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Μέτρηση του ρυθµού µεταβολής του pH κατά την ηλεκτρόλυση 

διαλύµατος CuSO4 µε άνοδο C και κάθοδο Cu, µε σύστηµα MBL. 

Σύγκριση της πειραµατικής µε τη θεωρητική καµπύλη και 

µέτρηση των σταθερών του συστήµατος, σε περιβάλλον 

MODELLUS. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή µελετάµε τη µεταβολή του pH σε συνάρτηση µε το χρόνο, διαλύµατος CuSO4 µε 

ηλεκτρόδιο από άνθρακα ως άνοδο και από χαλκό ως κάθοδο. Από το διάλυµα διέρχεται σταθερό 

ρεύµα I. Η µέτρηση της µεταβολής του pH του διαλύµατος γίνεται µε χρήση συστήµατος MBL. Από τη 

µέτρηση της µεταβολής της µάζας του Cu στην κάθοδο µετράται η σταθερά του Faraday (F) και 

συγκρίνεται µε την τιµή της βιβλιογραφίας. Παράλληλα, από τη θεωρητική µελέτη του µοντέλου που 

περιγράφει το ηλεκτροχηµικό µας σύστηµα, εξάγουµε την αναλυτική έκφραση της καµπύλης pH-χρόνου. 

Στη συνέχεια, κατασκευάζουµε αρχείο Modellus, στο οποίο συγκρίνουµε τις θεωρητικές προβλέψεις µε 

την πειραµατική καµπύλη pH-χρόνου. Με κατάλληλη διαπραγµάτευση των σταθερών που 

προσδιορίζουν την αναλυτική έκφραση της θεωρητικής καµπύλης, επιτυγχάνουµε ικανοποιητική 

συµφωνία πειράµατος και θεωρητικού µοντέλου. Ο εκπαιδευτικός στόχος της εργασίας είναι να 

αναδείξει το κεντρικό χαρακτηριστικό της επιστηµονικής µεθόδου: Την αξιολόγηση των µοντέλων και 

των εργαλείων που διαθέτουµε για να κατανοήσουµε το φυσικό κόσµο, µέσω της σύγκρισης 

θεωρητικών προβλέψεων και πειραµατικών δεδοµένων.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Χηµική ισορροπία, σταθερά χηµικής ισορροπίας, pH, mole 

στοιχειωδών φορτίων, σταθερά του Faraday, µετατόπιση της κατάστασης ισορροπίας, MBL, 

εκπαιδευτικό λογισµικό Modellus 

 

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

Για την πειραµατική µελέτη της µεταβολής του pH, κατά την ηλεκτρόλυση διαλύµατος 

CuSO4, χρησιµοποιήσαµε τη διάταξη της εικόνας 1.  

Στο δοχείο τοποθετήσαµε διάλυµα CuSO4, συγκέντρωσης C=0,1Μ και όγκου V=0,5L. 

Το διάλυµα παρασκευάστηκε από στερεό ένυδρο θειικό χαλκό, CuSO4.5H2O, καθαρότητας 

98%. Ως κάθοδο χρησιµοποιήσαµε ηλεκτρόδιο από χαλκό και ως άνοδο ηλεκτρόδιο από 

γραφίτη.  

Για την ταχεία διάχυση των ιόντων σε όλη την έκταση του διαλύµατος, ώστε το χηµικό 

σύστηµα κατά τη µεταβολή του, να διέρχεται κοντά από διαδοχικές καταστάσεις χηµικής 

ισορροπίας, χρησιµοποιήσαµε µαγνητικό αναδευτήρα.  

Η µέτρηση του pH του διαλύµατος πραγµατοποιήθηκε µε αισθητήρα pH συστήµατος 

MBL. Χρησιµοποιήσαµε δύο συστήµατα MBL: Το DBLab3.2, που υπάρχει στα σχολικά 

εργαστήρια και το Coach 5, που επίσης έχει χρησιµοποιηθεί επανειληµµένα στα σχολικά 
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εργαστήρια. Για να αποτρέψουµε την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου που σχηµατίζεται 

µεταξύ ανόδου – καθόδου, στον αισθητήρα pH, κατασκευάσαµε κυλινδρικό ηλεκτρόδιο Cu 

