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τον προκριματικό διαγωνιςμό του EUSO 2014 επιδιϊκεται θ διακεματικι προςζγγιςθ τθσ 

Ενζργειασ. Σα κζματα του διαγωνιςμοφ αςχολοφνται με τθν πειραματικι επιβεβαίωςθ μερικϊν 

από τισ ιδιότθτεσ τθσ. τα κζματα τθσ Φυςικισ κα αςχολθκοφμε με τθ πειραματικι προςζγγιςθ 

τθσ διατιρθςθσ και τθσ υποβάκμιςθσ, ςτα κζματα τθσ Χθμείασ με τθν μετατροπι  και τθν 

ζκλυςθ και ςτα κζματα τθσ Βιολογίασ με τθν αποκικευςθ τθσ ενζργειασ. 

Ειςαγωγι.  

Ενζργεια. 

Η Αριςτοτελικοί  φιλόςοφοι κεωροφςαν ότι τα ςτοιχεία που αποτελοφν το ςφμπαν είναι: θ 

φωτιά, το νερό, θ γθ και ο αζρασ.  Από αυτά, θ φωτιά, το «πυρ», είχε ςχζςθ με τισ αλλαγζσ που 

ςυμβαίνουν ςτθ φφςθ. Ο Ηράκλειτοσ υποςτιριξε ότι αυτό είναι το μόνο που δε χάνεται, αλλά 

περνά από διαφορετικζσ καταςτάςεισ, ενϊ για τα υπόλοιπα «τα πάντα ρει». Είναι ο πρϊτοσ που 

εμφανίηει μια «αρχι διατιρθςθσ». 

Το φυςικό μζγεκοσ που ςιμερα κεωροφμε ότι ςυμμετζχει ςτισ γφρω μασ μεταβολζσ χωρίσ να 

χάνεται, είναι θ ενζργεια. Η λζξθ εμφανίςτθκε ςτθν ορολογία το 17ο  αιϊνα από το Γαλιλαίο, 

χωρίσ επιςτθμονικό οριςμό. Από το 19ο αιϊνα απζκτθςε επιςτθμονικό περιεχόμενο και βοικθςε 

ϊςτε να μελετθκοφν με ενιαίο τρόπο φαινόμενα, που μζχρι τότε κεωροφνταν άςχετα μεταξφ 

τουσ.   

Σιμερα είναι μια ζννοια που τθ χρθςιμοποιοφμε και ςτισ Επιςτιμεσ αλλά και ςτθν 

κακθμερινότθτα μασ. Αν όμωσ προςπακιςουμε να δϊςουμε οριςμό για τθν ενζργεια κα 

δυςκολευτοφμε. Ζνα αυτοκίνθτο που τρζχει, ζνα ςυςπειρωμζνο ελατιριο που ελευκερϊνεται, 

μια πζτρα που πζφτει, ζχουν ενζργεια. Μόνο, όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ μεταβολισ ζχουν 

ενζργεια; 

Λζμε ότι όταν θ ενζργεια μεταφζρεται από ζνα ςϊμα ςε άλλο, ι μετατρζπεται από μια μορφι 

ςε άλλθ, προκαλεί μεταβολζσ. Μια γλάςτρα που είναι ςτερεωμζνθ ςε ζνα μπαλκόνι δε φαίνεται 

να ζχει ενζργεια. Αν όμωσ ςπάςει το ςτιριγμά τθσ και πζςει δίπλα ςτον, τελικά, τυχερό 

περαςτικό, τότε αντιλαμβανόμαςτε τθν ενζργεια που ζχει. 

Η ενζργεια ζχει πολλά πρόςωπα. Εμφανίηεται ςαν δυναμικι ενζργεια ςε ζνα ςυςπειρωμζνο 

ελατιριο, ςαν κινθτικι ςτθν κινοφμενθ γλάςτρα που αναφζραμε, ςαν κερμικι ςτον λζβθτα μιασ 

ατμομθχανισ, ςαν θλεκτρικι ςτθ πρίηα του ςπιτιοφ μασ, ςαν φωτεινι θλιακι ενζργεια, ςαν 

χθμικι ςτθ βενηίνθ που καίγεται, ι ςαν πυρθνικι ςτα καφςιμα ενόσ πυρθνικοφ αντιδραςτιρα.  

Η ενζργεια μετατρζπεται, μεταφζρεται, αποκθκεφεται, υποβακμίηεται, περιζχεται, εκλφεται, 

απορροφάται, αλλά δεν χάνεται, δεν δθμιουργείται.  

Γενικότερα, θ ενζργεια εμφανίηεται με διάφορεσ μορφζσ, μετατρζπεται από μια μορφι ςε 

άλλθ, αλλά κατά τισ οποιεςδιποτε μετατροπζσ τθσ θ ςυνολικι ενζργεια διατθρείται. 
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Μια κεμελιϊδθσ ιδιότθτα των ατόμων και των μορίων είναι θ ικανότθτά τουσ να αποκθκεφουν 

και να μεταφζρουν ενζργεια. Οι ενεργειακζσ μεταβολζσ που ςυνοδεφουν τισ χθμικζσ 

αντιδράςεισ παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον, επειδι οι περιςςότερεσ από αυτζσ 

ςχετίηονται με τθ ηωι μασ. Τζτοιου είδουσ αντιδράςεισ είναι θ φωτοςφνκεςθ  και οι διάφορεσ 

καφςεισ. 

