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1

ν
 ΜΔΡΟ 

 
Θέμα 

 ” Υαίξνκαη πνπ ζαο ζπλαληώ θύξηε Γεκόθξηηε”, κηα 
ζπδήηεζε κε έλαλ αξραίν επηζηήκνλα  

Γιαθεμαηικόηηηα 
 Κνηλσληθέο επηζηήκεο, Ιζηνξία, ζεηηθέο επηζηήκεο  

Δπίπεδο δςζκολίαρ  

ηόσοι 
Καηαλόεζε ηεο εμέιημεο  ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο θαη ε 
επηξξνή ηεο ζηελ θνηλσλία  

Ικανόηηηερ 
ζπκπεξάζκαηα 

Γιάπκεια 
100 ιεπηά 

Απαπαίηηηο ςλικό-λογιζμικό 
 Ιζηνζειίδεο - καζήκαηα 

 

  

  

  



 

 

    

ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

  

Πνηνο ήηαλ ν Γεκόθξηηνο; 
 

 

 

O Γεκόθξηηνο (460 Π.Υ-370 Π.Υ) ήηαλ έλαο  

Έιιελαο θηιόζνθνο, γελλεκέλνο ζηα Άβδεξα θαη 

ήηαλ ν πξώηνο πνπ εμέζεζε ηελ αηνκηθή ζεσξία. 

Ήηαλ  γλσζηόο  σο  Γειαζίλνο ή ν γειαζηόο 

θηιόζνθνο, ιόγσ ηνπ όηη έδηλε  κεγάιε ζεκαζία 

ζηελ θαιή δηάζεζε. Ο Γεκόθξηηνο ήηαλ ν  πξώηνο 

θηιόζνθνο  πνπ δηαηύπσζε όηη  απηό πνπ 

νλνκάδνπκε Γαιαμία είλαη  ην θσο ησλ αζηεξηώλ 

πνπ θηάλεη  ζηελ αληηιεπηηθή καο ηθαλόηεηα θαη  

όηη ην ζύκπαλ κπνξεί λα είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα  έλα πνιπζύκπαλ κε άιινπο 

πιαλήηεο  ηθαλνύο λα δηαηεξήζνπλ  ηε δσή. 

Τπνζηήξηδε όηη ν θόζκνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  

ησλ  αλζξώπσλ, απνηειείηαη από πνιύ κηθξά 

ζσκαηίδηα πνπ ν ίδηνο απνθαινύζε άηνκα (α + 

ηέκλσ, αξραία ειιεληθά) θαη όηη απηά 

ζπλαπνηεινύλ όια όζα βιέπνπκε θαη  είκαζηε. Σα 

άηνκα δηαθέξνπλ ζε κέγεζνο , ζρήκα, βάξνο θαη ζεξκνθξαζία, θηλνύληαη ζπλερώο θαη δελ είλαη 

νξαηά. Πίζηεπε επίζεο όηη ππάξρεη έλαο άπεηξνο αξηζκόο αηόκσλ.  

Γλσξίδνπκε  θπζηθά όηη ε ζεσξία απηή είλαη απαξραησκέλε θαη όηη ηα άηνκα απνηεινύληαη από 

ειεθηξόληα, πξσηόληα θαη λεηξόληα. Σν 1964 ν θπζηθόο  Μάξεϋ Γθει-Μαλ  πξνέβιεςε ηελ ύπαξμε 

ησλ θνπάξθ. Σα πξσηόληα θαη ηα λεηξόληα απνηεινύληαη από 3 θνπάξθ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πέξα από ηελ αηνκηθή ζεσξία, ν Γεκόθξηηνο  αζρνιήζεθε παξάιιεια κε ηα  καζεκαηηθά θαη 

εηδηθόηεξα κε ηελ γεσκεηξία. ύκθσλα κε ηνλ Αξρηκήδε ήηαλ ν πξώηνο πνπ είρε ηελ ηδέα όηη ν 

όγθνο  ελόο θώλνπ είλαη ίζνο κε ην έλα ηξίην ηνπ όγθνπ ελόο θπιίλδξνπ. Με απηό ζα αζρνιεζνύκε 

παξαθάησ. 

Μηα ηειεπηαία ηδηαηηεξόηεηα  πνπ θαιό ζα ήηαλε λα αλαθεξζεί  είλαη ην γεγνλόο όηη ν Γεκόθξηηνο  

επίζεο αζρνινύληαλ κε ηελ  κνπζηθή. Κάηη όρη θαη  ηόζν παξάμελν, αθνύ δηαθνξεηηθά άηνκα 

νδεγνύλ ζε δηαθνξέο ζηνλ ήρν θαη ζηελ έληαζε.  

 

 

 

 

 

ηα επόκελα καζήκαηα ζα κάζνπκε ιίγα πξάγκαηα γηα ηνλ Γεκόθξηην. ην ηέινο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο ζα ζαο δεηήζνπκε λα παίμνπκε έλα παηρλίδη ξόισλ. Υσξίδνπκε ηελ ηάμε ζε 

νκάδεο  ησλ ηεζζάξσλ (4) καζεηώλ. 

Έλαο από ηνπο καζεηέο ζα είλαη ν Γεκόθξηηνο. Θα αλαξσηεζεί ζρεηηθά κε ην πόζν άιιαμε ν 

θόζκνο από ηελ επνρή ηνπ. Βαζηζκέλνο  ζηα καζήκαηα πνπ αθνινπζνύλ παξαθάησ, θάπνηνο ζα 

ηνπ πεη πόζν εμειίρζεθε ε ζεσξία ηνπ θαηά ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ. Μπνξείηε λα θάλεηε πην 

ζαθή απηήλ ηελ ηζηνξία κε κηα παξνπζίαζε Power Point πνπ λα δείρλεη εηθόλεο ζρεηηθέο κε ην 

πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο. 

Αζθαιώο ν Γεκόθξηηνο ζα είλαη  πεξίεξγνο  ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

πνπ επέθεξαλ νη ηδέεο ηεο ζεσξίαο ηνπ. Οη δύν άιινη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηα 

παξνπζηάζνπλ κε κεξηθά ηζηνξηθά παξαδείγκαηα. Καη πηζαλόλ ν Γεκόθξηηνο  λα νινθιεξώζεη ηελ 

ζπδήηεζε κε έλα κήλπκα γηα ηνλ ζεκεξηλό θόζκν θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. 

Απηό είλαη κηα δηθηά ζαο απόθαζε.   

 

  

Γπαζηηπιόηηηα 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

ο
 ΜΔΡΟ 

 
Θέμα CERN 

Γιαθεμαηικόηηηα Πιεξνθνξηθή, Μεραληθή, Υεκεία 

Δπίπεδο δςζκολίαρ  

ηόσοι 

Οη καζεηέο θαηαλννύλ ηελ εμέιημε ηεο αηνκηθήο 

ζεσξίαο. 

Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ ζπνπδαηόηεηα 

ηνπ CERN θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ. 

Οη καζεηέο θαηαλννύλ πσο ιεηηνπξγνύλ νη 

επηηαρπληέο. 

Ικανόηηηερ 

Οη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζνπλ 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ηνπο δνζνύλ. 

Οη καζεηέο ζα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

Γιάπκεια 120 ιεπηά 

Απαπαίηηηο ςλικό-λογιζμικό 
 Τπνινγηζηήο 

 ηληεξλέη 



 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Γεκόθξηηνο 
 

Πόηε Πνηνο Σερλνινγία Θεσξία 

400 
Π.Υ. 

Γεκόθξηηνο 

 

Πήξε έλα θνρύιη θαη ην έζπαζε 
ζηελ κέζε. ηε ζπλέρεηα πήξε ην 
κηζό από απηό θαη ην έζπαζε ζηε 
κέζε μαλά θαη μαλά θαη μαλά κέρξη 
λα κείλεη ηειηθά  κηα ιεπηή ζθόλε. 
ηε ζπλέρεηα πήξε ην κηθξόηεξν 
θνκκάηη από απηό θαη 
πξνζπάζεζε λα ην θόςεη αιιά 
δελ κπνξνύζε. 

 
 

 Σα άηνκα είλαη κηθξά 
ζθιεξά ζσκαηίδηα. 
Γηαθέξνπλ ζε κέγεζνο, 
ζρήκα, κάδα. 

 Βξίζθνληαη ζε ζπλερήο 
θίλεζε.  

 Γεκηνπξγνύλ δηαθνξεηηθά 
πιηθά όηαλ ζπλελώλνληαη.  

 

 

Η εξέλιξη ηηρ αηομικήρ θευπίαρ μεηά ηον Γημόκπιηο  

  

 

 

 



 

 

Πόηε Πνηνο Σερλνινγία Θεσξία 

1790 

John Dalton 

 

Πεηξάκαηα κε αέξηα 
 

 Σα ζηνηρεία απνηεινύληαη 
από ππεξβνιηθά κηθξά 
ζσκαηίδηα , ηα άηνκα  

 Σα άηνκα ελόο ζηνηρείνπ 
έρνπλ παξόκνην κέγεζνο, 
κάδα θαη άιιεο ηδηόηεηεο  

 Σα άηνκα δελ κπνξνύλ λα 
δηαζπαζηνύλ , λα 
δεκηνπξγεζνύλ από ην 
κεδέλ ή λα θαηαζηξαθνύλ  

 ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο, 
ηα άηνκα ζπλδπάδνληαη, 
δηαρσξίδνληαη ή 
αλαδηακνξθώλνληαη. 
 

1897 

John Thomson 

 

 Έλαο ζσιήλαο θαζνδηθήο 
αθηηλνβνιίαο κε ζεηηθό θαη 
αξλεηηθό πόιν 

 Γύν πιάθεο νη νπνίεο ζην  
εμσηεξηθό ήηαλ  ζεηηθέο θαη 
αξλεηηθέο 

 Η θαζνδηθή αθηίλα απνθιίλεη 
πξνο ηελ ζεηηθή πιάθα. 

