
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ: Β1 

 

 

 

 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
 

 



 

 

 

 

 

ΗΦΑΙΣΔΙΟ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 

Ζθαίζηεην είλαη ε αλνηρηή δίνδνο από ην εζσηεξηθό ηεο γεο πνπ 

επηηξέπεη ηελ εθξνή ή έθξεμε ξεπζηώλ πεηξσκάησλ θαη αεξίσλ 

από ην εζσηεξηθό καλδύα ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ θινηνύ 

ηεο γεο κε κνξθή ιάβαο. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγία ελόο βνπλνύ, ην νπνίν ζηε θαζεκεξηλή γιώζζα 

νλνκάδνπκε εθαίζηεην.  

 

To 1915 o γεσιόγνο Αfred Wegener πξόηεηλε πσο ν θινηόο ηεο 

γεο απνηειείηαη από 7 κε 8 πιάθεο ηηο νπνίεο   νλόκαζε   

ηεθηνληθέο. Δθεί πνπ ζπγθξνύνληαη δεκηνπξγνύληαη νξνζεηξέο, 

γίλνληαη ζεηζκνί θαη ππάξρεη έληνλε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα. 

Σν επηζηεκνληθό θαηεζηεκέλν ηεο επνρήο ηνπ αληέδξαζε 

αξλεηηθά απέλαληη ζηελ ζεσξεία ηνπ σζηόζν ην 1950 

απνδείρηεθε πσο ν Wegener είρε δίθαην θαη θαλέλαο δελ 

κπνξνύζε λα έρεη ηελ παξακηθξή ακθηβνιία γηα ηελ ζεσξεία 

ηνπ. Με ηελ θίλεζε ησλ πιαθώλ έρνπκε κηα αλαγέλλεζε ηνπ 

πιαλήηε καο. Σν εθαίζηεην είλαη ην κνλαδηθό θαηλόκελν ζηνλ 

θόζκν πνπ δεκηνπξγεί έδαθνο. Σα εθαίζηεηα κειεηά έλαο 

ηδηαίηεξνο ηνκέαο ηεο επηζηήκεο ηεο Γεσινγίαο, ε 

Ζθαηζηεηνινγία, ε νπνία αζρνιείηαη γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ην θαηλόκελν ηνπ εθαηζηείνπ.  

 

ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΜΑΓΔΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 
ΘΔΜΑ 1ν 

 

 

ΗΦΑΙΣΔΙΑ 
 

 



 

 

 

ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΜΑΓΔΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 
ΗΦΑΙΣΔΙΑ 
 

 

ΘΔΜΑ 1ν 

 

 
ΣΑ ΗΦΑΙΣΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα   είλαη έλα θπζηθό θαηλόκελν 

ην νπνίν εθδειώλεηαη ζε  δηάθνξεο  πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε 

καο αιιά θαη ζηελ Διιάδα. Πξηλ από πεξίπνπ 25 κε 30 εθ. 

ρξόληα είρακε εθαηζηεηαθή ζηελ Β.Διιάδα, κεηά κεηαηόπηζε 

πξνο ην λόην θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Λήκλνπ-Μπηηιήλεο πξηλ 

20 εθ. ρξόληα κέρξη ηελ ζεκεξηλή κνξθή πνπ βξίζθεηαη ζην 

λόηην Αηγαίν πνπ απνηειείηαη ην εθαηζηεηαθό ηόμν (εηθόλα) 

ηνπ Ν.Αηγαίνπ (Κόξηλζνο-Μέζαλα-Μήινο-αληνξίλε-

Νίζπξνο). Ζ  Διιάδα είλαη κηα από ηηο πην εθαηζηεηνγελήο θαη 

ζεηζκνγελήο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. 

 

ΙΣΟΡΙΚΔ ΔΚΡΗΞΔΙ 
 
 160.000 π.Υ.: Έθξεμε εθαηζηείνπ θαη δεκηνπξγεία ηεο 

Νηζύξνπ. 

 1630 π.Υ.: Έθξεμε ηνπ εθαίζηεηνπ ηεο αληνξίλεο. 

 79 κ.Υ.: Έθξεμε ηνπ δηάζεκνπ εθαίζηεηνπ ηνπ 

Βεδνύβηνπ. 

 1669:  Έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Αίηλαο.(Ηηαιία) 

 1783: Έθξεμε εθαηζηείνπ ζην Skaptar ηεο Ηζιαλδίαο. 

 1883: Δμεξξάγε ην εθαίζηεην Κξαθαηόα ζηελ Ηλδνλεζία. 

 1950: Δμεξξάγε πάιη ην εθαίζηεην ηεο 

αληνξίλεο.(εηθόλα) 

 1980: Δμεξξάγε ην εθαίζηεην ηεο Αγ.Διέλεο ζηελ 

Ακεξηθή. 

 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ... 

   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

   Ο ζθνπόο ηνπ  πεηξάκαηνο είλαη λα δείμνπκε κηα πξνζνκνηώζεη       

ελόο εθαηζηείνπ πνπ εθξήγλεηαη. Σν πείξακα αξρίδεη αθνύ 

ηνπνζεηήζνπκε όια ηα πιηθά ζε ζσζηέο δνζνινγίεο κέζα ζην 

δνρείν. ηε πξαγκαηηθόηεηα ην κείγκα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε 

αληηζηνηρεί ζηε ιαβα. Έπεηηα βνεζάκε ηελ ππεξρείιηζε κε ειάρηζην 

αλαθάηεκα. Σν αλαθάηεκα αληηζηνηρεί ζην ζεηζκό πνπ πξνθαιείηε 

από ηηο  εθαηζηηνγελείο πιάθεο. Σέινο  έρνπκε ηελ επηζπκεηή 

πξνζνκνίσζε κηαο εθαηζηεηαθήο έθξεμεο. 

   ΤΛΙΚΑ 

   Γηα ηε δεκηνπξγία καθέηαο: 

    

1) 2 θνκκάηηα μύινπ      

2) 4  μπιόβηδεο   

3) αζηάξη κεηάιινπ   

4) θόια πιαθηδίσλ   

5) κπνπθάιη   

6) βεξλίθη πέηξαο    

7) ρξώκα πιαζηηθό 

     

   Γηα ηε δεκηνπξγία ‘’Έθξεμεο’’: 

      

1) θαζαξηζηηθό πηάησλ 

2) λεξό 

3) μύδη 

4) ρξώκα (βάκκα ησδίνπ) 

5) καγεηξηθή ζόδα 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         ΒΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΗΦΑΙΣΔΙΟΤ 

1) Αθνύ καδέςνπκε όια ηα πιηθά μεθηλάκε ηελ θαηαζθεπή 

βηδώλνληαο    ηα δπν θνκκάηηα μύινπ έηζη ώζηε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα γσλία θαη αζηαξώλνπκε.  

2) πλερίδνπκε ηελ θαηαζθεπή θηηάρλνληαο ηε βάζε ηνπ 

βνπλνύ από πέηξεο.  

3) ηε ζπλερεία ηνπνζεηνύκε κε ην κπνπθάιη ζην θέληξν 

ηεο πιάηεο ηνπ μύινπ θαη ζπλερίδνπκε ηελ 

αλνηθνδνκήζεη ηνπ βνπλνύ κέρξη ην ζηόκην ηνπ 

κπνπθαιηνύ. 

4) Αθνύ ηειεηώζνπκε ηελ αλνηθνδνκήζεη ηνπ βνπλνύ, 

ζρεδηάδνπκε από ην πίζσ κέξνο ηνπ βνπλνύ πσο 

ιεηηνπξγεί έλα εθαίζηεην. 

     BHMATA   ‘’ΔΚΡΗΞΗ’’ ΗΦΑΙΣΔΙΟΤ 

1) Βάδνπκε ην θαζαξηζηηθό πηάησλ ζην κπνπθάιη. 

2) Ρίρλνπκε ην λεξό πνπ ρξεηάδεηαη ζην κπνπθάιη. 

3) Ρίρλνπκε ην μύδη. 

4) Ρίρλνπκε βάκκα ησδίνπ ώζηε λα πάξεη ην ρξώκα ηεο 

ιάβαο. 

5) Βάδνπκε κε ζσζηή δνζνινγία ηε ζόδα ώζηε λα γίλεη ε 

επηζπκεηή   έθξεμε – ππεξρείιηζε. 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΜΑΓΔΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 
ΘΔΜΑ 1ν 

 

 

ΗΦΑΙΣΔΙΑ 
 

 



ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΜΑΓΔΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 

ΘΔΜΑ 2ν 

 

 

ΣΟ ΑΛΟΤΜΙΝΟΥΑΡΣΟ ΠΟΤ ΥΟΡΔΤΔΙ 
 

ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ 
 
Μνξθή ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεηαη από έλα ζώκα ζε έλα άιιν 
ιόγσ ηεο ύπαξμεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο. ηελ πιήξε θαη 
αθξηβή έλλνηα ηνπ όξνπ θηάζακε κόλν όηαλ έγηλε δπλαηόλ λα 
απνδεηρηεί πεηξακαηηθά θαη ζεσξεηηθά ε ηζνδπλακία κεηαμύ ηεο 
ζεξκόηεηαο θαη ελέξγεηαο. Ζ ζεκειίσζε ηεο ηζνδπλακίαο ηεο 
ζεξκόηεηαο κε ηηο άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο έγηλε από ην Βξεηαλό 
θπζηθό Σδέηκο Σδάνπι. 
 