Οι αντιδράςεισ που ςυνοδεφονται από ζκλυςθ ι απορρόφθςθ κερμότθτασ λζγονται 

κερμοχθμικζσ  αντιδράςεισ και διακρίνονται ςε εξώκερμεσ και ενδόκερμεσ αντίςτοιχα.  

Ανάλογα με το είδοσ των κερμοχθμικϊν  αντιδράςεων ι  διεργαςιϊν, οι μεταβολζσ τθσ 

ενκαλπίασ που τισ χαρακτθρίηουν διακρίνονται ςε διάφορα είδθ, όπωσ θ κερμότθτα ι 

ενκαλπία ςχθματιςμοφ,  θ κερμότθτα ι ενκαλπία καφςθσ,  θ κερμότθτα ι ενκαλπία 

εξουδετζρωςθσ,  θ κερμότθτα ι ενζργεια δεςμοφ και θ κερμότθτα ι ενκαλπία διάλυςθσ.  

Θεμελιϊδθ νόμο τθσ κερμοχθμείασ αποτελεί ο νόμοσ του Hess,  ςφμφωνα με τον οποίο “το 

ποςό τθσ κερμότθτασ που εκλφεται ι απορροφάται  ςε μια αντίδραςθ είναι ίδιο , είτε αυτι 

γίνεται ςε ζνα , είτε ςε περιςςότερα ςτάδια”. Δθλαδι είναι ζνασ νόμοσ που ενιςχφει τθν αρχι 

διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ. 

Οι οργανιςμοί χρθςιμοποιοφν χθμικι ενζργεια, δθλαδι ενζργεια που βρίςκεται αποκθκευμζνθ 

ςτουσ χθμικοφσ δεςμοφσ ςυγκεκριμζνων μορίων. Το μόριο που χρθςιμοποιείται ςχεδόν από 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ ωσ πθγι χθμικισ ενζργειασ είναι ζνασ μονοςακχαρίτθσ, θ γλυκόηθ 

(C6H12O6). Η γλυκόηθ, που χρθςιμοποιείται από τθν ζμβια φλθ προζρχεται από τθ φωτοςφνκεςθ 

που πραγματοποιοφν οι αυτότροφοι οργανιςμοί. Η φωτοςφνκεςθ αποτελεί τθν πιο κεμελιϊδθ 

διεργαςία ςτθ βιόςφαιρα: χρθςιμοποιϊντασ απλά ανόργανα υλικά (νερό και διοξείδιο του 

άνκρακα) και με τθ μεςολάβθςθ του μορίου τθσ χλωροφφλλθσ, θ φωτεινι ενζργεια του ιλιου 

δεςμεφεται και μετατρζπεται ςε χθμικι , που αποκθκεφεται ςτουσ δεςμοφσ του μορίου τθσ 

γλυκόηθσ. 

Η γλυκόηθ που παράγεται από τουσ αυτότροφουσ φυτικοφσ οργανιςμοφσ χρθςιμοποιείται για 

τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν τουσ αναγκϊν, ι μεταφζρεται μζςω των τροφικϊν αλυςίδων, 

ςτουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ. Τόςο ςτουσ φυτικοφσ , όςο και ςτουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ, θ 

ενζργεια που βρίςκεται αποκθκευμζνθ ςτο μόριο τθσ γλυκόηθσ απελευκερϊνεται μζςω τθσ 

διαδικαςίασ τθσ κυτταρικισ αναπνοισ και χρθςιμοποιείται για τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν 

τουσ αναγκϊν. 

Η περίςςεια τθσ χθμικισ ενζργειασ ςτουσ οργανιςμοφσ αποκθκεφεται ςε μόρια πολυςακχαριτϊν 

και λιπιδίων, από τα οποία μεγαλφτερθ ενεργειακι απόδοςθ ζχουν τα λιπίδια. Οι κυριότεροι 

πολυςακχαρίτεσ ςτουσ οποίουσ γίνεται θ αποκικευςθ ενζργειασ είναι το γλυκογόνο για τα ηϊα 

και το άμυλο για τα φυτά. Και τα δφο αποτελοφνται από χιλιάδεσ μόρια γλυκόηθσ, ενωμζνα 

όμωσ με διαφορετικό δεςμό ςε κάκε μόριο. 

Το γλυκογόνο αποκθκεφεται κυρίωσ ςτο ιπαρ των ηωικϊν οργανιςμϊν και το άμυλο ςε 

εξειδικευμζνα οργανίδια των φυτικϊν κυττάρων, τουσ αμυλοπλάςτεσ. 
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Με  τθν διεξαγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ επιδιϊκουμε: 

Σθ μελζτθ παραγόντων, που επθρεάηουν, τθν διατιρθςθ τθσ μθχανικισ ενζργειασ ι 

τθν υποβάκμιςθ τθσ, ςε ζνα μθχανικό ςφςτθμα . 

