
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 

Κωδικός μαθήματος: ΝΠ18-02  

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάμηνο σπουδών:  1ο  

Τύπος μαθήματος 

 

Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

 Επιστημονικής περιοχής (φαρμακευτικής) 

 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):  5 

Θεωρία (ώρες):     4 

Φροντιστήριο (ώρες):   - 

Εργαστήριο (ώρες):   - 

Συντονιστής μαθήματος: Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια 

 

Διδάσκων (οντες): Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια 

Γραφείο: παλαιό κτίριο ΦΜΣ, ανατολική πτέρυγα, 2ος όροφος, Τομέας Φυσικής Στερεάς 

Κατάστασης 

Συνεργασία με φοιτητές: Καθημερινά 1200-1300 

Επικοινωνία: με e-mail paloura@auth.gr 

 

Μαρία Κατσικίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Γραφείο: παλαιό κτίριο ΦΜΣ, ανατολική πτέρυγα, 2ος όροφος, Τομέας Φυσικής Στερεάς 

Κατάστασης 

Συνεργασία με φοιτητές: Καθημερινά 1200-1300 

Επικοινωνία: με e-mail katsiki@auth.gr 

 

Βοηθητικό προσωπικό: - 

 

Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση θεμελιωδών αρχών της Κλασσικής και Σύγχρονης 

Φυσικής και εφαρμογές αυτών για την κατανόηση λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος 

αλλά και διαγνωστικών τεχνικών. Ειδικότερα οι φοιτητές θα εξοικειωθούν και θα 

κατανοήσουν: 

 τα είδη και τη φύση των δυνάμεων στη φύση, πως οι βασικοί νόμοι της κλασικής 

μηχανικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξήγηση της ισορροπίας μερών 

του ανθρώπινου σώματος καθώς και τις τάσεις που αναπτύσσονται σε τμήματα 

αυτών.  

 τις ιδιότητες των ρευστών και βασικούς νόμους που διέπουν την ισορροπία και 

κίνησή τους.  

 περιπτώσεις κίνησης όπως οι ταλαντώσεις  

 μηχανικές κυμάνσεις και ειδικές περιπτώσεις κυμάνσεων όπως ο ήχος, το φως 

και οι ακτίνες Χ 

 τις ιδιότητες και τη χρήση υπερήχων, ακτίνων Χ, φωτός laser και οπτικών ινών 

σε διαγνωστικές ή/και θεραπευτικές μεθόδους.  

 τις έννοιες του έργου και της ενέργειας, της θερμοκρασίας και της θερμότητας 

καθώς και των ανταλλαγών ενέργειας που σχετίζονται με το μεταβολισμό και την 

ισορροπία ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα.  

 τις βασικές γνώσεις βιοηλεκτρισμού και ειδικότερα διαδοσης ηλεκτρικών 

σημάτων σε κύτταρα (κυρίως νευρικά) καθώς και τις βασικές αρχές διαγωστικών 

τεχνικών που στηρίζονται στο βιοηλεκτρισμό (π.χ. ηλεκτρο-καρδιογράφημα, -

μυογράφημα, -εγκεφαλογράφημα).  

 τις έννοιες των αναλογιών (scaling) και τις εφαρμογές τους στους ζωντανούς 

οργανισμούς  

 πως γίνεται η αποτίμηση και επεξεργασία δεδομένων που προκύπτουν από κάποιο 

πείραμα και πως διαδίδονται τα σφάλματα στις μετρήσεις. 

Πέραν της κατανόησης των βασικών φυσικών νόμων και αρχών οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση να τους χρησιμοποιούν για την επίλυση ασκήσεων. 

 

http://users.auth.gr/paloura
http://users.auth.gr/paloura
mailto:paloura@auth.gr
http://users.auth.gr/katsiki
mailto:katsiki@auth.gr


Δεξιότητες: Εξοικείωση με βασικές έννοιες γενικής φυσικής με εφαρμογές στο 

ανθρώπινο σώμα και σε διαγνωστικές τεχνικές της ιατρικής. 

 

Διδακτικές μέθοδοι: Διαλέξεις καθ’ έδρας και επίλυση ασκήσεων. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  

1. Εισαγωγή στις γραφικές παραστάσεις δεδομένων, σφάλματα και διάδοση σφαλμάτων 

Ορισμός, είδη και διάδοση σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη διεξαγωγή ενός 

πειράματος, ακρίβεια και ευστοχία μιας μέτρησης , σημαντικά ψηφία, ιστόγραμμα και 

γκαουσιανή κατανομή, τυπική απόκλιση και τυπικό σφάλμα. Γραφικές παραστάσεις, 

ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, κλίση ευθείας, κατασκευή γραφικών παραστάσεων σε 

λογαριθμικό και ημιλογαριθμικό χαρτί.  

