
Γη... 

 

 

 

Θα μπορούςε κι αλλού; 



Γη... Θα μπορούςε κι αλλού; 

Μια από τισ δραςτθριότθτεσ των επιςτθμόνων που αςχολοφνται με το 

Διάςτθμα είναι και θ μελζτθ των ςυνκθκών που επικρατοφν ςε άλλα 

ουράνια ςώματα. Ο κφριοσ ςτόχοσ είναι θ πικανότθτα να βρεκοφν 

ςυνκικεσ παρόμοιεσ με αυτζσ τθσ Γθσ, ώςτε να είναι δυνατι θ 

μελλοντικι αποίκθςθ τθσ γιινθσ ηωισ. 

Ψάχνουν να βρουν βιώςιμα περιβάλλοντα με ευνοϊκζσ  ςυνκικεσ, 

δθλαδι φπαρξθ υγροφ νεροφ, οργανικζσ ουςίεσ, πθγζσ ενζργειασ. 

Στθν εργαςτθριακι διαδικαςία που ακολουκεί, κα κεωριςετε ότι είςτε 

μζλθ μια τζτοιασ ομάδασ επιςτθμόνων και μελετάτε δείγματα από 

κάποιο ουράνιο ςώμα ι προςπακείτε να δθμιουργιςετε ςυνκικεσ 

κοντινζσ ς’ αυτζσ που επικρατοφν εκεί. 

Στθ Χθμεία κα εξετάςετε ζνα πζτρωμα που υποτίκεται ότι προζρχεται 

από κάποιο πλανιτθ, ςτθ Βιολογία κα μελετιςετε τθ δυνατότθτα 

ανάπτυξθσ απλών μονοκφτταρων οργανιςμών ςε νερό που βρζκθκε ς’ 

αυτόν και ςτθ Φυςικι κα μελετιςετε μζκοδο για να προςεγγίςετε τθν 

βαρφτθτα που επικρατεί εκεί. 
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ΧΗΜΕΙΑ 

Ειςαγωγή 

το εργαςτιριό μασ ζχει φκάςει για ανάλυςθ ζνα δείγμα από μετεωρίτθ που βρζκθκε ςτθν 

ζρθμο αχάρα και θ προζλευςι του είναι από το διάςτθμα. Ο μετεωρίτθσ διαπιςτϊκθκε ότι 

περιζχει αδιάλυτεσ ςτο νερό ουςίεσ και διαλυόμενα ςτο νερό άλατα μετάλλων. κοπόσ ςασ είναι 

να διαπιςτϊςετε αν ςτο κονιορτοποιθμζνο δείγμα από το μετεωρίτθ που ςασ ζχει δοκεί, 

υπάρχουν κάποια ευδιάλυτα άλατα των μετάλλων βάριο, αργίλιο και μόλυβδοσ. 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

NaOH ςτερεό  

Ba(NO3)2 

Al(NO3)3  

Pb(NO3)2 

KI 

K2CrO4  

Ζυγαριά 

Ογκομετρικόσ κφλινδροσ 10 mL 

ταγονόμετρο 

Ποτιρι ηζςθσ 100 mL 

Ογκομετρικι φιάλθ 100 mL 

Ετικζτεσ  

Κουταλάκι  

Τδροβολζασ 

Αναδευτιρασ 

υςκευαςία τςίχλασ 

Χωνί 

Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ  

τιριγμα δοκιμαςτικϊν 

ςωλινων 

Διθκθτικό χαρτί 

Ψαλίδι 

Πλαςτικό φιαλίδιο 

 

 

1. Χημεία ςε μικροκλίμακα  

Χρθςιμοποιϊντασ  τον όρο “Χθμεία ςε μικροκλίμακα” εννοοφμε ότι κατά τθ διεξαγωγι 

πειραμάτων Χθμείασ χρθςιμοποιοφμε μικρζσ ποςότθτεσ από αντιδραςτιρια όπωσ επίςθσ απλά 

όργανα ι ςυςκευζσ. Σο γεγονόσ αυτό ελαττϊνει το κόςτοσ, τα χθμικά απόβλθτα και τουσ 

κινδφνουσ. Με τθν μζκοδο αυτι χρθςιμοποιοφμε λίγεσ ςταγόνεσ από τα αντιδραςτιρια ςε 

αντίκεςθ με τισ τυπικζσ μεκόδουσ που απαιτοφν πολφ μεγαλφτερουσ όγκουσ. 

