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Εισαγωγή 

 

Είχαμε την τύχη να βρεθούμε και να υπηρετήσουμε στα 

ΕΚΦΕ για πάνω από 15χρόνια και να ασχοληθούμε συστηματικά με 

την ένταξη του πειράματος στην διδασκαλία των Φυσικών 

επιστημών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Κάνοντας ένα απολογισμό, 

θεωρούμε ότι τα χρόνια μας στη θέση του Υπευθύνου ΕΚΦΕ ήταν 

τα πλέον δημιουργικά της εκπαιδευτικής μας καριέρας. 

Οι ετήσιοι Πανελλήνιοι διαγωνισμοί της ΠΑΝΕΚΦΕ για την 

επιλογή των μαθητικών ομάδων που συμμετείχαν στις Ευρωπαϊκές 

Ολυμπιάδες έδωσαν την δυνατότητα σε μας και σε συναδέλφους 

μας, να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν σε συνθήκες σχολικού 

εργαστηρίου πρωτότυπες εργαστηριακές ασκήσεις. Θεωρούμε ότι 

το σύνολο αυτών των ασκήσεων αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαστηριακό οδηγό για τα Λύκεια. Έτσι, αποφασίσαμε σε 

συνεργασία με τους συντάκτες των εργαστηριακών ασκήσεων,  να 

συγκεντρώσουμε τα θέματα των Πανελληνίων διαγωνισμών, να τα 

επεξεργαστούμε, να ενσωματώσουμε τις απαντήσεις, ενδεικτικές 

μετρήσεις και τα φύλλα αξιολόγησης και να τα προσφέρουμε στην 

Εκπαιδευτική Κοινότητα με τη μορφή ενός e-book. Στον πρώτο τόμο 

θα βρείτε τις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής.  

Ευχαριστούμε τους συντάκτες των θεμάτων για την 

ανταπόκριση τους. 

 

Κώστας Καμπούρης, Φυσικός M.Sc-MEd Υπ/νος ΕΚΦΕ Χαλανδρίου 

Κώστας Παπαμιχάλης,  Δρ.Φυσικής,   Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Παλλήνης 

Γιώργος Τουντουλίδης, Φυσικός M.Sc Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Νίκαιας  
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Θέματα Φυσικής 

που τέθηκαν στους 

Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς 

στο πλαίσιο της επιλογής των μαθητικών ομάδων  

για την συμμετοχή τους στις 

Ευρωπαϊκές Ολυμπιάδες Επιστημών  

EUSO 
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Επισκόπηση 
Οι τοπικοί διαγωνισμοί διεξήχθησαν στις 22 Νοεμβρίου 2008 σε 13 
ΕΚΦΕ με τη συμμετοχή 62 σχολείων με 67 ομάδων και 201 μαθητές. 
Ο Πανελλήνιος διεξήχθη στις 17 Ιανουαρίου 2009 στο ΕΚΦΕ Νέας 
Φιλαδέλφειας, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 13 μαθητικών 
ομάδων. 

Κεντρική Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή 
 Η Κεντρική Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του 
ΠΑΝΕΚΦΕ για την EUSO 2009, αποτελείτο από τους:  

 Νικόλαο Τράκα, Αναπληρωτή Καθηγητή, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ 

 Στυλιανό Λιοδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ανόργανης και 
Αναλυτικής Χημείας, ΕΜΠ 

 Κωνσταντίνο Καμπούρη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Χαλανδρίου, Γενικό 
Γραμματέα ΠΑΝΕΚΦΕ, Συντονιστή της EUSO στην Ελλάδα 

 Ευγενία Τσιτοπούλου–Χριστοδουλίδη, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αιγάλεω, 
Πρόεδρο ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Παναγιώτη Μουρούζη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Κέρκυρας, Αντιπρόεδρο 
ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Γεώργιο Κατσιγιάννη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Αχαρνών, Ταμία 
ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Νικόλαο Ρούμελη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Σύρου, Μέλος Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Ιωάννη Χριστακόπουλο, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλφειας 

 Ιωάννη Γάτσιο, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης 

 Κωνσταντίνο Παπαμιχάλη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ανατολ. Αττικής 

 Γεώργιο Χαλκιόπουλο, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 
 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για 

τη συμμετοχή στην 7η Ευρωπαϊκή 

Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2009 
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Αποτελέσματα 
Οι δύο μαθητικές ομάδες που πρώτευσαν στον 1ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό και εκπροσώπησαν την χώρα μας στην 7η Ευρωπαϊκή 
Ολυμπιάδα Επιστημών στη Μούρθια της Ισπανίας τον Απρίλιο του 
2009 ήταν: 
 

2ο ΓΕΛ Σαλαμίνας 

Κουκάκη Ευαγγελία 
Ρεντούμη Ευαγγελία 
Χαλκιάς Πάικος 
 

Κολέγιο Ψυχικού  
Βασιλικιώτη Τατιάνα 
Κούμπα Στεφανία 
Ξυλάς Διαμαντής 
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Θέματα και απαντήσεις στη Φυσική 
 

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2009 
Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισμός στη Φυσική 

17-01-2009 
 

Άνωση - Πειραματικός υπολογισμός της πυκνότητας υγρού 
Κ. Παπαμιχάλης, Ι. Γάτσιος 

 
Περιγραφή - Θεωρητικές προβλέψεις - Σχεδιασμός 

Βασικές έννοιες, σχέσεις και διαδικασίες 
Άνωση - Πυκνότητα - Επιτάχυνση της βαρύτητας -  Ισορροπία 
σώματος και συνθήκες ισορροπίας - Ευσταθής ισορροπία - 
Γραμμική συνάρτηση - Εξίσωση ευθείας - Κλίση ευθείας 
 
Πάνω στον πάγκο του εργαστηρίου βρίσκεται ένα δοχείο που 
περιέχει υγρό. Το υγρό ισορροπεί και η ελεύθερη επιφάνειά του 
είναι οριζόντια. Αν τοποθετήσουμε μέσα στο υγρό του δοχείου ένα 
στερεό σώμα, τότε το υγρό θα ασκήσει πάνω του μια δύναμη με 
κατακόρυφη διεύθυνση και φορά αντίθετη του βάρους του 
σώματος που ονομάζεται άνωση. 
Σύμφωνα με την αρχή του Αρχιμήδη, το 
μέτρο της άνωσης (Α) ισούται με το 
βάρος του υγρού που εκτοπίζει το σώμα. 
Αν συμβολίσουμε με ρυ την πυκνότητα 
του υγρού, με gτην επιτάχυνση της 
βαρύτητας και με Vε τον όγκο του 
βυθισμένου τμήματος του σώματος 
(δηλαδή τον όγκο του υγρού που 
εκτοπίζεται από το σώμα), τότε ισχύει η 
σχέση: 

  υ εA g ρ V  (1) 

Τοποθετούμε στο υγρό έναν κυλινδρικό 
σωλήνα, ο οποίος ισορροπεί με τον 
άξονά του κατακόρυφο, όπως δείχνει το 
σχήμα 1. Για να επιτύχουμε ευσταθή 

 

                 Σχήμα 1 
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ισορροπία του σωλήνα, ρίχνουμε μέσα σ’ αυτόν λίγα σκάγια 
(έρμα).  
Μπορούμε να αυξάνουμε τη συνολική μάζα του σωλήνα, ρίχνοντας 
μέσα σε αυτόν σφαιρίδια, καθένα από τα οποία έχει μάζα mσ.  
 
Το βυθισμένο στο υγρό τμήμα του σωλήνα, έχει μήκος x (σχήμα 1). 
Αν S συμβολίζει το εμβαδόν της διατομής του σωλήνα, τότε ο όγκος 
του βυθισμένου τμήματος  είναι: 

 εV S x  (2) 

 
Αφού ο σωλήνας ισορροπεί, η συνισταμένη των δυνάμεων που 
ενεργούν πάνω του ισούται με το μηδέν. Η συνθήκη ισορροπίας 
εκφράζεται με τη σχέση:  

0F   (3) 

όπου με F  συμβολίζουμε το άθροισμα όλων των δυνάμεων που 

ενεργούν στον σωλήνα.  
Οι δυνάμεις που ενεργούν στον σωλήνα είναι το βάρος του W και η 
άνωση Α, που δέχεται το βυθισμένο τμήμα του. Ο δυνάμεις Wκαι Α 
έχουν κατακόρυφη διεύθυνση, επομένως η συνθήκη ισορροπίας (3) 
εκφράζεται με την εξίσωση: 

W A   (4) 
Συμβολίζουμε με M τη μάζα του σωλήνα μαζί με τα σκάγια. Έστω 
ότι στο σωλήνα έχουμε ρίξει και έναν αριθμό σφαιριδίων 
συνολικής μάζας m. Τότε, σε συνδυασμό με τις σχέσεις 1 και 2, από 
την εξίσωση ισορροπίας 4, προκύπτει η σχέση: 

   υM m ρ S x  

ή: 

   υm ρ S x M  (5) 

 
Η εξίσωση 5 μας λέει ότι η μάζα m των σφαιριδίων m που έχουμε 
ρίξει μέσα στο σωλήνα, εκφράζεται ως μια γραμμική συνάρτηση 
του μήκους x, του βυθισμένου τμήματος του σωλήνα. Η γραφική 
παράσταση της συνάρτησης αυτής (σχέση 5) είναι μια ευθεία 

γραμμή με κλίση  υλ ρ S .  
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Για να σχεδιάσουμε πειραματικά την ευθεία m=f(x) που αντιστοιχεί 
στην εξίσωση 5, αρκεί να μετρήσουμε το μήκος x του βυθισμένου 
στο υγρό τμήματος του σωλήνα, για διαφορετικές τιμές της μάζας 
m των σφαιριδίων που τοποθετούμε στο εσωτερικό του. Από την 

κλίση της πειραματικής ευθείας υπολογίζουμε το γινόμενο υρ S .  

Με τη βοήθεια ενός διαστημόμετρου, υπολογίζουμε το εμβαδό S 
της διατομής του σωλήνα και τελικά την πυκνότητα ρυ του υγρού.  
Από την τομή της πειραματικής ευθείας με τον κατακόρυφο άξονα 
(x=0), μπορούμε να υπολογίσουμε τη μάζα Μ του σωλήνα και του 
έρματος (σκάγια). Ωστόσο, η μάζα του σωλήνα μαζί με το έρμα 
μπορεί να μετρηθεί και με μια απλή ζύγιση. Έστω Μ’ η τιμή που 
προκύπτει από τη ζύγιση αυτή. Από τη σύγκριση των δύο τιμών Μ 
και Μ’ μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση της αξιοπιστίας της 
πειραματικής διαδικασίας και του σχεδιασμού της.  
 
Σχεδιασμός και στάδια της εργαστηριακής άσκησης 
1. Συνθέτουμε την πειραματική διάταξη που εικονίζεται στο 

σχήμα 1.  
2. Κατασκευάζουμε πειραματικά την ευθεία m=f(x) που 

αντιστοιχεί στην εξίσωση 5. [Στον άξονα x θα μετράμε το μήκος 
x του βυθισμένου τμήματος του σωλήνα και στον άξονα y τη 
συνολική μάζα m των σφαιριδίων που έχουμε ρίξει μέσα στο 
σωλήνα]  

3. Από την κλίση της πειραματικής ευθείας m=f(x) και τη μέτρηση 
της διατομής του σωλήνα υπολογίζουμε την πυκνότητα του 
υγρού.  

4. Από την πειραματική ευθεία m=f(x) να υπολογίζουμε τη μάζα 
Μ του σωλήνα και του έρματος. Συγκρίνουμε την τιμή αυτή με 
την τιμή M’ που προκύπτει από τη ζύγιση σωλήνα και έρματος 
με έναν ζυγό.  

5. Χρησιμοποιούμε την πειραματική ευθεία m=f(x) για να 
μετρήσουμε τη μάζα δεδομένου σώματος.   

 
Πειραματική διαδικασία 

Όργανα και υλικά  
1. Δοχείο ύψους 20cm (περίπου) και διαμέτρου 8cm (περίπου).  
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2. Ηλεκτρονικός ζυγός με ακρίβεια 0,1g. 
3. Δοκιμαστικός σωλήνας μεγάλου μεγέθους. Κατά μήκος του 

δοκιμαστικού σωλήνα έχει επικολληθεί μετρητική ταινία, με το 
μηδέν να αντιστοιχεί στον πυθμένα του (περίπου στο μέσον 
του κοίλου τμήματος του πυθμένα). 

4. Stand του δοκιμαστικού σωλήνα (ποτήρι ζέσης 250 mL). 
5. Διαστημόμετρο. 
6. Σκάγια. 
7. Έξι όμοια γυάλινα σφαιρίδια. 
8. Μεταλλικό σφαιρίδιο (Σ), άγνωστης μάζας.  
9. Υγρό άγνωστης πυκνότητας. 
10. Αριθμομηχανή.  
11. Χαρτί millimeter. 
12. Πλαστικό ποτηράκι.  
 
Α μέρος: Μετρήσεις χαρακτηριστικών μεγεθών της πειραματικής 
διάταξης   

 
1. Μέτρηση της μάζας Μ’ του σωλήνα, μαζί με το έρμα: 

Τοποθέτησε τα σκάγια που βρίσκονται στο πλαστικό ποτηράκι 

 

Εικόνα 2 
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μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα. Με τον ηλεκτρονικό ζυγό 
μέτρησε τη μάζα Μ’ του σωλήνα μαζί με το έρμα.   

 
Μ’=________g 

 
2. Μέτρηση της μέσης μάζας των γυάλινων σφαιριδίων: Τα 

γυάλινα σφαιρίδια έχουν μάζες που μπορεί να διαφέρουν το 
πολύ κατά ένα ή δύο δέκατα του γραμμαρίου. Η διαφορές 
αυτές δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της πειραματικής μας 
διαδικασίας. Θα θεωρήσουμε ως μάζα κάθε σφαιριδίου (mσ) τη 
μέση μάζα των έξι σφαιριδίων που διαθέτεις. Για να βρεις το 
mσ, ζύγισε όλα μαζί τα γυάλινα σφαιρίδια και διαίρεσε το 
αποτέλεσμα με το πλήθος τους. Κατάγραψε το αποτέλεσμα με 
προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου.   

 
_________________________________________________  
_________________________________________________   

 
mσ=_______g 

 
3. Χρησιμοποίησε το διαστημόμετρο και μέτρησε την εξωτερική 

διάμετρο Δ του δοκιμαστικού σωλήνα. Στη συνέχεια υπολόγισε 
το εμβαδόν S της κυκλικής διατομής του, με προσέγγιση 
εκατοστού του cm2.  
________________________________________________   
________________________________________________   

 
Δ=______cm 

 
S=_______cm2 

 
B μέρος: Πειραματικός σχεδιασμός της ευθείας:  

   υm ρ S x M   (5) 

 
1)  Τοποθέτησε το δοκιμαστικό σωλήνα με το έρμα μέσα στο υγρό 

του δοχείου. Παρατήρησε ότι ισορροπεί σε κατακόρυφη θέση. 
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Μέσα στο σωλήνα δεν έχουμε ρίξει ακόμα, κανένα σφαιρίδιο 
επομένως το m στη σχέση 5 είναι μηδέν. Μέτρησε το 
αντίστοιχο x και συμπλήρωσε την πρώτη γραμμή του πίνακα 1.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Αριθμός 
σφαιρών 

Συνολική μάζα 
σφαιριδίων 

m (g) 

x 
(cm) 

0 0  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
2)  Ρίξε ένα σφαιρίδιο μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα. Περίμενε 

μέχρι να ισορροπήσει και μέτρησε τη νέα τιμή του x. 
Συμπλήρωσε τη 2η γραμμή του πίνακα 1.  

3)  Επανάλαβε την ίδια διαδικασία, προσθέτοντας κάθε φορά ένα 
σφαιρίδιο, και συμπλήρωσε όλα τα κελιά του πίνακα 1.  

 
Επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων 

1) Στο χαρτί millimeter, σχεδίασε σύστημα ορθογωνίων αξόνων: 
μήκος x (οριζόντιος) – συνολική μάζα σφαιριδίων m 
(κατακόρυφος). Βαθμονόμησε τους άξονες, επιλέγοντας 
κατάλληλη κλίμακα με βάση τις πειραματικές τιμές που έχεις 
καταχωρήσει στον πίνακα 1.   
 

2) Τοποθέτησε στο σύστημα αξόνων τα πειραματικά σημεία 
μήκους x – μάζας m, σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 1. 
Εξέτασε αν τα πειραματικά σημεία βρίσκονται (περίπου) πάνω 
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σε μια ευθεία. Σχεδίασε την ευθεία που διέρχεται πλησιέστερα 
από το σύνολο των σημείων και προέκτεινέ τη, μέχρις ότου 
τμήσει τον άξονα των μαζών. [Αν δεν έχεις αρκετό χώρο για να 
προεκτείνεις την ευθεία μέχρις ότου τμήσει τον άξονα των 
μαζών, σχεδίασε ένα δεύτερο γράφημα επιλέγοντας 
κατάλληλα την κλίμακα του άξονα των μαζών]  
 

3) Από την πειραματική ευθεία που σχεδίασες, υπολόγισε τη 
μάζα M του δοκιμαστικού σωλήνα με το έρμα.  

 
Μ=______g 

 
Σύγκρινε την τιμή του Μ με την Μ’ που έχει προκύψει από την 
απευθείας ζύγιση του δοκιμαστικού σωλήνα με το έρμα, στο Α’ 
μέρος της πειραματικής διαδικασίας. Για να έχεις μια ποσοτική 
αξιολόγηση των υπολογισμών σου, υπολόγισε την επί τοις εκατό 
απόκλιση μεταξύ των δύο τιμών, μέσω του λόγου σ: 

0
0


 


_____

M M
σ

M
 

Αν το σ είναι μικρότερο του 10% μπορούμε να πούμε ότι τόσο ο 
σχεδιασμός όσο και η πειραματική διαδικασία λειτούργησαν 
ικανοποιητικά.  
 
4) Σε ποιους λόγους μπορεί να οφείλεται κατά τη γνώμη σου η 

απόκλιση σ των τιμών Μ και Μ’; [Επίλεξε ποιες από τις 
ακόλουθες απαντήσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. 
Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 2 μονάδες στις 100, 
κάθε λανθασμένη με -2 και η μη απάντηση με 0]  
A) Στα σφάλματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν 

κατά την πειραματική διαδικασία. ΣΩΣΤΗ – ΛΑΘΟΣ  
B) Η θεωρία στην οποία στηρίχτηκε ο σχεδιασμός του 

πειράματος είναι λανθασμένη: δεν περιγράφει φαινόμενα 
του πραγματικού κόσμου, όπως αυτό που μελετάμε. 
ΣΩΣΤΗ – ΛΑΘΟΣ  

C) Σε σφάλματα που οφείλονται στον τρόπο χάραξης της 
πειραματικής ευθείας. ΣΩΣΤΗ – ΛΑΘΟΣ  
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D) Η αρχή του Αρχιμήδη ισχύει μόνο για το νερό.ΣΩΣΤΗ – 
ΛΑΘΟΣ  

E) Το υλικό του έρματος είναι διαφορετικό από εκείνο των 
σφαιριδίων, με συνέπεια να μην ισχύει ακριβώς η αρχή 
του Αρχιμήδη. ΣΩΣΤΗ – ΛΑΘΟΣ  

 
5) Υπολόγισε την κλίση κ της πειραματικής ευθείας και μέσω 

αυτής, την πυκνότητα του υγρού.  
Υπολογισμοί: 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

κ=______  
 

ρυ=_____g/cm3 

 
6) Βγάλε από το δοκιμαστικό σωλήνα τα σφαιρίδια, χωρίς να 

μεταβάλεις την ποσότητα του έρματος. Στη συνέχεια, 
τοποθέτησε μέσα στο σωλήνα το μεταλλικό σφαιρίδιο Σ. 
Χρησιμοποίησε την πειραματική ευθεία που έχεις σχεδιάσει 
για να βρεις τη μάζα mΣ του σφαιριδίου Σ.  

x=______cmmΣ=_______g 
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Αξιολόγηση της άσκησης 

Ζύγιση σωλήνα – έρματος. 2  

Υπολογισμός της μάζας κάθε σφαιριδίου. 3  

Μέτρηση της διαμέτρου της διατομής του 
σωλήνα. 

3 
 

Υπολογισμός του εμβαδού της διατομής του 
σωλήνα. 

4 
 

Λήψη και καταγραφή μετρήσεων. 7  

Κλίμακες και βαθμονόμηση αξόνων 
γραφήματος. 

10 
 

Τοποθέτηση πειραματικών σημείων στο 
σύστημα αξόνων. 

7 
 

Σχεδίαση πειραματικής ευθείας. 8  

Υπολογισμός της τεταγμένης του σημείου 
τομής της προέκτασης της πειραματικής 
ευθείας με τον άξονα των μαζών.  

10 
 

Υπολογισμός του Μ και της επί τοις εκατό 
απόκλισης των τιμών Μ και Μ’. 

4 
 

Υπολογισμός της κλίσης της πειραματικής 
ευθείας. 

10 
 

Απαντήσεις στην ερώτηση πολλαπλής 
επιλογής: +2 κάθε σωστή απάντηση, -2 κάθε 
εσφαλμένη, 0 κάθε κενή.  

10 
 

Πειραματικός υπολογισμός της πυκνότητας 
του υγρού. 

8 
 

Πειραματικός υπολογισμός της μάζας του 
σφαιριδίου Σ, με χρήση της πειραματικής 
ευθείας.  

14 
 

Σύνολο 100  
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Ενδεικτικές μετρήσεις και υπολογισμοί  
 

x  cm m  g ακτίνα διατομής cm 1.4 

12.4 0 εμβαδό διατομής cm2 6.16 

13.2 4.6 πυκνότητα υγρού g/cm3 1.0 
14 9.2 

  14.7 13.8 
  15.4 18.4 
  16.2 23 
  16.9 27.6 
   

 
 
Απάντηση στην ερώτηση 4: Α: Σωστή - Β: Λάθος - C: Σωστή - D: 
Λάθος -  E: Λάθος 
 
  

m = 6.16x - 76.7 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40
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m   
g 

x  cm 
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Επισκόπηση 
Οι τοπικοί διαγωνισμοί διεξήχθησαν στις 28 Νοεμβρίου 2009 σε 34 
ΕΚΦΕ με τη συμμετοχή 159 σχολείων με 170 ομάδων και 510 
μαθητές. Ο Πανελλήνιος διεξήχθη στις 16 Ιανουαρίου 2010 στο 
ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 28 
μαθητικών ομάδων. 

