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ΦΥΣΙΚΗ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
 

1) Τα θεµελιώδη µεγέθη: Το µήκος, ο χρόνος και η µάζα 
 

Μερικά φυσικά µεγέθη προκύπτουν άµεσα από τη διαίσθησή µας. ∆εν ορίζονται µε τη 
βοήθεια άλλων µεγεθών. Αυτά τα φυσικά µεγέθη ονοµάζονται θεµελιώδη. Τέτοια 
φυσικά µεγέθη είναι το µήκος, ο χρόνος και η µάζα. Οι µονάδες µέτρησης των 
θεµελιωδών µεγεθών ορίζονται συµβατικά και ονοµάζονται θεµελιώδεις µονάδες. Το 
µέτρο (m), το δευτερόλεπτο (s) και το χιλιόγραµµο (kg) είναι θεµελιώδεις µονάδες στη 
Μηχανική. 

 
 2) Παράγωγα µεγέθη 
 

Τα µεγέθη που ορίζονται µε απλές µαθηµατικές σχέσεις από τα θεµελιώδη ονοµάζονται 
παράγωγα. Οι µονάδες τους µπορούν να εκφραστούν, µε τις ίδιες απλές µαθηµατικές 
σχέσεις, µέσω των µονάδων των θεµελιωδών µεγεθών και ονοµάζονται παράγωγες 
µονάδες. Για παράδειγµα, το εµβαδόν, ο όγκος, η πυκνότητα, η ταχύτητα κτλ, είναι 
παράγωγα µεγέθη. Γενικά η µονάδα µέτρησης κάθε παράγωγου µεγέθους µπορεί πάντοτε 
να εκφραστεί ως συνάρτηση των µονάδων των θεµελιωδών µεγεθών. 
 

3) Πυκνότητα 
 
 Η πυκνότητα ενός υλικού ορίζεται ως το πηλίκο που έχει ως αριθµητή τη µάζα σώµατος 

από αυτό το υλικό και παρονοµαστή τον όγκο του. ∆ηλαδή: m
V

ρ = , ή m Vρ= ⋅ και 

mV
ρ

=  . Η πυκνότητα εκφράζεται µέσω της µάζας και του όγκου. Εποµένως, είναι ένα 

παράγωγο µέγεθος. Η µονάδα της πυκνότητας µπορεί να εκφραστεί µέσω των 

θεµελιωδών µονάδων της µάζας (Kg) και του µήκους (m), δηλαδή: 3

Kg
m

. 

 
4) ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (SI) 

 
Το σύνολο των θεµελιωδών και των παραγώγων µονάδων αποτελεί ένα σύστηµα 
µονάδων. Σήµερα από όλες τις χώρες χρησιµοποιείται το ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (SI).   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 
 

1) Μονόµετρα και διανυσµατικά µεγέθη 
 

i) Φυσικά µεγέθη όπως ο χρόνος, τα οποία προσδιορίζονται µόνο από έναν αριθµό (το 
µέτρο τους), ονοµάζονται µονόµετρα. Υπάρχουν και άλλα µονόµετρα µεγέθη όπως ο 
όγκος, η πυκνότητα και η θερµοκρασία. 
ii) Αντίθετα ο προσδιορισµός της θέσης εκτός από το µέτρο, απαιτεί και την 
κατεύθυνση (∆ηλαδή την διεύθυνση και την φορά). Ένα τέτοιο µέγεθος ονοµάζεται 
διανυσµατικό.  
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Παρακάτω παραθέτουµε ένα πίνακα που διαχωρίζει τα µονόµετρα από τα διανυσµατικά 
µεγέθη: 
 

ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (SI) 

∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(SI) 
Χρόνος – s Μετατόπιση – m 
Μάζα – Kg Θέση – m 
Μήκος – m ∆ύναµη - Ν 