 Απηό ππνδειώλεη όηη ππάξρεη 
κηα αξλεηηθή πιεπξά. 

 
 

 Έλα άηνκν απνηειείηαη 
από κηα ζθαίξα ζεηηθνύ 
θνξηίνπ κε αξλεηηθά 
θνξηηζκέλα ειεθηξόληα 
ελζσκαησκέλα ζε απηό. 

 Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 
θνξηία ζε έλα άηνκν είλαη 
ίζα ζε κέγεζνο, γη‟ απηό 
ηνλ ιόγν  έλα άηνκν είλαη 
ειεθηξηθά νπδέηεξν. 

1911 

Ernest Rutherford 

 

 Δθηόμεπζε α-ζσκαηίδηα ζε  έλα  
θύιιν ρξπζνύ. 

 

• Οιόθιεξν ην ζεηηθό 
θνξηίν πεξηνξίδεηαη ζε έλα 
κηθξό ρώξν , πνπ 
νλνκάδεηαη ππξήλαο. Σν 
ζεηηθά θνξηηζκέλν 
ζσκαηίδην νλνκάδεηαη 
πξσηόλην. 
 

• Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 
όγθνπ ελόο αηόκνπ είλαη 
θελόο ρώξνο. 
 

• Σα αξλεηηθά θνξηηζκέλα 
ζσκαηίδηα ,ηα ειεθηξόληα 
βξίζθνληαη έμσ από ηνλ 
ππξήλα. 
 

• Έλα άηνκν είλαη ειεθηξηθά 
νπδέηεξν. 
 



 

 
 

Niels Bohr 

 

 
Σν θάζκα αηνκηθώλ εθπνκπώλ 
ηνπ αηόκνπ ηνπ πδξνγόλνπ. 
ηαλ ην ιεπθό θσο δηαρέεηαη κε 
πξίζκα, κπνξνύλ λα θαλνύλ όια 
ηα ρξώκαηα ηνπ νξαηνύ 
θάζκαηνο. 
Ωζηόζν, όηαλ ην θσο πνπ 
εθπέκπεηαη από ην άηνκν ηνπ 
πδξνγόλνπ δηέξρεηαη από έλα 
πξίζκα, κόλν νξηζκέλα ρξώκαηα 
ηνπ θσηόο κπνξνύλ  λα θαλνύλ. 
 
 

 
 

• Σν ειεθηξόλην θηλείηαη ζε 
θπθιηθή ηξνρηά γύξσ από 
ηνλ ππξήλα. 

• Κάζε ηξνρηά κπνξεί λα 
ζπγθξαηήζεη έλα 
ζπγθεθξηκέλν αξηζκό 
ειεθηξνλίσλ. 

• Κάζε ηξνρηά έρεη ην δηθό 
ηεο επίπεδν ελέξγεηαο. 

• ηαλ ην ειεθηξόλην 
κεηαπεδά από κηα ηξνρηά 
ζε κηα άιιε ε νπνία 
βξίζθεηαη  πην θνληά ζηνλ 
ππξήλα, απνβάιιεη 
ελέξγεηα. 
 

1932 

James Chadwick 

 
 

Βνκβάξδηζε άηνκα βεξπιιίνπ κε 
ζσκαηίδηα άιθα. 
 

• Ο ππξήλαο απνηειείηαη 
από πξσηόληα θαη 
λεηξόληα  
 

1968- 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΕ  
 

Αλαθάιπςαλ λέα ζηνηρεία 
βνκβαξδίδνληαο ηνπο 
ππάξρνληεο ππξήλεο κε δηάθνξα 
ππναηνκηθά ζσκαηίδηα. 
 

• Σα πξσηόληα θαη ηα 
λεηξόληα απνηεινύληαη 
από κηθξόηεξα ζσκαηίδηα, 
πνπ νλνκάδνληαη θνπάξθ. 

• Σα θνπάξθ ζπγθξαηνύληαη 
κεηαμύ ηνπο κε ζσκαηίδηα 
ηα νπνία νη επηζηήκνλεο     
νλόκαζαλ γθινπόληα. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Με ηε βνήζεηα θάπνηνπ ζπκκαζεηή ζνπ πξνζπάζεζε λα ιύζεηο ην ζηαπξόιεμν, ρσξίο λα θνηηάμεηο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ πην πάλσ. Σα νλόκαηα είλαη κε αγγιηθνύο ραξαθηήξεο. 

Πόζα νλόκαηα βξήθεο; 

Αλ ρξεηάδεζαη βνήζεηα θνίηα ηηο ζεκεηώζεηο πην πάλσ. 

1                   2                   

                                        

         4                               

5                         6              

                                          

                                          

                                          

                     7                   

                                          

                                          

Οπιζόνηια 

5. Δθηόμεπζε α-ζσκαηίδηα ζε έλα θύιιν 

ρξπζνύ. 

7. Με έλαλ θαζνδηθό ζσιήλα αθηηλνβνιίαο 

αλαθάιπςε ην ειεθηξόλην. 

Κάθεηα 

1. Παξαηεξήζεηο ηνπ θάζκαηνο αηνκηθώλ 

εθπνκπώλ ηνπ αηόκνπ ηνπ πδξνγόλνπ.  

2. Η ύιε απνηειείηαη από ζσκαηίδηα πνπ 

νλνκάδνληαη άηνκα. 

4. Αληηιήθζεθε όηη ν ππξήλαο απνηειείηαη από 

πξσηόληα θαη λεηξόληα. 

6. Πεηξακαηίζηεθε κε αέξηα. 

 

Υξεζηκνπνίεζε ην ηληεξλέη. 

1) Πνπ βξίζθεηαη ην  CERN;    
 
______________________________________________ 

2) Ση ζεκαίλεη ην αθξσλύκην CERN;  
 
________________________________________________ 

3) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ CERN; 

 _________________________________________________ 

Γπαζηηπιόηηηα 2 

 

Γπαζηηπιόηηηα 1 

 



 

 

TI EINAI TO CERN; 
 

Η νλνκαζία CERN πξνέξρεηαη από ην γαιιηθό αθξσλύκην "Conseil 

Européen pour la Recherche Nucléaire", ή αιιηώο European 

Council for Nuclear Research.   

Ο νξγαληζκόο απηόο, εδξεύεη ζε βνξεηνδπηηθό πξνάζηην ηεο Γελεύεο 

θνληά ζηα γαιιν-ειβεηηθά ζύλνξα (46°14′3″N 6°3′19″E). 

Σν Cern ηδξύζεθε ην 1954. Σα 12 ηδξπηηθά θξάηε ήηαλ ην Βέιγην, ε 

Γαλία, ε Γαιιία, ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, ε 

Διιάδα, ε Ιηαιία, νη Κάησ Υώξεο, ε Ννξβεγία, ε νπεδία, ε 

Διβεηία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γηνπγθνζιαβία. ήκεξα ην 

CERN έρεη 22 θξάηε κέιε, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο θεθαιαίνπ θαη 

ιεηηνπξγίαο. Πνιιά άιια θξάηε ζπκκεηέρνπλ σο κε κέιε ή παξαηεξεηέο. 

ην CERN θπζηθνί θαη κεραληθνί δηεξεπλνύλ ηε ζεκειηώδε δνκή ηνπ ζύκπαληνο. Υξεζηκνπνηνύλ 

ηα κεγαιύηεξα θαη πην πνιύπινθα επηζηεκνληθά όξγαλα ζηνλ θόζκν γηα λα κειεηήζνπλ ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηεο ύιεο - ηα ζεκειηώδε ζσκαηίδηα. Σα ζσκαηίδηα είλαη θηηαγκέλα ώζηε λα 

ζπγθξνύνληαη κεηαμύ ηνπο κε ηαρύηεηα παξαπιήζηα κε απηήο ηνπ θσηόο. Η δηαδηθαζία δίλεη ζηνπο 

θπζηθνύο, ζηνηρεία γηα ην πώο αιιειεπηδξνύλ ηα ζσκαηίδηα κεηαμύ ηνπο  θαη ηνπο παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζεκειηώδεηο λόκνπο ηεο θύζεο. 

Πάλσ από 600 ηλζηηηνύηα θαη παλεπηζηήκηα ζε όιν ηνλ θόζκν ρξεζηκνπνηνύλ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ CERN. 

 

 

 

 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=CERN&params=46_14_3_N_6_3_19_E_


 

 

Δίδη επιηασςνηών 

 

Ο επιηασςνηήρ είναι μια ζςζκεςή πος επιηασύνει ηα θοπηιζμένα ζυμαηίδια ζε πολύ ςτηλέρ 

ηασύηηηερ σπηζιμοποιώνηαρ ηλεκηπικά και / ή μαγνηηικά πεδία. 

 

Οη ζύγρξνλνη επηηαρπληέο ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

 

 Γπαμμικοί Δπιηασςνηέρ 

ηνπο γξακκηθνύο επηηαρπληέο, ηα ζσκαηίδηα 

επηηαρύλνληαη ζε επζεία γξακκή, ζπρλά κε ζηόρν ηε 

δεκηνπξγία ζύγθξνπζεο. 

 

  Κςκλικοί επιηασςνηέρ 

Οη θπθιηθνί επηηαρπληέο πξνσζνύλ ζσκαηίδηα θαηά 

κήθνο κηαο θπθιηθήο δηαδξνκήο ρξεζηκνπνηώληαο 

ειεθηξνκαγλήηεο κέρξη ηα ζσκαηίδηα λα θηάζνπλ ζηηο 

επηζπκεηέο ηαρύηεηεο / ελέξγεηεο. 

Σα ζσκαηίδηα επηηαρύλνληαη ζε κία θαηεύζπλζε γύξσ 

από ηνλ επηηαρπληή, ελώ ηα αληη-ζσκαηίδηα 

επηηαρύλνληαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε. 

