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• Η Φυσική είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τη µελέτη των φυσικών φαινοµένων. 
 

• Φυσικά φαινόµενα ονοµάζονται οι µεταβολές που παθαίνουν τα σώµατα χωρίς να αλλοιώνεται η 
σύστασή τους. 

 
• Φυσικά µεγέθη 

Για την ποιοτική περιγραφή και την ποσοτική µελέτη των φυσικών φαινοµένων είναι απαραίτητη η 
εισαγωγή ορισµένων µεγεθών που µπορούν να µετρηθούν. Τα µεγέθη αυτά ονοµάζονται φυσικά. 

 
• Θεµελιώδη ονοµάζονται τα µεγέθη που έχουµε επιλέξει αυθαίρετα και τα οποία δεν µπορούν να 

εκφραστούν µε τη βοήθεια απλούστερων εννοιών. Στην µηχανική ως θεµελιώδη µεγέθη 
χρησιµοποιούνται: Το µήκος (L),  η µάζα (m),  ο χρόνος (t) . 

 
• Παράγωγα ονοµάζονται τα µεγέθη που εκφράζονται µε τη βοήθεια των θεµελιωδών φυσικών 

µεγεθών , µέσω µαθηµατικών σχέσεων. Στη µηχανική ως παράγωγα µεγέθη χρησιµοποιούνται:  
Η ταχύτητα (υ), η επιτάχυνση (α), η δύναµη (F), κτλ. 

 
• Μέτρηση φυσικού µεγέθους ονοµάζεται η σύγκρισή του µε ένα άλλο οµοειδές µέγεθος που το 

παίρνουµε αυθαίρετα σαν µονάδα µέτρησης. 
• Για τη µέτρηση ενός φυσικού µεγέθους χρησιµοποιούµε την αριθµητική τιµή και τη µονάδα 

µέτρησης. 
• Το γινόµενο της αριθµητικής τιµής και της µονάδας µέτρησης ονοµάζεται  µέτρο του φυσικού 

µεγέθους. 
Παράδειγµα: Αυτοκίνητο κινείται µε ταχύτητα 100 km/h. To 100 αποτελεί την αριθµητική τιµή. 
Το km/h αποτελεί τη µονάδα µέτρησης. Το 100 km/h αποτελεί το µέτρο του φυσικού µεγέθους. 

 
• Σύστηµα µονάδων  ονοµάζεται το ελάχιστο σύνολο µονάδων θεµελιωδών µεγεθών, οι 

οποίες χρησιµοποιούνται για τον ορισµό των υπόλοιπων µονάδων. Αυτό που εµείς  
χρησιµοποιούµε είναι το S.I. που αποτελείται από τα επτά παρακάτω θεµελιώδη µεγέθη : 
 

          
 
 
 
 
 
 

Πολλαπλάσια – υποπολλαπλάσια µονάδων   
     

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Μέγεθος Σύµβολο Μονάδα 
Μήκος L m (µέτρο) 
Μάζα m Κg (χιλιόγραµµο) 
Χρόνος t s ( δευτερόλεπτο) 

Ένταση ηλεκτρ. ρεύµατος I Α (αµπέρ) 
Θερµοκρασία T Κ (βαθµός Κέλβιν) 
Ποσότητα ύλης n mol  (µόλ) 

Ένταση φωτεινής πηγής Iv cd (καντέλα) 

Πολλαπλάσια Σύµβολο Υποπολλαπλάσια Σύµβολο 
deka   da        10 deci d 10-1 

hecto       h         102 centi c 10-2 

kilo       K        103 mili m 10-3 

mega       M        106 micro µ 10-6 

giga       G         109 nano n 10-9 

Tera       T         1012 pico p 10-12 

Peta       P         1015 femto f 10-15 

exa       E         1018 atto a 10-18 
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  Μονόµετρα – διανυσµατικά µεγέθη  
   Τα φυσικά µεγέθη διακρίνονται σε µονόµετρα και διανυσµατικά. 
 
Μονόµετρα ονοµάζονται τα µεγέθη που καθορίζονται πλήρως αν γνωρίζουµε µόνο το 
µέτρο τους (αριθµητική τιµή και µονάδα µέτρησης). 
� παράδειγµα 
 Ο χρόνος (t), η θερµοκρασία (θ), η µάζα (m), κτλ. 

 
∆ιανυσµατικά ονοµάζονται τα µεγέθη που τα προσδιορίζουµε πλήρως αν γνωρίζουµε, εκτός από 
το µέτρο τους, και την κατεύθυνσή τους (διεύθυνση και φορά) και παριστάνονται µε ένα διάνυσµα. 
� παράδειγµα 

Η θέση (
r
x ), η µετατόπιση (∆

r
x ), η ταχύτητα (υ

r
), η δύναµη (

r
F ),  κτλ. 

