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Βασική Θεωρία & Μεθοδολογία 

 

Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά. 

Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία για να οριστούν και να περιγραφούν 

πλήρως χρειάζεται να γνωρίζουμε μόνο το μέτρο τους, δηλαδή την αριθμητική τους 

τιμή και τη μονάδα μέτρησης. Μονόμετρα μεγέθη είναι το μήκος, η μάζα, ο χρόνος, 

η ενέργεια, η πυκνότητα, η θερμοκρασία, η ισχύς, το ηλεκτρικό φορτίο κ.ά. 

Διανυσματικά ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία για να οριστούν και να 

περιγραφούν πλήρως χρειάζεται να γνωρίζουμε και άλλες πληροφορίες εκτός από 

το μέτρο τους, όπως είναι το σημείο εφαρμογής τους, η διεύθυνση και η φορά, 

Διανυσματικά μεγέθη είναι η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η δύναμη, η μετατόπιση, η 

ροπή κ.ά. 

 

Κινήσεις 

Η κίνηση είναι μια χαρακτηριστική ιδιότητα της ύλης και παρατηρείται τόσο στον 

μικρόκοσμο όσο και στον μακρόκοσμο.  

Στον μικρόκοσμο π.χ. , ηλεκτρόνια κινούνται γύρω από τον πυρήνα, τα πρωτόνια και 

τα νετρόνια εκτελούν κινήσεις μέσα σε αυτόν, τα άτομα εκτελούν ταλαντώσεις 

γύρω από θέσεις ισορροπίας, αλλά και στα ρευστά έχουμε συνεχή κίνηση των 

μορίων. 

Στον μακρόκοσμο, η κίνηση είναι περισσότερο εμφανής, διαρκώς σώματα κινούνται 

γύρω μας, και στην πραγματικότητα οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στη Γη κινείται μαζί 

με αυτήν, όπως επίσης οι πλανήτες, οι κομήτες, τα αστέρια, οι γαλαξίες, τα πάντα 

στο σύμπαν κινούνται. 

Η κίνηση όμως είναι έννοια σχετική. Αυτό σημαίνει ότι στην ερώτηση «κινείται 

αυτό το σώμα;», οι απαντήσεις μπορεί να διαφέρουν από παρατηρητή σε 

παρατηρητή. Συνεπώς η κίνηση έχει άμεση σχέση με τον παρατηρητή που μελετά 

την κίνηση. Π.χ. εάν ρωτήσετε τον εαυτό σας αν η Γη κινείται, προφανώς θα 

απαντήσετε όχι. Ένας εξωγήινος μαθητής σε κάποιον άλλο πλανήτη που σας 

παρακολουθεί με τηλεσκόπιο θα απαντούσε ότι κινείστε, μιας και η ίδια η Γη 

κινείται. 
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Τροχιά ενός σώματος που κινείται είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις 

οποίες διέρχεται το σώμα. Αν η τροχιά είναι ευθεία, η κίνηση χαρακτηρίζεται ως 

ευθύγραμμη, ενώ αν η τροχιά είναι καμπύλη, η κίνηση χαρακτηρίζεται ως 

καμπυλόγραμμη. 

Μετατόπιση Δx : διανυσματικό μέγεθος που δείχνει πόσο έχει μετακινηθεί ένα 

σώμα από την αρχική του θέση. Μονάδα μέτρησης είναι το m (μέτρο), μιας και 

ουσιαστικά η μετατόπιση δηλώνει απόσταση.  

Υπολογίζεται από τη σχέση :     𝜟𝒙 = 𝒙𝝉𝜺𝝀 − 𝒙𝜶𝝆𝝌    

Διάστημα s : μονόμετρο μέγεθος που δείχνει πόση απόσταση έχει διανύσει ένα 

κινούμενο σώμα, δηλαδή με το μήκος της συνολικής διαδρομής. Μονάδα μέτρησης 

είναι το m. 

Η μετατόπιση και το διάστημα είναι δύο διαφορετικές έννοιες, αν και οι δύο 

υπολογίζουν απόσταση. Τα δύο αυτά μεγέθη ταυτίζονται μόνο όταν το κινητό 

εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση χωρίς να αλλάζει η κατεύθυνση του. 

Παράδειγμα (1) υπολογισμού μετατόπισης και διαστήματος. 

 

                      Χ΄   
𝛥𝑥
→          X  

 

                         -10  -9 -8 -7 -6  -5  -4  -3 -2  -1  0    1  2    3   4    5   6    7   8   9   10 

 

Έστω λοιπόν ότι ένα κινητό ξεκινά από ένα σημείο του άξονα χ΄χ με χ1=2m και 

καταλήγει σε ένα άλλο σημείο με χ2=-4m.  

Η μετατόπιση του Δx θα είναι : 𝛥𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 (τελική θέση – αρχική θέση) 

                                                    𝛥𝑥 = (−4) − (+2) 

        𝛥𝑥 = −4 − 2 

        𝛥𝑥 =  −6𝑚   με κατεύθυνση όπως φαίνεται στο 

σχήμα, το διάνυσμα της μετατόπισης είναι το κίτρινο βέλος.                        

Το πρόσημο (-) σημαίνει ότι το κινητό μετακινήθηκε προς τα πίσω τελικά, μετά την 

ολοκλήρωση όλης της κίνησής του, δηλαδή βρέθηκε πιο πίσω από την αρχική του 

θέση. 