ΕΡΩΣΗΗ 1: Περιγράψτε ςε ςυντομία με ποιο τρόπο κα υπολογίςετε τον όγκο μιασ ςταγόνασ 

νεροφ με τθν χριςθ του ςταγονόμετρου και του ογκομετρικοφ ςωλινα των 10 mL. Εφαρμόςτε 

τθν μζκοδό ςασ  και ςυμπλθρϊςτε: Σον  όγκο τθσ μιασ ςταγόνασ τον υπολογίςαμε ίςο 

με:________  

2. Παραςκευή διαλφματοσ ΝaΟΗ 1Μ.  

ΕΡΩΣΗΗ 2: Περιγράψτε ςε ςυντομία τθν μζκοδό με τθν οποία κα παραςκευάςετε 100 mL 

διαλφματοσ ΝaΟΗ 1Μ, αν ςασ δίνεται ςτερεό  ΝaΟΗ και τα απαραίτθτα χθμικά όργανα.  

Εφαρμόςτε τθν μζκοδό ςασ και παρουςιάςτε τισ μετριςεισ ςασ και τουσ υπολογιςμοφσ ςασ. Σο 

διάλυμα αυτό κα το χρθςιμοποιιςετε και ςτα επόμενα πειράματά ςασ.  

3. Άςκηςη υπολογιςμοφ 
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ασ ζχουμε παραςκευάςει ζνα διάλυμα ΚΙ 0,2 Μ από  με αραίωςθ ζνα πυκνότερου διαλφματοσ  

ΚΙ 1 Μ.  

ΕΡΩΣΗΗ 3. Τπολογίςτε ποιοι όγκοι διαλφματοσ  ΚΙ 1 Μ και νεροφ απαιτικθκαν για να  γίνει θ 

παραςκευι 100 mL του διαλφματοσ ΚΙ 0,2 Μ.  

4. Γνωριμία με κάποιεσ χημικζσ ιδιότητεσ των ευδιάλυτων νιτρικών αλάτων Ba, Pb  και Al. 

ασ δίνονται διαλφματα  αλάτων Ba(NO3)2, Al(NO3)3 και Pb(NO3)2.  Επίςθσ δίνονται και τρία 

διαλφματα αντιδραςτθρίων ελζγχου KI, K2CrO4 και ΝαΟΗ  (χρθςιμοποιείςτε αυτό που φτιάξατε 

παραπάνω).  

ΕΡΩΣΗΗ 4. Περιγράψτε τθν πειραματικι μζκοδο με ςταγονομετρικζσ δοκιμαςίεσ και με τα 

διατικζμενα όργανα, με τθν οποία κα διαπιςτϊςετε τα αποτελζςματα των τυχόν αντιδράςεων 

των διαλυμάτων των αλάτων με το κακζνα από τα αντιδραςτιρια ελζγχου.   

ΕΡΩΣΗΗ 5. Εφαρμόςτε τθν μζκοδό ςασ (προτείνετε να χρθςιμοποιιςετε 8-10 ςταγόνεσ  από τα 

διαλφματα αλάτων και 2-3 ςταγόνεσ από τα αντιδραςτιρια ελζγχου).  Γράψτε μόνο τισ 

εξιςϊςεισ των χθμικϊν αντιδράςεων που πραγματοποιικθκαν κατά τισ δοκιμαςίεσ ςασ κακϊσ 

και τι παρατθριςατε ςε κάκε μια από αυτζσ τισ αντιδράςεισ.  

5. Ανάλυςη δείγματοσ μετεωρίτη  

Σο δείγμα ςασ περιζχει κάποιεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό ουςίεσ και κάποιο ι κάποια από τα 

ευδιάλυτα ςτο νερό άλατα βαρίου, αργιλίου ι μολφβδου.  