Κεντρική Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή 
 Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή του ΠΑΝΕΚΦΕ για την EUSO 
2010, αποτελείται από τους:  

 Διονύσιο Σιμόπουλο, Διευθυντή Ευγενιδείου Πλανηταρίου 

 Νικόλαο Τράκα, Αναπληρωτή Καθηγητή, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ 

 Στυλιανό Λιοδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ανόργανης και 
Αναλυτικής Χημείας, ΕΜΠ 

 Βασίλειο Λυκούση, Διευθυντή Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

 Ιωάννη Γάτσιο, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης 

 Κωνσταντίνο Παπαμιχάλη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ανατολικής Αττικής 

 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ρεθύμνου 

 Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτου, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Χανίων 

 Γεώργιο Χαλκιόπουλο, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

 Αγγελική Ζευγουλά, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων 
 
 Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΝΕΚΦΕ για την EUSO 
2010, αποτελείται από τους:  

 Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ 
Αιγάλεω, Πρόεδρο ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Κωνσταντίνο Καμπούρη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Χαλανδρίου, Γενικό 
Γραμματέα ΠΑΝΕΚΦΕ, Συντονιστή της EUSO στην Ελλάδα 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για 

τη συμμετοχή στην 8η Ευρωπαϊκή 

Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2010 
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 Παναγιώτη Μουρούζη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Κέρκυρας, Αντιπρόεδρο 
ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Γεώργιο Κατσιγιάννη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Αχαρνών, Ταμία 
ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Νικόλαο Ρούμελη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Σύρου, Μέλος Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Ιωάννη Χριστακόπουλο, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλφειας 

 Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Αλίμου 

 Γεώργιο Τουντουλίδη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νίκαιας 

 Δημήτριο Τσίρο, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Κορίνθου 
 

Αποτελέσματα 
Οι δύο μαθητικές ομάδες που πρώτευσαν στον 2ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό και εκπροσώπησαν την χώρα μας στην 8η Ευρωπαϊκή 
Ολυμπιάδα Επιστημών στο Gothenburg της Σουηδίας τον Απρίλιο 
του 2010 ήταν: 
 

Α΄ Αρσάκειου Τοσίτσειου 
ΓΕΛ Εκάλης 

Κρόμπα Αναστασία 
Σεμένογλου Αρτέμιος 
Φιλλιπάτου Αγγελική 

1ο ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου 
Κοντού Χριστίνα 
Χαιρέτη Ελευθερία 
Χαμπίπης Νικόλαος 
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Θέματα και απαντήσεις στη Φυσική 
 

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2010 
Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισμός στη Φυσική 

16-01-2010 
 

Πειραματικός υπολογισμός της ειδικής θερμότητας του νερού και 
κράματος αλουμινίου  

Κ. Παπαμιχάλης, Ι. Γάτσιος 
 

Περιγραφή - Θεωρητικές προβλέψεις - Σχεδιασμός 
 
Βασικές έννοιες, σχέσεις και διαδικασίες 
Θερμοκρασία - Θερμότητα - Ειδική θερμότητα - Εξίσωση της 
θερμιδομετρίας - Νόμος του Joule - Θερμικά μονωμένο σύστημα - 
Διατήρηση της ενέργειας - Θερμιδόμετρο 
 
Α) Διαθέτουμε μια ποσότητα νερού σε αρχική θερμοκρασία θ0. Αν 
μεταφέρουμε στο νερό θερμότητα Q, η θερμοκρασία θ του νερού 
αυξάνεται. Η μεταβολή της θερμοκρασίας θ-θ0 του νερού είναι 
ανάλογη της προσφερόμενης θερμότητας Q. Επιπλέον, το ποσό 
θερμότητας Q που πρέπει να μεταφέρουμε στο νερό για να 
επιτύχουμε συγκεκριμένη μεταβολή της θερμοκρασίας του, είναι 
ανάλογο της μάζας του m του νερού. Οι δύο αυτοί φυσικοί νόμοι 
περιγράφονται με την «εξίσωση της θερμιδομετρίας»:  

   ( )Q c m θ θ  (1) 

Η ποσότητα c είναι μια σταθερά που ονομάζεται ειδική θερμότητα 
του νερού. Η τιμή της ειδικής θερμότητας εξαρτάται από το υλικό 
του σώματος που θερμαίνουμε. Για το νερό, η τιμή του c σε 
μονάδες S.I., είναι περίπου 4200J/Kg0C. [Το Q μετριέται σε Joule, το 
mσε Kg και η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου 0C]   
 
Ομοίως, αν ένα μεταλλικό σώμα μάζας Μ έχει θερμοκρασία θ0, για 
να μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία του σε μια άλλη τιμή θ πρέπει 
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να μεταφέρουμε στο σώμα ποσό θερμότητας Q’ που υπολογίζεται 

από τη σχέση:  


    ( )μετQ c M θ θ   (2) 

όπου cμετ είναι η ειδική θερμότητα του υλικού του μεταλλικού 
σώματος.  
 
Β) Όταν από έναν αντιστάτη περνά ηλεκτρικό ρεύμα, τότε ο 
αντιστάτης θερμαίνεται: Η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε 
θερμότητα, η οποία μεταφέρεται στο περιβάλλον του αντιστάτη. Το 
φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως φαινόμενο Joule. Το ποσό της 
ηλεκτρικής ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμότητα (Qαντ) σε 
αντιστάτη αντίστασης R, από τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα 
Ι, υπολογίζεται από το νόμο του Joule: 

  2
αντQ I R t    (3) 

όπου t, παριστάνει το χρόνο διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος 
από τον αντιστάτη. 
 
Γ) Στην άσκηση, συνδυάζουμε τα φαινόμενα Α και Β που 
περιγράφονται από τις εξισώσεις 1, 2 και 3, χρησιμοποιώντας μια 
πολύ γενική αρχή της φυσικής: την Αρχή της Διατήρησης της 
Ενέργειας: Μέσα σε ένα δοχείο, που είναι θερμικά μονωμένο, 
τοποθετούμε μια μάζα m νερού και έναν αντιστάτη, από τον οποίο 
διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Θεωρούμε ότι στο χρόνο διεξαγωγής 
του πειράματος, οι απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον της 
πειραματικής διάταξης είναι αμελητέες σε σχέση με το ποσό 
θερμότητας που μεταφέρεται στο νερό. Έτσι, σύμφωνα με την αρχή 
της διατήρησης της ενέργειας, η ηλεκτρική ενέργεια που 
μετατρέπεται σε θερμότητα στον αντιστάτη, μεταφέρεται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου στο νερό και προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του 
κατά Δθ=θ-θ0. Σύμφωνα με τις σχέσεις 1 και 3 και την αρχή 
διατήρησης της ενέργειας, έχουμε: 

     2( )c m θ θ I R t
 

ή:           2c m Δθ I R t   (4)  

όπου             Δθ θ θ  
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Το ηλεκτρικό ρεύμα (I), το χρόνο (t) διέλευσής του από τον 
αντιστάτη και τη θερμοκρασία του νερού (θ), μπορούμε να τα 
μετράμε με τα αντίστοιχα όργανα μέτρησης (αμπερόμετρο, 
χρονόμετρο, θερμόμετρο). 
 
Από τη σχέση 4 βλέπουμε ότι η μεταβολή της θερμοκρασίας Δθ του 
νερού είναι ανάλογη του χρόνου διέλευσης του ηλεκτρικού 
ρεύματος t:  


 



2I R
Δθ t

c m
  (5) 

η γραφική παράσταση της 5, σε σύστημα ορθογωνίων αξόνων Δθ-t, 
είναι μια ευθεία που διέρχεται από το μηδέν.  
Η κλίση κ της ευθείας αυτής είναι: 






2I R
κ

c m
  (6) 

Στη σχέση 6 τα μεγέθη κ, Ι, R, m είναι δυνατό να υπολογιστούν 
πειραματικά. Επομένως μπορούμε να τη λύσουμε ως προς c και να 
υπολογίσουμε την τιμή της ειδικής θερμότητας του νερού.  
 
Δ) Ας υποθέσουμε ότι επαναλαμβάνουμε το πείραμα Γ, με τη 
διαφορά ότι μέσα στο θερμικά μονωμένο δοχείο ρίχνουμε νερό 
μάζας m1 και ένα μεταλλικό σώμα μάζας Μ. Τότε, ένα μέρος της 
ηλεκτρικής ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμότητα στον 
αντιστάτη, μεταφέρεται στο νερό και το υπόλοιπο στο μεταλλικό 
σώμα. Η αρχή διατήρησης της ενέργειας εκφράζεται με τη σχέση: 

          2
1 ( ) ( )μI R t c m θ θ M c θ θ  

ή:         2
1 μc m M c Δθ I R t  

Η ευθεία Δθ-t περιγράφεται, στην περίπτωση αυτή, από την 
εξίσωση: 


 

  

2

1 μ

I R
Δθ t

c m M c
  (7) 

που έχει κλίση: 
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2

1

1 μ

I R
κ

c m M c
  (8) 

Με βάση τη σχέση 8, μπορούμε να υπολογίσουμε πειραματικά την 
ειδική θερμότητα cμ του μεταλλικού σώματος, δεδομένου ότι όλες 
οι άλλες ποσότητες έχουν γνωστές πειραματικές τιμές.  
 
Ε) Περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας 
1)  Συνθέτουμε τη διάταξη που εικονίζεται στο σχήμα 1. Αρχικά 

μέσα στο δοχείο (θερμιδόμετρο) ρίχνουμε μόνο νερό μάζας m 
και διοχετεύουμε ηλεκτρικό ρεύμα στον αντιστάτη. 
Καταγράφουμε τη μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού σε 
συνάρτηση με το χρόνο. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε την 
ίδια διαδικασία με νερό  μάζας m1 μέσα στο οποίο έχουμε 
τοποθετήσει και ένα μεταλλικό σώμα μάζας Μ. Σε κοινό 
σύστημα ορθογωνίων αξόνων (Δθ-t) σχεδιάσουμε τις δύο 
πειραματικές ευθείες που αντιστοιχούν στις εξισώσεις 5 και 7.  

2)  Υπολογίζουμε τις κλίσεις κ και κ1 των δύο πειραματικών 
ευθειών και από αυτές τις ειδικές θερμότητες του νερού και 
του μεταλλικού σώματος:  

2I R
c

κ m





                                (9) 

2

1

1
μ

I R
c c m

M κ

 
    

 
   (10) 

[Ο αντιστάτης έχει αντίσταση R και τον διαρρέει το ίδιο ρεύμα 
Ι, και στα δύο πειράματα.] 

 
Πειραματική διαδικασία - Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων 
Όργανα και υλικά 
1)  Τροφοδοτικό DC, τάσης 0-20V, μέγιστο ρεύμα 6Α. 
2)  Πολύμετρο. 
3)  Ζυγός με ακρίβεια μέτρησης 1g. 
4)  Ηλεκτρονικό θερμόμετρο με ακρίβεια μέτρησης 0,1C. 
5)  Ηλεκτρονικό χρονόμετρο. 
6)  Αντιστάτης αντίστασης R, ισχύος>15W. 
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7)  Μεταλλικό πλακίδιο από κράμα αλουμινίου. 
8)  Καλώδια. 
9)  Κυπελάκι από φελιζόλ χωρητικότητας>350mL, με καπάκι και 

βάση.  
10)  Δοχείο ζέσεως 300mL. 
11)  Υδροβολέας. 
12)  Χαρτί μιλιμετρέ. 
13)  Αριθμομηχανή.  
14)  Χάρακας 20cm. 
15)  Μολύβι, στυλό.  
 

Μέτρηση της αντίστασης R 
1)  Μετρήστε την αντίσταση Rτου αντιστάτη και καταγράψτε την 

τιμή της. [Χρησιμοποιήστε το πολύμετρο ως ωμόμετρο. 
Περιμένετε μέχρι η ένδειξη του ωμομέτρου σταθεροποιηθεί 
στην ελάχιστη τιμή]  

R= ______Ω 

 

 

Σχήμα 1 
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Πείραμα 1 
2)  Ρίξτε μέσα στο κυπελάκι νερό μάζας 0,2Kg και σφραγίστε το με 

το καπάκι του.  
3)  Συναρμολογήστε την πειραματική διάταξη που απεικονίζεται 

στο σχήμα 1. Προσέχετε ιδιαίτερα τα εξής: α) Ο αντιστάτης να 
είναι εντελώς βυθισμένος στο νερό. β) Το άκρο του 
θερμομέτρου να είναι βυθισμένο στο νερό, αλλά να μην 
ακουμπά στο κύπελλο και να βρίσκεται όσο το δυνατόν μακριά 
από τον αντιστάτη. Όταν κάνετε τη συναρμολόγηση της 
διάταξης και πριν θέσετε σε λειτουργία το τροφοδοτικό, 
καλέστε τον επιβλέποντα καθηγητή.  

4)  Ρυθμίστε το ρεύμα Ι του αντιστάτη στα 0,7Α. Μόλις ρυθμίσετε 
το ρεύμα πρέπει να κουνάτε ελαφρά το δοχείο, ώστε το νερό 
να αναδεύεται διαρκώς (με τη συνεχή ανάδευση επιδιώκουμε 
το σύστημα να αποκτά γρήγορα ενιαία θερμοκρασία). 
Περιμένετε μέχρις ότου παρατηρήσετε αισθητή μεταβολή στην 
ένδειξη του θερμομέτρου. Τότε, θέστε σε λειτουργία το 
χρονόμετρο και πάρτε μετρήσεις θερμοκρασίας-χρόνου κάθε 
30 δευτερόλεπτα, ξεκινώντας από το t=0. Καταγράψτε τις 
μετρήσεις στον πίνακα Α. Μόλις καταγράψετε την τελευταία 
μέτρηση (για t=240s), μηδενίστε το ρεύμα, βγάλτε το καπάκι 
από το κύπελλο και αδειάστε το νερό από το κύπελλο.  

 
Πείραμα 2 
5)  Ζυγίστε το πλακίδιο αλουμινίου (Μ) και τοποθετήστε το μέσα 

στο κύπελλο. Ρίξτε μέσα στο κύπελλο νερό μάζας m1=0,12Kg, 
σφραγίστε το με το καπάκι του και επαναλάβατε τα βήματα 3 
και 4, καταγράφοντας τις μετρήσεις σας στον πίνακα Β.  

 
Μάζα πλακιδίου αλουμινίου: Μ=______Kg 
 
Επεξεργασία δεδομένων  
1.   Συμπληρώστε όλες τις στήλες των πινάκων Α και Β. 
2.   Στο τετραγωνισμένο χαρτί σχεδιάστε σύστημα αξόνων χρόνου 

t(οριζόντιος) - μεταβολής θερμοκρασίας Δθ (κάθετος), με τις 
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κατάλληλες κλίμακες. Τοποθετήστε τα πειραματικά σημεία 
(σύμφωνα με τους πίνακες μετρήσεων Α και Β) και χαράξτε τις 
πειραματικές ευθείες που αντιστοιχούν στα δύο πειράματα. 
Υπολογίστε την κλίση κάθε ευθείας: 

 
Κλίση της ευθείας που αντιστοιχεί στη θέρμανση μόνο νερού 
(πείραμα 1):  

κ=_________ 
 
Κλίση της ευθείας που αντιστοιχεί στη θέρμανση νερού και 
μετάλλου (πείραμα 2):  

κ1=_________ 
 
Εφαρμόστε τις σχέσεις 9 και 10 και υπολογίστε τις πειραματικές 
τιμές των ειδικών θερμοτήτων του νερού (c) και του μετάλλου (cμ).  

c=__________J/KgC 
 

cμ=_________ J/KgC 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α [Πείραμα 1] 

t  s θ  C Δθ=θ-θ0
0C 

0  0 

30   

60   

90   

120   

150   

180   

210   

240   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β [Πείραμα 2] 

t  s θ  C Δθ=θ-θ0
0C 

0  0 

30   

60   

90   

120   

150   

180   

210   

240   
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Ερωτήσεις 
 

1.   Με βάση τα πειραματικά δεδομένα, υπολογίστε την ηλεκτρική 
ενέργεια (Εηλ) που μετατράπηκε σε θερμότητα στον αντιστάτη, 
από τη χρονική στιγμή t=0s έως την τελευταία μέτρηση, σε 
κάθε πείραμα.  

 
Στο πείραμα 1:  
____________________________________________________   
 
Στο πείραμα 2:  
____________________________________________________ 
 
Με βάση τα πειραματικά δεδομένα του πειράματος 2, 
υπολογίστε τη θερμότητα Q που μεταφέρθηκε στο νερό και τη 
θερμότητα Qμετ που μεταφέρθηκε στο μεταλλικό πλακίδιο, από 
τη χρονική στιγμή t=0s έως την τελευταία μέτρηση, που έχετε 
καταγράψει στον πίνακα Β. Ελέγξτε κατά πόσον ικανοποιείται η 
αρχή διατήρησης της ενέργειας.    

 
Q=_________J  
 
Qμετ=_________J 
 
____________________________________________________  
____________________________________________________  

 
2.   Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι στην περιοχή 

θερμοκρασιών, όπου διεξήχθη η πειραματική διαδικασία, η 
τιμή της ειδικής θερμότητας του νερού, είναι c=4190J/KgC. Σε 
ποιους από τους παρακάτω λόγους πιστεύετε ότι οφείλεται η 
όποια διαφορά της πειραματικής τιμής που βρήκατε, από 
εκείνη της βιβλιογραφίας; [Επιλέξτε ποιες από τις ακόλουθες 
απαντήσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες] 
a. Σε υποκειμενικά σφάλματα κατά τη μέτρηση του χρόνου 

και της θερμοκρασίας του συστήματος. ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ 
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b. Σε αναπόφευκτες απώλειες θερμότητας από το σύστημα 
προς το περιβάλλον του. ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ 

c. Η θεωρία, με βάση την οποία έγινε ο σχεδιασμός της 
πειραματικής διαδικασίας, δεν περιγράφει με την 
απαιτούμενη ακρίβεια το φαινόμενο που μελετάμε. 
ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ 

d. Σε σφάλματα που έγιναν κατά τη χάραξη της πειραματικής 
ευθείας και στον υπολογισμό της κλίσης της. ΣΩΣΤΗ - 
ΛΑΘΟΣ 

e. Η αρχή της διατήρησης της ενέργειας δεν ισχύει, όταν η 
ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα. ΣΩΣΤΗ - 
ΛΑΘΟΣ 
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Αξιολόγηση της άσκησης 

Μέτρηση αντίστασης 3 0 - 3 
 

Ζυγίσεις 3 0 - 3 
 

Συναρμολόγηση και 
λειτουργία 
πειραματικής 
διάταξης 

12 

Σύνθεση κυκλώματος: 0-3 
Θέσεις θερμομέτρου - 
αντιστάτη: 0-3 
Ρύθμιση ρεύματος: 0-3 
Ανάδευση: 0-3 

 

Λήψη και καταγραφή 
μετρήσεων στο 
πείραμα 1 

4 0-4 
 

Λήψη και καταγραφή 
μετρήσεων στο 
πείραμα 2 

4 0-4 
 

Συμπλήρωση των 
πινάκων Α και Β 

8 

Συμπλήρωση των στηλών 
με τις θερμοκρασίες: 0-2 
Συμπλήρωση των στηλών 
με τις μεταβολές 
θερμοκρασίας: 0-6 

 

Κλίμακες, μονάδες και 
βαθμονόμηση αξόνων 
γραφήματος. 

8 
Κλίμακα - βαθμονόμηση: 
0-6 
Μονάδες: 0-2 

 

Τοποθέτηση 
πειραματικών 
σημείων στο σύστημα 
αξόνων. 

4 0-4 

 

Σχεδίαση 
πειραματικής ευθείας. 

6 
Πείραμα1: 0-3 
Πείραμα2: 0-3 

 

Υπολογισμός της 
κλίσης της 
πειραματικής ευθείας. 

6 
Πείραμα1: 0-3 
Πείραμα2: 0-3 
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Υπολογισμός της 
ειδικής θερμότητας 
του νερού 

10 

Απόκλιση έως 10%: 10 
Απόκλιση 10 έως 20%: 7 
Απόκλιση 20-30%: 3 
Απόκλιση >30%: 0 

 

Υπολογισμός της 
ειδικής θερμότητας 
του μετάλλου 

10 

Απόκλιση έως 10%: 10 
Απόκλιση 10 έως 20%: 7 
Απόκλιση 20-30%: 3 
Απόκλιση >30%: 0 

 

Απάντηση στην 
ερώτηση 1 

4 
Στο πείραμα 1: 0-2 
Στο πείραμα 2: 0-2 

 

Απάντηση στην 
ερώτηση 2 

8 
1η υπό-ερώτηση: 0-2 
2η υπό-ερώτηση: 0-2 
3η υπό-ερώτηση: 0-4 

 

Απάντηση στην 
ερώτηση 3  

10 
0-2 για κάθε σωστή 
επιλογή 

 

Σύνολο 100  
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Ενδεικτικές μετρήσεις - Απαντήσεις 
 

 Πείραμα 1 Πείραμα 2 

t  s θ1  0C Δθ1  0C θ2  0C Δθ2  0C 

0 18.8 0 21.6 0 

30 19.2 0.4 22.5 0.9 

60 19.6 0.8 23.2 1.6 

90 20 1.2 23.9 2.3 

120 20.6 1.8 24.5 2.9 

150 20.9 2.1 25.1 3.5 

180 21.3 2.5 25.8 4.2 

210 21.7 2.9 26.5 4.9 

240 22 3.2 27 5.4 

 

 
 
 

Ι=0,6Α R=32,5Ω  
Πείραμα 1 
Μάζα νερού: m=0,2Kg 
Ειδική θερμότητα του νερού (πειραματική τιμή) c=4239J/Kg0C 
 

Δθ= 0.0138x 

Δθ= 0.0233t 

0

1

2

3

4

5

6

0 100 200 300

Δθ 
 

0C 

t   s 
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Πείραμα 2  
Μάζα νερού m1=0,11Kg  Μάζα μεταλλικού σώματος M=0,051Kg 
Ειδική θερμότητα του μετάλλου (πειραματική τιμή) cμ=703J/Kg0C 
 
Ερωτήσεις 1 και 2 
Ηλεκτρική Ενέργεια στο πείραμα 2: Εηλ.= 2808J 
Θερμότητα που απορρόφησε το νερό στο πείραμα 2: Q=2518J 
Θερμότητα που απορρόφησε το μεταλλικό σώμα στο πείραμα 2: 
Q’=194J 
Q+Q’=2712J 

Απώλειες θερμότητας: 
( ')

3,4%ηλ

ηλ

Ε Q Q
σ

E

 
   

Ερώτηση 3: a Σωστή, b Σωστή, c Λάθος, d Σωστή, e Λάθος.   
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Επισκόπηση 
Οι τοπικοί διαγωνισμοί διεξήχθησαν στις 27 Νοεμβρίου 2010 σε 35 
ΕΚΦΕ με τη συμμετοχή 182 σχολείων με 190 ομάδων και 570 
μαθητές. Ο Πανελλήνιος διεξήχθη στις 22 Ιανουαρίου 2011 στο 
ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 29 
μαθητικών ομάδων. 

