της χρήσης του σχετικού µε τη δηµιουργία on line φύλλων 

εργασίας  λογισµικού (Hot Potatoes) δηµιουργεί δικές του αντίστοιχες εφαρµογές.  

Α. Υλικό δραστηριότητας 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ       Επιµορφωτικό υλικό- Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 366 

 

Εικόνα 3. Η πρώτη οθόνη όπως εµφανίζεται στη διαδραστική εφαρµογή "Γνωρίζετε τι είναι 

η Βιοτεχνολογία;" 

 

Εικόνα 4. Η δεύτερη οθόνη όπως εµφανίζεται στη διαδραστική εφαρµογή "Γνωρίζετε τι 

είναι Βιοτεχνολογία;" 
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Εικόνα 5. Η τρίτη οθόνη της διαδραστικής εφαρµογής "Γνωρίζετε τι είναι Βιοτεχνολογία;" 

 

Εικόνα 6. Η τέταρτη οθόνη της διαδραστικής εφαρµογής "Γνωρίζετε τι είναι Βιοτεχνολογία;" 
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Εικόνα 7. Η πέµπτη οθόνη της διαδραστικής εφαρµογής "Γνωρίζετε τι είναι Βιοτεχνολογία;" 

 

Εικόνα 8. Η έκτη εικόνα της διαδραστικής εφαρµογής "Γνωρίζετε τι είναι Βιοτεχνολογία;" 
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Β. Επιλογή διαδραστικού υλικού για την κατανόηση των εννοιών: τροφική 

αλυσίδα, τροφικό πλέγµα, τροφικά επίπεδα, τροφικές πυραµίδες 

Περιγραφή: Η δραστηριότητα υλοποιείται για την επιλογή διαδραστικού υλικού για την 

καλύτερη κατανόηση των εννοιών τροφική αλυσίδα, τροφικό πλέγµα, τροφικά επίπεδα, 

τροφικές πυραµίδες. 

Σκοπός της δραστηριότητας: Να γνωρίσουν οι επιµορφούµενοι την αξία της επιλογής 

των διαθέσιµων µέσων των νέων τεχνολογιών ως µέσων για την υποβοήθηση της 

διδασκαλίας τους και ειδικότερα την αξία των διαδραστικών εφαρµογών.  

Απαραίτητα µέσα: Υπολογιστής εφοδιασµένος µε τα συνήθη προγράµµατα του Microsoft 

Office, Internet Explorer, σύνδεση µε το διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας. 

∆ιδακτικό Υλικό: Αντλείται από το CD-ROM Βιολογία που είναι εγκεκριµένο από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και υπάρχει σε όλες τις σχολικές µονάδες. 

Πορεία εργασίας – δραστηριότητας: α) Ο εκπαιδευτικός ανατρέχει στο διαδίκτυο και 

στο εγκεκριµένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λογισµικό Βιολογίας για την εξεύρεση 

διαδραστικών εφαρµογών που θα τον βοηθήσουν να παρουσιάσει µε πιο ενδιαφέροντα 

τρόπο στους µαθητές του τις έννοιες: τροφική αλυσίδα, τροφικό πλέγµα, τροφικά επίπεδα, 

τροφικές πυραµίδες. β) Μετά από αξιολόγηση επιλέγει το υλικό του CD-ROM Βιολογία που 

υπάρχει στη σχολική µονάδα γιατί σε σύγκριση µε άλλα ανταποκρίνεται στο επίπεδο 

γνώσεων των µαθητών του και είναι διαδραστικό δίνοντας την ευκαιρία στους µαθητές να 

δοκιµάζουν τις σκέψεις τους ανακαλύπτοντας τη νέα γνώση. γ) Ο εκπαιδευτικός 

αποφασίζει τη δηµιουργία µιας παρουσίασης σε Power Point στην οποία ενθέτει τις αρχικές 

οθόνες που περιέχονται στα αντίστοιχα κεφάλαια του CD-ROM Βιολογία για να εξηγήσει 

στους µαθητές του τι πρέπει να κάνουν σε κάθε φάση ανάπτυξης της εφαρµογής.δ) Ο 

εκπαιδευτικός αποφασίζει την προβολή των εφαρµογών του CD-ROM Βιολογία στο σύνολο 

της τάξης για να υποστηριχθεί καλύτερα η ανάπτυξη του θέµατος και να υποβοηθηθεί η 

συζήτηση εδραιώνοντας τη νέα γνώση µε παραδείγµατα των προσωπικών παραστάσεων 

των ίδιων των µαθητών του. 
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Α. ΥΛΙΚΟ 

 

Εικόνα 9. Η πρώτη οθόνη της διαδραστικής εφαρµογής 

 

Εικόνα 10. Η δεύτερη οθόνη της διαδραστικής εφαρµογής 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ       Επιµορφωτικό υλικό- Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 371 

 

Εικόνα 11. Η τρίτη οθόνη της διαδραστικής εφαρµογής 

 

Εικόνα 12. Η τέταρτη εικόνα της διαδραστικής εφαρµογής 
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Εικόνα 13. Η πέµπτη οθόνη της διαδραστικής εφαρµογής 

 

Εικόνα 14. Η έκτη οθόνη της διαδραστικής εφαρµογής 
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ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟ ∆ΟΥΝΑΒΗ 

Φύλλο για τον εκπαιδευτικό 

Αντικείµενο 

Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυµνασίου 

Στόχος 

Εκµάθηση του λογισµικού google earth 

Ενότητα  

Τα ποτάµια της Ευρώπης 

Κριτήρια που ικανοποιεί η χρήση των νέων τεχνολογιών στην προσέγγιση 

αυτής της δραστηριότητας 

Mέσα από τη διαδικασία αυτή οι µαθητές:  