 



Σημειώσεις Φυσικής                                                          Ά Λυκείου 
 

Δημήτριος Γ. Φαδάκης Σελίδα 4 
 

Το διάστημα του s θα είναι : 𝑠 = 6 + 12   𝑠 = 18𝑚  (Συνολικά) 

 

6 m μετακίνηση προς τα εμπρός.       12 m μετακίνηση προς τα πίσω. 

 

 

Παράδειγμα (2) υπολογισμού μετατόπισης και διαστήματος. 

 

Έστω ότι το σπίτι σας απέχει 100 m από την πλατεία της πόλης. 

 Αν ξεκινήσω από το σπίτι και φτάσω στην πλατεία, η μετατόπιση θα είναι 

100 m και το διάστημα επίσης 100 m. ( Συμπίπτουν διότι δεν άλλαξε η φορά 

κίνησης) 

 Αν ξεκινήσω από το σπίτι, φτάσω στην πλατεία και γυρίσω ξανά προς τα 

πίσω (προς το σπίτι) και φτάσω μέχρι το μέσο της διαδρομής, η μετατόπιση 

θα είναι 50 m ( γιατί τόσο απέχω από το σπίτι, την αρχική μου θέση) και το 

διάστημα θα είναι 150 m ( Δηλαδή τα συνολικά μέτρα που διένυσα). 

 Αν ξεκινήσω από το σπίτι, φτάσω στην πλατεία και στη συνέχεια επιστρέψω 

ξανά στο σπίτι, η μετατόπιση θα είναι 0 και το διάστημα θα είναι 200m. 

 

 

 

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση (Ε.Ο.Κ.) 

Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση όταν κινείται σε ευθεία γραμμή και σε 

ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα. Εναλλακτικά μπορούμε να πούμε ότι Ε.Ο.Κ. 

εκτελεί ένα σώμα όταν η ταχύτητα του παραμένει σταθερή σε μέτρο και 

κατεύθυνση. 

 

         Μετατόπιση σε m 

Σχέση που δίνει την ταχύτητα στην Ε.Ο.Κ. :   𝑢 =
𝛥𝑥

𝛥𝑡
 

         Χρονικό διάστημα σε s 

Η ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος, καθώς και παράγωγο, με μονάδα στο S.I. 

το 1 m/s.   
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Εξίσωση κίνησης στην Ε.Ο.Κ. :       𝛥𝑥 = 𝑢 ∙ 𝛥𝑡   

δηλαδή η εξίσωση της ταχύτητας λυμένη ως προς τη μετατόπιση. Η σχέση αυτή μερικές 

φορές όταν δεν υπάρχει αρχική θέση και αρχικός χρόνος (x0=0 και t0=0) γράφεται και 

ως :                    𝑥 = 𝑢 ∙ 𝑡  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: πάντα οι μονάδες θέλουν μετατροπή σε μονάδες S.I., έτσι ώστε να 

χρησιμοποιηθούν στους τύπους. Αν η ταχύτητα δίνεται σε km/h, μετασχηματίζεται 

σε m/s ως εξής :      𝑢 = 36𝑘𝑚
ℎ
→ 𝑢 = 36 ∙

1000

3600
→ 𝑢 = 10𝑚

𝑠
   

 

Γραφικές παραστάσεις στην Ε.Ο.Κ. 

 x=f(t) ~ Διάγραμμα θέσης-χρόνου/διαστήματος-χρόνου  

x           x΄ 

         

     ή 

                     

           x0                        θ 

                θ 

0            t         0 

 

Παρατηρούμε ότι το διάγραμμα θέσης-χρόνου (ή και διαστήματος χρόνου) είναι 

ευθεία γραμμή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων όταν x0=0 ή απλά ευθεία 

όταν x0≠0. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μεγέθη θέση και χρόνος είναι ανάλογα στην 

Ε.Ο.Κ., αλλά και επειδή το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα (πχ. σε 1 

s έχει διανύσει 10 m, σε 2 s έχει διανύσει 20 m κτλ.) 

S O S  Επίσης στο διάγραμμα x-t η κλίσης της ευθείας δείχνει την ταχύτητα του                                                                           

κινητού, μιας και από τα μαθηματικά : κλίση = εφθ = u 

Άρα, όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση της ευθείας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

ταχύτητα του κινητού. 
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Παράδειγμα  Ποιο σώμα θα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα; 

 

x 

 Μεγαλύτερη ταχύτητα θα έχει το σώμα (Α) 

διότι 

 (Α) (Β)              έχει μεγαλύτερη κλίση. 

      θΑ > θΒ  εφθΑ > εφθΒ κλίση(Α) > κλίση(Β)  

          θΑ      θΒ     άρα και uA>uB 

t 

 

 

 u=f(t) ~ Διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου 

u              u 

 

 

  ή  0           t 

 

0 t 

   όταν u>0      όταν u<0 

 

Η γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου είναι ευθεία που είναι παράλληλη στον 

άξονα του χρόνου, επειδή η ταχύτητα στην Ε.Ο.Κ. παραμένει συνεχώς σταθερή. 

S O S  Στο διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου το εμβαδόν που περικλείεται από τη 

γραφική παράσταση και τον άξονα του χρόνου είναι ίσο αριθμητικά με το διάστημα 

που έχει διανύσει το σώμα. 

