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ΗΗ  ΔΥΝΑΜΗΔΥΝΑΜΗ  ΤΟΥΤΟΥ  1010  

Από το απειροελάχιστο 
στο …άπειρο 



  

ΈναΈνα  ταξίδιταξίδι  υψηλώνυψηλών  ταχυτήτωνταχυτήτων, , µεµε  άλµαταάλµατα  επίεπί  1010..  

Το ταξίδι µας ξεκινά µε 100 δηλ. απόσταση 1 µέτρου και 
αυξάνοντας 10 φορές σε κάθε βήµα,  

ή  

101 (10 µέτρα), 102 (10x10 = 100µ.),  103 (10x10x10 = 1.000µ.), 
104 (10x10x10x10 = 10.000µ.), κ.ο.κ., µέχρι …τα όρια των 

γνώσεών µας σε περιοχές εκτός του γαλαξία µας. 

Μετά επιστρέφουµε ταχύτερα στο σηµείο αφετηρίας µας  

και συνεχίζουµε το ταξίδι στην αντίθετη κατεύθυνση,  

διαιρώντας µε το 10 κάθε φορά στον µικρόκοσµο. 

ΑλήθειαΑλήθεια  στιςστις  σταθερέςσταθερές  τοντον  νόµωννόµων  τουτου  σύµπαντοςσύµπαντος    

πόσαπόσα  πράγµαταπράγµατα  αποµένουναποµένουν  νανα  ανακαλύψουµεανακαλύψουµε......  



  

ΚΑΛΟΚΑΛΟ  ΤΑΞΙΔΙΤΑΞΙΔΙ!!  



  

Απόσταση 

από µερικά 

φύλλα στον 

κήπο 

100 
1 µέτρο 



  

Ξεκινά το 

ταξίδι προς  

τα πάνω....   
 

101  
10 µέτρα 



  

Στην απόσταση 
αυτή είναι 
ορατά τα όρια 
του δάσους και 
µερικά κτίρια 

102 
100 µ. 

  



  

Από µέτρα σε 
χιλιόµετρα.. 

Από το ύψος 
αυτό είναι 
δυνατό το άλµα 
µε 
αλεξίπτωτο... 

103 
1 χλµ. 



  

Διακρίνεται η 
πόλη, αλλά όχι 
τα κτίρια 

104 
10 χλµ. 



  

Στο ύψος 
αυτό, αρχίζει 
να διακρίνεται 
η πολιτεία της 
Φλόριντα των 
ΗΠΑ... 

105 
100 χλµ. 



  

Κλασική εικόνα 
από δορυφόρο 

106 
1.000 χλµ.  



  

Το βόρειο ηµισφαίριο 
της Γης και τµήµα της 
Λατινικής Αµερικής 

107 
10.000 χλµ. 

 



  

Η Γη δείχνει 
µικρή… 

108 
100.000 χλµ. 



  

Η Γη και η τροχιά της 
Σελήνης σε λευκό… 

109 
1 εκατ. χλµ. 



  

Τµήµα της τροχιάς της 
Γης γύρω από τον 
Ήλιο µε µπλε χρώµα 

1010  
10 εκατ. χλµ. 



  

1011 
100 εκατ. χλµ. 

 

Τροχιές Γης 
και Αφροδίτης 



  

Τροχιές Ερµή, 
Αφροδίτης, Γης, 
Άρη και Δία. 

1012
  

1 δισεκ. χλµ. 



  

Στην απόσταση 
αυτή, 
παρατηρούµε το 
ηλιακό σύστηµα 
και τις τροχιές 
των πλανητών 

1013 
10 δισεκ. χλµ. 



  

1014
  

100 δισεκ. χλµ. 
Το ηλιακό σύστηµα 
δείχνει µικρό… 



  

Ο Ήλιος δεν είναι παρά 
ένα µικρό αστέρι 
ανάµεσα σε χιλιάδες 

1015 
1 τρισεκ. χλµ. 