2. Το πρόβλημα των αναλογιών στους ζωντανούς οργανισμούς.  

Ορισμός και χρησιμότητα των αναλογιών, μεγέθη που εξαρτώνται από τον όγκο ή από 

την επιφάνεια του σώματος, παραδείγματα εφαρμογής των αναλογιών: διαίρεση 

κυττάρου, χρόνος κατάδυσης, κτύποι καρδιάς κλπ 

3. Στατική στερεού σώματος: Δυνάμεις και ροπές.  

Ορισμός της δύναμης ως διανυσματικό μέγεθος, ισορροπία υλικού σημείου, νόμοι του 

Νεύτωνα, αδράνεια, μάζα και βάρος σώματος. Φύση των δυνάμεων (επαφής και δράσης 

από απόσταση). Βαρυτικές δυνάμεις, μυϊκές δυνάμεις, τριβή. Καταπόνηση σπονδυλικής 

στήλης. Τροχαλίες και νήματα. Ροπή δύναμης, ισορροπία στερεού σώματος, κέντρο 

μάζας άκαμπτων σωμάτων και ανθρώπινου σώματος, ευσταθής -ασταθής ισορροπία, 

μοχλοί, σκελετικοί μύες, στατική τμημάτων του ανθρωπίνου σώματος. 

4. Έργο--Ενέργεια – Μεταβολισμός. 

Ορισμοί έργου, ενέργειας, μηχανικής ενέργειας. Μονωμένο σύστημα. Πρώτο και δεύτερο 

θερμοδυναμικό αξίωμα, το ανθρώπινο σώμα ως μηχανή, ενεργειακές ανάγκες του 

ανθρώπινου σώματος, μεταβολισμός, βασικός μεταβολισμός.  

5. Μηχανική των ρευστών 

Ιδιότητες των ρευστών, δύναμη και πίεση, αρχή του Pascal, αρχή του Αρχιμήδη, μέτρηση 

πίεσης, μανόμετρα, επίπλευση, πλευστότητα των ψαριών, δυνάμεις συνοχής, 

επιφανειακή τάση, τριχοειδείς σωλήνες, επιφανειοδραστικά. Κίνηση των ρευστών, 

εξίσωση Bernoulli, εξίσωση συνέχειας, νόμος Poiseuille, ιξώδες, στρωτή και τυρβώδης 

ροή. Κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα, αρτηριοσκλήρυνση, μέτρηση της 

πίεσης. Σωλήνας Ventouri, θεώρημα του Torricelli. 

6. Ταλαντώσεις – Κυμάνσεις 

Ορισμός ταλάντωσης, αρμονικής ταλάντωσης. Σύστημα ελατηρίου μάζας και μαθηματικό 

εκκρεμές: διαφορική εξίσωση κίνησης, εξισώσεις θέσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης, αρχή 

διατήρησης της ενέργειας στην ταλάντωση. Φυσικό εκκρεμές, ροπή αδράνειας, φυσικός 

βηματισμός. Ορισμός κύματος (μηχανικού, ηλεκτρομαγνητικού), εγκάρσια και διαμήκη 

κύματα, αρμονικά οδεύοντα και στάσιμα κύματα, θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής. 

Στάσιμα κύματα σε τεντωμένη χορδή πακτωμένη στα δύο άκρα.  

7. Ήχος 

Ορισμός ήχου και υπερήχων. Διάδοση του ήχου σε ελαστικό μέσο. Υποκειμενικά και 

αντικειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου. Ένταση του ήχου, ακουστότητα, επίπεδα 

θορύβου. Εφαρμογές των υπερήχων, ηχώ, μετήχηση και αντήχηση. Διακρότημα, 

φαινόμενο Doppler και εφαρμογές του.  

8. Γεωμετρική Οπτική - Οπτικά όργανα - Laser  

Φύση του φωτός. Το φως ως κύμα και χαρακτηριστικά του. Πηγές εκπομπής φωτός. 

Ορισμός γεωμετρικής οπτικής, δημιουργία σκιάς από αντικείμενο. Ανάκλαση του φωτός, 

νόμοι της ανάκλασης και σχηματισμός ειδώλων από επίπεδα και σφαιρικά κάτοπτρα. 

Ορισμός και νόμοι της διάθλασης, δείκτης διάθλασης, διασκεδασμός, ολική ανάκλαση, 

οπτικές ίνες, πρίσματα, φακοί. Απεικονίσεις από συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς. 