Γενικι περιγραφι 

Ζνα ςυμπαγζσ μπαλάκι του πινγκ-πονγκ, κρεμαςμζνο με νιματα από μια ράβδο απομακρφνεται 

από τθν κατακόρυφθ κζςθ ιςορροπίασ. Μετράται το φψοσ του κζντρου μάηασ του (Κ.Μ.) από το 

επίπεδο αναφοράσ και ζτςι μπορεί να προςδιοριςτεί θ βαρυτικι δυναμικι ενζργεια που ζχει 

ςτθν  κζςθ αυτι. Αφινεται ελεφκερο, οπότε το Κ.Μ. διαγράφει τόξο κφκλου και όταν διζρχεται 

από τθν κατακόρυφο, μετράται ο χρόνοσ διζλευςθσ με τθ βοικεια φωτοπυλϊν . Με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να υπολογιςτεί θ ταχφτθτα του Κ.Μ. ςτθν κατϊτερθ κζςθ και ςτθν ςυνζχεια θ 

κινθτικι του ενζργεια. Για να ελεγχκεί θ διατιρθςθ τθσ μθχανικισ ενζργειασ τθσ μπάλασ, 

ςυγκρίνονται οι ενζργειεσ ςε αυτζσ τισ δυο κζςεισ.  

Ελζγχονται οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τα αποτελζςματα των μετριςεων. 

Για τον ςκοπό αυτό αντικακίςταται το μπαλάκι με ζνα άλλο όμοιο αλλά άδειο. Τπολογίηεται ο 

λόγοσ των ενεργειϊν τθσ μπάλασ όταν αυτι διζρχεται από τθν κατακόρυφο. Διατθρείται ι 

υποβακμίηεται θ μθχανικι ενζργεια ςτθν περίπτωςθ αυτι;  

Σθμείωςθ: Γνωρίηουμε ότι κατά τθν κίνθςθ των ςωμάτων μζςα ςτον πραγματικό χϊρο, εκτόσ από τθ 

βαρυτικι δφναμθ, δζχονται και κάποια δφναμθ από τον ατμοςφαιρικό αζρα, που τα περιβάλει. Η δφναμθ 

αυτι είναι γνωςτι ςαν αντίςταςθ του αζρα και εξαρτάται από τθν ταχφτθτα του ςϊματοσ και τα 

γεωμετρικά του χαρακτθριςτικά, αλλά όχι από τθ μάηα του. Είναι, επομζνωσ, φανερό, ότι αυτι θ δφναμθ 

κα επθρεάηει περιςςότερο τθν κίνθςθ των ελαφρφτερων ςωμάτων.  

Φφλλο εργαςίασ 

Όργανα και Τλικά 

Ορκοςτάτεσ, ράβδοι, ςφνδεςμοι, νιμα, μετροταινία, δυο  μπαλάκια  πινγκ-πόνγκ (το ζνα άδειο 

και το άλλο ςυμπαγζσ), θλεκτρονικό χρονόμετρο, δυο  φωτοπφλεσ 

Πειραματικι διαδικαςία 

Λιψθ πειραματικϊν μετριςεων 

1. Μετρείςτε τθν διάμετρο που ζχει το μπαλάκι του πινγκ-πονγκ, με ακρίβεια δζκατου του 

χιλιοςτοφ,  με τθ βοικεια του διαςτθμόμετρου. 

2. Προςδιορίςτε τθν κατακόρυφθ κζςθ του κζντρου μάηασ (Κ.Μ.)  τθσ μπάλασ,  με τθν 

βοικεια τθσ μετροταινίασ τθσ διάταξθσ. Θ τιμι αυτι προςδιορίηει το επίπεδο αναφοράσ 

για τθ μζτρθςθ του φψουσ του Κ.Μ. 

3. Ποιο νομίηετε ότι μπορεί να είναι το ςφάλμα ςτον προςδιοριςμό του Κ.Μ. με τθν τεχνικι 

αυτι;   

  Α. 2cm  Β. 2mm  Γ. 0,2mm       θμειϊςτε τθν επιλογι ςασ. 

4. Απομακρφνετε το μπαλάκι ςε μικρι γωνία από τθν κατακόρυφο. Προςδιορίςτε τθν 

κατακόρυφθ κζςθ του κζντρου μάηασ (Κ.Μ.)  τθσ μπάλασ,  με τθν βοικεια τθσ μετροταινίασ 

τθσ διάταξθσ, όπωσ ςτο βιμα 2. Καταχωρίςτε τθν τιμι ςτθν 1θ ςτιλθ του πίνακα με τθν 

ζνδειξθ y(cm).  

5. Αφιςτε το μπαλάκι ελεφκερο. Καταγράψτε τισ τιμζσ χρόνου για τισ πρϊτεσ δυο διελεφςεισ 

τθσ μπάλασ από τισ φωτοπφλεσ, με τθν βοικεια του θλεκτρονικοφ χρονομζτρου. 

Καταχωρίςτε τισ τιμζσ ςτθν 3θ και 4θ ςτιλθ του πίνακα μετριςεων αντίςτοιχα. Τπολογίςτε 

Δ=              mm  

  

  

y0=       cm   

   

 

 

  

ΦΥΣΙΚΗ
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το φψοσ του Κ.Μ. από το επίπεδο αναφοράσ, h= y – y0 και καταχωρίςτε τθν ςτθν ςτιλθ 2 

του πίνακα μετριςεων. 

