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ΤΕΛΙΚΑ,ΓΙΑΤΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΥΝ; 
Ανακαλύπτοντας τον φυσικό κόσμο και 
τους νόμους του, ξεφλουδίζοντας ένα 
πορτοκάλι!



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
• Διατύπωση προβλήματος 

• Πρώτη προσέγγιση του 
προβλήματος μέσω της 
παρατήρησης 

• Συγκέντρωση ερωτημάτων 

Ορισμένες φορές, ερχόμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα ή 
καταστάσεις που αντιβαίνουν σε αυτό που  προσδιορίζουμε ως 
«κοινή λογική» ή τη διαίσθησή μας. 

Ένα από αυτά τα φαινόμενα είναι ότι ένα ολόκληρο πορτοκάλι 
επιπλέει. Και αν από μόνο του δεν είναι τόσο αξιοπερίεργο τότε η 
αμέσως επόμενη παράγραφος ίσως σας φανεί αξιοπερίεργη. 

Αν τοποθετήσουμε ένα ολόκληρο πορτοκάλι σε ένα δοχείο με 
νερό τότε θα παρατηρήσουμε ότι αυτό επιπλέει. Όταν όμως 
ξεφλουδίσουμε το ίδιο πορτοκάλι και το ξανατοποθετήσουμε στο 
ίδιο δοχείο θα δούμε ότι αντί να επιπλεύσει, αυτό βυθίζεται! 

Τι συνέβη; Αφού το πορτοκάλι έγινε πιο ελαφρύ πώς γίνεται να 
μην επιπλέει;  

Μήπως η σάρκα του πορτοκαλιού λειτουργεί σαν σφουγγάρι και 
απορροφά νερό; Μήπως η φλούδα του πορτοκαλιού λειτουργεί 
ως σωσίβιο; Μήπως συμβαίνει κάτι τόσο παράξενο που δεν 
γίνεται να το προσδιορίσουμε; 

Σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα, που θα γεννηθούν κατά τη 
διάρκεια του πειράματος, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία 
επιστημονική απάντηση.



ΠΟΤΕ ΕΝΑ 
ΣΩΜΑ ΕΠΙΠΛΕΕΙ
Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε ορισμένες βασικές 
έννοιες της φυσικής που θα μας επιτρέψουν να 
μελετήσουμε το αρχικό πρόβλημα. 

Το αν ένα σώμα θα επιπλεύσει ή όχι σε ένα υγρό 
καθορίζεται από μία σειρά παραγόντων όπως το είδος 
του υγρού όπου τοποθετείται (π.χ. νερό, λάδι, αλκοόλ, 
κ.ο.κ.), τη μάζα (m), τον όγκο (V) καθώς και την 
πυκνότητα  (ρ).  

Στο πείραμα αυτό, θα μελετήσουμε πώς οι μεταβολές της 
μάζας, του όγκου και της πυκνότητας επηρεάζουν την 
επίπλευση του σώματος σε κάποιο υγρό. 



Να θυμίσουμε ότι:  

η μάζα (m) ενός σώματος μετριέται σε χιλιόγραμμα 
(κιλό) (kg) , 

 ο όγκος (V) ενός στερεού σώματος μετριέται σε 
κυβικά μέτρα (m3), 

η πυκνότητα (ρ) ενός σώματος ισούται με 

   και η μονάδα μέτρησής της είναι kg/m3.  

ρ =
m
V

Η ΑΝΩΣΗ ή ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ  
«Κάθε σώμα που βυθίζεται μέσα σ΄ ένα υγρό χάνει τόσο 
από το βάρος του, όσο το βάρος του υγρού που 
εκτοπίζει.» 

Αυτή η δύναμη που ασκεί το υγρό στο σώμα, καθώς 
βυθίζεται, ορίζεται ως άνωση και τον παραπάνω ορισμό 
τον οφείλουμε σε έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες 
μαθηματικούς όλων των εποχών, τον Αρχιμήδη. 

Η ιστορία λέει πως όταν έκανε την παραπάνω ανακάλυψη 
πετάχτηκε από την μπανιέρα του φωνάζοντας την 
περίφημη φράση «ΕΥΡΗΚΑ».



Στο σημείο αυτό θα ακολουθήσουν μια σειρά από μετρήσεις τις οποίες θα καταγράψουμε στον παρακάτω πίνακα και 
βάσει των οποίων θα εξάγουμε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το πότε ένα σώμα επιπλέει και πότε όχι.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΑΖΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

ΜΑΖΑ ΕΚΤΟΠΙΖΟΜΕΝΟΥ  
ΝΕΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 

 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

ΜΑΖΑ ΦΛΟΥΔΑΣ

ΜΑΖΑ ΕΚΤΟΠΙΖΟΜΕΝΟΥ  
ΝΕΡΟΥ ΦΛΟΥΔΑΣ

ΜΑΖΑ ΣΑΡΚΑΣ

ΜΑΖΑ ΕΚΤΟΠΙΖΟΜΕΝΟΥ  
ΝΕΡΟΥ ΣΑΡΚΑΣ



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ποια σώματα επιπλέουν στο νερό; 

Απάντηση 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Τι παρατηρείτε σχετικά με τα βάρη τους και τα βάρη των 
εκτοπιζόμενων υγρών τους; 

Απάντηση 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα για όλα τα σώματα που 
μελετήσατε (ολόκληρο πορτοκάλι, φλούδα, σάρκα πορτοκαλιού); 

Απάντηση 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………



Μπορούμε στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι όταν το 
βάρος ενός σώματος είναι μικρότερο από το βάρος του 
εκτοπιζόμενου υγρού, τότε το σώμα επιπλέει. ‘Οταν είναι 
μεγαλύτερο από το βάρος του εκτοπιζόμενου υγρού, τότε 
το σώμα βυθίζεται.  

Οπότε παρόλο που αφαιρέσαμε βάρος από το πορτοκάλι, 
ξεφλουδίζοντάς το, αλλάξαμε τον όγκο του και την  
πυκνότητα στο σύνολό της με αποτέλεσμα να βυθίζεται. 

Διαφορετικά, η φλούδα του πορτοκαλιού έχει άλλη 
κυτταρική σύσταση από εκείνη της σάρκας, οπότε και η 
πυκνότητά της είναι διαφορετική από εκείνη της σάρκας. 
Βάσει αυτής της ιδιαιτερότητας, η φλούδα λειτουργεί σαν 
ένα είδος σωσίβιου για το πορτοκάλι όταν αυτό είναι σε 
ολόκληρη μορφή. 

Ένας επίσης παράγοντας που επηρεάζει -σε μικρό βαθμό 
όμως- το φαινόμενο είναι ότι δημιουργούνται μικρές 
αποθήκες αέρα στο ενδιάμεσο στρώμα της φλούδας με 
τη σάρκα του πορτοκαλιού.



Λίγα στοιχεία για το 
πορτοκάλι

Το πορτοκάλι είναι φρούτο που 
προέρχεται από το 
δέντρο Πορτοκαλιά. Είναι ένα από 
τα πιο γνωστά εσπεριδοειδή.  

Τα εσπεριδοειδή αναπαράγονται 
με αμφιγονία γιατί ανήκουν στα 
ανθόφυτα, στα φυτά δηλαδή που 
έχουν άνθη. Το άνθος παράγει 
τους γαμέτες και συνεπώς 
αποτελεί το αναπαραγωγικό 
όργανο του φυτού. Ανάλογα με το 
είδος των γαμετών που παράγει, 
ένα άνθος μπορεί να είναι 
αρσενικό, θηλυκό ή τέλειο.  

Η πορτοκαλιά έχει τέλεια άνθη. Το 
τέλειο άνθος έχει στήμονες και 
ύπερο. Παράγει δηλαδή και 
αρσενικούς (γύρη) και θηλυκούς 
γαμέτες (ωάριο).  

Για να γίνει η γονιμοποίηση, θα 
πρέπει να μεταφερθεί γύρη από 
τους ανθήρες στον ύπερο 
(επικονίαση). Η διαδικασία 

επιτυγχάνεται κυρίως με τη 
βοήθεια εντόμων και του ανέμου. 
Όταν ο αρσενικός γαμέτης ενωθεί 
με το ωάριο σχηματίζεται το 
ζυγωτό, το οποίο θα αναπτυχθεί 
σε φυτικό έμβρυο. Αμέσως η 
ωοθήκη αρχίζει να μεταβάλλεται 
σχηματίζοντας τον καρπό. 

Φυτικά κύτταρα με παρόμοια 
μορφή και λειτουργία συνδέονται 
κ σχηματίζουν ιστούς. 
Διαφορετικοί ιστοί συνδυάζονται 
και σχηματίζουν το πορτοκάλι. 
Άλλα κύτταρα σχηματίζουν τη 
«φλούδα» και άλλα κύτταρα 
σχηματίζουν τη «σάρκα».  

Η φλούδα αποτελείται από δύο 
μέρη: το εξωκάρπιο και το 
μεσοκάρπιο. 

Η σάρκα αποτελείται από το 
ενδοκάρπιο και τους σπόρους. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A6%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258D%25CF%2584%25CE%25BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A0%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2595%25CF%2583%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A6%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258D%25CF%2584%25CE%25BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A0%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%2595%25CF%2583%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25BF%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25AE


Φυσικά, η αναζήτηση δεν σταματάει σε αυτές τις σελίδες. Χρησιμοποιείστε τις 
γνώσεις που μόλις αποκτήσατε και την περιέργια για τον φυσικό κόσμο, 
επαναλαμβάνοντας το ίδιο πείραμα ή ίσως και κάποια άλλη δική σας θεωρία, όχι 
μόνο στα πορτοκάλια αλλά σε κάθε είδους φρούτο, λαχανικό ή αντικείμενο 
επιθυμείτε. 

Και μην φοβηθείτε να τα κάνετε μούσκεμα!



Science
technology
engineering
mathematics