Κεντρική Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή 
 Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή του ΠΑΝΕΚΦΕ για την EUSO 
2011, αποτελείται από τους:  

 Διονύσιο Σιμόπουλο, Διευθυντή Ευγενιδείου Πλανηταρίου 

 Νικόλαο Τράκα, Αναπληρωτή Καθηγητή, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ 

 Στυλιανό Λιοδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ανόργανης και   
Αναλυτικής Χημείας, ΕΜΠ 

 Βασίλειο Λυκούση, Διευθυντή Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

 Ιωάννη Γάτσιο, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης 

 Κωνσταντίνο Παπαμιχάλη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ανατολικής Αττικής 

 Νικόλαο Ρούμελη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Σύρου, Γ. Γρ/τέα ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτου, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Χανίων 

 Γεώργιο Χαλκιόπουλο, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

 Αγγελική Ζευγουλά, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων 
 
 Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΝΕΚΦΕ για την EUSO 
2011, αποτελείται από τους:  

 Παναγιώτη Μουρούζη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Κέρκυρας, Αντιπρόεδρο 
ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Κωνσταντίνο Καμπούρη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Χαλανδρίου, 
Συντονιστή της EUSO στην Ελλάδα 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για 

τη συμμετοχή στην 9η Ευρωπαϊκή 

Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2011 



- 34 - 

 Γεώργιο Κατσιγιάννη Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Αχαρνών Ταμία ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Φρειδερίκη Μουρατίδου, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Πέλλας , μέλος Δ.Σ. 
ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Ιωάννη Χριστακόπουλο, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλφειας 

 Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Αλίμου 

 Γεώργιο Τουντουλίδη, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νίκαιας 

 Δημήτριο Τσίρο, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Κορίνθου 
 

Αποτελέσματα 
Οι δύο μαθητικές ομάδες που πρώτευσαν στον 3ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό και εκπροσώπησαν την χώρα μας στην 9η Ευρωπαϊκή 
Ολυμπιάδα Επιστημών στην Pardubice της Τσεχίας τον Απρίλιο του 
2011 ήταν: 
 

Σχολή Μωραΐτη 
Βλαζάκη Μυρτώ 
Λυκουρόπουλος Ορέστης 
Πανοπούλου Στέλλα 

2ο Πειραματικό ΓΕΛ 
Αθηνών 

Ανδριόπουλος Φαίδωνας 
Καρτέρης Αντώνιος 
Σεραφειμίδη Αναστασία 
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Θέματα και απαντήσεις στη Φυσική 
 

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2011 
Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισμός στη Φυσική 

22-01-2011 
 

Μέτρηση της αδρανειακής μάζας κινούμενου σώματος  
Κ. Παπαμιχάλης, Ι. Γάτσιος 

 
Περιγραφή - Θεωρητικές προβλέψεις - Σχεδιασμός 

 
Βασικές έννοιες, σχέσεις και διαδικασίες 
Μέση ταχύτητα - Στιγμιαία ταχύτητα - 1ος, 2ος και 3ος νόμος του 
Newton - Αδρανειακή μάζα σώματος - Βαρυτική μάζα σώματος - 
Φωτοπύλη - Χρονόμετρο - Τάση νήματος - Τροχαλία - Γραμμικές 

συναρτήσεις 
 
Στη διάταξη που απεικονίζεται στο σχήμα 1, το αμαξάκι (μάζας Μ) 
και το βαρίδι (m) συνδέονται με μη εκτατό νήμα, που διέρχεται 
από ελαφριά τροχαλία. Στο αμαξάκι είναι κολλημένο χαρτονάκι 

 

 

Σχήμα 1 
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πλάτους Δx. Το αμαξάκι ξεκινά πάντοτε από την ίδια θέση x=0. Το 
βαρίδι κινείται κατακόρυφα, χωρίς να αιωρείται. Τη χρονική 
στιγμή t=Τ, το χαρτονάκι διέρχεται από τη φωτοπύλη, η οποία 
βρίσκεται στη σταθερή θέση x=s. Το χρονόμετρο καταγράφει το 
χρονικό διάστημα Δt, που απαιτήθηκε για να διέλθει το χαρτονάκι 
από τη φωτοπύλη. Η μετατόπιση του αμαξιού στο χρονικό 
διάστημα Δt είναι ίση με το πλάτος Δxτου χαρτονιού.  Η ταχύτητα 
του αμαξιού όταν διέρχεται από τη θέση x=s υπολογίζεται, σε 
ικανοποιητική προσέγγιση, από την τιμή της μέσης ταχύτητας:  
v=Δx/Δt. Η κίνηση του συστήματος των δύο σωμάτων περιγράφεται 
με τις εξισώσεις: 

 

F M a

w F m a

M m a w

 

  

  

 (1) 

όπου Fσυμβολίζει την τάση του νήματος και a την κοινή επιτάχυνση 
των δύο σωμάτων. Έχουμε θεωρήσει ότι οι τριβές είναι αμελητέες.  
Από τις εξισώσεις (1) προκύπτει ότι η επιτάχυνσηa του αμαξιού 
δίδεται από τη σχέση: 

w
a

M m



  (2) 

Βλέπουμε ότι η επιτάχυνση είναι σταθερή. Το αμαξάκι κάνει κίνηση 
ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, χωρίς αρχική ταχύτητα. Τη 
χρονική στιγμή Τ, που διέρχεται από τη φωτοπύλη, η θέση του s και 
η ταχύτητά του v ικανοποιούν τις σχέσεις:  

21
s=

2
a T    (3)  

v a T    (4) 
 
Από τις σχέσεις 2 έως 4, προκύπτει ότι: 

 2 2 s
T M m

w


   (5) 

και 

2 s
T

v


    (6) 
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Από τις σχέσεις 5 και 6 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
1)  Η σχέση 5 μας λέει ότι: εφόσον τα m, s και w διατηρούνται 
σταθερά, το τετράγωνο του χρόνου κίνησης του αμαξιού από την 
αρχική του θέση (x=0) έως τη φωτοπύλη (x=s) είναι γραμμική 
συνάρτηση της μάζας του M. Αν αλλάξουμε τη μάζα Μ του 
αμαξιού, προσθέτοντας σε αυτό μεταλλικές πλάκες, τότε και ο 
χρόνος κίνησής του Τ από την αρχική θέση του μέχρι τη φωτοπύλη 
θα μεταβληθεί σύμφωνα με τη σχέση 5.  
2) Ο χρόνος Τ μπορεί να υπολογιστεί πειραματικά με τη βοήθεια 
της σχέσης 6. Όπου s είναι η θέση της φωτοπύλης ως προς την 
αρχική θέση του αμαξιού και v είναι η ταχύτητα του αμαξιού όταν 
διέρχεται από τη φωτοπύλη. Η τιμή της v υπολογίζεται πειραματικά 
από τη σχέση:  

Δx
v

Δt
    (7) 

όπου το Δx ισούται με το πλάτος του χαρτονιού (Δx=1cm) και 
Δtείναι ο χρόνος που χρειάζεται το χαρτόνι για να διέλθει από τη 
φωτοπύλη. Το χρόνο Δt μετράμε με το ηλεκτρονικό χρονόμετρο 
που είναι συνδεδεμένο με τη φωτοπύλη.  
[Σημείωση: Το χρονόμετρο μετράει το χρόνο Δt, κατά τον οποίο το 
χαρτονάκι διακόπτει τη φωτεινή δέσμη της φωτοπύλης. Στο χρόνο 
αυτό η μετατόπιση του αμαξιού είναι ίση με το πλάτος του 
χαρτονιού: Δx=1cm]  
 
 

Πειραματική διαδικασία 
Όργανα και υλικά: 
1. Αμαξάκι εργαστηρίου.  
2. Μεταλλικές πλάκες, που προσαρμόζονται στο αμαξάκι.  
3. Ζυγός τριπλής φάλαγγας ή ηλεκτρονικός ζυγός με δυνατότητα 

ζύγισης έως 2Kg και ακρίβεια 1g.  
4. Σύστημα μιας φωτοπύλης και ηλεκτρονικού χρονομέτρου.  
5. Χαρτονάκι διαστάσεων 1cmx10cm. Κολλάμε το χαρτονάκι πάνω 

στο αμαξάκι, ώστε η πλευρές των 10cm να είναι κάθετες στον 
άξονα συμμετρίας του αμαξιού. Το χαρτονάκι πρέπει να 
προεξέχει αρκετά από τη μια πλευρά του αμαξιού, ώστε κατά 
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την κίνηση του αμαξιού να μπορεί να διέλθει ελεύθερα από τη 
φωτοπύλη. 

6. Βάση, ράβδος στήριξης, λαβίδα και σύνδεσμος, για τη στήριξη 
της φωτοπύλης.  

7. Ελαφριά τροχαλία με σύστημα στήριξης στον εργαστηριακό 
πάγκο. Η τροχαλία πρέπει να περιστρέφεται με ελάχιστες 
τριβές.  

8. Βαρίδι μάζας 200g με άγκιστρο, ώστε να μπορεί να δεθεί στο 
άκρο κατακόρυφου νήματος (σχήμα 1).  

9. Σανίδι και σφικτήρα τύπου C, για τον προσδιορισμό της αρχικής 
-σταθερής- θέσης του αμαξιδίου. 

10. Νήμα μήκους 1m (περίπου).  
11. Μετρητική χαρτοταινία μήκους ενός μέτρου (σχήμα 1).  
12. Φύλλο μιλιμετρέ.  
13. Σώμα άγνωστης μάζας που μπορεί να αναρτηθεί στο αμαξάκι.  
 
[Όλα τα μεγέθη θα εκφραστούν στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων. 

Προσεγγίσεις: Μάζα Μ: 0,01Kg Θέση s: 0,01m Χρόνος Δt: 

0,0001s Χρόνος T: 0,01s Ταχύτητα v: 0,01m/s Τετράγωνο του 

χρόνου Τ, T2: 0,01s2  Βάρος w: 0,1N] 
 
Σκοπός μας είναι να σχεδιάσουμε το πειραματικό γράφημα Τ2-Μ 
και να το συγκρίνουμε με τη θεωρητική πρόβλεψη (εξίσωση 5).  
A. Ζυγίζουμε το αμαξάκι και καταχωρούμε τη μάζα του στον 

Πίνακα Μετρήσεων. Αφήνουμε το αμαξάκι να κινηθεί όπως 
περιγράφηκε στα προηγούμενα. Με το ηλεκτρονικό 
χρονόμετρο μετράμε το χρόνο Δt που χρειάζεται το χαρτονάκι, 
πλάτους Δx=1cm, να διέλθει από τη φωτοπύλη (η μέτρηση να 
γίνει τουλάχιστον τρεις φορές). Υπολογίζουμε την ταχύτητα v 
και στη συνέχεια το χρόνο Τ. Καταχωρούμε όλες τις τιμές στον 
Πίνακα Μετρήσεων.  

B. Αλλάζουμε τη μάζα του αμαξιού, προσθέτοντας διαδοχικά μία, 
δύο, τρεις, μεταλλικές πλάκες (τις οποίες ζυγίζουμε) και 
επαναλαμβάνουμε κάθε φορά την ίδια διαδικασία (βήμα Α). 
Καταγράφουμε όλες τις τιμές στον Πίνακα Μετρήσεων.  
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C. Συμπληρώνουμε όλα τα κελιά του Πίνακα Μετρήσεων. Σε χαρτί 
μιλιμετρέ τοποθετούμε τα πειραματικά σημεία και 
σχεδιάζουμε το πειραματικό γράφημα Τ2-Μ.    

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Δx=1cm  s=0,4m  g=9,80m/s2 

Μ  Kg Δt  s 
Δx

v
Δt

   m/s T  s T2  s2 
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Επεξεργασία δεδομένων - Ερωτήσεις 
1. Υπολογίζουμε την κλίση κ του πειραματικού γραφήματος και 

από αυτή το βάρος w του βαριδιού που κινείται κατακόρυφα.  
 

κ=___________ (μονάδες S.I.)  
 
w=___________N 
 

2. Ζυγίζουμε το βαρίδι και από τη σχέση βάρους-μάζας, 
υπολογίζουμε το βάρος του w.  

 
m=_________ Kg 
 
w=_________ N 
 

3. Πού οφείλεται η όποια διαφορά μεταξύ των δύο τιμών του 
βάρους w του βαριδιού; [Επιλέγουμε ποιές απαντήσεις είναι 
σωστές και ποιες λάθος] 

a. Στο πείραμα, μεταξύ των σωμάτων της πειραματικής 
διάταξης αναπτύσσονται και δυνάμεις τριβής, οι οποίες 
δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην παραγωγή της θεωρητικής 
σχέσης 5. [ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ] 

b. Κατά τη ζύγιση το βαρίδι είναι ακίνητο, ενώ στο πείραμα 
κινείται: το βάρος του ακίνητου βαριδιού είναι 
μεγαλύτερο από το βάρος που έχει το βαρίδι όταν 
κινείται.  [ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ] 

c. Το θεωρητικό μοντέλο, στο πλαίσιο του οποίου έχει 
παραχθεί η σχέση 5 είναι λανθασμένο. [ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ]  

d. Το ηλεκτρονικό χρονόμετρο μετράει το χρόνο κίνησης του 
αμαξιού από την αρχική θέση του, μέχρι τη φωτοπύλη. 
[ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ] 

e. Ενδεχομένως, η διαφορά των δύο τιμών οφείλεται στο ότι 
ο πάγκος δεν είναι εντελώς οριζόντιος και επίπεδος, με 
συνέπεια το αμαξίδιο να επιταχύνεται από συνιστώσες 
του βάρους του. [ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ] 
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4. Τοποθετούμε πάνω στο αμαξάκι το σώμα Σx άγνωστης μάζας 
mx. Υπολογίζουμε τη μάζα του mx με τη βοήθεια του 
πειραματικού γραφήματος που έχουμε σχεδιάσει, 
ακολουθώντας την ίδια πειραματική διαδικασία.  

 

s  m Δt  s v  m/s T  s T2  s2 

0,4     

 
Μάζα αμαξιού και σώματος Σx: ________ Kg 
 
mx=_______ Kg 

 
5. Ζυγίζουμε το Σx με ένα ζυγό.  
 

m’x=_______ Kg 
 
Υπολογίζουμε την επί τοις εκατό απόκλιση των τιμών mxκαι m’x.   
____________________________________________________   
____________________________________________________   

 
6. Μελετάμε το κείμενο και απαντάμε στις ερωτήσεις: «Οι δύο 

μάζες του σώματος Σx αφορούν δύο διαφορετικά φυσικά 
μεγέθη: Η mxείναι η αδρανειακή μάζα του Σx, δηλαδή το μέτρο 
της αδράνειας του σώματος όταν πάνω του ενεργούν δυνάμεις 
που το επιταχύνουν. Η m’xείναι η βαρυτική μάζα, δηλαδή 
προσδιορίζει το μέτρο της δύναμης με την οποία η γη έλκει το 
Σx (το βάρος του). Ωστόσο, στο πείραμα οι δύο μάζες 
χρησιμοποιούνται αδιάκριτα».  
Α) Πώς τεκμηριώνεται, σύμφωνα με την πειραματική 
διαδικασία, ότι η mx αφορά στην αδρανειακή μάζα και η m’x 
στη βαρυτική μάζα του σώματος;  
___________________________________________________   
___________________________________________________   
___________________________________________________   
___________________________________________________   
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Β) Γιατί μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις δύο μάζες 
αδιακρίτως, σαν να πρόκειται για το ίδιο μέγεθος; 
____________________________________________________   
____________________________________________________   
____________________________________________________   
____________________________________________________   

 
Γ) Σε ποιο ή ποια σημεία της πειραματικής διαδικασίας η 
αδρανειακή και η βαρυτική μάζα των σωμάτων θεωρήθηκε ότι 
είναι ίσες; 
____________________________________________________   
____________________________________________________   
____________________________________________________   
____________________________________________________   
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Αξιολόγηση της άσκησης 

Σύνθεση της πειραματικής διάταξης, σύμφωνα με το 
σχήμα 

1 

Τοποθέτηση του αμαξιδίου στην αρχική θέση του και 
της φωτοπύλης στη θέση s=0,4m 

1 

Κίνηση του αμαξιδίου παράλληλα με τη μετρητική 
χαρτοταινία και με το νήμα  

1 

Το βαρίδι που κινείται κατακόρυφα δεν αιωρείται 1 

Ζύγιση αμαξιδίου και πλακιδίων -Συμπλήρωση της 
πρώτης στήλης του πίνακα μετρήσεων (1 μονάδα για 
κάθε μέτρηση) 

4 

Μέτρηση του χρόνου Δt (1 μονάδα για κάθε μέτρηση) 4 

Υπολογισμός της ταχύτητας v (1 μονάδα για κάθε 
μέτρηση) 

4 

Υπολογισμός του χρόνου Τ και του Τ2 (1 μονάδα για 
κάθε μέτρηση) 

4 

Τοποθέτηση δεδομένων και γενική εικόνα του Πίνακα 
Μετρήσεων  

2 

Κλίμακες, βαθμονόμηση, μονάδες αξόνων γραφήματος 
(2+1+1 μονάδα για κάθε άξονα) 

8 

Τοποθέτηση πειραματικών σημείων στο σύστημα 
αξόνων (1 μονάδα για κάθε σημείο) 

4 

Σχεδίαση πειραματικής ευθείας 2 

Υπολογισμός της κλίσης της πειραματικής ευθείας 2 

Υπολογισμός του βάρους w του βαριδιού μέσω της 
κλίσης 

2 

Υπολογισμός του βάρους w του βαριδιού μέσω ζύγισης 2 

Ερώτηση 1b πολλαπλής επιλογής (2 μονάδες για κάθε 
σωστή επιλογή) 

10 

Μέτρηση της μάζας του άγνωστου σώματος μέσω του 
γραφήματος (Μέτρηση του Δt: 1 μονάδα - Υπολογισμός 

6 
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του v: 1 μονάδα -Υπολογισμός του Τ και του Τ2: 1 
μονάδα - Υπολογισμός του Μ+mx  από το γράφημα 2 
μονάδες - Υπολογισμός του mx: 1 μονάδα) 

Μέτρηση της mx με ζύγιση 1 

Υπολογισμός της /x x xm m m  2 

Απάντηση στην ερώτηση 4Α   3 

Απάντηση στην ερώτηση 4Β 3 

Απάντηση στην ερώτηση 4Γ 3 

Σύνολο μονάδων (Μ) 70 

Βαθμολογία με άριστα το 100 (Β): 100 /70B M   100 
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Ενδεικτικές μετρήσεις και απαντήσεις  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

M  Kg Δt  s v  m/s T  s T^2  s^2 

0.9 0.0101 0.990 0.808 0.653 

1.8 0.0142 0.704 1.136 1.290 

2.7 0.0172 0.581 1.376 1.893 

3.6 0.0195 0.513 1.56 2.434 

4.5 0.0217 0.461 1.736 3.014 

 

  
m=0.2Kg 

Δx=0,01m s=0,4m w  N 

0.01 0.4 1.962 
 

 
 

Ερώτηση 1  
κ=0,652 (SI), w=1,23N 
m=0,200Kg, w=1,96N 
Ερώτηση 3 

Τ2 = 0.652Μ + 0.0974 

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

0 1 2 3 4 5
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1: Σωστή - 2: Λάθος - 3: Λάθος - 4: Λάθος - 5: Σωστή  
 
Ερώτηση 6 
Α) Η m’x προκύπτει από τη ζύγιση του σώματος με ένα ζυγό. Με το 
ζυγό μετράμε το βάρος w του σώματος και στη συνέχεια 
υπολογίζουμε τη βαρυτική μάζα του από τη σχέση w=gm. 
Επομένως το m’x είναι η βαρυτική μάζα του σώματος. Η mx 
εμφανίζεται στο πείραμα ως η αδρανειακή μάζα του σώματος: 
προσδιορίζει πόση θα είναι η επιτάχυνση a που θα αποκτήσει το 
σώμα όταν πάνω του ενεργήσει δύναμη F (σχέση 1).  
Β) Είναι πειραματικό δεδομένο ότι ο λόγος της αδρανειακής μάζας 
προς τη βαρυτική μάζα κάθε σώματος είναι σταθερός (η τιμή του 
εξαρτάται μόνο από το σύστημα των μονάδων). Στο σύστημα 
μονάδων SI η τιμή του λόγου αυτού είναι ίση με 1.  
Γ) α) Οι τιμές της αδρανειακής μάζας Μ που είναι η ελεύθερη 
μεταβλητή στη σχέση 5, υπολογίστηκαν με ζύγιση. β) Η μάζα m του 
βαριδιού στις σχέσεις 1, αφορά στην αδρανειακή του μάζα, ωστόσο 
η τιμή της υπολογίστηκε με ζύγιση.   
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Επισκόπηση 
Οι τοπικοί διαγωνισμοί διεξήχθησαν στις 26 Νοεμβρίου 2011 σε 43 
ΕΚΦΕ με τη συμμετοχή 228 σχολείων με 238 ομάδων και 714 
μαθητές. Ο Πανελλήνιος διεξήχθη στις 21 Ιανουαρίου 2012 στο 
ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 43 
μαθητικών ομάδων. 