για κάθοδο. Το ηλεκτρόδιο C της ανόδου τοποθετήθηκε στο εσωτερικό του κυλινδρικού 

ηλεκτροδίου της καθόδου (εικόνα 1). Με τον τρόπο αυτό, το ηλεκτρικό πεδίο ανόδου – 

καθόδου εγκλωβίζεται στο εσωτερικό της κυλινδρικής περιοχής του χάλκινου ηλεκτροδίου 

(Smoot, Price, Smith (1987), www.ph-meter.info/pH-meter-construction, 

www.sensorex.com/support/education/pH_education.html). Επιπλέον, για να 

εξασφαλίσουµε την απρόσκοπτη διάχυση των ιόντων του συστήµατος, διαδικασία 

απαραίτητη για την ταχεία αποκατάσταση χηµικής ισορροπίας, ανοίξαµε οπές στο 

κυλινδρικό ηλεκτρόδιο της καθόδου.  

Το ηλεκτρικό ρεύµα που διέρρεε το σύστηµα, ελεγχόταν µε συµβατικό αµπερόµετρο. 

Φροντίσαµε ώστε κατά τη διάρκεια του πειράµατος η τιµή του ρεύµατος να διατηρείται 

σταθερή, ρυθµίζοντας την τάση τροφοδοσίας. Στο 1
ο
 πείραµα, που παρουσιάζουµε, έγινε 

µε σύστηµα Coach 5. Η τιµή του ρεύµατος που διερχόταν από τη διάταξη ήταν 0,94Α.  Ο 

συνολικός χρόνος του πειράµατος ήταν 1500s και ο ρυθµός λήψης µετρήσεων 1 ανά 

δευτερόλεπτο. Το 2
ο
 πείραµα έγινε µε σύστηµα DBLab3.2. Οι αντίστοιχες τιµές ήταν 

I=1,1A, ο συνολικός χρόνος 2000s και ο ρυθµός λήψης µετρήσεων 1 ανά 10 δευτερόλεπτα.  

Η πειραµατική διάταξη και οι µετρήσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα εργασία, 

πραγµατοποιήθηκαν στο εργαστήριο του Α΄ ΕΚΦΕ Ανατολικής Αττικής. Στις εικόνες 2 και 

3, παρατίθενται τα πειραµατικά γραφήµατα pH-χρόνου, που ελήφθησαν σε ισάριθµα 

πειράµατα ηλεκτρόλυσης διαλύµατος CuSO4 συγκέντρωσης C=0,1Μ και όγκου V=0,5L.  

 
Εικόνα 1: Μελέτη της µεταβολής του pH διαλύµατος CuSO4, µε άνοδο από γραφίτη και 

κάθοδο από Cu.Το ηλεκτρόδιο της καθόδου έχει κυλινδρικό σχήµα και περιβάλλει την 

άνοδο, για να αποφευχθεί αλληλεπίδραση του αισθητήρα pH µε το ηλεκτρικό πεδίο ανόδου 

– καθόδου. Οι µετρήσεις λαµβάνονται µε το σύστηµα αισθητήρων DBLab 3.2. 
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Εικόνα 2: Μεταβολή του pH σε συνάρτηση µε το χρόνο, κατά την ηλεκτρόλυση διαλύµατος 

CuSO4 συγκέντρωσης C=0,1Μ και όγκου V=0,5L. Η άνοδος του βολτάµετρου είναι από C 

και η κάθοδος από Cu. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράµατος το ρεύµα έχει την τιµή 

I=0,94A. Η µέτρηση του pH γίνεται µε αισθητήρα του συστήµατος MBL COACH 5. Ο 

ρυθµός λήψης µετρήσεων είναι 1 µέτρηση ανά δευτερόλεπτο. Η ηλεκτρόλυση διάρκεσε 

1500s. Στην αρχή της ηλεκτρόλυσης η µάζα του ηλεκτροδίου της καθόδου (Cu) ήταν 49g και 

στο τέλος 49,5g. 

 
 

Εικόνα 3: Μεταβολή του pH σε συνάρτηση µε το χρόνο, κατά την ηλεκτρόλυση διαλύµατος 

CuSO4 συγκέντρωσης C=0,1Μ και όγκου V=0,5L. Η άνοδος του βολτάµετρου είναι από C 

και η κάθοδος από Cu. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράµατος το ρεύµα έχει την τιµή I=1,1Α. 