 

 



Σημειώσεις Φυσικής                                                          Ά Λυκείου 
 

Δημήτριος Γ. Φαδάκης Σελίδα 7 
 

      u  

          Eμβαδόν = s = u1 ∙ t1 = β ∙ υ 

     u1 

 Ε 

  t1 t 

 

 

Μέση Ταχύτητα κινητού          𝑢𝜇 = 
𝑠

𝛥𝑡
 

Η μέση ταχύτητα είναι ΜΟΝΟΜΕΤΡΟ μέγεθος και η μονάδα της στο S.I. είναι το 

1m/s. 

Το μέγεθος αυτό μας δείχνει ουσιαστικά την ταχύτητα που θα είχε το σώμα αν εκτελούσε 

καθ’ όλη την διάρκεια της κίνησης του Ε.Ο.Κ. Επίσης, στην Ε.Ο.Κ. η μέση ταχύτητα 

συμπίπτει κάθε χρονική στιγμή με τη στιγμιαία ταχύτητα του κινητού. 

 

Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση 

Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση ονομάζεται η κίνηση ενός σώματος του 

οποίου η τροχιά είναι ευθεία γραμμή και η ταχύτητά του μεταβάλλεται με σταθερό 

ρυθμό. 

Αν το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται, τότε η κίνηση χαρακτηρίζεται ως 

επιταχυνόμενη, ενώ αν το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται, η κίνηση χαρακτρίζεται 

ως επιβραδυνόμενη. 

Επιτάχυνση α  :      𝛼 =
𝛥𝑢

𝛥𝑡
    ή     𝛼 =

𝑢𝜏𝜀𝜆−𝑢𝛼𝜌𝜒

𝑡𝜏𝜀𝜆−𝑡𝛼𝜌𝜒
 

Η επιτάχυνση α είναι διανυσματικό μέγεθος, έχει πάντοτε ίδια κατεύθυνση με το 

διάνυσμα Δu και αλλιώς ονομάζεται ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας. 

Μονάδα της επιτάχυνσης στο S.I. είναι το 1 𝒎 𝒔𝟐⁄ . 

Συνεπώς, ένα σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση όταν η επιτάχυνση του 

παραμένει σταθερή. 
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 Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση το διάνυσμα της ταχύτητας 

και το διάνυσμα της επιτάχυνσης έχουν την ίδια κατεύθυνση 

  

     
𝑢𝛼𝜌𝜒
→          

𝛼
→                

𝑢𝜏𝜀𝜆
→   

 

 

 

 Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση το διάνυσμα της 

ταχύτητας και το διάνυσμα της επιτάχυνσης έχουν αντίθετη κατεύθυνση. 

 

 

  
𝑢𝛼𝜌𝜒
→         

𝛼
→   

𝑢𝜏𝜀𝜆
→   

 

 

 

Χρονική εξίσωση ταχύτητας – Σχέση που δίνει την ταχύτητα στην ομαλά  

μεταβαλλόμενη κίνηση :       𝑢 = 𝑢0 ± 𝑎𝑡  

 

To + αφορά την επιταχυνόμενη κίνηση         Το – αφορά την επιβραδυνόμενη κίνηση 

Απόδειξη της σχέσης :    𝛼 =
𝛥𝑢

𝛥𝑡
   ↔ 

     𝛼 =
𝑢𝜏𝜀𝜆−𝑢𝛼𝜌𝜒

𝑡𝜏𝜀𝜆−𝑡𝛼𝜌𝜒
 ↔     

  𝑢𝜏𝜀𝜆 − 𝑢𝛼𝜌𝜒 = 𝛼(𝑡𝜏𝜀𝜆 − 𝑡𝛼𝜌𝜒)   ↔  

 (και αν tαρχ=0, όπως συνήθως) 

𝑢 = 𝑢0 + 𝑎𝑡       (uαρχ=u0) 

Αν ισχύει και u0=0 (δηλαδή όταν το σώμα είναι αρχικό ακίνητο, ξεκινάει από την 

ηρεμία) η σχέση απλοποιείται σε :   𝑢 = 𝑎𝑡 
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Εξίσωση κίνησης στην ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση – Σχέση που δίνει το  

διανυόμενο διάστημα S :              𝑥 = 𝑢0𝑡 ±
1

2
𝑎𝑡2  

 

To + αφορά την επιταχυνόμενη κίνηση         Το – αφορά την επιβραδυνόμενη κίνηση 

 

 Aν το σώμα ξεκινά από την ηρεμία, δηλαδή u0=0, η σχέση απλοποιείται σε :  

       𝑥 =
1

2
𝑎𝑡2  

 

Γραφικές παραστάσεις στην ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 

 

 x=f(t) ~ Διάγραμμα θέσης-χρόνου/διαστήματος-χρόνου 

   x       x 

 

 

 

     0    t   0              t 

         Επιταχυνόμενη κίνηση            Επιβραδυνόμενη κίνηση 

 

 u=f(t) ~ Διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου 

 u       u 

      ή         αν u0=0 

        u0 

          0      t  0              t 

Επιταχυνόμενη κίνηση 
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  u 

   u0                                                              Χρονική στιγμή όπου το κινητό σταματά (u=0). 

 

 

   0              t 

    Επιβραδυνόμενη κίνηση 

 

S O S  Στο διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου το εμβαδόν που περικλείεται από τη 

γραφική παράσταση και τον άξονα του χρόνου είναι ίσο αριθμητικά με το διάστημα 

που έχει διανύσει το σώμα. 