Πυκνότητα - 3

kg
m

 Βάρος - Ν 

Όγκος - 3m  Τριβή - Ν 
Θερµοκρασία - Κ 
Απόσταση – m  

Πίεση – Pa ή 2N m  
Έργο - J 
Ισχύς - W 

 
Η θέση ενός υλικού σηµείου πάνω σε µια ευθεία καθορίζεται: 

1. Από την απόσταση του από το σηµείο αναφοράς και 
2. Από την κατεύθυνση, δηλαδή από το αν είναι δεξιά ή αριστερά από το σηµείο 

αναφοράς 
 

Η απόσταση είναι µονόµετρο µέγεθος, ενώ η θέση είναι διανυσµατικό µέγεθος. Η 
απόσταση, σε αντίθεση µε τη θέση έχει πάντα θετική τιµή. Η µετατόπιση ∆x είναι η 
διαφορά x2-x1, όπου x2 η τελική θέση και x1 η αρχική θέση, δηλαδή: 

2 1x x x∆ = −  
 

2) Η έννοια της Ταχύτητας 
 

i) Η ταχύτητα συνδέεται µε δύο µεγέθη: το µήκος της διαδροµής και τον χρόνο. 
ii) Ως µέση ταχύτητα ορίζουµε το πηλίκο του µήκους της διαδροµής που διήνυσε ένα 
κινητό σε ορισµένο χρόνο (χρονικό διάστηµα) προς τον χρόνο αυτό. 

sU
tµ = ∆

. 

iii) Μονάδα µέτρησης της ταχύτητας στο SI είναι το 1 m
s

 

iv) Στιγµιαία ταχύτητα είναι η ταχύτητα που έχει ένα κινητό σε µια ορισµένη χρονική 
στιγµή. Η στιγµιαία ταχύτητα ενός αυτοκινήτου ταυτίζεται µε την ένδειξη του κοντέρ 

v) Η µέση διανυσµατική ταχύτητα δίνεται από την σχέση: xU
t

∆
=
∆

 

 
3) Κίνηση µε σταθερή ταχύτητα 

 
i) Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση (ΕΟΚ) ονοµάζουµε την κίνηση στην οποία η ταχύτητα 
διατηρείται σταθερή. ∆ηλαδή για την ευθύγραµµη οµαλή κίνηση ισχύει: 

xU
t

∆
=
∆

=σταθερή. Από τον ορισµό της ταχύτητας έχουµε: xU x U t
t

∆
= ⇒ ∆ = ⋅∆
∆

⇒  
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x U t= ⋅ που είναι η εξίσωση θέσης ή εξίσωση κίνησης. Επίσης ισχύει: 
x xU t
t U

∆ ∆
= ⇒ ∆ =
∆

 

 
ii) Οι γραφικές παραστάσεις που ισχύουν στην Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση είναι οι εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii) Όταν ένα σώµα είναι σε ηρεµία τότε ισχύει U=0 και x=σταθερή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv) Οποιαδήποτε άλλη γραφική παράσταση αν συναντήσουµε αποτελεί µεταβαλλόµενη 
κίνηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
 

1) Η έννοια της δύναµης 
 

i. ∆ύο σώµατα αλληλεπιδρούν όταν ασκούν δυνάµεις το ένα στο άλλο. 
 

ii. α) Οι δυνάµεις προκαλούν µεταβολή στην ταχύτητα των σωµάτων στα οποία 
ασκούνται. 
β) Οι δυνάµεις προκαλούν παραµόρφωση των σωµάτων στα οποία ασκούνται. 
Η δύναµη είναι το αίτιο που µεταβάλλει την ταχύτητα των σωµάτων ή τα 
παραµορφώνει. 
 

iii. ∆εν υπάρχουν κάποια σώµατα που µόνο ασκούν δυνάµεις και κάποια άλλα που 
µόνο δέχονται την επίδραση δυνάµεων. Οι δυνάµεις εµφανίζονται πάντοτε ανά 
δύο µεταξύ δύο σωµάτων. 
 

