
          ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΟΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 

     Κάνουµε µερικές παρατηρήσεις σχετικά µε 

διάφορους όρους Φυσικής. Έχουµε λάβει υ-

πόψη µας τις συστάσεις του ISO (International 

Standards Organization, ∆ιεθνής Οργανισµός 

Τυποποίησης) Reference number ISO 31-10-

1992 (E). Τα έντυπα αυτά βασίζονται στο ∆ιε-

θνές Σύστηµα µονάδων (SI) που σήµερα έχει 

επικρατήσει διεθνώς στα σύγχρονα συγγράµ-

µατα Φυσικής και των Μηχανικών (Τεχνολο-

γίας). Θέτουµε τις παρατηρήσεις µας  υπόψη 

των συναδέλφων .   

1.  Παρόλο που στην Ελλάδα, αλλά και διε-

θνώς, χρησιµοποιείται ο όρος δυναµικές 

γραµµές για την περιγραφή των πεδίων, καλύ-

τερος, µε γενικότερη ισχύ για κάθε είδους πε-

δίο,  είναι ο όρος γραµµές του πεδίου ή πεδι-

ακές γραµµές. 

2. Στη Γαλλική βιβλιογραφία χρησιµοποιεί-

ται πολλές φορές ο όρος ένταση ηλεκτρικού 

ρεύµατος. Ο επικρατέστερος όρος διεθνώς 

σήµερα είναι απλώς ρεύµα. Συνήθως ο όρος 

ένταση χρησιµοποιείται για πεδία και ακτινο-

βολία. Η ένταση εκφράζει δύναµη ανά υπόθε-

µα ή ισχύ ανά στερεά γωνία. 

3. Τα φυσικά µεγέθη παριστάνονται µε «πλά-

για» σύµβολα και τα σύµβολα των µονάδων µε 

«όρθια»  π.χ. V=5,0 V.  Τα σύµβολα των µο-

νάδων που προέρχονται από κύρια ονόµατα 

γράφονται µε κεφαλαία γράµµατα και το όνο-

µα της µονάδας µε όλα τα γράµµατα µικρά πχ. 

10V ή 10volt. Γράφουµε Volt όταν θέλουµε να 

αναφέρουµε το όνοµα του επιστήµονα. 

4. Η µονάδα ενέργειας στο SI είναι το 1 J =1 

joule και προφέρεται  τζουλ. Υπάρχουν στη 

Βρετανία οικογένειες µε το επίθετο Joule που 

το προφέρουν Τζάουλ και άλλες που το προ-

φέρουν Τζουλ, στη δεύτερη κατηγορία ανήκει 

η οικογένεια του επιστήµονα προς τιµή του 

οποίου ονοµάστηκε η µονάδα ενέργειας. 

5. Πολλές φορές λέγεται ή γράφεται ότι στο 

σφαιρίδιο ενός εκκρεµούς "ασκείται το βάρος 

του και η τάση του νήµατος". Θα ήταν καλύ-

τερα να λέµε και η "δύναµη από το νήµα". 

6. Ένας όρος που στην Ελληνική  βιβλιο-

γραφία τελευταία διορθώνεται, αλλά παραµέ-

νει σε µεγάλο βαθµό κατά τη διδασκαλία, είναι 

ο όρος εφαπτοµένη (γωνίας) αντί  κλίση.  

Πολλές φορές λέγεται π.χ. ότι " η επιτάχυνση 

υπολογίζεται από την εφαπτοµένη της γωνίας 

που σχηµατίζει ο άξονας των ταχυτήτων µε 

τον άξονα των χρόνων". Επειδή οι άξονες έ-

χουν διαφορετική µονάδα µέτρησης θα µπο-

ρούσε να παριστάνουµε µε 1cm το 10m/s στον 

άξονα των ταχυτήτων και επίσης µε 1cm το 1s 

στον άξονα των χρόνων. Τότε θα είχαµε εφα-

πτοµένη γωνίας = 1 και επιτάχυνση 10m/s
2
. 