 ΕΡΩΣΗΗ 6. Περιγράψτε και εφαρμόςτε τθν μζκοδο που κα χρθςιμοποιιςετε για να 

διαχωρίςετε τα ευδιάλυτα άλατα από τισ αδιάλυτεσ ουςίεσ  

 ΕΡΩΣΗΗ 7. Κάντε τισ κατάλλθλεσ δοκιμαςίεσ και αποφαςίςτε ποιων μετάλλων τα άλατα 

υπάρχουν ςτο διάλυμα  
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ΧΗΜΕΙΑ (ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ) 

ΛΤΚΕΙΟ: _______________________ 

1. Χημεία ςε μικροκλίμακα  

ΕΡΩΣΗΗ 1:  

Περιγραφι μεκόδου υπολογιςμοφ όγκου μίασ ςταγόνασ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Σον  όγκο τθσ μιασ ςταγόνασ τον υπολογίςαμε ίςο με:  ________  

2. Παραςκευή διαλφματοσ ΝaΟΗ 1Μ.  

ΕΡΩΣΗΗ 2:  

Περιγραφι μεκόδου παραςκευισ 100 mL διαλφματοσ ΝαΟΗ 1 Μ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Άςκηςη υπολογιςμοφ 

ΕΡΩΣΗΗ 3.  

Λφςθ άςκθςθσ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Γνωριμία με κάποιεσ χημικζσ ιδιότητεσ των ευδιάλυτων νιτρικών αλάτων Ba, Pb  και Al. 

ΕΡΩΣΗΗ 4.  

Περιγραφι ςταγονομετρικισ μεκόδου δοκιμαςίασ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ΕΡΩΣΗΗ 5.  

Χθμικζσ αντιδράςεισ + παρατθροφμενθ  μεταβολι 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Ανάλυςη δείγματοσ μετεωρίτη  

ΕΡΩΣΗΗ 6.  

Μζκοδοσ διαχωριςμοφ των ευδιάλυτων αλάτων από τα αδιάλυτα  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ΕΡΩΣΗΗ 7.  

το άγνωςτο δείγμα  υπάρχουν τα άλατα των μετάλλων: ______________________ 
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ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ EUSO 2015-2016 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Επιςτιμονεσ αςτροβιολόγοι καλοφνται να  διερευνιςουν αν το «εξωγιινο φδωρ» μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί για τθν επιβίωςθ και ανάπτυξθ απλϊν , μονοκφτταρων γιινων 
οργανιςμϊν. Ωσ πειραματικό υλικό χρθςιμοποιοφνται μικροοργανιςμοί από το βαςίλειο 
των μυκιτων. 

Λίγα λόγια για τουσ μφκθτεσ….. Οι μφκθτεσ είναι ευκαρυωτικοί, ετερότροφοι, μθ-
φωτοςυνκετικοί οργανιςμοί. Αποτελοφν ξεχωριςτό βαςίλειο από αυτά των ηϊων και των 
φυτϊν (Whittaker 1969). Είναι αυςτθρά αερόβιοι, αλλά μποροφν να ηιςουν και με 
μειωμζνο οξυγόνο ι απουςία οξυγόνου. Διακρίνονται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: τουσ 
ηυμομφκθτεσ (μονοκφτταροι μφκθτεσ) και τουσ υφομφκθτεσ (πολυκφτταροι μφκθτεσ). Οι 
ηυμομφκθτεσ του είδουσ Saccharomyces cerevisae χρθςιμοποιοφνται ωσ μαγιά ςτθν 
αρτοποιία και ςτθν παραγωγι κραςιοφ. 

 Saccharomyces cerevisae: πρόκειται για μονοκφτταρο και μονοπφρθνο μφκθτα με 
ςφαιρικό ι ωοειδζσ ςχιμα. Αναπτφςςεται με ταχφ ρυκμό ςε κερμοκραςίεσ 30-35 οC Η 
αναπαραγωγι του γίνεται ςχεδόν πάντα μονογονικά με εκβλάςτθςθ. Μπορεί να 
επιβιϊςει τόςο παρουςία οξυγόνου, οπότε και επιτελεί κυτταρικι αναπνοι: 

άκχαρα(γλυκόηθ)+ Ο2 + νερό →  Ενζργεια + CO2 + νερό 

 όςο και ςε ςυνκικεσ ζλλειψθσ οξυγόνου , οπότε επιτελεί τθν  αλκοολικι ηφμωςθ , 
παράγοντασ αλκοόλθ και διοξείδιο του άνκρακα: 

άκχαρα(γλυκόηθ) →  Ενζργεια + CO2+ Αικυλικι αλκοόλθ. 

