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Η μέτρηση είναι σημαντική διαδικασία για τη φυσική επιστήμη.

Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται φυσικά μεγέθη.

Για να περιγράψουμε το αποτέλεσμα μιας μέτρησης χρησιμοποιούμε μονάδες μέτρησης.

Ό,τι δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια δεν είναι φυσικό μέγεθος. Όπως π.χ. τα 
συναισθήματα.

Παραδείγματα φυσικών μεγεθών και μονάδων μέτρησης:
Μήκος – Μέτρο
Χρόνος – Δευτερόλεπτο
Μάζα – Χιλιόγραμμο

Πραγματοποιούμε τις μετρήσεις πολλές φορές για να αποφύγουμε τα λάθη. Οι μετρήσεις
γίνονται πάντα με μεγάλη προσοχή και χρησιμοποιούμε σωστά τα όργανα μέτρησης.
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Μετρήσεις:
- Καταγράφουμε τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων σε έναν πίνακα.
- Απορρίπτουμε εκείνα τα αποτελέσματα που διαφέρουν πολύ από όλα τα υπόλοιπα, γιατί
προφανώς πρόκειται για λάθη.
- Βρίσκουμε τη μέση τιμή. Προσθέτουμε όλα τα αποτελέσματα και μετά διαιρούμε με τον
αριθμό τους (δηλαδή με το πόσα είναι).

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Μάζα ενός  αντικειμένου  είναι  η  ποσότητα  της  ύλης  από  την  οποία  αποτελείται  το
αντικείμενο αυτό. Τη μάζα τη μετράμε με ζυγούς.

Βάρος ενός αντικειμένου είναι η δύναμη με την οποία η Γη έλκει το αντικείμενο αυτό. Το
βάρος το μετράμε με δυναμόμετρα.

Η μάζα εντός αντικειμένου παραμένει σταθερή, γιατί είναι απλά η ποσότητα του υλικού από
το  οποίο  αποτελείται.  Η  μάζα  έστω  ενός  βιβλίου  παραμένει  σταθερή  όπου  και  αν  το
τοποθετήσουμε, αρκεί να μην του κόψουμε κάποια σελίδα. Το βάρος του όμως μπορεί να
αλλάξει από τόπο σε τόπο. Είτε στη Γη, είτε αν το πάμε π.χ. στη Σελήνη. Η Σελήνη είναι
ένα ουράνιο σώμα μικρότερο από τη Γη και έλκει το βιβλίο με το 1/6 της δύναμης της Γης.
Άρα το βάρος του βιβλίου στη Σελήνη θα είναι το 1/6 του βάρους του στη Γη. 
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Η θερμοκρασία είναι μια έννοια που μας βοηθά να περιγράψουμε πόσο θερμό ή ψυχρό
είναι ένα σώμα. Όταν ένα σώμα είναι θερμό, λέμε ότι έχει υψηλή θερμοκρασία, όταν είναι
ψυχρό, λέμε ότι έχει χαμηλή θερμοκρασία. Τη θερμοκρασία τη μετράμε με τα θερμόμετρα.

Η θερμοκρασία είναι πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα αντικείμενο.

Μια από τις μορφές ενέργειας είναι η θερμική ενέργεια. Θερμική ενέργεια ονομάζουμε την
κινητική ενέργεια των μορίων λόγω των συνεχών και τυχαίων κινήσεών τους. Η θερμότητα
ή αλλιώς θερμική ενέργεια είναι μια μορφή ενέργειας. Είναι η κινητική ενέργεια των μορίων
ενός αντικειμένου που κινούνται με τυχαίο τρόπο.

Θερμική ισορροπία είναι  η  μεταφορά θερμότητας  από ένα θερμό αντικείμενο  σε  ένα
ψυχρότερο, έως ότου αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία.
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Ο κύκλος του νερού (συνοπτικά)
- Νερό στην επιφάνεια της Γης σε υγρή μορφή (θάλασσες, ποτάμια, λίμνες).
- Εξατμίζεται και μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα σε αέρια μορφή.
- Σχηματίζονται σύννεφα και επιστρέφει στην επιφάνεια της Γης (βροχή, χιόνι, χαλάζι).
- Ένα μέρος του νερού εισχωρεί στο υπέδαφος και ένα άλλο μέρος απορροφάται από τους
ζωντανούς οργανισμούς. Το μεγαλύτερο μέρος καταλήγει στη θάλασσα, στα ποτάμια και
στις λίμνες.
- Στη συνέχεια εξατμίζεται πάλι και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Ο πάγος λειώνει στους 0 οC και το νερό βράζει στους 100 οC.
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Η ανωμαλία της διαστολής του νερού. 
Αν αρχίσουμε να ψύχουμε μια ποσότητα νερού αυτό θα συστέλλεται, όπως όλα τα υλικά.
Όταν όμως φτάσει στους 4οC θα αρχίσει να διαστέλλεται. Και αυτό θα συνεχιστεί έως τους
0οC που θα παγώσει.
Συνοπτικά: Τα διάφορα υλικά  όσο  τα  θερμαίνουμε  διαστέλλονται  και  όσο  τα  ψύχουμε
συστέλλονται. Το νερό συμπεριφέρεται αντίθετα ανάμεσα στους 4οC και στους 0οC.
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Ψυχρά χρώματα θεωρούμε τα ανοιχτόχρωμα. Αντανακλούν το φως και τη θερμότητα και
το  καλοκαίρι  δεν  ζεσταίνονται  πολύ.  Γιαυτό  το  λόγο  το  καλοκαίρι  συνήθως  φοράμε
ανοιχτόχρωμα ρούχα, ή καθόμαστε κάτω από άσπρες ομπρέλες.

Θερμά χρώματα θεωρούμε τα σκούρα. Αυτά απορροφούν το φως και τη θερμότητα και
ζεσταίνονται περισσότερο από τα υπόλοιπα χρώματα. Οι άνθρωποι στις ψυχρές χώρες
προτιμούν να φορούν σκουρόχρωμα ρούχα.
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Περιγραφή ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος:
Ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από μια ηλεκτρική πηγή (π.χ. μπαταρία), μια
ηλεκτρική συσκευή (π.χ. ένα λαμπάκι) και καλώδια που συνδέουν την μπαταρία με την
ηλεκτρική συσκευή.


