
  

ΦΥΣΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑIΔΕΙΑΣ

3ης ΛΥΚΕΙΟΥ



  

Το φως είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος 



  

Αμέτρητα αστέρια σαν τον ήλιο μας 

φωτίζουν πλανήτες που 

περιστρέφονται γύρω τους.



  

Στον πλανήτη Γη, υπήρξαν οι κατάλληλες 

 συνθήκες ώστε  με την επίδραση  του 

φωτός...



  

    να σχηματιστούν τα σύννεφα,



  

το νερό



  

και το φυτικό βασίλειο



  

Μέσα στις συνθήκες λοιπόν, που 

προέκυψαν με την καθοριστική 

επίδραση του φωτός,  

δημιουργήθηκαν υλικές οντότητες 

με δυνατότητα αναπαραγωγής 

και εξέλιξης !



  

 οι πρώτες μορφές ζωής



  

που εξελίχθηκαν αργά και 

σταδιακά σε πιο σύνθετες 

μορφές. 



  

 Mε την πάροδο εκατομμυρίων 

ετών εξέλιξης,  ήρθε στο φως το 

ζωικό βασίλειο 



  

     και ο άνθρωπος !



  

Από την εξέλιξη της σκέψης και της  

δημιουργικότητας των ανθρώπων 

προέκυψε η τέχνη



  

Η φιλοσοφία



  

Και η επιστήμη

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ



  

Ο άνθρωπος σιγά-  σιγά  

αρχίζει να προβληματίζεται 

και να μελετά ,  προσπαθώντας 

να κατανοήσει τον υπαρκτό 

κόσμο



  

Οι αρχαίοι Έλληνες έθεσαν ερωτήματα όπως:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ;

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΛΗ ;

 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ ;

 ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ;



  

Απαντήσεις προσπάθησαν να 

δώσουν οι φιλόσοφοι και οι 

στοχαστές της αρχαιότητας όπως ο 

Δημόκριτος , ο Ηράκλειτος , ο 

Αριστοτέλης και άλλοι.



  

• Κόσμον τόνδε τον αυτόν απάντων

• Αυτόν τον κόσμο που είναι ίδιος για όλους

• Ούτε τις των θεών ούτε τις των ανθρώπων 
εποίησεν

• Δεν τον έχει φτιάξει ούτε θεός ούτε άνθρωπος

• Αλ ήν , εστί και έστε, πυρ αείζωον

• Αλλά ήταν, είναι και θα είναι, παντοτινή φωτιά

• Απτόμενον μέτρα και αποσβεύμενον μέτρα

• Που θα ανάβει με νόμους και θα σβήνει με 
νόμους

•                                                ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ



  

• Από τις φιλοσοφικές ιδέες των 

αρχαίων ελλήνων

• Φωτίστηκαν οι  πρώτοι επιστήμονες 

κατά την αναγέννηση

• όπως



  

Ο ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ



  

Ο ΓΑΛΛΙΛΑΙΟΣ



  

ΚΑΙ Ο ΝΕΥΤΩΝΑΣ



  

Μέχρι την εποχή του Νεύτωνα… 



  

Οι άνθρωποι πίστευαν ότι φυσικά 

φαινόμενα όπως οι αστραπές και οι 

βροντές ήταν οργή θεού!



  

Η ζωή τους ήταν σύντομη , 

σκληρή και

μαρτυρική 



  

• Oι περισσότεροι άνθρωποι: 

• δεν ξεπερνούσαν τα 40 ενώ συχνά 

έβλεπαν τα παιδιά τους να πεθαίνουν 

στη βρεφική ηλικία.

• Ήταν αναλφάβητοι

• Δούλευαν από την ανατολή μέχρι τη 

δύση 

• Ήταν δούλοι των  φεουδαρχών



  

• Μετά τη διατύπωση των νόμων της 

μηχανικής από τον Νεύτωνα, μια 

βαθιά αλλαγή συνέβη στην 

ανθρωπότητα !



  

Οι γεμάτες δύναμη μηχανές



  

και οι  ατμομηχανές,  

μεταμόρφωσαν τον κόσμο….



  

•Εξαπέλυσαν τη βιομηχανική επανάσταση….



  

• και άλλαξαν τις δομές των κοινωνιών !!!



  

• Με την ανακάλυψη του ηλεκτρικού 

ρεύματος, το φως, διέλυσε οριστικά:

• Τα σκοτάδια του μεσαίωνα, 

• Τις προλήψεις,

• Τις προκαταλήψεις των ανθρώπων και

•  έδωσε νέες δυνατότητες για την 

βελτίωση της ζωής τους.



  

• Από τα μέσα του 19ου αιώνα μια 

πραγματική επανάσταση είναι 

παρούσα στην ανθρώπινη ιστορία ,

•  και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

• Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ !!