iv. Οι δυνάµεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
α) ∆υνάµεις που ασκούνται κατά την επαφή δύο σωµάτων, όπως: 

 Οι δυνάµεις από τεντωµένα σχοινιά ή από ελατήρια, 
 Οι δυνάµεις που ασκούνται κατά τη σύγκρουση δύο σωµάτων, 
 Η δύναµη της τριβής, 
 Η δύναµη από ένα υγρό στα τοιχώµατα του δοχείου που το περιέχει κ.λ.π. 

β) ∆υνάµεις που ασκούνται από απόσταση, όπως: 
 Οι δυνάµεις βαρύτητα, 
 Οι ηλεκτρικές δυνάµεις και 
 Οι µαγνητικές δυνάµεις 

 
v. Νόµος του Hooke  

Σ’ ένα ελατήριο η επιµήκυνση του είναι ανάλογη µε τη δύναµη που ασκείται σε 
αυτό: F k x= ⋅ , όπου F η δύναµη που ασκείται στο ελατήριο, x η επιµήκυνση του 
ελατηρίου και k µια σταθερά που εξαρτάται από τη σκληρότητα του. 

 
vi. Μονάδα µέτρησης της δύναµης στο διεθνές σύστηµα είναι το 1Ν(Νιούτον)  

 
2) ∆ύο σηµαντικές δυνάµεις στον κόσµο(βάρος και τριβή) 

 
α) Βάρος  
 
i) Βάρος (w) ονοµάζεται η δύναµη που ασκεί η Γη σε όλα τα σώµατα. Το βάρος είναι 
δύναµη και εποµένως η µονάδα µέτρησης του στο S.I. είναι το 1Ν. Η Γη ασκεί 
βαρυτική δύναµη (βάρος) σε κάθε σώµα, ανεξάρτητα αν αυτό βρίσκεται στο 
έδαφος, πέφτει ή ανυψώνεται. Επίσης ασκεί βαρυτική δύναµη στη Σελήνη και σε όλα 
τα άλλα ουράνια σώµατα. Οι βαρυτικές δυνάµεις είναι πάντοτε ελκτικές (σε αντίθεση 
µε τις ηλεκτρικές ή τις µαγνητικές που µπορεί να είναι και απωστικές). 
 
ii) Το βάρος έχει τη διεύθυνση της ακτίνας της Γης και φορά προς το κέντρο της 
Γης. 
 
iii) Το βάρος ενός σώµατος ελαττώνεται όσο αυξάνεται το ύψος στο οποίο 
βρίσκεται το σώµα από την επιφάνεια της θάλασσας (για παράδειγµα, ένα σώµα 
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µάζας m έχει µικρότερο βάρος στην κορυφή του Ολύµπου από ότι στην επιφάνεια 
της θάλασσας του Λιτοχώρου). 
 
iv) Σε όλους τους πλανήτες και τ’ άλλα ουράνια σώµατα τα σώµατα έχουν βάρος. 
Στην επιφάνεια της Σελήνης το (σεληνιακό ) βάρος ενός αστροναύτη είναι το 1/6 
περίπου του γήινου βάρους του. Έτσι, ένας αστροναύτης µάζας 80 kg έχει βάρος 
στην Γη 800 Ν (περίπου) , ενώ στην επιφάνεια της Σελήνης το βάρος του είναι 150 Ν 
(περίπου). Η µάζα του αστροναύτη είναι ίδια στη Γη και στη Σελήνη. 
 
β) Τριβή  
 
Τριβή είναι η δύναµη που ασκείται από ένα σώµα σ’ ένα άλλο όταν αυτά βρίσκονται 
σε επαφή και το ένα κινείται ή τείνει να κινηθεί σε σχέση µε το άλλο. 
Το σώµα του διπλανού σχήµατος κινείται προς τα δεξιά πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. 
Η δύναµη της τριβής Τ που ασκεί το δάπεδο στο σώµα είναι : 

 παράλληλη στο δάπεδο,  
 αντίθετης φοράς από την ταχύτητα του σώµατος. 

