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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τον καθηγητή 
 
Στόχοι 

- Να εξοικειωθούν οι μαθητές στην χρήση των αισθητήρων για την μέτρηση φυσικών 
μεγεθών. 

- Να διαπιστώσουν πειραματικά τον ρόλο του Ο2 ως προϊόντος της φωτοσύνθεσης 
- Να ερμηνεύσουν τις βιολογικές διαδικασίες που απεικονίζονται στις γραφικές 

παραστάσεις  
- Να εκτιμήσουν τον ρόλο του φωτός στην φωτοσυνθετική διαδικασία.  

 
Τι προβλέπει η θεωρία 

Το Ο2 που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση προέρχεται από την διάσπαση του 
Η2Ο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας το παραγόμενο από την φωτοσύνθεση Ο2 είναι πολύ 
περισσότερο από το απαιτούμενο για την αναπνοή, συνεπώς έχουμε έκλυση Ο2 στο 
περιβάλλον. Στα υδρόβια οικοσυστήματα, το εκλυόμενο Ο2 κατά τη διάρκεια των 
φωτεινών αντιδράσεων της φωτοσύνθεσης διαλύεται στο νερό και, εφόσον αυτό κορεστεί, 
ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Η συγκέντρωση του διαλυμένου Ο2 εξαρτάται άμεσα 
από την θερμοκρασία του νερού και μάλιστα έχουν σχέση αντίστροφη. Αύξηση της 
θερμοκρασίας αυξάνει τον ρυθμό της φωτοσύνθεσης και ταυτόχρονα μειώνει την 
διαλυτότητα του παραγόμενου Ο2 , άρα επιταχύνει την απελευθέρωση του Ο2 στην 
ατμόσφαιρα. Η παραγωγή του Ο2 είναι, σε περιόδους έντονης ηλιοφάνειας ορατή στα 
υδρόβια φυτά από μικρές φυσαλίδες που δημιουργούνται πάνω σε αυτά. 

Η ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας και  θερμοκρασία είναι οι κύριοι παράγοντες 
που επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης στα υδρόβια οικοσυστήματα 
τα οποία, σε αντίθεση με τα χερσαία, δεν επηρεάζονται από την διαθεσιμότητα του νερού.  
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
 
Απαιτούμενα όργανα και συσκευές 
- 15 περίπου gr από το μονοκύτταρο φύκος (άλγος) του γένους Spirogyra . Αναπτύσσεται 
εύκολα σε ενυδρεία, μικρές λίμνες πάρκων ή κήπων ή φυσικές λίμνες. Αφού συλλεχθεί 
διατηρείται αρκετό διάστημα σε 
βάζο με νερό βρύσης που 
τοποθετούμε στο φως.  

- Εργαστηριακός ζυγός 
- 2 ογκομετρικές φιάλες των 250 

ml. 
- 2 φελλούς με υποδοχείς για τον 
αισθητήρα πίεσης 

- 1 σύριγγα των 5 ml. 
- Μία γυάλινη λεκάνη που να χωρά 
άνετα τις δύο ογκομετρικές 
φιάλες. 

- 2 λάμπες των 50 W. 
- 2 μεταλλικές βάσεις με ράβδους στήριξης 
- 1 μαύρη πλαστική σακούλα σκουπιδιών. 
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Εκτέλεση του πειράματος 
- Ζυγίζουμε κατά προσέγγιση 15g Spirogyra  στον εργαστηριακό ζυγό αφού 

σουρώσουμε για λίγο το φύκος από το νερό 
- Τοποθετούμε το φύκος σε ογκομετρική φιάλη των 250 ml και συμπληρώνουμε με νερό 

βρύσης 20ο C.  
- Προσαρμόζουμε τον φελλό με την υποδοχή του αισθητήρα πίεσης και συμπληρώνουμε 

με νερό μέχρι τα χείλη της υποδοχής.  
- Γεμίζουμε την δεύτερη φιάλη μόνο με νερό βρύσης 20οC και προσαρμόζουμε φελλό με 

τον δεύτερο αισθητήρα πίεσης. Η φιάλη αυτή θα χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας 
- Αφαιρούμε με την σύριγγα το επιπλέον νερό που τυχόν υπάρχει στα σωληνάκια του 

φελλού και στις δύο φιάλες. Έτσι εξασφαλίζουμε ίδιο όγκο αέρα και στις δύο φιάλες. 
-  Τοποθετούμε και τις δύο φιάλες στην λεκάνη την οποία έχουμε γεμίσει με νερό  της 

ίδιας θερμοκρασίας (20οC). Κατά τη διάρκεια του πειράματος προσθέτουμε στην 
λεκάνη ανάλογα ζεστό ή κρύο νερό για να διατηρήσουμε σταθερή θερμοκρασία.  

