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18/03/2022
Όνοµα και Επώνυµο: ………………………………………………………………………………
Όνοµα Πατέρα: …………………………… Όνοµα Μητέρας: ………………………………
Σχολείο: …………………………………………………………… Τάξη/Τµήµα: ………………

Πρόσφατες επιστηµονικές ανακοινώσεις πληροφόρησαν όλους µας για τις ελπιδοφόρες εξελίξεις µιας
συγκεκριµένης επιστηµονικής έρευνας. Η πειραµατική έρευνα αυτή (JET / ITER) αποσκοπεί στην
επίτευξη και συντήρηση ελεγχόµενης «σύντηξης» (ή «συγκόλλησης») πυρήνων υδρογόνου» (σε
θερµοκρασίες άνω των 100 εκατοµµυρίων 0C) που θα αποδεσµεύει την πυρηνική τους ενέργεια µε
µεταµόρφωσή της σε θερµότητα (µια από τις µορφές ενέργειας).
νετρόνιο
ενέργεια

υδρογόνο

ήλιο
σύντηξη
Έτσι, από την πυρηνική ενέργεια του άφθονου στη φύση και ανεξάντλητου υδρογόνου ελπίζουµε,
όταν ολοκληρωθεί µε επιτυχία η πειραµατική έρευνα, να έχουµε στη διάθεσή µας απεριόριστες
ποσότητες ανανεώσιµης, καθαρής, εκµεταλλεύσιµης για ειρηνικές χρήσεις και φθηνής ενέργειας
(βλ. περισσότερες πληροφορίες στους διαδικτυακούς τόπους του Διαγωνισµού «Αριστοτέλης»
http://micro-kosmos.uoa.gr και www.eefee.gr).

Με «έναυσµα» αυτή την είδηση, µαθητές/µαθήτριες της Α’ Γυµνασίου ενός Σχολείου
αποφάσισαν να πειραµατιστούν στο σχολικό εργαστήριο για να διερευνήσουν µερικές
ιδιότητες των υλικών σωµάτων σε σχέση µε τη θερµοκρασία (σε µικρότερες, βέβαια, τιµές
της) ακολουθώντας πάντα την επιστηµονική – εκπαιδευτική µέθοδο µε διερεύνηση.
Θέµα 1ο

(≤ 15/100)

Οι µαθητές/µαθήτριες πειραµατίστηκαν, καταρχήν, για να
διερευνήσουν τη δυνατότητα θερµοµόνωσης ενός χώρου αλλά και
τη διαβάθµιση, µε µετρήσεις, διαφόρων υλικών ως
θερµοµονωτικών.
Προµηθεύτηκαν, πρώτα, δυο ίδια γυάλινα κυλινδρικά µπουκάλια
και τύλιξαν, σφιχτά και πολλές φορές, ένα µακρύ φύλλο
εύκαµπτου χαρτονιού στο ένα και ένα µακρύ φύλλο
αλουµινόχαρτου στο άλλο, προσέχοντας το πάχος των δυο
υλικών να είναι ίδιο (περίπου 5 χιλιοστά ή mm).
Έριξαν, µετά, θερµό νερό (θερµοκρασίας 85 0C) και γέµισαν το
δυο µπουκάλια, βάζοντας στο καθένα ένα θερµόµετρο (βλ.
εικόνες).
Άρχισαν, τότε, να µετρούν κάθε 15 λεπτά της ώρας (ή min) τις
τιµές της θερµοκρασίας του νερού κάθε µπουκαλιού και να τις
καταγράφουν σε µικρά χαρτάκια που τα έριχναν σε δυο κουτιά
(1 και 2), ένα για κάθε µπουκάλι.
Α’ Γυμνασίου
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Όµως, µπέρδεψαν µεταξύ τους τα χαρτάκια κάθε κουτιού και παρέλειψαν να σηµειώσουν
ποιο κουτί αντιστοιχεί σε ποιο µπουκάλι.

Γράψε στον παρακάτω πίνακα τις τιµές του χρόνου και της θερµοκρασίας από κάθε κουτί µε
τη σειρά που νοµίζεις ότι µετρήθηκαν από τους/τις µαθητές/µαθήτριες:
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Θέµα 2ο

135 150 λεπτά

(≤ 35/100)

Για να αποκτήσεις µια σαφέστερη εικόνα των µετρήσεων του προηγούµενου θέµατος,
αποτύπωσέ τες στο παρακάτω διάγραµµα «θερµοκρασίας – χρόνου» αφού τις µελετήσεις.
Γράψε προηγουµένως τις κατάλληλες τιµές στους άξονες του διαγράµµατος και σηµείωσε
(µε x) τα ζευγάρια των τιµών από το κουτί 1. Σηµείωσε (µε ο) τα ζευγάρια των τιµών από
το κουτί 2. Χάραξε γραµµές µεταξύ τους.