 

  

Οι ζημεπινοί και μελλονηικοί επιηασςνηέρ ηος CERN 

 

 

 



 

 
Δπιηασςνηήρ  

Λειηοςπγία 

Γπαμμικόρ επιηασςνηήρ 2  
είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο ησλ πξσηνλίσλ. 
 

Γπαμμικόρ επιηασςνηήρ 3 
3 είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηα ηόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 
πεηξάκαηα θπζηθήο ζην CERN. 
 

Γπαμμικόρ επιηασςνηήρ 4 
σζεί ηα αξλεηηθά ηόληα πδξνγόλνπ ζε πςειέο ελέξγεηεο. Θα γίλεη ε 
πεγή πξσηνλίσλ γηα ηνλ Μεγάιν Δπηηαρπληή Αδξνλίσλ ην 2020. 
 

The Antiproton 
Decelerator 

Γελ απμάλνπλ όινη νη επηηαρπληέο ηελ ηαρύηεηα ελόο ζσκαηηδίνπ.  Ο 
AD επηβξαδύλεη ηα αληηπξσηόληα έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα κειεηήζνπλ ηελ αληηύιε. 

Μεγάλορ Δπιηασςνηήρ 
Αδπονίυν (LHC) 

Ο 27 ρηιηνκέηξσλ LHC είλαη ν κεγαιύηεξνο επηηαρπληήο ζσκαηηδίσλ 
ζηνλ θόζκν κέζα ζηνλ  νπνίν ζπγθξνύνληαη πξσηόληα ή ηόληα 
κνιύβδνπ κε ελέξγεηεο πνπ πιεζηάδνπλ ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο. 
 

Γακηύλιορ  ιόνηορ 
σαμηλήρ ενέπγειαρ (LEIR) 

Ο LEIR παίξλεη κεγάινπο παικνύο ηόλησλ κνιύβδνπ από ην Linac 3 
θαη ηα κεηαηξέπεη ζε ζύληνκα, ππθλέο δέζκεο θαηάιιειεο  γηα 
έγρπζε ζην κεγάιν αληρλεπηή αδξνλίσλ 
 

ύγσπονηπο ππυηονίυν   

Έλαο άμνλαο εξγαζίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο επηηαρπληώλ ηνπ CERN, 
ην ζύγρξνλν πξσηνλίσλ  έρεη εθηνμεύζεη πνιινύο ηύπνπο 
ζσκαηηδίσλ από ηελ πξώηε ελεξγνπνίεζή ηνπ ην 1959. 
 

Βπασίοναρ ζςγσπονιζηή 
ππυηονίος 

Σέζζεξηο επάιιεινη δαθηύιηνη ζύγρξνληξν ιακβάλνπλ πξσηόληα από 
ηνλ γξακκηθό επηηαρπληή,  ηα επηηαρύλνπλ ζηα 800 MeV θαη ηα 
εθηνμεύνπλ ζην Protron Synchrotron. 

Super ζύγσπονο 
ππυηονίυν   

Σν δεύηεξν κεγαιύηεξν κεράλεκα ζην ζπγθξόηεκα επηηαρπληώλ ηνπ 
CERN παξέρεη έλα βήκα κεηαμύ ηνπ Proton Synchrotron θαη ηνπ 
LHC. 
 

 

Ο Μεγάινο πγθξνπζηήο Αδξνλίσλ (LHC) 

 

Ο Μεγάινο πγθξνπζηήο Αδξνλίσλ (LHC) είλαη ν 

κεγαιύηεξνο θαη ηζρπξόηεξνο επηηαρπληήο 

ζσκαηηδίσλ ζηνλ θόζκν. Ξεθίλεζε γηα πξώηε θνξά 

ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2008. Σν LHC απνηειείηαη 

από έλαλ δαθηύιην  ππεξαγώγηκσλ καγλεηώλ 

κήθνπο  27 ρηιηνκέηξσλ κε κηα ζεηξά επηηαρπληηθώλ 

δνκώλ γηα ηελ ηόλσζε ηεο ελέξγεηαο ησλ 

ζσκαηηδίσλ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο. 

ην εζσηεξηθό ηνπ επηηαρπληή, δύν δέζκεο 

ζσκαηηδίσλ πςειήο ελέξγεηαο ηαμηδεύνπλ θνληά 

ζηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο πξνηνύ ηεζνύλ ζε ζύγθξνπζε. Οη δέζκεο ηαμηδεύνπλ ζε αληίζεηεο 

θαηεπζύλζεηο ζε ρσξηζηνύο ζσιήλεο δέζκεο - δύν ζσιήλεο θπιαγκέλνη ζε πςειό θελό. 

Οδεγνύληαη γύξσ από ηνλ δαθηύιην επηηάρπλζεο από έλα ηζρπξό καγλεηηθό πεδίν πνπ δηαηεξείηαη 

από ππεξαγώγηκνπο ειεθηξνκαγλήηεο. 



 

 

 Ο LHC βνεζάεη ηνπο θπζηθνύο λα: 

: 

 Γεκηνπξγήζνπλ λέα ζσκαηίδηα θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ζπζηαηηθά ηνπο  

 απνθαιύςνπλ ηε θύζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ζσκαηηδίσλ  

 δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ παξόκνην κε απηό πνπ ππήξρεη ζηελ αξρή ηνπ ύκπαληνο 

καο: ηε κεγάιε έθξεμε 

 

Ο LHC πεξηιακβάλεη ηέζζεξα πεηξάκαηα, κε αληρλεπηέο  «κεγάινπο ζαλ θαζεδξηθνύο λανύο»: 

ALICE, ATLAS, CMS θαη LHCb. 

 

  

  

Σα ζσκαηίδηα ζπγθξνύνληαη κε πςειέο ελέξγεηεο κέζα ζε απηνύο ηνπο αληρλεπηέο, δεκηνπξγώληαο 

λέα ζσκαηίδηα πνπ δηαζπώληαη κε πνιπζύλζεηνπο ηξόπνπο θαζώο θηλνύληαη κέζα από ζηξώκαηα 

ππν-αληρλεπηώλ (δεπηεξεπόλησλ αληρλεπηώλ). 

Οη ππν-αληρλεπηέο θαηαγξάθνπλ ηελ πνξεία θάζε ζσκαηηδίνπ θαη νη κηθξνεπεμεξγαζηέο 

κεηαηξέπνπλ απηή ηελ πνξεία θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ ζσκαηηδίσλ ζε ειεθηξηθά ζήκαηα, 

ζπλδπάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ςεθηαθή πεξίιεςε ηνπ "ζπκβάληνο 

ζύγθξνπζεο". 

 

 

 

 

ATLAS ALICE 

CMS LHCb 



 

 

 

Μεξηθά απίζηεπηα γεγνλόηα γηα ηνλ LHC 

 είλαη  ην κεγαιύηεξν θαη πην πνιύπινθν ειεθηξνληθό όξγαλν ζηνλ πιαλήηε 

 είλαη έλα από ηα πην ςπρξά κέξε ζηνλ γαιαμία -271νC (Νόηην πόιν: -80νC, δηάζηεκα: -

270νC) 

 είλαη έλα από ηα πην θαπηά κέξε ηνπ ύκπαληνο 10 δηζεθαηνκκύξηα °C (ήιηνο: 20 

εθαηνκκύξηα °C) 

 είλαη πην αξαηό από ην  δηάζηεκα.  

 Βξίζθεηαη ζε βάζνο 100 κ. ζε θπθιηθή ζήξαγγα 27 ρικ. 

 9.000 καγλήηεο νδεγνύλ δύν δέζκεο πξσηνλίσλ ζε θπθιηθή δηαδξνκή. 

 Σα επηηαρπλόκελα πξσηόληα θηάλνπλ ζην 99,9% ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο (300,000 km/s). 

 Κάζε δεπηεξόιεπην 2 δηζεθαηνκκύξηα πξσηόληα ζπγθξνύνληαη  κεηαμύ ηνπο κέζα ζην LHC. 

 Υξεηάδνληαη 120 MW γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ LHC (ε ηζρύο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από 120.000 

ζπίηηα αλά κήλα).  

 

 

 

ερλνινγία Τπνινγηζηώλ 

Σα πεηξάκαηα ζην CERN παξάγνπλ 

ηεξάζηην όγθν δεδνκέλσλ. Σν θέληξν 

δεδνκέλσλ ηα απνζεθεύεη θαη ηα ζηέιλεη ζε 

όινλ ηνλ θόζκν γηα λα αλαιπζνύλ. 

Ο κεγάινο επηηαρπληήο αδξνλίσλ παξάγεη 
600 εθαηνκκύξηα ζπκβάληα αλά 
δεπηεξόιεπην.Απηά θηιηξάξνληαη ζε 
100.000 αλά δεπηεξόιεπην θαη 
απνζηέιινληαη γηα ςεθηαθή αλαθαηαζθεπή. 
Δμεηδηθεπκέλνη αιγόξηζκνη αλαιύνπλ 
πεξαηηέξσ ηα δεδνκέλα, από ηα νπνία κόλν 
ηα 100 κε 200 είλαη ρξήζηκα. Απηά ηα 
αθαηέξγαζηα δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη 
ζηνπο δηαθνκηζηέο ηνπ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ 
ηνπ CERN κε ξπζκό πεξίπνπ 1,5 CD αλά 

δεπηεξόιεπην (1 GB αλά δεπηεξόιεπην). 

 

 

 

 

 



 

 

Δλδηαθέξνληα γεγνλόηα γηα ην Κέληξν Γεδνκέλσλ 

                      

 Σν θέληξν δεδνκέλσλ επεμεξγάδεηαη πεξίπνπ 1 petabyte δεδνκέλσλ θάζε κέξα- πνπ 

ηζνδπλακεί κε 210 ρηιηάδεο DVD. 