Η µέτρηση του pH γίνεται µε αισθητήρα του συστήµατος MBL DBLab 3.2. Ο ρυθµός λήψης 

µετρήσεων είναι 1 µέτρηση ανά 10 δευτερόλεπτα. Η ηλεκτρόλυση διάρκεσε 2000s. Στην 

αρχή της ηλεκτρόλυσης η µάζα του ηλεκτροδίου της καθόδου (Cu) ήταν 50,1g και στο τέλος 

50,8g. 
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ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  

 Το θεωρητικό µοντέλο, µε το οποίο περιγράφουµε την ηλεκτρόλυση του διαλύµατος 

CuSO4, µε ηλεκτρόδιο Cu στην κάθοδο και γραφίτη στην άνοδο, προσδιορίζεται από τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά -βήµατα: 

1) Θεωρούµε ότι το σύστηµα κατά τη µεταβολή του, διέρχεται από καταστάσεις που είναι 

πολύ κοντά σε καταστάσεις ισορροπίας (Atkins P.W. (2002), Λιοδάκης Σ. (2007)). 

Υπόθεση που ευσταθεί, εφόσον η διαταραχή του συστήµατος, στο χρονικό διάστηµα 

που απαιτείται για κάθε µέτρηση, είναι µικρή σε σχέση µε την προηγούµενη 

κατάσταση ισορροπίας και ο χρόνος αποκατάστασης του συστήµατος είναι τέτοιος 

ώστε οι αποκλίσεις (fluctuations) του από τις διαδοχικές καταστάσεις ισορροπίας να 

εµφανίζονται ως µικρές διακυµάνσεις στο σχετικό πειραµατικό γράφηµα (εικόνες 2-5). 

Η ελαχιστοποίηση των µεταβατικών φαινοµένων προς την πλησιέστερη κατάσταση 

ισορροπίας εξασφαλίζεται µε τη συνεχή ανάδευση του διαλύµατος και την 

απρόσκοπτη διάχυση των ιόντων σε όλη την έκταση του συστήµατος.  

2) Πριν διέλθει ηλεκτρικό ρεύµα από το διάλυµα, η ισορροπία του συστήµατος 

περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση (Smoot et all (1987), Brown T. et all (1997)):  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
8 12 2 2k 10

2 4 2 2 2 4 2 34 3
Cu HO SO HO HO Cu HO OH SO HO HO

− ++ − −= +→      ⋅ + ⋅ +←      
 

ή, απλούστερα: 

( ) ( ) ( )
8 1k 102

2 2 2 34 3
Cu H O H O Cu H O OH H O

− +=+ +→ + +←    (1) 

Συµβολίζουµε µε C την αρχική συγκέντρωση των συµπλόκων Cu
2+

(H2O)4, κατά την 

παρασκευή του διαλύµατος. Λόγω της αντίδρασης (1), στην κατάσταση ισορροπίας, 

θα έχουν αντιδράσει n0 mole Cu
2+

(H2O)4 και θα έχουν παραχθεί n0 mole Η3Ο
+
 και n0 

mole συµπλόκων [Cu(H2O)3(OH)]
+
. Αν V είναι ο όγκος του διαλύµατος, τότε στην 

κατάσταση ισορροπίας ισχύει η σχέση (Atkins P.W. (2002), Λιοδάκης Σ. (2007)):  

( )20

0

n / V
k

C n / V
=

−
 (2) 

∆εδοµένου ότι η σταθερά k είναι τάξης µεγέθους 10
-8

, η ισορροπία της (1) είναι έντονα 

µετατοπισµένη προς τα αριστερά. Εποµένως ισχύει: 

0C n / V>>  

και η σχέση (2) προσεγγίζεται στην 

0n / V k C= ⋅  (3) 

Λόγω της παρουσίας των οξωνίων, σύµφωνα µε την (1), το διάλυµα παρουσιάζει όξινη 

αντίδραση και το pH του είναι: 

0 0

1
pH log(n / V) log(k C)

2
= − = ⋅ ⋅   (4) 