Εξάλλου τα ορίσµατα των τριγωνοµετρικών 

συναρτήσεων, των εκθετικών συναρτήσεων, 

των λογαριθµικών κλπ πρέπει να είναι καθαροί 

αριθµοί.  

7. Η δύναµη που ασκείται από το µαγνητικό 

πεδίο σε ρευµατοφόρο αγωγό στην Γαλλική 

βιβλιογραφία λέγεται δύναµη Laplace. Όµως 

δύναµη Laplace ονοµάζουν πολλά Ελληνικά 

βιβλία και τη δύναµη που ασκείται από το µα-

γνητικό πεδίο σε κινούµενο φορτισµένο σωµά-

τιο. Άλλα πάλι βιβλία ονοµάζουν δύναµη 

Lorentz την παραπάνω δύναµη. Αυτό που έχει 

επικρατήσει διεθνώς είναι να λέγεται µαγνη-

τική δύναµη η δύναµη που ασκείται στο φορ-

τισµένο σωµάτιο από το µαγνητικό πεδίο, η-

λεκτρική δύναµη η δύναµη που ασκείται σε 

αυτό από το ηλεκτρικό πεδίο και δύναµη 

Lorentz η συνισταµένη των παραπάνω δυνά-

µεων. 

8. Πολλές φορές συναντάµε την έκφραση 

"να υπολογισθεί η θερµότητα στην αντίστα-

ση". Τελευταία ο όρος θερµότητα σε πολλά 

βιβλία αντικαθίσταται από τον όρο "θερµική 

ενέργεια". Η διαδικασία που λαµβάνει χώρα 

στον αντιστάτη όταν διαρρέεται από ρεύµα 

είναι η εξής, επί του αντιστάτη εκτελείται ηλε-

κτρικό έργο οπότε αυξάνεται η θερµοδυναµι-

κή του ενέργεια (ή εσωτερική του ενέργεια). 

Συνέπεια αυτού είναι να αυξηθεί η θερµοκρα-

σία του σε σχέση µε αυτήν του περιβάλλοντος 

οπότε ένεκα διαφοράς θερµοκρασίας µεταφέ-

ρεται θερµότητα από τον αντιστάτη προς το 

περιβάλλον. Αν ο αντιστάτης ήταν τελείως 

θερµικά µονωµένος δεν θα µιλούσαµε για ροή 

θερµότητας αλλά µόνο για µετατροπή ηλε-

κτρικής σε θερµοδυναµική ενέργεια. 

9. ∆ιεθνώς έχει επικρατήσει να λέγεται έ-

νταση µαγνητικού πεδίου το διανυσµατικό 

µέγεθος Η ,  λέγεται και πεδίο Η (συνήθως δεν 

απαντά σε συγγράµµατα δευτεροβάθµιας εκ-

παίδευσης), ενώ το Β λέγεται πυκνότητα µα-

γνητικής ροής ή πεδίο Β. Ο όρος πεδίο Β πα-

ρόλο που  φαίνεται αδόκιµος όµως χρησιµο-

ποιείται ευρέως και σηµαίνει ουσιαστικά ότι, 

γενικώς, το  Β  είναι συνάρτηση της θέσης και 

περιγράφει το πεδίο στο χώρο. 

10. Ο όρος αντίσταση (resistance) χρησιµο-

ποιείται διεθνώς µόνο για την περίπτωση ωµι-

κού στοιχείου (όπου γίνεται µετατροπή ηλε-

κτρικής σε θερµοδυναµική ενέργεια), ενώ για 

την ιδανική  χωρητικότητα ή αυτεπαγωγή, 

όπου δεν υπάρχει τέτοια µετατροπή (κατανά-

λωση ενέργειας), χρησιµοποιείται ο όρος α-

ντίδραση (reactance). Ο όρος αυτός απαντά σε 

µερικά ελληνικά συγγράµµατα Πανεπιστηµια-

κών Καθηγητών Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών. 
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