Εξίσωση κατασκευαστών των φακών.  Περιγραφή του οφθαλμού και απεικόνιση στον 

αμφιβληστροειδή, προσαρμογή του οφθαλμού, διαθλαστικές παθήσεις και διόρθωσή 

τους με φακούς (μυωπία, πρεσβυωπία, υπερμετρωπία). Οπτική γωνία, γωνιακή 

μεγέθυνση, απλό (μεγεθυντικός φακός) και σύνθετο μικροσκόπιο. Εκπομπή, ιδιότητες 

και εφαρμογές φωτός laser.  

9. Θερμότητα – Θερμοκρασία 

Ορισμός θερμότητας, εσωτερικής ενέργειας, θερμοκρασίας. Κλίμακες θερμοκρασίας, είδη 

και κατασκευή θερμομέτρου. Συστολή, διαστολή αλλαγές φάσης, Μονάδες μέτρησης και 



μηχανισμοί διάδοσης της θερμότητας. Ακτινοβολία μέλανος σώματος, νόμοι Stefan-

Boltzmann και Wien, εφαρμογές. Φαινόμενο του θερμοκηπίου.  

10. Ακτίνες Χ 

Ορισμός και εκπομπή των ακτίνων Χ. Σωλήνας Coolidge και χαρακτηριστικά λειτουργίας 

του. Νόμος του Moseley και γραμμικό φάσμα εκπομπής αερίων. Μηχανισμοί 

αλληλεπίδρασης των ακτίνων Χ με την ύλη, απορρόφηση. Ανιχνευτές των ακτίνων Χ. 

Εφαρμογές των ακτίνων Χ στην διαγνωστική ιατρική (ακτινογραφία, ακτινοσκόπηση, 

αξονική τομογραφία). Μονάδες μέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας. Σύγχρονες πηγές 

ακτίνων Χ (σύγχροτρον).  

11. Βιοηλεκτρισμός 

Ηλεκτρικά σήματα στο ανθρώπινο σώμα και μέτρησή τους. Νευρικό σύστημα, νευρώνες, 

νευρικές συνάψεις. Ηλεκτρικό δυναμικό και πόλωση κυτταρικής μεμβράνης, δυναμικό 

Nernst. Δυναμικό δράσης και διάδοση σήματος  σε νευρώνες. Αρχή λειτουργίας ηλεκτρο-

καρδιογραφήματος, -μυογραφήματος, -εγκεφαλογραφήματος.  

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:  

1α. «Φυσική με εφαρμογές στις Βιολογικές Επιστήμες», Κ. Α. Καμπάς, Ε. Κ. 

Πολυχρονιάδης, Εκδόσεις  Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη (1988) 

2. «Η Φυσική στη Βιολογία και τη Φυσική», P. Davidovits (μετάφραση στα ελληνικά), 

Εκδόσεις  Παρισιάνου, (Αθήνα 2011) 

3α. «Πανεπιστημιακή Φυσική», Τόμος 1, Young Hugh D. (μετάφραση στα Ελληνικά), 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα (1995) 

3β. «Πανεπιστημιακή Φυσική», Τόμος 2, Young Hugh D. (μετάφραση στα Ελληνικά), 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα (1995) 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες:  Παρακολούθηση διαλέξεων και επίλυσης ασκήσεων. 

 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Συνήθως δίνονται 4 θέματα με υποερωτήματα 

τα οποία οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν θέματα θεωρίας και να επιλύσουν 

ασκήσεις. Τα θέματα είναι ισοδύναμα και ο χρόνος εξέτασης είναι 2 ώρες. Οι εξετάσεις 

γίνονται στις ημερομηνίες και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα. 

 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος: Οι διαλέξεις του μαθήματος και τα 

φροντιστήρια του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με μορφή 

Powerpoint). Οι διαλέξεις του μαθήματος και σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται στις 

ιστοσελίδες των διδασκόντων. 

 

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις και με επίλυση 

ασκήσεων.  Οι διαλέξεις είναι δίωρες και λαμβάνουν χώρα δύο φορές την εβδομάδα στην 

Αίθουσα Α11 και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την προβολή των διαλέξεων. 

Αντίγραφα των διαλέξεων αναρτώνται και στην ιστοσελίδα των διδασκόντων με 

ελεύθερη πρόσβαση.  

 

Διάλεξη Τίτλος Διδάσκων  

1 Εισαγωγή. Το πρόβλημα των αναλογιών 

στη Φυσική 

Μ. Κατσικίνη 

2 Εισαγωγή στις γραφικές παραστάσεις 

δεδομένων, σφάλματα και διάδοση 

σφαλμάτων, ασκήσεις 

Ε. Κ. Παλούρα 

3 Νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση, 

ισορροπία υλικού σημείου 

Μ. Κατσικίνη 

4 Είδη δυνάμεων (δράση από απόσταση και 

με επαφή, βαρυτικές δυνάμεις, τριβή, 

μυϊκές δυνάμεις) 

Μ. Κατσικίνη 

5 Ροπή δύναμης, κέντρο βάρους, ισορροπία 

μη- σημειακού σώματος, ισορροπία του 

ανθρώπινου σώματος και μελών του. 

