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Η Φυσική είμαι η επιρςήμη πξσ αρυξλείςαι με ςη μελέςη ςχμ τσρικώμ ταιμξμέμχμ.
Φυσικά φαιμόμεμα ξμξμάζξμςαι ξι μεςαβξλέπ πξσ παθαίμξσμ ςα ρώμαςα υχοίπ μα αλλξιώμεςαι η
ρύρςαρή ςξσπ.
Φυσικά μεγέθη
Για ςημ πξιξςική πεοιγοατή και ςημ πξρξςική μελέςη ςχμ τσρικώμ ταιμξμέμχμ είμαι απαοαίςηςη η
ειραγχγή ξοιρμέμχμ μεγεθώμ πξσ μπξοξύμ μα μεςοηθξύμ. Τα μεγέθη ασςά ξμξμάζξμςαι φυσικά.
Θεμελιώδη ξμξμάζξμςαι ςα μεγέθη πξσ έυξσμε επιλένει ασθαίοεςα και ςα ξπξία δεμ μπξοξύμ μα
εκτοαρςξύμ με ςη βξήθεια απλξύρςεοχμ εμμξιώμ. Σςημ μηυαμική χπ θεμελιώδη μεγέθη
υοηριμξπξιξύμςαι: Τξ μήκξπ (L), η μάζα (m), ξ υοόμξπ (t) .
Παράγωγα ξμξμάζξμςαι ςα μεγέθη πξσ εκτοάζξμςαι με ςη βξήθεια ςχμ θεμελιχδώμ τσρικώμ
μεγεθώμ , μέρχ μαθημαςικώμ ρυέρεχμ. Σςη μηυαμική χπ παοάγχγα μεγέθη υοηριμξπξιξύμςαι: Η
ςαυύςηςα (σ), η επιςάυσμρη (α), η δύμαμη (F), κςλ.
Μέτρηση φυσικού μεγέθους ξμξμάζεςαι η ρύγκοιρή ςξσ με έμα άλλξ ξμξειδέπ μέγεθξπ πξσ ςξ
παίομξσμε ασθαίοεςα ραμ μξμάδα μέςοηρηπ.
Για ςη μέςοηρη εμόπ τσρικξύ μεγέθξσπ υοηριμξπξιξύμε ςημ αριθμητική τιμή και ςη μομάδα
μέτρησης.
Τξ γιμόμεμξ ςηπ αοιθμηςικήπ ςιμήπ και ςηπ μξμάδαπ μέςοηρηπ ξμξμάζεςαι μέτρο ςξσ τσρικξύ
μεγέθξσπ.
Παράδειγμα: Ασςξκίμηςξ κιμείςαι με ςαυύςηςα 100 km/h. To 100 απξςελεί ςημ αοιθμηςική ςιμή. Τξ
km/h απξςελεί ςη μξμάδα μέςοηρηπ. Τξ 100 km/h απξςελεί ςξ μέςοξ ςξσ τσρικξύ μεγέθξσπ.
Σύστημα μομάδωμ ξμξμάζεςαι ςξ ελάυιρςξ ρύμξλξ μξμάδχμ θεμελιχδώμ μεγεθώμ, ξι
ξπξίεπ υοηριμξπξιξύμςαι για ςξμ ξοιρμό ςχμ σπόλξιπχμ μξμάδχμ. Ασςό πξσ εμείπ υοηριμξπξιξύμε
είμαι ςξ S.I. πξσ απξςελείςαι από ςα επςά παοακάςχ θεμελιώδη μεγέθη :
Μέγεθος
Μήκξπ
Μάζα
Χοόμξπ
Έμςαρη ηλεκςο. οεύμαςξπ
Θεομξκοαρία
Πξρόςηςα ύληπ
Έμςαρη τχςειμήπ πηγήπ

Σύμβολο
L
m
t
I
T
n
Iv

Μομάδα
m (μέςοξ)
Κg (υιλιόγοαμμξ)
s ( δεσςεοόλεπςξ)
Α (αμπέο)
Κ (βαθμόπ Κέλβιμ)
mol (μόλ)
cd (καμςέλα)

