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Σκοπός
• Κατανόηση φυσικών αρχών

– Θεµελιώδεις φυσικές έννοιες
– Φυσικοί νόµοι

• Συνδυασµός φυσικής – µαθηµατικών
– Επιλυση προβληµάτων
– Συνδυασµός µεθόδων: περιγραφή, µαθηµατικός 
τύπος, διαγράµµατα)

• Φυσική σε καθηµερινά φαινόµενα
• Φυσική στην οδοντική τεχνολογία
• Ανάπτυξη φυσικής διαίσθησης, ορθολογιστικής 
αντίληψης



Περιεχόµενα
• ∆οµή της ύλης
• Μηχανική

– Κίνηση
– ∆υνάµεις
– Ροπή
– Εργο – Ενέργεια
– Παραµορφώσεις - Ελαστικότητα
– Μηχανική ρευστών

• Θερµότητα
– Θερµοκρασία
– Θερµικές ιδιότητες
– ∆ιάδοση θερµότητας



Πηγές
• Προτεινόµενα συγγράµµατα 

– Πανεπιστηµιακή φυσική, Young Hugh D 
– Φυσική Ι, Κωνσταντινίδης Στέλιος,... 
– Φυσική, ∆ουκέλλης Γαβριήλ 

• Ιστοσελίδα
– users.teiath.gr/kskourol

Αξιολόγηση
•Εργασία (ατοµική ή οµαδική)

•Τελική εξέταση



Καθηµερινή φυσική
Γιατί οι πλανήτες παραµένουν σε τροχιά;

•Τι κινεί το ιστιοπλοικό;

•Πώς παράγει ενέργεια ο 
ανεµόµυλος



Τι καθορίζει την κατεύθυνση ροής του 
ανέµου σε παραθαλάσσιες περιοχές;



Θεµελιώδη φυσικά µεγέθη
Ποσότητα Μονάδα µέτρησης 
Μήκος µέτρο m 
Μάζα χιλιόγραµµο kg 
Χρόνος δευτερόλεπτο sec  
Ενταση ηλεκτρικού ρεύµατος Ampere A 
Θερµοκρασία Kelvin K 
Ποσότητα ύλης γραµοµόριο mol 
Φωτεινή ένταση καντέλα cd 
 



Ποσότητα Τύπος Μονάδα µέτρησης

Ταχύτητα v v=x/t

Επιτάχυνση α α=v/t

∆ύναµη F F=m·α

Ενέργεια Ε Ε=1/2mu2

Ισχύς P P=E/t

Πίεση P P=F/s

m/sec
m/sec2

kgm/sec2

kgm2/sec2 (J)
kgm2/sec3 (W)

kg/sec2m (Pa)



Προθέµατα – ∆υνάµεις του 10



Ακτίνα της γής = 6 370 000 m 
Μάζα ηλεκτρονίου = 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 911 kg=  

Μέγεθος σωµατιδίου = 0.000 03 m 
∆ιάµετρος ατόµου=0.000 000 072 m = 
Μήκος κύµατος φωτός =0.000 000 55 m =  
Συχνότητα ραδιοκύµατος = 91 000 000Hz= 
∆ιάµετρος της γης= 12 800 000 m = 
Απόσταση γής - σελήνης= 383 000 000 m =
Μάζα της γής = 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kg=



• Το παγκόσµιο ρεκόρ στα 100m είναι 9,58 
sec.  Θεωρώντας την ταχύτητα σταθερή 
στη διάρκεια του αγώνα, εκφράστε την 
σε m/sec και km/hr.

• Πόσα µέτρα είναι ένα έτος φωτός 
(c=3×108m/sec).

• Εκφράστε την πυκνότητα του νερού 
(0,98g/cm3) σε kg/m3.



Φυσική και οδοντική τεχνολογία



Φύση της ύλης
• Ποια είναι η δοµή των σωµάτων που 
βλέπουµε γύρω µας;

Σώµατα Ατοµα Ηλεκτρόνια –

πρωτόνια, νετρόνια
quarks



Καταστάσεις της ύλης

• Σε όλα τα σώµατα τα άτοµα βρίσκονται σε µια 
συνεχή κίνηση ( µικρές ταλαντώσεις).

Στερεά: καθορισµένο σχήµα και όγκος

Υγρά: Καθορισµένος όγκος, 
ακαθόριστο σχήµα

Αέρια: Ακαθόριστο σχήµα και όγκος



Καθορισµός κατάστασης
• Κατανοµή σωµατιδίων
• Ενέργεια σωµατιδίων
• Απόσταση µεταξύ τους

ΣΤΕΡΕΑ
•Εχουν ορισµένο σχήµα και όγκο γιατί είναι 
«κλειδωµένα» σε συγκεκριµένες θέσεις
•∆εν συµπιέζονται εύκολα γιατί είναι σε 
κοντινές αποστάσεις
•∆εν «ρέουν» γιατί τα σωµατίδια δεν 
µπορούν να κυλήσουν το ένα πάνω από το 
άλλο 

ΥΓΡΑ
•Τα υγρά έχουν αόριστο σχήµα γιατί τα 
σωµατίδια µπορούν να κυλήσουν το ένα 
πάνω από το άλλο
•∆εν συµπιέζονται εύκολα και έχουν 
ορισµένο όγκο (λόγω µικρών 
αποστάσεων)
•Ρέουν εύκολα (ρευστότητα, ιξώδες)

ΑΕΡΙΑ
•Αόριστο σχήµα και όγκο, τα σωµατίδια 
κινούνται ελεύθερα
•Μπορούν να συµπιεστούν λόγω µεγάλων 
αποστάσεων
•Ρέουν εφ’όσον τα µόρια κινούνται τυχαία 
το ένα σε σχέση µε το άλλο.



Πλάσµα

• Ιονισµένο αέριο
• Καλός αγωγός του 
ηλεκτρισµού

• Επηρεάζεται από 
µαγνητικό πεδίο

• Εχει αόριστο σχήµα 
και όγκο



Βιολογικά υλικά

• Χαρακτηριστικά υγρής 
και στερεάς κατάστασης

• Υγροί κρύσταλλοι: αν 
και τα µόρια 
παρουσιάζουν τάξη στη 
δοµή τους µπορούν να 
«περάσουν» το ένα 
πάνω από το άλλο: ροή

• Gels: κυτταρόπλασµα Μοντέλο κυτταρικής µεµβράνης
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