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ΝΟΜΟΙ ΝΕΤΣΩΝΑ  
πρωτοποριακοί και επαναςτατικοί για τθν εποχι τουσ όςο θ κεωρία τθσ Ειδικισ 
χετικότθτασ του Einstein μετζπειτα 
 
1οσ Νόμοσ Νεφτωνα  
"Κάκε ςϊμα, που βρίςκεται μζςα ςε ζνα αδρανειακό ςφςτθμα, διατθρείται ςε 
κατάςταςθ θρεμίασ, ι εκτελεί ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ, εφόςον καμία εξωτερικι 
δφναμθ δεν αςκείται ι θ ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων ιςοφται με 0".  
Fεξ=0         V=ςτακερό 
 
 
2οσ Νόμοσ Νεφτωνα  
"Η ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων που αςκοφνται ςε ζνα ςϊμα, ιςοφται με το ρυκμό 
μεταβολισ τθσ ορμισ του ςϊματοσ F=m*a 
 
 
3οσ Νόμοσ Νεφτωνα  
 
"Οι δυνάμεισ που εξαςκοφνται από τθν αλλθλεπίδραςθ δφο ςωμάτων είναι πάντα ίςεσ 
κατά το μζτρο και αντίκετεσ κατά τθ φορά". 

F12=-F21 
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ΟΙ ΔΤΝΑΜΕΙ ΣΗ ΦΤΗ 
Βαρυτικι δφναμθ – 
ελκτικι δφναμθ μεταξφ 
των μαηϊν- βαςικι για 
τθν κακθμερινι μασ ηωι. 

Αςκενζςτερθ 𝟏𝟎𝟑𝟓φορζσ 
απο τισ Η/Μ 
 
Κυρίαρχθ όμωσ για 
κίνθςθ πλανθτϊν και 
ςχθματιςμό αςτεριϊν 
και γαλαξίων 

Η αςθενήσ 
πυρηνική που 
ζχει πολφ μικρι 
ακτίνα δράςθσ, θ 
οποία ςχετίηεται 
με τθν ζκλυςθ 
ραδιενζργειασ. 

 

Ιςχυρι πυρθνικι δφναμθ 
Παρότι δεν είναι ορατι ςτθν 
κακθμερινι μασ ηωι είναι 
υπεφκυνθ για τθν ςυγκρότθςθ 
των πυρινων των ατόμων 

Η ηλεκτρομαγνητική, 
ςχετίηεται με το 
ακίνθτο και το 
κινοφμενο θλεκτρικό 
φορτίο και είναι πολφ 
ιςχυρι. Είναι 
υπεφκυνθ για τθ 
ςυγκρότθςθ των 
ατόμων 

Κλαςικι 
φυςικι 

Κβαντικι Φυςικι 



http://newt.phys.unsw.edu.au/einsteinlight 
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ΚΛΑΙΚΗ ΦΤΙΚΗ  

Θεωρία Νεφτωνα- χετικότθτα 

Einstein 

Αν το Φυςικό ςφςτθμα ζχει 

διαςτάςεισ μεγαλφτερεσ από 𝟏𝟎−𝟕m 

 

ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ  

Μοριακι και Ατομικι Φυςικι 

Πυρθνικι Φυςικι 

Θεωρία υπερχορδϊν 

Αν το Φυςικό ςφςτθμα ζχει 

διαςτάςεισ μικρότερεσ από 𝟏𝟎−𝟗m 

ΟΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΗ ΦΤΗ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΣΗΝ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ 



ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΣΗΝ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ 

τθν κλαςικι Φυςικι  

Απαράβατθ ωσ αρχι είναι θ αιτιοκρατία 

Με δεδομζνεσ τισ αρχικζσ ςυνκικεσ θ χρονοεξζλιξθ του φυςικοφ ςυςτιματοσ 

είναι μοναδικι 

 ϊμα που αφινεται να πζςει κινείται βάςει τθσ βαρφτθτασ 

 

τθν Κβαντικι Φυςικι  

Ειςάγεται θ ζννοια τθσ πικανότθτασ ωσ κεμελιϊδθσ  

 Η παρατιρθςθ επθρεάηει τθν ίδια τθν κίνθςθ 

 Παρατθρθτισ και παρατθροφμενο ανικουν ςτο ίδιο ςφςτθμα 
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Κβαντικό παράδοξο: γάτα του Schrodinger 
 
φμφωνα με το πείραμα αυτό, μία γάτα βρίςκεται ςε ζνα απολφτωσ 
ςκοτεινό κουτί, το οποίο ςυνδζεται με ζνα μθχανιςμό αποτελοφμενο 
από ζνα μετρθτι Geiger, μία φιάλθ δθλθτθρίου και ελάχιςτθ ποςότθτα 
ραδιενεργοφ υλικοφ.  
 