Για C=0,1M και k=10
-8

, η αρχική τιµή του pH του διαλύµατος είναι (Brown T. et all 

(1997)): 

0pH 4,5=  

3) Έστω ότι από το διάλυµα διέρχεται σταθερό ρεύµα Ι. Από τη χρονική στιγµή t=0, που 

αρχίζει η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύµατος (Ι), µέχρι τη στιγµή t, έχουν διέλθει ne 

mole στοιχειωδών φορτίων (Atkins P. W. (2002)):  

e

I t
n

F

⋅
=  (5) 



5ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                                                                                       5               

www.e-diktyo.eu                                                                       www.epyna.gr  

όπου F η σταθερά του Faraday: F=96500C/mole (Atkins P.W. (2002)). 

 

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης, σύµφωνα µε τα πρότυπα δυναµικά αναγωγής, 

(Atkins P.W. (2002), Smoot et all (1987), Brown T. et all (1997), Λιοδάκης Σ. et all 

(2007)), στην άνοδο και στην κάθοδο πραγµατοποιούνται κατά κύριο λόγο οι 

ηµιαντιδράσεις (Atkins P.W. (2002), 

http://www.ucc.ie/academic/chem/dolchem/html/dict/electrol.html):  

( )

22H O

2 3 2

2
2 24

1
Άνοδος ( ) :H O 2H O 2e O

2

Κάθοδος( ) : Cu H O 2e Cu 4H O

+ + −

+ −

+ → + + ↑

− + → +

  (6α, 6β) 

Οι ηµιαντιδράσεις (6α,6β) έχουν ως συνέπεια την αύξηση της συγκέντρωσης των 

οξωνίων στο διάλυµα και τη µείωση της συγκέντρωσης του συµπλόκου Cu
2+

(H2O)4, 

λόγω της εναπόθεσης χαλκού στην κάθοδο. Οι µεταβολές αυτές προκαλούν 

µετατόπιση της ισορροπίας του συστήµατος προς το αριστερό µέρος της εξίσωσης (1). 

Καθώς εξελίσσεται η ηλεκτρόλυση, η µεταβολή της συγκέντρωσης των οξωνίων 

συνεπάγεται τη µεταβολή του pH του διαλύµατος. Στο µοντέλο µας, υποθέτουµε ότι οι 

ηµιαντιδράσεις (6α,6β) και η µετατόπιση της χηµικής ισορροπίας που περιγράφεται 

από τη χηµική εξίσωση (1), αποτελούν τον κυρίαρχο µηχανισµό µεταβολής του pH, 

κατά την ηλεκτρόλυση του διαλύµατος. Ωστόσο, είναι πιθανό ένα µέρος του 

διερχόµενου φορτίου να προκαλεί χηµικά φαινόµενα, τα οποία δεν περιγράφονται από 

το µηχανισµό αυτό (για παράδειγµα, η παρατηρούµενη διάλυση του ηλεκτροδίου από 

γραφίτη). Για να συµπεριλάβουµε την πιθανότητα αυτή στο µοντέλο, συµβολίζουµε µε 

bA το ποσοστό του διερχόµενου φορτίου που προκαλεί την ηµιαντίδραση (6α) στην 

άνοδο και µε bK το ποσοστό του διερχόµενου φορτίου που προκαλεί την ηµιαντίδραση 

(6β) στην κάθοδο (Atkins P.W. (2002), Smoot et all (1987), Brown T. et all (1997)). 

Σύµφωνα µε τους ορισµούς των bA και bK, ισχύουν οι σχέσεις: 0< bA <1 και 0< bK <1. 

Επιπλέον ο συνολικός αριθµός των mole οξωνίων που εισέρχεται στο διάλυµα λόγω 

της ηµιαντίδρασης (6α), στην άνοδο, είναι ίσος µε: 

A e A

I t
b n b

F

⋅
⋅ = ⋅   (7) 

ενώ ο αριθµός των mole Cu, που αποβάλλονται από το διάλυµα, στην κάθοδο 

(ηµιαντίδραση 6β) είναι: 

e
K K

n I t
b b

2 2 F

⋅
⋅ = ⋅

⋅
  (8) 

Στην επόµενη παράγραφο, προσδιορίζουµε τις τιµές των bA και bK από τη µεταβολή 

της µάζας της καθόδου και τη σύγκριση της πειραµατικής µε τη θεωρητική καµπύλη 

pH-χρόνου.   

