
 
 

Πίεση αέρα: Πώς μετριέται; Πώς 
μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε; 
Αντίστοιχο σχεδιάγραμμα Η Φιλοσοφική Λίθος του Ήρωνος  

Περιγραφή Σε αυτήν την παιδαγωγική 

ακολουθία οι μαθητές θα μάθουν 

για την πίεση του αέρα 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 
Οι μαθητές θα: 

- αναπτύξουν μια βασική 

κατανόηση της πίεσης του 

αέρα 

- μπορούν να μετρήσουν την 

πίεση του αέρα 

- δημιουργήσουν ένα 

μοντέλο της «φιλοσοφικής 

λίθου» του Ήρωνα 

Σχετικά θεματικά αντικείμενα Φυσική, Τεχνολογία 

 

 

 



 

Προαπαιτούμενα / 

προπαρασκευαστικές 

ενέργειες για εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

συγκεντρώσουν τα υλικά για το 

σχέδιο 

 

Προαπαιτούμενα / 

προπαρασκευαστικές 

ενέργειες για μαθητές 

Να είναι σε θέση να 

κατασκευάζουν αντικείμενα με 

απλά εργαλεία όπως κατσαβίδια, 

χάρακες, μπουκάλια κ.λπ. 

Ηλικία μαθητών 13-17 

Διάρκεια 2-3 ώρες 

Επίπεδο δυσκολίας Δύσκολο 

 

  



 

Βήμα προς βήμα περιγραφή των εργασιών 

Βήμα 1: Πίεση αέρα και αέρα 

Ο αέρας είναι μικρά σωματίδια του προσπίπτουν πάνω μας όλη την 

ώρα. Αυτό που ονομάζουμε πίεση αέρα είναι η δύναμη αυτών των 

σωματιδίων που χτυπούν μια επιφάνεια. Η πίεση του αέρα είναι το 

βάρος των μορίων του αέρα που πιέζουν προς τα κάτω στη Γη. Η πίεση 

των μορίων του αέρα αλλάζει καθώς ανεβαίνουμε από το επίπεδο της 

θάλασσας στην ατμόσφαιρα. Η υψηλότερη πίεση είναι στο επίπεδο της 

θάλασσας όπου η πυκνότητα των μορίων του αέρα είναι η μεγαλύτερη. 

Στο επίπεδο της θάλασσας, αισθανόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από 

τον αέρα. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τον όρο «μία ατμόσφαιρα» 

για να περιγράψουν πόση πίεση υπάρχει στο επίπεδο της θάλασσας. 

Όταν βρίσκεστε στο επίπεδο της θάλασσας, η πίεση είναι 14,7 psi 

(λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα). Τα βαρόμετρα δείχνουν ότι η κανονική 

πίεση στο επίπεδο της θάλασσας είναι 29,9213 ίντσες (760 mm) σε 

αυτά. Γιατί μπορούμε να κουνάμε τα χέρια μας εμπρός και πίσω; 

Επειδή η πίεση είναι ίδια σε όλα τα μέρη των χεριών μας, μπορούμε. Το 

σώμα μας δεν συνθλίβεται από το βάρος της πίεσης επειδή υπάρχει 

ίση πίεση μέσα και έξω από το σώμα μας, επίσης, έτσι δεν το νιώθουμε. 

Η πίεση του αέρα πέφτει καθώς ανεβαίνουμε. Καθώς οδηγείτε ή 

ταξιδεύετε με ένα τρένο πάνω και κάτω από λόφους στα βουνά, τα 

αυτιά σας συχνά βουλώνουν. Όταν συμβαίνει αυτό, τα αυτιά σας 



 
συνηθίζουν την πίεση στα τύμπανα των αυτιών σας. Αυτό εξομαλύνει 

την πίεση στα αυτιά σας, ώστε να μην σκάσουν όταν αλλάξει η πίεση. 

Δραστηριότητα 1: Το Σχ. 1 δείχνει το ίδιο μπουκάλι σε διαφορετικά 

υψόμετρα. Το αριστερό μπουκάλι σφραγίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο, 

π.χ. σε ένα βουνό. Στη συνέχεια, όταν μεταφέρθηκε σε χαμηλότερο 

υψόμετρο, π.χ. στο επίπεδο της θάλασσας. Το μπουκάλι θα 

καταπονηθεί όπως στο δεύτερο μπουκάλι της εικόνας. Γιατί συμβαίνει 

αυτό; Συζητήστε το στην τάξη. 

 

Εικ. 1 Το ίδιο μπουκάλι σε διαφορετικά υψόμετρα 

Δραστηριότητα 2: Χρησιμοποιήστε αυτήν την υπηρεσία 

https://www.mide.com/air-pressure-at-altitude-calculator για να 

υπολογίσετε την πίεση του αέρα σε διάφορα υψόμετρα. 

Πειραματιστείτε και με διαφορετικές θερμοκρασίες. 

 

Δραστηριότητα 3: Δείτε αυτό το βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=thSeYzcPrqs και συζητήστε το με 

τους συμμαθητές σας. 

https://www.mide.com/air-pressure-at-altitude-calculator
https://www.youtube.com/watch?v=thSeYzcPrqs


 
Βήμα 2: Τα αυτόματα του Heron 

Ο Ήρων ο Αλεξάνδρειας ήταν πολύ ικανός και πολυμήχανος άνθρωπος. 

Ήταν μηχανικός, εφευρέτης, μαθηματικός, μεθοδικός επιστήμονας και 

θαυματουργός, όλα ταυτόχρονα. 

Δραστηριότητα 4: Επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

https://kotsanas.com/cat.php?category=03 για να μάθετε για τις 

εφευρέσεις του Ήρωνα. 

Δραστηριότητα 5: Αναπτύξτε τη «φιλοσοφική λίθο» του Ήρωνα και 

χρησιμοποιήστε την με διάφορα χρωματιστά υγρά. 

https://kotsanas.com/cat.php?category=03


 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 

Δραστηριότητα αξιολόγησης 1. Ζητήστε από τους μαθητές να 

αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο ή στα σχολικά τους βιβλία 

για την ατμοσφαιρική πίεση στην καθημερινή ζωή 

 

Δραστηριότητα αξιολόγησης 2. Ζητήστε από τους μαθητές να 

αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για το «Πείραμα με φιάλη 

πίεσης αέρα» και ζητήστε τους να υλοποιήσουν αυτό το έργο 

 

Δραστηριότητα αξιολόγησης 3: Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις 

1. Τι συμβαίνει με την πίεση του αέρα καθώς ανεβαίνετε στην 

ατμόσφαιρα; 

2. Το βαρόμετρο είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης. Σωστό ή λάθος? 

3. Η πίεση του αέρα είναι μεγαλύτερη στην κορυφή του βουνού ή στη 

βάση του; Εξηγήστε την απάντησή σας. 

4. Όταν μετακινείστε με ασανσέρ, τα αυτιά σας «βουλώνουν» γιατί 

αλλάζει η πίεση του αέρα. Μειώνεται ή αυξάνεται; Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας. 

 

 