 Κάζε δεπηεξόιεπην γίλνληαη 6 ρηιηάδεο αιιαγέο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 Σν θέληξν θηινμελεί 11 ρηιηάδεο δηαθνκηζηέο κε 100 ρηιηάδεο ππξήλεο  επεμεξγαζηώλ. 

 Μαγλεηηθνί δίζθνη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα βξαρππξόζεζκε απνζήθεπζε, ελώ ε 

καθξνπξόζεζκε απνζήθεπζε επηηπγράλεηαη κέζσ καγλεηηθώλ ηαηληώλ. 

 Οη δηαθνκηζηέο ςύρνληαη ζπλέρεηα κε ρξήζε θξύνπ αέξα. 

 Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο κπνξεί λα θηάζεη ηα 3.5 MW. 

 Υξεζηκνπνηνύληαη κπαηαξίεο γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εμνπιηζκό από κηθξήο δηάξθεηαο 

δηαθνπέο ξεύκαηνο, ελώ γελλήηξηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο κεγαιύηεξεο δηαθνπέο. 

 18 kV πςειήο ηάζεο κεηαηξέπνληαη ζε 220 V. 

 35 ρηιηάδεο ρηιηόκεηξα νπηηθώλ ηλώλ κεηαθέξνπλ ηα δεδνκέλα ζην θέληξν δεδνκέλσλ. 

 

 

WLHC Computing Grid 

 

Σν ππνινγηζηηθό δίθηπν WLHC ιεηηνύξγεζε ην 2002 γηα λα 

παξέρεη κηα πεγή ε νπνία απνζεθεύεη, δηαλέκεη θαη αλαιύεη ηα 

15 petabyte (15 εθαηνκκύξηα gigabyte) δεδνκέλσλ πνπ 

παξάγνληαη θάζε ρξόλν. Πξόθεηηαη γηα κηα παγθόζκηα 

ζπλεξγαζία ππνινγηζηηθώλ θέληξσλ.  Απνηειείηαη από 

ηέζζεξα επίπεδα, ηα νπνία νλνκάδνληαη 0, 1, 2 θαη 3. Κάζε 

επίπεδν έρεη θαηαζθεπαζηεί από πνιιά ππνινγηζηηθά θέληξα 

θαη παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Γηαθνξά κεηαμύ ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ θαη ηνπ ππνινγηζηηθνύ 

δηθηύνπ 

Σν ππνινγηζηηθό δίθηπν βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ, ν νπνίνο αλαπηύρζεθε 

ζην CERN ην 1989 από ηνλ Tim Berners Lee.  

Ο παγθόζκηνο ηζηόο αλαπηύρζεθε ώζηε λα θαιπθζεί ε αλάγθε ησλ επηζηεκόλσλ ζε παλεπηζηήκηα 

θαη ηδξύκαηα λα δηακνηξάδνπλ  πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα κεηαμύ ηνπο. ηηο 30 Απξηιίνπ 1993, ην 

CERN έζεζε ην ινγηζκηθό ηνπ World Wide Web ζε δεκόζην ηζηνρώξν.  Σν CERN έθαλε ηελ 

επόκελε έθδνζε δηαζέζηκε κε αλνηθηή άδεηα, ώζηε λα δηαδνζεί κε αζθάιεηα ε λέα έθδνζε θαη λα 

δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δηάδνζε. Μέζσ απηώλ ησλ ελεξγεηώλ, θαζηζηώληαο ην ινγηζκηθό πνπ 

απαηηείηαη ειεύζεξα δηαζέζηκν, καδί κε έλα βαζηθό πξόγξακκα πεξηήγεζεο θαη κηα βηβιηνζήθε 

θώδηθα, ήηαλ δπλαηή ε επξεία ρξήζε ηνπ ηζηνύ. 

 

The WorldWide
LHC Computing 

Grid  

Tier 0 Δίλαη ην θέληξν δεδνκέλσλ ηνπ CERN.  ια ηα δεδνκέλα 
ηνπ LHC πεξλνύλ κέζα από ηνλ θεληξηθό ζσιήλα.

Tier 1

Απνηειείηαη από 13 ππνινγηζηηθά θέληξα ζε όιν ηνλ θόζκν.
Απηά ηα θέληξα

1) ππνζηεξίδνπλ ην δίθηπν,

2)είλαη ππεύζπλα γηα ηελ απνζήθεπζε θαη αλαθαηαζθεπή 
ησλ δεδνκέλσλ,

3) Δπεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη απνζεθεύνπλ ηα 
απνηειέζκαηα,

4) Γηαλέκνπλ ηα δεδνκέλα ζην Tier 2,

5) Απνζεθεύνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνληαη από ην
Tier 2.

Οπηηθέο ίλεο κε ηαρύηεηα 10 gigabits per second ζπλδένπλ
CERN κε ηα 13 απηά ππνινγηζηηθά θέληξα.

Tier 2

Tier 2 είλαη  παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα , ηα νπνία 
παξέρνπλ ππνινγηζηηθή ηζρύ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ πάλσ από 155 Tier 2 ζε όινλ ηνλ 
θόζκν.

Tier 3 Μεκνλσκέλνη επηζηήκνλεο έρνπλ πξόζβαζε ζην δίθηπν.



 

 

 

Σν Web παξέρεη απξόζθνπηε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεύνληαη ζε πνιιά 

εθαηνκκύξηα δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο. 

Σν ππνινγηζηηθό δίθηπν  παξέρεη απξόζθνπηε πξόζβαζε ζε ππνινγηζηηθή ηζρύ θαη ρσξεηηθόηεηα 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πνπ δηαλέκνληαη ζε όιν ηνλ πιαλήηε.  

 

 

 

Με θάπνηνλ ζπκκαζεηή ζνπ ιύζηε ην πάδι ρσξίο λα θνηηάμεηε ηηο πιεξνθνξίεο πην πάλσ. 

Ο LHC πεξηιακβάλεη 4 πεηξάκαηα. Βξείηε ηα παξαθάησ. 
 

X D L I K T Y 

W A T L A S N 

E L Z T M K B 

A I W Q R T E 

O C P J C M S 

D E F X L I A 

P Y R T D N O 

K O L H C B E 
 

Αλ δε ηα βξήθαηε όια, κπνξείηε λα θνηηάμεηε ζηηο πιεξνθνξίεο πην πάλσ. 
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Cern 
 

Με θάπνηνλ ζπκκαζεηή ζνπ ιύζηε ην πάδι ρσξίο λα θνηηάμεηε ηηο πιεξνθνξίεο πην πάλσ . 

Αλ έρεηε δπζθνιίεο κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηηο πιεξνθνξίεο πην πάλσ. 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

2. Σα ______ που ζχουν επιταχυνκεί φτάνουν ςε ταχφτθτα το 99.9% τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ. 

4. Σο Worldwide LHC computer grid είναι ζνα παγκόςμιο __________ από υπολογιςτικά κζντρα. 

7. Κάκε ςυςκευι που επιταχφνει φορτιςμζνα ςωματίδια χρθςιμοποιώντασ θλεκτρικά ι/και μαγνθτικά 

πεδία. 

9. Ο LHC είναι __________ από το διάςτθμα 

10. Σο κζντρο δεδομζνων του Cern επεξεργάηεται περίπου ζνα petabyte _______ κάκε μζρα. 

 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Σο κζντρο δεδομζνων του Cern φιλοξενεί 11000 ______. 

3. Ειδικοί ________ επεξεργάηονται τα δεδομζνα αφινοντασ μόνο 100 ζωσ 200 γεγονότα ανά 

δευτερόλεπτο που ζχουν ενδιαφζρον 

5. Ο LHC είναι από τα πιο _______ μζρθ του γαλαξία. (-271o C) 

6. 9000 ___ κακοδθγοφν δφο δζςμεσ πρωτονίων ςε κυκλικι διαδρομι για να επιτευχκεί ςφγκρουςθ. 

8. κοπόσ του CERN είναι θ ζρευνα _______ . 

 

 

 

 

Πάηα ζηνλ ζύλδεζκν γηα λα παίμεηο ην παηρλίδη.  

https://learningapps.org/3762837 

Πόζν ζνπ πήξε λα θηάζεηο ζην ηειεπηαίν επίπεδν; 

Υξόλνο: 
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3
ν
 ΜΔΡΟ 

 

Θέμα 
Πεηξακαηηδόκελνη κε ηελ αλαινγία κεηαμύ ηνπ 
όγθνπ ελόο θπιίλδξνπ, ελόο θώλνπ θαη κηαο 
ζθάηξαο θαη απνθνκίδνληαο ηνπο ηύπνπο από 
ηα πεηξάκαηα απηά . 

Γιαθεμαηικόηηηα Μαζεκαηηθά – Ιζηνξία  
 

Δπίπεδο δςζκολίαρ  

ηόσοι 

-Δηζάγνληαο ηνπο καζεηέο ζηα πξώηκα ζηάδηα 

ησλ καζεκαηηθώλ , όηαλ ε ζηαζεξά π θαη ην 

ζύζηεκα αξίζκεζεο ήηαλ αθόκε άγλσζηα . 

- Δθπαηδεύνληαο ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ 

θιάζκαηα θαη ην κέγηζην θνηλό δηαηξέηε  

Ικανόηηηερ 

- Να είλαη ηθαλνί νη καζεηέο λα ππνινγίδνπλ ηελ 

αλαινγία κεηαμύ ηνπ όγθνπ γεσκεηξηθώλ 

ζρεκάησλ 

- Να είλαη ηθαλνί νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηνπο ηύπνπο πνπ απνξξένπλ από ηνλ όγθν ελόο 

θώλνπ ή ζθαίξαο, θαζώο θαη από ηνλ ηύπν 

ππνινγηζκνύ ηνπ όγθνπ ελόο θπιίλδξνπ  

Γιάπκεια 50 ιεπηά 

Απαπαίηηηο ςλικό-λογιζμικό Αξηζκνκεραλή, ράξαθαο, ππνινγηζηήο ή ιάπηνπ . 