- Στερεώνουμε τις δύο λάμπες στα στηρίγματα και τις τοποθετούμε εμπρός από την 
λεκάνη σε απόσταση 5-10 cm από αυτήν.  

- Στερεώνουμε τον αισθητήρα του φωτός σε στήριγμα πάνω από την λεκάνη με τις 
φιάλες. 

- Ενεργοποιούμε το πρόγραμμα DB-Lab 
θέτοντας στον πίνακα ελέγχου στην 
«Είσοδος 1»: pressure1 την φιάλη με 
φυτό, στην «Είσοδο 2»: pressure2 την 
φιάλη με το νερό (μάρτυρας) και στην 
«Είσοδο 3»: light. Θέτουμε στα 
«Σημεία» 5000 και στον «Ρυθμό» 
1/sec. 

- Ανάβουμε τις λάμπες και περιμένουμε 
5-10 min για να αρχίσει η 
φωτοσύνθεση και να κορεστεί με Ο2 το 
νερό.  

- Θέτουμε σε λειτουργία τους 
αισθητήρες. Παρατηρούμε άμεσα την αύξηση της πίεσης λόγω έκλυσης του 
παραγόμενου Ο2 στον ατμοσφαιρικό αέρα που είναι εγκλωβισμένος στο σωλήνα του 
φελλού. Καταγράφουμε την διαδικασία για 30 min. 

- Στη συνέχεια σβήνουμε τα φώτα και αφήνουμε στη διάταξη σε φυσικό φως για 20min 
καταγράφοντας τις ενδείξεις. 

- Μετά από συνολικό χρόνο 50min από την έναρξη του πειράματος καλύπτουμε την 
διάταξη με μαύρη πλαστική σακούλα δημιουργώντας τεχνητό σκοτάδι. Καταγράφουμε 
τις ενδείξεις για 20 min ακόμα.  

 
Ανάλυση δεδομένων 

Οι μετρήσεις εμφανίζονται στην εικόνα 1. 
Εφόσον και οι μετρήσεις των δύο αισθητήρων της πίεσης δεν αρχίζουν από το ίδιο 

σημείο πρέπει να γίνει η ακόλουθη προσαρμογή: από το μενού «ανάλυση», επιλέγουμε την 
εντολή ΔΥ, η οποία αφαιρεί την αρχική τιμή και μεταφέρει την καμπύλη στην αρχή των 
αξόνων (εικόνα 2) 

Για να καταγραφεί η καθαρή αύξηση της πίεσης του Ο2 λόγω φωτοσύνθεσης, 
πρέπει να αφαιρεθεί η αύξηση της πίεσης στη φιάλη του μάρτυρα. Για να το επιτύχουμε: 
επιλέγουμε την καμπύλη του μάρτυρα και από το μενού «Περισσότερα» (more) και 
«ανάλυση» (progress) επιλέγουμε τη συνάρτηση «-» (εικόνα 3) 
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Επεξεργαζόμαστε μαθηματικά τα δύο βασικά τμήματα της καμπύλης ( με φως και 
με ελάχιστο ή καθόλου φως) Για την εύρεση της ταχύτητας (ρυθμού) της φωτοσύνθεσης 
είναι προτιμότερο να επιλέξουμε ένα γραμμικό τμήμα της καμπύλης, εφόσον αυτή δεν 
είναι γραμμική σε όλο το μήκος της. επεξεργασία επιλέγουμε από την «Ανάλυση» 
(Progress), την «Γραμμική Παλινδρόμηση» (Linear Regression). Η κλίση της καμπύλης 
μας δίνει και τον ρυθμό της συνολικής χημικής αντίδρασης. 

 
 
 
Επισημάνσεις - Επεκτάσεις 

• Το παραπάνω πείραμα προτείνεται ως πείραμα επίδειξης λόγω της 
πολυπλοκότητας και της μεγάλης χρονικής του διάρκειας. 

