Π. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ

Βήµα 2: Υπόθεση

Επιστηµονική µέθοδος
Η Φυσική για να µελετήσει ένα φαινόµενο εφαρµόζει
την λεγόµενη επιστηµονική µέθοδο.
Η επιστηµονική µέθοδος αποτελείται από τα εξής
βήµατα:
Βήµα 1: Παρατήρηση

Παράδειγµα:αγγίζοντας τα
Χρησιµοποιώντας τις αισθήσεις µεταλλικά µέρη µιας
µας παρατηρούµε ένα φαινόµενο. θερµάστρας ή σόµπας
αισθανόµαστε ότι καιόµαστε
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∆ιερευνήστε αν ο χρόνος πτώσης των σωµάτων
Πείραµα, σε απόλυτο κενό
εξαρτάται από:
– Βάρος
– Ύψος
– Επιφάνεια

•Με το πείραµα ελέγχουµε αν οι υποθέσεις µας είναι σωστές ή
λανθασµένες
•Το πείραµα είναι επανάληψη ενός φυσικού φαινοµένου που γίνεται
σε µικρογραφία στο εργαστήριο.

Παράδειγµα: κρατώντας δύο κουταλάκια
ένα µεταλλικό και ένα πλαστικό, τα οποία
βυθίζοµε σε ζεστό νερό, παρατηρούµε ότι
ζεσταίνονται µόνο τα δάκτυλα που κρατάνε
το µεταλλικό κουταλάκι.

Έτσι επιβεβαιώνουµε ότι οι υποθέσεις
µας είναι ορθές.
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•

∆ιερεύνηση χρόνου πτώσης των σωµάτων
Πειράµατα πτώσης από το
πύργο της Πίζας.

Μεταλλική και χάρτινη
µπάλα πέφτουν πέφτουν
σχεδόν ταυτόχρονα

Βλέπουµε ότι το το φτερό
και το µήλο πέφτουν
ταυτόχρονα

9 Συµπέρασµα: ο χρόνος πτώσης ενός σώµατος,
δεν εξαρτάται από το βάρος του σώµατος

Βήµα 3: Πείραµα

Πείραµα, Γαλιλαίου

Εφαρµογή: επιστηµονικής µεθόδου
•

• Η θερµότητα διαδίδεται από τη πηγή µε κάποιο τρόπο σε διάφορα
υλικά (π.χ. µέταλλα).
• Όµως σε διάφορα υλικά δεν µεταδίδεται (π.χ. Πλαστικά)

3

9 Συµπέρασµα: ο χρόνος πτώσης ενός σώµατος, όταν δεν
υπάρχει αέρας (κενό) δεν εξαρτάται από το βάρος του
σώµατος
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Μέτρηση µήκους

Ασκήσεις

Μονάδες µήκους:

• Σελίδα 17:
5, 6 , 7, 9, 11.

• Χιλιοστόµετρο (mm)
•Εκατοστόµετρο (cm) = 10 mm
•Μέτρο (m) = 100 cm
•Χιλιόµετρο (Km) = 1000 m = 1000 x 100 cm

Γιατί έχουµε πολλές µονάδες µέτρησης;
Ανάλογα µε τις διαστάσεις του αντικειµένου
χρησιµοποιούµε και την ανάλογη µονάδα.
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Μέτρηση Χρόνου (time)
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Μέτρηση όγκου (Volume)

Παράδειγµα:

Litre = 1000 cm3

• ∆ιάρκεια µέρας-νύκτας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
σαν µονάδα το ηµερονύκτιο.

•Ένας κύβος όγκου ενός κυβικού
εκατοστού cm3

• Κλεψύδρα όργανο που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι για
την µέτρηση του χρόνου.

• είναι περίπου όπως ένα ζάρι

Μονάδες χρόνου:
• ∆ευτερόλεπτο (s)

Όργανα χρόνου:

• m3 = I000 Litre

Χρονόµετρα -ρολόγια

• m3 = I000 Litre =1000 x 1000 cm3

• Λεπτό (min)=60 s
• Ώρα (h)= 60 min =60 x 60 s =3600 s
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Α) Μέτρηση όγκου κανονικού
σχήµατος(σελ. 21)

B) Μέτρηση όγκου ακανόνιστου
σχήµατος(σελ. 21)
Βήµα 1 :Τοποθετούµε
υγρό στον ογκοµετρικό
σωλήνα και µετρούµε
τον όγκο του Vυ=60 ml

γ

α

β

Τύπος :

Βήµα 2 : Τοποθετούµε το
στερεό στο σωλήνα και
µετρούµε το νέο όγκο
Vυσ=80 ml

Όγκος = Μήκος x Πλάτος x Ύψος
V=αβγ
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•Όργανο µέτρησης µάζας:
– Ζυγός
– Ηλεκτρονική ζυγαριά

•Ορισµός: Μάζα είναι η ποσότητα της ύλης που
περιέχεται σε κάποιο σώµα ( Ο αριθµός των µορίων ή ατόµων
που περιέχονται στο σώµα)

•∆ιαπίστωση:όσο πιο εύκολα µπορεί να κινηθεί (ή να
σταµατήσει ) κάποιο σώµα τόσο µικρότερη είναι η µάζα
του.
– Παράδειγµα : πιο δύσκολα µπορεί να σταµατίσει ένα
φορτηγό αυτοκίνητο, απ’ ότι ένα αυτοκίνητο ιδιωτικής
χρήσης.
¾ Άρα το φορτηγό έχει µεγαλύτερη µάζα.