Κεντρική Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή 
 Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή του ΠΑΝΕΚΦΕ για την EUSO 
2011, αποτελείται από τους:  

 Διονύσιο Σιμόπουλο, Διευθυντή Πλανηταρίου του Ιδρύματος 
Ευγενίδη 

 Νικόλαο Τράκα, Αναπληρωτή Καθηγητή, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ 

 Στυλιανό Λιοδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ανόργανης και 
Αναλυτικής Χημείας, ΕΜΠ 

 Βασίλειο Λυκούση, Διευθυντή Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

 Χρήστο Γκοτζαρίδη, Σχολικό Σύμβουλο κλ. ΠΕ04  

 Γιώργο Χαλκιόπουλο, Βιολόγο, Συντονιστή της EUSO στην 
Ελλάδα, Υπ. ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας  

 Αγγελική Ζευγουλά, Βιολόγο, Υπ. ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων 

 Ελένη Λιαναντωνάκη, Βιολόγο, συνεργάτιδα του ΕΚΦΕ 
Ανατολικής Αττικής  

 Γιάννη Θάνο, Φυσικό, Υπ. ΕΚΦΕ Καλλίπολης - Πειραιά  

 Κωνσταντίνο Παπαμιχάλη, Φυσικό, Υπ. ΕΚΦΕ Ανατολικής Αττικής 

 Γεώργιο Κατσιγιάννη, Χημικό, ταμία Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. ΕΚΦΕ 
Αχαρνών 

 Νικόλαο Ρούμελη, Χημικό, μέλος Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. ΕΚΦΕ Σύρου 
 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για 

τη συμμετοχή στην 10η Ευρωπαϊκή 

Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 
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 Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΝΕΚΦΕ για την EUSO 
2011, αποτελείται από τους:  

 Γιάννη Χριστακόπουλο, Φυσικό, Υπ. ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλφειας 
ως Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη τους: 

 Κωνσταντίνο Καμπούρη, Φυσικό, Πρόεδρο του Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ, 
Υπ. ΕΚΦΕ Χαλανδρίου 

 Παναγιώτη Μουρούζη, Φυσικό, Αντιπρόεδρο ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. 
ΕΚΦΕ Κέρκυρας,  

 Γιώργο Τουντουλίδη, Φυσικό, Γ.Γ. του Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. ΕΚΦΕ 
Νίκαιας – Πειραιά,  

 Γιάννη Χριστοφή, Φυσικό, συνεργάτη του ΕΚΦΕ Ν. 
Φιλαδέλφειας  

 Νίκο Παπαδημητρόπουλο, Χημικό, συνεργάτη του ΕΚΦΕ Νίκαιας 
- Πειραιά 

 Γιώργο Ευθυμίου, Χημικό συνεργάτη του ΕΚΦΕ Ν. Φιλαδέλφειας 
 

Αποτελέσματα 
Οι δύο μαθητικές ομάδες που πρώτευσαν στον ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό και εκπροσώπησαν την χώρα μας στην 10η Ευρωπαϊκή 
Ολυμπιάδα Επιστημών στο Vilnius της Λιθουανίας τον Απρίλιο του 
2012 ήταν: 
 

Κολέγιο Αθηνών 
Κατερίνα Παπαδήμα 
Νίκος Δοκμετζόγλου 
Νίκος Μαυροκέφαλος 

1ο Λύκειο Αγ. Δημητρίου 
Μαρία Θεοδωροπούλου 
Χρίστος Θωμάτος 
Θεοχάρης Λάμπρου 
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Θέματα και απαντήσεις στη Φυσική 
 

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2012 
Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισμός στη Φυσική 

21-01-2012 
 

Μελέτη της σχέσης αγωγιμότητας - συγκέντρωσης ιοντικού 
διαλύματος 

Κ. Παπαμιχάλης, Ι. Θάνος 
 

Περιγραφή - Θεωρητικές προβλέψεις - Σχεδιασμός 
 
Βασικές έννοιες, σχέσεις και διαδικασίες 
Βολτάμετρο - Ιοντικό διάλυμα - Ηλεκτρική αντίσταση και 
αγωγιμότητα του βολτάμετρου - Συγκέντρωση διαλύματος - 
Περιεκτικότητα διαλύματος % κατ’ όγκο (w/vol) 
 
Σκοπός της άσκησης είναι η πειραματική μελέτη της μεταβολής 
της ηλεκτρικής αγωγιμότητας αραιού διαλύματος άλατος σε 
συνάρτηση με τη συγκέντρωση του διαλύματος, για ορισμένη 
περιοχή τιμών της συγκέντρωσης. Στην άσκηση, η συγκέντρωση 
εκφράζεται ως περιεκτικότητα % κατ’ όγκο (w/vol) του διαλύματος. 
Η σχέση αγωγιμότητας - συγκέντρωσης που προκύπτει από την 
πειραματική διαδικασία, απεικονίζεται με ένα γράφημα. Το 
γράφημα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της συγκέντρωσης 
προπαρασκευασμένου διαλύματος του ίδιου άλατος. Με τον τρόπο 
αυτό ελέγχεται η αξιοπιστία της πειραματικής διαδικασίας.    
 
Αγωγιμότητα ιοντικού διαλύματος - Ο νόμος του Ohm 
Είναι γνωστό ότι ένα ιοντικό διάλυμα είναι αγωγός του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις συμπεριφέρεται 
όπως ένας αντιστάτης, δηλαδή υπακούει στο νόμο του Ohm.  
Σε ένα δοχείο ρίχνουμε μια ποσότητα ιοντικού διαλύματος, για 
παράδειγμα διάλυμα άλατος ορισμένης περιεκτικότητας c, και 
βυθίζουμε στο διάλυμα δύο ίδια μεταλλικά ελάσματα 
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(ηλεκτρόδια). Τότε λέμε ότι έχουμε φτιάξει ένα βολτάμετρο 
(σχήμα 1).   
Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, αν στα ηλεκτρόδια του 
βολτάμετρου εφαρμόσουμε τάση V, τότε από το διάλυμα θα 
διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα I, ανάλογο της τάσης V:  
I G V    (1) 
Η σταθερά G ορίζεται ως αγωγιμότητα του βολτάμετρου. Η 
αγωγιμότητα ισούται με το αντίστροφο της αντίστασης R του 

βολτάμετρου 
1

G
R

 
 

 
 και μετράται σε Ω-1.   

Από τη σχέση 1 είναι φανερό ότι για σταθερή τάση V, το ρεύμα που 
διέρχεται από το βολτάμετρο είναι ανάλογο της αγωγιμότητάςG. 
Επιπλέον, η σχέση 1 μας δείχνει και έναν τρόπο πειραματικού 
υπολογισμού της αγωγιμότητας Gτου βολτάμετρου: Συνδέουμε το 
βολτάμετρο σε κλειστό κύκλωμα που διαρρέεται από ηλεκτρικό 
ρεύμα. Με ένα βολτόμετρο μετράμε την τάση V στους πόλους του 
βολτάμετρου και με ένα αμπερόμετρο το ρεύμα I που διέρχεται 
από αυτό. Τότε η αγωγιμότητα G του βολτάμετρου είναι ίση με το 
λόγο του ρεύματος προς την αντίστοιχη τάση:  

I
G

V
    (2) 

Η αγωγιμότητα βολτάμετρου που περιέχει ιοντικό διάλυμα, 
εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 
1.   Το μέγεθος, τη θέση και τη μορφή των ηλεκτροδίων του 

βολτάμετρου.  
2.   Τη θερμοκρασία του διαλύματος 
3.   Τη συγκέντρωση του ιοντικού διαλύματος 
Αν θέλουμε να μελετήσουμε πειραματικά την αγωγιμότητα του 
βολτάμετρου σε συνάρτηση με έναν από τους παραπάνω 
παράγοντες, πρέπει να φροντίσουμε οι άλλοι δύο, κατά τη 
διάρκεια του πειράματος, να διατηρούνται αμετάβλητοι. Έτσι, για 
να μελετήσουμε την αγωγιμότητα σε συνάρτηση με την 
περιεκτικότητα του διαλύματος, πρέπει να φροντίσουμε ώστε τα 
ηλεκτρόδια του βολτάμετρου να διατηρούνται σε σταθερές 
θέσεις και η θερμοκρασία του διαλύματος να είναι σταθερή. 
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Σύμφωνα με ένα απλό θεωρητικό μοντέλο, μπορούμε να δείξουμε 
ότι η αγωγιμότητα G είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των ιόντων 
που υπάρχουν στο διάλυμα. Έτσι, αν σε νερό βρύσης διαλύσουμε 
μαγειρικό αλάτι και φτιάξουμε ένα διάλυμα περιεκτικότητας c κατ’ 
όγκο (w/vol) ως προς το μαγειρικό αλάτι, τότε σύμφωνα με το 
θεωρητικό μοντέλο, η αγωγιμότητα του βολτάμετρου θα δίδεται 
από τη σχέση: 

0G λ c G     (3) 

όπου: λ σταθερά εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία, το είδος του 
διαλύματος και τον τρόπο κατασκευής του βολτάμετρου και G0 η 
αγωγιμότητα του βολτάμετρου όταν αυτό περιέχει νερό βρύσης. Η 

γραφική παράσταση της συνάρτησης  G f c , σύμφωνα με τη 

σχέση 3, είναι μια ευθεία γραμμή.  
Στην πειραματική διαδικασία, για διαφορετικές τιμές της 
συγκέντρωσης c διαλύματος αλατόνερου, μετράμε την αντίστοιχη 
τιμή της αγωγιμότητας του βολτάμετρου και σχεδιάζουμε το 
πειραματικό γράφημα της αγωγιμότητας G σε συνάρτηση με τη 
συγκέντρωση c. Ελέγχουμε κατά πόσον τα πειραματικά σημεία 
βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία, όπως προβλέπει η θεωρητική 
σχέση 3. 
 

Πειραματική διαδικασία 
Όργανα και υλικά 
1)   Γεννήτρια YB16200. [Ρυθμίσεις: Κυματομορφή AC, Συχνότητα 

1KHz, Ισχύς: PowerON] 
2)   Δύο Πολύμετρα. 
3)   Αντιστάτης 100Ω.  
4)   Βολτάμετρο: Σύστημα ηλεκτροδίων και δοχείου. Απόσταση 

ηλεκτροδίων 4cm 
5)   Διακόπτης μαχαιρωτός. 
6)   Πέντε καλώδια Μπανάνα-Μπανάνα και δύο Μπανάνα-

Κροκόδειλος. 
7)   Ογκομετρικό δοχείο 150-200mL. 
8)   Ένα γυάλινο χωνάκι. 
9)   Πέντε πλαστικά φιαλίδια όγκου 100-150mL. 
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10)   Ογκομετρική φιάλη 100mL.  
11)   Χαρτί millimeter. 
12)   Αριθμομηχανή.  
13)   Χάρακας 20-30cm. 
14)   Μολύβι, στυλό, γόμα.  
 
1.   Παρασκευάζουμε 5 διαλύματα αλατόνερου, όγκου 100mL το 

καθένα, συγκεντρώσεων (w/vol): 1%, 1.5%, 2%, 2.5% και 3% (g 
διαλυμένης ουσίας/100mL διαλύματος).   

2.   Τοποθετούμε τα ηλεκτρόδια του βολτάμετρου παράλληλα 
μεταξύ τους και τα σταθεροποιούμε ώστε η μεταξύ τους 
απόσταση να είναι 4cm. Ρυθμίζουμε τη συχνότητα της πηγής 
στο 1KHz και τη διατηρούμε στην τιμή αυτή σε όλη τη διάρκεια 
του πειράματος.   

3.   Συναρμολογούμε το κύκλωμα που εικονίζεται στο σχήμα 1. [Ο 
ρόλος του αντιστάτη των 100Ω είναι να αποτρέψει την αύξηση 
της θερμοκρασίας του διαλύματος, κατά τη διεξαγωγή του 
πειράματος]  

4.   Αδειάζουμε μέσα στο βολτάμετρο 100mL διαλύματος 

αλατόνερου περιεκτικότητας 1% (w/vol).   

 

Σχήμα 1 
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5.   Πριν κλείσουμε το διακόπτη του κυκλώματος ζητάμε από τον 
επιβλέποντα καθηγητή να ελέγξει την όλη πειραματική 
διάταξη.   

6.   Γυρίζουμε το πλάτος του σήματος της ηλεκτρικής πηγής στη 
μέγιστη τιμή. Μετράμε το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα και 
την τάση στους πόλους του βολτάμετρου. Καταγράφουμε τα 
αποτελέσματα στον πίνακα μετρήσεων. [Η τάση θα μετρηθεί 
σε Volt με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων και το ρεύμα 
σε A, με προσέγγιση τριών δεκαδικών ψηφίων]  

7.   Ανοίγουμε το διακόπτη, αποσυνδέουμε το βολτάμετρο από το 
κύκλωμα και με το χωνάκι ρίχνουμε το διάλυμα μέσα στο 
φιαλίδιο, από το οποίο το πήραμε. Καθαρίζουμε το βολτάμετρο 
με απορροφητικό χαρτί και το ξανασυνδέουμε στο κύκλωμα. 
Επαναλαμβάνουμε τα προηγούμενα βήματα, χρησιμοποιώντας 
όλα τα διαθέσιμα διαλύματα.  

8.   Συμπληρώνουμε όλα τα κελιά του πίνακα μετρήσεων. [Η 
αγωγιμότητα θα υπολογιστεί σε Ω-1  με προσέγγιση τριών 
δεκαδικών ψηφίων]  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

c 
% (g διαλυμένης ουσίας) 

/(100mL διαλύματος) 

V  
Volt 

I 
A 

I
G

V
  

Ω-1 

1    

1,5    

2    

2,5    

3    

 
Επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων 

1. Σε χαρτί millimeter, σχεδιάζουμε σύστημα αξόνων 
περιεκτικότητας (οριζόντιος) και αγωγιμότητας (κάθετος), 
επιλέγοντας τις κατάλληλες κλίμακες. Τοποθετούμε τα 
πειραματικά σημεία, σύμφωνα με τον πίνακα μετρήσεων και 
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σχεδιάζουμε την ευθεία που διέρχεται πλησιέστερα στο 
σύνολο των σημείων.  

2. Επικυρώνεται το θεωρητικό μοντέλο στην περιοχή των τιμών 
της περιεκτικότητας των διαλυμάτων που χρησιμοποιήσαμε; 
[ΝΑΙ - ΟΧΙ]. Αν ΝΑΙ, με βάση την πειραματική ευθεία που 
σχεδιάσαμε, υπολογίζουμε τις σταθερές λ και G0 που 
υπεισέρχονται στη σχέση 3.  
Υπολογισμοί:_________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 

λ=_______  
 

G0=______   
 
3. Υπολογίζουμε πειραματικά τη συγκέντρωση cx του διαλύματος 

άγνωστης περιεκτικότητας, χρησιμοποιώντας την πειραματική 
διάταξη και την πειραματική ευθεία.   
 
Υπολογισμοί: 
 

Τάση V=______Volt   Ρεύμα I=______ A 
 

Αγωγιμότητα G=________ Ω-1 
 

cx=________ 
 

4. Στο βήμα 3 της πειραματικής διαδικασίας αναφέρθηκε ότι ο 
ρόλος της αντίστασης των 100Ω που χρησιμοποιήσαμε στο 
κύκλωμα ήταν να αποτρέψει την αύξηση της θερμοκρασίας του 
διαλύματος. Εξηγούμε το μηχανισμό με τον οποίο 
επιτυγχάνεται αυτό.  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Βαθμολόγηση της άσκησης 
 

Παρασκευή των διαλυμάτων 2x5 μονάδες 0-10  

Συναρμολόγηση του κυκλώματος, με βάση το 
σχήμα 1 

0-4  

Σύνδεση του βολτομέτρου (επιλογή 
ακροδεκτών και θέσης επιλογέα) 

0-2  

Σύνδεση του αμπερομέτρου (επιλογή 
ακροδεκτών και θέσης επιλογέα) 

0-2  

Τοποθέτηση κάθε διαλύματος στο βολτάμετρο: 
-2 μονάδες αν χρειαστεί πρόσθετο διάλυμα 

-  

Μέτρηση και καταγραφή του ρεύματος με την 
απαιτούμενη προσέγγιση (0-1 μονάδες για 
κάθε διάλυμα)  

(0-1)x5  

Μέτρηση και καταγραφή της τάσης με την 
απαιτούμενη προσέγγιση (0-1 μονάδες για 
κάθε διάλυμα)  

(0-1)x5  

Υπολογισμός της αγωγιμότητας για κάθε 
διάλυμα (0-1) 

(0-1)x5  

Μουντζούρες στον πίνακα μετρήσεων: -2 
μονάδες 

-  

Κλίμακες, μονάδες και βαθμονόμηση αξόνων 
γραφήματος: 
3 μονάδες για κάθε άξονα 

2x3  

Τοποθέτηση πειραματικών σημείων στο 
σύστημα αξόνων: 
1 μονάδα για κάθε σημείο 

(0-1)x5  

Σχεδίαση πειραματικής ευθείας  G f c  0-4  

Υπολογισμός της σταθεράς λ 0-4  

Υπολογισμός της σταθεράς G0 0-4  
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Υπολογισμός της περιεκτικότητας του 
άγνωστου διαλύματος:  
Συναρμολόγηση του κυκλώματος: 0-2 
Μέτρηση της τάσης: 0-2 
Μέτρηση του ρεύματος: 0-2 
Υπολογισμός της αγωγιμότητας: 0-2 
Υπολογισμός της περιεκτικότητας από την 
πειραματική ευθεία: 0-4  

0-12  

Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την τιμή 
του παρασκευαστή: 
Σχετικό σφάλμα<10%: 10 
Σχετικό σφάλμα μεταξύ 10 και 15%: 5 
Σχετικό σφάλμα >15%:0 

0-10  

 Απάντηση στην ερώτηση 4 0-12  

Βαθμός=Μονάδεςx100/90  
max=9

0 

ma
x= 

100 
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Ενδεικτικές μετρήσεις και απαντήσεις 
 

c  % (w/vol) I  A V  Volt σ  1/Ω 

0.7 0.071 1.85 0.038 

1.3 0.078 1.13 0.069 

2.0 0.081 0.82 0.099 

2.7 0.083 0.7 0.119 

3.3 0.084 0.61 0.138 

 

 
 
Ερώτηση 2: λ=0.037mL/gΩ  G0=0.018Ω-1.  
 
Ερώτηση 4: Η τάση τροφοδοσίας είναι δεδομένη, περίπου στα 
12Volt. Με την τοποθέτηση της αντίστασης των 100Ω σε σειρά με 
το βολτάμετρο, επιτυγχάνουμε μείωση του συνολικού ρεύματος 
που διαρρέει το κύκλωμα και επομένως, μείωση της θερμότητας 
που μεταφέρεται στο διάλυμα του βολτάμετρου λόγω του 
φαινομένου Joule. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε να 
διατηρείται η θερμοκρασία του διαλύματος σχεδόν σταθερή, κοντά 
στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.      
  

G = 0.037c + 0.018 

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

σ 
1/Ω 

c  %  (gδιαλ. ουσίας/100mL διαλύματος) 
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Επισκόπηση 
Οι τοπικοί διαγωνισμοί διεξήχθησαν στις 8 Δεκεμβρίου 2012 σε 48 
ΕΚΦΕ με τη συμμετοχή 328 σχολείων με 351 ομάδων και 1053 
μαθητές. Ο Πανελλήνιος διεξήχθη στις 19 Ιανουαρίου 2013 στο 
ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 61 
μαθητικών ομάδων. 

Κεντρική Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή 
 Μανώλη Δρυ, Καθηγητή Φυσικής Ε.Μ.Π., ως Πρόεδρο και 

μέλη τους 

 Στυλιανό Λιοδάκη, Καθηγητή Ανόργανης και Αναλυτικής 
Χημείας, ΕΜΠ, 

 Βασίλειο Λυκούση, Διευθυντή Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 

 Γιώργο Χαλκιόπουλο, Βιολόγο, Συντονιστή της EUSO στην 
Ελλάδα,  

 Νίκο Ρούμελη, Χημικό, Σχολικό Σύμβουλο κλ. ΠΕ04, 

 Ελένη Λιαναντωνάκη, Βιολόγο, συνεργάτιδα του ΕΚΦΕ 
Ανατολικής Αττικής,  

 Αθηνά Παπανδρέου, Βιολόγο, συνεργάτιδα του ΕΚΦΕ Δυτικής 
Αττικής, 

 Κωνσταντίνο Παπαμιχάλη, Φυσικό, Υπ. ΕΚΦΕ Ανατολικής 
Αττικής, 

 Δημήτρη Νάκο, Φυσικό, Υπ. ΕΚΦΕ Λάρισας, 

 Γιάννη Γράψα, Χημικό, Υπ. ΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης και 

 Σπύρο Πάγκαλο, Χημικό, συνεργάτη του ΕΚΦΕ Καλλίπολης - 
Πειραιά. 

 Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του ΠΑΝΕΚΦΕ για την EUSO 
2011, αποτελείται από τους:  

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για 

τη συμμετοχή στην 11η Ευρωπαϊκή 

Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 
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 Γιάννη Χριστακόπουλο, Φυσικό, Υπ. ΕΚΦΕ Νέας Φιλαδέλφειας 
ως Πρόεδρο της Επιτροπής, και μέλη τους 

 Κωνσταντίνο Καμπούρη, Φυσικό, Πρόεδρο του Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ, 
Υπ. ΕΚΦΕ Χαλανδρίου, 

 Παναγιώτη Μουρούζη, Φυσικό, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 
ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. ΕΚΦΕ Κέρκυρας,  

 Γιώργο Τουντουλίδη, Φυσικό, Γ.Γραμ. του Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. 
ΕΚΦΕ Νίκαιας – Πειραιά,  

 Χρήστο Δέδε, Φυσικό, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. ΕΚΦΕ 
Δυτικής Αττικής, 

 Σωτήριος Μανδηλιώτης, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. 
ΕΚΦΕ Σερρών 

 Γιάννη Χριστοφή, Φυσικό, συνεργάτη του ΕΚΦΕ Ν. 
Φιλαδέλφειας,  

 Νίκο Παπαδημητρόπουλο, Χημικό, συνεργάτη του ΕΚΦΕ 
Νίκαιας – Πειραιά 

 Γιώργο Ευθυμίου, Χημικό συνεργάτη του ΕΚΦΕ Ν. 
Φιλαδέλφειας 

 

Αποτελέσματα 
Οι δύο μαθητικές ομάδες που πρώτευσαν στον ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό και εκπροσώπησαν την χώρα μας στην 11η Ευρωπαϊκή 
Ολυμπιάδα Επιστημών στο Λουξεμβούργο τον Απρίλιο του 2013 
ήταν: 
 

Πρότυπο Πειραματικό 
Λύκειο Πανεπιστημίου 

Πατρών 

Νίκος Μπούσιας 

Αυγουστίνος Σαραβάνος 

Ορέστης Παρασκευάς 

Β' Τοσίτσειο-Αρσάκειο 
Λύκειο Εκάλης 

Νίκος Αγγελόπουλος 

Θανάσης Γκιργκινούδης 

Προυσαλίδη Θεώνη 
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Θέματα και απαντήσεις στη Φυσική 
 

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2013 
Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισμός στη Φυσική 

19-01-2013 
 

Πειραματική μελέτη λεπτών σφαιρικών φακών 
Κ. Παπαμιχάλης, Δ. Νάκος 

 
Περιγραφή - Θεωρητικές προβλέψεις - Σχεδιασμός 

 
Βασικές έννοιες, σχέσεις και διαδικασίες 
Λεπτός σφαιρικός φακός - Γεωμετρικά χαρακτηριστικά λεπτού 
σφαιρικού φακού - Φωτεινή δέσμη - Κύρια εστία και εστιακή 
απόσταση - Δείκτης διάθλασης υλικού - Είδωλο φωτεινού 
αντικειμένου - Φανταστικά και πραγματικά είδωλα - Η εξίσωση των 
λεπτών σφαιρικών φακών   
 
Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός υπολογισμός των 

 

Σχήμα 1: Το πάχος του φακού είναι D. Η διάμετρος του δίσκου του 

φακού είναι (ΑΒ)=L. Ο φακός στην περίμετρό του έχει πάχος d. 
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γεωμετρικών χαρακτηριστικών λεπτού αμφίκυρτου συμμετρικού 
σφαιρικού φακού, της εστιακής απόστασης (f) και του δείκτη 
διάθλασης (n) του υλικού του φακού, στο πλαίσιο του θεωρητικού 
μοντέλου των λεπτών φακών της γεωμετρικής οπτικής.  