 

 α=f(t) ~ Διάγραμμα επιτάχυνσης – χρόνου. 

 

α                α   

 

      

 0          t 

  0    t 

     Επιταχυνόμενη κίνηση                                                   Eπιβραδυνόμενη κίνηση 

 

S O S  Στο διάγραμμα επιτάχυνσης – χρόνου το εμβαδόν που περικλείεται από τη 

γραφική παράσταση και τον άξονα του χρόνου είναι ίσο αριθμητικά με τη μεταβολή 

της ταχύτητας Δu που έχει διανύσει το σώμα. 
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Δυναμική σε μία διάσταση 

 

Δύναμη είναι η αλληλεπίδραση της ύλης. Μία δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα 

είναι δυνατό να το παραμορφώσει ή να του αλλάξει την κινητική του κατάσταση. 

Πάντα η δύναμη είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης δύο σωμάτων. 

Η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος και η μονάδα της στο S.I. είναι το 1 Ν. 

       
F
→ 

 

Συνισταμένη δύναμη ΣF ονομάζεται η δύναμη η οποία μπορεί να αντικαταστήσει 

δύο ή περισσότερες δυνάμεις (συνιστώσες) φέρνοντας το ίδιο αποτέλεσμα με 

αυτές. Είναι δηλαδή το διανυσματικό άθροισμα όλων των δυνάμεων που επιδρούν 

σε ένα σώμα (η ολική δύναμη Fολ που λέγαμε στο Γυμνάσιο). 

 

Υπολογισμός ΣF 

 Αν δύο συγγραμικές δυνάμεις ( δυνάμεις που βρίσκονται στον ίδιο φορέα, 

στην ίδια ευθεία) έχουν την ίδια φορά, είναι δηλαδή ομόρροπες, το μέτρο 

της συνισταμένης δύναμης ισούται με το άθροισμα των μέτρων των δυό 

δυνάμεων και φορά την ίδια με τις συνιστώσες δυνάμεις. 

             
𝐹1
→           

𝐹2
→        

𝛴𝐹
→  

 

 

𝛴𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2  

 

(Κανονικά οι δυνάμεις πρέπει να βρίσκονται στην ίδια ευθεία, δηλαδή να 

επικαλύπτονται, απλά σχεδιάζονται με αυτόν τον τρόπο για να ξεχωρίζουν 

και να τις διακρίνει ο μαθητής ευκολότερα.) 

 



Σημειώσεις Φυσικής                                                          Ά Λυκείου 
 

Δημήτριος Γ. Φαδάκης Σελίδα 12 
 

 Αν δύο συγγραμικές δυνάμεις έχουν αντίθετη φορά, είναι δηλαδή 

αντίρροπες, το μέτρο της συνισταμένης δύναμης ισούται με τη διαφορά των 

μέτρων των συνιστωσών δυνάμεων και φορά ίδια με τη δύναμη που έχει το 

μεγαλύτερο μέτρο. 

        
𝐹2
→             

𝛴𝐹
→         

𝐹1
→   

𝐹2
→      

𝛴𝐹
→              

𝐹1
→ 

 

         𝛴𝐹 = 𝐹1 − 𝐹2                                                   𝛴𝐹 = 𝐹2 − 𝐹1 

              Αν F1>F2               Aν F2>F1 

 

 Αν έχουμε περισσότερες από δύο συγγραμμικές δυνάμεις, προσθέτουμε 

όλες τις δυνάμεις που έχουν θετική φορά (ορίζοντας αυθαίρετα μία θετική 

φορά, συνήθως προς τα δεξιά) και αφαιρούμε τις δυνάμεις που έχουν 

αρνητική φορά. Το πρόσημο της συνισταμένης δύναμης που θα προκύψει 

θα μας δώσει και τη φορά της. 

 

      
𝐹4
→       

𝐹3
→                                 

𝐹2
→       

𝐹1
→                            (+) 

 

Η συνισταμένη των παραπάνω δυνάμεων προκύπτει αν προσθέσουμε 

διανυσματικά τις δυνάμεις αυτές. Έτσι έχουμε: 

𝛴𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐹1⃗⃗  ⃗ + 𝐹2⃗⃗  ⃗ + 𝐹3⃗⃗  ⃗ + 𝐹4⃗⃗  ⃗ 

Και θεωρώντας θετική φορά προς τα δεξιά, προκύπτει: 

𝛴𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 − 𝐹3 − 𝐹4 

Αν προσαρμόσουμε και τιμές στις δυνάμεις, πχ F1=10N, F2=8N, F3=9N και 

F4=12N, θα έχουμε: 

𝛴𝐹 = 10 + 8 − 9 − 12   ή   𝛴𝐹 = −3 𝑁 

To πρόσημο (-) δείχνει ότι η συνισταμένη δύναμη έχει αντίθετη φορά από 

αυτή που ορίσαμε ως θετική, δηλαδή έχει φορά προς τα αριστερά. Το μέτρο 

της ΣF ισούται με 3 Ν. 