Γελ κπνξεί πνηέ λα ζεσξεζεί όηη απνζεθεύεηαη ζε έλα ζώκα. 

ιεο νη ρεκηθέο νπζίεο απνξξνθνύλ ηελ ελέξγεηα ππό κνξθή 

ζεξκόηεηαο θαη ηελ απνζεθεύνπλ ππό κνξθή εζσηεξηθήο 

ελέξγεηαο, ε νπνία κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο θηλεηηθή θαη 

δπλακηθή ελέξγεηα ησλ αηόκσλ θαη ησλ κνξίσλ πνπ απνηεινύλ ην 

ζώκα. 



 

ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΜΑΓΔΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 

ΣΟ ΑΛΟΤΜΙΝOΥΑΡΣΟ ΠΟΤ ΥΟΡΔΤΔΙ 
 
 

 

ΘΔΜΑ 2ν 

 

 
ΣΙ ΤΝΔΒΗ  

 

ζν πην δεζηό είλαη ην ζεξκαληηθό ζώκα ηόζν πην γξήγνξα 

πεξηζηξέθεηαη ην αινπκηλόραξην καο. 

 

 

 

 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΞΗΓΗΗ 

 
 
Καζώο ζεξκαίλεηαη ν αέξαο πάλσ από ηα θεξάθηα, 
δηαζηέιιεηαη θαη γίλεηαη πην αξαηόο. Έηζη ν πην δεζηόο αέξαο 
σζείηαη πξνο ηα πάλσ, αλακεηγλύεηαη κε ηνλ πην θξύν αέξα 
θαη δεκηνπξγείηαη ξνή ζεξκόηεηαο. 
 
Σα ζεξκά αλνδηθά ξεύκαηα αέξα πνπ δεκηνπξγνύληαη  πάλσ 
από ην θεξί παξαζύξνπλ ην αινπκηλόραξην ζε έλαλ ηξειό 
ρνξό!  
 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ... 

ΤΛΗΚΑ 

-έλα αινπκηλόραξην 

-κηα θισζηή 

-έλα κνιύβη 

-έλα ςαιίδη 

-θεξηά  

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1.Κόβνπκε έλα θύθιν από αινπκηλόραξην κε ην ςαιίδη  

Εσγξαθίδνπκε κία ζπείξα πάλσ ζην   αινπκηλόραξην 

 

2.Υαξάδνπκε κε έλα κνιύβη ή κε έλα αηρκεξό 

αληηθείκελν κηα ζπείξα  

ζην εμσηεξηθό ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Κόβνπκε κε ην ςαιίδη ηελ ζπείξα θαη ζην έλα άθξν  

πεξλάκε κηα ιεπηή θισζηή 

 

4.Αλ βάινπκε ηε ισξίδα πάλσ από αλακκέλα θεξάθηα 

πεξηζηξέθεηαη 

 



ΝΔΡΟΜΤΛΟ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ πδξνθίλεησλ κεραληζκώλ γηλόηαλ κέζσ 
κηθξνύ ή κεγάινπ πδξνηξνρνύ (θηεξσηήο), όξζηα ή νξηδόληηα 
ηνπνζεηεκέλνπ, ηνλ νπνίν κε δηάθνξνπο ηξόπνπο πεξηέζηξεθε 
ε δύλακε ηνπ θηλνύκελνπ λεξνύ. Οη όξζηνη πδξνηξνρνί 
θαζηεξώζεθαλ σο «ξσκατθνί», δηόηη ε εμάπισζή ηνπο έγηλε ζην 
ξσκατθό θξάηνο, Από ην λεξό κπνξνύκε λα εθκεηαιιεπηνύκε 
ελέξγεηα δύν κνξθώλ: ηελ θηλεηηθή, απηή πνπ έρεη ην λεξό όηαλ 
θηλείηαη, θαη ηε δπλαηόηεηα, απηή πνπ δίλεη όηαλ κεηώλεηαη ε 
δηαθνξά ζηάζκεο ηεο επηθάλεηάο ηνπ. Καη νη δύν απηέο κνξθέο 
ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ επνρή ηεο πξνβηνκεραληθήο 
ηερλνινγίαο σο ηηο κέξεο καο γηα θίλεζε πνιιώλ εηδώλ, 
κνξθώλ, ρξήζεσλ θαη παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο πδξνθίλεησλ 
κεραλώλ. Πξώηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ 
παξάγεηαη από ηε θπζηθή θαη κόλν ξνή ησλ πνηακώλ κε ηελ 
ηνπνζέηεζε όξζησλ κηθξώλ θηεξσηώλ πάλσ από ην ξεύκα ηνπ 
λεξνύ, ην νπνίν παξαζύξνληαο πξνεμέρνληα θαη βπζηζκέλα 
πηεξύγηα, ηηο πεξηέζηξεθε. Πνιύ αξγόηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε κε 
ηνλ ίδην ηξόπν ε ξνή ηεο παιίξξνηαο (παιηξξνηόκπινη), όπσο θαη 
ε ξνή κεγάισλ πισηώλ πνηακώλ ζε κύινπο πξνζαξκνζκέλνπο 
ζε δεκέλα πνηακόπινηα. 

ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΜΑΓΔΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 
ΘΔΜΑ 3ν 

 

 

ΝΔΡΟΜΤΛΟ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΜΑΓΔΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 
ΝΔΡΟΜΤΛΟ 
 

 

ΘΔΜΑ 3ν 

 

 ΟΙ ΝΔΡΟΜΤΛΟΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 Οη λεξόκπινη ιεηηνύξγεζαλ από πνιύ λσξίο ζηελ Διιάδα. 

Έλαο από ηνπο αξραηόηεξνπο γλσζηνύο λεξόκπινπο ηεο 

Δπξώπεο είλαη ηεο αξραίαο Αγνξάο ζηελ Αζήλα, πνπ 

δνύιεπε από ην 450–580 κ.Υ. Βπδαληηλόο ζεσξείηαη θαη ν 

λεξόκπινο ηεο Βόιβεο. ηελ Κξήηε ήηαλ γλσζηνί νη 

λεξόκπινη θαηά ηε β΄ Βπδαληηλή πεξίνδν. ην Αξκπξό 

Ζξαθιείνπ αλαθέξνληαη ην 1415 πνιινί λεξόκπινη, πνπ 

αλήθαλ ζην βελεηηθό δεκόζην. 

 

ΙΣΟΡΙΑ ΝΔΡΟΜΤΛΟΤ 

 Ζ ελέξγεηα από πδαηόπησζε θαηέρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό 

ηζηνξηθό ξόιν ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο κεραληθήο ελέξγεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη άλζξσπνη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηεο. πγθεθξηκέλα, νη λεξόκπινη 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηελ Μεζνπνηακία από ηηο αξρέο ηνπ 

3000 πΥ θαη έθηνηε έρνπλ ηηζαζεύζεη ηελ ελέξγεηα ηνπ λεξνύ 

ζρεδόλ παληνύ ζηνλ πιαλήηε, όπνπ ππάξρνπλ πνηάκηα ή 

ξέκαηα. Οηηδήπνηε πιεζίαδε ηελ δύλακε ηνπ αιόγνπ ην 

νπνίν δελ ρξεηαδόηαλ λα ηατζηεί ή λα θνπξαζηεί ήηαλ 

ηδηαίηεξα πνιύηηκν. 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ... 

ΤΛΙΚΑ 

1. θειιόο 

2. πιαζηηθό κπνπθάιη 

3 .μπιάθηα από ζνπβιάθη 

4. θαιακάθη 

5. θνπίδη 

6. ςαιίδη 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 1. Υαξάζνπκε 4 νπέο ζε έλαλ θειιό κε ην θνπίδη. 

Μπνξνύκε γηα λα ηηο ραξάμνπκε ζσζηά λα έρνπκε πξώηα 

ζεκεηώζεη κε έλα ζηπιό ηα ζεκεία πνπ ζα γίλνπλ νη ηνκέο, 

πάλσ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο βάζεο ηνπ θειινύ. Σν έλα ζεκείν 

από ην άιιν απέρεη ην ίδην κήθνο ηόμνπ δειαδή είλαη ην 1/4 

ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ. 

 

2. Κόβνπκε ζηα ηξία έλα πιαζηηθό κπνπθάιη, θαη κε ην 

θεληξηθό ηνπ ηκήκα θόβνπκε 4 θηεξά, όπσο θαίλεηαη ζηε 

θσηνγξαθία. 

 

3. Σνπνζεηνύκε ηα θηεξά ζηηο νπέο, έηζη ώζηε λα έρνπλ ηελ 

ίδηα θνξά 

. 

4. Καξθώλνπκε 2 θαιακάθηα από ζνπβιάθη ζηηο 2 βάζεηο 

ηνπ θειινύ 

. 

5. Πεξλάκε ην θαιακάθη ζην  θαιακάθη από ζνπβιάθη  ώζηε 

λα κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ν λεξόκπιόο καο. 

6. Σνπνζεηνύκε ην λεξόκπιν καο θάησ από κία βξύζε θαη 

ηελ αλνίγνπκε. 
 