Μ. Κατσικίνη 

6 Ασκήσεις (δυνάμεις-ροπές) Μ. Κατσικίνη 



7 Μηχανική των ρευστών 1: ορισμοί & 

χαρακτηριστικές ιδιότητες των ρευστών, 

δύναμη, πίεση, αρχή του Pascal & 

εφαρμογές. 

Ε. Κ. Παλούρα 

8 Μηχανική των ρευστών 2: Αρχή Αρχιμήδη 

& εφαρμογές, επιφανειακή τάση, δυνάμεις 

συνάφειας και συνοχής, τριχοειδή 

φαινόμενα, επιφανειοδραστικές ενώσεις. 

Ε. Κ. Παλούρα 

9  Μηχανική των ρευστών 3: κίνηση των 

ρευστών, ιξώδες, εξίσωση Bernoulli, Νόμοι 

Poisseuille & Torricelli, σωλήνας Venturi, 

κυκλοφορία αίματος, ασκήσεις ρευστών 

Ε. Κ. Παλούρα 

10 Έργο, ενέργεια, η θερμότητα ως μορφή 

ενέργειας, θερμοδυναμικά αξιώματα 

Μ. Κατσικίνη 

11  Ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπινου 

σώματος, μεταβολισμός, ασκήσεις 

ενέργειας -μεταβολισμού 

Μ. Κατσικίνη 

12  Θερμότητα 1: Είδη θερμομέτρων, κλίμακες 

και εφαρμογές τους, φαινόμενα που 

συνοδεύουν αλλαγές της θερμοκρασίας 

(συστολή/διαστολή, αλλαγές φάσης), 

ειδική θερμότητα, θερμοχωρητικότητα 

Ε. Κ. Παλούρα 

13  Θερμότητα 2: Μηχανισμοί διάδοσης 

θερμότητας & εφαρμογές, ακτινοβολία 

μέλανος σώματος & εφαρμογές, ασκήσεις 

θερμότητας 

Ε. Κ. Παλούρα 

14 Ταλαντώσεις, μαθηματικό και φυσικό 

εκκρεμές, φυσικός βηματισμός 

Μ. Κατσικίνη 

15 Μηχανικές κυμάνσεις, ασκήσεις 

(ταλαντώσεις-κύματα) 

Μ. Κατσικίνη 

16 Ήχος 1: ορισμοί, συχνοτική απόκριση του 

αυτιού, μηχανισμός & ταχύτητα διάδοσης 

ήχου, ένταση ήχου 

Ε. Κ. Παλούρα 

17  Ήχος 2: ακουστότητα, ιδιότητες & 

εφαρμογές υπερήχων, έννοιες ακουστικής 

Ε. Κ. Παλούρα 

18  Ήχος 3: διακροτήματα, ασκήσεις ήχου 

φαινόμενο Doppler & εφαρμογές. 

Ε. Κ. Παλούρα 

19 Οπτική 1: φύση του φωτός, ανάκλαση και 

κάτοπτρα 

Μ. Κατσικίνη 

20 Οπτική 2: διάθλαση του φωτός, πρίσματα, 

φακοί, απεικονίσεις  

Μ. Κατσικίνη 

21  Οπτική 3: Οπτικά όργανα, φακοί για 

διόρθωση διαθλαστικών παθήσεων του 

ματιού 

Μ. Κατσικίνη 

22 Laser και εφαρμογές. Ασκήσεις οπτικήες Μ. Κατσικίνη 

23  Ακτίνες Χ 1:Μηχανισμός παραγωγής 

ακτίνων Χ, σωλήνας Coolidge, συνεχές & 

γραμμικό φάσμα, Νόμος Moseley 

Ε. Κ. Παλούρα 

24 Ακτίνες Χ 2: Απορρόφηση & προστασία από 

τις ακτίνες Χ, μηχανισμοί αλληλεπίδρασης 

με την ύλη 

Ε. Κ. Παλούρα 

25 Ακτίνες Χ 3: Ανιχνευτές ακτίνων Χ & 

εφαρμογές, μονάδες μέτρησης & 

επιπτώσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας, νέες 

πηγές παραγωγής ακτίνων Χ, ασκήσεις 

ατίνων Χ 

Ε. Κ. Παλούρα 

26 Βιοηλεκτρισμός Μ. Κατσικίνη 

 