4) Υπολογίζουµε το pH του διαλύµατος τη χρονική στιγµή t. Για να το πετύχουµε, πρέπει 

να προσδιορίσουµε την κατάσταση ισορροπίας, κοντά στην οποία βρίσκεται το 

σύστηµα τη χρονική στιγµή t (βλέπε βήµα 1).  Σύµφωνα µε τα λεχθέντα στο βήµα 3 

και τις χηµικές εξισώσεις (1), (6α) και (6β) έχουµε: 

moles Cu
2+

(H2O)4+H2O 
k→← [Cu(H2O)3(OH)]

+
 + H3O

+ 

Ισορροπία στο t=0 0C V n⋅ −  
0n  

0n  

Μεταβολή K

I t
b

2 F

⋅
− ⋅

⋅
 - A

I t
b

F

⋅
⋅  

Ισορροπία τη 

στιγµή t 
e

0 K

n
C V n b n

2
⋅ − − ⋅ +  

0n n−  0 A en b n n+ ⋅ −  
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Εφαρµόζουµε τη συνθήκη χηµικής ισορροπίας και λαµβάνουµε τη σχέση: 

 

0 0 A e

0 K e

n n n n b n

V V V
k

n n b n
C

V 2 V

− − ⋅ 
⋅ + 
  =
− ⋅

− −
⋅

  (9) 

όπου το ne δίνεται από τη σχέση (5). 

∆εδοµένης της σχέσης (βήµα 2): 

0 0C n / V (n n) / V 0>> > − >   (10) 

προσεγγίζουµε την (9) µε τη σχέση: 

0 0 A e

K e

n n n n b n

V V V
k

b n
C

2 V

− − ⋅ 
⋅ + 
  =

⋅
−

⋅

  (11) 

Από την (11) και την (5) προκύπτει ότι: 
1 /22 2 2

0 A A K
2 2

n n b I t b I t b I t1
4 k C

V 2 F V 2 F V 2 F V

 − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
= − + ⋅ + ⋅ ⋅ −  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 (12) 

Η συγκέντρωση των οξωνίων στην κατάσταση ισορροπίας, τη χρονική στιγµή t, είναι: 

0 A
3

n n b I t
H O

V F V
+ − ⋅ ⋅

  = +  ⋅
  (13) 

Συνδυάζουµε τις (12) και (13) και βρίσκουµε την αναλυτική έκφραση του pH ως 

συνάρτηση του χρόνου: 
1 /2

2 2 2
A A K

3 2 2

b I t b I t b I t1
pH log H O log 4 k C

2 F V 2 F V 2 F V
+

  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   = − = − + ⋅ + ⋅ ⋅ −     ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

 (14) 

Ώστε, σύµφωνα µε το µοντέλο µας, κατά την ηλεκτρόλυση διαλύµατος CuSO4, µε 

ηλεκτρόδιο Cu στην κάθοδο και γραφίτη στην άνοδο, το pH µεταβάλλεται συναρτήσει 

του χρόνου σύµφωνα µε τη σχέση (14). Μένει να ελέγξουµε τη θεωρητική µας 

πρόβλεψη, συγκρίνοντας τις πειραµατικές µε τις αντίστοιχες θεωρητικές καµπύλες, 

που προκύπτουν από τη σχέση (14) (Holton G. (2002), Thornton R. K. (1995), 

Παπαµιχάλης Κ. et all (2002), Παπαµιχάλης Κ. et all (2007)). Στη διαδικασία της 

σύγκρισης, µε βάση τα πειραµατικά δεδοµένα, θα επιχειρήσουµε να βρούµε τις τιµές 

των σταθερών bA και bK, εφόσον υπάρχουν, για τις οποίες η θεωρητική και η 

πειραµατική καµπύλη ταυτίζονται. Η δικαίωση του µοντέλου θα κριθεί από την 

ύπαρξη ρεαλιστικών τιµών των bA και bK, για τις οποίες επιτυγχάνεται συµφωνία 

πειραµατικών δεδοµένων και θεωρητικής πρόβλεψης. Η διαδικασία αυτή γίνεται στο 

περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού Modellus (Παπαµιχάλης Κ. et all (2002), 