 

  



 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
Ο Γεκόθξηηνο αλέπηπμε κία αηνκηθή ζεσξία πνπ βαζίζηεθε ζε κία δηαξθώο δηαηξνύκελε ύιε ζε 

κηθξόηεξα θαη κηθξόηεξα ζσκαηίδηα . 

Αλαθέξακε ήδε όηη επίζεο αζρνιήζεθε κε ηα καζεκαηηθά , ηδηαίηεξα ηε γεσκεηξία . Καη ζύκθσλα 

κε ηνλ Αξρηκήδε ήηαλ ν πξώηνο πνπ ηνπ ήξζε ε ηδέα όηη ν όγθνο ηνπ θώλνπ ήηαλ ην έλα ηξίην ηνπ 

όγθνπ ηνπ θπιίλδξνπ . Γελ κπνξνύζε όκσο λα απνδείμεη κε καζεκαηηθό ηξόπν ηε δηνξαηηθόηεηά 

ηνπ απηή . 

ηηο κέξεο ηνπ Γεκόθξηηνπ ε ζηαζεξά «π» ήηαλ αθόκε άγλσζηε . Δκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζε 

θείκελα ηνπ 17νπ αηώλα . Δπίζεο ν αξηζκόο «0» δελ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηελ επνρή ηνπ 

Γεκόθξηηνπ.  Ο αξηζκόο «0» δελ είρε εκθαληζηεί ζηελ Ιλδία κέρξη ηνλ 5ν αηώλα κ.Υ  θαη έθηαζε ζηελ 

Δπξώπε κεηά ηνλ 12ν . 

Αθόηνπ ν Γεκόθξηηνο ρώξηζε ηελ ύιε ζε αθόκε κηθξόηεξα ζσκαηίδηα , πηζηεύνπκε όηη θαηαλόεζε 

ηελ ηδέα ηεο εξγαζίαο κε «θιάζκαηα» .  Απηό ηνλ νδήγεζε ζην λα ζπκπεξάλεη όηη ν όγθνο ελόο 

θώλνπ είλαη ην έλα ηξίην ηνπ όγθνπ ελόο θπιίλδξνπ κε ην ίδην ύςνο θαη αθηίλα . 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZACAU4SGyM 

 

 

Αθνύ δε γλώξηδαλ ην δηθό καο ζύζηεκα αξίζκεζεο ζηηο κέξεο ηνπ Γεκόθξηηνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ όξν “κ.κ.” (κνλάδα κήθνπο) σο κία κνλάδα κήθνπο “κ.ν.”(κνλάδα όγθνπ) 

σο κία κνλάδα όγθνπ . 

Θεσξνύκε έλαλ θύιηλδξν δηακέηξνπ 10 κ.κ θαη ύςνπο 5 κ.κ  

Αθνύ νη Αξραίνη Έιιελεο δε γλώξηδαλ ηε ζηαζεξά «π»  ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ αξηζκό «θ» γηα 

ηελ αλαινγία ηνπ κήθνπο πεξηθεξείαο ελόο θύθινπ κε ηε δηάκεηξό ηνπ . 

 

  

Γπαζηηπιόηηηα 2 

 

Ση λνκίδεηε ; Δίρε δίθην ν Γεκόθξηηνο ;  

 

Πάξηε έλαλ θύιηλδξν θαη έλαλ θώλν κε ηελ ίδηα αθηίλα θαη ύςνο θαη ειέγμεηε ηε ζεσξία απηή . 

 

 

 

Γπαζηηπιόηηηα 1 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZACAU4SGyM


 

 

 

ρεδηάζεηε 4 θπιίλδξνπο κε ύςνο 1 κκ  κέζα ζην ζρήκα ηνπ θώλνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1. 

Ο όγθνο ηνπ θώλνπ είλαη κεγαιύηεξνο από ην άζξνηζκα ησλ όγθσλ ησλ 4 θπιίλδξσλ ζην ζρήκα 1. 

 

 

 

 

 

  

Να ππνινγίζεηε ην άζξνηζκα 1 ησλ όγθσλ ησλ 4 θπιίλδξσλ. 



 

 

 

ρεδηάζεηε 5 θπιίλδξνπο κε ύςνο 1 κ.κ έμσ από ην  ζρήκα ηνπ θώλνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

2. 

Ο όγθνο ηνπ θώλνπ είλαη κηθξόηεξνο από ην άζξνηζκα ησλ όγθσλ ησλ 5 θπιίλδξσλ ζην ζρήκα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Να ππνινγίζεηε ην άζξνηζκα 2 ησλ όγθσλ ησλ 5 απηώλ θπιίλδξσλ . 

 



 

 

 

 

 

 

 

Θεσξνύκε έλαλ θύιηλδξν κε δηάκεηξν 12 κ.κ θαη ύςνο 6 κ.κ . 

ρεδηάζηε 5 θπιίλδξνπο κε ύςνο 1 κ.κ κέζα ζην ζρήκα ηνπ θώλνπ , όπσο ζην ζρήκα 1. 

ρεδηάζηε 6 θπιίλδξνπο κε ύςνο 1 κ.κ έμσ από ηνλ θώλν , όπσο ζην ζρήκα 2 . 

Τπνινγίζηε μαλά ηελ αλαινγία κεηαμύ ηνπ όγθνπ ηνπ θώλνπ θαη ηνπ όγθνπ ηνπ θπιίλδξνπ . 

 

 

 

 

ό𝛾𝜅𝜊𝜍 𝜅ώ𝜈𝜊𝜐

ό𝛾𝜅𝜊𝜍 𝜅𝜐𝜆ί𝜈𝛿𝜌𝜊𝜐
=  

                                  
    =  

Τπνινγίζηε ηα αζξνίζκαηα 1 θαη 2 ησλ όγθσλ ησλ θπιίλδξσλ απηώλ . 

1 = 

 

2 = 

 

γθνο θώλνπ =  

 

 

Γπαζηηπιόηηηα  3 

3 

 

ό𝛾𝜅𝜊𝜍 𝜅ώ𝜈𝜊𝜐

ό𝛾𝜅𝜊𝜍 𝜅𝜐𝜆ί𝜈𝛿𝜌𝜊𝜐
=  

                                  
    =  

Σειηθώο , ππνινγίζηε ηελ αλαινγία κεηαμύ ηνπ όγθνπ ηνπ θώλνπ θαη ηνπ όγθνπ ηνπ 

θπιίλδξνπ . 

 

 

Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ηα ζρήκαηα ... 

Μπνξείηε λα εθηηκήζεηε ην εκβαδόλ ηνπ θώλνπ , ρξεζηκνπνηώληαο ηα αζξνίζκαηα 1 θαη 2 ; 

 

 



 

 

 

 

 

ρεκαηίζηε δεπγάξηα. Λακβάλνληαο ππ‟ όςε ην κέγεζνο ηεο ηάμεο ζαο λα ζρεκαηίζεηε θάπνηα 

δεπγάξηα πνπ λα θάλνπλ ηνπο ππνινγηζκνύο από θάησ (ζηνλ πίλαθα) .  

 

Θεσξνύκε έλαλ θύιηλδξν κε δηάκεηξν 14 κ.κ θαη ύςνο 7 κ.κ  

ρεδηάζεηε 6 θπιίλδξνπο κε ύςνο 1 κ.κ κέζα ζην ζρήκα ηνπ θώλνπ , όπσο ζην ζρήκα 1 . 

ρεδηάζεηε 7 θπιίλδξνπο κε ύςνο 1 κ.κ έμσ από ηνλ θώλν , όπσο ζην ζρήκα 2 . 

Τπνινγίζηε μαλά ηελ αλαινγία κεηαμύ ηνπ όγθνπ ηνπ θώλνπ θαη ηνπ όγθνπ ηνπ θπιίλδξνπ . 

 

Μεξηθά αθόκε δεπγάξηα λα θάλνπλ ηνπο ππνινγηζκνύο γηα έλαλ θύιηλδξν κε δηάκεηξν 16 κ.κ θαη 

ύςνο 8 κ.κ .   

Σα δεπγάξηα πνπ απνκέλνπλ λα θάλνπλ ην ίδην πξάγκα γηα έλαλ θύιηλδξν κε δηάκεηξν 18 κ.κ θαη 

ύςνο 9 κ.κ . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ό𝛾𝜅𝜊𝜍 𝜅ώ𝜈𝜊𝜐

ό𝛾𝜅𝜊𝜍 𝜅𝜐𝜆ί𝜈𝛿𝜌𝜊𝜐
=  

                                  
    =  

Τπνινγίζηε ηα αζξνίζκαηα 1 θαη 2 ησλ όγθσλ ησλ θπιίλδξσλ απηώλ . 

 

1 = 

 

2 = 

 

γθνο θώλνπ =  

 

 

 

Γπαζηηπιόηηηα  4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γλσξίδεηε ηνλ ηύπν ππνινγηζκνύ ελόο θπιίλδξνπ κε αθηίλα «ξ» θαη ύςνο «π» ; 

γθνο θπιίλδξνπ = 

 

πλεπώο  : 

 

γθνο θώλνπ  =  

 

Ση παξαηεξείηε όηαλ ζπγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα ; 

Πξώηε αλαινγία  :  

Γεύηεξε αλαινγία  :  

Σξίηε αλαινγία  :  

ηαλ ζπλερίδεηε λα επαλαιακβάλεηε ηε κέζνδν απηή ζα θαηαιήμεηε ζηελ αλαινγία ….. 

Γηα ην ιόγν απηό ν όγθνο ελόο θώλνπ είλαη                    ηνπ όγθνπ ηνπ θπιίλδξνπ κε ην ίδην ύςνο 

θαη δηάκεηξν . 