Πολλαπλάσια – υποπολλαπλάσια μονάδων
Πολλαπλάσια
deka
hecto
kilo
mega
giga
Tera
Peta
exa

da
h
K
M
G
T
P
E

Σύμβολο
10
102
103
106
109
1012
1015
1018

Υποπολλαπλάσια
deci
centi
mili
micro
nano
pico
femto
atto

d
c
m
μ
n
p
f
a

Σύμβολο
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18
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Μομόμετρα – διαμυσματικά μεγέθη
Τα τσρικά μεγέθη διακοίμξμςαι ρε μξμόμεςοα και διαμσρμαςικά.
Μομόμετρα ξμξμάζξμςαι ςα μεγέθη πξσ καθξοίζξμςαι πλήοχπ αμ γμχοίζξσμε μόμξ ςξ
μέςοξ ςξσπ (αοιθμηςική ςιμή και μξμάδα μέςοηρηπ).
 παράδειγμα
Ο υοόμξπ (t), η θεομξκοαρία (θ), η μάζα (m), κςλ.
Διαμυσματικά ξμξμάζξμςαι ςα μεγέθη πξσ ςα ποξρδιξοίζξσμε πλήοχπ αμ γμχοίζξσμε, εκςόπ από ςξ
μέςοξ ςξσπ, και ςημ καςεύθσμρή ςξσπ (διεύθσμρη και τξοά) και παοιρςάμξμςαι με έμα διάμσρμα.
 παράδειγμα




Η θέρη ( x ), η μεςαςόπιρη (Δ x ), η ςαυύςηςα ( ), η δύμαμη ( F ), κςλ.
Μεταβολή φυσικού μεγέθους
Όςαμ έμα τσρικό μέγεθξπ Φ μεςαβάλλεςαι (αλλάζει), η μεςαβξλή ςξσ ποξκύπςει αμ αταιοέρξσμε
ςημ αουική ςξσ ςιμή Φαου από ςημ ςελική ςξσ ςιμή Φςελ .
Δηλαδή ιρυύει: ΔΦ = Φτελ – Φαρχ . Τξ γοάμμα Δ όςαμ μπαίμει μποξρςά από έμα τσρικό μέγεθξπ
ρημαίμει μεςαβξλή. Π.υ. η μεςαβξλή ςηπ θέρηπ εμόπ κιμξύμεμξσ ρώμαςξπ, ρσμβξλίζεςαι με Δx.
Ρυθμός μεταβολής φυσικού μεγέθους εκτοάζει πόρξ γοήγξοα μεςαβάλλεςαι ςξ τσρικό μέγεθξπ
και δίμεςαι από ςημ ρυέρη:

ΔΦ Φτελ - Φαρχ
.
=
Δt
tτελ - tαρχ

 Διάμυσμα
Πάμχ ρε μια εσθεία (ε) επιλέγξσμε ςσυαία δύξ ρημεία
Α και Β. Το προσαματολισμέμο ευθύγραμμο τμήμα
ΑΒ με αρχή το σημείο Α και τέλος το σημείο Β


ομομάζεται διάνυσμα και γράφεται AB .

Α

Β

(ε)

(-)

(+)

Έμα διάμσρμα παοιρςάμεςαι με έμα βέλξπ.
 Χαρακτηριστικά διαμύσματος
Τα υαοακςηοιρςικά εμόπ διαμύρμαςξπ είμαι:
 Σημείο εφαρμογής: είμαι η αουή ςξσ διαμύρμαςξπ (ρημείξ Α).
 Διεύθυμση : είμαι η εσθεία (ε) πάμχ ρςημ ξπξία βοίρκεςαι ςξ διάμσρμα και κάθε άλλη εσθεία
παοάλληλη ποξπ ςημ (ε) .
 Φορά από ςξ ρημείξ Α ποξπ ςξ ρημείξ Β.
 Μέτρο η απόρςαρη ΑΒ, πξσ ποξκύπςει από ςημ ρύγκοιρή ςηπ με έμα εσθύγοαμμξ ςμήμα πξσ ςξ
επιλέγξσμε ασθαίοεςα χπ μξμάδα.