Η τριβή αντιστέκεται στην ολίσθηση ενός σώµατος. Όταν µια επιφάνεια είναι 
λεία, δεν ασκεί δύναµη τριβής στα σώµατα που κινούνται πάνω της.  

 
3) Σύνθεση και ανάλυση δυνάµεων 

 
i) Συνισταµένη δύο ή περισσότερων δυνάµεων είναι η δύναµη η οποία προκαλεί ίδια 
αποτελέσµατα µε εκείνα που προκαλούν οι δυνάµεις αυτές όταν ενεργούν µαζί. 

 Όταν δύο δυνάµεις F1 και F2 έχουν ίδια διεύθυνση και φορά, τότε το µέτρο 
της συνισταµένης τους είναι: 1 2F F Fολ = + . 

 
 
 
 
 

Η Fολ έχει ίδια διεύθυνση και φορά µε τις F1 και F2. 
 

 Όταν δύο δυνάµεις F1 και F2 έχουν αντίθετες φορές, τότε το µέτρο της 
συνισταµένης τους είναι: 1 2F F Fολ = − . 

 
 
 
 

Η Fολ έχει την φορά της µεγαλύτερης δύναµης (εδώ της F2). 
Αντίθετες λέµε τις δυνάµεις που έχουν ίσα µέτρα και αντίθετες φορές. Η 
συνισταµένη δύο αντίθετων δυνάµεων είναι µηδέν.  
 

ii) Η συνισταµένη F δύο κάθετων µεταξύ τους δυνάµεων F1 και F2 βρίσκεται µε τη 
µέθοδο του παραλληλογράµµου και η διαγώνιος του ορθογωνίου που σχηµατίζουν οι 
δύο δυνάµεις. Σύµφωνα µε το Πυθαγόρειο θεώρηµα ισχύει: 2 2 2

1 2F F Fολ = +  
 
 
 
 
 



6 
 

4) ∆ύναµη και ισορροπία 
 
i) 1ος νόµος του Νεύτωνα για την κίνηση των σωµάτων 
Ένα σώµα συνεχίζεται να παραµένει ακίνητο ή µα κινείται ευθύγραµµα και οµαλά 
εφόσον δεν ασκείται σε αυτό δύναµη ή η συνολική (συνισταµένη) δύναµη που ασκείται 
πάνω του είναι µηδενική. 
υ=0 ή υ=σταθερή όταν 0Fολ = . 
 
ii) Αδράνεια είναι η τάση των σωµάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε µεταβολή της 
κινητικής τους κατάστασης (ταχύτητας). 
 
iii) Ένα σώµα που θεωρείται υλικό σηµείο ισορροπεί όταν είναι ακίνητο ή κινείται µε 
σταθερή ταχύτητα. 

ισορροπία=
0( )

( )
ί
ή ί ύ ή

υ ακ νητο

υ σταθερ κ νηση ευθ γραµµη οµαλ

=⎧
⎨

=⎩
 

 
iv) 2ος νόµος του Νεύτωνα  
Όσο µεγαλύτερη είναι η δύναµη που ασκείται σένα σώµα το οποίο έχει ορισµένη µάζα, 
τόσο πιο γρήγορα µεταβάλλεται η ταχύτητα του σώµατος. 