 

 



Σημειώσεις Φυσικής                                                          Ά Λυκείου 
 

Δημήτριος Γ. Φαδάκης Σελίδα 13 
 

Νόμοι του Νεύτωνα 

 

Αδράνεια είναι η ιδιότητα που έχουν τα σώματα να αντιστέκονται στη 

μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης. Το φαινόμενο παρατηρείται όταν 

πχ ένα αυτοκίνητο φρενάρει και οι επιβάτες του κινούνται προς τα εμπρός, 

αφού οι επιβάτες θέλουν να διατηρήσουν σταθερή την κινητική τους 

κατάσταση λόγω αδράνειας, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να κινούνται προς 

τα εμπρός. Μέτρο της αδράνεια είναι η μάζα του σώματος. 

 

1ος Νόμος Νεύτωνα :  Αν σε ένα σώμα η συνισταμένη των δυνάμεων είναι 

ίση με μηδέν (ΣF=0) ή αν δεν ασκούνται καθόλου δυνάμεις, τότε το σώμα ή 

ηρεμεί (παραμένει ακίνητο) ή κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. 

Όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα ισούται με 

μηδέν, λέμε ότι το σώμα ισορροπεί.  

Άρα, εκφράσεις όπως «ηρεμία», «ακινησία», «ισορροπία», «σταθερή 

ταχύτητα», «ευθύγραμμη ομαλή κίνηση», θα συνεπάγονται αυτομάτως ότι 

ΣF=0. 

 

2ος Νόμος Νεύτωνα (Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής) :  

 Αν σε ένα σώμα ασκείται μία δύναμη ή μία συνισταμένη δυνάμεων, το 

σώμα αυτό θα εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση (επιταχυνόμενη ή 

επιβραδυνόμενη). Επίσης η επιτάχυνση 𝛼  που αποκτά το σώμα είναι 

ανάλογη με τη συνισταμένη δύναμη. Ισχύει δηλαδή: 

𝛴𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑚𝑎  

 

Με λίγα λόγια, όποια μεταβολή «παθαίνει» η συνισταμένη δύναμη, 

αντίστοιχη μεταβολή «θα πάθει» και η επιτάχυνση. 
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Χρήσιμα συμπεράσματα από τη διερεύνηση της σχέσης 

 𝜮𝑭⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝒎�⃗⃗�  

1. Αν η συνισταμένη των δυνάμεων ισούται με μηδέν, τότε και 

η επιτάχυνση θα είναι ίση με μηδέν, δηλαδή το σώμα θα 

εκτελεί Ε.Ο.Κ. Ουσιαστικά προκύπτει ο 1ος νόμος του 

Νεύτωνα. 

2. Η επιτάχυνση και η  συνισταμένη δύναμη έχουν την ίδια 

κατεύθυνση. Συνεπώς, αν η συνισταμένη δύναμη έχει την 

ίδια φορά με την ταχύτητα του σώματος, τότε και η 

επιτάχυνση θα έχει την ίδια φορά με την ταχύτητα, οπότε η 

κίνηση είναι επιταχυνόμενη. Αν η συνισταμένη δύναμη έχει 

αντίθετη φορά από την ταχύτητα, τότε και η επιτάχυνση θα 

έχει αντίθετη φορά από την ταχύτητα, οπότε η κίνηση θα 

είναι επιβραδυνόμενη. 

3. Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται ένα σώμα 

είναι σταθερή, τότε και η επιτάχυνση που θα αποκτήσει 

είναι σταθερή. Συνεπώς, το σώμα θα εκτελεί ομαλά 

μεταβαλλόμενη κίνηση. 

4. Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το σώμα 

μεταβάλλεται, θα μεταβάλλεται και η επιτάχυνση του 

σώματος. Στην περίπτωση αυτή η κίνηση είναι απλά 

μεταβαλλόμενη και δε θα μας απασχολήσει σε ασκήσεις. 

 

 

Βάρος ενός σώματος ονομάζεται η δύναμη που δέχεται το σώμα από τη Γη ή από 

τον κάθε πλανήτη. Η μονάδα του στο S.I. είναι το 1 Ν (και όχι το 1 kg που είναι 

μονάδα μάζας) και το μέτρο του υπολογίζεται από τη σχέση:   

𝛣 = 𝑚𝑔   ή    𝑊 = 𝑚𝑔      με      g=9.81m/s2≈10m/s2 

Το βάρος είναι μια κατακόρυφη δύναμη και έχει φορά προς το κέντρο της Γης. 

Επίσης, μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο πάνω στην επιφάνεια της Γης, ενώ 

μειώνεται με την αύξηση του ύψους. 
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Ελεύθερη πτώση σώματος 

Ένα σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση όταν το αφήσουμε να πέσει από κάποιο ύψος 

(χωρίς αρχική ταχύτητα) και κατά τη διάρκεια της κίνησής του ασκείται σε αυτό 

μόνο το βάρος του, το οποίο θεωρείται σταθερό. 

 

Ουσιαστικά η ελεύθερη πτώση είναι μία ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 

χωρίς αρχική ταχύτητα, έχοντας συνεχώς σταθερή επιτάχυνση που ισούται με g. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλα τα σώματα, ανεξάρτητα από τη μάζα τους, αν αφεθούν 

ταυτόχρονα από το ίδιο ύψος, θα φτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος, δηλαδή θα 

χρειαστούν τον ίδιο χρόνο για να διανύσουν το ύψος αυτό. 