 



ΠΤΡΑΤΛΟ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 

Ο πύξαπινο (ή ξνπθέηα ) είλαη βιήκα πνπ πξνωζείηαη 

εθηνμεύνληαο αέξηα πνπ πξνέξρνληαη από θαύζε ζηεξεώλ 

ή πγξώλ  θαπζίκωλ. Η ιεηηνπξγία ζηεξίδεηαη ζηελ ζεωξία 

ηνπ Νεύηωλα, πεξί δξάζεο θαη αληίδξαζεο, κε βάζε θαη ηελ 

αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο. Η ηαρύηεηα ηνπ ππξαύινπ 

θαζνξίδεηαη από ην κέγεζόο ηνπ θαη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ 

νπνία εμέξρνληαη ηα αέξηα . Η θαύζε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ νμπγόλνπ ,πνπ ελαπνζεθεύεηαη ζε πγξή κνξθή κέζα 

ζηνλ πύξαπιν θαη άιιωλ νπζηώλ πνπ δξνπλ ζαλ 

νμεηδωηέο. 

Σν ειιεληθό όλνκά ηνπ πήξε ν πύξαπινο από ην ππξ 

(θωηηά) θαη ην απιόο (θινγέξα) ιόγω ηνπ ζρήκαηόο ηνπ θαη 

ηνπ ηξόπνπ πξόωζεο πνπ ζπλνδεύεηαη από θιόγα.  Ο 

πύξαπινο ήηαλ γλωζηόο ζηνπο Κηλέδνπο από ηνλ 13
ν
 

αηώλα κ.Υ , ίζωο θαη λεόηεξα. Σνλ ρξεζηκνπνίεζαλ ην 1232 

κ.Υ. ζε κάρε πνπ έδωζε κε ηνλ γην ηνπ Σδέλγθηλο Υαλ Οη 

πύξαπινη εθείλνη ρξεζηκνπνηνύζαλ  ζαλ θαύζηκν ηελ 

ππξίηηδα. Πηζαλόλ  από ηνπο Κηλέδνπο λα έκαζαλ ηνλ 

πύξαπιν θαη νη Ιλδνί πνπ ηνλ ρξεζηκνπνίεζαλ ελαληίνλ 

ηωλ Άγγιωλ. Γηακέζνπ ηωλ Άγγιωλ , κεηαθέξζεθε ζηελ 

Δπξώπε ε ηερλνινγία θαηαζθεπήο ππξαύιωλ. Οη Άγγινη  

ρξεζηκνπνίεζαλ ππξαύινπο (ξνπθέηεο) ζηελ κάρε ηεο 

Βνπιώλεο , ελάληηα ζηα γαιιηθά ζηξαηεύκαηα ην 1814 ζηελ 

Οπάζηγθηνλ . Η ζπζηεκαηηθή όκωο κειέηε γηα ηελ 

ηειεηνπνίεζε  ηνπ ππξαύινπ άξρηζε  ηνλ 20
ν
 αηώλα 

.Πξνεγήζεθαλ κειέηεο από ηνλ Κνλζηαληηλ Σζηνιθόθζθη    

 

 

ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΜΑΓΔΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 
ΘΔΜΑ 4ν 

 

 

ΠΤΡΑΤΛΟ 
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ΠΤΡΑΤΛΟ 
 

 

ΘΔΜΑ 4ν 

 

 
ρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ππξαύισλ γηα ηελ εμεξεύλεζε ηνπ 
δηαζηήκαηνο. Ο πξώηνο πύξαπινο κε θαύζηκε ύιε πγξό νμπγόλν  
εθηνμεύηεθε ην 1928 ζηε Μαζαρνπζέηε. Ζ ηδέα ηεο ρξήζεο πγξνύ 
νμπγόλνπ ήηαλ ηνπ Ρόκπεξη  Γθόληαξλη. ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ 
παγθόζκηνπ πνιέκνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο πύξαπινη θαη 
ξνπθέηεο. Οη Ρώζνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ξνπθέηεο Καηηνύζα, ελώ 
Γεξκαλνί αλέπηπμαλ πεξηζζόηεξν ηελ ππξαπιηθή ηερλνινγία. 
Μηθξνί πύξαπινη είλαη ηα γλσζηά όπια κπαδνύθαο, δειαδή νη 
αηνκηθνί πύξαπινη, πνπ απαηηνύλ πξνζσπηθό δπν αηόκσλ γηα λα 
κεηαθεξζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 
                  

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ   

Ζ πξνώζεζε ησλ ππξαύισλ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο 
νξκήο. Ο πύξαπινο θαίεη ηα θαύζηκα πνπ αξρηθά βξίζθνληαη κέζα 
ηνπ θαη εθηνμεύεη ηα θαπζαέξηα πξνο ηα πίζσ. Σα θαπζαέξηα 
δέρνληαη κία δύλακε από ηνλ πύξαπιν θαη αζθνύλ αληίζηνηρα κία 
αληίζεηε δύλακε ζ' απηόλ πνπ απνηειεί θαη ηελ πξνσζηηθή δύλακε 
ηνπ ππξαύινπ. Αο ππνζέζνπκε όηη εμεηάδνπκε έλαλ πύξαπιν πνπ 
θηλείηαη ζην δηάζηεκα (καθξηά από θάζε βαξπηηθή έιμε).Θα 
εθαξκόζνπκε ηελ ΑΓΟ σο πξνο ην ζύζηεκα αλαθνξάο ηνπ 
θέληξνπ κάδαο. Δθόζνλ δελ αζθνύληαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο ην 
θέληξν κάδαο (άξα θαη ην ζύζηεκα αλαθνξάο καο) δε ζα 
κεηαβάιιεη ηελ θηλεηηθή ηνπ θαηάζηαζε, αλεμάξηεηα κε 
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζπκβεί ζηελ θηλεηηθή θαηάζηαζε ησλ 
ηκεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζύζηεκα. Δπηιέγνπκε ηνλ άμνλα x 
ώζηε λα ηαπηίδεηαη κε ηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηνπ ππξαύινπ. 

Ο πύξαπινο θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή έρεη κάδα Μ + dm θαη κεδεληθή 
ηαρύηεηα σο πξνο ην ζύζηεκα αλαθνξάο πνπ επηιέμακε. Ο 
πύξαπινο, ζε έλα πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα dt, εθηνμεύεη πξνο 
ηα πίζσ κηα πνζόηεηα θαπζαεξίσλ dm κε ηαρύηεηα u σο πξνο ην 
θέληξν κάδαο. Πξαθηηθά ε ηαρύηεηα απηή είλαη θαη ε ηαρύηεηα ησλ 
θαπζαεξίσλ σο πξνο ηνλ πύξαπιν. Ο πύξαπινο ηώξα έρεη απμήζεη 
ηελ ηαρύηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε πξηλ θαηά du θαη ε κάδα ηνπ έρεη 
ειαηησζεί θαηά dm. Χο πξνο ην θέληξν κάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
θηλείηαη κε dπ πξνο ηα κπξνζηά. 

Δθόζνλ ην ζύζηεκα είλαη κνλσκέλν εθαξκόδνπκε ηελ αξρή 
δηαηήξεζεο ηεο νξκήο κε ηηο ηαρύηεηεο λα αλαθέξνληαη όιεο ζην 
ζύζηεκα αλαθνξάο ηνπ θέληξνπ κάδαο.  

Pπξηλ = pκεηά άξα 0 = -dmu + Mdu 

Θέινπκε ηώξα λα ππνινγίζνπκε ηελ πξνσζηηθή δύλακε πνπ 
δέρεηαη ν πύξαπινο . 
Από ηελ ηειεπηαία εμίζσζε πξνθύπηεη 

Mdu = dmu    θαη  

δηλαδή Μα = u  και ηελικά  

όπνπ ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν εθηνμεύνληαη ηα καυζαέρια 

ηου πυραύλου 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ... 

ΤΛΙΚΑ 

 Λίγνο   ζπάγθνο 

  1 κπαιόλη ηύπνπ  zeppelin  

  1 θαιακάθη 

  ιίγν δεινηέηπ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

......Παίξλνπκε  ην θαιακάθη θαη πεξλάκε ηνλ ζπάγθν κέζα 

ζην θαιακάθη. Σελ κία άθξε ηνπ ζπάγθνπ  ηελ δέλνπκε ζε 

έλα ζηεξεό αληηθείκελν θαη ηελ άιιε άθξε  ζε έλα ςειό 

ζεκείν. Πξέπεη ν ζπάγθνο λα είλαη ηελησκέλν . 

Φνπζθώλνπκε ην κπαιόλη , παίξλνπκε ην δεινηέηπ θαη ην 

ηνπνζεηνύκε πάλσ ζην θαιακάθη ,ώζηε λα θνιιήζεη ην 

κπαιόλη  . Σέινο , αθήλνπκε ηελ άθξε ηνπ κπαινληνύ.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1


ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ 

Ζ ππθλόηεηα δελ εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ηνπ πιηθνύ, αιια  
απνηειεί θύξην ζηαζεξό ραξαθηεξηζηηθό ζπγθεθξηκέλνπ θάζε 
θνξά πιηθνύ.Ζ ππθλόηεηα ελόο ζώκαηνο εθθξάδεη ηελ πνζόηεηα 
κάδαο ηνπ ζώκαηνο ζηε κνλάδα ηνπ όγθνπ. 
ζν κεγαιύηεξε είλαη ε κάδα ζηνλ ίδην όγθν, ηόζν κεγαιύηεξε 
είλαη ε ππθλόηεηα ηνπ ζώκαηνο. 
Ζ ππθλόηεηα ραξαθηεξίδεη ην πόζν ππθλή είλαη ε ύιε ελόο 
ζώκαηνο ή ελόο πιηθνύ. 
Σα θξνύηα θαη ηδηαίηεξα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα πνξηνθάιηα 
έρνπλ ππθλόηεηα πνιύ θνληά ζηα 1000 kg/m

3  
ηνπ λεξνύ. 

ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΜΑΓΔΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 

ΘΔΜΑ 5ν 

 

 

ΣΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 
 

 



kjhg 
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ΣΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 
 

ΘΔΜΑ 5ν 

 

  
Σελ πξώηε θνξά πνπ βάιαηε ην πνξηνθάιη ζην λεξό πηζαλόηαηα 
επέπιεπζε ζηελ επηθάλεηα, ελώ ηε δεύηεξε βπζίζηεθε ζηνλ 
ππζκέλα ηνπ κπνι. Πνύ νθείιεηαη όκσο απηή ε δηαθνξά; Ζ 
θινύδα ηνπ πνξηνθαιηνύ είλαη γεκάηε από αέξα πνπ βξίζθεηαη 
εγθισβηζκέλνο ζε ζύιαθεο.O αέξαο απηόο δίλεη ζην πνξηνθάιη 
κηθξόηεξε ππθλόηεηα ζε ζρέζε κε ην λεξό. ηαλ αθαηξείηαη ε 
θινύδα (θαη καδί ηεο θεύγνπλ θαη νη ηζεπνύιεο αέξα), ε 
ππθλόηεηα ηνπ πνξηνθαιηνύ απμάλεηαη θαη γίλεηαη κεγαιύηεξε 
από απηή ηνπ λεξνύ. Σόηε απηό βπζίδεηαη ζην κπνι. Αο 
ζπκεζνύκε πσο, ππθλόηεηα είλαη ε κάδα ελόο αληηθεηκέλνπ ζε 
ζρέζε κε ηνλ όγθν ηνπ. Σα αληηθείκελα πνπ έρνπλ "πνιύ πιηθό" 
(πνιιή κάδα) ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν, έρνπλ πςειή ππθλόηεηα, 
ελώ απηά πνπ έρνπλ ιηγόηεξν πιηθό ζηνλ ίδην ρώξν, έρνπλ 
ρακειή ππθλόηεηα 
.  
   

 

 

 

 

 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ... 

ΤΛΗΚA 

1 πνξηνθάιη 

1 βαζύ κπνι  
λεξό 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Γεκίζηε ην κπνι ζρεδόλ κέρξη επάλσ κε λεξό.  

2. Σνπνζεηήζηε ην πνξηνθάιη ζην λεξό θαη δείηε ηη ζπκβαίλεη. 
3. Ξεθινπδίζηε ηώξα ην πνξηνθάιη θαη επαλαιάβεηε ην 
πείξακα. Ση ζπλέβε απηή ηε θνξά; 
 



Σν αιάηη… 

Αιάηη νλνκάδεηαη ην καγεηξηθό άιαο. Κπξίσο απνηειείηαη από 
ρισξηνύρν λάηξην (ρεκηθόο ηύπνο NaCl) Σν καγεηξηθό αιάηη 
απνηειείηαη θαηά 97% κε 99% από ρισξηνύρν λάηξην (ρεκηθόο 
ηύπνο NaCl). ην εκπόξην ην αιάηη θπθινθνξεί κε πξνζκείμεηο, 

θπξίσο ησδηνύρνπ θαιίνπ (ΚΗ) (επίζεο απαξαίηεην ζηε 
δηαηξνθή), νπόηε έρεη γεύζε ιίγν πηθξή θαη είλαη αξθεηά 
πγξνζθνπηθό. Δπίζεο πεξηέρεη αληηζπζζσκαησηηθά, ζπλήζσο 
ππξηηηθό αξγηιηνλάηξην (E554). 
 
Ο πάγνο… 

Ο πάγνο δεκηνπξγείηαη ζε γεληθέο γξακκέο, σο εμήο: ε 
ζεξκνθξαζία ππό ην κεδέλ, επηβξαδύλεη ην ηαιάλησκα ησλ 
κνξίσλ ηνπ λεξνύ. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην λεξό λα γίλεηαη 
θξύν (άιια όρη παγσκέλν). Αλ ηώξα επηκείλεη ε ζεξκνθξαζία 
ππό ην κεδέλ, ζηαδηαθά ηα κόξηα επηβξαδύλνληαη θη άιιν, κε 
απνηέιεζκα ε επηβξάδπλζε λα είλαη πνιύ κεγάιε. Απηό είλαη 
θαηαιπηηθόο παξάγνληαο θαη επλντθόο γηα λα "δέζνπλ" ηα κόξηα 
κεηαμύ ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ παγσκέλνπο θξπζηάιινπο!  
Απηνί νη παγσκέλνη θξύζηαιινη, ζηαδηαθά, "δέλνπλ" κεηαμύ ηνπο 
γεηηνληθά, θη έηζη έρνπκε πάγν.  
ηελ πεξίπησζή καο, γηα λα δεκηνπξγεζνύλ παγσκέλνη 
θξύζηαιινη, ζα πξέπεη ηα κόξηα ηνπ λεξνύ λα αξρίζνπλ λα 
επηβξαδύλνπλ ηξνκεξά θαη λα θηλνύληαη πνιύ πνιύ αξγά. Απηέο 
είλαη "επλντθέο" ζπλζήθεο πνπ βνεζνύλε ζην λα δέζνπλ. Γειαδή 
απιά θαη ζε γεληθέο γξακκέο, πην αξγή θίλεζε, ζεκαίλεη θαη πην 
παγσκέλν. 
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ΘΔΜΑ 6ν 

 

 
Ιζηνξία 

 
Σν αιάηη είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ άλζξσπν. Γη' απηό ήηαλ 
γλσζηό θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηελ αξραία επνρή. ε 
κεξηθέο πεξηνρέο, ην ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ λόκηζκα. Έηζη, νη 
πινύζηνη πνπινύζαλ δνύινπο ζε αληάιιαγκα κε αιάηη. ε 
κεξηθέο ρώξεο ηεο νη θάηνηθνη έθαλαλ ηηο αγνξέο θαη ηηο 
πσιήζεηο κε θνκκάηηα αιαηηνύ. Άιινη ιανί είραλ έιζεη ζε 
πόιεκν κεηαμύ ηνπο γηα λα θαηαθηήζνπλ εδάθε κε αιαηνύρεο 
πεγέο. ηελ αξρή νη άλζξσπνη έπαηξλαλ ην αιάηη από ηε 
ζάιαζζα, ζηηο αιπθέο, κε ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ. ηε Γαιιία 
θαη ζηε Γεξκαλία βξέζεθαλ ύζηεξα από αλαζθαθέο, αξραίεο 
ζπζθεπέο κε ηηο νπνίεο απνκόλσλαλ ην αιάηη. Δπίζεο ήηαλ 
γλσζηό ην νξπθηό αιάηη (ζηεξεό). πνπδαία νξπρεία ππήξραλ 
ζηε Ληβύε, ζηελ Αξαβία, ζηελ Ηζπαλία θαη ζηε Βνεκία. 
 
Tη ζπκβαίλεη αλ ξίμνπκε αιάηη ζηνλ πάγν;  

 
Απηό πνπ ζπκβαίλεη είλαη λα ηνλ ιηώλεη. Πσο ηνλ ιηώλεη; 
πάδνληαο απιά ηνπο δεζκνύο ησλ παγσκέλσλ 
θξπζηάιισλ("δεκέλσλ κνξίσλ") θαη έπεηηα δηαζπώληαο ηνπο, 
αθνύ θαηαθέξλνπλ ηα κόξηα ηνπ άιαηνο θαη θηλνύληαη, 
αλάκηγκέλα ζηα κόξηα ησλ παγσκέλσλ θξπζηάιισλ. 
Έηζη, ζηαδηαθά ζπάεη ε δηαζύλδεζή ηνπο θαη επαλέξρεηαη ζε 
πγξή κνξθή ν πάγνο, αθνύ "επεκβαίλεη" ην αιάηη, ηα δηαζπάεη 
θαη έπεηηα "παξαζεηεί" θαη δελ αθήλεη λα μαλαδέζνπλ. 
 
 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ... 

ΥΛΙΚΑ  

 
Έλα παγάθη 
Μία θισζηή 
Αιάηη 
Νεξό 

 

TI ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ 
 
Βξέμε θαιά ηελ θισζηή κε λεξό 
Άπισζε πάλσ ζην παγάθη ηελ θισζηή 

Ρίμε ην αιάηη ζην παγάθη θαηά κήθνο ηεο θισζηήο 

 

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ 
 
πνπ πέθηεη ην αιάηη ν πάγνο ιηώλεη πξνζσξηλά γηαηί ην 
λεξό κε ην αιάηη είλαη έλα κείγκα κε ζεκείν πήμεσο 
ρακειόηεξν από 0

Ο
C. ηαλ ην κείγκα μαλαπήδεη, εγθισβίδεη 

ηελ θισζηή.  
 

