
Fyrsti kafli – Inngangur



Vísindi

� Kerfisbundin starfsemi til að afla fróðleiks og öðlast 
skilning á heiminum og sú þekking sem fæst í slíku 
starfi.  Skiptist í hugvísindi,  félagsvísindi og 
náttúruvísindi. (Íslenska alfræðiorðabókin)

� Rannsóknir á fyrirbærum dauðrar og lifandi náttúru 
með rökvísum athugunum og skipulegum tilraunum með rökvísum athugunum og skipulegum tilraunum 
(Uppeldi- og sálarfræði)



Vísindalegt ferli



Rannsóknarspurning – Vísindaleg 
spurning

�Tilgáta sem umrituð er í spurningu sem 
leitast er við að sanna eða hrekja með 
athugunum og mælingum 

�Ef rannsóknin rennir stoðum undir �Ef rannsóknin rennir stoðum undir 
spurninguna  er hún sett fram sem 
kenning eða líkan



Vísindaleg líkön
� Vísindakenning er líkan af heimnum eða 
einhverjum hluta hans og reglur sem tengja 
stærðir í þessu líkani þeim athugunum sem 
gerðar eru.

� Gott líkan þarf að:
� lýsa stórum flokki athuganna
�vera einfalt
�hafa frosagnargildi, geta spáð fyrir breytingar og 
þróun að gefnum tilgreindum fosendum



Gerðir líkana

� Munnleg
�Einföldust
�Munnleg útskýring á fyrirbærum

� Tölfræðileg
�Greint er á milli frumbreyta og fylgibreyta í �Greint er á milli frumbreyta og fylgibreyta í 

orsakasambandi og fylgni á milli þeirra fundin
�Staðbundin

� Eðlisræn/stærðfræði
�Fullkomnust 
�Lýsa samspili allra eðlisþátta sem skipta máli í 

orsakasambandinu
�Altæk



Vísindi og vísindaleg aðferðafræði
skipuleg hlutlaus leit að póflegri vitnesku

� Athugun/forkönnun
� gaumgæfileg skoðun t.t. fyrirbæra af fræðilegum ásetningi

� Tilgáta, rannsóknarspurning
� ósönnuð skýring flókinna fyrirbæra, höfð til reynslu

� Rannsókn/tilraun
� Skipuleg þekkingarleit í því skyni að skilja og skýra fyrirbæri� Skipuleg þekkingarleit í því skyni að skilja og skýra fyrirbæri
� verk sem unnið er við ráðnar aðstæður í þvi skyni að reyna 

tilgátu, sanna lögmál eða uppgötva óþekkt vensl, lömál eða 
áhrif
� breyta - það sem mælt er/þeir þættir sem taka breytingum í 

tíma og rúmi.  Eigind eða tilraunaskilmálar, sem geta fengið 
ýmislegt gildi, annað hvort fyrir aðgerðir tilraunarstjóra eða fyrir 
mælingar á náttúrulegum breytileika þýðis.

• frumbreyta - úr jöfnunni y=f(x), sem merkir aðbreytingar á y eru 
háðar breytingunni á x, x kallast frumbreytan en y fylgibreyta.  
Frumbreyta veldur breytingu á fylgibreytu

• fylgibreyta - tilraunabreyta sem breytist í samræmi við breytingar 
á frumbreytu



Framhald af vísindum og vísindalegri 
aðferðafræði

� Kenning
� almenn regla, studd veigamiklum gögnum, sett fram til skýringar 

á flokki fyrirbæra, þar sem gert er ráð fyrir tilteknum skyldleika.
� getur varað stutt/lengi
� þarf að hafa forsagnargildi sem felst í því að kenningin segir fyrir 

um meira enþær athuganir sem hún er reist á. 