Η µαθηµατική του έκφραση είναι: F m F m a
t
υ∆

= ⋅ ⇒ = ⋅
∆

. 

 
v) Η µάζα ενός σώµατος είναι το µέτρο της αδρανείας του, δηλαδή της αντίστασης που 
παρουσιάζει το σώµα στη µεταβολή της κινητικής του κατάστασης (ταχύτητας). Μεγάλη 
µάζα σηµαίνει µεγάλη αδράνεια, δηλαδή µεγάλη αντίσταση και άρα µικρή µεταβολή 
στην ταχύτητα (για δεδοµένη δύναµη και δεδοµένου χρόνου). Όσο µεγαλύτερη είναι η 
µάζα ενός σώµατος, τόσο δυσκολότερα µπορεί να µεταβληθεί η ταχύτητά του. 
 
Παράδειγµα 
Ένα Ι.Χ. στο οποίο βρίσκεται µόνο ο οδηγός του µπορεί εύκολα να αποκτήσει ταχύτητα 
100 km h σε χρόνο 10 s, ενώ το ίδιο Ι.Χ. όταν έχει 5 άτοµα µέσα του (µεγαλύτερη µάζα) 
στον ίδιο χρόνο θα αποκτήσει ταχύτητα 80 km h . 
 
vi) Μάζα και βάρος 
Η µάζα (m) και το βάρος (w) ενός σώµατος συνδέονται µε τη σχέση: w m g= ⋅ , όπου g η 
επιτάχυνση της βαρύτητας. 

 
Βασικές διαφορές µάζας και βάρους 

 
Μάζα (m) Βάρος (w) 

Είναι το µέτρο της αδρανείας του σώµατος Είναι η βαρυτική δύναµη που ασκεί η Γη 
στο σώµα 

Είναι µονόµετρο µέγεθος Είναι διανυσµατικό µέγεθος 
Παραµένει ίδια σε οποιαδήποτε σηµείο του 

σύµπαντος Αλλάζει από τόπο σε τόπο 

Μονάδα µέτρησης της στο S.I. είναι το 1 
kg Μονάδα µέτρησης του στο S.I. είναι το 1Ν 

Μετριέται µε τον ζυγό Μετριέται µε το δυναµόµετρο 
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vii) Επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σ’ έναν τόπο ονοµάζουµε το σταθερό πηλίκο του 
βάρους (w) προς τη µάζα (m) ενός σώµατος στον τόπο αυτό. 

wg
m

= (Μονάδες µέτρησης N Kg ή 2m s )  

 
5) ∆ύναµη και αλληλεπίδραση 

 
3ος νόµος του Νεύτωνα (ή νόµος δράσης - αντίδρασης) 
i) Όταν ένα σώµα ασκεί δύναµη σ’ ένα άλλο σώµα (δράση), τότε και το δεύτερο σώµα 
ασκεί στο πρώτο δύναµη ίσου µέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης (αντίδραση). 
∆ιαφορετικά: Σε κάθε δράση αντιστοιχεί πάντα µια αντίθετης κατεύθυνσης και ίσου 
µέτρου αντίδραση. 
 
Η δράση και η αντίδραση της είναι δυνάµεις αντίθετες (έχουν ίδια διεύθυνση, αντίθετες 
φορές και ίσα µέτρα) και ασκούνται σε διαφορετικά σώµατα, οπότε  δεν έχει νόηµα η 
συνισταµένη τους. Η δράση και η αντίδραση της συνυπάρχουν, δηλαδή ασκούνται 
ταυτόχρονα. 
 

