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Εισαγωγή στη Φυσική
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10 Φεβρουαρίου 2022

Περίληψη

Οι παρούσες σηµειώσεις γραφτήκανε µε σκοπό να ϐοηθήσουν τον

υποψήφιο στη µελέτη του, συνδράµοντας το κύριο ϐιβλίο µελέτης. Απο-

σκοπούν στο να δώσουν µια περίληψη των ϐασικών εννοιών και νόµων

της Φυσικής για εύκολη για γρήγορη αναφορά. Στο παρόν ϕυλλάδιο

γίνεται µια εισαγωγή στις ϐασικές έννοιες της Φυσικής.

∗
email: kkyritsis.synelixis@gmail.com
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1 Εισαγωγή

Φυσική είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τη µελέτη της ϕύσης. ∆ίχως

ίχνος υπερβολής, στην αρµοδιότητα της ϕυσικής εµπίπτουν όλα τα ϕυσι-

κά ϕαινόµενα, δηλαδή οτιδήποτε συµβαίνει στον κόσµο γύρω µας. Στόχος

των ϕυσικών δεν είναι µόνο η ακριβής περιγραφή των ϕαινοµένων που λαµ-

ϐάνουν χώρα γύρω µας αλλά και η ερµηνεία τους. Στη ϕυσική ϑέλουµε να

καταλάβουµε το γιατί συµβαίνει κάτι, διατυπώνοντας απλούς και ϑεµελιώδεις

νόµους. Ταυτόχρονα αυτή η ϐαθύτερη κατανόηση του κόσµου µας επιτρέπει

να λύσουµε πρακτικά προβλήµατα.

Παράδειγµα αποτελεί το ϕαινόµενο της ϐαρύτητας, η απλή παρατήρηση

ότι όλα τα αντικείµενα πέφτουν. Ο ϕυσικός έχει ως εφαλτήριο αυτή την α-

πλή παρατήρηση, ωστόσο µελετώντας το ϕαινόµενο µε ακρίβεια διαπιστώνει

ότι διέπεται από κάποιους νόµους (ϑα πούµε περισσότερα στην ενότητα της

ελεύθερης πτώσης) και αναζητά ερµηνεία. Τι είναι αυτό που κάνει τα αντι-

κείµενα να πέφτουν ; Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα οδήγησε αρχικά στη

έννοια της ϐαρυτικής έλξης και της ϐαρυτικής δύναµης.

Στις παρούσες σηµειώσεις δεν ϑα επεκταθούµε σε αναλυτική ανάπτυξη του

κάθε επιµέρους ϑέµατος. Αντιθέτως, ϑα τα παρουσιάσουµε ακριθιγώς, περισ-

σότερο ως ένα τυπολόγιο. Ο λόγος είναι διττός. Αφενός υπάρχουν εξαιρετικά

ϐιβλία γενικής ϕυσικής στη ϐιβλιογραφία τα οποία µπορεί να συµβουλευτεί

και να µελετήσει ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης. Θα ήταν ύβρις η απόπει-

ϱα συγγραφής ενός αντίστοιχου ϐιβλίου. Αφετέρου, γίνεται προσπάθεια ο

όγκος του κειµένου να διατηρηθεί στο ελάχιστο δυνατό µέγεθος, έτσι ώστε ο

αναγνώστης να ϐρίσκει εύκολα την πληροφορία που αναζητά κατά τη µελέτη

του.

2 Φυσικά Μεγέθη και Μέτρηση

Η Φυσική είναι κατά ϐάση πειραµατική επιστήµη. Ξεκινά µε τη µελέτη

των ϕυσικών ϕαινοµένων, συνεχίζει µε πειραµατισµό και διατύπωση νόµων

για τα ϕυσικά ϕαινόµενα, οι οποίοι νόµοι αντιπαραβάλλονται µε νέα πει-

ϱάµατα. Κεντρικό ϱόλο παίζει η έννοια του ϕυσικού µεγέθους.