� Útgáfa
� Miðla öðrum af niðurstöðum sínum



Lögmál

�Kenning með víðtækt gildi og há líkindi
�Greinargerð um reglufestu sem staðfest er 

af reynslu og studd röksemdum sem ekki 
verða vefengdar af grundvelli þeirrar verða vefengdar af grundvelli þeirrar 
þekkingar sem aflast hefur



Vísindagreinar

� Vísindagrein er fræðigrein sem beitir 
vísindalegum aðferðum innan afmarkaðs og 
skilgreins sviðs
�Hrein vísindi - ætluð til að bæta skilning manna á 

náttúrunni án tillits til þess hvort niðurstaðann sé  náttúrunni án tillits til þess hvort niðurstaðann sé  
hagnýt eða ekki

�Hagnýt vísindi - rannsóknum beitt til að vinna beint 
gang oft af árangri hreinu vísindanna

�Greinar vísindanna
�hugvísindi
�náttúruvísindi
� félagsvisindi



TILRAUNIR-SKÝRSLUR

�Skýrslur sem byggja á tilraunum 
�gert ráð fyrir því að nemendur afli sér 

heimilda þegar við á.
�Kaflaskipt:

�Tilgangur�Tilgangur
�Efni og áhöld
�Framkvæmd
�Niðurstöður
�Ályktanir og umræður
�Heimildaskrá



Framsetning:

�Vandið allan frágang og 
framsetningu. 

�Tölvuunnin, góðar töflur, myndir og 
skýringartextar



Öryggisatriði

� Meðhöndla skal eitruð og ætandi efni með hönskum
� Klæðast hlýfðarsloppum
� Nota skal hlýfðargleraugu

�Þeir sem eru með linsur skulu taka þær úr�Þeir sem eru með linsur skulu taka þær úr
� Kynna sér öryggistæki stofunnar

�Sturta, slökkvitæki, vaskur, sími, hlyfðarbúnaður, öryggi 
tengt gasi, sjúkrakassi, stingkskápur o.fl.

� Sjá um að þvo hendur reglulega
� Fylgja verkseðli algjörlega
� Halda andliti fá íláti við blöndun efna



Öryggisatriði

� Neysla matar og drykkjar er bönnuð
� Kynna sér efni tilraunar vel með því að lesa á 

merkimiða
� Meðhöndla rokgjörn efni með varúð
� Aldrei að nota munn við æfingar nema til þess sé � Aldrei að nota munn við æfingar nema til þess sé 

ætlast
� Fíflagangur líðst ekki og getur verið hættulegur
� Ganga frá efnum samkvæmt fyrirmælum kennara



Efni og áhöld



Efni og áhöld



Mælieiningar

� Notaðar til að lýsa 
mælingunni

� Skilgreindar, þekktar 
og samræmdarog samræmdar



Staðalform

�Til einföldunar
�Tölur skrifaðar sem veldi af 10
�Þannig má skrifa 1000 m sem 103

2,21·10 m�2,21·10-4m



Mælingar, stærðir og einingar

�Oft eru notaðar mismunandi mælieiningar 
fyrir einu og sömu stærðina.  

�Hraði má tiltaka í Km/h, m/s og hnútum. 
�Mílur/h 1 ensk míla er 1,60093 km�Mílur/h 1 ensk míla er 1,60093 km



SI-einingar

�Mælieiningar fyrir allt sem mælt hefur verið
�Grunneiningar

�Lengd - m
�Massi - Kg�Massi - Kg
�Tími - s





Grunnstærð Tákn SI-eining Einingartákn

Lengd l Metri m

Massi m Kílógramm kg

Tími t Sekúnda s

Grunneiningar SI - einingakerfisins

Rafstraumur I Amper A

Hiti T Kelvín K

Ljósstyrkur Iv Kandela cd

Efnismagn n mól mól



Forskeyti

� T tera 1 x 1012 1 000 000 000 000
� G gíga 1 x 109 1 000 000 000  
� M mega 1 x 106 1 000 000 
� K kíló 1 x 103 1 000   
� H hekta 1 x 102 100
� Da deka 1 x 101 10
� eining 1 x 100 1� eining 1 x 10 1
� d desi 1 x 10-1 0,1
� c centi 1 x 10-2 0,01
� m milli 1 x 10-3 0,001
� µ míkró 1 x 10-6 0,000 001
� n nanó 1 x 10-9 0,000 000 001
� p píkó 1 x 10-12 0,000 000 000 001

10-x 10x





Einingar

� km     hm     dam     m     dm     cm     mm
� 0        0         0      0        0       0        0
�

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2

� 00      00        00     00      00      00      00
��

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3

� 000    000 000    000     000   000    000
�

l         dl        cl      ml
� 0         0         0      0



Rúmmál

� Það rými sem hlutur 
tekur

� SI-m3

� Kassalaga=h·l·b� Kassalaga=h·l·b
� Sívalningur=l·r2·π



Rúmmál-eins mælieiningar

� m3

� dm3

� cm3

� mm3

�

� L
� mL
� µL

� Á milli eru þrjú núll
� Upp tafla í negatívu veldi 

af tíu
� Niður tafla í pósitívu veldi 

af tíu



Eðlismassi
� Þegar við finnum eðlismassa er mælieiningin 

massi deilt með rúmmáli þá er ekki tekið tillit til 
þess að hvort eðlismassi sé jafnmikill  alls 
staðar í hlutnum.  Hlutur með jafna 
massadreifingu er sagður einsleitur
� ( í því felst að jafnstórir partar hvar sem er í hlutnum 

hafa sama massa og eru gerðir úr samskonar efni)

� Einsleitur hlutur gæti verið; vatn í glasi, loft í 
slöngu.

� Eðlismassi einsleits hlutar skilgreinum við sem 
hlutfallið á milli massa og rúmmáls hlutarins



Eðlismassi

�Massi á rúmmálseiningu
� ρ=    m

V
Þar sem eining massa er Kg og eining Þar sem eining massa er Kg og eining 

rúmmáls er m3

�SI-eining = Kg/m3



Eðlismassi frh. 

�Eðlismassi með ójafna massadreifingu er 
sagður vera misleitur.  Jörðin, lofthjúpur 
hennar, maður og bíll eru dæmi um misleita 
hluti.  Eðlismassi slíkra hluta sem heildar 
verður  því meðalgildi sem við köllum verður  því meðalgildi sem við köllum 
meðaleðlismassa. 

�ρ=    m
V



Mælinákvæmni og markverðir aukastafir

� Í öllum aflestri er einhver ónákvæmni kölluð 
aflestraróvissa.  Þessi ónákvæmni er háð gerð 
mælitækis. 



Mælinákvæmni og markverðir aukastafir

� Mæliskekkjan 
�Óvissumat ½ minnsta bil aflestrarkvarðans

� Dæmi ef minnsta bilið er 1mm og við mælum lengd hlutar sem 
er 5,5 cm þá er mæliskekkjan +/- 0,05 cm.

� Þetta þýðir að ekki er marktækur munur á lengdum hluta sem 
mældar eru 5,55 og 5,45mældar eru 5,55 og 5,45



Óvissa og útreikningar
Samlagning
� Ef mæligildi með óvissu eru löggð saman þá er 

óvissan einnig löggð saman
� Dæmi:

�Siggi er að kanna lögmálið um vaðveislu massans, hann 
vegur 2 g af efni 1 og 3 g af efni 2.  Hann þarf svo að vegur 2 g af efni 1 og 3 g af efni 2.  Hann þarf svo að 
leggja mæligildin saman.  Óvissa vogarinnar er 0,1 g

�Niðurstöður:
�2g + 3g = 5g

�Óvissan:
�0,1g + 0,1g = 0,2 g

5g
∆+/- 0,2 g



Óvissa og útreikningar
Frádráttur
� Ef mæligildi með óvissu eru til frádráttar þá er 

óvissan einnig löggð saman
� Dæmi:

�Siggi er vigta efni í íláti, í upphafi mælir hann massa 
ílátsins og bætir síðan efninu í það, til þess að fá massa ílátsins og bætir síðan efninu í það, til þess að fá massa 
efnisins þarf hann að draga massa ílátsins frá 
heildarmassanum.  Ílátið vóg 25g og heildarmassinn 
reyndist vera 31g. Óvissa vogarinnar er 0,1 g.

�Niðurstöður:
�31g - 25g = 6g

�Óvissan:
�0,1g + 0,1g = 0,2 g 6g

∆+/- 0,2 g



Mæling óvissu
Nákvæmt mat á eðlismassa

m/g V/cm3 ρ .

g/cm3

6,6 2,5 2,64 Við reiknum meðalgildið 
ρ=2,64+2,75+2,64+2,67+2,71= g/cm3 = 2,68 g/cm3

11,0 4,0 2,75

15,7 5,8 2,71

19,8 7,5 2,64

28,3 10,6 2,67

ρ=2,64+2,75+2,64+2,67+2,71= g/cm3 = 2,68 g/cm3
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Óvissa og útreikningar
Margföldun-sama gildir um deilingu

Við mælum rétthyrndan viðarkubb og 
mælum lengdir hliðanna með reglustiku 
sem hefur millimetrakvarða.  