Ελέγχουμε πειραματικά την εξίσωση
1 1 1

p q f
   των λεπτών 

σφαιρικών φακών (σχήμα 3): Για διάφορες τιμές της θέσης p 
φωτεινού αντικειμένου, μετράμε τις αντίστοιχες θέσεις q, όπου 
σχηματίζεται το είδωλό του και σχεδιάζουμε την πειραματική 

ευθεία  y ax b  , όπου 
1

x
p

  και 
1

y
q

 . Από την πειραματική 

ευθεία υπολογίζουμε την εστιακή απόσταση f του φακού.  
 
Α. Λεπτός σφαιρικός φακός 
Ο φακός μας αποτελείται από ένα κομμάτι γυαλιού που 
περικλείεται από δύο σφαιρικές επιφάνειες ίσης ακτίνας R. Ο 
δείκτης διάθλασης του γυαλιού είναι n. Τα βασικά γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά του φακού φαίνονται στο σχήμα 1.  Με την λέξη 
«λεπτός» εννοούμε ότι το πάχος D του φακού είναι πολύ μικρότερο 
της ακτίνας του R: D<<R. Στην περίμετρο του φακού το πάχος του 
γυαλιού είναι d (σχήμα 1). Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΟΟ1 
προκύπτει η σχέση:  

22
2

4 2

L D d
R R

 
   

 
 

από την οποία λύνοντας ως προς R, καταλήγουμε στη: 

 

2

4 4

L D d
R

D d


 


     (1) 

Από τη σχέση 1 μπορούμε να υπολογίσουμε πειραματικά την 
ακτίνα R του φακού, εφόσον μετρήσουμε το πάχος του D, το πάχος 
d στην περίμετρο και τη διάμετρο του δίσκου του φακού L.  
 
Κάθε λεπτή φωτεινή δέσμη που έχει διεύθυνση παράλληλη με τον 
κύριο άξονα του φακού, αφού διαθλασθεί, διέρχεται από ένα 
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συγκεκριμένο σημείο του κύριου άξονα που ονομάζεται κύρια 
εστία του φακού (σχήμα 2). Ο φακός έχει δύο κύριες εστίες που 

βρίσκονται σε συμμετρικές θέσεις ως προς το κέντρο Ο του φακού. 
Η απόσταση κάθε κύριας εστίας από το Ο ονομάζεται εστιακή 
απόσταση (f) του φακού και αποτελεί χαρακτηριστικό του 
γνώρισμα.   
 
Η εστιακή απόσταση του λεπτού φακού σχετίζεται με την ακτίνα R 
και το δείκτη διάθλασης n. Μπορεί να αποδειχθεί θεωρητικά ότι 
ισχύει η σχέση:  

1
2

R
n

f
   (2) 

Η 2 ονομάζεται «εξίσωση του κατασκευαστή» του φακού. 
Παρατηρούμε ότι αν μετρήσουμε την ακτίνα R των σφαιρικών 
επιφανειών του φακού και την εστιακή απόσταση f, τότε από την 
«εξίσωση του κατασκευαστή» μπορούμε να υπολογίσουμε 
πειραματικά το δείκτη διάθλασης n του γυαλιού από το οποίο  έχει 
κατασκευαστεί ο φακός.  
 
Β. Σχηματισμός ειδώλου, σχετική θέση αντικειμένου-ειδώλου. 
Η εικόνα ενός φωτεινού αντικειμένου που σχηματίζεται από ένα 
φακό ονομάζεται είδωλο. Αν είναι δυνατό να προβάλλουμε το 
είδωλο πάνω σε μια οθόνη, τότε το ονομάζουμε πραγματικό. 

 

 

Σχήμα 2: Οι δύο κύριες εστίες Ε1 και Ε2 του φακού, 

απέχουν από το κέντρο του Ο απόσταση f. 
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Αντίθετα, αν είναι αδύνατη η προβολή του σε οθόνη, τότε λέγεται 
φανταστικό.  
Για να σχηματιστεί από το φακό μας πραγματικό είδωλο, πρέπει να 
τοποθετήσουμε το φωτεινό αντικείμενο σε σημείο του κύριου 
άξονα που απέχει από το κέντρο Ο του φακού απόσταση p 
μεγαλύτερη της εστιακής (p>f). Τότε μπορούμε να δούμε με 
ευκρίνεια το ανεστραμμένο είδωλο πάνω σε μία οθόνη που 
τοποθετούμε σε κατάλληλη θέση από την άλλη πλευρά του φακού. 
Με μια μετροταινία μπορούμε να μετρήσουμε την απόσταση q του 
ειδώλου από το κέντρο Ο του φακού. Αν το αντικείμενο βρίσκεται 

σε πολύ μεγάλη απόσταση από το φακό (p∞), τότε το 

αντικείμενο σχηματίζεται πάνω στην κύρια εστία του φακού. Για 
παράδειγμα, το είδωλο του ηλιακού δίσκου σχηματίζεται πάνω 
στην κύρια εστία του φακού.  
Τοποθετούμε ένα μικρό φωτεινό αντικείμενο -για παράδειγμα 
ένα κεράκι- πάνω στον κύριο άξονα του φακού, σε απόσταση p 
από το κέντρο του Ο (p>f). Σε ποια απόσταση q από το Ο, από την 
άλλη πλευρά του φακού, πρέπει να τοποθετήσουμε μια οθόνη για 
να δούμε με ευκρίνεια το είδωλο της φλόγας του κεριού; 
Αποδεικνύεται θεωρητικά ότι μεταξύ των q, p και f ισχύει η 
ακόλουθη σχέση:  

 

Σχήμα 3: Γεωμετρικός σχηματισμός ειδώλου: α) Κάθε ακτίνα παράλληλη 

στον κύριο άξονα, διέρχεται από την εστία Ε1. β) Κάθε ακτίνα που 

διέρχεται από την εστία Ε2, εξέρχεται από το φακό με διεύθυνση 

παράλληλη στον κύριο άξονα. 
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1 1 1

p q f
   (3) 

Η σχέση 3 μπορεί να ελεγχθεί πειραματικά: Αν θέσουμε 
1

x
p

  και

1
y

q
 , τότε από την 3 προκύπτει η εξίσωση:  

1
x y

f
   (4) 

ή: 

1/y x f    

Η εξίσωση 4 μας λέει ότι καθώς μεταβάλλουμε την απόσταση p του 
φωτεινού αντικειμένου από το φακό, μεταβάλλεται και η 
απόσταση του ειδώλου του q, έτσι ώστε το άθροισμα των 
μεταβλητών x και y να διατηρείται σταθερό και ίσο με το 
αντίστροφο της εστιακής απόστασης f του φακού. Επιπλέον, 
παρατηρούμε ότι για x=0, το y ισούται με 1/f  και για y=0, το x 
ισούται με 1/f. Δηλαδή η ευθεία 4 τέμνει τους άξονες Ox και Oy 
αντίστοιχα, στα σημεία x=1/f και y=1/f.  
Ώστε αν για διαφορετικές τιμές της απόστασης p του κεριού από το 
φακό, μετρήσουμε τις αντίστοιχες αποστάσεις q, του ειδώλου της 
φλόγας και σχεδιάσουμε την ευθεία που διέρχεται από τα 

πειραματικά σημεία (x,y), όπου 
1

x
p

  και
1

y
q

 , μπορούμε να 

ελέγξουμε πειραματικά τη θεωρητική σχέση 4 και να υπολογίσουμε 
την εστιακή απόσταση f του φακού.     
 

Πειραματική διαδικασία 
Όργανα και υλικά 
1. Λεπτός σφαιρικός συμμετρικός φακός 
2. Διαστημόμετρο 
3. Μετροταινία   
4. Κεράκι σε αλουμινένιο δοχείο και βάση ύψους 1-2cm 
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5. Χαρτονένια οθόνη  
6. Χαρτί  
7. Χάρακας 30cm, τρίγωνο  
8. Χαρτί μιλιμετρέ  
9. Αριθμομηχανή 
 
Πείραμα 1: Μέτρηση του πάχους D του φακού και του πάχους d 
του γυαλιού στην περίμετρο του φακού. Μέτρηση της διαμέτρου 
L του δίσκου του φακού. Υπολογισμός της ακτίνας R των 
σφαιρικών επιφανειών του φακού. Εκτίμηση της τιμής της 
εστιακής απόστασης f του φακού.  
1. Μετρήστε το πάχος D του φακού και το πάχος d του γυαλιού 

στην περίμετρό του. Μετρήστε τη διάμετρο L του δίσκου του 
φακού. Χρησιμοποιήστε χαρτί, για να μη γδάρετε την 
επιφάνεια του φακού. Υπολογίστε την ακτίνα R των σφαιρικών 
επιφανειών του φακού. Οι μετρήσεις σας να γίνουν σε cm, με 
προσέγγιση 2ου δεκαδικού ψηφίου.  

 
D=________cm  
 
d=________cm  
 
L=________cm 

 

 

 

Σχήμα 4. 
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R=________cm  
 
2. Τοποθετήστε το φακό σε απόσταση 50cm από το αναμμένο 

κεράκι. Βρείτε τη θέση που πρέπει να τοποθετήσετε την οθόνη, 
ώστε να σχηματιστεί ευκρινές (ανεστραμμένο) είδωλο της 
φλόγας και μετρήστε την αντίστοιχη απόσταση q του ειδώλου 
από το φακό (σχήμα 4). Στη συνέχεια απομακρύνατε το φακό 
από το κεράκι, στα 70, 90, 110, 130cm σχηματίζοντας κάθε 
φορά το είδωλο της φλόγας στην οθόνη. Μετρήστε την 
αντίστοιχη τιμή του q και καταγράψτε την στον πίνακα 
μετρήσεων Α.  

 
3. Όσο απομακρύνουμε το κεράκι από το φακό, το είδωλό του 

πλησιάζει στην κύρια εστία και το qτείνει στο f. Για μεταβολή 
του p από p=110cm στο p=130cm, υπολογίστε την αντίστοιχη 
μεταβολή Δq του q, καθώς και την επί τοις εκατό μεταβολή του 

(σ): 
'

Δq
σ

q
  (όπου q’ η τιμή του q που αντιστοιχεί στο 

p=130cm). Εφόσον το σ είναι μικρότερο του 5% μπορούμε να 
κάνουμε την υπόθεση ότι η τιμή του q’ προσεγγίζει 
ικανοποιητικά το f. Με βάση αυτό το συλλογισμό, κάντε μια 
εκτίμηση της τιμής της εστιακής απόστασης του φακού.      

 
Δq=_______cm 
 

'

Δq
σ

q
 ________=______% 

 
f≈q’=_______cm 

 
Πείραμα 2: Πειραματικός έλεγχος της εξίσωσης 4. Υπολογισμός 
της εστιακής απόστασης του φακού και του δείκτη διάθλασης του 
γυαλιού.   
1. Τοποθετήστε το φακό σε απόσταση p=30cm ως προς το κεράκι, 

όπως δείχνει το σχήμα 4. Βρείτε τη θέση της οθόνης, όπου το 
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είδωλο της φλόγας σχηματίζεται με ευκρίνεια. Μετρήστε την 
αντίστοιχη απόσταση της οθόνης από το φακό και καταγράψτε 
τη στον πίνακα Β. Επαναλάβατε την ίδια διαδικασία για όλες τις 
τιμές του p που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πίνακα Β. 
[Οι μετρήσεις των p και q να γίνουν σε cm με προσέγγιση ενός 
δεκαδικού ψηφίου] 
 

2. Συμπληρώστε όλα τα κελιά του πίνακα Β. [Οι υπολογισμοί των 
x και y να γίνουν σε cm-1 με προσέγγιση τριών δεκαδικών 
ψηφίων] 
 

3. Σε χαρτί μιλιμετρέ σχεδιάστε σύστημα ορθογωνίων αξόνων 
(Ο,x,y), επιλέγοντας την ίδια κλίμακα για τους δύο άξονες. 
Τοποθετήστε τα σημεία (x,y), σύμφωνα με τις πειραματικές 
τιμές του πίνακα Β. Σχεδιάστε την ευθεία που διέρχεται 
πλησιέστερα στο σύνολο των πειραματικών σημείων.  
 

4. Προεκτείνατε την πειραματική ευθεία έτσι ώστε να 
προσδιορίσετε τα σημεία τομής της με τους άξονες Ox και Oy. 
Βρείτε τις αλγεβρικές τιμές των σημείων τομής σε κάθε άξονα.  

 
Το σημείο τομής της πειραματικής ευθείας με τον άξονα Οx 
αντιστοιχεί στην τιμή:  
 
α=________cm-1 
 
Το σημείο τομής της πειραματικής ευθείας με τον άξονα Οy 
αντιστοιχεί στην τιμή:  
 
β=________cm-1 

 
5. Σύμφωνα με τη θεωρητική εξίσωση 4, οι τιμές α και β πρέπει να 

είναι ίσες και το αντίστροφο τους ίσο με την εστιακή απόσταση 
του φακού.  

a. Υπολογίστε τη μέση τιμή αμ των α και β: 
2

μ

α β
α
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b. Υπολογίστε τη σχετική απόκλιση λ των πειραματικών τιμών 

σας, με βάση τη σχέση:
μ

α β
λ

α


 . Εκφράστε το λ επί τοις 

εκατό.  
c. Υπολογίστε την τιμή της εστιακής απόστασης fμ από τη 

σχέση αμ=1/fμ.  
 

αμ=_______cm-1 
 
λ=_______=____% 
 
fμ=_______cm 

 
6. Υπολογίστε το δείκτη διάθλασης του γυαλιού από το οποίο έχει 

κατασκευαστεί ο φακός.   
 

n= _______  
 
7. Ταυτίζεται η τιμή fμ που υπολογίσατε για την εστιακή 

απόσταση του φακού από το πείραμα 2 με την τιμή της 
εστιακής απόστασης που βρήκατε στο πείραμα 1;  
(ΝΑΙ - ΟΧΙ).  
Υπολογίστε τη σχετική απόκλιση λ’ των δύο πειραματικών 
τιμών και εκφράστε την επί τοις εκατό:  

μf f
λ

f


  , όπου 

2

μf f
f


  η μέση τιμή των δύο 

πειραματικών τιμών.  
 
λ’=_______=______%  
 
Ποιο τρόπο πειραματικού υπολογισμού της εστιακής 
απόστασης f θεωρείτε περισσότερο αξιόπιστο, και γιατί; 
[Επιλέξτε ποιες απαντήσεις θεωρείτε σωστές και ποιές 
λανθασμένες] 
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a. Το πρώτο πείραμα είναι πιο αξιόπιστο γιατί η απόσταση 
των 130cm του φακού από το κεράκι (αντικείμενο) είναι 
«αρκετά μεγάλη», ώστε το είδωλο να σχηματιστεί ακριβώς 
στην κύρια εστία.  

b. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η εκτίμηση που 
κάναμε για το f στο πρώτο πείραμα είναι αξιόπιστη, γιατί η 
υπόθεσή μας ότι η προσέγγιση Δq/q<5% είναι «καλή» είναι 
υποκειμενική και δεν στηρίζεται σε μαθηματικά 
επιχειρήματα.  

c. Το δεύτερο πείραμα είναι αξιόπιστο διότι επικυρώνει τη 
θεωρητική εξίσωση 3 και από το πειραματικό γράφημα 
προέκυψε η τιμή του f.  

d. Το δεύτερο πείραμα δεν είναι αξιόπιστο διότι η 
πειραματική ευθεία τέμνει τους άξονες στα σημεία (0,α) 
και (β,0), αλλά δεν ισχύει ακριβώς η σχέση α=β, όπως 
προβλέπεται από τη θεωρία.  

e. Κανένα πείραμα δεν είναι αξιόπιστο διότι η εξίσωση 3 δεν 
περιγράφει ικανοποιητικά τους φακούς του εμπορίου, που 
χρησιμοποιήσαμε.  
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

pcm 50 70 90 110 130 

qcm      

 
 

 
 
 
 
 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

p   cm qcm x=1/p  cm-1 y=1/q  cm-1 

30    

35    

40    

45    

50    

60    

70    
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Βαθμολόγηση της άσκησης 

Εργαστηριακές θέσεις: 1 2 3 

Μέτρηση του πάχους D του φακού (DΕΚΦΕ=0,7cm):  
|D-0,7|≤0,05: 2μ - 0,05<|D-0,7|≤0,1: 1μ -  
|D-0,7|>0,1: 0μ 

   

Μέτρηση του πάχους d του γυαλιού, στην 
περίμετρο του φακού (dΕΚΦΕ=0,3cm):  
|d-0,3|≤0,05: 2μ - 0,05<|d-0,3|≤0,1: 1μ -  
|d-0,3|>0,1: 0μ 

   

Μέτρηση της διαμέτρου L του δίσκου του φακού 
(LΕΚΦΕ=6,45cm):  
|L-6,45|≤0,05:2μ - 0,05<|L-6,45|≤0,1: 1μ -  
|L-6,45|>0,1: 0μ 

   

Υπολογισμός της ακτίνας R των σφαιρικών 
επιφανειών του φακού (RΕΚΦΕ=26,5cm):  
|R-26,5|≤1: 2μ - 1<|R-26,5|≤2: 1μ -  
|R-26,5|>2: 0μ 

   

Συμπλήρωση του Πίνακα A: 1μ για κάθε στήλη, 
εφόσον η αντίστοιχη τιμή έχει απόκλιση ±2cm σε 
σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του ΕΚΦΕ. 
Μουτζούρες: -1μ. Μονάδες δίπλα στις αριθ. 
τιμές: -1μ 

   

Εκτίμηση της εστιακής απόστασης του φακού, 
σύμφωνα με το συλλογισμό της δραστηριότητας 
3 του πειράματος 1 (fΕΚΦΕ=26,4cm) 
|f-26,4|≤1,3: 2μ - 1,3<|f-26,4|≤2,6: 1μ -  
2,6<|f-26,4|: 0μ  

   

Συμπλήρωση του Πίνακα Β:  
Αριθμός δεκαδικών ψηφίων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες: 0-2μ 
Σωστός υπολογισμός των τιμών των στηλών 
x=1/p και y=1/q: 0-0,5μ για κάθε κελί. 
Μουτζούρες: -1μ. Μονάδες δίπλα στις αριθμ. 
τιμές: -1μ 
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Επιλογή κλίμακας στους άξονες του γραφήματος: 
2x2μ  
Αναγραφή μεγεθών και μονάδων στους άξονες: 
2x1μ  

   

Τοποθέτηση των πειραματικών σημείων στο 
επίπεδο των αξόνων: 1μ για κάθε σημείο.  

   

Σχεδίαση της πειραματικής ευθείας: 2μ     

Προέκταση της ευθείας και υπολογισμός των 
συντεταγμένων των σημείων τομής της με τους 
άξονες (ερώτηση 4 του πειράματος 2). Δίδονται: 
αΕΚΦΕ=βΕΚΦΕ=0,045cm-1 

|α-0,045|≤0,005: 2μ - 0,005<|α-0,045|≤0,01: 1μ 
- |α-0,045|>0,01: 0μ 
|β-0,045|≤0,005: 2μ - 0,005<|β-0,045|≤0,01: 1μ - 
|β-0,045|>0,01: 0μ 

   

Ερώτηση 5 του πειράματος 2:  
0<λ≤5%: 4μ - 5%<λ≤10%: 3μ - 10%<λ≤15%: 2μ - 
15%<λ≤20%: 1μ - 20%<λ: 0μ 
Υπολογισμός της f (fμΕΚΦΕ=22cm): 
|f-22|≤2,5: 2μ - 2,5<|f-22|≤5: 1μ - 5<|f-22|: 0μ 

   

Υπολογισμός του δείκτη διάθλασης του γυαλιού 
(nΕΚΦΕ=1,6) 
|n-1,6|≤0,2: 2μ - 0,2<|n-1,6|≤0,4: 1μ -  
|n-1,6|>0,4: 0μ 

   

Απάντηση στην ερώτηση 7 του πειράματος 2:  
Υπολογισμός του λ’: 0-1μ 
1μ για κάθε σωστή επιλογή 

   

Σύνολο μονάδων Μ: 0-57    

Αναγωγή στα 100: Μ’=Μx100/57    
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Ενδεικτικές μετρήσεις και απαντήσεις 
 
Μέτρηση της διαμέτρου L του φακού: L=6.5cm 
Πάχος D του φακού: D=0.7cm 
Πάχος της περιφέρειας του φακού: d=0.3cm 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α 

p  cm 50 70 90 110 130 

q  cm 39.2 32.0 29.1 27.5 26.4 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ B 

p q 1/p  cm^-1 1/q  cm^-1 

30 82 0.033 0.012 

35 58 0.029 0.017 

40 47.5 0.025 0.021 

45 42.2 0.022 0.024 

50 38.2 0.020 0.026 

55 36 0.018 0.028 

60 35 0.017 0.029 

70 32 0.014 0.031 
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Με βάση το γράφημα η εστιακή απόσταση του φακού είναι 
f≈22.0cm 
Ο φακός είναι συμμετρικός (R1=R2=R). Η ακτίνα  του φακού 
υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

2

4 4

L D d
R

D d


 


 

Προκύπτει ότι R=26.5cm.  
Ο δείκτης διάθλασης υπολογίζεται από τον «τύπο του 

κατασκευαστή»: 1
2

R
n

f
  Βρίσκουμε: n=1.6 

Ερώτηση 7: a: Λάθος, b: Σωστή, c: Σωστή, d: Λάθος, e: Λάθος 
 
Αναφορές: 
Alonso-Finn, Physics, Addison-Wesley, 1981, sections 27.3, 27.4 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(optics) 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(optics)
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Επισκόπηση 
Οι τοπικοί διαγωνισμοί διεξήχθησαν στις 7 Δεκεμβρίου 

2013 σε 60 ΕΚΦΕ με τη συμμετοχή 386 σχολείων με 426 ομάδων 
και 1278 μαθητές. Ο Πανελλήνιος - στον οποίο συμμετείχαν 79 
μαθητικές ομάδες - διεξήχθη σε δύο φάσεις: στις 18 Ιανουαρίου 
2014, στο Ε.Κ.Φ.Ε.  Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αθήνα και στον οποίο 
συμμετείχαν 49 μαθητικές ομάδες που προκρίθηκαν από τους 
τοπικούς Διαγωνισμούς των ΕΚΦΕ των Περιφερειών Αττικής, 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδος, Κρήτης, 
Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. 
Στις 25 Ιανουαρίου 2014, στο σχολικό συγκρότημα του Ε.Κ.Φ.Ε. 
Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, στον οποίο συμμετείχαν 30 μαθητικές 
ομάδες που προκρίθηκαν από του τοπικούς Διαγωνισμούς των 
Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής 
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης και Ιονίων νήσων. 
 