6. Επαναλάβετε τθν διαδικαςία που περιγράφεται ςτα βιματα 4 και 5 για τζςςερεισ ακόμα 

διαδοχικζσ τιμζσ του φψουσ του Κ.Μ. (μζχρι 12 cm αυξάνοντασ κατά 2 cm) και καταχωρίςτε 

τισ τιμζσ ςτισ ςχετικζσ ςτιλεσ του πίνακα 1.  

Πίνακασ 1 

1 
Θζςθ 
Κ.Μ. 
y (cm) 

2 
Υψοσ 
Κ.Μ. 
h=y–y0 

(cm) 

3 
χρόνοσ 1θσ 
διζλευςθσ 
Δt1 (s) 

4 
χρόνοσ 2θσ 
διζλευςθσ 
Δt2 (s) 

5 
Μζςοσ 
χρόνοσ 
Δt (s) 

6 
Μζγιςτθ 
ταχφτθτα 
Κ.Μ. 
υ= Δx/Δt 
(m/s) 

7 
υ2 
(m

2
 /s

2
 ) 

8 
2gh 
(m

2
 /s

2
 ) 

 

9 

max

max

K

U
 

         

         

         

         

         

Μζςθ τιμι  

Επεξεργαςία πειραματικϊν δεδομζνων. 

1) υμπλθρϊςτε τθν 5θ ςτιλθ του πίνακα με το μζςο χρόνο διζλευςθσ Δt= (Δt1 + Δt2)/2. 

2) υμπλθρϊςτε τθν 6θ ςτιλθ του πίνακα με τθ ταχφτθτα του Κ.Μ. τθσ μπάλασ ςτο κατϊτατο 

ςθμείο τθσ τροχιάσ τθσ υ= Δx/Δt. Θ απόςταςθ των δυο φωτοπυλϊν είναι Δx= 1,5 cm. 

Κρατείςτε 3 ςθμαντικά ψθφία ςτον υπολογιςμό τθσ ταχφτθτασ. 

Θ ταχφτθτα που υπολογίηετε είναι  Α. μζςθ ι Β. ςτιγμιαία; θμειϊςτε  

τθν επιλογι ςασ. 

3) υμπλθρϊςτε τθν 7θ και 8θ ςτιλθ του πίνακα. Κρατείςτε 3 ςθμαντικά ψθφία. Θ επιτάχυνςθ 

τθσ βαρφτθτασ είναι g= 9,81 m/s2. 

4) υμπλθρϊςτε τθν 9θ ςτιλθ του πίνακα υπολογίηοντασ τον λόγο 
2

max

max
2



gh

K

U


τθσ μζγιςτθσ 

δυναμικισ ενζργειασ τθσ μπάλασ ςτθν κζςθ που τθν αφινουμε, προσ τθ μζγιςτθ κινθτικι 

ενζργεια τθσ μπάλασ όταν διζρχεται από τθν κατακόρυφο. 

Αν  θ μθχανικι ενζργεια τθσ μπάλασ διατθρείται, ποια πρζπει να 

είναι θ τιμι του λόγου Umax/Kmax.  

5) Τπολογίςτε τθ μζςθ τιμι των αποτελεςμάτων από τθν 9θ ςτιλθ του πίνακα και 

καταχωρίςτε τθν ςτον πίνακα. Με βάςθ τουσ υπολογιςμοφσ ςασ, πιςτεφετε ότι θ μθχανικι 

ενζργεια διατθρείται ςτθν χρονικι κλίμακα των μετριςεων; (Από τθν πειραματικι 

διαδικαςία κεωροφνται λογικζσ αποκλίςεισ μζχρι 5%.) 

 Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ    θμειϊςτε  τθν επιλογι ςασ. 

Αναφζρετε, ςφντομα, τουσ παράγοντεσ που κατά τθν γνϊμθ ςασ επθρεάηουν τα 

αποτελζςματα των μετριςεων ςασ. 

 

 

 

  

  

Umax/Kmax =     

  

  

ΦΥΣΙΚΗ
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6) Αν εφαρμόςουμε τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ μθχανικισ ενζργειασ για το μπαλάκι, τότε θ 

μζγιςτθ δυναμικι ενζργεια ςτθν ανϊτερθ κζςθ κα είναι ίςθ με τθν μζγιςτθ κινθτικι 

ενζργεια ςτθν κατϊτερθ κζςθ και καταλιγουμε ςτθν εξίςωςθ: gh22   

Κάντε τθν γραφικι παράςταςθ του τετραγϊνου τθσ ταχφτθτασ ςαν ςυνάρτθςθ του φψουσ 

υ2= f(h) . Βακμολογείςτε κατάλλθλα τουσ άξονεσ ςτο διάγραμμα και τοποκετείςτε τα 

ςθμεία από τισ τιμζσ του πίνακα. Χαράξτε τθν καλφτερθ δυνατι ευκεία που περνά 

πλθςιζςτερα από το ςφνολο των ςθμείων.  