Παπαµιχάλης Κ. et all (2007)).  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ   

Η σύγκριση της αναλυτικής έκφρασης του pH του διαλύµατος σε συνάρτηση µε το 

χρόνο (σχέση 14) µε τις αντίστοιχες πειραµατικές καµπύλες, γίνεται σε αρχείο του 

Modellus. Οι τιµές των σταθερών C,V,I, είναι γνωστές από την κατασκευή της 

πειραµατικής διάταξης. Η σταθερά F είναι η σταθερά του Faraday (F=96500C/mole) και η 

γραµµοµοριακή µάζα του Cu είναι MrCu=63,5.  
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Η σταθερά bK υπολογίζεται από τη µεταβολή της µάζας του ηλεκτροδίου της καθόδου, 

λόγω της εναπόθεσης χαλκού.  

Στο πείραµα 1, που αντιστοιχεί στα δεδοµένα της εικόνας 2, η µεταβολή της µάζας του 

ηλεκτροδίου της καθόδου είναι m=0,5g. Το ρεύµα που διέρχεται από το βολτάµετρο 

ισούται µε Ι=0,94Α και ο συνολικός χρόνος της ηλεκτρόλυσης είναι t=1500s. Με αυτά τα 

δεδοµένα, υπολογίζουµε το συντελεστή bK, µε βάση τον ορισµό του και τις σχέσεις (5) και 

(8) (βήµα 3 του θεωρητικού µοντέλου):  

K

Cu

I t m
b

2 F Mr

⋅
⋅ =

⋅
   

K

Cu

2 F m
b

Mr I t

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
  (15) 

Εφαρµόζουµε τη σχέση (15) στις συνθήκες του πειράµατος 1 (εικόνα 2) και βρίσκουµε 

για το bK την τιµή: bK=1,08. 

Στο πείραµα 2 (εικόνα 3), έχουµε: I=1,1A, t=2000s, m=0,7g. Εφαρµόζουµε τη σχέση 

(15), στις συνθήκες του πειράµατος 2 και βρίσκουµε bK=0,98. Συµπεραίνουµε ότι, στο 

πλαίσιο της ακρίβειας των υπολογισµών µας και των περιορισµών της πειραµατικής µας 

διαδικασίας, η εναπόθεση χαλκού στην κάθοδο µέσω της ηµιαντίδρασης (6β), είναι ο 

µοναδικός σηµαντικός χηµικός µηχανισµός. Εποµένως, στην αναλυτική έκφραση (14) 

µπορούµε να θέσουµε bK=1. Επιπλέον, συµπεραίνουµε ότι η πειραµατική µας διάταξη 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση της σταθεράς του Faraday, στο περιβάλλον του 

σχολικού εργαστηρίου.   

Στη συνέχεια, συγκρίνουµε την αναλυτική έκφραση (14), µε τα αντίστοιχα γραφήµατα 

των πειραµάτων 1 (εικόνα 2) και 2 (εικόνα 3). Προς τούτο, κατασκευάζουµε αρχείο 

Modellus, στο οποίο διαπραγµατευόµαστε την τιµή της σταθεράς bA, ώστε η θεωρητική 

καµπύλη pH-χρόνου να ταυτίζεται µε την αντίστοιχη πειραµατική. Εάν υπάρχει τιµή, στο 

διάστηµα (0, 1), για την οποία οι δύο καµπύλες συµπίπτουν σε «ικανοποιητικό βαθµό», 

τότε θεωρούµε το µοντέλο µας επιτυχές, στο πλαίσιο, πάντοτε, των απαιτήσεων και της 

ακρίβειας που µας παρέχουν οι συνθήκες του σχολικού εργαστηρίου. Τα αποτελέσµατα της 

σύγκρισης του θεωρητικού µοντέλου µε τα πειραµατικά γραφήµατα των εικόνων 2 και 3, 

εικονίζονται στις εικόνες 4 και 5, αντίστοιχα.   