Þær mælast 12,8 cm 7,5 cm og 2,5 cm Þær mælast 12,8 cm 7,5 cm og 2,5 cm 
Síðan vegum við kubbinn og fáum að 

massinn sé 171,6 gr  
Reiknaðu eðlismassa viðarins?



Lausn

�Rúmmálið er: 
�V= 12,8 · 7,5 · 2,5 = 240 cm3

�Massin er 171,6 svo eðlismassinn verður:
�ρ = 171,6g  = 0,715g/cm3 �ρ = 171,6g  = 0,715g/cm3 

240cm

En hver er þá óvissan?



Mæla óvissuna!

�Við gerum ráð fyrir því að nákvæmni 
mælitalnanna sé þannig að þær séu allar 
rétt heflaðar.  Þá er mesta mögulega 
skekkja 0,05cm í lengdarmælingum og skekkja 0,05cm í lengdarmælingum og 
0,05 g í massamælingunni þá fæst: 



Lausn: 

� Vstærst =12,85·7,55·2,55= 247,935 cm3

� Vminnst=12,75·7,45·2,45= 232,719 cm3

� m 171,65g� mstærst=171,65g

� mminnst=171,55g



Lausn frh

� ρstærst  =Mstærst = 171,65g = 0.07376 g/cm3

Vstærst= 247,395 cm3

� ρstærst  =Mminnst = 171,55g = 0,6934 g/cm3
Vminnst=232,719cm3

minnst

∆ρ= Pstærst –Pminnst = 0,02 g/cm3

2

Svar: Eðlismassinn með óvissumörkum er þá 
ρ=(0,72 +/- 0,02)g/cm3



MARKVERÐIR AUKASTAFIR

�Þumalputtareglan er 2 markverðir 
aukastafir. 

�0 er markverður aukastafur þannig að 
talan 5,00 er tíu sinnum nákvæmari en 5,0talan 5,00 er tíu sinnum nákvæmari en 5,0



Saga efnafræðinnar

�Steinaldarmenn
�Skoðuðu náttúruleg fyrirbæri
�Áhorfandi => hagnýting



Upphafsefnin - grískir heimspekingar

�Hvað veldur umsköpun efnis?
� Þales - 654-550 f.Kr.

• Eitt upphafsefni sem önnur efni myndast úr, vatnið
• Tilgátan byggðist á ólíkum ástndsformum vatns

� Anaximenes - samtímamaður Þalesar
• Loftið
• Það er nálægt öllu og breytingum háð

� Herakleitos - 540-475 f.Kr� Herakleitos - 540-475 f.Kr
• Eldurinn
• Vex, dvín eða deyr en er samt ávalt sá sami

� Empedogles - 480-430 f.Kr.
• Sagði upphafsefnin vera öll hin fyrrnefndu að viðbættri jörðinni
• Tengdi upphafsefnin höfðuskepnunum fjórum
• Breytingarnar stjórnast af ást (vinnur að samruna) og hatri 

(sundrar) 



�Aristóteles
� Endurbætti kenningar Empedoklesar
� Sagði upphafsefnin hafa innri eiginleika, heitt, kalt, rakt og þurrt
� Efnin tengjast með andstæðum eiginleikum

� Ekki er rúm fyrir andstæða eiginleika í sama frumefninu

Grísku heimspekingarnir

� Ekki er rúm fyrir andstæða eiginleika í sama frumefninu
� Fjórar samtengingar eru mögulegar
� Tvær tengingar gefa eitt frumefni
� Frumefnin bera með sér sérstaka innri eiginleika eða eðli
� Gerði ráð fyrir 5. frumenfinu, Eternum sem himnarnir samanstanda af
� Kenningin stóð í um 20 aldir



Grísku heimspekingarnir

� Demókrítus (470-380 f.Kr.)
� atóm er minnsta ögn efnis og engin önnur efni eru samsett úr 

minni einingum.  
� Þessi hugmynd gleymdist í um 2000 ár.