7) Τπολογίςτε τθν κλίςθ τθσ ευκείασ. Από τθν κλίςθ τθσ ευκείασ 

μπορείτε να υπολογίςετε τθν τιμι τθσ επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ .  

8) υγκρίνετε τθν τιμι που υπολογίςατε με τθν κεωρθτικι τιμι g0= 9,8 m/s2. Τπολογίςτε το 

επί τοισ εκατό ςχετικό ςφάλμα ςτθ μζτρθςθ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ από τον τφπο: 

%100%
0

0





g

gg
  

Λιψθ πειραματικϊν μετριςεων για το άδειο μπαλάκι 

Αντικαταςτιςτε προςεκτικά το ςυμπαγζσ μπαλάκι με ζνα όμοιο αλλά άδειο που ζχετε ςτον 

πάγκο εργαςίασ.  

Απομακρφνετε το μπαλάκι από τθν κατακόρυφο ςε μια κζςθ, ϊςτε το Κ.Μ. να 

μετατοπιςτεί κατακόρυφα ςε φψοσ 5 - 8 cm.  

Αφιςτε το μπαλάκι ελεφκερο. Καταγράψτε τισ τιμζσ χρόνου για τθν πρϊτθ και τθν ζβδομθ 

διζλευςθ τθσ μπάλασ από τισ φωτοπφλεσ, με τθν βοικεια του θλεκτρονικοφ χρονομζτρου. 

Καταχωρίςτε τισ τιμζσ ςτθν 1θ και 2θ ςτιλθ του πίνακα 2 αντίςτοιχα.  

Επεξεργαςία πειραματικϊν δεδομζνων 

υμπλθρϊςτε τισ ςτιλεσ 3 – 6 του πίνακα 2. 

υμπλθρϊςτε τθν 7θ ςτιλθ του πίνακα 2 υπολογίηοντασ τον λόγο 

max7

max1

K

K .  

Πίνακασ 2 

1 
χρόνοσ 1θσ 
διζλευςθσ 
Δt1 (s) 

2 
χρόνοσ 7θσ 
διζλευςθσ 
Δt7  (s) 

3 
Μζγιςτθ 
ταχφτθτα 
Κ.Μ. 
υ1 = Δx/Δt 
(m/s) 

4 
Μζγιςτθ 
ταχφτθτα 
Κ.Μ. 
υ7= Δx/Δt 
(m/s) 

5 
υ1

2 

 (m
2
 /s

2
 ) 

6 
υ7

2 

(m
2
 /s

2
 ) 

 

7 

max7

max1

K

K

 

       

9) υγκρίνετε τον λόγο που υπολογίςατε με τθ μονάδα. Μποροφμε να ποφμε ότι θ μθχανικι 

ενζργεια τθσ μπάλασ διατθρείται ςτθν χρονικι κλίμακα των μετριςεων;  

Α. ΝΑΙ  Β. ΟΧΙ    θμειϊςτε  τθν επιλογι ςασ. 

Αν απαντιςατε όχι, τότε που οφείλεται θ απϊλεια μθχανικισ ενζργειασ; Εξθγιςτε 

ςφντομα.  

 

 

 

g=         m/s2 

ς=       %          

  

  

ΦΥΣΙΚΗ
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ΟΣΑΝ Η ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΠΙΟ ΘΕΡΜΗ ... 

Μια κεμελιϊδθσ ιδιότθτα των ατόμων και των μορίων είναι θ ικανότθτά τουσ να 

αποκθκεφουν και να μεταφζρουν ενζργεια. Οι ενεργειακζσ μεταβολζσ που ςυνοδεφουν τισ 

χθμικζσ αντιδράςεισ παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον, επειδι οι περιςςότερεσ από αυτζσ 

ςχετίηονται με τθ ηωι μασ. Σζτοιου είδουσ αντιδράςεισ είναι θ φωτοςφνκεςθ  και οι διάφορεσ 

καφςεισ.    Οι  ενεργειακζσ μεταβολζσ που  ςυνοδεφουν τισ χθμικζσ αντιδράςεισ και 

εμφανίηονται με τθ μορφι κερμότθτασ  αποτελοφν αντικείμενο  μελζτθσ του κλάδου τθσ  

χθμείασ που ονομάηεται  ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. 

Οι αντιδράςεισ που ςυνοδεφονται από ζκλυςθ ι απορρόφθςθ κερμότθτασ λζγονται 

κερμοχθμικζσ  αντιδράςεισ και διακρίνονται ςε εξϊκερμεσ και ενδόκερμεσ αντιδράςεισ 

αντίςτοιχα.  Θ κερμότθτα που απορροφάται ι εκλφεται ςε μια χθμικι αντίδραςθ είναι 

αποτζλεςμα τθσ μεταβολισ του κερμικοφ περιεχομζνου ι όπωσ αλλιϊσ λζγεται τθσ ενκαλπίασ   

των αντιδρϊντων και των  προϊόντων  τθσ αντίδραςθσ .  