 

 

 
 

 



 

 

 ΟΤΡΑΝΙΟ ΣΟΞΟ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΜΗ 

 Σν νπξάλην ηόμν είλαη έλα πνιύρξσκν νπηηθό θαη 
κεηεσξνινγηθό θαηλόκελν, θαηά ην νπνίν εκθαλίδεηαη ην θάζκα 
ησλ ρξσκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην νξαηό θσο ζηνλ νπξαλό. Σν 
θαηλόκελν εκθαλίδεηαη όηαλ νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πέθηνπλ πάλσ 
ζε ζηαγνλίδηα βξνρήο ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Γεο θαη απνηειεί 
έλα παξάδεηγκα δηάζιαζεο, κεηά από αλάθιαζε.  

 

 
Γηαζθεδαζκό ζηε Φπζηθή νλνκάδνπκε ηελ εμάξηεζε ηνπ δείθηε 
δηάζιαζεο από ην κήθνο θύκαηνο, ή πην απιά ην γεγνλόο όηη ηα 
έμη ρξώκαηα πνπ απνηεινύλ ην ιεπθό θσο (θόθθηλν, πνξηνθαιί, 
θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε θαη ηώδεο) δηαζιώληαη κε δηαθνξεηηθό 
ηξόπν (έρνπλ δηαθνξεηηθέο γσλίεο εθηξνπήο) όηαλ δηέξρνληαη 
κέζα από ην ίδην νπηηθό κέζν. Έηζη ιηγόηεξν έληνλα δηαζιάηαη 
(αιιάδεη πνξεία όηαλ θηλείηαη από έλα νπηηθό κέζν ζε έλα άιιν) 
ην θόθθηλν ρξώκα (πνπ έρεη κεγάιν κήθνο θύκαηνο θαη κηθξή 
ζπρλόηεηα) θαη πεξηζζόηεξν έληνλα δηαζιάηαη ην ηώδεο (πνπ 
έρεη κηθξό κήθνο θύκαηνο θαη κεγάιε ζπρλόηεηα). 
Έηζη όηαλ ην ιεπθό θσο ηνπ Ήιηνπ πξνζπέζεη πάλσ ζε κία 
ζρεδόλ ζθαηξηθή ζηαγόλα πγξαζίαο πνπ αησξείηαη ζηελ 
αηκόζθαηξα, δηαζιάηαη θαη ιόγσ ηνπ δηαζθεδαζκνύ αλαιύεηαη 
ζηα ρξώκαηα από ηα νπνία απνηειείηαη, κε ην θόθθηλν ρξώκα λα 
είλαη "πην πάλσ" θαη ην ηώδεο "πην θάησ" (αθξηβώο ην ίδην 
ζπκβαίλεη όηαλ ην ιεπθό θσο πξνζπέζεη πάλσ ζε έλα πξίζκα) 
ηε ζπλέρεηα ηα ρξώκαηα πνπ έρνπλ δηαρσξηζηεί 
(κνλνρξσκαηηθέο αθηηλνβνιίεο), "ρηππνύλ" ζην εζσηεξηθό ηεο 
ζηαγόλαο κε γσλία πξόζπησζεο κεγαιύηεξε από ηελ θξίζηκε 
θαη πθίζηαληαη νιηθή αλάθιαζε. 
. 
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ΣΟ ΟΤΡΑΝΗΟ ΣΟΞO ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ 

Οη Αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ όηη ε αγγειηαθόξνο Ίξηδα 

ρξεζηκνπνηνύζε ην νπξάλην ηόμν σο κνλνπάηη αλάκεζα ζηε Γε θαη ηνλ 

νπξαλό. Ηλδηάλνη ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο, Ηάπσλεο, Υαβαλέδνη, 

Φηιηππηλέδνη, Πνιπλήζηνη, Νενδειαλδνί, Ηλδνί θαη Απζηξηαθνί 

ζεσξνύζαλ όηη είλαη ε γέθπξα πνπ νδεγεί ηηο ςπρέο ζηνλ Θεό θαη ηνλ 

Παξάδεηζν. 

Δπίζεο, ζην παξειζόλ ε ζιαβηθή θπιή πίζηεπε όηη δηαθηλδπλεύεηο ηε 

δσή ζνπ ςάρλνληαο ζηε βάζε ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ. Αθόκα θαη ην λα 

δείμεηο ην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ ηόμνπ κε ην δάρηπιό ζνπ ζεσξνύζαλ 

όηη θέξλεη θαθή ηύρε. Πνιηηηζκνί ηνπ Πεξνύ θαη ηνπ Ακαδνλίνπ ην 

ζπζρέηηδαλ κε θαθόβνπια πλεύκαηα. 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΗΓΗΗ 
 
  ηα 578 π.ρ., ν Αλαμηκέλεο, Έιιελαο θηιόζνθνο, παξαηήξεζε ηε 
ζρέζε κεηαμύ ηνπ Οπξάληνπ Σόμνπ θαη ηνπ Ήιηνπ. Αληί λα απνδώζεη ην 
Σόμν ζε νπξάληεο δπλάκεηο, πξόηεηλε όηη ηα ζύλλεθα αιιάδνπλ ηελ 
πνξεία ηνπ ειηαθνύ θσηόο θαη παξάγνπλ ην Σόμν ησλ ρξσκάησλ. 
Πξώηνο ν Αξηζηνηέιεο ζπλέιαβε ηελ ηδέα όηη ην νπξάλην ηόμν δελ είλαη 
πιηθό αληηθείκελν πνπ θξέκεηαη από ηνλ νπξαλό, αιιά έλα θπζηθό 
θαηλόκελν. Υξεζηκνπνίεζε πξνζεθηηθά ηελ ηόηε γεσκεηξία, αιιά 
ιάζνο λόκνπο αλάθιαζεο, γηα λα εμάγεη ην θπθιηθό ζρήκα ηνπ Σόμνπ.  
 

ηαδηαθά, νη ελαζρνινύκελνη κε απηό ιόγηνη θαη θηιόζνθνη άξρηζαλ λα 

ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ηόζν ην θαηλόκελν ηεο αλάθιαζεο όζν θαη εθείλν 

ηεο δηάζιαζεο είραλ θάπνηαο κνξθήο ζρέζε κε ην θαηλόκελν ηνπ 

Οπξάληνπ Σόμνπ. Σελ πξώηε ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε έδσζε ν 

Καξηέζηνο θαηά ηνλ 18ν αηώλα. ύκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ ην 

νπξάλην ηόμν παξάγεηαη από ηηο αθηίλεο πνπ πέθηνπλ πάλσ ζηα 

ζηαγνλίδηα θαη πνπ αλαθινύληαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά.  Σέινο θαηά έλα γλσζηό επξσπατθό κύζν, ζηε 

βάζε ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ έλα ηζνπθάιη γεκάην ρξπζάθη πεξηκέλεη 

όπνηνλ θαηαθέξεη λα θηάζεη εθεί, πξάγκα θπζηθά αδύλαην θαζώο ην 

νπξάλην ηόμν είλαη νθζαικαπάηε πνπ δελ εληνπίδεηαη ζην ρώξν. 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ... 

ΤΛΙΚΑ   

1 κεγαιν δηαθαλέο δνρεην 

1 θαθν πνπ θσηίδεη θαιά 

1 θαζξεπηαθη 

 λεξό 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Βάδνπκε κέζα ζε έλα δηαθαλέο δνρείν λεξό κέρξη 2. 

Σνπνζεηνύκε κέζα ζην δνρείν έλαλ θαζξέθηε, όπσο 

θαίλεηαη ζηελ θσηνγξαθία. Ο θαζξέθηεο πξέπεη λα 

είλαη ν κηζόο κέζα ζην λεξό θαη ν άιινο κηζόο εθ ηόο 

λεξνύ θαη λα βξίζθεηαη ζε γσλία. 

 3. Φσηίδνπκε κε έλα θαθό ηνλ θαζξέθηε θξνληίδνληαο 

ε θσηεηλή δέζκε λα πεξλάεη κέζα ζην λεξό θαη λα 

αλαθιάηαη ζηνλ θαζξέθηε.  

4. Φάρλνπκε ην είδσιν ζην ηαβάλη. Αξρίδνπκε λα 

κεηαθηλνύκε αξγά ηνλ θαζξέθηε. 
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Ζ ηζρύ πνπ απνδίδεη, θαη΄ επέθηαζε θαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεη, 

κηα αλεκνγελλήηξηα είλαη ζπλάξηεζε ηνπ θύβνπ ηεο ηαρύηεηαο 

ηνπ αλέκνπ, ηεο ππθλόηεηαο ηνπ αλέκνπ θαη ησλ ηερληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Ζ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ 

απμάλεη κε ην ύςνο θαη γη απηό νη αλεκνγελλήηξηεο 

ηνπνζεηνύληαη πάληα ζηελ θνξπθή πςειώλ πύξγσλ ζηήξημεο. 