Α’ Γυμνασίου
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Αντιστοίχισε τα σύµβολα x και ο µε τα υλικά χαρτί και αλουµίνιο και χαρακτήρισε, όπως νοµίζεις, το
κάθε ένα υλικό: δυσθερµαγωγό ή ευθερµαγωγό.
Το σύµβολο x αντιστοιχεί στο … χαρτί … και το χαρακτηρίζουµε … δυσθερµαγωγό …
Το σύµβολο ο αντιστοιχεί στο … αλουµίνιο… και το χαρακτηρίζουµε … ευθερµαγωγό …
Ποια µορφή ενέργειας ρέει µέσω των υλικών; … θερµότητα …
Ποια νοµίζεις ότι είναι η τιµή της θερµοκρασίας του δωµατίου; … 15 0C …
Ποιο γνωστό φαινόµενο δικαιολογεί την τελική σύµπτωση των θερµοκρασιών του νερού των
δοχείων και του δωµατίου; … Το φαινόµενο της θερµικής ισορροπίας ή της θερµοκρασιακής ισότητας
Για να αποφευχθεί στο πείραµα JET / ITER η τήξη των υλικών που οριοθετούν τον χώρο όπου η
θερµοκρασία πρέπει να είναι της τάξης των 100 εκατοµµυρίων 0C περίπου, χρησιµοποιούνται «φιάλες»
που σχηµατίζονται από µαγνητικό πεδίο! ώστε να αιωρείται το αέριο υδρογόνο και να θερµοµονώνεται
ο χώρος.

Θέµα 3ο

(≤ 35/100)

Οι µαθητές/µαθήτριες πειραµατίστηκαν, επίσης, για να µετρήσουν και να διαπιστώσουν ή όχι
τις επιπτώσεις της θερµοκρασίας σε µερικές ιδιότητες ή φυσικά χαρακτηριστικά διαφόρων
υλικών σωµάτων. Επίσης, να εφαρµόσουν καλές πειραµατικές πρακτικές για όσο το δυνατόν
σωστότερες και ακριβέστερες µετρήσεις.
Μέτρησαν, γι’ αυτό, τη συνολική µάζα σε γραµµάρια ή g (µε ζυγό) και τον συνολικό όγκο σε
κυβικά εκατοστά ή cm3 ή ml (µε ογκοµετρικό δοχείο που περιέχει νερό, όπως στις εικόνες)
µερικών σφαιριδίων από µόλυβδο, αφού σηµείωσαν τις θερµοκρασίες του δωµατίου και του
νερού: 15 0C. Συµπλήρωσε πρώτα τις τιµές των δεκάδων της κλίµακας στην εικόνα των
ογκοµετρικών δοχείων.

Γράψε τις τιµές µάζας και όγκου που µέτρησαν:
µάζα (στους 15 0C) = …555… g
Α’ Γυμνασίου

όγκος (στους 15 0C) = …49… cm3
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Οι µαθητές/µαθήτριες µέτρησαν ξανά (µε τον ίδιο τρόπο, αλλά όσο µπορούσαν πιο βιαστικά)
τη µάζα και τον όγκο των µολύβδινων σφαιριδίων, αφού όµως είχαν θερµάνει τα σφαιρίδια
και το νερό του ογκοµετρικού δοχείου σε θερµοκρασία 85 0C.
Οι τιµές που µέτρησαν τρεις διαφορετικοί µαθητές ή µαθήτριες ήταν:
555 g, 556 g, 555 g

και

48 cm3, 47 cm3, 50 cm3 αντίστοιχα.

Γράψε τις κατά τη γνώµη σου σωστές µετρήσεις:
µάζα (στους 85 0C) = … 555 … g

όγκος (στους 85 0C) = … 50 … cm3

Γιατί επέλεξες να γράψεις αυτές τις τιµές; Γιατί η µάζα … παραµένει σταθερή σε κάθε
θερµοκρασία,……………………………………………………………… ενώ ο όγκος των περισσότερων υλικών
σωµάτων µεγαλώνει όταν µεγαλώνει η θερµοκρασία τους. ……………………………………………………
Γιατί νοµίζεις ότι οι µετρήσεις στους 85 0C έπρεπε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο βιαστικά;
Γιατί … η θερµοκρασία των 85 0C που έχει το νερό και τα σφαιρίδια αλλάζει (µειώνεται)
γρήγορα δεδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ µικρότερη. ………………………
Νοµίζεις ότι οι µετρήσεις του όγκου µε ογκοµετρικό δοχείο γίνονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια
όταν γίνονται µε ογκοµετρικό δοχείο µεγάλης ή µικρής διαµέτρου; Γιατί; Νοµίζω … ότι οι
µετρήσεις γίνονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια όταν γίνονται µε µικρότερης διαµέτρου
ογκοµετρικό δοχείο γιατί η διαφορά του ύψους της στάθµης του νερού θα είναι, όταν αλλάζει,
µεγαλύτερη. …………………………………………………………………………………………………………………………………
Θέµα 4ο

(≤ 15/100)

Σχεδίασε στα παρακάτω πλαίσια (σηµειώνοντας µε ● µερικά µόρια και γραµµές για τις
κινήσεις τους) στιγµιότυπα που αναπαριστούν τον µικρό-κοσµο στερεών, υγρών και αερίων
σωµάτων, σε µικρότερες και µεγαλύτερες θερµοκρασίες.

Α’ Γυμνασίου
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