Φυσικό µέγεθος είναι οποιαδήποτε ποσότητα µας ϐοηθάει στην περι-

γραφή και στην κατανόηση κάποιου ϕυσικού ϕαινοµένου και µπορεί να µε-

τρηθεί.

Πανεπιστηµιακά Φροντιστήρια Synelixis

Χαριλάου Τρικούπη 45, 10681, Αθήνα, (Μετρό Στάση Πανεπιστήµιο),

Τηλ.: 2107780514, 6907495403,

email: info@synelixis.net, web: www.synelixis.net
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Μέτρηση είναι η σύγκριση ενός ϕυσικού µεγέθους µε κάποιο άλλο ο-

µοειδές, το οποίο έχουµε συµφωνήσει όλοι να χρησιµοποιούµε ως πρότυπο

και ονοµάζεται µονάδα µέτρησης.

Παράδειγµα αποτελεί το µήκος και η µέτρηση του µήκους. Ως ϕυσικό

µέγεθος, το µήκος εκφράζει την απόσταση µεταξύ δύο σηµείων, το πόσο

µακριά είναι κάτι. Για να µετρήσουµε ένα µήκος το συγκρίνουµε µε κάποιο

άλλο µήκος. Το πρότυπο του µήκους που χρησιµοποιούµε συνήθως για

σύγκριση είναι το ένα µέτρο. Αυθαίρετα, αλλά έτσι ώστε να µας ϐολεύει,

επιλέξαµε ένα µήκος ως πρότυπο µέτρησης και το ονοµάσαµε ένα µέτρο.

Φυσικά υπάρχουν και άλλες µονάδες µέτρησης του µήκους, όπως το πόδι,

η γιάρδα, το µίλι και άλλες.

Τα πιο απλά ϕυσικά µεγέθη ονοµάζονται ϑεµελιώδη. Είναι ως έχουν, σε

αντίθεση µε τα παράγωγα, τα οποία κατασκευάζονται µε τη ϐοήθεια άλλων,

είτε ϑεµελιωδών, είτε άλλων παραγώγων, είτε συνδυασµού τους.

Τα ϑεµελιώδη µεγέθη, µε τις αντίστοιχες µονάδες τους, είναι τα εξής·

1. Μήκος. Μετριέται σε µέτρα, m.

2. Χρόνος. Μετριέται σε δευτερόλεπτα, s.

3. Μάζα. Μετριέται σε χιλιόγραµµα, ή κιλά στην καθοµιλουµένη, kg.

4. Απόλυτη ϑερµοκρασία. Μετριέται σε Kelvin, K.

5. ΄Ενταση ηλεκτρικού ϱεύµατος. Μετριέται σε Ampere, A.

6. ΄Ενταση ϕωτεινής πηγής. Μετριέται σε κηρία (candela), cd.

7. Ποσότητα ουσίας. Μετριέται σε mole, mol.

Παραδείγµατα παραγώγων µεγεθών είναι τα εξής·

• Ταχύτητα,

• Επιτάχυνση,

• ∆ύναµη,

• Ενέργεια.

∆εν είναι τα µοναδικά, υπάρχουν και πολλά άλλα. Θα τα γνωρίσουµε στην

πορεία καθώς ϑα αναπτύσσουµε τις διάφορες έννοιες.

Πανεπιστηµιακά Φροντιστήρια Synelixis
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3 Προθέµατα και ∆υνάµεις του 10

3.1 ∆υνάµεις του 10

Πολλές ϕορές µετρώντας κάτι ϐρίσκουµε είτε πολύ µεγάλους, είτε πολύ

µικρούς αριθµούς. Είναι ϐολικότερο για τους υπολογισµούς µας να τους

γράψουµε χρησιµοποιώντας δυνάµεις του 10. Για παράδειγµα, ένα µήκος

120.000.000.000 m

είναι ϐολικότερο να γραφτεί ως

1,2 · 1011 m

για τις ανάγκες αριθµητικών πράξεων. Οµοίως µια µάζα

0,000 000 000 0054 g

είναι προτιµότερο να γραφτεί ως

5,4 · 10−12 g.