Οι πικανότθτεσ να ςυμβεί κάποια διάςπαςθ ενόσ ατόμου του 
ραδιενεργοφ υλικοφ είναι 50%. Αν ςυμβεί, τότε κα ενεργοποιθκεί ο 
μετρθτισ, πράγμα που κα ζχει ωσ ςυνζπεια ο μθχανιςμόσ να ςπάςει το 
φιαλίδιο και να δθλθτθριαςτεί θ γάτα.  
 
Αν δεν ςυμβεί θ διάςπαςθ, δεν κα απελευκερωκεί το δθλθτιριο και θ 
γάτα κα εξακολουκεί να ηει.  
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O Schrodinger υποςτιριξε ότι, από τθν πλευρά τθσ κβαντικισ 
κεωρίασ, μζχρι ο παρατθρθτισ να ανοίξει το κουτί και να 
διαπιςτϊςει τθν ζκβαςθ του φαινομζνου, θ γάτα δεν είναι 
οφτε ηωντανι οφτε νεκρι.  
 
Ζωσ τότε, όμωσ, καμιά πρόβλεψθ ωσ προσ το αν θ γάτα είναι 
ηωντανι ι νεκρι δεν μπορεί να υποςτθριχκεί. 
 



Η κλαςικι  κεϊρθςθ του ατόμου  - τα άτομα είναι μικροί πλανιτεσ -προβλζπει 
τθν κατάρρευςθ του εντόσ 10-15 sec 
 

Κάτι που δεν ςυμφωνεί θ Κβαντικι Φυςικι. 

 

Προφανισ ο κρίαμβοσ τθσ  Κβαντικισ Φυςικισ. 

 

Η πλανθτικι κεϊρθςθ του ατόμου είναι λανκαςμζνθ 

 

Οι κζςεισ των θλεκτρονίων δεν είναι επακριβϊσ  προςδιοριςμζνεσ 

 

Γενικά μποροφμε να ποφμε πωσ θ Φφςθ είναι Κβαντικι αλλά ςε μεγάλεσ 

αποςτάςεισ ςυμπεριφζρεται κλαςικά 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΣΗΝ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ 
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ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ  

Ζρευνα ςε Ηλεκτρομαγνθτικά κφματα: 

 Ραδιόφωνο- τθλεόραςθ  

 

Κβαντικι Φυςικι ζδωςε πλικοσ εφαρμογϊν 

 Ιατρικι Φυςικι – pet scan 

 

 Κβαντικι οπτικι: laser- οπτικζσ ίνεσ και ταχφτατεσ τθλεπικοινωνίεσ 

 

 Σθλεπικοινωνίεσ : World wide web 
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Σο 2002, μια ςυγγραφζασ από τθν βόρεια Αγγλία, 
θ Valery Laws, ζλαβε επιχοριγθςθ προκειμζνου να 
χρθςιμοποιιςει πρόβατα με ςκοπό τθν 
δθμιουργία «τυχαίασ» ποίθςθσ». 
 
ε ζνα κοπάδι προβάτων ςτθν πλάτθ κάκε ηϊου 
ζγραψε με ςπρζι από μια λζξθ.  
 
Σα πρόβατα μετακινοφνταν από τθν μια κζςθ ςτθν 
άλλθ και κάκε φορά που ςταματοφςαν για να 
ξεκουραςτοφν οι λζξεισ αναδιατάςςονταν 
 
 ςχθματίηοντασ … ζνα νζο ποίθμα. 
 
Σο όλο εγχείρθμα ςφμφωνα  
με τθν ςυγγραφζα 
 
ιταν και μια άςκθςθ ςτθν 
 κβαντικι μθχανικι. 

ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΒΑΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ  

https://tinanantsou.blogspot.com/ 
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Η Laws διλωςε ότι: «Η κβαντομθχανικι είναι 
ζνασ κλάδοσ τθσ φυςικισ, τον οποίο πολλοί 
άνκρωποι δυςκολεφονται να καταλάβουν, κακϊσ 
φαίνεται πωσ αντιβαίνει ςτθν κοινι λογικι.  
 