• Για οικονομία χρόνου μπορεί να παραληφθεί η έκθεση στο διάχυτο φως 
(εσωτερικός χώρος), και μετά την έκθεση στο φως να ακολουθήσει το τεχνητό 
σκοτάδι. 

• Το πείραμα μπορεί να επαναληφθεί με διαφορετικές θερμοκρασίες και με 
μεγαλύτερη μάζα φυτού. Περισσότερη φωτεινή ακτινοβολία δεν προτείνεται 
γιατί δεν συμβαίνει ανάλογο σε φυσικές συνθήκες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σοφία Πλατανιστιώτη 
Βιολόγος- Συνεργάτης ΕΚΦΕ Νίκαιας-Πειραιά 
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ΜΕΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Για τον μαθητή 
 
Στόχοι 
- Να διαπιστώσεις την λειτουργία της φωτοσύνθεσης μέσα από την καταγραφή ενός 

παραγόμενου προϊόντος όπως είναι το Ο2. 
- Να αντιληφθείς την επίδραση του φωτός στην όλη διαδικασία. 
- Να βρεις την ταχύτητα της αντίδρασης από την κλίση της καμπύλης αύξησης της 

πίεσης του Ο2 
 

Εισαγωγικές γνώσεις  
Το Ο2 που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση προέρχεται από την διάσπαση του Η2Ο. 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το παραγόμενο από την φωτοσύνθεση Ο2 εκλύεται στο 
περιβάλλον.. Στα υδρόβια οικοσυστήματα, το εκλυόμενο Ο2 κατά τη διάρκεια των 
φωτεινών αντιδράσεων της φωτοσύνθεσης διαλύεται στο νερό και, εφόσον αυτό κορεστεί, 
ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Η παραγωγή του Ο2 είναι, σε περιόδους έντονης 
ηλιοφάνειας ορατή στα υδρόβια φυτά από μικρές φυσαλίδες που δημιουργούνται πάνω σε 
αυτά. 

Η ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας και θερμοκρασία είναι οι κύριοι παράγοντες 
που επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης στα υδρόβια οικοσυστήματα 
τα οποία, σε αντίθεση με τα χερσαία, δεν επηρεάζονται από την διαθεσιμότητα του νερού.  
 
 
Απαιτούμενα όργανα και συσκευές 
- 15 περίπου gr από το μονοκύτταρο φύκος (άλγος) του γένους Spirogyra . Αναπτύσσεται 
εύκολα σε ενυδρεία, μικρές λίμνες πάρκων ή κήπων ή φυσικές λίμνες. Αφού συλλεχθεί 
διατηρείται αρκετό διάστημα σε βάζο με νερό βρύσης που τοποθετούμε στο φως.  

- Εργαστηριακός ζυγός 
- 2 ογκομετρικές φιάλες των 250 ml. 
- 2 φελλούς με υποδοχείς για τον αισθητήρα πίεσης 
- 1 σύριγγα των 5 ml. 
- Μία γυάλινη λεκάνη 
που να χωρά άνετα τις 
δύο ογκομετρικές 
φιάλες. 

- 2 λάμπες των 50 W. 
- 2 μεταλλικές βάσεις 
με ράβδους στήριξης 

- 1 μαύρη πλαστική 
σακούλα σκουπιδιών. 
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Ερωτήσεις 
 
1. Υπολογίστε την κλίση της καμπύλης κατά την έκθεση του φυτού στο φως. Τι μας 

δείχνει αυτή η κλίση; 
………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Σε αυτό το πείραμα χρησιμοποιήσαμε «μάρτυρα» Τι χρειάζεται κατά τη γνώμη σας; 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Ποια προβλέπετε να είναι η κλίση της καμπύλης σε περίπτωση αύξησης της ποσότητας 

του φυτού; 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………... 

 
4. Ποια προβλέπετε να είναι η κλίση της καμπύλης σε περίπτωση αύξησης της 

θερμοκρασίας; 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………... 
 
5. Η αύξηση της πίεσης του Ο2 φαίνεται να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. 

Μπορείτε να δώσετε μια ερμηνεία  για αυτό.  
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σοφία Πλατανιστιώτη 
Βιολόγος- Συνεργάτης ΕΚΦΕ Νίκαιας-Πειραιά 
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