Παξ’ όια απηά νη ζεσξεηηθνί ππνινγηζκνί δείρλνπλ όηη γηα ηελ 

παξαγσγή σθέιηκνπ έξγνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κόλν ην 

53,9% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ.Ζ αλεκνγελλήηξηα 

νξηδνληίνπ άμνλα κε πηεξύγηα αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηα 

ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ κε απηόκαηε αιιαγή ηεο θιίζεο ησλ 

πηεξπγίσλ. Ο άμνλαο ηεο παξαιιειίδεηαη απηόκαηα πξνο ηε 

δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ έηζη ώζηε ν άλεκνο λα πξνζβάιιεη 

θάζεηα ηελ επηθάλεηα πνπ δηαγξάθνπλ ηα πηεξύγηα. Μ’ απηόλ 

ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη ηειηθά ε βέιηηζηε παξαγσγή ελέξγεηαο 

από ην άλεκν κε ζπληειεζηή κέρξη 46 έσο 48% θαη 

εμαζθαιίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά όξηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ κεραληθή ηζρύο πνπ 

αλαπηύζζεηαη ζηνλ άμνλα ησλ πηεξπγίσλ από ηνλ άλεκν 

κεηαδίδεηαη ζηελ ειεθηξηθή γελλήηξηα κε ηηο θαηάιιειεο 

ζηξνθέο. Ζ γελλήηξηα, πνπ κπνξεί λα είλαη ζύγρξνλε ή 

αζύγρξνλε, παξάγεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ηξνθνδνηεί ηελ 

θαηαλάισζε. 
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 ΟΙ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ Διιάδα είλαη κηα ρώξα κε κεγάιε αθηνγξακκή θαη ηεξάζηην 

πιήζνο λεζηώλ. Χο εθ ηνύηνπ, νη ηζρπξνί άλεκνη πνπ πλένπλ 

θπξίσο ζηηο λεζησηηθέο θαη παξάιηεο πεξηνρέο πξνζδίδνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε 

ρώξα. Σν εθκεηαιιεύζηκν αηνιηθό δπλακηθό εθηηκάηαη όηη 

αληηπξνζσπεύεη ην 13,6% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειεθηξηθώλ 

αλαγθώλ ηεο ρώξαο. 

 

 

                ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 

           Οη αλεκνγελλήηξηεο είλαη ζπλέρεηα ησλ αλεκόκπισλ. Ο 
αλεκόκπινο είλαη κηα δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηεί σο θηλεηήξηα 
δύλακε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ άλεκνπ (αηνιηθή ελέξγεηα). 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άιεζε ζηηεξώλ, ηελ άληιεζε λεξνύ 
θαη ζε άιιεο εξγαζίεο. Φαίλεηαη όηη νη αξραίνη ιανί ηεο 
Αλαηνιήο ρξεζηκνπνηνύζαλ αλεκόκπινπο, αλ θαη ε πξώηε 
αλαθνξά ζε αλεκόκπιν (έλα πεξζηθό ζπγθξόηεκα 
αλεκόκπισλ ηνπ 644 κ.Υ.) εκθαλίδεηαη ζε έξγα Αξάβσλ 
ζπγγξαθέσλ ηνπ 9

νπ
 κ.Υ. αηώλα. Απηό ην ζπγθξόηεκα ησλ 

αλεκόκπισλ βξηζθόηαλ ζην εηζηάλ, ζηα ζύλνξα ηεο 
Πεξζίαο θαη Αθγαληζηάλ θαη ήηαλ ―νξηδόληηνπ ηύπνπ‖ δειαδή 
κε ηζηία (θηεξά) ηνπνζεηεκέλα αθηηληθά ζε έλαλ ―θαηαθόξπθν 
άμνλα‖. Ο άμνλαο απηόο ζηεξηδόηαλ ζε έλα κόληκν θηίζκα κε 
αλνίγκαηα ζε αληηδηακεηξηθά ζεκεία γηα ηελ είζνδν θαη ηελ 
έμνδν ηνπ αέξα. Κάζε κύινο έδηλε απεπζείαο θίλεζε ζε έλα 
κόλν δεύγνο κπιόπεηξεο. Οη πξώηνη κύινη είραλ ηα ηζηία 
θάησ από ηηο κπιόπεηξεο, όπσο δειαδή ζπκβαίλεη θαη ζηνπο 
νξηδόληηνπο λεξόκπινπο από ηνπο νπνίνπο θαίλεηαη όηη 
πξνέξρνληαλ. ε κεξηθνύο από ηνπο κύινπο πνπ ζώδνληαη 
ζήκεξα ηα ηζηία ηνπνζεηνύληαη πάλσ από ηηο κπιόπεηξεο. 
Σνλ 13

ν
 αηώλα νη κύινη απηνύ ηνπ ηύπνπ ήηαλ γλσζηνί ζηελ 

Βόξεηα Κίλα, όπνπ κέρξη θαη ηνλ 16
ν
 αηώλα ηνπο 

ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα εμάηκηζε ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ ζηελ 
παξαγσγή αιαηηνύ.  

 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ... 

ΤΛΙΚΑ 

θαιακάθηα 

πιαζηειίλε 

ραξηόληα 

δηαζθειή 

 

 

 

 

ΒΗΜΑΣΑ 

 

1. Σξππάκε ην θαιακάθη κε έλα αηρκεξό 

αληηθείκελν όπσο έλα μπιάθη από ζνπβιάθη ή 

κία πηλέδα. 

 

2.  ρεδηάδνπκε ζε ραξηόλη ηα θηεξά ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο θαη ηα ηξππάκε ζηελ άθξε 

ηνπο γηα λα πεξάζνπκε ην δηαζθειέο. 

 

3.  Πεξλάκε ηα θηεξά κε ην δηαζθειέο ζηελ 

ηξύπα από ην θαιακάθη. ηεξεώλνπκε ην 

ζύζηεκα κε πιαζηειίλε ώζηε λα είλαη 

ζηαζεξό. 

 

4.  Πεξηζηξέθνπκε ηελ αλεκνγελλήηξηα καο. 

 



 

ΠΤΞΙΓΑ 

Ζ ππμίδα (compass) (από ηελ αξραία ειιεληθή ιέμε πυξίς   -  
ίδος, πνπ αξρηθά ζεκαίλεη μύιηλν θνπηί) ή θνηλώο κπνύζνπιαο 

(από ηελ ηηαιηθή ιέμε bussola) είλαη όξγαλν κε ην νπνίν 
επηηπγράλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ρξήζηε, δείρλνληάο ηνπ 
ηελ  θαηεύζπλζε ηνπ Βνξξά. Ηδηαίηεξα όκσο ζηε λαπζηπινία 
απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν "λαπηηιηαθό βνήζεκα" κε ην νπνίν 
κεηξνύληαη θαη πξαγκαηνπνηνύληαη ηόζν νη πνξείεο όζν θαη νη 
δηνπηεύζεηο. Δπεηδή ην όξγαλν απηό αλαπηύρζεθε εμ αλάγθεο 
ζηε λαπηηιία αιιά θαη εθ ηεο ζεκαληηθόηεηάο ηνπ ζ΄ απηή 
νλνκάδεηαη ζπλεζέζηεξα λαπηηθή ππμίδα. 