ii) Παράδειγµα (Ερώτηση κρίσεως για τα ζεύγη δράση - αντίδραση): Αν αναζητήσουµε τα 
ζεύγη δράσης-αντίδρασης των δυνάµεων που ασκούνται σ' ένα µήλο, το οποίο βρίσκεται 
σε ηρεµία πάνω στο τραπέζι. Εφαρµόζουµε τη συνθήκη ισορροπίας για το µήλο: η 
συνισταµένη δύναµη που ασκείται στο µήλο είναι µηδέν. Το βάρος του µήλου (w) 
εξισορροπείται από την κάθετη δύναµη (FN) που το τραπέζι ασκεί στο µήλο. Οι δυνάµεις 
αυτές έχουν ίσα µέτρα και αντίθετες κατευθύνσεις. Ωστόσο, δεν αποτελούν ζεύγος 
δράση-αντίδραση, διότι προέρχονται από την αλληλεπίδραση του µήλου µε δύο 
διαφορετικά σώµατα: Το βάρος είναι η δύναµη που η Γη ασκεί στο µήλο, ενώ την 
κάθετη δύναµη την ασκεί το τραπέζι στο µήλο. Όταν δυο σώµατα αλληλεπιδρούν, στο 
ένα ασκείται η δράση και στο άλλο η αντίδραση. Η δράση και η αντίδραση είναι 
δυνάµεις που ασκούνται πάντοτε σε δύο διαφορετικά σώµατα.  
Ένα µήλο πέφτει από τη µηλιά και κινείται προς το έδαφος. Οι βαρυτικές δυνάµεις 
ανάµεσα στο µήλο και τη Γη, το w και το w έχουν ίσα µέτρα και αντίθετες κατευθύνσεις. 
Το βάρος w προκαλεί την κίνηση του µήλου.  
Γιατί η δύναµη που ασκεί το µήλο στη γη δεν προκαλεί την κίνηση της γης; 
Η µάζα του µήλου είναι πολύ µικρότερη από τη µάζα της Γης. Εποµένως, η αδράνεια του 
µήλου είναι πολύ µικρότερη της αδράνειας της Γης. Έτσι, η άσκηση δυνάµεων ίσου 
µέτρου προκαλεί πολύ µεγαλύτερη µεταβολή της ταχύτητας του µήλου από την 
αντίστοιχη της Γης. Η µεταβολή της ταχύτητας της γης είναι τόσο πολύ µικρή που δε 
γίνεται αντιληπτή. Έτσι, η Γη παραµένει ακίνητη, ενώ το µήλο κινείται προς αυτή. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

 
Πίεση 

 
 i) Πίεση ονοµάζουµε το πηλίκο της δύναµης που ασκείται κάθετα σε µια επιφάνεια προς 

το εµβαδόν της επιφάνειας αυτής, δηλαδή: Fp
A

= . Η πίεση που δέχεται µια επιφάνεια 

είναι τόσο µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερη είναι η δύναµη η οποία ασκείται κάθετα σε αυτή 
και όσο µικρότερο είναι το εµβαδόν της επιφάνειας. Η πίεση είναι µονόµετρο µέγεθος, 
σε αντίθεση µε τη δύναµη που είναι διανυσµατικό. 
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ii) Μονάδα µέτρησης της πίεσης στο ∆ιεθνές σύστηµα είναι το 1 Pa. Ισχύει: 1Pa=1 N/m2. 
1 Pa είναι η πίεση που δέχεται επιφάνεια εµβαδού 1 m2 όταν ασκείται κάθετα σε αυτή 
δύναµη 1Ν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
 

1) Ενέργεια 
 
 i) Όταν η ενέργεια µεταφέρεται από ένα σώµα σε άλλο ή µετατρέπεται από µια µορφή 
σε άλλη, προκαλεί µεταβολές. 
 
ii) Η ενέργεια εµφανίζεται µε διάφορες µορφές, µετατρέπεται από µια µορφή σε άλλη, 
αλλά κατά τις µετατροπές της η συνολική ενέργεια διατηρείται.  
 

2) Έργο δύναµης 
 
i) Με την έννοια του έργου περιγράφουµε τη µεταφορά ή τη µετατροπή της ενέργειας 
κατά τη δράση µιας δύναµης. 
 
ii) Το έργο µιας σταθερής δύναµης που µετακινεί ένα σώµα στη διεύθυνσή της 
ορίζεται ως το γινόµενο της δύναµης F επί τη µετατόπιση ∆x του σώµατος, δηλαδή: 
W F x= ⋅∆ . 
 
iii) Μονάδα µέτρησης του έργου στο ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων είναι το 1 Joule 
(Τζάουλ). Ισχύει: 1J =1N m⋅ . Έργο 1 Joule παράγει µια δύναµη 1Ν  που ασκείται σε 
σώµα το οποίο µετατοπίζεται κατά 1m κατά την κατεύθυνση της δύναµης. 
  

