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4) Περιβάλλον
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Το πρώτο Αντικαρκινικό φάρμακο

1964: Michigan State Uni., Barnett Rosenberg g , g
found that Pt(II) inhibits cell division





ΠΕΙΡΑΜΑ ή φ ύΠΕΙΡΑΜΑ: παρατήρηση φυσικού 
φαινομένου που διεξάγεται μεφαινομένου που διεξάγεται με 

ελεγχόμενο τρόπο…γχ μ ρ

επαναληψιμότητα



ΝΟΜΟΣ: περιεκτική διατύπωση ήΝΟΜΟΣ: περιεκτική διατύπωση ή 
μαθηματική εξίσωση για κάποια 
θεμελιώδη σχέση ή κανονικότητα 

φύτης φύσης…

π.χ. διατήρηση της μάζαςχ ήρη η ης μ ζ ς



ΥΠΟΘΕΣΗ:προσωρινή ερμηνεία για 
κάποια κανονικότητα στη φύση…



ΘΕΩΡΙΑ δ έ ίΘΕΩΡΙΑ: δοκιμασμένη ερμηνεία 
βασικών φυσικών φαινομένωνβασικών φυσικών φαινομένων…

protectedp
molecule



ΠΕΙΡΑΜΑΠΕΙΡΑΜΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ

ΘΕΩΡΙΑ – ΝΟΜΟΣ 













Διαφορετικά απ' ότι στα μαθηματικά, στις φυσικές 

επιστήμες και στην τεχνολογία οι

αριθμοί δεν παρουσιάζουν απόλυτη ακρίβεια, αφού 

εκφράζουν φυσικές ποσότητες

που έχουν κατά κανόνα προκύψει από μετρήσεις και 

είναι γνωστό, ότι σε όλες τις

δ δ ί  ή  έ  ά  ώ  διαδικασίες μετρήσεων υπεισέρχονται σφάλματα, ενώ η 

ακρίβεια είναι επίσης

έ  Έ  ά   έλ  ί  περιορισμένη. Έτσι αναγράφοντας το αποτέλεσμα μίας 

μέτρησης δίνουμε ταυτόχρονα

και την πληροφορία για τον βαθμό βεβαιότητας που και την πληροφορία για τον βαθμό βεβαιότητας που 

έχουμε ως προς το αποτέλεσμα,

δηλ  για την ακρίβεια της μέτρησηςδηλ. για την ακρίβεια της μέτρησης.









Κανόνες ορισμού του αριθμού των σημαντικών ψηφίων σε αριθμούς με δεκαδικά 
ψηφία

1.Όλα τα μη μηδενικά ψηφία (1-9) θεωρούνται σημαντικά. 

2.Τα μηδενικά ψηφία, που έχουν οποιοδήποτε μη μηδενικό ψηφίο, οπουδήποτε στα 
αριστερά τους, θεωρούνται σημαντικά. 

3.Όλα τα άλλα μηδενικά ψηφία, που δεν καλύπτονται από τον κανόνα 2, δεν 
θεωρούνται σημαντικά. 

Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε τον αριθμό 0.002000. Το ψηφίο 2 θεωρείται σημαντικό (κανόνας 

1). Τα πρώτα τρία μηδενικά ψηφία δεν θεωρούνται σημαντικά, αφού δεν υπάρχουν μη μηδενικά 

ψηφία οπουδήποτε προς τα αριστερά τους (κανόνας 3). Τα τελευταία τρία μηδενικά θα πρέπει να 

θεωρηθούν όλα σημαντικά, επειδή το καθένα έχει το μη μηδενικό ψηφίο (2) αριστερά (κανόνας 2). 

Ε έ θ ό 0 002000 λ ά έ έ ά ίΕπομένως ο αριθμός 0.002000 συνολικά έχει τέσσερα σημαντικά ψηφία.



Κανόνες που ορίζουν τον κατάλληλο αριθμό ψηφίων αποτελέσματος 
θ ώ άξαριθμητικών πράξεων

Μετά την διατύπωση των κανόνων που ορίζουν τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων
λέ ή ί έ δ ύ όσε αποτελέσματα μετρήσεων είμαστε έτοιμοι για την διατύπωση κανόνων που

καθορίζουν τον κατάλληλο αριθμό ψηφίων στα αποτελέσματα αριθμητικών πράξεων.
1.Στην πρόσθεση και στην αφαίρεση, το αποτέλεσμα γράφεται μέχρι την
δ δ ή θέ δί ό ό ό ίβ Μ ίδεκαδική θέση που δίνεται από τον όρο με την μικρότερη ακρίβεια. Μπορεί να
έχει λιγότερα σημαντικά ψηφία από οποιοδήποτε όρο, αν προκύπτει από την
αφαίρεση δύο σχεδόν ίσων αριθμών.
Για την κατανόηση του κανόνα αυτού ας δώσουμε προσοχή στα εξής παραδείγματα:Για την κατανόηση του κανόνα αυτού, ας δώσουμε προσοχή στα εξής παραδείγματα:
Παράδειγμα 1ο. Αν προσθέσουμε τους δύο αριθμούς, 203.46 + 13, το άθροισμα
γράφεται ως 216 και όχι ως 216.46.
Παράδειγμα 2ο Αν υπολογίσουμε την διαφορά μεταξύ δύο μηκών l1=1034 6 mmΠαράδειγμα 2 . Αν υπολογίσουμε την διαφορά μεταξύ δύο μηκών, l1 1034,6 mm
μείον l2=1032,8 mm, το αποτέλεσμα 1,8 mm γράφεται με δύο σημαντικά ψηφία,
παρά το γεγονός ότι και οι δύο όροι της διαφοράς έχουν πέντε σημαντικά ψηφία.
2.Στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση το αποτέλεσμα περιλαμβάνει τόσα2.Στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση το αποτέλεσμα περιλαμβάνει τόσα
σημαντικά ψηφία όσα έχει ο παράγοντας με τη μικρότερη ακρίβεια.
Πχ αν πολλαπλασιάσουμε τους αριθμούς 126.5 Χ 0.31 θα πρέπει να γράψουμε το
αποτέλεσμα ίσο με 39 και όχι 39.215.μ μ χ