Κεντρική Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή 
Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή της ΠΑΝΕΚΦΕ για την EUSO 
2014, αποτελείται από τους:  

 Καμπούρη Κωνσταντίνο, Φυσικό, Πρόεδρο του Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ,  

 Χαλκιόπουλο Γιώργο, Βιολόγο, Συντονιστή της EUSO στην 
Ελλάδα,  

 Σακελαρίου Γαριφαλιά, Βιολόγο, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Βοιωτίας  

 Αργυρού Ελευθερία, Βιολόγο, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Θήρας 

 Παπανδρέου Αθηνά, Βιολόγο, συνεργάτιδα του Ε.Κ.Φ.Ε. 
Δυτικής Αττικής, 

 Δόση Σωτήρη, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης, 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για 

τη συμμετοχή στην 12η Ευρωπαϊκή 

Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2014 
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 Θάνο Γιάννη, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Καλλίπολης 

 Φύττα Γιώργο, Φυσικό του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου 
Πανεπιστημίου Πατρών 

 Τσιρτσιρίδου Δέσποινα, χημικό καθηγήτρια Δ.Ε. 

 Πάγκαλο Σπύρο, Χημικό, συνεργάτη του Ε.Κ.Φ.Ε. Καλλίπολης - 
Πειραιά. 

 Παϊζάνου Αλεξάνδρα, Χημικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Τρικάλων  

 Κούτσιανο Αστέριο, Χημικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κοζάνης 

 Καρούτη Θανάση, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης-
Θεσσαλονίκης 

 Νάκο Δημήτρη, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Λάρισας, 

 Καραϊλανίδη Χρήστο, Βιολόγο, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Αλεξανδρούπολης 

 Σαμαρά Πασχάλη, Βιολόγο καθηγητή Δ.Ε.  Σερρών 
 
Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή της ΠΑΝΕΚΦΕ για τον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό, αποτελείται από τους:  

 Γιάννη Χριστακόπουλο, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας, 
Πρόεδρο της Επιτροπής  

και μέλη τους 

 Μουρούζη Παναγιώτη, Φυσικό, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 
ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας,  

 Τουντουλίδη Γιώργο, Φυσικό, Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ, 
Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Νίκαιας – Πειραιά  

 Δέδε Χρήστο, Φυσικό, ταμία του Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. 
Ε.Κ.Φ.Ε. Δυτικής Αττικής 

 ΜανδηλιώτηΣωτήρη , Γεωλόγο μέλος του Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. 
Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών  

 Τσιτοπούλου Ευγενία, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω 

 Παπαδημητρόπουλο Νίκο, Χημικό, συνεργάτη του Ε.Κ.Φ.Ε. 
Νίκαιας – Πειραιά 

 Πιερράτο Θοδωρή, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου 

 Τσακίρη Μαρία, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου Θεσσαλονίκης 

 Γκιγκούδη Αναστασία, Χημικό καθηγήτρια Δ.Ε. Θεσσαλονίκης 
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Αποτελέσματα 
Οι δύο μαθητικές ομάδες που πρώτευσαν στον 6ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό και εκπροσώπησαν την χώρα μας στην 12η Ευρωπαϊκή 
Ολυμπιάδα Επιστημών στην Αθήνα 30 Μαρτίου – 6 Απριλίου 2014 
ήταν: 
 

3ου ΓΕΛ Σερρών 

Αρναούτογλου Φίλιππος 

Γκάγκου Φωτεινή 

Μάλλιος Παντελής 

Λύκειο Σχολής Μωραΐτη 

Αριστομένης Παπαδόπουλος 

Πάρις Παναγιωτόπουλος 

Χλόη Παπαδάκη 
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Θέματα και απαντήσεις στη Φυσική 
 

 
Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2014 

Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισμός στη Φυσική 
18- 01-2014  (Αθήνα) 

 
Βαθμονόμηση πυκνόμετρου 

Ι. Θάνος, Σ. Δόσης  
 

Περιγραφή - Θεωρητικές προβλέψεις - Σχεδιασμός 
 
Βασικές έννοιες, σχέσεις και διαδικασίες 
Πυκνότητα υλικού - Πυκνόμετρο - Αραιόμετρο - Διατομή σωλήνα - 
Άνωση - Συνθήκες ισορροπίας  
 

Βαθμονόμηση πυκνόμετρου. 
 

Υποθέστε ότι εργάζεστε σε εργοστάσιο, που κατασκευάζει όργανα 
μετρήσεων.Το τμήμα που ανήκετε έχει την ευθύνη της 
βαθμονόμησης πυκνόμετρων, αραιόμετρων, αλκοολομέτρων κλπ. 
Έχετε ένα απλό όργανο με μια ισομήκη κλίμακα σε cm και θέλετε 
να το μετατρέψετε σε πυκνόμετρο. Τα όρια της κλίμακας θα σας 
επιτρέψουν να αντιστοιχήσετε πυκνότητες με ελάχιστη τιμή 
περίπου 0,9g/cm3 και μέγιστη 
περίπου 1,2g/cm3. Για τη 
βαθμονόμηση του θα 
μετρήσετε το πόσο βυθίζεται η 
κλίμακα του, σε καθένα από 
πέντε (5) υγρά γνωστής 
πυκνότητας, που σας έχουν 
διαθέσει, μαζί με ένα 
άγνωστης. (Προσοχή! Το 
όργανο είναι ευαίσθητο και 
χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς) 
Αρχικά θα υπολογίσετε την 

ho 

ρo 

ho+h 

ρ 
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πυκνότητα του άγνωστου υγρού με κλασική μέθοδο. 
Αφού ολοκληρώσετε τις μετρήσεις θα σχεδιάσετε διάγραμμα 
αντιστοίχησης των μετρήσεων σας με τις γνωστές πυκνότητες. Με 
τη βοήθεια αυτού του διαγράμματος θα υπολογίσετε ξανά την 
πυκνότητα του άγνωστου υγρού. 
 
Το πυκνόμετρο που εικονίζεται στο σχήμα έχει μάζα m και ο 
σωλήνας έχει εμβαδό διατομής S. Όταν βυθίζεται σε κάποιο υγρό 
ισορροπεί στη θέση όπου η άνωση Α που δέχεται από το υγρό, έχει 
ίδιο μέτρο με το βάρος του Β. 
Αρχικά βυθίζεται σε υγρό πυκνότητας ρo και ισορροπεί σε τέτοια 
θέση, ώστε ο σωλήνας να έχει βυθιστεί κατά ho, ενώ ο συνολικός 
όγκος του βυθισμένου τμήματος είναι Vo. Ισχύει: 

𝐴𝑜 = 𝐵 ⇔ 𝜌𝜊 ∙ 𝑔 ∙ 𝑉𝑜 = 𝑚 ∙ 𝑔 ⇔ 𝜌𝜊 ∙ 𝑉𝑜 = 𝑚                (1) 
 
Στη συνέχεια, το πυκνόμετρο βυθίζεται σε υγρό πυκνότητας ρ και 
ισορροπεί σε τέτοια θέση, ώστε ο σωλήνας να βυθιστεί επί πλέον 
κατά h.Ο συνολικός όγκος του βυθισμένου τμήματος είναι 
V=Vo+S∙h. Ισχύει:  

𝐴 = 𝐵 ⇔ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑉 = 𝑚 ∙ 𝑔 ⇔ 𝜌 ∙ (𝑉𝑜 + 𝑆 ∙ ℎ) = 𝑚  ⇔  

 ⇔ 𝑆 ∙ ℎ =
𝑚

𝜌
  −  𝑉𝑜 ⇔  𝒉 =

𝑚

𝑆
 ∙

𝟏

𝝆
  −

𝑉𝑜

𝑆
(2) 

Η τελευταία σχέση δείχνει ότι η συνάρτηση h(1/ρ) είναι πρώτου 
βαθμού, δηλαδή οι μεταβολές του ύψους που βυθίζεται, είναι 
ανάλογες με το αντίστροφο της πυκνότητας. 
 

Πειραματική διαδικασία 
Υλικά  
Στο εργαστηριακό σας τραπέζι και στο χώρο του εργαστηρίου 
υπάρχουν: 

 Αριθμημένο, χειροποίητο ‘πυκνόμετρο’, με ενσωματωμένη 
κλίμακα σε cm. 

 Βάση δοκιμαστικών σωλήνων. 

 Πέντε (5) μεγάλοι δοκιμαστικοί σωλήνες, που περιέχουν 
υγρά, γνωστής πυκνότητας. 

 Πλαστικό δοχείο με υγρό άγνωστης πυκνότητας. 
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 Ογκομετρική φιάλη των 100ml. 

 Κενός δοκιμαστικός σωλήνας. 

 Πλαστικό καπάκι. 

 Ηλεκτρονικός ζυγός (στο χώρο του εργαστηρίου). 

 
 
 

Σημειώστε τον αριθμό του πυκνόμετρου:_____22____ 
 
1. Υπολογίστε την πυκνότητα του άγνωστου υγρού σε g/cm3. 
Χρησιμοποιήστε: ποσότητα από το υγρό, την ογκομετρική φιάλη 
και το ζυγό του εργαστηρίου. 
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Σημειώστε τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς σας. 
V= ______ 
m= ______ 
ρ= _______ 
 
2. Τοποθετήστε το πυκνόμετρο στο υγρό του 
δοκιμαστικού σωλήνα Α. Χρησιμοποιήστε και το πλαστικό 
καπάκι, ώστε το πυκνόμετρο να μην ακουμπά στα 
τοιχώματα του σωλήνα.  Σημειώστε στον παρακάτω 
πίνακα, το ύψος που βυθίστηκε. Αφαιρώντας το 
'πυκνόμετρο' αφήστε το 3-4sec να στραγγίξει, πριν το 
βυθίσετε στο επόμενο υγρό. Συνεχίστε με τα υπόλοιπα 
υγρά, από το Β μέχρι το Ε, και συμπληρώστε την 4η στήλη 
του πίνακα.  
 
 

1 2 3 4 5 6 

Διάλυμα 
Πυκνότητα 
ρ (g/cm3) 

1/ρ   
(cm3/g) 

Ύψος h1 

(cm) 
Ύψος h2 

(cm) 
Μέσο ύψος h 

(cm) 

Α          (μωβ)      

Β    (γαλάζιο)      

Γ      (κίτρινο)      

Δ(πορτοκαλί)      

Ε     (κόκκινο)      

 
3. Επαναλάβατε τη διαδικασία ξεκινώντας από το υγρό Ε 
μέχρι το Α και συμπληρώστε την 5η στήλη του πίνακα. 
 
4. Υπολογίστε το μέσο ύψος για κάθε διάλυμα και 
συμπληρώστε την 6η  στήλη. 
 
5. Στο  τετραγωνισμένο χαρτί σχεδιάστε το διάγραμμα του 
μέσου ύψους σε συνάρτηση με το αντίστροφο της πυκνότητας 
h=h(1/ρ).  
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6. Με βάση την κλίμακα του πυκνόμετρου σας, ποιες είναι οι 
ακραίες τιμές που θα μετρά; Σημειώστε τους υπολογισμούς σας.  
h=_______      ρ=_______  
h=_______      ρ=_______ 
 
Ελάχιστη: ρmin=_________  
Μέγιστη: ρmax=_________   
 
7. Κάτω από την κλίμακα που σας δίνεται σημειώστε ανά 
0,05g/cm3 τις πυκνότητες, αρχίζοντας από 0,90g/cm3, ώστε να 
αντικατασταθεί η κλίμακα μήκους με την κλίμακα πυκνοτήτων. 
(Σημειώστε όπως στο υπόδειγμα) 

 

 
8. Τοποθετήστε ποσότητα από το άγνωστο υγρό στον κενό 
δοκιμαστικό σωλήνα. Χρησιμοποιώντας το πυκνόμετρο και το 
διάγραμμα που έχετε σχεδιάσει, υπολογίστε ξανά την πυκνότητα 
του άγνωστου υγρού.  
h=______  
Από το διάγραμμα:1/ρ=_______,   ρ=1,0_______ 
 
9. Υπολογίστε το % σφάλμα της μέτρησης της πυκνότητας με 
το πυκνόμετρο, σε σχέση με την πυκνότητα που υπολογίσατε στην 
1η  δραστηριότητα. 
σ=________  
 

10. Υπολογίστε την Άνωση που δέχεται το πυκνόμετρο, όταν 
τοποθετείται στο υγρό με την άγνωστη πυκνότητα. 
Χρησιμοποιείστε τα υλικά που διαθέτετε. (g=10 m/s2) 
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m=________   
Α=________ 
 

11. Όταν το πυκνόμετρο τοποθετείται στο υγρό της μέγιστης 
πυκνότητας, δέχεται άνωση: 

a. μεγαλύτερη  
b. μικρότερη  
c. ίση  

με αυτή που υπολογίσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα.  
 
12. Θέλετε να βοηθήσετε τους χρήστες του οργάνου, ώστε να 
μπορούν να μετρήσουν τις πυκνότητες υγρών, που είναι λίγο 
μεγαλύτερες ή μικρότερες από το πάνω και το κάτω όριο της 
κλίμακας του, αντίστοιχα. Γνωρίζετε ότι κατά την ανάμειξη τέτοιων 
διαλυμάτων, η συστολή του όγκου είναι αμελητέα, για τα όρια των 
μετρήσεων σας. 
Έστω Α το υγρό με τη μεγάλη πυκνότητα και Β με τη μικρή. 
Ο 1ος  συνεργάτης σας προτείνει: Και το Α και το Β να αραιώνονται 
με όγκο αποσταγμένου νερού, ίσο με τον όγκο τους. Η πυκνότητα 
που θα μετρηθεί θα είναι ο μέσος όρος της πυκνότητας του 
άγνωστου υγρού και της πυκνότητας του αποσταγμένου νερού (1 
g/cm3). 
Ο 2ος συνεργάτης σας, συμφωνεί με τον 1ο για το Α υγρό, αλλά για 
το Β προτείνει να αραιώνεται με ίσο όγκο υγρού, γνωστής, 
μικρότερης πυκνότητας. 
Ο 3ος συνεργάτης προτείνει και το Α και το Β να αραιώνονται με ίσο 
όγκο από το υγρό γνωστής, μικρότερης πυκνότητας. 
 Συμφωνείτε με την πρόταση κάποιου συνεργάτη σας;  
 
α) Συμφωνώ με τον 1ο 
β) Συμφωνώ με τον 2ο  
γ) Συμφωνώ με τον 3ο  
δ) Διαφωνώ και με τους τρεις και προτείνω:  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________  
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Βαθμολόγηση της άσκησης 
 

    Αριθμός οργάνου 
Δράσ

τ. 
Μέγιστος 
βαθμός 

Αιτιολόγηση-μόρια      

1 12 

Διαδικασία 7      

|ρ-1|≤0,01 5      

0,01<|ρ-1|≤0,02 3      

|ρ-1|>0,02 0      

2-4 15 

Για κάθε μέτρηση μέσου 
ύψους  x 5 

      

|h-hΕΚΦΕ|≤0,2 cm 3      

0.2<|h-hΕΚΦΕ|≤0,3cm 2      

|h-hΕΚΦΕ|>0,3cm 0      

5 15 

Μετατόπιση άξονα 1/ρ 5      

Κατάλληλη κλίμακα 5      

Σημεία - Ευθεία 5      

6 10 
ρmin για h=12cm 5      

ρmαχ για h=0 5      

7 10 
Αξιολόγηση με το 

διάγραμμα και τον σχετικό 
πίνακα 1 

10      

8 8 

Διαδικασία 3      

|ρ-1|≤0,01 5      

0,01<|ρ-1|≤0,02 3      

|ρ-1|>0,02 0      

9 5 

τύπος 2      

σ%≤1 3      

1<σ%≤2 2      

σ%>2 0      

10 10 

Ζύγιση πυκνόμετρου 4      

Υπολογισμός A=mg 4      

Τιμή 0,07-,0075Ν 2      

11 5 ίση 5      

12 10 Του 1ου 10      
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 100 Βαθμός γραπτού:       

  Βαθμός εργαστηρίου:       

  Σύνολο:       

         
  Μετρήσεις ΕΚΦΕ       

  Άγνωστη πυκνότητα 
ρ=1g/cm3 

      

  Μάζα πυκνόμετρου  
m=7-7,5g 

      

         

ρ 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 

1/ρ 1,18 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,87 0,83 
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Ενδεικτικές μετρήσεις και απαντήσεις 
 
Δραστηριότητα 1 
V=100mL, m=101g 
 
Δραστηριότητες 2 - 4 

1 2 3 4 5 6 

Διάλυμα 
Πυκνότητα ρ 

(g/cm3) 
1/ρ 

(cm3/g) 
Ύψος h1 

(cm) 
Ύψος h2 

(cm) 

Μέσο 
ύψος h 

(cm) 

Α 
(μωβ) 

0,930 1,08 9.50 9.50 9.50 

Β 
(γαλάζιο) 

0,975 1,03 7.80 7.80 7.80 

Γ 
(κίτρινο) 

1,025 0,98 5.80 5.80 5.80 

Δ 
(πορτοκαλί) 

1,085 0,92 3.90 3.90 3.90 

Ε 
(κόκκινο) 

1,155 0,87 1.80 1.80 1.80 

 
Δραστηριότητα 5  

 
 

y = 36.387x - 29.754 

0

2

4

6

8

10

12

0.80 0.90 1.00 1.10 1.20

h
 (

cm
) 

1/ρ (cm3/g) 
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Δραστηριότητα 6 
h=0,4 cm   ρ=1,22 g/cm3 
h=11,5 cm   ρ=0,88 g/cm3 
Ελάχιστη: ρmin=0.88 g/cm3  
Μέγιστη: ρmax=1.22 g/cm3 
 
Δραστηριότητα 7  
 

 
 
Δραστηριότητα 8  
h=6,8cm 
Από το διάγραμμα:1/ρ=1,0 cm3/ g,   ρ=1,0 g/cm3 
 
Δραστηριότητα 9  
σ=(1,01-1)/1,01=0,01 
 
Δραστηριότητα 10  
m=7,1g=0,071kg 
Α=0,71 Ν 
 
Δραστηριότητα 11  
Απάντηση: ίση 
 
Δραστηριότητα 12  
Απάντηση: Συμφωνώ με τον 1ο  
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Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2014 
Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισμός στη Φυσική 

25- 01-2014  (Θεσσαλονίκη) 
 

Διάθλαση του φωτός 
Θ. Καρούτης, Δ.Νάκος 

 
Περιγραφή - Θεωρητικές προβλέψεις - Σχεδιασμός 

 
Βασικές έννοιες, σχέσεις και διαδικασίες 
Φωτεινή δέσμη - Διάθλαση του φωτός - Δείκτης διάθλασης υλικού - 
Νόμος του Snell 
 
Το πρόβλημα 
Ένας φίλος σας βρήκε ένα μικρό, πολύ όμορφο τεμάχιο διαφανούς 
στερεού και ζητά τη γνώμη σας μήπως είναι πολύτιμος λίθος. 
Χαρακτηριστικό φυσικό μέγεθος των διάφανων υλικών και των 
τριών φάσεων είναι ο δείκτης διάθλασης, που στα διάφορα 
εργαστήρια μετρείται με ειδικά όργανα γνωστά ως διαθλασίμετρα. 
Εσείς δεν διαθέτετε τέτοιο όργανο μέτρησης και σκέφτεστε αν 
μπορείτε με τη βοήθεια απλούστερου εργαστηριακού εξοπλισμού, 
όπως αυτός ενός σχολικού εργαστηρίου φυσικών επιστημών, να 
δώσετε αρκετά ικανοποιητική απάντηση στο φίλο σας.  
 
Γενικά το φαινόμενο που συμβαίνει στη διαχωριστική επιφάνεια 
μεταξύ δύο διαφανών μέσων κατά τη διέλευση μιας δέσμης φωτός 
από το ένα διαφανές μέσο στο άλλο ονομάζεται διάθλαση του 
φωτός.  Μια λεπτή δέσμη φωτός, για παράδειγμα μια δέσμη laser, 
όταν συναντήσει τη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων, κατά 
ένα μέρος ανακλάται σύμφωνα με τους νόμους της ανάκλασης και 
κατά το υπόλοιπο μέρος διαθλάται. 
Μια πολύ λεπτή δέσμη φωτός μπορεί να χαρακτηρίζεται και σαν 
ακτίνα φωτός ή φωτεινή ακτίνα. Εφόσον σ’ ένα ομοιογενές μέσο 
μια φωτεινή ακτίνα διαδίδεται ευθύγραμμα, για τη μελέτη των 
φωτεινών ακτίνων διευκολύνει σημαντικά η προσέγγισή τους με 
γεωμετρικές ευθείες. 
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Η διάθλαση του φωτός  περιγράφεται από :  
 Το γεγονός ότι η προσπίπτουσα, η διαθλώμενη και η 

ανακλώμενη ακτίνα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την κάθετη 
στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων στη θέση 
πρόσπτωσης, γνωστό ως επίπεδο πρόσπτωσης. 

 Το νόμο του Snell: 

1 1 2 2ημ ημn θ n θ  (1) 

όπου θ1 και θ2 είναι οι γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης, που 
είναι οι γωνίες που σχηματίζουν με την κάθετη στη 
διαχωριστική επιφάνεια η προσπίπτουσα και η διαθλώμενη 
ακτίνα, αντίστοιχα και n1 και n2 οι δείκτες διάθλασης των 
μέσων 1 και 2, στα οποία διαδίδονται η προσπίπτουσα και η 
διαθλώμενη ακτίνα, αντίστοιχα.  