� Ασκηθούν στη χρήση του λογισµικού google earth µε στόχο την άντληση µέσα από 

δορυφορικές εικόνες στοιχείων για τον τόπο που θέλουν να µελετήσουν 

∆ιδακτική προσέγγιση  

Μέσα από τη σελίδα της google «κατεβάζουν» και «τρέχουν» το πρόγραµµα google 

earth. Οδηγούνται στην Ευρώπη, εντοπίζουν το ∆ούναβη  και ταξιδεύουν κατά µήκος 

του ποταµού. Παρατηρούν το ανάγλυφο, τη λεκάνη απορροής, και όσα στοιχεία τους 

ζητούνται στο φύλλο εργασίας. Προσανατολίζονται µε τη βοήθεια της πυξίδας, παίζουν 

µε το zoom in και το zoom out και προσανατολίζονται στο χώρο. 

Εργαλείο 

http://www. google earth. com 

 

Ταξίδι στο ∆ούναβη 

Αποφασίζεις να πραγµατοποιήσεις ένα ταξίδι κατά µήκος του ∆ούναβη προκειµένου να 

γνωρίσεις το ρόλο που παίζει το ποτάµι στη ζωή των ανθρώπων.  
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� Πραγµατοποίησε µε τη βοήθεια του προγράµµατος www.googleEarth.com µια πτήση 

κατά µήκος του ποταµού από τις πηγές ως τις εκβολές. Μπορείς να περιγράψεις το 

ανάγλυφο της περιοχής που διαρρέει ο ποταµός; 

Πηγές: 

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

Κυρίως ροή: 

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

Εκβολές: 

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

Εντόπισε τους µεγάλους παραπόταµους του ∆ούναβη και προσδιόρισε από πού µεταφέρει 

ο καθένας νερό στο µεγάλο ποταµό. 

Τίσα:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

∆ράβος:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Προύθος:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ίνν:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σάβος:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Από ποια κράτη πηγάζει ο ∆ούναβης;  

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

� Γράψε τα ονόµατα των δύο µεγάλων πεδιάδων που διασχίζει ο ∆ούναβης. Βρες στο 

διαδίκτυο πληροφορίες ή εικόνες για τις καλλιέργειες στις πεδιάδες αυτές. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι  

Φύλλο για τον εκπαιδευτικό 

Αντικείµενο 

Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυµνασίου 

Στόχος 

Εκµάθηση του λογισµικού cruiser 

Ενότητα  

Περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα 

Κριτήρια που ικανοποιεί η χρήση των νέων τεχνολογιών στην προσέγγιση 

αυτής της δραστηριότητας 

Mέσα από τη διαδικασία αυτή οι µαθητές:  

� Ασκηθούν στη χρήση του λογισµικού cruiser µε στόχο την καταγραφή πληροφοριών 

και το σχεδιασµό ενός ταξιδιού 

∆ιδακτική προσέγγιση  

Μέσα από τη σελίδα της cruiser «κατεβάζουν» και «τρέχουν» το πρόγραµµα Talent 

Cruiser. Σηµειώνουν στο χάρτη τα στοιχεία που θέλουν δηµιουργώντας µια δική τους 

οµάδα αντικειµένων. Εισάγουν µε τη βοήθεια του προγράµµατος στοιχεία και τα 

περνούν στη διαδροµή. Μετρούν την απόσταση που θα διανύσουν σε αυτό το ταξίδι. 

Εργαλείο 

http://www. cruiser.gr 
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Σχεδιάζοντας ένα ταξίδι  

Είσαι επαγγελµατίας φωτογράφος σε οικολογικό περιοδικό.  

Πρόκειται να κάνεις ένα ταξίδι στο οποίο θα πρέπει να συλλέξεις στοιχεία που αφορούν τη 

δουλειά σου. Ακολούθησε τις οδηγίες και µε τη βοήθεια του δορυφορικού χάρτη της 

Ελλάδας και των εργαλείων του προγράµµατος www.cruiser.gr δηµιούργησε το χάρτη που 

θα παρουσιάσεις στην εργασία σου. 

� Συµπλήρωσε τον πίνακα. ∆ιάλεξε τόπους µε οικολογική σηµασία (αισθητικά δάση, 

δέλτα ποταµών, υγρότοποι συνθήκης Ramsar κτλ.). Ο πίνακας που ακολουθεί θα σε 

βοηθήσει να οργανώσεις την εργασία σου. 

Τόπος Στοιχείο 

οικολογικού 

ενδιαφέροντος 

Περιγραφή 

   

 

   

 

   

 

 

 

  

 

� Σηµείωσε πάνω στο χάρτη κάθε τόπο που διάλεξες. 

� Χάραξε την πορεία σου στο χάρτη του ανάγλυφου.  

� ∆ηµιούργησε µε τη βοήθεια του προγράµµατος οµάδα αντικείµενων για το ταξίδι σου. 

Τοποθέτησε στο χάρτη σηµεία (αντικείµενα) και ονόµασε κάθε αντικείµενο.  

� Στο πλαίσιο περιγραφή γράψε λίγα λόγια για τον τόπο ή το έθιµο που περιγράφεις. Στο 

«συνηµµένα» του λογισµικού µπορείς να προσθέσεις εικόνες του ταξιδιού σου.  

� Αποθήκευσε το χάρτη σου αφού πρώτα συµπληρώσεις µε ακρίβεια την ταυτότητά του.  

� Μέτρησε την απόσταση που διάνυσες µε τη βοήθεια του εργαλείου µέτρησης 

αποστάσεων.  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