 

ό𝛾𝜅𝜊𝜍 𝜅ώ𝜈𝜊𝜐

ό𝛾𝜅𝜊𝜍 𝜅𝜐𝜆ί𝜈𝛿𝜌𝜊𝜐
=  

                                  
    =  

Τπνινγίζηε ηα αζξνίζκαηα 1 θαη 2 ησλ όγθσλ ησλ θπιίλδξσλ απηώλ . 

 

1 = 

 

2 = 

 

γθνο θώλνπ =  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Σώξα, αο ην πηάζνπκε ιίγν πην πνιύ ζε βάζνο . 

Πνηόο είλαη ν όγθνο ηεο παξαθάησ ζθαίξαο ; 

 

  

Παξαθνινπζήζηε ηελ ηαηλία απηή : https://www.youtube.com/watch?v=PaA-g_z_E2E 

 

  

Θεσξείζηε ηηο κεηξήζεηο ελόο θώλνπ θαη κηαο ζθαίξαο . Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ηαηλία 

(πνπ είδαηε) γηα λα βξείηε ηνλ ηύπν ππνινγηζκνύ ηνπ όγθνπ ηεο ζθαίξαο . 

γθνο ζθαίξαο =  

 

Γπαζηηπιόηηηα  5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PaA-g_z_E2E


 

 

 

 
 

4
ο
 ΜΔΡΟ 

 
Θέμα Έξεπλα γηα ηελ επθηλεζία ησλ αηόκσλ ζε έλα πιηθό: 

ζρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή ελόο μπινθώλνπ 

Γιαθεμαηικόηηηα Μαζεκαηηθά, Μεραληθή, Πιεξνθνξηθή, Μνπζηθή 

Δπίπεδο δςζκολίαρ 

Γξαζηεξηόηεηα 1-2-3 :      

Γξαζηεξηόηεηα 4-5    :  

 

ηόσοι 

- Οη καζεηέο δηεξεπλνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ 

ζπρλόηεηαο πιηθνύ. 

- Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ έλα 

μπιόθσλν. 

- Οη καζεηέο παίδνπλ κνπζηθή. 

Ικανόηηηερ 

Γξαζηεξηόηεηα 1-2-3 : ρξήζε πιεξνθνξηθήο γηα λα 

κειεηήζνπλ ηνλ ήρν. 

Γξαζηεξηόηεηα 4-5 : ρξεζηκνπνηώληαο ηερλνινγία, 

κεραληθή θαη καζεκαηηθά γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

θαηαζθεπάζνπλ έλα κνπζηθό όξγαλν 

Γιάπκεια 

Γξαζηεξηόηεηα 1-2-3 : 50 ιεπηά 

Γξαζηεξηόηεηα 4-5 : 2 x 50 ιεπηά (4 καζεηέο αλά 

νκάδα) 

Απαπαίηηηο ςλικό-λογιζμικό 
Αξηζκνκεραλή, ππνινγηζηή κε ζύλδεζε ηληεξλέη, 

δηάθνξα πιηθά 

 

  



 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Πνηνο ήηαλ ν Γεκόθξηηνο 
Μαδί κε ηνλ παηδαγσγό ηνπ ηνλ Λεύθηππν, ν Γεκόθξηηνο ήηαλε ν ηδξπηήο ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο. 

Σελ επνρή εθείλε ζεσξνύληαλ πσο ε ύιε απνηεινύληαλ από ζσκαηίδηα ηα νπνία νλνκαδόηαλ 

άηνκα. Ο Γεκόθξηηνο αζρνιήζεθε  κε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα όπσο επίζεο θαη κε ηελ 

κνπζηθή. 

ε απηό ην κάζεκα ηεο κεραληθήο ζα κειεηήζνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα πιηθά θαη ζηνπο ήρνπο 

πνπ παξάγνπλε. Ο ήρνο δεκηνπξγείηαη από δνλήζεηο αηόκσλ θαη κνξίσλ ζην πιηθό κέζα από ην 

νπνίν απηόο δηαδίδεηαη. Θα πεξηνξηζηνύκε ζε θξνπζηά όξγαλα. ε απηά ηα όξγαλα νη δνλήζεηο 

δηαδίδνληαη δηα κέζνπ ησλ πιηθώλ από ηα νπνία παξάγεηαη ήρνο. 

 

 

Παίξλεηε δύν κηθξά δνθάξηα θαη ηα ηνπνζεηείηε παξάιιεια ην έλα ζην άιιν. 

Καιύςηε κε έλα θνκκάηη ύθαζκα γηα λα κελ αγγίμεη ε κπάξα ην μύιν. 

Φηηάςηε κηα μύιηλε κπάξα κε δηαζηάζεηο 35x5x2 εθαηνζηώλ θαη ηνπνζεηείζηε ηελ ζηε θαηαζθεπή 

πνπ θηηάμαηε. Σνπνζεηείζηε ηε κπάξα θάζεηα ζηα δύν δνθάξηα. 

Δπηιέςηε έλα είδνο ζθιεξνύ μύινπ, όπσο ε βειαληδηά, γηα λα θηηάμεηε ηε κπάξα. θιεξά είδε 

μύισλ λα ζπληνληζηνύλ. 

Υξεζηκνπνηήζηε κηα ξάβδν γηα λα ρηππήζεηε ηε κπάξα θαη λα παξάγεη ήρν. Έλα θάζηαλν ζε έλα 

μπιάθη είλαη κηα ραξά. Έλαο θειιόο ζα ηαίξηαδε επίζεο αιιά ν ήρνο ζα είλαη ιηγόηεξν δπλαηόο. 

 

    

  

Γπαζηηπιόηηηα 1 

 



 

 

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ εθαξκνγή “Soundcorset”  γηα λα θαζνξίζεηε ηνλ ηόλν 

ηνπ ήρνπ 

 

 

Ο ηόλνο Α είλαη ζεκαληηθόο επεηδή είλαη ην γεληθό πξόηππν θνπξδίζκαηνο. Σν 1885 θαζηεξώζεθε 

όηη ν ηόλνο Α ρξεηάδεηαη ζπρλόηεηα 440 Hz ζε 20°C. 

Παίξλεηε έλα κηθξόηεξν μπιάθη. Δίλαη ν ηόλνο ρακειόηεξνο ή ςειόηεξνο; 

 

 

        

 

 

 

Υξεζηκνπνηείζηε δηαθνξεηηθά είδε μύινπ (βειαληδηά, έιαην, ζεκύδα, ςεπδνηζνύγθα) γηα λα 

παξάγεηε ήρνο. 

 

  

Ση ηόλν παξάγεη κηα ξάβδνο 35x5x2 ; 

Δίδνο μύινπ πρλόηεηα (Hz) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Πνην είλαη ην ζπκπέξαζκα; 

Γπαζηηπιόηηηα 2 

 

 

Μηθξύλεηε ην μπιάθη. Δίλαη o ηόλνο ςειόηεξνο ή ρακειόηεξνο; 

Ση είλαη ν ηόλνο ηνπ ήρνπ; 

 



 

 

 

 

Υξεζηκνπνηείζηε δηαθνξεηηθά πιηθά (αινπκίλην, PVC, κπνπθάιηα γεκάηα κε λεξό) γηα λα παξάγεηε 

ήρνπο. ηαλ ρξεζηκνπνηείηε κπνπθάιηα θαιύηεξα είλαη λα ηα θξεκάζεηε ζε ζρνηλί γηα λα κπνξεί λα 

παξαρζεί ν ήρνο. 

 

 

 

 

 

ρεδηάζηε ην δηθό ζαο κνπζηθό όξγαλν ζηα πξόηππα ηνπ μπιόθσλνπ. Δπηιέμηε ην πιηθό θαη 

ρξεζηκνπνηήζηε  ην app γηα λα θαζνξίζεηε ην ζσζηό κήθνο ησλ ξάβδσλ, ην ζσζηό πεξηερόκελν 

ησλ κπνπθαιηώλ…. 

  

     

 

Γπαζηηπιόηηηα 4 

 

Ση ηόλν παξάγεη ην πιηθό ζαο; 

Σύπνο αληηθεηκέλνπ θαη πιηθόl πρλόηεηα (Hz) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Πνην είλαη ην ζπκπέξαζκα; 

 

Γπαζηηπιόηηηα 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ηo ζύζηεκα ζπληνληζκνύ ε πεξίνδνο ηεο ζπρλόηεηαο κεηαμύ θάζε δεύγνπο γεηηνληθώλ λόησλ έρεη 
ηελ ίδηα αλαινγία. Απηή ε αλαινγία είλαη ίζε κε ηε δσδέθαηε ξίδα ηνπ δύν. 

 

Αλ πνιιαπιαζηάζεηε ηελ ζπρλόηεηα ηεο λόηαο „‟ια‟‟ κε ηε δσδέθαηε ξίδα ηνπ δύν ζα βξείηε ηελ  
ζπρλόηεηα ηεο λόηαο „‟ζη‟‟ 

 

Γεκηνπξγήζηε έλα καζεκαηηθό γξάθεκα πνπ απεηθνλίδεη  ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ 

πιηθνύ (θαη ηνπ κήθνπο ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ) πνπ επηιέμαηε θαη ηεο ζπρλόηεηαο. 

 

 

Πνηα είλαη ε ζπρλόηεηα ηεο λόηαο „‟ξε‟‟ πνπ είλαη κεηά ηελ ηειεπηαία 
λόηα „‟λην‟‟; 

 Νην ξε 

πρλόηεηα(Hz)   

κήθνο (m) / 
πεξηερόκελν (l) 

  

 

Πνηα είλαη ε ζπρλόηεηα ηεο λόηαο „‟ξε‟‟ πνπ είλαη κεηά ηελ ηειεπηαία λόηα „‟λην‟‟; 

 Νην Ρε Μη Φα νι Λα η λην 

πρλόηεηα(Hz)         

κήθνο (m) / 
πεξηερόκελν (l) 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

Υξεζηκνπνηείζηε ην κνπζηθό ζαο όξγαλν γηα λα παίμεηε ην παξαθάησ ηξαγνύδη. 