Πόσα σημαντικά ψηφία υπάρχουνΠόσα σημαντικά ψηφία υπάρχουν 
στις ακόλουθες μετρήσεις? μ ρή

Α) 73.0000 g
B) 0.0503 kg
Γ) 6 300 cmΓ) 6.300 cm
Δ) 0.80090 mΔ) 0.80090 m
E) 5.10 x 10‐7  m

ΣΤ) 2.001 s



Πόσα σημαντικά ψηφία υπάρχουνΠόσα σημαντικά ψηφία υπάρχουν 
στις ακόλουθες μετρήσεις? μ ρή

Α) 130.0 kg
B) 0.0738 g

Γ) 0 224800 mΓ) 0.224800 m
Δ) 1008 sΔ) 1008 s

E) 4.380 x 10‐8  m
ΣΤ) 9.100 x 104 s



0.16 x 14673 = 2347.68  = 2.3 x103

4 5 x 30 1 = 135 45 = 1 3 x 1024.5 x 30.1 = 135.45 = 1.3 x 10

4 x 3 = 12

0.01 x 40057.2 = 400.572 = 0.4 x 1020.01 x 40057.2   400.572  0.4 x 10



Πόσα σημαντικά ψηφία υπάρχουνΠόσα σημαντικά ψηφία υπάρχουν 
στις ακόλουθες μετρήσεις? μ ρή

Α) 73.0000 g
B) 0.0503 kg 
Γ) 6 300 cmΓ) 6.300  cm
Δ) 0.80090 sΔ) 0.80090 s

E) 5.10 x 10‐7  m
ΣΤ) 2.001 s



Πόσα σημαντικά ψηφία υπάρχουνΠόσα σημαντικά ψηφία υπάρχουν 
στις ακόλουθες μετρήσεις? μ ρή

Α) 130.0 kg
B) 0.0738 g 

Γ) 0 224800 mΓ) 0.224800 m
Δ) 1008 sΔ) 1008 s

E) 4.380 x 10‐8  m
ΣΤ) 9.100 x 104 cm



Δώστε το αποτέλεσμα με το 

σωστό αριθμό σ.ψ. 

Α) (8.71 x 0.0301)/0.056

B) 0 71 + 81 8

4,68 = 4,7

82.51 = 82,5B) 0.71 + 81.8  

Γ) 934 x 0.00435 + 107  111,06 = 111

Δ) (847.89 – 847.73) x 14673  2347 = 2,3 χ 103

∆ΕΝ στρογγυλοποιούμε ενδιάμεσα αποτελέσματα, αλλά 

παρακολουθούμε κάθε φορά το τελευταίο σημαντικό 

ψηφίο υπογραμμίζοντάς το.  



Δώστε το αποτέλεσμα με 

το σωστό αριθμό σ ψτο σωστό αριθμό σ.ψ. 

Α) (0.871 x 0.23)/5.871 0,0341 = 0,034

B) 8.937 – 8.930  

Γ) 8 937 + 8 930

0,0070 = 0,007 

17,8670 = 17,867Γ) 8.937 + 8.930 

Δ) 0.00015 x 54.6 + 1.002 

17,8670  17,867

1,0101 = 1,010 



Δώστε το αποτέλεσμα με το 

σωστό αριθμό σ.ψ. 

Α) (56.1 – 51.1) / 6.58 7,59 χ 10-1 = 7,6 χ 10-1

B) (56.1 + 51.1) / 6.58 

Γ) (9 1 + 8 6) x 26 91

16,29 = 16,3

476,3 = 476Γ) (9.1 + 8.6) x 26.91 

Δ) 0,0065 x 3.21 + 0.0911

476,3  476

0,11196 = 0,112

E) (9.345 – 9.005)/9.811

ΣΤ) (9.345 + 9.005) / 9.811

0.03465 = 0,0347

1,8703 = 1,870) ( ) /

Ζ) (8.12 + 7.53) x 3.71

)

1,8703  1,870 

58,06 = 58,1

Η) 0.71 x 0.36 + 17.36  17,6156 = 17,62



∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (SI)∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ (SI)









Tc = 5/9 x (Tf - 32) oC

Το 1913 στη Death Valley της 
Καλιφόρνιας η θερμοκρασία ήταν 134 

oF, K= ? , oC= ?, ,





Οτιδήποτε καταλαμβάνει 
όγκο….Black holes????



Antoine Lavoisier 
(1743 – 1794)(1743 – 1794)

Νόμος Διατήρησης της Μάζας:μ ς ήρη ης ης ζ ς

Η συνολική μάζα παραμένει σταθερή κατά τη 

δ ά ή β λή ( ήδιάρκεια μιας χημικής μεταβολής (χημικής 

αντίδρασης)






