Οι πράξεις µε τις δυνάµεις του 10, ακολουθούν τους παρακάτω κανόνες

(ιδιότητες των δυνάµεων).

10n · 10m = 10n+m,

10n

10m
= 10n−m.

3.2 Προθέµατα

Ενώ η γραφή των αριθµών µε δυνάµεις του 10 είναι ϐολική από υπο-

λογιστική σκοπιά, δεν είναι και τόσο ϐολική από γλωσσική σκοπιά. Για το

λόγο αυτό χρησιµοποιούµε τα προθέµατα στις µονάδες. ΄Ενα πρόθεµα υ-

πονοεί συγκεκριµένη δύναµη του δέκα για µια µονάδα. Για παράδειγµα, το

πρόθεµα kilo, που γράφεται ως k, σηµαίνει 1000, δηλαδή 103
. Εποµένως

1 km = 103 m = 1000 m,

δηλαδή ένα χιλιόµετρο ισούται µε χίλια µέτρα. Αντίστοιχα,

1 cm = 10−2 m = 0,01 m,

δηλαδή ένα εκατοστόµετρο ισούται µε 0,01 µέτρα.

Στον παρακάτω Πίνακα παραθέτουµε τα κυριότερα προθέµατα και τις

δυνάµεις του δέκα στις οποίες αντιστοιχούν.

Πανεπιστηµιακά Φροντιστήρια Synelixis

Χαριλάου Τρικούπη 45, 10681, Αθήνα, (Μετρό Στάση Πανεπιστήµιο),
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Πίνακας 1: Τα κυριότερα προθέµατα.

Πρόθεµα Σύµβολο ∆ύναµη Πρόθεµα Σύµβολο ∆ύναµη

kilo k 103
centi c 10−2

mega M 106
milli m 10−3

giga G 109
micro µ 10−6

tera T 1012
nano n 10−9

4 Μετατροπή Μονάδων

Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι όταν µιλάµε για κάποιο ϕυσικό

µέγεθος, ο αριθµός από µόνος του δεν έχει νόηµα· ϑα πρέπει πάντοτε να

συνοδεύεται από την µονάδα µέτρησης Για παράδειγµα ένας αριθµός ανα-

ϕερόµενος σε κάποιο µήκος δεν λέει κάτι, ϑα πρέπει να δώσουµε και την

κατάλληλη µονάδα. Συζητάµε για ένα µήκος 5 cm, 5 m ή 5 yd (γιάρδες);

Αριθµός και µονάδα µέτρησης είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι. ∆ιαφορετικά

εκφράσεις όπως η παρακάτω,

1 min = 60 s

δεν ϑα είχαν νόηµα· το 1 δεν ισούται µε το 60! Το ένα λεπτό όµως είναι το ίδιο

µε 60 δευτερόλεπτα. Εκφράζουν το ίδιο χρονικό διάστηµα και η παραπάνω

ισότητα έχει νόηµα και είναι ορθή.

Χρησιµοποιούµε τέτοιες ισότητες (ή αναλογίες) για να µετατρέψουµε α-

πό µια µονάδα µέτρησης σε κάποια άλλη. Για παράδειγµα, ένα χρονικό

διάστηµα 2,5 h είναι

2,5 h = 2,5 × (60 min) = 150 min

και

150 min = 150 × (60 s) = 9000 s

για να µετατρέψουµε ένα χρονικό διάστηµα δυόµιση ωρών σε λεπτά και σε

δευτερόλεπτα.

Σηµειώνουµε ότι οι µονάδες παρακολουθούν και εκτελούν τις ίδιες πράξεις

µε τους αριθµούς. Προσθέτουµε και αφαιρούµε ίδια ϕυσικά µεγέθη µετρη-

Πανεπιστηµιακά Φροντιστήρια Synelixis

Χαριλάου Τρικούπη 45, 10681, Αθήνα, (Μετρό Στάση Πανεπιστήµιο),

Τηλ.: 2107780514, 6907495403,

email: info@synelixis.net, web: www.synelixis.net
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µένα στις ίδιες µονάδες. Στον πολλαπλασιασµό και τη διαίρεση οι µονάδες

εκτελούν τις ίδιες πράξεις και υπόκεινται στις ίδιες απλοποιήσεις.