 *ε κάκε περίπτωςθ  θ ζκλυςθ CO2 αποτελεί ζνδειξθ τθσ ανάπτυξθσ και του 
πολλαπλαςιαςμοφ των μυκιτων  
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ΑΚΗΗ 1 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΤΜΟΜΤΚΗΣΩΝ Ε ΓΗΙΝΕ ΚΑΙ ΕΞΩΓΗΙΝΕ ΤΝΘΗΚΕ 

Α.Μέτρηςη παραμέτρων του υλικοφ καλλιέργειασ 

ΟΡΓΑΝΑ-ΤΛΙΚΑ 
 Ψθφιακό κερμόμετρο 

 Πεχαμετρικό χαρτί 

 Χρωματικι κλίμακα ρΗ 

1) Με χριςθ του κερμομζτρου , μετράτε τθ κερμοκραςία του γιινου (ζνδειξθ Γ) και 
του εξωγιινου (ζνδειξθ Ε) νεροφ, που βρίςκονται ςτα αντίςτοιχα ποτιρια ηζςεωσ. 
υμπλθρϊνετε τισ τιμζσ ςτον πίνακα που ακολουκεί. 
2) Με τθ βοικεια του πεχαμετρικοφ χαρτιοφ και τθσ κλίμακασ ρΗ που ςασ ζχει δοκεί 
μετριςτε το ρΗ ςτα δφο δείγματα νεροφ που ςασ ζχουν δοκεί και ςυμπλθρϊνετε τισ 
τιμζσ ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 Γιινο φδωρ (Γ) Εξωγιινο φδωρ (Ε) 

Θερμοκραςία 
(οC) 

  

ph   

 

Β. Καταςκευι καλλιζργειασ 

ΟΡΓΑΝΑ- ΤΛΙΚΑ 

 

 Oγκομετρικόσ κφλινδροσ 

 Δοκιμαςτικοί ςωλινεσ με ενδείξεισ Γ& Ε  

 Θρεπτικό υλικό (1gr) 

 Ζυμομφκθτεσ (1gr) 

 Γυάλινθ ράβδοσ ανάδευςθσ 

 Κομμάτια αλουμινόχαρτο 

 Προςτατευτικά γυαλιά 

 Γάντια μιασ χριςθσ 

1) Με χριςθ του ογκομετρικοφ κυλίνδρου μετράτε 25ml γιινο νερό (ζνδειξθ Γ) και 
το αδειάηετε ςτο δοκιμαςτικό ςωλινα με τθν ζνδειξθ  Γ. Επαναλαμβάνετε τθ διαδικαςία 
με το εξωγιινο νερό (ζνδειξθ Ε) και  το αδειάηετε ςτο δοκιμαςτικό ςωλινα με τθν 
ζνδειξθ  Ε. 
2) τθ ςυνζχεια αδειάηετε το  1 gr κρεπτικοφ υλικοφ(προηυγιςμζνο) και το 1 gr 
μυκιτων(προηυγιςμζνο) για κάκε δοκιμαςτικό ςωλινα, ςτουσ αντίςτοιχουσ ςωλινεσ , με 
τισ ενδείξεισ Γ& Ε, και αναδεφετε με τθ γυάλινθ ράβδο, ϊςτε να ζχουμε ζνα 
ομογενοποιθμζνο διάλυμα. 
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3) κεπάηετε τουσ δφο δοκιμαςτικοφσ  ςωλινεσ με αλουμινόχαρτο και περιμζνετε 5-
7 min. 

Εφόςον παρατθριςετε μακροςκοπικά και τισ δφο καλλιζργειεσ, να απαντιςετε ςτισ 
ερωτιςεισ: 

Α. παρατθρείτε ανάπτυξθ των μυκιτων ςτθν καλλιζργεια Γ; 

     ΝΑΙ                 ΟΧΙ   

Β. Ποιο δεδομζνο από τθν  παρατιρθςθ τθσ καλλιζργειασ ςασ οδιγθςε ςε αυτιν τθν 
απάντθςθ;…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. 

