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ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Η εξάρτηση σύγκρισης πυκνότητας είναι ένα μοναδικό σετ σχεδιασμένο να επιτρέπει πειράματα σχετικά 

με τις αρχές της πυκνότητας. Το σετ περιλαμβάνει ζυγισμένους κύβους και κυλίνδρους, μπαλάκια του 

πινκ-πονκ, πούπουλα, καθαρά δοχεία με καπάκια για γέμισμα και τα χρωματισμένα ένθετα για τα δοχεία. 

Αυτό το σετ έχει σχεδιαστεί σαν ένα ξεκίνημα για την μελέτη της πυκνότητας. Οι μαθητές δεν θα μάθουν 

μόνο να υπολογίζουν την πυκνότητα, αλλά και να καταλαβαίνουν οπτικά τι σημαίνει πυκνότητα.  

Ο μαθηματικός τύπος για την πυκνότητα: Π= Μ/Ο Πυκνότητα= Μάζα/ Όγκος 

Η μονάδα μέτρησης για την μάζα είναι τα γραμμάρια (gr). Η μονάδα μέτρησης για τον όγκο είναι τα μιλι-

λίτρα (ml) για τα υγρά και τα κυβικά σαντιμετρ (cm3) για τα στερεά.  

Η πυκνότητα γράφετε σαν g/ cm3 ή g/ml 

Σημείωση: Οι υπολογισμοί μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς. 

 

Χρησιμοποιώντας την εξάρτηση σύγκρισης πυκνότητας 

Τα καθαρά δοχεία κύβος ή κύλινδρος έχουν σχεδιαστεί για έναν συγκεκριμένο όγκο όταν τα αντικείμενα 

τοποθετούνται σε αυτά, πράγμα το οποίο κάνει εύκολο τον υπολογισμό της πυκνότητας όταν τα 

χρησιμοποιείτε. 

Όγκος δοχείου κύβου: 500ml 

Όγκος δοχείου κυλίνδρου: 390ml 

Οι όγκοι είναι βασισμένοι όταν γεμίζουν τα δοχεία έως την κορυφή με το καπάκι επάνω. 

 

Πείραμα 1 

1. Ξεκινήστε κρατώντας ψηλά τους δύο στερεούς κύβους στα δοχεία με τα καπάκια επάνω. Ζητήστε 

από τους μαθητές να κάνουν παρατηρήσεις για τους κύβους. Τι διαφορετικό έχουν οι κύβοι; Οι 

μαθητές πιθανότατα δεν θα είναι σε θέση να απαντήσουν στην ερώτηση με την εμφάνιση των 

κύβων. 

2. Χρησιμοποιήστε αυτήν την συζήτηση ως εισαγωγή στην ιδιοκτησία της πυκνότητας. Εξηγήστε 

ότι πρέπει να γίνει περισσότερος πειραματισμός. 

3. Βάλτε τους μαθητές να βρουν τη μάζα των δύο στερεών κύβων στα δοχεία χρησιμοποιώντας μια 

κλίμακα και έπειτα βάλτε τους να υπολογίσουν την πυκνότητα. (Για τον όγκο, χρησιμοποιήστε τη 

μέτρηση που δίνεται για το δοχείο κύβων.) 

Απάντηση: 89g κύβος στο δοχείο- Π= .350 g/ cm3 

   227g κύβος στο δοχείο- Π= .624 g/ cm3 

4. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία, αυτή τη φορά με κυλίνδρους. 

Απάντηση: 89g κύλινδρος στο δοχείο- Π= .356 g/ cm3 

   227g κύλινδρος στο δοχείο- Π= .751 g/ cm3 

5. Τέλος, βάλτε τους μαθητές να συγκρίνουν την πυκνότητα μεταξύ των κύβων και των κυλίνδρων 

και συγκρίνετε τα αποτελέσματα. 

Επιπλέον δραστηριότητα 

Χρησιμοποιήστε τα ένθετα για να επαναλάβετε το πείραμα 1 για να συγκρίνει άλλες ουσίες όπως η 

άμμος, τα μάρμαρα, οι συνδετήρες, ή πρόσθετα υλικά από την τάξη. Τα ένθετα επιτρέπουν στην ουσία 

για να κρυφτεί έτσι ώστε οι μαθητές πειραματίζονται σε αντιδιαστολή με το απλά να εικάζουν για να 

κάνουν τη σύγκριση. 

Παρακαλώ σημειώστε ότι ενώ τα υγρά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οι στερεές ουσίες λειτουργούν 

καλύτερα με τα ένθετα. 
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Πείραμα 2 

1. Προσθέστε όλα τα πούπουλα (περίπου 20) σε ένα δοχείο κύβος και 8 μπαλάκια πινκ-πονκ στο 

άλλο δοχείο κύβος και βάλτε καπάκι  και στα δύο. 

2. Ζητήστε από τους μαθητές να παρατηρήσουν τους δύο κύβους και να κάνουν μια εικασία στο πιο 

έχει την μεγαλύτερη πυκνότητα. Ζητήστε τους να εξηγήσουν γιατί έκαναν αυτή την εικασία. 

3. Μετά, βάλτε τους μαθητές να υπολογίσουν την πυκνότητα και των δύο κύβων χρησιμοποιώντας 

τον τύπο της πυκνότητας. Τι ανακάλυψαν; 

 Απάντηση: Πούπουλα- Π= .174 g/ cm3 

   Μπάλες πινκ-πονκ- Π= .206 g/ cm3 

4. Ρωτήστε τους γιατί πιστεύουν ότι τα μπαλάκια πινκ-πονκ είναι πιο πυκνά από τα πούπουλα. 

Δείξτε πιέζοντας κάτω τα πούπουλα χρησιμοποιώντας έναν στερεό κύβο για να δείξετε ότι τα  

μπαλάκια πινκ-πονκ πιάνουν περισσότερο χώρο από τα πούπουλα. Θα μπορείτε να πιέσετε τα 

πούπουλα τόσο πολύ ώστε ο κύβος να χωράει σχεδόν όλος μέσα στο δοχείο.  

5. Τέλος βάλτε τους μαθητές να προσδιορίσουν πως τα μπαλάκια πινκ-πονκ θα έχουν την ίδια 

πυκνότητα με τα πούπουλα. Για να γίνει αυτό βρείτε την πυκνότητα του κύβου με διαφορετικό 

αριθμό μπαλάκια πινκ-πονκ. Η απάντηση είναι 1 μπαλάκι πινκ-πονκ. 

 

Επιπλέον δραστηριότητα 

Επαναλάβετε αυτό το πείραμα για να συγκρίνει άλλες ουσίες όπως η άμμος, τα μάρμαρα, οι 

συνδετήρες, ή πρόσθετα υλικά από την τάξη. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν υγρά και να 

συγκριθούν με στερεά ή και με άλλα υγρά αν θέλετε. 

 

Επιπλέον δραστηριότητες 

• Συγκρίνετε δύο αντικείμενα με την ίδια εμφάνιση αλλά διαφορετική πυκνότητα. Για 

παράδειγμα, μπορείτε να γεμίσετε ένα δοχείο κύβο με νερό και το άλλο με οινόπνευμα. 

Χρησιμοποιήστε τα καπάκια για να αποτρέψετε τις διαρροές. 

• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν κλιμακωτό κύλινδρο για να αλλάξετε τον όγκο 

ενός υγρού απλά γεμίζοντας με την επιθυμητή ποσότητα υγρού στον κλιμακωτό κύλινδρο και 

έπειτα την έκχυση του σε ένα από τα δοχεία προκειμένου να βρεθεί το βάρος. 
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