  

Ο Τζέιμς Κλερκ Μάξγουελ 



  

O Μαξ Πλανκ



  

Και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν 



  

• Έθεσαν τα θεμέλια της επανάστασης αυτής που μας οδήγησε μεταξύ άλλων 

• ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
• ΣΤΑ ΡΟΜΠΟΤ
• ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

• ΣΤΗ ΣΥΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
• ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• ΣΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ….
• ΣΤΑ ΚΙΝΗΝΤΑ…
• ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ….
• ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ….



  

• Και οι τρεις τους όμως,  πρώτα απ’ όλα, 

 προσπάθησαν να απαντήσουν στο 

ερώτημα :

•           ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ;



  

Σήμερα ξέρουμε πολλά …

Όπως γιατί σχηματίζονται οι 

χρωματιστές λωρίδες στο Ουράνιο 

τόξο 



  

Διατυπώνουμε θεωρίες για τη δομή του 

αόρατου μικρόκοσμου  



  

Και την προέλευση των μακρινών γαλαξιών



  

 

Ένας εκφωνητής μιλάει μπροστά σ’ ένα 

μικρόφωνο,  και τα λόγια του

 



  

Ταξιδεύουν πάνω στα ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα που εκπέμπει μια κεραία,  και φτάνουν 

σε χιλιάδες ακροατές



  

Στα ακτινολογικά μας εργαστήρια



  

διεισδύουμε στο εσωτερικό του 

ανθρώπινου σώματος  με τη βοήθεια 

των ακτίνων χ



  

Διασπάσαμε  τον πυρήνα των ατόμων

και  αποκτήσαμε κοσμογονικές 

ενεργειακές δυνατότητες



  

Με τη βοήθεια  της πυρηνικής ιατρικής απεικονίζουμε 

με θαυμαστή ακρίβεια το εσωτερικό του ανθρώπινου 

σώματος



  

εξακριβώνουμε ασθένειες  για να  τις 

θεραπεύσουμε



  

 Παράγουμε τεράστια ποσά ενέργειας



  

, και τα μεταφέρουμε σε μεγάλες αποστάσεις 



  

πετάμε  πάνω από τα 

σύννεφα !! 



  

Κινούμαστε  στο διάστημα !!!



  

Κατασκευάζουμε εργαστήρια στο διάστημα !



  

φτιάχνουμε όπλα μαζικής εξόντωσης



  

καταστρέφουμε το περιβάλλον με τις 

πυρηνικές δοκιμές 



  

έχουμε μεγάλες ανάγκες σε ενέργεια 

και  τεχνητό φως…



  

 και ρυπαίνουμε το περιβάλλον 

 για να τα αποκτήσουμε



  

Διαταράσσουμε  

συστηματικά 

την οικολογική 

αρμονία στην οποία 

γεννήθηκε και εξελίχτηκε η ζωή…



  

• η γνωριμία με μερικά από τα πιο 

σύγχρονα διανοήματα  του ανθρώπου

είναι στο περιεχόμενο του μαθήματος  

της φυσικής 

           γενικής παιδείας 

                   3ης Λυκείου



  

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ :

• Τις σημερινές απαντήσεις στο ερώτημα 

• Τι είναι το φως ;



  

Για τα ηλεκτρομαγνητικά

κύματα του Maxwell



  

Θα σας απασχολήσει, 

• η διάσημη  εξίσωση του Αϊνστάιν 

• E = mc2



  

 η επαναστατική 

εξίσωση του Πλανκ

E = hf



  

Θα ασχοληθείτε με εντυπωσιακά φαινόμενα  

όπως:

η ανάκλαση του φωτός



  

Η διάθλαση του φωτός



  

Η  ανάλυση του φωτός



  

 Θα  ασχοληθείτε με τις υπεριώδεις 

ακτίνες  που προκαλούνε το μαύρισμα 

στην παραλία



  

Με την εκπομπή ακτινοβολίας από τα άτομα



  

Με τις ακτίνες Χ



  

Με τη διάσπαση των πυρήνων



  

Με την πυρηνική σύντηξη 



  

Με τη ραδιενεργή ακτινοβολία 



  

Και με την πυρηνική ενέργεια…



  

Θα μάθετε την αρχή λειτουργίας  του 

πυρηνικού αξονικού  τομογράφου



  

Θα μάθετε πως λειτουργούν οι 

λαμπτήρες πυρακτώσεως



  

Και οι οικολογικές  λάμπες



  

• Επειδή  η  μόρφωση κάνει τη 

διαφορά  

•  και φτιάχνει συνειδητούς πολίτες 

αξίζει να  προσπαθήσετε!!!



  

• ΤΕΛΟΣ 
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