Γ. παρατθρείτε ανάπτυξθ των μυκιτων ςτθν καλλιζργεια Ε; 

     ΝΑΙ                 ΟΧΙ   

Δ. Ποιο/ποια δεδομζνο/α από τθν  παρατιρθςθ τθσ καλλιζργειασ ςασ οδιγθςε ςε αυτι 
τθν απάντθςθ;………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

Ε. Με βάςθ τισ παρατθριςεισ ςασ ςτα Γ& Δ, κεωρείτε ότι το εξωγιινο φδωρ μπορεί να 
ςυντθριςει γιινεσ μορφζσ ηωισ , όπωσ τισ ξζρουμε;…………………………………………………. 

Ποια παράμετροσ του υλικοφ καλλιζργειασ, από αυτζσ που μετριςατε ςτθν  
προθγοφμενθ ενότθτα, νομίηετε ότι οδθγεί ςε αυτό το ςυμπζραςμα και 
γιατί;…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 

ΑΚΗΗ 2 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΖΤΜΟΜΤΚΗΣΩΝ ΣΗ ΜΑΓΙΑ 

ΟΡΓΑΝΑ- 

ΤΛΙΚΑ 

 Δείγμα καλλιζργειασ ηυμομυκιτων 

 Αντικειμενοφόρεσ πλάκεσ και καλυπτρίδεσ 

 Πλαςτικό ταγονόμετρο 

 Ποτθράκι ηζςεωσ 

 Τδροβολζασ 
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1. Από τθν καλλιζργεια με το γιινο φδωρ (ζνδειξθ Γ) παίρνετε, χρθςιμοποιϊντασ το 
πλαςτικό ςταγονόμετρο, 1-2 ςταγόνεσ, τισ οποίεσ  αραιϊνετε με 20 ml νερό ςτο ποτθράκι 
ηζςεωσ. 
2.  Από το αραιωμζνο διάλυμα παίρνετε 1-2 ςταγόνεσ, τισ  απλϊνετε ςε μια 
αντικειμενοφόρο και τοποκετείτε τθν καλυπτρίδα. 
3. Σοποκετείτε το παραςκεφαςμα ςτο μικροςκόπιο και παρατθρείτε, ξεκινϊντασ 
από τθ μικρότερθ (× 4) και αυξάνοντασ ςταδιακά  τθ μεγζκυνςθ. ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΕΣΕ 
ΚΑΛΕΣΕ ΣΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ ΝΑ ΔΕΙ ΣΟ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑ Α 
4. τθ μεγαλφτερθ μεγζκυνςθ(×40) ςχεδιάςτε τι παρατθρείτε: 

 (τμιμα του οπτικοφ πεδίου) 

 

Μεγζκυνςθ : ………………..(φορζσ) 

5.  Παρατθρϊντασ με προςοχι  και χρθςιμοποιϊντασ το βζλοσ-χάρακα του 
μικροςκοπίου υπολογίςτε το πραγματικό μζγεκοσ (διάμετροσ) ενόσ κυττάρου 
ηυμομφκθτα (ςτουσ υπολογιςμοφσ ςασ μθν ξεχάςετε να λάβετε υπόψθ ςασ τθ ςυνολικι 
μεγζκυνςθ): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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ΦΤΙΚΗ 

ΜΕΣΡΗΗ ΣΗ ΕΠΙΣΑΧΤΝΗ ΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΑΠΛΟΤ ΕΚΚΡΕΜΟΤ 

Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ζνα μικρό ςώμα κρεμαςμζνο από νιμα μικουσ l που το 
άλλο άκρο του είναι ςτερεωμζνο ς' ζνα ςτακερό ςθμείο. Όταν το ςώμα ιςορροπεί, το νιμα 
είναι κατακόρυφο. Αν το ςώμα απομακρυνκεί από τθ κζςθ ιςορροπίασ, εκτελεί ταλάντωςθ 
ανάμεςα ςτισ δφο ακραίεσ κζςεισ Β και Γ. Οι δυνάμεισ που κακορίηουν τθν κίνθςι του είναι το 
βάροσ (W) και θ δφναμθ που αςκεί το νιμα (Τάςθ, Τ). Εφόςον το εκκρεμζσ εκτελεί ταλάντωςθ, 
θ κίνθςι του περιγράφεται από τα χαρακτθριςτικά μεγζκθ τθσ ταλάντωςθσ, δθλαδι τθν 
περίοδο, τθ ςυχνότθτα και το πλάτοσ. 

