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Δομικά σωματίδια της ύλης : άτομα – μόρια - ιόντα 

Στο μάθημα για τα δομικά συστατικά της ύλης οι μαθητές 

καλούνται να παρουσιάσουν με λίγα λόγια το βιογραφικό 

μερικών από τις πιο λαμπρές προσωπικότητες που 

διαμόρφωσαν τη γνώση γύρω από το άτομο και τη δομή της 

ύλης  
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Εργασία  

 

 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ : γεννήθηκε το 460 π.Χ στα Άβδηρα της 

Θράκης  και πέθανε σε προχωρημένη ηλικία το 370 π.Χ.  Ήταν 

μαθητής  του Λεύκιπου. Ο Δημόκριτος ήταν προσωκρατικός  

φιλόσοφος. Ασχολήθηκε σχεδόν με όλους τους τομείς της 

ανθρώπινης ζωής : μαθηματικά , μουσική, γεωμετρία, 

μετεωρολογία, γλωσσολογία, κοσμολογία, αστρονομία, 

βιολογία, γεωλογία, γεωγραφία, λογική, ηθική, αισθητική, 

ιστορία, παιδεία. 

Στην Αρχαία Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε από τον Λεύκιπο και 

τον Δημόκριτο η ατομική θεωρία, δηλαδή προσπαθούσαν να 

εξηγήσουν φιλοσοφικά τη λειτουργία της φύσης και του 

κόσμου. Ο Δημόκριτος είχε σύνολο εβδομήντα (70) έργα και 

από αυτά έχουν σωθεί λίγα μέχρι σήμερα. 

JOHN DALTON: Γεννημένος το 1766 στο Cumberland της 

Αγγλίας. O Τζον Ντάλτον έμεινε στην Ιστορία της Επιστήμης 

κυρίως ως ο ερευνητής που θεμελίωσε την Ατομική Θεωρία 

στη Χημεία. 

Η ατομική θεωρία του Τζον Ντάλτον υποστηρίζει ότι: 

1. Κάθε στοιχείο αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια, 

τα οποία ονομάζονται άτομα. 

2. Όλα τα άτομα του στοιχείου είναι όμοια μεταξύ, ενώ τα 

άτομα διαφορετικών στοιχείων διαφέρουν μεταξύ τους 

(κατά μέγεθος, κατά μάζα). 

3. Τα άτομα του στοιχείου δεν μετατρέπονται σε άλλου 

είδους άτομα, ούτε καταστρέφονται, ούτε 

δημιουργούνται κατά τα χημικά φαινόμενα. 

4. Όταν διαφορετικά άτομα ενώνονται μεταξύ τους, 

σχηματίζονται χημικές ενώσεις. 

5. Σε κάθε χημική ένωση, το είδος των ατόμων και η 

μεταξύ τους αναλογία είναι σταθερή. 



                         
 

Το 1792 , σε ηλικία 26 ετών o John Dalton εντοπίζει 

στον εαυτό του την ανθρώπινη πάθηση «αχρωματοψία» την 

οποία και μελετά. Αυτό είναι και  το αντικείμενο της πρώτης 

δημοσίευσής του.  Δυο χρόνια αργότερα, δημοσιεύει το έργο 

του Εξαιρετικά γεγονότα που σχετίζονται με την όραση των 

χρωμάτων. Εκεί αναφέρεται και στην αχρωματοψία  από την 

οποία πάσχει και ο αδελφός του. 

RUTHERFORD :  Ήταν Νεοζηλανδός φυσικός και χημικός. 

Γεννήθηκε 30 Αυγούστου του 1871 και πέθανε 19 Οκτωβρίου 

του 1937. Ο Ράδερφορντ ανακάλυψε ότι το άτομο έχει 

συγκεντρωμένο το θετικό φορτίο στο κέντρο του και το 

αρνητικό περιφερειακά και δημιούργησε το πλανητικό μοντέλο 

του ατόμου. Το μοντέλο του Ράδερφορντ τροποποιήθηκε 

αργότερα από τον Νιλς Μπορ (Bohr), που δημιούργησε το 

τροχιακό μοντέλο του ατόμου. Πήρε το βραβείο Νόμπελ 

Χημείας το 1908 για την εργασία του σχετικά με την δομή του 

ατόμου και ηγήθηκε της πρώτης προσπάθειας διάσπασης του 

ατόμου το 1918. 

 Πέθανε το 1937 σε νοσοκομείο κατά την διάρκεια 

εγχείρησης. Η εγχείρηση καθυστέρησε γιατί, σύμφωνα με το 

αγγλικό πρωτόκολλο της εποχής, ως ανώτατος καθηγητής θα 

έπρεπε να εγχειριστεί από έναν ομότιμο του γιατρό, κάτι που 

καθυστέρησε την επέμβαση. 

BOHR: Ο Νιλς Μπορ (Niels Henrik David Bohr 7 Οκτωβρίου 

1885 – 18 Νοεμβρίου 1962) ήταν Δανός φυσικός. Σπούδασε 

στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και είχε θεμελιώδεις 

συνεισφορές στην κατανόηση της ατομικής δομής και της 

κβαντικής μηχανικής. 

Το 1911 δούλεψε με τον Έρνεστ Ράδερφορντ και το 

1913 σκέφθηκε να συνδυάσει το μοντέλο του τελευταίου για τη 

δομή του ατόμου με τη Κβαντική Θεωρία του Μαξ Πλανκ. Ο 

Μπορ υπέθεσε στη θεωρία του ότι (α) το ηλεκτρόνιο μπορεί να 

ακολουθεί μόνον ορισμένες τροχιές, και όχι οποιεσδήποτε, και 

(β) το ηλεκτρόνιο ακτινοβολεί όχι συνεχώς, όπως ήταν η ως 

τότε κρατούσα άποψη, αλλά μόνο όταν αλλάζει τροχιά. 
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Διάσημες στο χώρο της φυσικής είναι οι 

αντιπαραθέσεις του με τον Άλμπερτ Αϊνστάιν σχετικά με την 

τότε νέα κβαντική μηχανική. 

SOMMERFIELD: (5 Δεκεμβρίου 1868 – 26 Απριλίου 1951) 

ήταν Γερμανός θεωρητικός φυσικός με τεράστια συνεισφορά 

στην εξέλιξη όμως ατομικής και κβαντικής φυσικής. 

Σπούδασε μαθηματικά και φυσικές επιστήμες στο 

πανεπιστήμιο Αλμπερτίνα του Καλίνινγκραντ. Έλαβε το 

διδακτορικό του το 1891 σε ηλικία μόλις 23 ετών. 

Προτάθηκε συνολικά 81 φορές για το βραβείο Νόμπελ 

Φυσικής χωρίς ποτέ όμως να του απονεμηθεί. Πέθανε το 1951 

στη Γερμανία σε ηλικία 82 ετών. 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/ 
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