Θ μζτρθςθ τθσ ποςότθτασ κερμότθτασ αποτελεί τθ κερμιδομετρία και βαςίηεται ςτο 

νόμο διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ. Θ ςυςκευι που χρθςιμοποιείται ςτθ κερμιδομετρία λζγεται 

κερμιδόμετρο. H κεμελιϊδθσ εξίςωςθ τθσ κερμιδομετρίασ είναι q=mcΔT (m είναι θ μάηα τθσ 

ουςίασ ςε g, c είναι θ ειδικι κερμότθτα τθσ ουςίασ και ΔT θ μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ. 

τα πειράματά μασ για κερμιδόμετρο κα χρθςιμοποιιςουμε ποτιρι από  αφρϊδεσ  

υλικό το οποίο μειϊνει κατά πολφ τθν ανταλλαγι τθσ κερμότθτασ με το περιβάλλον. 

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ: Νόμοσ του Hess                                                                                                                      

Αντιδραςτιρια Άπαραίτθτα όργανα 

 τερεό NaOH  Ογκομετρικι φιάλθ 100 mL 

 Διαλφματα HCl 0,5M και 1Μ  Υαλοσ ωρολογίου 

 Απιοντιςμζνο νερό  2 ογκομετρικοί κφλινδροι 50 mL, και 100 mL 

  4 ποτιρια από αφρϊδεσ πλαςτικό 

  1 κερμόμετρο 

  1 γυάλινθ ράβδοσ ανάδευςθσ 

  Ηυγαριά, προςτατευτικά γυαλιά 

  Πλαςτικό κουταλάκι 

 

Πειραματικι διαδικαςία 
ΗΜΕΙΩΗ: ΝΑ ΞΕΠΛΕΝΕΣΕ ΣΟ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΕΣΡΘΘ ΜΕ ΑΠΙΟΝΣΙΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

α) Παραςκευι διαλφματοσ NaOH 1M. 

α)   Να χρθςιμοποιιςετε τα κατάλλθλα όργανα  που βρίςκονται ςτο πάγκο εργαςτθρίου 

προκειμζνου να παραςκευάςετε   100 mL διάλυμα  NaOH 1M. Δίνεται Μr ΝaOH = 40 

το φφλλο εργαςίασ να ςυμπλθρϊςετε το αντίςτοιχο ερϊτθμα. 

 

ΧΗΜΕΙΑ
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β) υπολογιςμόσ τθσ ενκαλπίασ διάλυςθσ του NaOH(S) 

Ενκαλπία διάλυςθσ ιοντικϊν ενϊςεων ςτο νερό. 

Ενκαλπία διάλυςθσ ιοντικισ ζνωςθσ ςτο νερό ονομάηεται θ μεταβολι τθσ ενκαλπίασ που 

ςυνοδεφει τθν διάλυςθ 1 mol τθσ ζνωςθσ ςε νερό. Θ διαδικαςία αυτι ουςιαςτικά αποτελεί μια 

μεταβολι ενκαλπίασ αντίδραςθσ ςτθν οποία από τα μόρια των ιοντικϊν ενϊςεων παράγονται 

τα αντίςτοιχα ιόντα που ςυνκζτουν τθν ζνωςθ.  

Θα υπολογίςουμε τθν ενκαλπία διάλυςθσ του ςτερεοφ NaOH ςε νερό: 

NaOH(S) →  Na+(aq)  +  OH- 
(aq)  ,  ΔH1Kcal/mol 

1. Μετριςτε, με ογκομετρικό κφλινδρο, 100 mL απιοντιςμζνου νεροφ και βάλτε τα ςε 
κακαρό ποτιρι από αφρϊδεσ πλαςτικό 
     Μετριςτε τθ κερμοκραςία του νεροφ:………..0C 

2. Ηυγίςτε 2 ςτερεοφ  NaOH και ρίξτε τα αμζςωσ, ςτο ποτιρι με το νερό, αναδεφοντασ 
ιπια, μζχρι να διαλυκεί όλο το ςτερεό. 
Μετριςτε τθ μζγιςτθ κερμοκραςία του διαλφματοσ:………..0C 

το φφλλο εργαςίασ να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα  I 

γ)  υπολογιςμόσ τθσ ενκαλπίασ εξουδετζρωςθσ HCl(aq) με  NaOH(S) 

NaOH(S)+H+
(aq) +Cl-(aq) →H2O + Na+(aq)  + Cl-(aq)  ΔH2Kcal/mol 

1. Μετριςτε, με ογκομετρικό κφλινδρο, 100mL διαλφματοσ HCl 0,5M και βάλτε τα ςε κακαρό 

ποτιρι από αφρϊδεσ πλαςτικό 

       Μετριςτε τθ μζγιςτθ  κερμοκραςία του διαλφματοσ :………..0C    

2. Ηυγίςτε 2 ςτερεοφ NaOH   και ρίξτε τα αμζςωσ, ςτο διάλυμα του HCl, αναδεφοντασ  ιπια, 

μζχρι να διαλυκεί όλο το ςτερεό. 