 

 

Σχέσεις της ελεύθερης πτώσης :  𝑠 =
1

2
𝑔𝑡2    και    𝑢 = 𝑔𝑡 

Υπολογισμός διανυόμενου διαστήματος Υπολογισμός ταχύτητας σε μια    

χρονική στιγμή 

Προσοχή : Ένα σώμα που εκτοξεύεται προς τα κάτω ή προς τα πάνω, προφανώς 

δεν εκτελεί ελεύθερη πτώση , αφού με την εκτόξευση δίνουμε αρχική ταχύτητα στο 

σώμα. Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποιούμε τους τύπους ομαλά επιταχυνόμενης 

κίνησης με επιτάχυνση α=g. 

Δηλαδή:    𝑠 = 𝑢0𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2  και   𝑢 = 𝑢0 − 𝑔𝑡    

Για εκτόξευση προς τα πάνω, αφού το σώμα εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση,  με το 

βάρος να αντιτίθεται στην κίνηση. 

 

Και :   𝑠 = 𝑢0𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2  και   𝑢 = 𝑢0 + 𝑔𝑡    

Για εκτόξευση προς τα κάτω, αφού το σώμα εκτελεί επιταχυνόμενη κίνηση, με το 

βάρος να έχει τη φορά της κίνησης. 

 

Αν το σώμα διανύει όλο το ύψος h από το 

οποίο αφήνεται, ο τύπος γράφεται και 

𝒉 =
𝟏

𝟐
𝒈𝒕𝟐 
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Δυναμική στο επίπεδο 

Όταν έχουμε δύο δυνάμεις οι οποίες δεν είναι συγγραμικές, δηλαδή οι διευθύνσεις 

τους σχηματίζουν γωνία φ, η συνισταμένη τους υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον 

κανόνα του παραλληλογράμμου. 

 𝐹2⃗⃗  ⃗                                               𝛴𝐹  

 

 φ  

    𝐹1⃗⃗  ⃗ 

Ουσιαστικά δηλαδή η συνισταμένη ΣF είναι η διαγώνιος του παραλληλογράμμου 

που σχηματίζεται. Έτσι σχεδιάζουμε την ΣF δύο δυνάμεων στο επίπεδο, το μέτρο 

όμως της συνισταμένης θα μάθουμε να το υπολογίζουμε σε επόμενες τάξεις. 

Αυτό όμως που μπορούμε από τις γνώσεις του Γυμνασίου να υπολογίζουμε, είναι το 

μέτρο και την κατεύθυνση της συνισταμένης δύο κάθετων δυνάμεων, δύο 

δυνάμεων δηλαδή που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90°.  

    𝐹2⃗⃗  ⃗                                                 𝛴𝐹  

 

 90°           θ 

 𝐹1⃗⃗  ⃗ 

Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης προκύπτει από την εφαρμογή του 

Πυθαγορείου θεωρήματος σε ένα από τα δύο ορθογώνια τρίγωνα που 

σχηματίζονται, δηλαδή ισχύει :  

𝜮𝑭 = √𝑭𝟏
𝟐 + 𝑭𝟐

𝟐 

Σε ένα διανυσματικό μέγεθος όμως πρέπει να υπολογίζουμε και την κατεύθυνση. Η 

κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης προσδιορίζεται από τη γωνία που 

σχηματίζει το διάνυσμα της με μία από τις δύο συνιστώσες της (στο σχήμα έχει 

σχεδιαστεί η γωνία θ) και συγκεκριμένα με την εφαπτομένη της γωνίας αυτής. 

𝜺𝝋𝜽 =
𝑭𝟐
𝑭𝟏
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Πολλές φορές όμως στη Φυσική, πρέπει να κάνουμε και το αντίστροφο, δηλαδή να 

αναλύσουμε μία δύναμη σε δύο συνιστώσες. Αυτό το κάνουμε για να έχουμε 

πάντα τις δυνάμεις που μελετούμε σε δύο άξονες, τον x΄x και τον y’y, ώστε να 

μπορούμε να «δουλέψουμε» ευκολότερα. 

        y y 

 𝐹𝑦⃗⃗  ⃗ 𝐹  

 θ  θ 

x’ x     x’ 𝐹𝑥⃗⃗  ⃗ x 

       y’                                                                               y’ 

 

Οι συνιστώσες δυνάμεις Fx και  Fy  υπολογίζονται με τη χρήση τριγωνομετρίας: 

 𝜂𝜇𝜃 =
𝛼𝜋έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄

𝜐𝜋𝜊𝜏𝜀ί𝜈𝜊𝜐𝜎𝛼
=
𝐹𝑦

𝐹
     ή    (με χιαστί)    𝑭𝒚 = 𝑭𝜼𝝁𝜽 

 

 𝜎𝜐𝜈𝜃 =
𝜋𝜌𝜊𝜎𝜅𝜀ί𝜇𝜀𝜈𝜂

𝜐𝜋𝜊𝜏𝜀ί𝜈𝜊𝜐𝜎𝛼
=
𝐹𝑥

𝐹
    ή   (με χιαστί)     𝑭𝒙 = 𝑭𝝈𝝊𝝂𝜽 

 

 

Το ίδιο μπορούμε να το κάνουμε και με περισσότερες από δύο δυνάμεις. Πάντα 

θέλουμε οι δυνάμεις να βρίσκονται πάνω στους άξονες x΄x και y’y. Εξαιρετικά 

σημαντικό και χρήσιμο είναι η εφαρμογή των παραπάνω σε κεκλιμένο επίπεδο. 