Αν το μέσο 1 είναι ο αέρας τότε: n11 και η σχέση (1) γράφεται:  

1 2 2ημ ημθ n θ   (2) 

Εφόσον στην περίπτωση που εξετάζουμε, δεν υπεισέρχεται 
διάδοση φωτεινής ακτίνας σε άλλο μέσο με δείκτη διάθλασης 
διαφορετικό από τη μονάδα εκτός από το μέσο 2, μπορεί για το 
δείκτη διάθλασης του μέσου αυτού να αντικατασταθεί το σύμβολο 
n2 με n, οπότε η σχέση (2) γράφεται : 

1 2ημ ημθ n θ   (3) 

Η αρχή λειτουργίας της πειραματικής μας διάταξης παριστάνεται 
στο σχήμα 1. Η δέσμη διοδικού laser, αρκετά λεπτή ώστε να μπορεί 
να θεωρηθεί ακτίνα φωτός με χονδροειδή προσέγγιση, προσπίπτει 
με γωνία πρόσπτωσης θ1 στην πάνω οριζόντια έδρα ΚΛ της 
διάφανης πλάκας ΚΛΜΠ, οπότε κατά ένα μέρος ανακλάται 
σύμφωνα με τους νόμους της ανάκλασης και κατά το άλλο μέρος 
διαθλάται με γωνία διάθλασης θ2. Επειδή η απευθείας μέτρηση 
γωνιών στη διάταξη αυτή είναι αρκετά δύσκολη, θα μετρούνται 
χαρακτηριστικά μήκη και με τη βοήθεια απλών μαθηματικών 
σχέσεων  γεωμετρίας και τριγωνομετρίας θα υπολογίζουμε τα 
ημίτονα των γωνιών θ1 και θ2. Έτσι από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΟΓ 
προκύπτει για τη γωνία πρόσπτωσης θ1 : 
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22

1ημ /θ L h l l     (4) 

και από το ορθογώνιο τρίγωνο ΙΙ΄Δ για τη γωνία διάθλασης θ2 : 
 

   
22

2ημ /θ l l h l l      (5) 

όπου :  
 οι αποστάσεις L και l καθορίζουν τις θέσεις Γ και Δ, αντίστοιχα 

(σχ.1), της κηλίδας της δέσμης laser στο οριζόντιο επίπεδο 
στήριξης της ορθογώνιας γυάλινης πλάκας, όταν η δέσμη laser 
δεν διέρχεται μέσα από την πλάκα και όταν διέρχεται μέσα από 
αυτή, αντίστοιχα, όπως προσδιορίζονται σε σύστημα 
συντεταγμένων με οριζόντιο άξονα Οx που είναι η προβολή της 
ακτίνας laser στο οριζόντιο επίπεδο στήριξης της πλάκας και 
κατακόρυφο άξονα Oy που διέρχεται από επιλεγμένη θέση 
μηδέν (0) του οριζόντιου άξονα, ενώ (l’, h) είναι οι 
συντεταγμένες της θέσης Ι που η δέσμη laser συναντά την πάνω 
οριζόντια έδρα της πλάκας στο σύστημα αυτό συντεταγμένων,   

 H είναι το ύψος της δέσμης laser στο κατακόρυφο επίπεδο που 
διέρχεται από την αρχή των αξόνων Ο  και : 

 

Σχήμα 1: Σχηματική παράσταση της αρχής της πειραματικής διάταξης 
για επαλήθευση του νόμου του Snell σε ότι αφορά τη διάθλαση 
ακτίνας φωτός που διαδίδεται από τον αέρα σε διαφανές στερεό. 
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 h είναι το ύψος της πάνω οριζόντιας έδρας της πλάκας από την 
απέναντί της έδρα που στηρίζεται στον οριζόντιο πάγκο 
εργασίας (μήκη ΜΛ, ΓΙ, ΠΚ στο σχ.1) 

 
Τo μήκος l’  μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια της σχέσης: 

  /l H h L H     (6) 

που προκύπτει από την ομοιότητα των ορθογώνιων τριγώνων ΑΒΙ 
και ΑΟΓ. 
 

Πειραματική διαδικασία 
Διαθέσιμα υλικά 

 Σύστημα ορθοστάτη με παραλληλόγραμμη χυτοσιδερένια βάση, 
σφικτήρες, μεταλλική ράβδο μήκους 50 cm – 60cm, απλή 
μεταλλική λαβίδα και δύο (2) απλούς συνδέσμους 

 Βαθμονομημένη κλίμακα L κατάλληλα επικολλημένη στον πάγκο 
εργασίας που έχει ρυθμισθεί οριζόντιος με ικανοποιητική 
προσέγγιση, κατά μήκος ευθείας γραμμής – άξονα 

 Laser pointer 

 Διάφανη πλάκα διαστάσεων περίπου 10cm x 5cm x 2,5cm 

 Βαθμονομημένη κλίμακα H μήκους περίπου 25cm επικολλημένη 
σε κατάλληλη βάση κατά τρόπο που να μπορεί να τοποθετείται 
σταθερά στον πάγκο εργασίας σε κατακόρυφη διεύθυνση  

 Διαστημόμετρο 

 Φύλλο χαρτιού κουζίνας 
 

Γενικά σημεία προσοχής σχετικά με την ακτινοβολία της 
συσκευής laser 
Η ισχύς της ακτινοβολίας της συσκευής laser που διαθέτετε είναι 
πολύ χαμηλή. Παρόλα αυτά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο να 
μην τοποθετήσετε μάτι σας ούτε τυχόν άλλη ανακλαστική 
επιφάνεια στην πορεία της δέσμης laser. Αυτό ισχύει και για τις 
ανακλώμενες ακτίνες στις έδρες της πλάκας, αν και αυτές είναι 
σημαντικά ασθενέστερες. 
 
1. Ακολουθήστε τα εξής βήματα: 
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1.1. Ανάψτε το φακό laser. Περιστρέψτε προσεκτικά τη μεταλλική 

λαβίδα με τη συσκευή laser γύρω από τον οριζόντιο άξονά της, 
χωρίς να προκαλέσετε μετατόπιση της συσκευής. Παρατηρήστε 
ότι η γωνία που σχηματίζει η δέσμη laser με το οριζόντιο 
επίπεδο του πάγκου εργασίας σας μεταβάλλεται.  
Το ίχνος της ακτίνας laser διαγράφει τη διαχωριστική ευθεία 
γραμμή κλίμακας L – πάγκου εργασίας προς την πλευρά των 
ενδείξεων της κλίμακας (άξονας Οx στο σχήμα 1); ΝΑΙ - ΟΧΙ 
Αν επιλέξατε «ΟΧΙ», σημειώστε τις παρατηρήσεις σας. 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
1.2. Περιστρέψτε κατά μικρή γωνία τη μεταλλική λαβίδα με τη 

συσκευή laser γύρω από τον οριζόντιο άξονα της μεταλλικής 
της ράβδου, χωρίς να μετατοπίσετε τη συσκευή. Στερεώστε τη 
μεταλλική λαβίδα με τη συσκευή laser σε κατάλληλη θέση, 
ώστε η ακτίνα laser να προσπίπτει πλάγια στον άξονα Οx, όπως 
αυτός καθορίζεται στο βήμα 1.1. Μετακινήστε την κλίμακα Η 
κατά μήκος του άξονα Οx και ελέγξτε αν το ίχνος της ακτίνας 
laser στην κλίμακα Η διαγράφει με ικανοποιητική προσέγγιση 
την κατακόρυφη ευθεία της κλίμακας.  Στην περίπτωση αυτή το 
επίπεδο πρόσπτωσης της ακτίνας laser μπορεί να θεωρηθεί 
κατακόρυφο. Επαναλάβατε τη διαδικασία για άλλες δύο θέσεις 
της συσκευής laser(χωρίς αυτή να μετατοπιστεί), στις οποίες η 
ακτίνα laser σχηματίζει διαφορετικές γωνίες με τον άξονα Οx.  
Κατά τις παραπάνω μετακινήσεις της κλίμακας Η (για κάθε μια 
από τις τρεις γωνίες πρόσπτωσης), το ίχνος της ακτίνας laser 
διαγράφει την ευθεία που έχει χαραχθεί στην κλίμακα Η; ΝΑΙ - 
ΟΧΙ 
Αν επιλέξατε «ΟΧΙ», σημειώστε τις παρατηρήσεις σας. 
___________________________________________________   
___________________________________________________   
___________________________________________________   
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1.3. Ελέγξτε αν η αρχή της κατακόρυφης κλίμακας συμπίπτει με το 
οριζόντιο επίπεδο του πάγκου εργασίας σας. 
Σημειώστε τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας για τον 
τρόπο μέτρησης του ύψους από  το οριζόντιο επίπεδο του 
πάγκου εργασίας σας. 
___________________________________________________   
___________________________________________________   
___________________________________________________   

 
1.4. Μετρήστε με τη βοήθεια του διαστημόμετρου το πάχος της 

διάφανης πλάκας που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ως ύψος 
h:  
h = ________  
 
Για να μην «τραυματίσετε» τη διάφανη πλάκα με το 
διαστημόμετρο, κυρίως στις απέναντι λείες και διαφανείς 
έδρες της, συνιστάται να καλύψετε τις έδρες της με χαρτί 
κουζίνας.  

 
Μόλις συμπληρώσετε γραπτά τα παραπάνω σημεία με τις 
απαντήσεις– παρατηρήσεις – μετρήσεις σας, καλέστε τον καθηγητή 
- επιτηρητή σας για να εκτιμήσει την προσπάθειά σας κατά τα 
παραπάνω βήματα, όπως επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν 
δυσλειτουργία προκύψει.  
 
2. Θα εφαρμόσετε πειραματική διαδικασία με βάση τη θεωρητική 

εισαγωγή και τη διάταξη που εικονίζεται στο σχήμα 1, 
προκειμένου να υπολογίσετε πειραματικά ζεύγη τιμών των 
ημιτόνων των γωνιών πρόσπτωσης και διάθλασης. Στη 
συνέχεια, θα σχεδιάσετε την πειραματική ευθεία που 
προβλέπει η σχέση 3 και από την κλίση της θα βρείτε το δείκτη 
διάθλασης του υλικού της διάφανης πλάκας.  
Οι μετρήσεις μηκών στις κλίμακες θα γίνεται με ακρίβεια 1mm 
και εκτίμηση 0,5mm.  

2.1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή laser και τοποθετήστε σταθερά τη 
μεταλλική λαβίδα που τη συγκρατεί, ώστε η ακτίνα laser να 
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προσπίπτει υπό γωνία με το οριζόντιο επίπεδο του πάγκου 
εργασίας σας στον άξονα Οx. Μετρήστε το μήκος L (σχήμα 1) 
και συμπληρώστε το κελί της στήλης L στην πρώτη γραμμή του 
πίνακα 1. 

2.2 Τοποθετήστε σε κατάλληλη θέση την κατακόρυφη κλίμακα 
προκειμένου να μετρήσετε το ύψος H (σχήμα 1) χωρίς να 
μεταβληθεί η γωνία πρόσπτωσης. Περιγράψτε σύντομα την 
επιμέρους σχετική διαδικασία και συμπληρώστε το κελί της 
πρώτης γραμμής στη στήλη Η του πίνακα 1. Αν κρίνετε 
σκόπιμο, συνοδέψτε την περιγραφή με κατάλληλο σχήμα στο 
αμέσως κάτω δεξιά λευκό τμήμα της παρούσας  σελίδας.     

 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

2.3. Τοποθετήστε κατάλληλα τη διάφανη πλάκα πάνω στον 
οριζόντιο πάγκο εργασίας κατά τρόπο που η ακτίνα laser να 
εισέρχεται σε αυτήν στην πάνω οριζόντια έδρα της (σχ.1). 
Μετρήστε το μήκος l, σχετικά με τη νέα θέση της κηλίδας της 
ακτίνας laser και συμπληρώστε το κελί της πρώτης γραμμής 
στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1.  

2.4. Με τη βοήθεια των σχέσεων (6), (4) και (5), υπολογίστε τις 
τιμές των μεγεθών l’, ημθ1 και ημθ2, για τη θέση της κηλίδας 
της ακτίνας laser στην πάνω οριζόντια έδρα της διάφανης 
πλάκας και τα ημίτονα των γωνιών πρόσπτωσης και 
διάθλασης, αντίστοιχα και συμπληρώστε τα κελιά της πρώτης 
γραμμής στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα 1. 

2.5. Απομακρύνετε τη διάφανη πλάκα από την κλίμακα L και 
τοποθετήστε τη στην αρχική της θέση πριν την έναρξη της 
πειραματικής διαδικασίας. Επαναλάβατε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στα παραπάνω στάδια 2.1 έως 2.4 για άλλες 
τέσσερες γωνίες πρόσπτωσης και συμπληρώστε τις υπόλοιπες 
γραμμές του πίνακα 1, μία γραμμή για κάθε γωνία 
πρόσπτωσης. 
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Καλέστε τον καθηγητή - επιτηρητή σας για να εκτιμήσει την 
προσπάθειά σας κατά τα παραπάνω βήματα 2.1 έως και 2.4 που 
οδηγούν στη συμπλήρωση μιας γραμμής του πίνακα 1, όχι κατ’ 
ανάγκη της πρώτης.  
 
3. Παρατίθεται ο πίνακας 1 προς συμπλήρωση των πειραματικών 

αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται 
στο στάδιο 2.  

 

Πίνακας 1 

α/α L (…..) H (…..) l (…..) l’ (…..) ημθ1 ημθ2 

1       

2       

3       

4       

5       

 
4. Χαράξτε τη γραφική παράσταση με άξονες τα ημίτονα των 

γωνιών πρόσπτωσης και διάθλασης στο φύλλο χαρτιού μιλιμετρέ 
που επισυνάπτεται. 

 
5. Να αξιοποιήσετε τη γραφική παράσταση των πειραματικών σας 

δεδομένων για να υπολογίσετε το δείκτη διάθλασης του 
διαφανούς υλικού της πλάκας. 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
6. Συζητήστε με κατάλληλη αιτιολόγηση τυχόν σφάλματα στην 

πειραματική σας διάταξη, στην πειραματική σας διαδικασία και 
την επεξεργασία των πειραματικών σας δεδομένων, όπως επίσης 
και τι θα προτείνατε εκ των υστέρων προκειμένου να τα είχατε 
αποφύγει.  

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Σημείωση 
Στο παρόν φύλλο εργασίας που θα παραδώσετε συμπληρωμένο, θα 
επισυνάψετε και το φύλλο χαρτιού μιλιμετρέ με τη γραφική σας 
παράσταση 
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Αξιολόγηση της άσκησης 
 

Επιμέρους δραστηριότητα/θέμα/ερώτηση 
Βαθμός 
άριστης 

απόδοσης 

 
αρ. Ολογρ. 

Έλεγχος καθετότητας επιπέδου πρόσπτωσης 
δέσμης ακτίνων laser στη διαχωριστική 
επιφάνεια διαφανούς πλάκας – αέρα 
(οριζόντια) καθώς μεταβάλλεται η γωνία 
πρόσπτωσης με παρατήρηση ίχνους της σε 
άξονα : 

  

 κάθετο στην παραπάνω διαχωριστική 
επιφάνεια 

2 Δύο 

 παράλληλο στην παραπάνω διαχωριστική 
επιφάνεια 

3 Τρία 

 Καταγραφή των παραπάνω 
παρατηρήσεων 

3 Τρία 

Έλεγχος αρχής κατακόρυφης κλίμακας 1 Ένα 

Καταγραφή σχετικών παρατηρήσεων 3 Τρία 

Μέτρηση πάχους διάφανης πλάκας 3 Τρία 

Καταγραφή σχετικής μέτρησης  2 Δύο 

Σταθερή τοποθέτηση συσκευής laser και 
προσδιορισμός θέσης κηλίδας της δέσμης laser 
στο επίπεδο του πάγκου εργασίας χωρίς την 
παρεμβολή της διάφανης πλάκας 

2 
Δύο 

 
 

Επιλογή θέσης κατακόρυφης κλίμακας και 
μέτρηση ύψους κηλίδας laser στην κλίμακα 
αυτή με την ίδια διεύθυνση της δέσμης laser 

2 
Δύο 

 
 

Περιγραφή της παραπάνω διαδικασίας  3 Τρία 

Κατάλληλη τοποθέτηση διάφανης πλάκας στον 
πάγκο εργασίας για προσδιορισμό φαινόμενης 
θέσης κηλίδας laser στην οριζόντια κλίμακα 
στον πάγκο εργασίας 

2 
Δύο 

 
 

Συμπλήρωση κελιών πίνακα 1 με μετρήσεις 30. Τριάντα 
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μηκών και υπολογισμούς γωνιών πρόσπτωσης 
και διάθλασης 

 

Χάραξη γραφικής παράστασης με άξονες τα 
ημίτονα των γωνιών πρόσπτωσης και 
διάθλασης 

  

Σημείωση μεγεθών και κλιμάκων στους άξονες 5 πέντε 

Σημείωση πειραματικών σημείων στο φύλλο 
χάραξης της γραφικής παράστασης 

10 
Δέκα 

 

Χάραξη καλύτερης ευθείας  5 πέντε 

Υπολογισμός δείκτη διάθλασης διαφανούς 
υλικού πλάκας με βάση την παραπάνω 
γραφική παράσταση 

  

Συσχέτιση γραφικής παράστασης με τη σχετική 
θεωρία 

5 Πέντε 

Υπολογισμός κλίσης ευθείας στη γραφική 
παράσταση και του παραπάνω δείκτη 
διάθλασης 

7 Επτά 

Συζήτηση τυχόν σφαλμάτων και προτάσεις 
αποφυγής τους   

Σφάλματα στην πειραματική διάταξη 2 Δύο 

Σφάλματα στην πειραματική διαδικασία 3 Τρία 

Σφάλματα στην επεξεργασία των πειραματικών 
μετρήσεων 

3 Τρία 

Προτάσεις αποφυγής των παραπάνω 
σφαλμάτων 

4 Τέσσερα 

 Σύνολο: 100 Εκατό 



- 99 - 

Ενδεικτικές μετρήσεις και υπολογισμοί 
 

Πίνακας 1 

α/α L (cm) H (cm) l (cm) l’ (cm) ημθ1 ημθ2 

1 23,05 19,05 21,55 19,84 0,771 0,541 

2 19,7 17,55 18,35 16,73 0,747 0,523 

3 14,8 14,85 13,65 12,16 0,706 0,490 

4 12,85 13,65 11,85 10,36 0,685 0,491 

5 9,85 11,35 8,9 7,55 0,655 0,454 

 
Γραφική παράσταση με άξονες τα ημίτονα των γωνιών 

πρόσπτωσης (θ1) και διάθλασης (θ2) 

 
 

Κλίση ευθείας (1/n) = 0,7118 
Δείκτης διάθλασης υλικού διάφανης πλάκας (n) = 1.40 
 
Σημείωση: η μέθοδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ότι αφορά την 
ακρίβεια τόσο των αποτελεσμάτων μετρήσεων μηκών, όσο και των 
υπολογισμών (l’, ημθ1 , ημθ2 ). Έτσι ακόμα και η στρογγύλευση σε 
περιορισμένο πλήθος δεκαδικών ψηφίων άλλαζε σημαντικά το 
αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό δόθηκε περισσότερη βαρύτητα στην 
τήρηση της μεθοδολογίας.  

y = 0.7118x - 0.0075 
R² = 0.9629 
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0.46
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Επισκόπηση 
Οι τοπικοί διαγωνισμοί διεξήχθησαν στις 6 Δεκεμβρίου 

2014 σε 59 ΕΚΦΕ με τη συμμετοχή 398 σχολείων με 469 ομάδες και 
1407 μαθητές. Ο Πανελλήνιος - στον οποίο συμμετείχαν 77 
μαθητικές ομάδες - διεξήχθη σε δύο φάσεις: στις 24 Ιανουαρίου 
2015, στο Ε.Κ.Φ.Ε.  Αιγάλεω, στην Αθήνα και στον οποίο 
συμμετείχαν 50 μαθητικές ομάδες που προκρίθηκαν από τους 
τοπικούς Διαγωνισμούς των ΕΚΦΕ των Περιφερειών Αττικής, 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδος, Κρήτης, 
Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. 
Επίσης στις 24 Ιανουαρίου 2015, στο σχολικό συγκρότημα του 
Ε.Κ.Φ.Ε. Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, στον οποίο συμμετείχαν 29 
μαθητικές ομάδες που προκρίθηκαν από του τοπικούς 
Διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, 
Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και Ιονίων νήσων. 
 

Κεντρική Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή 
Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή της ΠΑΝΕΚΦΕ για την EUSO 
2015, αποτελείται από τους:  

 Καμπούρη Κωνσταντίνο, π. Πρόεδρο της ΠΑΝΕΚΦΕ και επίτιμο 
μέλος της, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη τους: 
 
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 Παπαμιχάλη Κωνσταντίνο, Φυσικό, Συντονιστή της EUSO στην 
Ελλάδα,  

 Θάνο Ιωάννη, Φυσικό, Υπ. ΕΚΦΕ Καλλίπολης - Πειραιά 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για 

τη συμμετοχή στην 13η Ευρωπαϊκή 

Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 
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 Ξανθόπουλο Νίκο, Φυσικό, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Πατρών  

 Πάγκαλο Σπύρο, Χημικό, συνεργάτη του Ε.Κ.Φ.Ε. Καλλίπολης - 
Πειραιά 

 Ντούλα Στέφανο, Χημικό, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Αγίων Αναργύρων 

 Φανουράκη Ελευθερία, Βιολόγο, Υπεύθυνη 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

 Αργυρού Ελευθερία, Βιολόγο, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Θήρας 

 Κωνσταντινίδου Καλλιόπη, Βιολόγο, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Σύρου 
 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 Νάκο Δημήτριο, Φυσικό, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Λάρισας 

 Καρούτη Αθανάσιο, Φυσικό, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νεάπολης-
Θεσσαλονίκης 

 Νούση Βασίλειο, Φυσικό, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας 

 Παϊζάνου Αλεξάνδρα, Χημικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Τρικάλων  

 Κούτσιανο Αστέριο, Χημικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κοζάνης 

 Σαμαρά Πασχάλη , Βιολόγο, εκπ/κο Δ.Ε.  Σερρών 

 Νικήτα Βενετία , Βιολόγο , εκπ/κο Δ.Ε.  Θεσσαλονίκης 

 Λαζάρου Δέσποινα , Βιολόγο, συνεργάτη ΕΚΦΕ Νεάπολης 
 
Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή της ΠΑΝΕΚΦΕ για τον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό, αποτελείται από τους:  
ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη  Ευγενία, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. 
Αιγάλεω, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη τους 

 Χριστακόπουλο Ιωάννη, Φυσικό, π. Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νέας 
Φιλαδέλφειας και επίτιμο μέλος της ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Τουντουλίδη Γεώργιο, Φυσικό, π. Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νίκαιας και 
επίτιμο μέλος της ΠΑΝΕΚΦΕ 

 Ζησιμόπουλο Γεώργιο, Φυσικό, Γραμματέα του Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. 
Ε.Κ.Φ.Ε. Αχαΐας-Αιγίου  

 Δέδε Χρήστο, Φυσικό, ταμία του Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. 
Δυτικής Αττικής 

 Βελέντζα Αθανάσιο, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Αμπελοκήπων - Αθήνας 

 Δόση Σωτήρη, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Ηλιούπολης, 

 Μαυροματίδη Ηλία, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης 
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ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 Μουρούζη Παναγιώτη, Φυσικό, Υπεύθυνο Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας, 
Πρόεδρο της ΠΑΝΕΚΦΕ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη τους 

 Μανδηλιώτη Σωτήρη, Γεωλόγο μέλος του Δ.Σ. ΠΑΝΕΚΦΕ, Υπ. 
Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών  

 Πιερράτο Θοδωρή, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου 

 Τσακίρη Μαρία, Φυσικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου Θεσσαλονίκης 

 Γκιγκούδη Αναστασία, Χημικό, Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Τούμπας Θες/νίκης 
 

Αποτελέσματα 
Οι δύο μαθητικές ομάδες που πρώτευσαν στον 7ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό και εκπροσώπησαν την χώρα μας στην 13η Ευρωπαϊκή 
Ολυμπιάδα Επιστημών στo Klagenfurt της Αυστρίας από 26 
Απριλίου μέχρι 3 Μαΐου 2015 ήταν: 
 

Πρότυπο Πειραματικό 
ΓΕΛ Αναβρύτων 

Ιάσων Μηλιώνης 

Δημήτριος Μπράλιος 

Κων/ίνος-Μάριος Λιώσης 

3ο ΓΕΛ Σερρών 

Ζήσης Καμάς ς 

Φωτεινή Κρατούνα 

Αθανάσιος Μούτσιος 
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Θέματα και απαντήσεις στη Φυσική 
 
 

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2015 
Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισμός στη Φυσική 

07-02-2015 
 

Πειραματικός προσδιορισμός του θερμικού συντελεστή 
αντίστασης του χαλκού 

Ι. Θάνος, Κ. Παπαμιχάλης, Ν. Ξανθόπουλος, Κ. Μανουσάκη 
 

Περιγραφή - Θεωρητικές προβλέψεις - Σχεδιασμός 
 
Βασικές έννοιες, σχέσεις και διαδικασίες 
Ηλεκτρικό κύκλωμα - Ηλεκτρική τάση - Ηλεκτρικό ρεύμα - 
Αντίσταση αγωγού - Ηλεκτρική ισχύς - Φαινόμενο Joule - Αρχή 
διατήρησης της ενέργειας - Εξίσωση της θερμιδομετρίας - Θερμικές 
απώλειες 
 
Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός του 
θερμικού συντελεστή αντίστασης του χαλκού και της ειδική 
θερμότητας του νερού. Η διαδικασία στηρίζεται στο φαινόμενο 
Joule, στον ορισμό της αντίστασης και στην αρχή διατήρησης της 
ενέργειας.    
 