Μετριςτε τθ μζγιςτθ κερμοκραςία του διαλφματοσ:………..0C 

το φφλλο εργαςίασ να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα  II     

δ)  υπολογιςμόσ τθσ ενκαλπίασ εξουδετζρωςθσ HCl(aq) με  NaOH(aq) 

Na+(aq)  +  OH- 
(aq +H+

(aq) +Cl-(aq) →H2O + Na+(aq)  + Cl-(aq) ,ΔH3Kcal/mol 

1. Μετριςτε, με ογκομετρικό κφλινδρο, 50mL διαλφματοσ HCl 1M και βάλτε τα ςε κακαρό 

ποτιρι από αφρϊδεσ πλαςτικό 

       Μετριςτε τθ μζγιςτθ  κερμοκραςία του διαλφματοσ :………..0C    

2. Μετριςτε με ογκομετρικό κφλινδρο, 50mL διαλφματοσ NaOH 1M και ςθμειϊςτε τθ 

κερμοκραςία του διαλφματοσ :………… 0C 

3. το ποτιρι που περιζχει το διάλυμα του  HCl, ρίξτε το διάλυμα του NaOH. Αναδεφςτε ιπια 

και μετριςτε τθ μζγιςτθ κερμοκραςία του τελικοφ  διαλφματοσ   ……0C  

το φφλλο εργαςίασ να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα  III 

ΧΗΜΕΙΑ
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Παραςκευι διαλφματοσ ΝaOH 1Μ 
Περιγράψτε ςε ςυντομία τθν διαδικαςία που ακολουκιςατε προκειμζνου να παραςκευάςετε 

το διάλυμα NaOH αναφζροντασ και τισ ποςότθτεσ των υλικϊν που χρθςιμοποιιςατε. 

 

 

 

 

 

2. Να ςυμπλθρϊςετε τουσ πίνακεσ I, II, III. 
για τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων να λάβετε υπόψιν ςασ ότι 

α) τα διαλφματα ςτα πειράματα είναι ςχετικά αραιά  και ζτςι κεωροφμε ότι θ πυκνότθτά τουσ 

είναι ρ=1g/mL και θ ειδικι κερμότθτα  τουσ είναι  c=1cal/g 0C. 

β) οι κερμοχωρθτικότθτεσ του κερμομζτρου και του πλαςτικοφ ποτθριοφ κεωροφνται 

αμελθτζεσ. 

ΠΙΝΑΚΑ Ι (Ενκαλπία διάλυςθσ) 

Αρχικι κερμοκραςία νεροφ κι=…… 

Σελικι κερμοκραςία διαλφματοσ  κ2=……. 

Μεταβολι κερμοκραςίασ  Δκ=κ2-κ1…….. 

Μάηα των 100 mL νεροφ  

Θερμότθτα διάλυςθσ 2g NaOH(kcal) Q(kcal)= 

Να υπολογίςετε τθν ενκαλπία διάλυςθσ του NaOH  ΔH1 ςε (kcal/mol) 

 

 

 

 

 

Ενκαλπία διάλυςθσ NaOH (kcal/mol) ΔH1 =…….. kcal/mol 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ (Ενκαλπία εξουδετζρωςθσ) 

Αρχικι κερμοκραςία διαλφματοσ HCl κ1=…… 

Σελικι κερμοκραςία διαλφματοσ  κ2=……. 

Μεταβολι κερμοκραςίασ  Δκ=κ2-κ1 

Μάηα διαλφματοσ HCl  

Θερμότθτα που ελευκερϊνεται κατά τθν 

αντίδραςθ(kcal) 

Q(kcal) 
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Να υπολογίςετε τθν ενκαλπία εξουδετζρωςθσ ΔH2 ςε (kcal/mol)  

 

 

 

 

 

 

Πίνακασ ΙΙΙ(Ενκαλπία εξουδετζρωςθσ) 

Αρχικι κερμοκραςία HCl(aq)  

Αρχικι κερμοκραςία NaOH(aq)  

Μζςθ αρχικι κερμοκραςία κι=…… 

Θερμοκραςία τελικοφ διαλφματοσ κ2=…… 

Μεταβολι κερμοκραςίασ  Δκ=κ2-κ1 

Ολικι μάηα διαλφματοσ m=  …..g 

Θερμότθτα που ελευκερϊνεται κατά τθν 

αντίδραςθ(kcal) 

Q(kcal) 

Να υπολογίςετε τθν ενκαλπία εξουδετζρωςθσ ΔH3 ςε(kcal/mol). 

 

 

 

 

 

 

β.  Οι τιμζσ που βρικατε ακολουκοφν το νόμο τουHess. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ  

 

 

 

3. Τπολογιςμόσ ςφάλματοσ 
Αν θ ενκαλπία εξουδετζρωςθσ διαλφματοσ ιςχυροφ οξζοσ 1 Μ από ιςχυρι βάςθ 1Μ είναι 

κεωρθτικά 13,4 kcal να υπολογίςετε το % ςφάλμα ςε ςχζςθ με το αποτζλεςμα τθσ  μζτρθςισ 

ςασ, ςτο τελευταίο πείραμά ςασ 

Τπενκυμίηεται ότι το % ςφάλμα α υπολογίηεται από τθν ςχζςθ:  

α=  % 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ  ΑΜΤΛΟΚΟΚΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΤΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

Θ περίςςεια τθσ χθμικισ ενζργειασ ςτουσ οργανιςμοφσ αποκθκεφεται και ςε μόρια πολυςακχαριτϊν, με 

κυριότερουσ το γλυκογόνο για τα ηϊα και το άμυλο για τα φυτά. Σο γλυκογόνο αποκθκεφεται κυρίωσ ςτο 

ιπαρ των ηωικϊν οργανιςμϊν και το άμυλο ςε εξειδικευμζνα οργανίδια των φυτικϊν κυττάρων, τουσ 

αμυλοπλάςτεσ. Μζςα ςτουσ αμυλοπλάςτεσ βρίςκονται οι αμυλόκοκκοι, που κα παρατθριςουμε. 