Τξ μέςοξ εμόπ διαμύρμαςξπ είμαι πάμςα θεςικόπ αοιθμόπ και ρσμβξλίζεςαι με AB .
 Αλγεβρική τιμή : θεςική (+ ςξ μέςοξ ςξσ), αμ καςεσθύμεςαι ποξπ ςα θεςικά ςηπ (ε), ή αομηςική
(- ςξ μέςοξ ςξσ), αμ καςεσθύμεςαι ποξπ ς’ αομηςικά ςηπ (ε).
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Συγκρίσεις διαμυσμάτωμ : Δύξ ή πεοιρρόςεοα διαμύρμαςα υαοακςηοίζξμςαι χπ:

    

 Συγγραμμικά αμ έυξσμ ςημ ίδια διεύθσμρη ή παοάλληλεπ διεσθύμρειπ. ( α , β , γ , δ , η )

 

  

 Ομόρροπα αμ είμαι ρσγγοαμμικά και έυξσμ ςημ ίδια τξοά : α , γ , δ  () και β , η  ()

  

 

 Αμτίρροπα αμ είμαι ρσγγοαμμικά και έυξσμ αμςίθεςη τξοά: ( α , γ, δ με τα β, η

 
 
 Ίσα αμ έυξσμ ςημ ίδια διεύθσμρη, τξοά και μέςοξ: ( α, γ ) Γοάτξσμε α  γ



)



 Αμτίθετα αμ έυξσμ ςημ ίδια διεύθσμρη, ςξ ίδιξ μέςοξ αλλά αμςίθεςη τξοά: ( β και δ )





γοάτξσμε β   δ


β


α

()


γ


η


δ

()

1. Τι γμωρίζετε για τημ έμμοια της κίμησης
Η κίμηρη απξςελεί μια υαοακςηοιρςική ιδιόςηςα ςηπ ύληπ. Υπάουει ςόρξ ρςξ μακοόκξρμξ όρξ και

στο μικρόκοσμο. Τα πάντα γύρω μας βρίσκονται σε κίνηση. Η κίνηση όμως είναι έννοια σχετική και
αναυέρεται πάντοτε ως προς κάποιο σύστημα αναυοράς.
2. Τι είμαι το σύστημα αμαφοράς
Σύρςημα αματξοάπ ξμξμάζεςαι ςξ ρημείξ πξσ επιλέγξσμε και χπ ποξπ ςξ ξπξίξ γίμξμςαι ξι μεςοήρειπ
για ςη μελέςη μιαπ κίμηρηπ . Ωπ ρύρςημα αματξοάπ επιλέγξσμε έμα αμςικείμεμξ (ή κάπξιξ ρημείξ ) ςξ
ξπξίξ θεχοξύμε ακίμηςξ.
3. Υλικό σημείο ή σημειακό αμτικείμεμο.
Υλικό ρημείξ ή ρημειακό αμςικείμεμξ ξμξμάζξσμε ςημ αμαπαοάρςαρη εμόπ αμςικειμέμξσ με έμα
γεχμεςοικό ρημείξ (δηλαδή θεχοξύμε αρήμαμςεπ ςιπ διαρςάρειπ ςξσ αμςικειμέμξσ).
4. Πότε θα λέμε ότι κιμείται έμα υλικό σημείο;
Έμα σλικό ρημείξ κιμείςαι όςαμ αλλάζει η θέρη ςξσ με ςημ πάοξδξ ςξσ υοόμξσ χπ ποξπ έμα ρύρςημα
αματξοάπ.
5. Τι ομομάζεται τροχιά εμός κιμητού
Τοξυιά ξμξμάζεςαι η μξηςή, ρσμευήπ γοαμμή πξσ θα ποξκύφει αμ εμώρξσμε ςιπ διαδξυικέπ θέρειπ από
ςιπ ξπξίεπ πεομά ςξ κιμηςό καςά ςη διάοκεια ςηπ κίμηρήπ ςξσ.
6. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση εμός υλικού σημείου που κιμείται ευθύγραμμα
Η θέση εμόπ σλικξύ ρημείξσ πξσ κιμείςαι εσθύγοαμμα πάμχ ρε έμαμ άνξμα, ποξρδιξοίζεςαι από έμαμ
αοιθμό x πξσ έυει:
α) απόλσςη ςιμή, ςημ απόρςαρη ςξσ ρημείξσ από ςημ αουή Ο ςξσ άνξμα,
β) ποόρημξ θεςικό ή αομηςικό, αμάλξγα με ςξ αμ ςξ ρημείξ βοίρκεςαι ρςξμ θεςικό, ή ρςξμ αομηςικό
ημιάνξμα αμςίρςξιυα (δηλαδή δενιά ή αοιρςεοά ςξσ Ο).
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Παοάδειγμα
 Η θέρη ςξσ ρημείξσ Μ ρςξ παοακάςχ ρυήμα, είμαι: xΜ = +2m , γιαςί ςξ Μ είμαι ρςξμ θεςικό
ημιάνξμα και απέυει 2 m από ςξ Ο.
 Η θέρη ςξσ ρημείξσ Κ είμαι: xΚ = -3 m , γιαςί ςξ ρημείξ Κ είμαι ρςξμ αομηςικό ημιάνξμα και
απέυει 3 m από ςξ Ο.
Κ
Ο
Μ
-3 -2 -1 0
1 2 3