5 Βαθµωτά και ∆ιανυσµατικά Μεγέθη

΄Ενας άλλος, πολύ χρήσιµος διαχωρισµός των ϕυσικών µεγεθών είναι σε

ϐαθµωτά και διανυσµατικά.

Βαθµωτό µέγεθος, ή απλά ϐαθµωτό, είναι το ϕυσικό µέγεθος που έχει

µόνο µέτρο. Περιγράφεται µόνο µε κάποιον αριθµό και ϕυσικά την αντίστοι-

χη µονάδα µέτρησης. Παραδείγµατα ϐαθµωτών µεγεθών είναι

• η πυκνότητα,

• η ενέργεια,

• η ϑερµοκρασία.

∆ιανυσµατικό µέγεθος, ή απλά διάνυσµα, είναι το ϕυσικό µέγεθος που

έχει και µέτρο, και κατεύθυνση. Το µέτρο περιγράφεται µε κάποιον αριθµό,

µαζί µε την αντίστοιχη µονάδα µέτρησης, και εκφράζει το πόσο µεγάλο ή

µικρό είναι το συγκεκριµένο µέγεθος. Η κατεύθυνση δηλώνει προς τα πού

εφαρµόζεται το συγκεκριµένο µέγεθος και περιγράφεται µε κάποιο ϐέλος.

Παραδείγµατα διανυσµατικών µεγεθών είναι

• η µετατόπιση,

• η ταχύτητα,

• η επιτάχυνση,

• η δύναµη.

Θα πούµε περισσότερα για τα διανυσµατικά µεγέθη και τα διανύσµατα σε

επόµενες σηµειώσεις.

Πανεπιστηµιακά Φροντιστήρια Synelixis
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6 Πυκνότητα

Η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα παράγωγου µεγέθους.

Για ένα υλικό αντικείµενο µάζαςm, που έχει όγκο V , η πυκνότητα ρ ορίζεται

ως ο λόγος της µάζας προς τον όγκο,

ρ =
m

V
. (1)

Η πυκνότητα µε άλλα λόγια είναι η µάζα ανά µονάδα όγκου, δηλαδή η

µάζα του υλικού που περιέχεται στη µονάδα του όγκου. Εάν το αντικείµενο

έχει την ίδια πυκνότητα σε όλο τον όγκο του λέµε ότι είναι οµογενές. ∆ιαφο-

ϱετικά είναι ανοµοιογενές, η πυκνότητα δεν είναι παντού ίδια και ορίζεται

ως

ρ =
dm

dV
, (2)

είναι δε συνάρτηση της ϑέσης.

Η πυκνότητα αν και ορίζεται ως ο λόγος της µάζας προς τον όγκο, είναι

ανεξάρτητη από τη µάζα και τον όγκο. Εξαρτάται από το υλικό του αντικει-

µένου. Με άλλα λόγια, είτε πάρουµε ένα µικρό κοµµάτι χαλκού, είτε ένα

µεγάλο, µπορεί αυτά να διαφέρουν σε µάζα και όγκο, ωστόσο ϑα έχουν την

ίδια πυκνότητα (αφού συζητάµε για το ίδιο υλικό, εδώ τον χαλκό).

Μονάδα µέτρησης της πυκνότητας είναι το 1 kg/m3
, αν και συνηθίζεται

στην πράξη και το 1 g/cm3
.

Η πυκνότητα είναι παράγωγο µέγεθος διότι ορίστηκε ως ο λόγος δύο άλλων

µεγεθών, της µάζας και του όγκου. Επίσης είναι ϐαθµωτό µέγεθος διότι αρκεί

ένας αριθµός για να την περιγράψει. ∆εν έχει κάποια έννοια κατεύθυνσης.