Η τυχαιότθτα και θ αβεβαιότθτα βρίςκονται 
παντοφ ςτο ςφμπαν, αλλά πολλοί δυςκολεφονται 
να το αποδεχκοφν, αφοφ οι άνκρωποι 
ςτθρίηονται ςτθν τάξθ. 
 
 Ζτςι αποφάςιςα να διερευνιςω  
τθν τυχαιότθτα και μερικζσ από τισ 
 
αρχζσ τθσ κβαντικισ μθχανικισ 
 
μζςω τθσ ποίθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ  
 
ωσ μζςο ΣΑ ΠΡΟΒΑΣΑ!!!» 

ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΒΑΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ  

https://tinanantsou.blogspot.com/ 

τθν Κβαντικι Φυςικι  

Ειςάγεται θ ζννοια τθσ πικανότθτασ ωσ 

κεμελιϊδθσ  

 Η παρατιρθςθ επθρεάηει τθν ίδια τθν 

κίνθςθ 

 Παρατθρθτισ και παρατθροφμενο 

ανικουν ςτο ίδιο ςφςτθμα 
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Σα ποιιματα:  
 
Snow clouds the sky over 
gentle fields; sheep graze, soft 
mirrors below drift warm, white. 
 
Warm drift, graze gentle, white 
below the sky, soft sheep mirrors fields, 
snow clouds over. 
 

φμφωνα με τθν Laws θ μζκοδοσ των 

«κβαντικϊν προβάτων» μπορεί να 

δϊςει διςεκατομμφρια 

ςυνδυαςμοφσ «ποιθμάτων» που 

χρειάηονται χιλιάδεσ χρόνια για να 

διαβαςτοφν!!! 

 

ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΒΑΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ  

https://tinanantsou.blogspot.com/ 



Επιταχυντζσ ωματιδίων 
 
Μθχανζσ Ανακάλυψθσ και Σεχνολογικισ Καινοτομίασ 



τισ 10 Ιουνίου του 1955 ο Felix Bloch, πρϊτοσ Γενικόσ 
Διευκυντισ του CERN τοποκετεί τθν κεμζλια πλάκα ςτο 
χϊρο του εργαςτθρίου, παρακολουκοφμενοσ από τον 
Max Petitpierre, τότε Πρόεδρο τθσ Ελβετικισ 
υνομοςπονδίασ 

CERN ΖΜΔΡΑ Δ ΑΡΗΘΜΟΤ (2017) 

•22 κοάςη-μέλη: Ασρςοία. Βέλγιξ, 
Βξσλγαοία, Σρευία, Δαμία, Φιμλαμδία, 
Γαλλία, Γεομαμία, Δλλάδα, Οσγγαοία, 
Ιροαήλ, Ιςαλία, Ολλαμδία, Νξοβηγία, 
Πξλχμία, Πξοςξγαλία, Ρξσμαμία, 
λξβακία, Ιρπαμία, ξσηδία, Δλβεςία και 
Ημχμέμξ Βαρίλειξ  

•3 κοάςη σπξφήτια για έμςανη:  
Κϋποξπ, εοβία, λξβεμία 

•5 κοάςη ρσμεογαζϊμεμα κοάςη: Ιμδία, 
Λιθξσαμία, Οσκοαμία, Πακιρςάμ, Σξσοκία,  

•5 παοαςηοηςέπ ρςξ ρσμβξϋλιξ: 
Ιαπχμία, Ρχρία, ΗΠΑ, η Δσοχπαψκή 
επιςοξπή και η Unesco  

•~2630 ποξρχπικϊ (37 Έλλημεπ, 2 Κϋποιξι)  

•~580 τξιςηςέπ, 810 μεςαδιδακςξοικξϋπ 
σπϊςοξτξσπ και 700 επιρκέπςεπ 
εοεσμηςέπ (160 Έλλημεπ, 4 Κϋποιξι) 

•~13350 υοήρςεπ (237 Έλλημεπ, 27 Κϋποιξι) 

•Ποξωπξλξγιρμϊπ (2018) ~1200 MCHF 



CERN ΠΧ ΔΓΗΝΔ ΓΝΧΣΟ 

 Σο Διαδίκτυο και ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ - WWW 
γεννικθκε ςτο CERN το 1989 