 

 

�⃗⃗�  

 

 

 �⃗⃗⃗�                             θ 
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Έστω λοιπόν ότι έχουμε ένα σώμα σε κεκλιμένο επίπεδο. Οι δυνάμεις που 

ασκούνται σε αυτό είναι η κάθετη αντίδραση του δαπέδου Ν και το βάρος  W. Από 

τις δύο αυτές δυνάμεις, αυτή που δε βρίσκεται πάνω σε κάποιο άξονα είναι το 

βάρος W και θέλει ανάλυση στις δύο συνιστώσες Wx και Wy. 

 

�⃗⃗�  

             𝑊𝑥⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

       θ                                                                     

                                                   𝑊𝑦⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                            

 �⃗⃗⃗�                                

 

Στα κεκλιμένα επίπεδα, η γωνία θ του επιπέδου συμπίπτει με τη γωνία που 

σχηματίζει το διάνυσμα του W με το διάνυσμα του Wy (σημειωμένη με βέλος). 

 

Συνεπώς ο υπολογισμός των συνιστωσών Wx και Wy θα γίνεται ως εξής : 

𝜂𝜇𝜃 =
𝛼𝜋έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄

𝜐𝜋𝜊𝜏𝜀ί𝜈𝜊𝜐𝜎𝛼
=
𝑊𝑥

𝑊
     ή    (με χιαστί)    𝑾𝒙 = 𝑾𝜼𝝁𝜽 

 

𝜎𝜐𝜈𝜃 =
𝜋𝜌𝜊𝜎𝜅𝜀ί𝜇𝜀𝜈𝜂

𝜐𝜋𝜊𝜏𝜀ί𝜈𝜊𝜐𝜎𝛼
=
𝑊𝑦

𝑊
    ή   (με χιαστί)     𝑾𝒚 = 𝑾𝝈𝝊𝝂𝜽 

 

Επίσης παρατηρούμε ότι η μόνη δύναμη που κατεβάζει το σώμα είναι η Wx, 

συνεπώς είναι και η μόνη που του προσδίδει επιτάχυνση (το σώμα θα εκτελεί ομαλά 

επιταχυνόμενη κίνηση κατερχόμενο). Άρα ο θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής θα 

εφαρμοζόταν ως εξής: 

𝜮𝑭𝒙 = 𝒎𝒂   ή     𝑾𝒙 = 𝒎𝒂   ή    𝑾𝜼𝝁𝜽 = 𝒎𝒂   ή   𝒎𝒈𝜼𝝁𝜽 = 𝒎𝒂   ή   𝜶 = 𝒈𝜼𝝁𝜽 

 

Η παραπάνω σχέση μας δίνει την πληροφορία ότι τελικά η επιτάχυνση που αποκτά 

το σώμα στο κεκλιμένο επίπεδο εξαρτάται ΜΟΝΟ από τη κλίση του επιπέδου (γωνία 

θ). 
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Ισορροπία ομοεπίπεδων δυνάμεων 

Ένα σώμα θα λέμε ότι ισορροπεί όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται 

σε αυτό ισούται με μηδέν. 

 

Συνθήκη ισορροπίας      𝜮�⃗⃗� = 𝟎   

 

Όταν στο σώμα ασκούνται πολλές δυνάμεις η συνθήκη ισορροπίας γίνεται :     

𝜮𝑭𝒙 = 𝟎    𝜿𝜶𝜾    𝜮𝑭𝒚 = 𝟎 

 

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η έννοια της ισορροπίας ενός σώματος περιλαμβάνει 

όχι μόνο την ακινησία, αλλά και την περίπτωση της κίνησης με σταθερή ταχύτητα. 

 

 

 

Τριβή – Ο νόμος της τριβής 

Όταν ένα σώμα ολισθαίνει (γλιστράει) πάνω σε μία επιφάνεια, υπάρχει μία δύναμη 

στο σώμα που αντιστέκεται στην κίνησή του. Η δύναμη αυτή λέγεται τριβή ή τριβή 

ολίσθησης. 

Η τριβή ολίσθησης υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:  

𝜯 = 𝝁𝜨 

όπου,  

μ ένας καθαρός αριθμός (χωρίς μονάδες μέτρησης) που εκφράζει την εξάρτηση της 

τριβής από τη φύση των επιφανειών και ονομάζεται συντελεστής τριβής ολίσθησης.  

και Ν η κάθετη αντίδραση του δαπέδου, με την οποία η τριβή ολίσθησης είναι 

μεγέθη ανάλογα. 

Τα παραπάνω αποτελούν το νόμο της τριβής ολίσθησης. 
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Έστω ότι ένα σώμα βρίσκεται σε ένα μη λείο (τραχύ) οριζόντιο επίπεδο και 

επιδρούμε πάνω του μια δύναμη F, της οποίας μπορούμε να μεταβάλλουμε την 

τιμή. 

          �⃗⃗�  

 

 𝐹  

 �⃗�  

 

�⃗⃗⃗�  

 Αν η τιμή της δύναμης F είναι μικρότερη από την τιμή της τριβής Τα, 

παρατηρούμε ότι το σώμα παραμένει ακίνητο, δηλαδή στατικό, γι’ αυτό και 

η δύναμη Τ στην περίπτωση αυτή ονομάζεται στατική τριβή.  