�Miðaldir
�Alkemistar, gullgerðarmenn

� reyndu að breyta einu efni í annað með því að blanda 
saman efnum og fella úr efni í réttum hlutföllum með það 
að leiðarljósi að útbúa gull

� Þeir höfðu hugmyndir Aristótelesar að leiðarljósi
� Fundu efni
� Komust að eiginleikum efna
� Þróuðu tæki



� Frumefni
� Róbert Boyle - 1627-1691

�Með “Vísindalegri aðferð”, upphaf nútíma efnafræði
� “Vissir frumstæðir og einfaldir hlutir, sem ekki eru gerðir úr 

öðrum hlutum og eru því frumhlutar sem sasettir hlutir eru gerðir 
af…” 

�Antoni Lavoisier - 1743-1794
“Það stig sem lengst er hægt að komast í efnagreiningu”� “Það stig sem lengst er hægt að komast í efnagreiningu”

� Skráði frumenfin, 1789 => 23



�Mendeljeff
� Tók saman árið 1869 þau frumefni sem voru þekkt og raðaði

þeim eftir vaxandi massa og öðrum eigindum í kerfi sem hann
nefndi lotukerfi.

� Áttaði sig á því að eyður voru í lotukefinu sem hann gerði. Hann
spáði fyrir um þau frumefni sem ættu eftir að finnast

� Taflan sýnir hversu sannspár Mendeljeff var þegar germaníum
fannst árið 1886.

� Spá Mendeljeffs árið 1871 Frumefnið germaníum, fundið árið 1886

� Atómmassi 72 72,3
� Eðlismassi 5,5 g/cm3 4,47 g/cm3

� Eðlisvarmi 0,31 J/g°C 0,32 J/g°C
� Suðumark Mjög hátt 960°C
� Formúla með súrefni RO2 GeO2
� Formúla með klór RCl4 GeCl4
� Eðlismassi sem oxíð 4,7 g/cm3 4,70 g/cm3

� Suðumark klóríðs. 100°C 86°C



� Dalton (1766-1744)
� Atómkenningin 1808
� Kúlulaga og óskiptanlegt
� Gerði ráð fyrir að allt efni væri gert úr smáum einingum, sem hann

kallaði atóm.
�Kenningin var í megindráttum eftirfarandi:

• Allt efni er gert úr litlum ósýnilegum ögnum, atómum.

Þróun hugmynda um byggingu atómsins

• Allt efni er gert úr litlum ósýnilegum ögnum, atómum.
• Atóm sama frumefnis eru eins.
• Atóm ólíkra frumefna eru ólík og ekki er hægt að breyta 
atómi eins frumefnis í annað.

• Efnasambönd myndast þegar atóm tveggja eða fleiri frumefna 
tengjast.

� Kenning Daltons útskýrði ekki af hverju sum atóm geta tengst og 
myndað efnasambönd og önnur ekki.



� Thomson, 1898
� Uppgötvaði að geisli frá katóðu væri straumur mínus-hlaðinna agna sem 

losnuðu frá atómum rafskauts þegar það tengdist spennugjafa
� Atóm er kúlulaga með + hleðslum og - hleðslur dreifast um það

� Rutherford, 1911
� skaut plús-hlöðnum ögnum á málmþynnu (tilgátan, agnirnar fara allar í 

gegn um þynnuna)
� sumar fóru til baka
� Megin hluti atóma er tómarúm en í miðju þess eru + hlaðnar agnir og 

umhverfis sveima  - hlaðnar rafeindir á brautum

Bohr� Bohr
� vissi að rafeindir geisla frá sér orku sinni og dragast að kjarnanum 

samkvæmt kenningum eðlisfræðinnar
� refeindir eyða ekki orku á meðan þær ferðast eftir brautunum, heldur 

verka samdráttarkraftar á milli + hleðslu kjarnans og - hleðslu 
rafeindanna

� sýndi fram á að rafeindirnar ferðast eftir brautum í ákveðni fjarðlægð 
frá kjarna

� Rafeindaský
� rafeindirnar mynda samfellt rafeindaský umhverfis kjarnann