 
  Δθμιουργόσ του ιταν ο Tim Berners-Lee 

 
  Για να καλφψει τισ ανάγκεσ των φυςικϊν 

παγκοςμίωσ για ανταλλαγι πλθροφοριϊν και 
απόψεων 

Η πρϊτθ ςελίδα που “ανζβθκε” ςτο διαδίκτυο 
http://info.cern.ch/ 



SPS 

LHC 

26658 m 
περιφζρεια 

11245 περιςτροφζσ 
ανά δευτερόλεπτο 

Γνυπιμία με ηο CERN 16 

Επιταχυντής LHC 

Αεοξδοϊμιξ  

Γεμεϋηπ 

Γεμεϋη 

Επιταχυντής SPS 

Βοιρκϊμαρςε εδό 

Κϋοια ςξπξθερία  

CERN (Meyrin) 

Δεϋςεοη ςξπξθερία  

CERN (Prevessin) 

CERN ΠOY ΒΡΗΚΔΣΑΗ 
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Σσεδίαζη και καηαζκεςή επιτατσντών και ανιτνεστών  
για ηη μελέηη ηηρ Φςζικήρ ηυν ζηοισειυδών ζυμαηιδίυν 

CERN : Ο ΚΟΠΟ 
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Ο Μεγάλοσ υγκρουςτιρασ Αδρονίων (Large Hadron Collider - LHC) είναι ο πιο 
ιςχυρόσ επιταχυντισ που ζχει ποτζ καταςκευαςτεί για να ερευνιςει τισ 
ιδιότθτεσ των ςτοιχειωδϊν ςωματιδίων 

• Σζςςερα γιγαντιαία υπόγεια 
ςπιλαια με τεράςτιουσ 
ανιχνευτζσ 

 
• Η υψθλότερθ ενζργεια από 
όλουσ τουσ επιταχυντζσ του 
κόςμου 

 
•Oι πιo ιςχυρζσ δζςμεσ 
ςυγκρουϊμενων ςωματιδίων 

 
• Μαγνιτεσ που λειτουργοφν ςε 
κερμοκραςία πιο χαμθλι από 
αυτι του διαςτιματοσ 

CERN - Large Hadron Collider - LHC 
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Η ζυμαηιδιακή Φςζική μελεηά ηην ύλη ζηιρ μικπόηεπέρ 
ηηρ διαζηάζειρ.  

Επιηατσνηές Μικροζκόπια Οπηικά και Ραδιο-

ηηλεζκόπια 

Κσάλια 

CERN : ΓΗΑΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΔ 
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3) Πποζδιοπιζμόρ ηυν 
παπαγόμενυν ζυμαηιδίυν με 
Ανιτνεστές 

1) Δημιοςπγία πολύ 
ενεπγηηικών ζυμαηιδιών 
(επιτατσντές) 

2) Σύγκροσση ζυμαηιδίυν 
(ζςνθήκερ ηηρ Μεγάληρ 
Έκπηξηρ – Big Bang) 

CERN : ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΟΗΥΔΗΧΓΧΝ ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ 



Η μεγάλη ανακάλςτη 



22 

CERN : Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ 



Σομογραφία Εκπομπισ Ποηιτρονί ων (Positron Emission  Tomography PET) 
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CERN : ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΣΧΝ ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ 



Θεμελιϊδθσ φυςικι [1%] 

Βιολογικζσ και χθμικζσ 
ζρευνεσ [10%] 

Τγεία & ιατρικι [35%] 

Επεξεργαςία υλικϊν και 
επιφανειϊν [45%] 

Άλλεσ βιομθχανικζσ 
εφαρμογζσ [9%] 
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CERN : ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΧΝ ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΧΝ 



 

 

Κακθγθτισ Κων/νοσ ΦΕΣΟ 

Σμιμα Φυςικισ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

Σμιμα Φυςικισ 

Δρ. Γιάννθσ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΤ 

Ομάδα Φυςικισ Επιταχυντϊν, Σμιμα Δεςμϊν, 
CERN  
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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ 
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4Η ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ-ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ 

Άςκθςθ ςτον Ηλεκτριςμό 

 

Αναγνϊριςθ πολυμζτρων- αντιςτάςεων- πυκνωτϊν 

 

υνδεςμολογία θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ 

 

Επαλικευςθ του νόμου του Οhm 

 

Απεικόνιςθ πειραματικϊν μετριςεων - Μιλλιμετρζ 

 

φνδεςθ αντιςτάςεων ςε ςειρά 

 

υηιτθςθ προβλθμάτων  - Επίλυςθ 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΤ 