Ζ λαπηηθή ππμίδα ζήκεξα δηαθξίλεηαη ζηελ καγλεηηθή ππμίδα  
πνπ βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο καγλεηηθήο βειόλεο θαη είλαη ε 
πιένλ δηαδεδνκέλε, ζηελ γπξνζθνπηθή ππμίδα  πνπ βαζίδεηαη 
ζηελ ηαρεία πεξηζηξνθή ηνπ ειεύζεξνπ γπξνζθνπίνπ κε 
κεδεληθό ζρεδόλ ζθάικα θαη ζηελ γπξνκαγλεηηθή ππμίδα 
πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο. 
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Από ηελ επνρή πνπ ν άλζξσπνο επηδόζεθε ζηε Ναπηηιία 
παξαηήξεζε πσο ν Πνιηθόο αζηέξαο  παξέκελε πάληα πιεζίνλ 
ελόο ζεκείνπ ζηνλ νπξαλό ηνπ Β. εκηζθαηξίνπ θαη απηόλ 
ρξεζηκνπνηνύζε γηα ππμίδα ηνπ. ηαλ ν Πνιηθόο δελ ήηαλ 
νξαηόο ν λαπηηιιόκελνο ρξεζηκνπνηνύζε άιινπο αζηέξεο. Ζ 
εθεύξεζε ηεο καγλεηηθήο ππμίδαο, πξν ρηιηάδσλ εηώλ ίζσο, θαη 
ζηε ζπλέρεηα θαηά ηνλ 20ό αηώλα ηεο γπξνζθνπηθήο ππμίδαο 
ζηα πινία πξνζθέξνπλ ζήκεξα ζηνλ λαπηηιιόκελν κηα βαζηθή 
κέζνδν ηήξεζεο πνξείαο κε επηζπκεηή αθξίβεηα. 
Ζ καγλεηηθή ππμίδα είλαη από ηα παιαηόηεξα όξγαλα ζηε 
λαπζηπινία πνπ όκσο ε θαηαγσγή ηεο δελ είλαη απόιπηα 
αθξηβήο. Σν 203 π. Υ. ν Αλλίβαο όηαλ αλαρώξεζε από ηελ 
Ηηαιία ιέγεηαη όηη πινεγόο ηνπ ήηαλ θάπνηνο νλόκαηη Pelorious. 
Ίζσο ε ππμίδα λα ήηαλ ήδε ζε ρξήζε ηόηε. Καλέλαο όκσο δελ 
κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απηό κε βεβαηόηεηα. Λέγεηαη επίζεο πσο 
έιθεη ηε θαηαγσγή ηεο από ηελ Κίλα, θαη΄ άιινπο όηη από εθεί 
εηζήγαγε απηήλ ν Μάξθν Πόιν  ζηελ Ηηαιία θαηά ηνλ 13ν αηώλα . 
Μηα καγλεηηθή βειόλε επηπιένπζα ζε δνρείν ύδαηνο ζπληζηνύζε 
ηελ αξραηόηεξε ππμίδα.Σν 1269 ν Peter Peregrinus ζην βηβιίν 
ηνπ "Epistola de Magnete" έγξαςε γηα "ηελ ζηεξηδόκελε επί 
αμνλίζθνπ επηπιένπζα βειόλε κε γξακκή πίζηεσο" θαη ιέγεηαη 
πσο ήηαλ εθνδηαζκέλε κε ππνηππώδεηο δηόπηξεο γηα ιήςε 
δηνπηεύζεσλ. Ζ πηζηόηεηα ηεο ζεκεξηλήο καγλεηηθήο ππμίδαο 
αλάγεηαη όκσο ζην κόιηο πξόζθαην παξειζόλ. Πξηλ από 100 
πεξίπνπ εηώλ ν Λόξδνο Κέιβηλ ηειεηνπνίεζε ηελ καγλεηηθή 
ππμίδα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα.Σν αλεκνιόγην ηεο 
ππμίδαο, θαηά ηελ παξάδνζε ρξνλνινγείηαη από ηνπ 14νπ 
αηώλα όηαλ ν Φιάβην Σδηόηα (Flavio Gioja) από ην Ακάιθη 
πξνζάξκνζε ηεκάρην καγλήηε θάησ από θύιιν ράξηνπ, όκσο 
απηό θαζ΄ απηό ην αλεκνιόγην είλαη αξραηόηεξν ηεο ππμίδαο 
θαζόζνλ απνηεινύζε ηνλ αλεκνδείθηε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ 
από ηελ πξώηκε αθόκε λαπζηπινΐα ηνπο θαη πνιύ - πνιύ πξηλ 
αθόκε αλαγείξνπλ ην 100 π.Υ. ηνλ "Πύξγν ησλ Αλέκσλ" κε ηηο 
νθηώ πιεπξέο πνπ είλαη θαη νη θύξηεο ζήκεξα θαηεπζύλζεηο ηνπ 
νξίδνληα. 

 

 

 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ... 

ΤΛΙΚΑ 

 1 καγλήηε... 

 1 αηζάιηλε βειόλα 

 1 ζεινηέηπ 

 1 ξνδέιια θειιό 

 1 πηαηάθη 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Παίξλνπκε κία ρνληξή αηζάιηλε βειόλα θαη ηελ ηξίβνπκε 

πάλσ ζε έλαλ ηζρπξό καγλήηε γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα κε 

ηελ ίδηα θνξά. Κνιιάκε κε ιίγν ζεηινηέηπ ηε βειόλα ζε κία 

ξνδέια θειιό (πρ: από πώκα) ή ζε ιίγν θειηδόι. Αθήλνπκε 

ηελ ππμίδα καο λα επηπιεύζεη ειεύζεξε ζε έλα πηαηάθη ή 

πιαηύ δνρείν κε λεξό. Ζ ππμίδα καο ζα πεξηζηξαθεί θαη ζα 

καο δείμεη ην Βνξξά... 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1269
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%80%CF%84%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%AD%CE%BB%CE%B2%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/14%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/14%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%86%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/100_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CE%AD%CE%BC%CF%89%CE%BD


 

ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΑΛΑΑ 

Με ηνλ όξν ζάιαζζα ελλνείηαη κηα κεγάιε έθηαζε αικπξνύ 

ύδαηνο θαη ε έλλνηα ζπλδέεηαη κε θάπνηνλ σθεαλό ή κηα κεγάιε 

ιίκλε, ζπλήζσο κε αικπξό λεξό πνπ δελ έρεη θπζηθή έμνδν .Ο 

όξνο ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνθαηάζηαην ηνπ Χθεαλόο , αλ 

θαη ε ρξήζε ηεο ζηελ Γεσγξαθία είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε.  

 

Θαιάζζηεο εθηάζεηο κηθξόηεξεο ησλ Χθεαλώλ πνπ 

ζρεκαηίδνληαη αλάκεζα ζε λεζηά ή ζε κεγάιεο εθηάζεηο μεξάο 

νλνκάδνληαη Θάιαζζεο (Μεζόγεηνο, Βόξεηνο, Αληηιιώλ). ηαλ ε 

έθηαζή ηνπο είλαη αθόκε κηθξόηεξε νλνκάδνληαη πειάγε, όπσο 

ην Αηγαίν, ην Ηόλην θιπ. ηαλ δε κηα ζαιάζζηα έθηαζε 

πεξηνξίδεηαη έληνλα από ηε μεξά ηόηε νλνκάδεηαη θόιπνο. 

 

Από ηελ άπνςε ηνπ Γηεζλνύο δηθαίνπ ε ζάιαζζα δηαθξίλεηαη 

ζε Υσξηθά ύδαηα, Οηθνλνκηθή δώλε θαη Αηγηαιίηηδα δώλε πνπ 

ππάγνληαη ζηε θπξηαξρία ηεο παξάθηηαο ρώξαο, ηηο θιεηζηέο 

ζάιαζζεο πνπ πεξηβάιινληαη από ζηεξηά π.ρ.Νεθξά ζάιαζζα) 

πνπ αλήθνπλ ζηε θπξηαξρία ηνπ παξάθηηνπ ή παξάθηησλ 

ρσξώλ, ζηηο εζσηεξηθέο ζάιαζζεο πνπ πεξηβάιινληαη από μεξά 

αιιά ζπγθνηλσλνύλ κε ηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπσο ε Αδνθηθή 

πνπ ηαπηίδεηαη κε απηή θαη ηέινο ηηο «αλνηθηέο ζάιαζζεο» 

ή Γηεζλή ύδαηα πνπ δελ ππάγνληαη ζε θαλελόο θξάηνπο ηε 

δηθαηνδνζία. 

 

Ο όξνο ζάιαζζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ θβαληηθή θπζηθή. 

Ζ Θάιαζζα Νηηξάθ είλαη κηα εξκελεία ησλ θαηαζηάζεσλ 

αξλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ ζπλζέηνπλ ην θελό. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82_(%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1_%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%8C
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 ΘΑΛΑΑ θαη ΑΛΜΤΡΑ 

Καζώο ην λεξό δηαζρίδεη θαη δηαβξώλεη ηε γε, παξαζύξεη 

αιάηη (όπσο θαη άιια νξπθηά) ζηα πνηάκηα θη απηά κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζηε ζάιαζζα. Σν αιάηη παξακέλεη ζηε ζάιαζζα 

γηαηί δελ θεύγεη λεξό από απηήλ. Καζώο ην ζαιαζζηλό λεξό 

εμαηκίδεηαη, όιν ζρεδόλ ην αιάηη πνπ πεξηέρεη, κέλεη πίζσ. 

Απηή ε αηώληα δηαδηθαζία έθαλε ην ζαιαζζηλό λεξό αικπξό 

(3% είλαη ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε αιάηη). 

Απηέο είλαη νη γεληθέο γξακκέο, αιιά όρη νιόθιεξε ε αιήζεηα. 

Ζ ζάιαζζα εκπινπηίδεηαη ζε αιάηη θαη από ηνλ εμσηεξηθό 

θινηό ηεο γεο θάησ από ηνπο σθεαλνύο. ηνλ ππζκέλα ησλ 

σθεαλώλ ππάξρνπλ νη ιεγόκελεο πδξνζεξκηθέο δίνδνη απ' 

όπνπ ην λεξό εηζρσξεί ζηνλ θινηό, δεζηαίλεηαη, 

απειεπζεξώλεη αιάηη από απηόλ θαη επηζηξέθεη ζηνλ σθεαλό 
κε ηελ πνζόηεηα αιαηηνύ πνπ κεηαθέξεη. Με ηνλ ίδην ηξόπν 

απμάλνπλ ηελ πνζόηεηα αιαηηνύ ζηε ζάιαζζα θαη ηα ε 

                                ΑΦΑΛΑΣΩΗ 

Αθαιάησζε είλαη ε δηεξγαζία αθαίξεζεο αιάησλ από κηα 

αιαηνύρα νπζία θαη θπξίσο από αιαηνύρα ύδαηα. Έηζη, θαη΄ 

επέθηαζε, ε αθαιάησζε είλαη κηα κέζνδνο αλάθηεζεο 

πόζηκνπ λεξνύ από ζαιαζζηλό λεξό, πθάικπξα πνηάκηα θαη 

ιίκλεο. 

Δθαξκόδεηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο κε μεξό θιίκα, θησρέο ζε 

πόζηκν λεξό θαη κε πξόζβαζε όκσο ζε ζαιαζζηλό λεξό. Ζ 

αθαιάησζε άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη θαηά ηνλ 20ν αηώλα κε 

ηελ εκθάληζε ιεηςπδξίαο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Γεο. πσο 

είλαη γλσζηό ην 97,3% πεξίπνπ ησλ παγθόζκησλ 

απνζεκάησλ λεξνύ βξίζθεηαη ζηε ζάιαζζα αλακεκηγκέλν ζε 

κεγάιεο αλαινγίεο κε δηάθνξα δηαιπκέλα άιαηα ζε ηέηνηα 

κνξθή πνπ ε ρξήζε ηνπ, είηε σο πόζηκν, είηε αθόκα θαη γηα 

βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο θαζίζηαηαη αδύλαηε. 

 

 
 

       
 

                                 ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ...          

 Ρηρλνπκε ιηγν λεξν ζηε θαηζαξνια , πξνζζεηνπκε αιαηη θαη 

αλαθαηεπνπκε . Βαδνπκε ελα θνπηαιη ζην θεληξν ηεο θαηζαξνιαο 

θαη ηελ θιεηλνπκε κε ην θαπαθη. Σελ ηνπνζεηνύκε ζην καηη ηεο 

θνπδηλαο γηα λα βξαζεη. Καζώο ην λεξό εμαηκίδεηαη ζα ζπκππθλσζεί 

ζην θαπαθη θαη ζα πέζεη ζην παην ηεο θαηζαξνιαο, ελώ ην αιάηη ζα 

έρεη κείλεη θαη ζην θνπηαιη πνπ εηρακε ηνπνζεηεζεη 

αξρηθά.Παξαηεξνπκε πσο θαηα ηελ εμαηκεζε ην αιαην παξεκεηλε 

ζηελ θαηζαξνια θαη ζην θνπηαιη. Δμεγνύκε όηη ζε θάπνηα λεζηά 

ρξεζηκνπνηείηαη απηόο ν ηξόπνο γηα λα παίξλνπκε πόζηκν λεξό από 

ηε ζάιαζζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Η ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΒΡΟΥΗ 

Ζ Βξνρή ή βξνρόπησζε ή πδαηόπησζε είλαη κηα πγξή 

θαηαθξήκληζε θαη αλήθεη ζηα πδαηώδε κεηεσξνινγηθά 

θαηαθξεκλίζκαηα ή πδξνκεηέσξα όπσο νλνκάδνληαη ηα 

δηάθνξα θαηλόκελα ηνπ λεξνύ, ηνπ νπνίνπ άιια επίζεο είδε 

είλαη ην ρηνλόλεξν, ην ρηόλη θαη ην ραιάδη 

 
Γηα λα ζπκβεί ην θαηλόκελν ζηε Γε, ρξεηάδεηαη έλα ππθλό 

ζηξώκα ηεο αηκόζθαηξαο κε ζεξκνθξαζία πάλσ από ην ζεκείν 

ηήμεο ηνπ λεξνύ (δειαδή πάλσ από 0 °C) (ζρεηηθά) θνληά ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ 

πδξαηκώλ πξέπεη λα είλαη αξθεηά πςειή ώζηε απηνί λα 

πγξνπνηεζνύλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ ζηαγόλεο (πγξνύ) λεξνύ, 

αξθεηά βαξηέο ώζηε λα πέζνπλ σο ηελ επηθάλεηα. 

Ζ βξνρή ζρεκαηίδεηαη όηαλ ηα κόξηα ησλ πδξαηκώλ πνπ 
ππάξρνπλ ζηελ αηκόζθαηξα δεκηνπξγνύλ ηα λέθε ή ζύλλεθα, 
ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ζπκππθλώλνληαη πάλσ ζε έλα 
θέληξν ζπκπύθλσζεο, ζπλήζσο έλαλ θόθθν ζθόλεο, αξρίδνληαο 
έηζη λα ζρεκαηίδνπλ ζηαγόλεο. ηαλ  ε κάδα ηεο ζηαγόλαο 
μεπεξάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν όξην, έιθεηαη ιόγσ  βαξύηεηαο θαη 
πέθηεη ζηε γε.  Μεξηθέο θνξέο, ε βξνρή δελ θζάλεη ζην έδαθνο 
όηαλ ν αέξαο αλάκεζα ζηα ζύλλεθα θαη ζην έδαθνο είλαη πνιύ 
μεξόο.  Ζ δηάκεηξνο ησλ ζηαγνληδίσλ ηεο βξνρήο πνπ θζάλνπλ 
κέρξη ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θπκαίλεηαη από 0,05-0,06 εθ.  ηαλ 
βεβαίσο έιζνπλ ζε επαθή κε ςπρξή επηθάλεηα κπνξεί θαη λα 
παγώζνπλ. Σα λέθε πνπ δίλνπλ βξνρέο είλαη από κελ ηα 
ζηξσκαηόκνξθα: νη ζσξεηηνκειαλίεο θαη νη ζηξσκαηνζσξείηεο 
πνπ δίλνπλ κεγάιεο δηάξθεηαο θαλνληθή βξνρή ή βξνρή 
ςεθάδσλ, ελώ από ηα ζσξεηηόκνξθα λέθε: ηα κειαλνζηξώκαηα 
θαη ηα πςηζηξώκαηα πέθηεη ξαγδαία βξνρή ή όκβξνη, αιιά 
κηθξήο δηάξθεηαο. 
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ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ… 

Σν παξαθάησ πείξακα βαζίδεηαη πάλσ ζην θαηλόκελν ηνπ 

θύθινπ λεξνύ. ηαλ ην λεξό  ζηελ επηθάλεηα  Γεο 

ζεξκαίλεηαη , ηόηε ην λεξό εμαηκίδεηαη θαη καδεύεηαη ζηνλ 

νπξαλό δεκηνπξγώληαο ηα ζύλλεθα. Οη 

πδξαηκνί ζπκππθλώλνληαη, πγξνπνηνύληαη θαη ζηε 

ζπλέρεηα πέθηνπλ σο βξνρή ή άιιεο κνξθέο πεηνύ, 

εκπινπηίδνληαο έηζη ηηο απνζήθεο λεξνύ ηεο γεο, είηε είλαη 

απηέο επηθαλεηαθέο, όπσο νη ζάιαζζεο θαη νη ιίκλεο, είηε 

είλαη ππόγεηεο. 

Με βάζε ινηπόλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ ζα δεκηνπξγήζνπκε 

ηηο πιήξεο ζπλζήθεο ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ε βξνρή .Με 

ηελ βνήζεηα κηαο θαηζαξόιαο γεκάηε κε λεξό ην όπνην 

βξάδνπκε  ζα δεκηνπξγήζνπκε ζηαγόλεο βξνρήο όπσο 

δείρλνπλ νη παξαθάησ εηθόλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πεηξάκαηνο. 

                        

                       

                      

                        

                           

                      

                        

                  Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ  

O θύθινο ηνπ λεξνύ — γλσζηόο θαη σο πδξνινγηθόο θύθινο — 

είλαη ε ζπλερήο αλαθύθισζε ηνπ λεξνύ ηεο Γεο κέζα 

ζηελ πδξόζθαηξα θαη ζηελ αηκόζθαηξα. Σν ζπλερέο ηεο 

θπθιηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ επηηπγράλεηαη 

εμαηηίαο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

Σν λεξό ηνπ πιαλήηε αιιάδεη ζπλερώο θπζηθή θαηάζηαζε, από 

ηε ζηεξεά κνξθή ησλ πάγσλ ζηελ πγξή κνξθή 

ησλ πνηακώλ, ιηκλώλ θαη ηεο ζάιαζζαο θαη ηελ αέξηα 

θαηάζηαζε ησλ πδξαηκώλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ιόγσ ηεο ζέξκαλζεο θαη ησλ αλέκσλ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο ηα λεξά ηεο εμαηκίδνληαη θαη καδεύνληαη 

σο πδξαηκνί δεκηνπξγώληαο ηα ζύλλεθα. Οη 

πδξαηκνί ζπκππθλώλνληαη, πγξνπνηνύληαη θαη ζηε ζπλέρεηα 

πέθηνπλ σο βξνρή ή άιιεο κνξθέο πεηνύ, εκπινπηίδνληαο έηζη 

ηηο απνζήθεο λεξνύ ηεο γεο, είηε είλαη απηέο επηθαλεηαθέο, όπσο 

νη ζάιαζζεο θαη νη ιίκλεο, είηε είλαη ππόγεηεο. 

Ο θύθινο ηνπ λεξνύ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ επηζηεκνληθνύ 

θιάδνπ ηεο πδξνινγίαο γηα όηη ζπκβαίλεη ή παξαηεξείηαη ζην 

έδαθνο θαη ηεο Μεηεσξνινγίαο γηα όηη ζπκβαίλεη εμ απηνύ 

ζηελ αηκόζθαηξα. 

Δηδηθόηεξα ζηε Μεηεσξνινγία ν πδξνινγηθόο θύθινο απνηειεί 

ην ζπνπδαηόηεξν θαηξηθό θαηλόκελν σο ζύλνιν επηκέξνπο 

θαηλνκέλσλ. Απηόο ξπζκίδεη ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο, ηε 

ιακπξόηεηα ηεο εκέξαο, θαη ηέινο 

ηε ζπρλόηεηα θαη έληαζε ησλ πδξνκεηεώξσλ, εθηόο ηνπ 

γηγάληηνπ εθείλνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο από ηα κηθξά 

ζηα κεγάια γεσγξαθηθά πιάηε. 
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