 

 

Αθνύηε όηη κηα λόηα αθνύγεηαη πεξίεξγα; 

Πνηα λόηα; 

Ο ιόγνο είλαη όηη ππάξρεη ην  “b” ζηελ αξρή ηνπ πεληαγξάκκνπ πνπ ζεκαίλεη όηη ε λόηα ζα πξέπεη 

λα αθνύγεηαη κηζό ηόλν πην θάησ. 

Ση πξέπεη λα θάλεηε κε ηε ξάβδν, ζσιήλα, κπνπθάιη; Να ην κεγαιώζεηε, λα ην θνληύλεηε/ λα ην 

γεκίζεηε ή λα ην αδεηάζεηε; 

Απηή ε λόηα ρξεηάδεηαη ζπρλόηεηα  415.3 Hz.  Φηηάμηε κηα ξάβδν,ζσιήλα, κπνπθάιη 

Αθνύγεηαη θαιύηεξα ηώξα;   

Γπαζηηπιόηηηα 5 

 

Φηηάμηε ην δηθό ζαο κνπζηθό όξγαλν κε ην νπνίν ζα κπνξέζεηε λα παίμεηε όιεο ηηο λόηεο. 

 Νην Ρε Μη Φα νι Λα η λην 

πρλόηεηα(Hz)         

κήθνο (m) / 
πεξηερόκελν (l) 
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ν
 ΜΔΡΟ 

Θέμα Φάζκα 

Γιαθεμαηικόηηηα Φπζηθή 

Δπίπεδο δςζκολίαρ  

ηόσοι 

  Επιβεβαίωςθ πειραματικά ότι το φάςμα 

του φωτόσ είναι ςυνεχισ 

 Μζτρθςθ τθσ απορρόφθςθσ των φίλτρων 

 Εξιγθςθ γιατί ο ιλιοσ ζχει τα 

ςυγκεκριμζνα χρώματα κατά το 

θλιοβαςίλεμα  

 Πειραματικι απόδειξθ ότι το φάςμα των 

αερίων είναι γραμμικό 

 

Ικανόηηηερ 

 Παξαηήξεζε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ από 

θπζηθά θαηλόκελα 

 πλεξγαηηθή κάζεζε 

 

Γιάπκεια 
120 ιεπηά (ρσξίο ηελ θαηαζθεπή θαζκαηνγξάθνπ) 

 

Απαπαίηηηο ςλικό-λογιζμικό 

 φαςματογράφο 

 φίλτρα 

 διαφορετικό φωτιςμό 

 διάφορα αζρια 

 υπολογιςτισ 
 

  



 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Με ηη ρξώκα ζα δσγξαθίδαηε ηνλ Ήιην; 
 

Σν θσο ηνπ Ήιηνπ είλαη ιεπθό. Σν ιεπθό όκσο δελ είλαη έλα απιό ρξώκα (όπσο θαη πνιιά άιια 

ρξώκαηα). Απνηειείηαη από πνιιά ρξώκαηα. ηαλ απηά ηα ρξώκαηα έξρνληαη ηαπηόρξνλα ζην κάηη 

καο ην αληηιακβαλόκαζηε σο ιεπθό. Ο Νεύησλαο ήηαλ ν πξώηνο πνπ αλέιπζε ην θσο, μερώξηζε 

ην θάζε ρξώκα ξίρλνληαο ην θσο ηνπ Ήιηνπ πάλσ ζε έλα πξίζκα. 

 

Φάζκα θσηόο 
 

Σν ζύλνιν ησλ ρξσκάησλ ζηα νπνία αλαιύεηαη ην θσο νλνκάδεηαη θάζκα ηνπ θσηόο. Σν θάζκα 

απηό είλαη ζπλερέο δειαδή πεξηέρεη όια ηα ρξώκαηα αξρίδνληαο από ην θόθθηλν θαη θηάλνληαο 

κέρξη ην ηώδεο. Σν θάζε ρξώκα ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ αξηζκό. Απηόο ν αξηζκόο ιέγεηαη κήθνο 

θύκαηνο. Σν θόθθηλν είλαη ην ρξώκα κε κήθνο θύκαηνο ι=700 nm ελώ ην ηώδεο έρεη κήθνο θύκαηνο 

ι=400 nm. 

 

Ση ζρέζε έρνπλ όια απηά κε ηα άηνκα; θαη όκσο έρνπλ. Σν θσο δεκηνπξγείηαη κέζα ζηα άηνκα. 

Απηέο νη κηθξέο θαη αόξαηεο δνκέο είλαη ππεύζπλεο γηα όηη βιέπνπκε γύξσ καο. 

 
 

  



 

 

Πξόηππν ηνπ Bohr 
 

Έλα κνληέιν γηα ην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ (ηνπ πην απινύ αηόκνπ) ην νπνίν κπνξεί λα εμεγήζεη 

πσο δεκηνπξγείηαη ην θσο είλαη ην πξόηππν ην Bohr. Σν άηνκν ηνπ Τδξνγόλνπ απνηειείηαη από 

έλα πξσηόλην θαη από έλα ειεθηξόλην. Σν ειεθηξόλην εθηειεί θπθιηθή θίλεζε ζε θαιά θαζνξηζκέλεο 

νη νπνίεο νλνκάδνληαη ζηνηβάδεο. Η πξώηε ζηνηβάδα αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό n=1 ε δεύηεξε ζην 

n=2 θ.ν.θ. Σν ειεθηξόλην δελ κπνξεί λα βξεζεί ζε ελδηάκεζε ζέζε παξά κόλν ζε θάπνηα ζηνηβάδα. 

 

 

Σν ειεθηξόλην ζέιεη λα βξίζθεηαη ζηελ θαηώηεξε ζηνηβάδα n=1, ζηελ ζηνηβάδα κε ηελ ρακειόηεξε 

ελέξγεηα. Με δηάθνξνπο ηξόπνπο πρ κε θξνύζε, ην ειεθηξόλην κπνξεί λα απνξξνθήζεη ελέξγεηα, 

λα δηεγεξζεί θαη λα αλέβεη ζε πςειόηεξε ζηνηβάδα. ηελ δηεγεξκέλε απηή θαηάζηαζε παξακέλεη γηα 

πνιύ ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα (πεξίπνπ 10 δηζεθαηνκκπξηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ) θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κεηαβαίλεη ζε κηα ζηνηβάδα κε ρακειόηεξε ελέξγεηα εθπέκπνληαο θσο κε ηελ κνξθή 

ζσκαηηδίσλ πνπ νλνκάδνληαη θσηόληα. Σν ρξώκα ηνπ θσηόο πνπ εθπέκπεηαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αξρηθή θαη ηειηθή ζηνηβάδα θαη είλαη νξαηό κόλν όηαλ ην ειεθηξόλην πέθηεη ζηελ ζηνηβάδα n=2. Γηα 

όιεο ηηο ππόινηπεο ην θσο δελ είλαη ζηελ νξαηή πεξηνρή. Ίζσο αλαξσηηέζηε ηη θσο είλαη απηό αλ 

δελ ην βιέπνπκε. ηελ θπζηθή όκσο θσο είλαη θαη νη αθηηλνβνιίεο πνπ καο δεζηαίλνπλ θσο είλαη 

θαη ην ζήκα ηεο ηειεόξαζεο ηνπ ξαδηνθώλνπ θιπ. 

 

 

 



 

 

 

Γξακκηθό θάζκα εθπνκπήο αεξίσλ 
 

Σν θάζκα ηνπ θσηόο πνπ εθπέκπεη ην πδξνγόλν απνηειείηαη από γξακκέο θαη είλαη δηαθνξεηηθό 

από απηό πνπ εθπέκπνπλ ηα δηάππξα ζηεξεά (ιακπηήξαο) ή ν Ήιηνο. ηαλ ηα άηνκα ζηνηβάδνληαη 

ην έλα πνιύ θνληά ζην άιιν όπσο γίλεηαη ζηα ζηεξεά ζώκαηα ηόηε έρνπκε πνιιέο γξακκέο πνπ 

δηαθέξνπλ ιίγν κεηαμύ ηνπο θαη δεκηνπξγείηαη ην ζπλερέο θάζκα. Σν θάζε αέξην έρεη ην δηθό 

κνλαδηθό ζεη γξακκώλ εθπνκπήο. Δίλαη έλα ζηνηρείν ηαπηόηεηαο ηνπ αεξίνπ. Δίλαη ην δαθηπιηθό 

απνηύπσκα ηνπ αεξίνπ. 

 

 

Λίγα λόγια για ηα θίληπα 
Σα θίιηξα απνηεινύληαη από θάπνηεο νπζίεο νη νπνίεο απνξξνθνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ θσηόο κε απνηέιεζκα λα θηάλεη ζηα κάηηα καο ην ππόινηπν θσο. Απηό ην θσο πνπ 

θηάλεη ζηα κάηηα καο είλαη ην ζπκπιεξσκαηηθό ρξώκα ηνπ θσηόο πνπ απνξξνθήζεθε. Έηζη ην 

θίηξηλν θίιηξν απνξξνθά ην κπιε θσο. Αλ από ην ιεπθό θσο αθαηξέζεηο ην κπιε ηόηε ην θσο πνπ 

κέλεη καο θαίλεηαη λα έρεη ρξώκα θίηξηλν. ηαλ ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζνπ βιέπεηο θίηξηλν 

ρξώκα απηό ζεκαίλεη όηη δύν pixel έλα θόθθηλν θαη έλα πξάζηλν ζηέιλνπλ θσο θαη ην απνηέιεζκα 

ζνπ θαίλεηαη θίηξηλν. 

 

 
  



 

 
 

 

Μαδί κε έλαλ ζπκκαζεηή ζνπ πξνζπάζεζε λα απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο. 