  

Στην απόσταση αυτή, 
ο Ήλιος δεν είναι 
παρά µία µικρή κουκίδα 

1016 

1 έτος φωτός 



  

Εδώ δεν διακρίνεται 
τίποτα απολύτως, 
στο άπειρο. 

1017 

10 έτη φωτός 



  

“Τίποτα”  
Μόνο αστέρια 
και νεφελώµατα 

1018 

100 έτη φωτός 



  

1019 
1.000 έτη φωτός 

Τώρα διανύουµε τµήµα 
του γαλαξία µας. 



  

Το ταξίδι στο γαλαξία 
µας συνεχίζεται. 

1020 
10.000 έτη φωτός 



  

Φτάνουµε στην 
εξωτερική περιφέρεια 
του γαλαξία µας. 

1021 
100.000 έτη φωτός 



  

Στην ασύλληπτη αυτή 
απόσταση διακρίνονται 
και άλλοι γαλαξίες. 

1022 
1 εκατ. έτη φωτός 



  

Σε αυτή την απόσταση, όλοι οι 
γαλαξίες εµφανίζονται ως κουκίδες 
µε τεράστια κενά µεταξύ τους. 
 

Το µοτίβο επαναλαµβάνεται σε όλο 
και µεγαλύτερη κλίµακα. 

 
Μπορούµε να συνεχίσουµε αυτό το 
ταξίδι µε τη φαντασία µας, αλλά 
τώρα επιστρέφουµε γρήγορα στο 
…σπίτι µας. 

1023 - 10 εκατ. έτη φωτός 
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102 
Ακόµα πιο κοντά 



  

101 
Ας εξερευνήσουµε 
…µικροσκοπικές 
κλίµακες 



  

Φτάσαµε στο σηµείο 
αφετηρίας µας.  
Απόσταση ενός µέτρου. 

100 



  

Διακρίνουµε τις 
λεπτοµέρειες 
ενός φύλλου. 

10-1 
10 cm 



  

Διακρίνουµε τις 
δοµές του φύλλου 

10-2 
1 cm 



  

Διακρίνουµε τις 
κυτταρικές 
δοµές… 

10-3 
1 mm 



  

Τα κύτταρα 
προσδιορίζονται.  
 
Φαίνονται τα 
σηµεία όπου 
ενώνονται. 

10-4 
100 microns 



  

Ταξίδι µέσα στο 

κύτταρο... 

10-5 
10 microns 



  

Διακρίνουµε 
τον πυρήνα 
του 
κυττάρου. 

10-6 
1 microns 



  

Τώρα διακρίνουµε 
τα χρωµοσώµατα. 

10-7 
1.000 

Angstroms 



  

Διακρίνουµε το 
DNA. 

 

10-8 
100 Amgstrons 



  

Μπορούµε να 
µελετήσουµε 
χρωµοσωµατικά 
τµήµατα. 

10-9 
10 Angstroms 



  

Παρατηρούµε την 
τροχιά των 
ηλεκτρονίων. 

10-11 
10 picometers 



  

Ένας µεγάλος κενός 
χώρος ανάµεσα στον 
πυρήνα του ατόµου και τις 
τροχιές των 
ηλεκτρονίων... 

10-12 
1 Picometer 



  

Εδώ διακρίνουµε τον 
πυρήνα του ατόµου. 

10-13 
100 Fentometers 



  

Η πυρήνας ενός 
ατόµου άνθρακα. 

10-14 
10 Fentometers 



  

Φτάσαµε στα όρια της 
επιστηµονικής 
φαντασίας, βλέπουµε 
ένα πρωτόνιο. 

10-15 
1 Fentómeter 



  

Μελετάµε πλέον τα  
σωµατίδια ‘quark’ 

Δεν µπορούµε να 
εξερευνήσουµε 
περισσότερο... 
 
Με βάση τις σύγχρονες 
επιστηµονικές γνώσεις.  
 
Βρισκόµαστε στα όρια της 
ύλης...  

10-16 
100 Atometers 



  

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ!!  