Απαιτοφμενα όργανα και υλικά 

Μικροςκόπια, Τλικά ανατομίασ, Κομμάτι πατάτασ, γλυκοπατάτασ, ςπζρματα ρεβικιοφ και 

φαςολιοφ 

1.  Παίρνετε το φαςόλι  από τα δείγματά ςασ και το χωρίηετε ςτουσ δφο κοτυλθδόνεσ  του. Από 

τθν εςωτερικι πλευρά μιασ κοτυλθδόνασ  ξφνετε με τθν βοικεια του νυςτεριοφ ϊςτε μια πολφ 

ποςότθτα κυττάρων να μεταφερκεί ςτθν αντικειμενοφόρο πλάκα.  Προςκζτετε μια ςταγόνα 

νερό και ςτθν ςυνζχεια τοποκετείτε τθν καλυπτρίδα.  

Σοποκετείςτε το παραςκεφαςμα ςτο μικροςκόπιο και παρατθρείςτε  το ξεκινϊντασ από τθν 

μικρότερθ μεγζκυνςθ ςτθ μεγαλφτερθ μεγζκυνςθ (×40). χεδιάςτε 5-10 κόκκουσ  που 

παρατθρείτε (φροντίςτε να περάςετε ςτο ςχζδιο και τυχόν λεπτομζρειεσ): 

 

 

 

 

 

Αμυλόκοκκοι ΦΑΟΛΙΟΤ 

 

 

 

 

 

2. Επαναλάβατε τθν διαδικαςία παρατθρϊντασ  τουσ αμυλόκοκκουσ του ρεβικιοφ 

τθ μεγαλφτερθ μεγζκυνςθ (×40) ςχεδιάςτε 5-10 κόκκουσ, που παρατθρείτε(φροντίςτε να 

περάςετε ςτο ςχζδιο και τυχόν λεπτομζρειεσ): 
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Αμυλόκοκκοι ΡΕΒΙΘΙΟΤ  

 

 

 

 

 

3. Επαναλάβατε τθν διαδικαςία παρατθρϊντασ  τουσ αμυλόκκοκουσ τθσ πατάτασ 

τθ μεγαλφτερθ μεγζκυνςθ (×40) ςχεδιάςτε 5-10 κόκκουσ, που παρατθρείτε(φροντίςτε να 

περάςετε ςτο ςχζδιο και τυχόν λεπτομζρειεσ): 

 

 

 

 

 

 

Αμυλόκοκκοι  ΠΑΣΑΣΑ  

 

 

 

 

 

4. Επαναλάβατε τθν διαδικαςία παρατθρϊντασ  τουσ αμυλόκοκκουσ τθσ γλυκοπατάτασ 

τθ μεγαλφτερθ μεγζκυνςθ (×40) ςχεδιάςτε 5-10 κόκκουσ, που παρατθρείτε(φροντίςτε να 

περάςετε ςτο ςχζδιο και τυχόν λεπτομζρειεσ): 
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Αμυλόκοκκοι ΓΛΤΚΟΠΑΣΑΣΑ  

 

 

 

 

 

 

5. Θ μαφρθ βελόνα που βλζπετε πάντα ςτο οπτικό πεδίο του μικροςκοπίου χρθςιμεφει για να 

δείξουμε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο αλλά και να υπολογίςουμε το μζγεκοσ του αντικειμζνου 

που βλζπουμε. Παρατθρείςτε ότι ζχει υποδιαιρζςεισ των 5 mm και 1 mm. 

Τπολογίςτε με τθν βοικεια των υποδιαιρζςεων τθσ βελόνασ το πραγματικι διάμετρο   των 

αμυλοκόκκων τθσ γλυκοπατάτασ:   Απάντθςθ:  

6. Δείτε ςτο μικροςκόπιο αφοφ τοποκετιςετε ςτθν αντικειμενοφόρο μια ςταγόνα από το 

άγνωςτο δείγμα που ςασ ζχει δοκεί. Επιλζξτε κυκλϊνοντασ το αντίςτοιχο γράμμα τθ ςωςτι 

απάντθςθ ςτθν παρακάτω ερϊτθςθ. 

Σο άγνωςτο δείγμα, που μασ ζχει δοκεί αποτελείται από αμυλόκοκκουσ…  

Α. φαςολιοφ 

Β.  γλυκοπατάτασ 

Γ. πατάτασ 

Δ. ρεβικιοφ 

7. τα ςπζρματα του φαςολιοφ εμφανίηεται πολφ μεγαλφτερθ πυκνότθτα αμυλοκόκκων από ότι 

ςε άλλα μζρθ του φυτοφ. Πωσ νομίηετε ότι εξθγείται αυτι θ διαφορά; 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ