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   
Από τη σύγκριση των πειραµατικών δεδοµένων µε τις αντίστοιχες  θεωρητικές 

καµπύλες, στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού Modellus, προκύπτουν τα 

ακόλουθα συµπεράσµατα: 

1. Υπάρχουν τιµές της σταθεράς bA, για τις οποίες τα θεωρητικά γραφήµατα 

προσεγγίζουν ικανοποιητικά τα πειραµατικά σηµεία. Οι τιµές αυτές είναι µικρότερες 

του 1, που σηµαίνει ότι η διάσπαση του H2O στην άνοδο πραγµατοποιείται από ένα 

µέρος µόνο του φορτίου που διέρχεται από το βολτάµετρο. Πέρα από την 

ηµιαντίδραση (6α), στην άνοδο συµβαίνουν και άλλες χηµικές διεργασίες, που δεν τις 

περιγράφει το θεωρητικό µας µοντέλο.  

2. Οι τιµές της σταθεράς bA, είναι διαφορετικές στα δύο πειράµατα. Οι υποθέσεις που 

µπορούν να γίνουν για να αιτιολογήσουν αυτό το δεδοµένο, είναι: α) Οι χηµικές 

διεργασίες που αναφέρονται στο συµπέρασµα 1, πιθανώς εξαρτώνται από την 

κατάσταση του ηλεκτροδίου της ανόδου, δεδοµένου ότι κατά την ηλεκτρόλυση το 
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ηλεκτρόδιο του άνθρακα υφίσταται σταδιακή διάλυση. β) Η διάλυση του ηλεκτροδίου 

της ανόδου και οι πρόσθετες χηµικές διεργασίες που συµβαίνουν σε αυτό, πιθανώς 

εξαρτώνται από το ρεύµα που διαρρέει το βολτάµετρο. Σηµειωτέον ότι τα δύο 

πειράµατα διεξήχθησαν µε διαφορετικές τιµές ρεύµατος.  

3. Η εργασία ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς στόχους, επί των οποίων σχεδιάστηκε:  

a. Κατέστη δυνατή, η περιγραφή  ενός φαινοµένου, που είναι οικείο στη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση –της ηλεκτρόλυσης και της µεταβολής του pH 

διαλύµατος- µε ένα θεωρητικό µοντέλο, προσιτό στους µαθητές των δύο 

τελευταίων τάξεων του Λυκείου (Λιοδάκης Σ. et all (2007)).   

b. Στο πλαίσιο του µοντέλου σχεδιάστηκε και διεξήχθη πειραµατική διαδικασία, 

µε σκοπό την αξιολόγηση, την επικύρωση ή τη διάψευση του ίδιου του 

θεωρητικού µοντέλου (Holton G. (2002), Thornton R. K. (1995), 

Παπαµιχάλης Κ. et all (2002), Παπαµιχάλης Κ. et all (2007)). Η πειραµατική 

διαδικασία διεξήχθη µε τη βοήθεια συστηµάτων MBL και η σύγκριση 

θεωρίας – πειραµατικών δεδοµένων έγινε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

λογισµικού Modellus.  

c. Η σηµαντική συµφωνία θεωρίας – πειράµατος σε ένα πολύπλοκο σύστηµα, 

όπως είναι τα χηµικά συστήµατα, αυξάνει το κύρος και την αξιοπιστία της 

επιστηµονικής µεθόδου και των πορισµάτων της επιστήµης στην αντίληψη 

των µαθητών (Thornton R.K. (1995)).   

d. Αναδεικνύεται για µια ακόµα φορά η αξία των συστηµάτων MBL και των 

εκπαιδευτικών λογισµικών, ως εργαλείων χρήσιµων τόσο στο εργαστήριο, για 

τη σύνθεση εργαστηριακών διατάξεων, όσο και στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  
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Εικόνα 4: Σύγκριση θεωρητικής (κόκκινης) και πειραµατικής (µπλε) καµπύλης, στο πλαίσιο του 

πειράµατος 1. Επιτυγχάνεται ικανοποιητική συµφωνία για bA=0,2. 

 

 
 

Εικόνα 5: Σύγκριση θεωρητικής (µπλε) και πειραµατικής (κόκκινης) καµπύλης, στο πλαίσιο του 

πειράµατος 2. Επιτυγχάνεται ικανοποιητική συµφωνία για bA=0,45. 
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