x'

x

 Δηλαδή για ςξμ ποξρδιξοιρμό ςηπ θέρηπ, εκςόπ από ςημ απόρςαρη, απαιςείςαι και ξ
ποξρδιξοιρμόπ ςηπ καςεύθσμρηπ.
 Άοα η θέση εμόπ σλικξύ ρημείξσ θα παοιρςάμεςαι με έμα διάμυσμα.
 Άοα η θέση εμόπ σλικξύ ρημείξσ είμαι έμα διαμυσματικό μέγεθος.
7. Τι ομομάζεται μετατόπιση και τι διάστημα εμός κιμητού σε μια κίμηση;



α) Μετατόπιση ( Δx ) εμόπ κιμηςξύ (πξσ κιμείςαι για ρσγκεκοιμέμη υοξμική διάοκεια) ξμξμάζξσμε
ςξ διάμσρμα, πξσ έυει χπ αουή ςημ αουική θέρη ςξσ κιμηςξύ και ςέλξπ ςημ ςελική ςξσ θέρη.
Η Αλγεβρική τιμή ςηπ για ςιπ εσθύγοαμμεπ κιμήρειπ ποξκύπςει αμ από ςημ ςελική ςξσ θέρη
αταιοέρξσμε ςημ αουική θέρη ςξσ κιμηςξύ :

Δx = xτελ – xαρχ
Αμ η Δx > 0 ςόςε ςξ κιμηςό μεςαςξπίζεςαι ποξπ ςα θεςικά ςξσ άνξμα.
Αμ η Δx< 0 ςόςε ςξ κιμηςό μεςαςξπίζεςαι ποξπ ςα αομηςικά ςξσ άνξμα.
β) Διάστημα είμαι ςξ μξμόμεςοξ μέγεθξπ, πξσ μαπ δίμει ςξ μήκξπ ςηπ ρσμξλικήπ διαδοξμήπ πξσ
διέςοενε ςξ κιμηςό.
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Παράδειγμα: Αμ ςξ ρχμάςιξ πξσ αουικά βοίρκεςαι ρςξ Α, κιμηθεί μέυοι ςξ Β και αλλάζξμςαπ τξοά
κίμηρηπ ςελικά τθάμει ρςξ Γ, ςόςε η μεςαςόπιρή ςξσ έυει αλγεβοική ςιμή Δx = xΓ - xΑ= -20–10 = -30 m



και είμαι ςξ διάμσρμα AΓ , εμώ ςξ διάρςημα πξσ διέςοενε είμαι Sξλ = (ΑΒ) + (ΒΓ) = 20 + 50 = 70 m.
8. Ποιες είμαι οι διαφορές διαστήματος και μετατόπισης;
Διάστημα

Μετατόπιση

Μξμόμεςοξ μέγεθξπ.

Διαμσρμαςικό μέγεθξπ.

Τξ διάρςημα έυει
πάμςα θεςική ςιμή.

Η μεςαςόπιρη μπξοεί μα
έυει ςιμή θεςική ή αομηςική
ή μηδέμ.
Δναοςάςαι μόμξ από ςημ
αουική και ςημ ςελική ςξσ
θέρη.

Δναοςάςαι από ςη
διαδοξμή πξσ
ακξλξσθεί ςξ ρώμα.
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