Α) Η αντίσταση μεταλλικού αγωγού εξαρτάται από το υλικό, τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αγωγού και τη θερμοκρασία. Αν ρ 
συμβολίζει την ειδική αντίσταση του υλικού, l το μήκος του αγωγού 
και S το εμβαδό της διατομής του, ισχύει:  

l
R ρ

S
   

Πώς μεταβάλλεται η αντίσταση R όταν μεταβάλλουμε τη 
θερμοκρασία του αγωγού; 
Η ειδική αντίσταση του υλικού μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία 
σύμφωνα με τη σχέση: 



- 104 - 

 0
1ρ ρ αθ   

όπουρ0 η ειδική αντίσταση στους 0⁰C, θ η θερμοκρασία σε ⁰C και α 

ο θερμικός συντελεστής αντίστασης του υλικού. Το πηλίκο 
l

S
 

μεταβάλλεται ελάχιστα όταν μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία. 
Επομένως, σε πολύ καλή προσέγγιση, μπορούμε να θεωρήσουμε 
ότι η αντίσταση ενός αγωγού μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία 
σύμφωνα με τη σχέση: 

 0
1R R αθ    (1) 

 
Β) Τμήμα ηλεκτρικού κυκλώματος, που τροφοδοτείται από τάσηV 
και διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι, για χρόνο t, 
καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια 

ηλ
W V I t    

Στην περίπτωση μεταλλικού αγωγού, αυτή η ηλεκτρική ενέργεια 
μετατρέπεται σε θερμότητα που αποδίδεται στο περιβάλλον.  
Αν βυθίσουμε τον αγωγό σε νερό μάζας m, η θερμότητα Q που 
μεταφέρεται στο νερό αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού κατά Δθ, 
σύμφωνα με τη σχέση (εξίσωση της θερμιδομετρίας):  

Q c m Δθ    

όπου cη ειδική θερμότητα του νερού.  
Αν υποθέσουμε ότι ολόκληρη η ηλεκτρική ενέργεια Wηλισούται με 
τη θερμότητα που θερμαίνει το νερό, προκύπτει η σχέση:  

c m Δθ V I t      
 
Μονάδες: ο χρόνος μετρείται σε δευτερόλεπτα (s), η τάση σε Volt 
(V), το ρεύμα σε Ampere (Α), η ενέργεια σε Joule, η μάζα σε 
γραμμάρια (g), η θερμοκρασία σε 0C και η ειδική θερμότητα σε 
Joule/(g.0C) 
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Πειραματική διαδικασία 
 
Σχεδιασμός της πειραματικής διαδικασίας 
Για να ελέγξουμε πειραματικά τη σχέση 1 και να προσδιορίσουμε 
τις τιμές των R0 και α, βυθίζουμε ένα σύρμα χαλκού σε νερό. 
Μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία θ του νερού διοχετεύοντας 
ηλεκτρικό ρεύμα στο σύρμα. Για διαφορετικές τιμές της 
θερμοκρασίας θ, μετράμε την τάση V στα άκρα του σύρματος και 
την ένταση Ι του ρεύματος που διαρρέει το σύρμα. Από τη σχέση 

V
R

I
  υπολογίζουμε την αντίσταση του σύρματος για κάθε τιμή της 

θερμοκρασίας θ. Για να πετύχουμε κάθε φορά ομοιόμορφη 
θερμοκρασία του νερού και του αντιστάτη (σύρματος) ανοίγουμε 
το διακόπτη του κυκλώματος και αναδεύουμε ελαφρά το νερό για 
μερικά δευτερόλεπτα. 

Από την πειραματική ευθεία  R f θ  υπολογίζουμε τα R0 και α.  

 
Πειραματικός προσδιορισμός του θερμικού συντελεστή 
αντίστασης 
Για τη σύνθεση της πειραματικής διάταξης θα χρησιμοποιήσετε τα 
παρακάτω όργανα και υλικά: 
Σύρμα χαλκού, 
διαμέτρου 0,3mm και 
μήκους περίπου 12m, με 
κατάλληλους ακροδέκτες. 
Βολτόμετρο. 
Αμπερόμετρο. 
Θερμόμετρο.  
Χρονόμετρο. 
Διακόπτη. 
Τροφοδοτικό συνεχούς 
τάσης. 
Καλώδια. 
Μονωτικό ποτηράκι. 
 

Πραγματοποιήστε τη διάταξη του σχήματος 1. 

 
 

Σχήμα 1 
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Οι μετρήσεις όλων των μεγεθών [τάση (V), ρεύμα (I), 
θερμοκρασία (θ), κλπ] να γίνουν με ακρίβεια τριών σημαντικών 

ψηφίων 
 
Προσθέστε στο ποτηράκι νερό μάζας m=100g. [Φροντίστε να 
καλυφτεί πλήρως η συρμάτινη «μπάλα» χαλκού από το νερό]  
 
Καλέστε τον επιβλέποντα καθηγητή να ελέγξει το κύκλωμα και να 
θέσει σε λειτουργία το τροφοδοτικό. Πριν κλείσετε το διακόπτη 
του κυκλώματος, ρυθμίστε την τάση του τροφοδοτικού στα 9Volt, 
την οποία δεν μεταβάλλουμε κατά την πειραματική διαδικασία.  
 
Κλείστε το διακόπτη του κυκλώματος και παρατηρήστε την άνοδο 
της θερμοκρασίας του νερού. Μόλις η θερμοκρασία του νερού 
αυξηθεί κατά 2 έως 30C,  ανοίξτε το διακόπτη και αναδεύοντας 
ελαφρά το ποτήρι (προσοχή: δεν χτυπάτε καφέ!), περιμένετε 10-
15s, μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του νερού.  
 
Θεωρήστε τη θερμοκρασία αυτή ως αρχική και σημειώστε τη στον 
πίνακα μετρήσεων (αντιστοιχεί στην πρώτη μέτρηση). Κλείστε το 
διακόπτη και ταυτόχρονα θέστε σε λειτουργία το χρονόμετρο. 
Μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα από το κλείσιμο του διακόπτη 
σημειώστε τις ενδείξεις του βολτομέτρου και του αμπερομέτρου 
και καταγράψτε τις στην πρώτη γραμμή του πίνακα μετρήσεων.  
Μετά από 2min, ανοίξτε το διακόπτη. Αναδεύοντας ελαφρά το 
ποτήρι, περιμένετε 10-15s, μέχρι να σταθεροποιηθεί η 
θερμοκρασία σε μια τιμή, την οποία θα γράψετε στη δεύτερη 
γραμμή του πίνακα μετρήσεων. Μηδενίστε το χρονόμετρο.  
 
Επαναλάβατε την ίδια διαδικασία μέχρι να συμπληρωθούν όλες οι 
γραμμές του πίνακα.  
Προσοχή 
Στην πέμπτη και τελευταία μέτρηση, αφού σημειώσετε τη 
θερμοκρασία του νερού, κλείστε το διακόπτη και στα επόμενα 2-3 
δευτερόλεπτα σημειώστε τις τιμές της τάσης και της έντασης του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Μόλις πάρετε τη μέτρηση, ανοίξτε αμέσως 



- 107 - 

το διακόπτη. Δηλαδή στην τελευταία μέτρηση φροντίζουμε ώστε ο 
χρόνος λειτουργίας του κυκλώματος είναι σχεδόν μηδενικός (δείτε 
την τελευταία γραμμή του πίνακα μετρήσεων).   
 

Επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων 
1. Υπολογίστε την τιμή της αντίστασης για κάθε τιμή τάσης (V)–

έντασης (I) και συμπληρώστε την αντίστοιχη στήλη του πίνακα 
μετρήσεων.  
 

2. Τοποθετήστε τα πειραματικά σημεία (θ,R) στο μιλιμετρέ χαρτί, 
επιλέγοντας την κατάλληλη κλίμακα.  

Χαράξτε την πειραματική ευθεία  R f θ . 

 
3. Από τη γραφική παράσταση υπολογίστε την τιμή της 

αντίστασης R0στους 0⁰C και στη συνέχεια τον θερμικό 
συντελεστή αντίστασης α του χαλκού. [Καταγράψτε τους 
υπολογισμούς σας] 
__________________________________________________   
__________________________________________________  
 
Αντίσταση στους 0⁰C: Ro=_______  
 
Θερμικός συντελεστής αντίστασης α του χαλκού α=________ 

 
4. Υπολογίστε την αντίσταση του σύρματος στους 100⁰C.  

___________________________________________________   
___________________________________________________  
 
Αντίσταση στους 100⁰C: R100=_______  

 
5. Υπολογίστε την ηλεκτρική ενέργεια ΔW V I Δt    που 

καταναλώνει ο αντιστάτης κάθε δύο λεπτά λειτουργίας του 
κυκλώματος και γράψτε τη στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 
μετρήσεων.  
Υπολογίστε τη συνολική ηλεκτρική ενέργεια Wηλ. που 
κατανάλωσε το χάλκινο σύρμα.  
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_________________________________________________   
_________________________________________________  
 
Wηλ.=_______Joule 

 
6. Θεωρώντας ότι όλη η ηλεκτρική ενέργεια στον αντιστάτη, 

μετατράπηκε σε θερμότητα που την απορρόφησε το νερό, 
υπολογίστε την ειδική θερμότητα cτου νερού.   
___________________________________________________   
___________________________________________________  
 
c=_________J/g0C 

 
7. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ειδική θερμότητα του νερού 

είναι cβιβλ.=4,18J/g0C. Υπολογίστε τηv επί τοις εκατό 
(%)απόκλιση σ της πειραματικής τιμής c ως προς την τιμή της 
βιβλιογραφίας. 
__________________________________________________   
__________________________________________________  
 
σ=_________% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

αριθμός 
μέτρησης 

Διάρκεια 
V 

Volt 
I   
A 

Ηλεκτρική ενέργεια 

ΔW V I Δt    
Joule 

θ 
0C 

R   
Ω 

1η Δt=2min      

2η Δt=2min      

3η Δt=2min      

4η Δt=2min      

5η ~0min      
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Αρνητική βαθμολόγηση στο εργαστήριο 

Αιτία 
Αρνητικός 

βαθμός 

ομάδα 
1 

ομάδα 
2 

ομάδα 
3 

Κλίση επιβλέποντα 
ναι 0    

όχι -5 

Ζύγιση νερού 

σωστή 0    

βοήθεια -1 

λάθος -3 

Κύκλωμα 

σωστό  0    

βοήθεια -3 

λάθος -5 

Τροφοδοτικό 9V 
ναι  0    

όχι έως -3 

θ,V, I (σε σωστό 
χρόνο) 

ναι 0    

όχι έως -3 

Ανάδευση 
σωστή 0    

λάθος έως -3 

Συνεργασία 

άριστη 0    

μέτρια -2 

κακή -5 

Ταχύτητα μετρήσεων 

μεγάλη 0    

μέτρια -2 

μικρή -5 

Καταστροφή οργάνου -20    

Νέα  ποσότητα νερού -2    

Κακή διευθέτηση πάγκου έως  -5    

Σύνολο    

 
 
 
 
 
 

Βαθμολόγηση φύλλου εργασίας 
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Συμπλήρωση πίνακα 
(στήλες V,I,θ,R) 

αιτία 
ομ. 
1 

ομ. 
2 

Συμπλήρωση 
πίνακα (στήλες 

V,I,θ,R) 

Διάγραμμα 

10 

V 2 5x0,4   

I 2 5x0,4   

θ 3 5x0,6   

R 3 5x0,6   

Διάγραμμα 
Υπολογισμοί από 

διάγραμμα 
30 

Άξονες 10 

Μεταφορά       4   

Βαθμονόμηση 4   

Μονάδες          2   

Σημεία 10 5x2   

Ευθεία 10 Χάραξη, προέκταση   

Υπολογισμοί από 
διάγραμμα 

R100 
15 

Ro 5    

α 10 
κλίση            5   

κλίση/ Ro    5   

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 

10 Υπολογισμός 10   

Ηλεκτρική 
Ενέργεια  C νερού 

15 
στήλη W 10 5x2   

συνολική 5    

C νερού 
Απόκλιση σ% 

15 
Υπολογισμός 10   

απόκλιση<10%   5,                >25%   0   

Σύνολο γραπτού 5 Υπολογισμός 5   

Σύνολο εργαστηρίου   

 
 
Παρατηρήσεις 

 Οι θερμοκρασίες πρέπει να έχουν περίπου τις ίδιες Δθ ανά 
μέτρηση. Αν  η μια από την άλλη έχουν διαφορά μεγαλύτερη 
από 10-15%, φαίνεται ότι έχει γίνει λάθος χρονομέτρηση. 

 Σε λάθη στους αριθμητικούς υπολογισμούς ή στα σημαντικά 
ψηφία αφαιρούνται μέχρι 20%.  
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Ενδεικτικές μετρήσεις και απαντήσεις 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

αριθμός 
μέτρησης 

Διάρκεια 
V 

Volt 
I A 

Ηλεκτρική ενέργεια 

ΔW V I Δt    
Joule 

θ0C R Ω 

1η Δt=2min 9.1 2,6 2839,2 20,7 3,50 

2η Δt=2min 9 2,53 2732,4 27,1 3,56 

3η Δt=2min 9,1 2,49 2719,1 33,4 3,65 

4η Δt=2min 9,1 2,44 2664,5 39,5 3,73 

5η ~0min 9,1 2,4  45,1 3,79 

 

 
Ερώτηση 2:  Αντίσταση στους 0⁰C: Ro=3,23 Ω 
Θερμικός συντελεστής αντίστασης α του χαλκού α=4 10-3grad-1 
Ερώτηση 3: Αντίσταση στους 100⁰C: R100=4,52Ω  
Ερώτηση 4:  Wηλ.=10955,2Joule 
Ερώτηση 5:   c=4,49J/g0C 
Ερώτηση 6:   σ=7,41%  

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

0 10 20 30 40 50

R 
 

Ω 

θ  C 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων 
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών  

ΠΑΝΕΚΦΕ 

Ιστορικό – Δράσεις  

Με την νομοθετική κατοχύρωση των ΕΚΦΕ προέκυψε η 
αναγκαιότητα για την δημιουργία ενός επιστημονικού σωματείου 
που θα προβάλει τις δράσεις των ΕΚΦΕ και θα δημιουργήσει ένα 
δίκτυο συσπείρωσης, προβολής και κατοχύρωσης στη συνείδηση 
των εκπαιδευτικών της καινοτόμου υποστηρικτικής δομής των 
ΕΚΦΕ σε Πανελλήνιο επίπεδο. Έτσι δημιουργήθηκε το 2003 ή 
Πανελλήνια ένωση των Υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων 
Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ). 

Η ΠΑΝΕΚΦΕ είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει: 

1. την υποστήριξη, προβολή και προώθηση των αιτημάτων των 
Υπευθύνων ΕΚΦΕ για την αναβάθμιση και σωστή λειτουργία των 
ΕΚΦΕ 
2. τη διάδοση και προβολή του έργου των ΕΚΦΕ 
3. την προώθηση ενεργά με τη δράση της κάθε προσπάθεια για 
την ένταξη της πειραματικής πρακτικής στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών στη Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση 
Μέλη της ΠΑΝΕΚΦΕ μπορούν να γίνουν οι Υπεύθυνοι και 
Συνεργάτες των ΕΚΦΕ μετά από εγγραφή και καταβολή ετήσιας 
συνδρομής. 
 
Ιστορική αναδρομή  
Το 2004 κατατίθεται στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών το 1ο 
καταστατικό της ΠΑΝΕΚΦΕ με σήμα του σωματείου την 
προσωπογραφία του Αρχιμήδη και ορίζεται προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή. Το 2005, με την έγκριση του καταστατικού εκλέγεται και 
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το 1ο Δ.Σ. Το 2008 μετά από σχετική τροποποίηση, προκύπτει το 2ο 
καταστατικό. 

 
Τρεις από τους προέδρους της ΠΑΝΕΚΦΕ, (από αριστερά) Νίκος 
Παπασταματίου, Τζένη Τσιτοπούλου, Κώστας Καμπούρης, σε αναμνηστική 
φωτογραφία κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου διαγωνισμού EUSO2014 

Από το 2005 μέχρι σήμερα, η ΠΑΝΕΚΦΕ εκτός της υποστήριξης, 
προβολής και προώθησης των αιτημάτων των Υπευθύνων ΕΚΦΕ για 
την αναβάθμιση και τη σωστή λειτουργία των ΕΚΦΕ, προωθεί 
ενεργά με τη δράση της κάθε προσπάθεια για την ένταξη της 
πειραματικής πρακτικής στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση καθώς και τη διάδοση και προβολή 
του έργου των ΕΚΦΕ. Απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθεί 
γύρω από την ΠΑΝΕΚΦΕ και τα ΕΚΦΕ μια ενεργή κοινότητα 
εκπαιδευτικών που αγαπούν το πείραμα και το εντάσσουν στη 
διδασκαλία τους. 

Δράσεις ΠΑΝΕΚΦΕ 

Οι σημαντικότερες δράσεις της ΠΑΝΕΚΦΕ από τη δημιουργία της 
είναι:  
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1. Η διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Η διδασκαλία της Φυσικής 
στο Γυμνάσιο μέσα από τα νέα Βιβλία» το Σεπτέμβριο του 2008 στο 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 
2. Η διοργάνωση «Διαδραστικής Έκθεση Πειραμάτων Φυσικών 
Επιστημών» με θέμα «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Διαδραστικών 
Μοντέλων Πειραματισμού με Ανακυκλώσιμα Υλικά» στην Έδεσσα 
τον Φεβρουάριο του 2011 με συμμέτοχη 28 ΕΚΦΕ. 
3. Η διοργάνωση ημερίδας τον Ιούνιο του 2011 στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου στην Αθήνα και στην Εστία Επιστημών στη Πάτρα.  

o Διαδραστική Έκθεση Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών από 
τα ΕΚΦΕ Αττικής στην Αθήνα και των ΕΚΦΕ των 
Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 
στην Πάτρα 

o Ημερίδας με θέμα: «Μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης 
της Πειραματικής Πρακτικής» 

4. Η οργάνωση ειδικής Συνεδρίας στο πλαίσιο κάθε Πανελληνίου 
Συνεδρίων της ΕΕΦ στη Λάρισα (2008), Πάτρα (2010), Καμένα 
Βούρλα (2012), Ναύπλιο (2014) με την παρουσίαση προτάσεων 
ένταξη του πειράματος στη διδασκαλία των Φ.Ε. 
5. Η συνδιοργάνωση με Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία 
(Ελ.Ασ.Ετ.), ειδικής ημερίδας για εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο των 
εργασιών του 9ου και 10ου Πανελληνίου Αστρονομικού Συνεδρίου 
της Ελ.Ασ.Ετ. τον Σεπτέμβριο του 2009 στην Αθήνα και του 2011 
στα Γιάννενα 
6. Η συμμετοχή ως συνδιοργανωτής στα Πανελλήνια συνέδρια 
της «Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη 
διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» στη Σύρο και την Βέροια. 
7. Η διοργάνωση κάθε χρόνο από το 2007 του «Πανελληνίου 
Διαγωνισμού της ΠΑΝΕΚΦΕ» για την επιλογή των δυο τριμελών 
μαθητικών ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκής 
Ολυμπιάδας Φυσικών Επιστημών – EUSO 
8. Η συνδιοργάνωση από το 2012 με την Ελληνική Ομάδα 
Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων των MASTERCLASSES 
(Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές 
Λυκείου) 
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9. Η διοργάνωση της 12ης Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Φυσικών 
Επιστημών – EUSO2014 στην Αθήνα τον Απρίλιο 2014 
(www.euso2014.eu) 
10. Η διοργάνωση Διημερίδας των Μελών της ΠΑΝΕΚΦΕ τον 
Ιούλιο του 2014 στην Αθήνα 

 
Μέλη της ΠΑΝΕΚΦΕ κατά τη διάρκεια της 12ης Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας 
Φυσικών Επιστημών EUSO2014 

 

 

http://www.euso2014.eu/