3) Θετικό και αρνητικό έργο 
 
Το έργο µπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. 
 
Θετικό έργο έχουµε όταν η δύναµη έχει την ίδια κατεύθυνση µε τη µετατόπιση του 
σώµατος. 
Αρνητικό έργο έχουµε όταν η δύναµη έχει αντίθετη κατεύθυνση από τη µετατόπιση του 
σώµατος. 
                                                                              0FW F x= ⋅∆ >  
                                                                              0TW T x= − ⋅∆ <         
 

4) Πότε το έργο µιας δύναµης είναι µηδέν. 
 
i) Όταν η δύναµη είναι κάθετη στη µετατόπιση του σώµατος, το έργο της είναι µηδέν. 
 
Παράδειγµα: 
Για το σώµα του παρακάτω σχήµατος, το οποίο κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, οι 
δυνάµεις w και FN είναι κάθετες στη µετατόπιση του σώµατος. Ισχύουν Ww =1 και 

0
NFW = . Ενώ το 0FW F x= ⋅∆ > και το 0TW T x= − ⋅∆ <  
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ii) Το έργο µιας δύναµης η οποία ασκείται σε συνεχώς ακίνητο σώµα είναι µηδέν 
 

5) Έργο βάρους. 
 
i) Όταν ένα σώµα κατεβαίνει κατακόρυφα, το έργο του βάρους του w είναι θετικό: 

wW w x= + ⋅∆  
 
ii) Όταν ένα σώµα ανεβαίνει κατακόρυφα, το έργο του βάρους του w είναι αρνητικό: 

wW w x= + ⋅∆ . 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Βαρυτική δυναµική ενέργεια  
 
i) Η βαρυτική δυναµική ενέργεια ενός σώµατος το οποίο βρίσκεται σε κάποιο ύψος είναι 
ίση µε το έργο της δύναµης που το ανύψωσε. Στο διπλανό σχήµα, ανυψώνουµε τη µάζα m 
µε σταθερή ταχύτητα από το σηµείο Α στο Γ. Η εξωτερική δύναµη που ασκείται στο σώµα 
είναι ίση κατά µέτρο µε το βάρος του, F wεξ = , οπότε το έργο της θα είναι: 

FW F h w h m g h
εξ εξ= ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅ . 

Άρα στο σηµείο Γ η µάζα m έχει βαρυτική δυναµική ενέργεια : 
( )

.U m g hβαρ
Γ = ⋅ ⋅ . 

Η βαρυτική δυναµική ενέργεια αναφέρεται ως προς µια οριζόντια επιφάνεια απ' όπου 
µετράµε το ύψος και στην οποία θεωρούµε ότι έχει τιµή µηδέν. 

 

 

 

 

ii) Η βαρυτική δυναµική ενέργεια που έχει ένα σώµα σε κάποιο ύψος είναι ανεξάρτητη 
από τον δρόµο που ακολούθησε το σώµα για να βρεθεί στο συγκεκριµένο ύψος. Αυτό 
εξηγείται από το γεγονός ότι το έργο του βάρους w είναι ανεξάρτητο της διαδροµής, αλλά 
εξαρτάται µόνο από την υψοµετρική διαφορά της αρχικής και της τελικής θέσης του 
σώµατος. 