 
 
 Μεταβολή φυσικού µεγέθους 
Όταν ένα φυσικό µέγεθος Φ µεταβάλλεται (αλλάζει), η µεταβολή του προκύπτει αν αφαιρέσουµε  
την αρχική του τιµή Φαρχ από την τελική του τιµή Φτελ . 
∆ηλαδή ισχύει: ∆Φ = Φτελ – Φαρχ  . Το γράµµα ∆ όταν µπαίνει µπροστά από ένα φυσικό µέγεθος 
σηµαίνει µεταβολή. Π.χ. η µεταβολή της θέσης ενός κινούµενου σώµατος, συµβολίζεται µε ∆x. 
 

• Ρυθµός µεταβολής φυσικού µεγέθους εκφράζει πόσο γρήγορα  µεταβάλλεται το φυσικό µέγεθος 

και δίνεται από την σχέση:  αρχτελ

αρχτελ

Φ -Φ∆Φ
=

∆t t - t
. 

 
 ����   ∆ιάνυσµα 
 

Πάνω σε µια ευθεία (ε) επιλέγουµε τυχαία δύο σηµεία 
Α και Β. Το προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα  ΑΒ  
µε αρχή το σηµείο Α και τέλος το σηµείο Β ονοµάζεται 

διάνυσµα και γράφεταιΑΒ
uuur

. 
 Ένα διάνυσµα παριστάνεται µε ένα βέλος. 
 ����  Χαρακτηριστικά διανύσµατος 
Τα χαρακτηριστικά ενός διανύσµατος είναι: 
 
�   Σηµείο εφαρµογής: είναι η αρχή του διανύσµατος (σηµείο Α). 

 �  ∆ιεύθυνση : είναι η ευθεία (ε) πάνω στην οποία βρίσκεται το διάνυσµα και κάθε άλλη ευθεία 
παράλληλη προς την (ε) . 
�  Φορά από το σηµείο Α προς το σηµείο Β. 

 �  Μέτρο  η απόσταση ΑΒ, που προκύπτει από την σύγκρισή της µε ένα ευθύγραµµο τµήµα που 
το επιλέγουµε αυθαίρετα ως µονάδα.  

      Το µέτρο ενός διανύσµατος είναι πάντα θετικός αριθµός και συµβολίζεται µε 
����

AB  . 

 �  Αλγεβρική τιµή : θετική (+ το µέτρο του), αν κατευθύνεται προς τα θετικά  της (ε), ή  
αρνητική  (- το µέτρο του), αν κατευθύνεται προς τ’ αρνητικά της (ε). 

 
 

   

 
                 

 (-)   (+) 
   Β   Α  (ε) 
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• Συγκρίσεις διανυσµάτων :  ∆ύο ή περισσότερα διανύσµατα χαρακτηρίζονται ως: 
 

�  Συγγραµµικά αν έχουν την ίδια διεύθυνση ή παράλληλες διευθύνσεις. (α
�

,β
�

,γ
�

,δ
�

,η
�

) 

� Οµόρροπα αν είναι συγγραµµικά και έχουν την ίδια φορά : α
�

,γ
�

,δ ( )→ +

�

και   β
�

,η ( )→ −

�

  

�  Αντίρροπα αν είναι συγγραµµικά και έχουν αντίθετη φορά:   (  α
�

,γ, δ β,η
�� � �

�

µε τα     )   

�  Ίσα αν έχουν την ίδια διεύθυνση, φορά και µέτρο: (α, γ
��

�

) Γράφουµε α γ=
��

�

 

�  Αντίθετα αν έχουν την ίδια διεύθυνση, το ίδιο µέτρο αλλά αντίθετη φορά: ( β δ
� ��

  και ) 

      γράφουµε  β δ=−

� ��

  

                        

                                  α
�

                                                β
�

                                                                
      ( )−                     ( )+  

                   γ
�

                                                   δ
��

  

                                                    η
�

 
                                                                                              
 
          1. Τι γνωρίζετε για την έννοια της κίνησης ;;;; 

 Η κίνηση αποτελεί µια χαρακτηριστική ιδιότητα της ύλης. Υπάρχει τόσο στο µακρόκοσµο όσο και 
στο µικρόκοσµο. Τα πάντα γύρω µας βρίσκονται σε κίνηση. Η κίνηση όµως είναι έννοια σχετική και 
αναφέρεται πάντοτε ως προς κάποιο σύστηµα αναφοράς. 
 
2. Τι είναι το σύστηµα αναφοράς;;;; 
Σύστηµα αναφοράς ονοµάζεται το σηµείο που επιλέγουµε και ως προς το οποίο γίνονται οι 
µετρήσεις για τη µελέτη µιας κίνησης . Ως σύστηµα αναφοράς επιλέγουµε ένα αντικείµενο (ή κάποιο 
σηµείο ) το οποίο θεωρούµε ακίνητο. 
 