Από ποια μεγζκθ εξαρτάται θ περίοδοσ τθσ ταλάντωςθσ ενόσ απλοφ εκκρεμοφσ; 

Πειραματικά προκφπτει ότι θ περίοδοσ του εκκρεμοφσ: 

– Είναι ανεξάρτθτθ τθσ μάηασ του. 

– Δεν εξαρτάται από το πλάτοσ, όταν εκτρζπεται κατά μικρι γωνία κ (μικρότερθ από 10 
μοίρεσ). 

– Αυξάνεται όταν μεγαλώςουμε το μικοσ του νιματοσ. Ζνα εκκρεμζσ που ζχει μεγάλο μικοσ 
ζχει μεγαλφτερθ περίοδο από ζνα άλλο μικρότερου μικουσ. Όλα τα εκκρεμι που ζχουν το ίδιο 
μικοσ ζχουν τθν ίδια περίοδο ταλάντωςθσ (ανεξάρτθτα από το πλάτοσ και τθ μάηα). Επομζνωσ 
το εκκρεμζσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ χρονόμετρο. Γι' αυτό θ πιο γνωςτι εφαρμογι του 
εκκρεμοφσ αφορά τθ μζτρθςθ του χρόνου. 

– Εξαρτάται από τον τόπο ςτον οποίο βρίςκεται. Ζτςι αν βριςκόμαςτε ςτον Ιςθμερινό το ίδιο 
εκκρεμζσ ταλαντώνεται με μεγαλφτερθ περίοδο απ’ ότι ςτουσ πόλουσ. Στθ Σελινθ θ περίοδόσ 
του αυξάνεται κατά 2,5 φορζσ περίπου. (από το βιβλίο τθσ Γ’ Γυμναςίου) 

Θα εκμεταλλευτοφμε τθν εξάρτθςθ τθσ περιόδου από τθν επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ g, για να 

μετριςουμε το g ςτον τόπο μασ, αλλά και ςε ςυνκικεσ μεγαλφτερθσ ι μικρότερθσ βαρφτθτασ, 

που τισ ζχουμε δθμιουργιςει τεχνθτά. 

Η περίοδοσ του απλοφ εκκρεμοφσ δίνεται από τθν παρακάτω ςχζςθ: 

g

L
π2T   (1) 

Χρθςιμοποιϊντασ διάφορα μικθ νιματοσ μετροφμε για κακζνα απ’ αυτά τθν αντίςτοιχθ 

περίοδο και μποροφμε να υπολογίςουμε το g: 

Επειδι από τον (1) φαίνεται ότι το τετράγωνο τθσ περιόδου Σ είναι ανάλογο με το μικοσ L, 

καταςκευάηουμε τθν γραφικι παράςταςθ L=f(Σ2) και από τθν κλίςθ τθσ υπολογίηουμε το g. 

2T
2π4

g
L   (2) 

  

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ EUSO 15-16 ΕΚΦΕ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ



 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Μετακινϊντασ το Μ πάνω ι κάτω μπορείτε να αλλάηετε το μικοσ του 

εκκρεμοφσ.  

Για τθ μζτρθςθ του χρόνου μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το χρονόμετρο 

που ςασ ζχει δοκεί με ακρίβεια 1s ι το χρονόμετρο του κινθτοφ ςασ 

τθλεφϊνου. 

ασ ζχουν δοκεί δυο μικρά ςϊματα που κα αναρτθκοφν ςτο νιμα του 

εκκρεμοφσ. Σο ζνα, με κόκκινεσ αποχρϊςεισ, είναι ελαφρφ με μάηα 

περίπου 5gr και το άλλο, με γαλαηοπράςινεσ αποχρϊςεισ, βαρφτερο με 

μάηα περίπου 10gr. 

1. Ξεκινάμε με το ελαφρφτερο ςϊμα. Επιλζγοντασ μια τιμι για το 

μικοσ L, εκτρζπουμε ελαφρά το ςϊμα (κ<10°), ϊςτε να ταλαντωκεί. 