7 Μεταβολές

Σε όλη τη µελέτη της ϕυσική, δεδοµένου ενός ϕυσικού µεγέθους Φ, ϑα

χρειαστούµε την µεταβολή του µεγέθους από κάποια αρχική τιµή Φinitial σε

κάποια τελική τιµή Φfinal. Η µεταβολή συµβολίζεται µε ∆Φ και είναι πάντοτε

∆Φ = Φfinal − Φinitial. (3)

Θετική µεταβολή σηµαίνει αύξηση του µεγέθους, αρνητική σηµαίνει µε-

ίωση.

Πανεπιστηµιακά Φροντιστήρια Synelixis
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8 Παραδείγµατα

Παράδειγµα 1. Πολλές ϕορές στην καθηµερινή Ϲωή λέµε ότι το αλουµίνιο

είναι ελαφρύτερο από τον σίδηρο. Πώς εξηγείται αυτό ;

Εδώ η λέξη «ελαφρύτερο» (ή αντίστοιχα η λέξη «ϐαρύτερο») χρησιµοποιε-

ίται λανθασµένα και καταχρηστικά. Προφανώς ένα κιλό αλουµίνιο Ϲυγίζει

περισσότερο από εκατό γραµµάρια σίδηρο.

Αυτό που ϑέλουµε να πούµε είναι ότι δύο αντικείµενα ίδιου όγκου (δηλαδή

µεγέθους), το ένα από αλουµίνιο και το άλλο από σίδηρο, το αντικείµενο από

αλουµίνιο Ϲυγίζει λιγότερο, είναι ελαφρύτερο. Ουσιαστικά το αλουµίνιο έχει

λιγότερη µάζα ανά µονάδα όγκου συγκριτικά µε τον σίδηρο.

Η σωστή έκφραση είναι ότι το αλουµίνιο έχει µικρότερη πυκνότητα από

τον σίδηρο. Συγκεκριµένα, ρAl = 2,70 g/cm3
και ρFe = 7,874 g/cm3

.

Παράδειγµα 2. Η ϑερµοκρασία του νερού σε ένα σκεύος αυξάνεται από την

τιµή θinitial = 15 ◦C στην τιµή θfinal = 95 ◦C. Πόση είναι η µεταβολή της

ϑερµοκρασίας ;

Για τη µεταβολή έχουµε ότι

∆θ = θfinal − θinitial,

∆θ = (95 ◦C) − (15 ◦C),

∆θ = 80 ◦C.

Η ϑετική τιµή δηλώνει αύξηση της ϑερµοκρασίας.

9 Ασκήσεις

΄Ασκηση 1. Να υπολογίσετε την πυκνότητα µιας πέτρας που Ϲυγίζει m =
1084 g και έχει όγκο V = 400 cm3

.

΄Ασκηση 2. Πόση είναι η πυκνότητα του ξύλου, αν ένα κοµµάτι σχήµατος

ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου έχει διατάσεις 10 cm, 8 cm, 5 cm και η µάζα

του είναι 280 g;

΄Ασκηση 3. Η πυκνότητα του χάλυβα είναι 7,85 g/cm3
. Πόση είναι η µάζα

µιας συµπαγούς χαλύβδυνης µπάλας, όγκου 800 cm3
;
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΄Ασκηση 4. Η πυκνότητα της ύλης σε έναν αστέρα νετρονίων είναι ρ =
1014 kg/m3

. Να ϐρείτε τη µάζα που περιέχεται σε 1 cm3
της ύλης του.

΄Ασκηση 5. Η πυκνότητα ενός τούβλου είναι 2 g/cm3
. Αν ένα τούβλο Ϲυγίζει

2,3 kg, πόσος είναι ο όγκος του ;

΄Ασκηση 6. Η πυκνότητα ενός λευκού νάνου είναι ρ = 2,1×109 kg/m3
. Πόσο

όγκο καταλαµβάνουν 4 kg;
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