 

 

Πόζεο εξσηήζεηο απάληεζεο; 

Μπνξείο λα νινθιεξώζεηο ηηο απαληήζεηο αλαηξέρνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πην πάλσ.   

 

 

 

http://www.seilias.gr/erasmus/spectrum/en  

 

  

 

1. Ο πξώηνο πνπ αλέιπζε ην ιεπθό θσο ήηαλ ν :……………. (Newton ή  Γεκόθξηηνο) 

2. Σν ιεπθό θσο ηνπ ήιηνπ απνηειείηαη από:…………………(έλα ή πνιιά ρξώκαηα) 

3. Σν κήθνο θύκαηνο ηνπ θόθθηλνπ είλαη:……….(κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν) από ηνπ κπιε 

4. Σν παξαθάησ θάζκα είλαη …….(ζπλερέο ή γξακκηθό) 

5. Σν θάζκα ηνπ θσηόο ηνπ Ήιηνπ είλαη ……………………. ( γξακκηθό ή ζπλερέο) 

6. Σα αέξηα εθπέκπνπλ ………………………   ( γξακκηθό ή ζπλερέο) θάζκα. 

7. Σν θσο πνπ εθπέκπεη ην Τδξνγόλν είλαη νξαηό κόλν όηαλ ηα ειεθηξόληα κεηαπίπηνπλ 

ζηελ ζηνηβαδα κε ……………………….. ( n=1 ή n=2) 

8. Σν θάζκαηα εθπνκπήο ηνπ Τδξνγόλνπ θαη ηνπ Τδξαξγύξνπ  ………. ( ίδηα ή 

δηαθνξεηηθά) 

9. Σν θσο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο κεγάιεο πεξηνρέο ην θόθθηλν ην πξάζηλν θαη κπιε. Αλ από ην 

ιεπθό θσο αθαηξεζεί ην κπιε ηόηε ην ρξώκα πνπ ζα βιέπνπκε ζα είλαη ……………….. 

(θόθθηλν ή θίηξηλν) 

10. Σν ζπκπιεξσκαηηθό ρξώκα ηνπ κπιε είλαη ………………….. ( θόθθηλν ή θίηξηλν) 

11. Σν ζπκπιεξσκαηηθό ρξώκα ηνπ πξάζηλνπ είλαη ………….. (θπαλό,Μαηδέληα) 

12. Σν θσο δεκηνπξγείηαη κέζα ζηα άηνκα ……………………. ( σζηό ή Λάζνο) 

 

Γπαζηηπιόηηηα 1 

 



 

 

 

 

Σν ιεπθό θσο απνηειείηαη από όια ηα ρξώκαηα. ηαλ έξρνληαη όια ηα ρξώκαηα ηαπηόρξνλα ζην 

κάηη καο ηόηε ην ρξώκα καο θαίλεηαη ιεπθό. Σν θσο κπνξεί λα αλαιπζεί ζηα ρξώκαηα πνπ ην 

απνηεινύλ αλ πεξάζεη από έλα πξίζκα. Σν θάζε ρξώκα ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ αξηζκό ν νπνίνο 

νλνκάδεηαη κήθνο θύκαηνο θαη ζπκβνιίδεηαη κε λ. Σν θόθθηλν έρεη κήθνο θύκαηνο λ = 700 nmθαη ην 

κπιε λ = 400 nm  όια ηα άιια ρξώκαηα είλαη κεηαμύ απηώλ. 

ην ηληεξλέη κπνξείο λα βξεηο πνιινύο ηξόπνπο γηα λα θηηάμεηο έλαλ δηθό ζνπ θαζκαηνγξάθν ή 

κπνξείο λα αγνξάζεηο έλαλ θηελό. 

Αλ έρεηο ρξόλν λα θηηάμεηο: 

https://youtu.be/IA5BTD-aelo 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ1xOWl5Axk 

https://www.youtube.com/watch?v=aTAFBd1EQcE 

Αλ ζέιεηο λα αγνξάζεηο 

https://www.astromarket.org/spectrografie-5/educational-5/ 

 

𝜆min = …….           𝜆max = ……. 

Παξαηήξεζε ην θσο πνπ εθπέκπεη κηα ιάκπα παξαηεξώληαο ην κέζσ ελόο θαζκαηνγξάθνπ.  

 

 ηαλ παξαηεξείο ηελ ιάκπα κε γπκλό κάηη βιέπεηο ιεπθό θσο. ηαλ παξαηεξείο ηελ 

ιάκπα κέζσ ηνπ θαζκαηνγξάθνπ ηη βιέπεηο;  

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

………………………………. 

 Με πνηα ζεηξά εκθαλίδνληαη ηα ρξώκαηα; 

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

…………………………………. 

 ηαλ ν θαζκαηνγξάθνο είλαη ξπζκηζκέλνο, κπνξείο λα απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε 

παξαθάησ. 

Πνην είλαη ην κέγηζην θαη ειάρηζην κήθνο θύκαηνο ηνπ θάζκαηνο; 

 

Kijk even naar andere lichtbronnen zoals  fluorescent light, computer screen, candle light, LED 

light,  … 

Γπαζηηπιόηηηα 2 

 

https://youtu.be/IA5BTD-aelo
https://www.youtube.com/watch?v=FJ1xOWl5Axk
https://www.youtube.com/watch?v=aTAFBd1EQcE
https://www.astromarket.org/spectrografie-5/educational-5/


 

 

 

 

 

𝜆mi n = …….𝜆max = ……. 

𝜆mi n = …….𝜆max = ……. 

𝜆mi n = …….𝜆max = ……. 

 

 

 

 Πξνζδηόξηζε ην εύξνο ησλ κεθώλ θύκαηνο ηνπ θάζκαηνο 

 Σνπνζέηεζε ην θίιηξν F/17 (θίηξηλν) ζηελ θαηάιιειε ππνδνρή κπξνζηά από ηνλ 

ιακπηήξα. Ση ρξώκα θαίλεηαη λα έρεη ην θσο πνπ βιέπεηο……………………………; 

Παξαηήξεζε ηώξα ην θσο ηνπ ιακπηήξα κέζα από ην θαζκαηνζθόπην. Πνηα πεξηνρή 

ηνπ θάζκαηνο είλαη ζθνηεηλή (έρεη απνξξνθεζεί) ……………………………;Πνην είλαη ην 

εύξνο ησλ κεθώλ θύκαηνο απνξξόθεζεο; 

 Σνπνζέηεζε ην θίιηξν F/16 (magenta) καδί κε ην θίηξηλν ηη ρξώκα έρεη ην θσο πνπ 

βιέπεηο ……………………………;  Παξαηήξεζε ηώξα ην θσο ηνπ ιακπηήξα κέζα από ην 

θαζκαηνζθόπην. Πνηα ρξώκαηα ιείπνπλ……………………………;Πνην είλαη ην εύξνο ησλ 

κεθώλ θύκαηνο απνξξόθεζεο; 

 Γηαηί ν ήιηνο θαίλεηαη θίηξηλνο ην κεζεκέξη; Πνηα ρξώκαηα απνξξνθήζεθαλ από ηελ 
αηκόζθαηξα; Γηαηί θαίλεηαη θόθθηλνο θαηά ηελ δύζε ηνπ; 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηήξεζε άιιεο πεγέο θσηόο όπσο κηα ιάκπα θζνξίνπ, κηα νζόλε ππνινγηζηή , θεξί … 

Βιέπεηο θάπνηεο δηαθνξέο; Μπνξείο λα ηηο πεξηγξάςεηο; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα θαζκαηνγξάθν γηα λα παξαηεξήζνπκε έλα 

αέξην. 

Μπνξνύκε λα ην θάλνπκε κε δύν ηξόπνπο. 

Αλ θνηηάμνπκε κηα ιάκπα κέζσ ελόο αεξίνπ, ζα δνύκε έλα θάζκα απνξξόθεζεο όπσο ην πάλσ. 

Σν αέξην απνξξνθά ην θσο ηεο ιάκπαο θη απηό δεκηνπξγεί ηηο καύξεο γξακκέο ζην θάζκα.  

Δάλ θνηηάμνπκε ην αέξην θη όρη ηε ιάκπα ζα δνύκε έλα θάζκα εθπνκπήο. 

Κάζε αέξην έρεη έλα κνλαδηθό θάζκα εθπνκπήο θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθό γηα θάζε αέξην. ε απηά ηα 

πεηξάκαηα ζα δνύκε ην θάζκα εθπνκπήο γηα Η2, He, Ne θαη Hg. 

Παξαηήξεζε ην θάζκα εθπνκπήο από ηελ δηόπηξα ηνπ θαζκαηνγξάθνπ. 

Καζόξηζε ην κήθνο θύκαηνο ησλ θαζκαηηθώλ γξακκώλ θαη ζπκπιήξσζε παξαθάησ  

Λυχνία Hg  Φαςματικζσ γραμμζσ  

Μικοσ κφματοσ 
φαςματικισ γραμμισ  

(𝜆) 

      

Χρώμα εκπεμπόμενου 
φωτόσ από τθν λυχνία 

      

1. Δπαλέιαβε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ην H2  

Λυχνία Η2 Φαςματικζσ γραμμζσ 

Μικοσ κφματοσ 
φαςματικισ γραμμισ  

(𝜆) 

      

Χρώμα εκπεμπόμενου 
φωτόσ από τθν λυχνία 

      

2. Δπαλέιαβε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ην Ne  

Λυχνία Ne Φαςματικζσ γραμμζσ 

Μικοσ κφματοσ 
φαςματικισ γραμμισ  

(𝜆) 

      

Χρώμα εκπεμπόμενου 
φωτόσ από τθν λυχνία 
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3. Δπαλέιαβε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ην He  

Λυχνία He Φαςματικζσ γραμμζσ 

Μικοσ κφματοσ 
φαςματικισ γραμμισ  

(𝜆) 

      

Χρώμα εκπεμπόμενου 
φωτόσ από τθν λυχνία 

      

  