Μετράμε το χρόνο 20 ταλαντϊςεων, ϊςτε να προκφψει με αρκετι 

ακρίβεια θ περίοδοσ Σ του εκκρεμοφσ.  

Μικοσ L=____ m. Διάρκεια 20 ταλαντϊςεων:______s Περίοδοσ Σ=___s 

2. Αντικακιςτοφμε με το βαρφτερο ςϊμα. 

Πιςτεφετε ότι κα υπάρχει ςθμαντικι διαφορά ςτθ μζτρθςθ τθσ περιόδου; ΝΑΙ/ΟΧΙ_____ 

Αν ΝΑΙ κα είναι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ.    ______________ 

Σθμειώςτε τθν απάντθςθ πριν προχωριςετε ςτθ μζτρθςθ και καλζςτε τον επιβλζποντα. 

3. Επαναλάβετε τθ διαδικαςία 1 για το ίδιο μικοσ του εκκρεμοφσ. 

Μικοσ L=____ m. Διάρκεια 20 ταλαντϊςεων:______s Περίοδοσ Σ=___s 

4. Επαναλαμβάνουμε για άλλα μικθ, μόνο με το βαρφ ςϊμα, και ςυμπλθρϊνουμε τον 

ΠΙΝΑΚΑ 1. Η περίοδοσ και το τετράγωνο τθσ περιόδου κα γραφοφν με 2 δεκαδικά ψθφία. 

 L (m) 20T (s) T (s) T2 (s2) 

1     

2     

3     

4     

5     

5. Με τθ βοικεια των μετριςεων του πίνακα 1 καταςκευάηουμε ςε μιλιμετρζ χαρτί τθ 

γραφικι παράςταςθ L=f(T2). 

6. Από τθν κλίςθ τθσ παράςταςθσ και με τθ βοικεια τθσ ςχζςθσ (2) υπολογίηουμε τθν 

επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ g. 

 

 

 

 g=______________m/s2 

Μ 

Β 
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7. Ποιο είναι το ςχετικό ςφάλμα τθσ πειραματικισ ςασ μζτρθςθσ, ςε ςχζςθ με αυτό τθσ 

κεωρθτικισ τιμισ του g (9,8m/s2); 

 

 

 (Δg)%=______________% 

Σοποκετείςτε κάτω από το βαρίδι του εκκρεμοφσ τον θλεκτρομαγνιτθ Η. Σα βαρίδι να απζχει 

περίπου 10cm από τουσ οπλιςμοφσ του θλεκτρομαγνιτθ.  

8. Μετριςτε τθν περίοδο του εκκρεμοφσ για το μικοσ που ζχετε επιλζξει, χωρίσ να 
ανάψετε το τροφοδοτικό. 

Μικοσ L=____ m. Διάρκεια 20 ταλαντϊςεων:______s Περίοδοσ Σ=___s 

9. Ανάψτε το τροφοδοτικό Σ και τοποκετιςτε τθν τάςθ ςτα 10Volt. Μετριςτε τθν 
περίοδο του εκκρεμοφσ για το ίδιο μικοσ.  

Μικοσ L=____ m. Διάρκεια 20 ταλαντϊςεων:______s Περίοδοσ Σ=___s 

10. βιςτε το τροφοδοτικό, αλλάξτε τθ κζςθ των καλωδίων, ανάψτε το πάλι και 
επαναλάβετε τθ μζτρθςθ.  

Μικοσ L=____ m. Διάρκεια 20 ταλαντϊςεων:______s Περίοδοσ Σ=___s 

11. Τπολογίςτε  τθν «επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ» «g», για τισ μετριςεισ των 

δραςτθριοτιτων 9 και 10. 

 

 

g1=___________m/s2 

g2=___________m/s2
 

 

12. Τποκζςτε ότι ςε κάποιο πλανιτθ θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ είναι ίςθ με 

τθν μικρότερθ από αυτζσ που υπολογίςατε ςτθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα. Ζνασ 

ακλθτισ του άλματοσ εισ φψοσ, που ςτθ Γθ μπορεί και φτάνει ςτα 2m, πόςο φψοσ 

κα μποροφςε να πθδιξει εκεί;  

 

 

 

 h=__________m 

 

 
Η 

Τ 

Μ 

Β 
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