Vσ=Vυσ-Vυ
80-60=20ml
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Μέτρηση µάζας (mass)

Βήµα 3 :όγκος του
στερεού Vσ θα είναι η
υψοµετρική διαφορά
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• Μονάδες
– Χιλιόγραµµο (Kg) / International System (IS)
– Γραµµάριο (g)
– Αντιστοιχία
1 Kg = 1000 g

• Ιδιότητες µάζας
– Η µάζα είναι παντού η ίδια, ανεξάρτητα από τον τόπο που την
µετρούµε.
– ∆ηλαδή αν ζυγίσουµε ένα σώµα στη παραλία, στη κορυφή του
Τροόδους ή στη Σελήνη η µάζα είναι παντού η ίδια.
12
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Μέτρηση βάρους (weight)
• Ορισµός: Βάρος είναι η δύναµη µε την οποία η Γη έλκει
τα σώµατα προς το κέντρο της. (Όπως ο µαγνήτης έλκει τα

•Όργανο µέτρησης
βάρους:

•Μονάδες
–Newton (N)

–∆υναµόµετρο

διάφορα µέταλλα)

• Από τι εξαρτάται το βάρος:
–όσο πιο µεγάλη είναι η µάζα ενός σώµατος τόσο πιο
µεγάλο είναι το βάρος του.
–όσο πιο µεγάλο είναι το υψόµετρο του σηµείου στο
οποίο γίνεται η µέτρηση τόσο πιο µικρό είναι το βάρος.
–Από τη µάζα του πλανήτη στον οποίο βρισκόµαστε
– Παράδειγµα : το βάρος ενός σώµατος στη παραλία θα
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είναι µεγαλύτερο απ’ ότι στην κορυφή του Τροόδους.

Πως µεταβάλλεται το βάρος
Μάζα

100 Kg 0 N

Σελήνη

100 Kg 160 N
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Μάζα 1 Kg έχει βάρος περίπου 10 Newton (N)

Ορισµός της πυκνότητας

Βάρος

∆ιάστηµα

Αντιστοιχία µάζας - βάρους
(επιφάνεια της Γης)

Σύµφωνα µε το προηγούµενο πείραµα για κάθε υλικό
το πηλίκο της µάζας δια του αντιστοίχου όγκου είναι
σταθερό.
• Ορισµός πυκνότητας : η πυκνότητα ενός υλικού
ορίζεται σαν το πηλίκο της µάζας δια του
αντιστοίχου όγκου
 Τύπος :
– d : πυκνότητα

Πυκνότητα =
Γη

100 Kg 1000 N
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m
d=
V

Μάζα
Ογκος

Μονάδα: →

Kg
m
3
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Μέτρηση πυκνότητας (density)

Άσκηση πυκνότητας

Βήµα 1: µετρήσεις

Όγκος = V = 40-30 = 10 cm3

Μάζα = m= 25 g

Βήµα 2: υπολογισµοί

Πυκνότητα =d =

m 25
= 2.5 g
=
cm 3
V 10
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Χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες του σχήµατος υπολογίστε
I.

Τη µάζα, τον όγκο και τη πυκνότητα του υγρού

II. Τη µάζα, τον όγκο και τη πυκνότητα της πέτρας
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Πυκνότητες σωµάτων (βιβλίο σελ. 25)

“ΕΥΡΗΚΑ” του Αρχιµήδη
Πως ο Αρχιµήδης
ανακάλυψε ότι η
κορόνα δεν είναι
καθαρός χρυσός;

Επειδή η νέα κορόνα
εκτόπισε µεγαλύτερο
όγκο νερού, συµπέρανε
ότι έχει κατασκευασθεί
από κάποιο µείγµα
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Το νερό έχει µεγαλύτερη Ο υδράργυρος είναι το υγρό
πυκνότητα από το πάγο µε την µεγαλύτερη πυκνότητα
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Ερωτήσεις
• Ποιά η διαφορά µεταξύ βάρους και µάζας ως
προς:

Θεµελιώδη-παράγωγα φυσικά
µεγέθη
•Θεµελιώδη µεγέθη

– Όργανα µέτρησης
– Μονάδες µέτρησης
– Μεταβολή τοποθεσίας

• Ποιό µέγεθος αντιστοιχεί στη ποσότητα:
– αναψυκτικού που περιέχεται στη µπουκάλα
– ψωµιού που αγοράζουµε από το φούρνο
– που είναι κρίσιµο για την ασφαλή κίνηση ενός
ανελκυστήρα

•Παράγωγα µεγέθη,µεγέθη που παράγονται από τα
θεµελιώδη
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Ασκήσεις
• Σελίδα 30:
– 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20
• Φυλλάδιο (φυσικά µεγέθη)
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