 
7) ∆υναµική ενέργεια παραµόρφωσης  

 
i) Ελαστική παραµόρφωση έχουµε όταν τα σώµατα επανέρχονται στην αρχική τους 
κατάσταση όταν πάψει να ασκείται η δύναµη που τα παραµόρφωσε. Για παράδειγµα, 
ελαστική παραµόρφωση παθαίνει το ελατήριο, το λάστιχο, το µπαλόνι, η µπάλα 
ποδοσφαίρου κ.λπ. 
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ii) Όταν ένα σώµα είναι ελαστικά παραµορφωµένο, έχει δυναµική ενέργεια ελαστικής 
παραµόρφωσης. 
 

8) Κινητική ενέργεια  
 
i) Κάθε σώµα που κινείται έχει κινητική ενέργεια. Η κινητική ενέργεια δίνεται από την 

σχέση: 21
2

E mκ υ= ⋅ ⋅ , όπου m η µάζα του σώµατος και υ η ταχύτητα του. 

 
ii) Μονάδα ενέργειας (κινητικής, δυναµικής κ.λ.π.) στο S.I. είναι το 1 Joule. 
 

9) Η µηχανική ενέργεια και η διατήρηση της  
 
i) Η µετατροπή της ενέργειας ενός σώµατος από κινητική σε βαρυτική δυναµική (ή 
αντίστροφα) γίνεται µέσω του έργου του βάρους του. Η µείωση της βαρυτικής 
δυναµικής ενέργειας ισούται µε το έργο του βάρους. 
 
ii) Μηχανική ενέργεια .µηχΕ ενός σώµατος ονοµάζουµε το άθροισµα της κινητικής και 
της δυναµικής ενέργειας που έχει το σώµα αυτό κάθε στιγµή, δηλαδή: . Uµηχ κΕ = +Ε . 
 
iii) Θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέργειας. 
Όταν σένα σώµα ή σύστηµα ασκούνται µόνο βαρυτικές ή ηλεκτρικές δυνάµεις λη 
δυνάµεις ελαστικής παραµόρφωσης, η µηχανική του ενέργεια διατηρείται σταθερή 

. ήµηχ σταθερΕ = . Για δύο θέσεις Α και Γ θα έχουµε: ( ) ( )
. .µηχ µηχ

Α ΓΕ = Ε . 
 

10) Ισχύς  
 
i) Η ισχύς είναι ένα µέγεθος το οποίο δείχνει πόσο γρήγορα παράγεται κάποιο έργο ή 
µετασχηµατίζεται κάποια µορφή ενέργειας. Η ισχύς (Ρ) ορίζεται ως το πηλίκο του έργου 
(W) που παράγεται ή της ενέργειας (Ε) που µετασχηµατίζεται διά του αντίστοιχου 

χρονικού διαστήµατος t. ∆ηλαδή: W EP P
t t

= ⇒ = . 

ii) Η ισχύς (Ρ), όπως και το W και ο χρόνος t, είναι µονόµετρο µέγεθος. Μονάδα 
µέτρησης της ισχύος στο ∆ιεθνές σύστηµα Μονάδων S.I. είναι το 1 Watt (βατ). Ισχύει: 

11
1
JW
s

= . Ισχύ 1W έχει µια µηχανή η οποία παράγει έργο 1J σε χρόνο 1s. Πολλαπλάσια 

του Watt είναι το 1kW=1000W=103W και τι 1MW=1.000.000W=106W. Για τους 
κινητήρες των αυτοκινήτων χρησιµοποιείται ως µονάδα ισχύος ο ίππος (1HP). Ισχύει: 
1HP=746W. 
 
iii) Για ένα όχηµα που κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ η ισχύς του κινητήρα του δίνεται 
από τη σχέση: .P Fκιν υ= ⋅  
Απόδειξη 

.
. .

F x xF F
t t

κιν
κιν κιν υ⋅∆ ∆

Ρ = ⇒ Ρ = ⋅ ⇒ Ρ = ⋅ , αφού x
t

υ ∆
= , διότι η κίνηση είναι 

ευθύγραµµη οµαλή. 
 
 
 