3. Υλικό σηµείο ή σηµειακό αντικείµενο. 
Υλικό σηµείο ή σηµειακό αντικείµενο  ονοµάζουµε την αναπαράσταση ενός αντικειµένου µε ένα 
γεωµετρικό σηµείο (δηλαδή θεωρούµε ασήµαντες τις διαστάσεις του αντικειµένου). 
 
4. Πότε θα λέµε ότι κινείται ένα υλικό σηµείο; 
Ένα υλικό σηµείο κινείται όταν αλλάζει η θέση του µε την πάροδο του χρόνου ως προς ένα σύστηµα 
αναφοράς. 
 

5. Τι ονοµάζεται τροχιά ενός κινητού ;;;; 
Τροχιά ονοµάζεται η νοητή, συνεχής γραµµή που θα προκύψει αν ενώσουµε τις διαδοχικές θέσεις 
από τις οποίες περνά το κινητό κατά τη διάρκεια της κίνησής του. 
 

         6.  Πώς προσδιορίζουµε τη  θέση ενός υλικού σηµείου που κινείται ευθύγραµµα;;;;   
Η θέση ενός υλικού σηµείου  που κινείται ευθύγραµµα πάνω σε έναν άξονα, προσδιορίζεται από 
έναν  αριθµό x που έχει: 
α) απόλυτη τιµή, την απόσταση του σηµείου από την αρχή Ο του άξονα,                                                        
β) πρόσηµο θετικό ή αρνητικό, ανάλογα µε το αν το σηµείο βρίσκεται στον θετικό, ή στον αρνητικό 
ηµιάξονα αντίστοιχα (δηλαδή δεξιά ή αριστερά του Ο).  
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Παράδειγµα 
� Η θέση του σηµείου Μ στο παρακάτω σχήµα, είναι:  Μx = +4m , γιατί το Μ είναι  στον θετικό 

ηµιάξονα και απέχει 4 m από το Ο. 
� Η θέση του σηµείου Κ είναι: Κx = -2 m , γιατί το σηµείο Κ είναι  στον αρνητικό ηµιάξονα και 

απέχει 2 m από το Ο. 

 
                         

� ∆ηλαδή για τον προσδιορισµό της θέσης, εκτός από την απόσταση, απαιτείται και ο  
προσδιορισµός της κατεύθυνσης.  
�  Άρα η θέση ενός υλικού σηµείου θα παριστάνεται µε ένα διάνυσµα. 
�  Άρα η θέση ενός υλικού σηµείου είναι ένα διανυσµατικό µέγεθος. 

 

7. Τι ονοµάζεται µετατόπιση και τι διάστηµα ενός κινητού σε µια  κίνηση;   

α)  Μετατόπιση (∆x
�

) ενός κινητού (που κινείται  για συγκεκριµένη χρονική διάρκεια)  
ονοµάζουµε το διάνυσµα, που έχει ως αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική του 
θέση.  
Η Αλγεβρική τιµή  της για τις ευθύγραµµες κινήσεις προκύπτει αν από την τελική του θέση  
αφαιρέσουµε την αρχική θέση του κινητού : 
  ∆x = xτελ – xαρχ 
 
              Αν η ∆x > 0 τότε το κινητό µετατοπίζεται προς τα θετικά του άξονα. 
 Αν η ∆x< 0 τότε το κινητό µετατοπίζεται προς τα αρνητικά του άξονα. 

 

β) ∆ιάστηµα είναι το µονόµετρο µέγεθος, που µας δίνει το µήκος της συνολικής διαδροµής  που 
διέτρεξε το κινητό.       

 
 
 -40    -30    -20   -10   0      10     20    30     40      (m) 
                                                                                                     (+) 
 Γ A B  
 
 

 Παράδειγµα: Αν το σωµάτιο που αρχικά βρίσκεται στο Α, κινηθεί µέχρι το Β και αλλάζοντας φορά 
κίνησης τελικά φθάνει στο Γ, τότε η µετατόπισή του έχει αλγεβρική τιµή ∆x=xΓ - xΑ=-20-10 = -30 m 

και είναι το διάνυσµαAΓ
���

, ενώ το διάστηµα που διέτρεξε είναι Sολ = (ΑΒ) + (ΒΓ) = 20+50=70 m. 
           
          8. Ποιες είναι οι διαφορές διαστήµατος και µετατόπισης; 

 
         ∆ιάστηµα Μετατόπιση 

Μονόµετρο µέγεθος. ∆ιανυσµατικό µέγεθος. 

Το διάστηµα έχει 
πάντα θετική τιµή. 

Η µετατόπιση µπορεί να 
έχει τιµή θετική ή 
αρνητική ή µηδέν. 

Εξαρτάται από τη 
διαδροµή που 
ακολουθεί το σώµα. 

Εξαρτάται µόνο από την 
αρχική και την τελική του 
θέση. 

 0  1   2  3   4 
 x  x’ 

 (+)   - 1        - 2 

   Ο Μ  Κ 
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