 Αν αρχίσουμε να αυξάνουμε τη δύναμη F, θα παρατηρήσουμε ότι σε κάποια 

στιγμή το σώμα μόλις θα αρχίσει να ολισθαίνει (γλιστράει) πάνω στο 

επίπεδο. Τη στιγμή αυτή η στατική τριβή έχει πάρει τη μέγιστη τιμή της και 

λέγεται οριακή τριβή. 

 Όταν το σώμα αρχίσει να ολισθαίνει στο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα, η 

τριβή είναι μικρότερη της οριακής τριβής και τότε έχουμε την τριβή 

ολίσθησης. 

 

Συμπερασματικά για την τριβή ισχύει ότι :  

 

Η στατική τριβή δεν έχει συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή της κυμαίνεται από μηδέν έως 

τη τιμή της οριακής τριβής. Επιπλέον η τιμή της τριβής ολίσθησης είναι μικρότερη 

από την οριακή τριβή. 

 

 Δηλαδή :   0  Tστατ  Tορ             και          T  Tορ 
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Έργο – Ενέργεια – Διατήρηση της ενέργειας 

Έργο δύναμης είναι το φυσικό μέγεθος που εκφράζει την ενέργεια που 

μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο ή την ενέργεια που μετατρέπεται από μία 

μορφή σε μία άλλη μέσω της δύναμης αυτής. 

Όταν μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα και το κινεί, είναι σταθερή καθ’ όλη τη 

διάρκεια της κίνησης και  η διεύθυνση της δύναμης και της μετατόπισης του 

σημείου εφαρμογής είναι ομόρροπες, το έργο της δύναμης F δίνεται από τη σχέση : 

𝑾𝑭 = 𝑭 ∙ 𝒙 

Όπου F το μέτρο της δύναμης και x η μετατόπιση του σημείου εφαρμογής της 

δύναμης κατά τη διεύθυνσή της. 

Το έργο δύναμης W είναι μονόμετρο μέγεθος και όπως όλες οι ενέργειες έχει 

μονάδα μέτρησης στο S.I. το 1 J (Joule). 

 

Σε περίπτωση που η διεύθυνση της δύναμης και της μετατόπισης του σημείου 

εφαρμογής δεν είναι ομόρροπες, η σχέση που δίνει το έργο δύναμης είναι :  

𝑾𝑭 = 𝑭 ∙ 𝒙 ∙ 𝝈𝝊𝝂𝜽 

 

                                   𝐹𝑦⃗⃗  ⃗                       𝐹  

                                                     θ  

                                                             𝐹𝑥⃗⃗  ⃗ 

 

                                                            x (μετατόπιση του σώματος) 

  

Από την προηγούμενη σχέση και λόγω του συνθ, συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν 

διάφορες περιπτώσεις έργου, που εξαρτώνται από τη γωνία που σχηματίζει η 

δύναμη με τη διεύθυνση κίνησης του σώματος. Οι περιπτώσεις εξετάζονται 

παρακάτω : 
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 Αν συνθ=0, δηλαδή όταν θ=90° (η δύναμη δηλαδή είναι 

συνεχώς  κάθετη στη μετατόπιση του σώματος), το έργο 

θα ισούται και αυτό με μηδέν. 

 

 Αν 0 ≤ θ < 90°, τότε και συνθ > 0, συνεπώς το έργο θα 

είναι θετικό. Θετικό έργο σημαίνει ότι προσφέρεται 

ενέργεια στο σώμα μέσω της δύναμης F , ή πιο απλά ότι η 

δύναμη F «βοηθάει» το σώμα να κινηθεί. 

 

 

 Αν 90° < θ ≤ 180°, τότε και συνθ < 0, συνεπώς το έργο θα 

είναι αρνητικό. Αρνητικό έργο σημαίνει ότι αφαιρείται 

ενέργεια από το σώμα μέσω της δύναμης F, ή πιο απλά ότι 

η δύναμη F «εμποδίζει» το σώμα από το να κινηθεί. 

 

Το έργο της συνισταμένης ΣF πολλών συνιστωσών δυνάμεων για μια μετατόπιση x 

ισούται με το άθροισμα των έργων των δυνάμεων αυτών. 

𝑊𝛴𝐹 = 𝑊𝐹1 +𝑊𝐹2 +𝑊𝐹3 +⋯ 

 

 

Σημαντικό   Το έργο δύναμης (είτε είναι μεταβλητή, είτε σταθερή), 

μπορεί να υπολογιστεί και από το εμβαδόν που περικλείεται από τη 

γραφική παράσταση και τον άξονα των θέσεων x σε διάγραμμα F-x. 

F 

 

 

 E=W 

 

0 x 
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Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε.) 

Στη Φυσική συνήθως δε μας αρέσει να «μπλέκουμε» με το περίπλοκο μέγεθος που 

λέγεται χρόνος ή τουλάχιστον δεν το επιδιώκουμε αν δε μας ζητείται ή δεν 

αναφέρεται ο χρόνος στην άσκηση. 

 

Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα ενεργειακά εργαλεία, ένα εκ των οποίων είναι και το 

Θ.Μ.Κ.Ε. Συνήθως το χρησιμοποιούμε όταν σε κάποια άσκηση μας ζητείται κάποια 

ταχύτητα ή το διανυόμενο διάστημα, για να μεταβεί το σώμα από μια αρχική θέση 

σε μια τελική θέση. Η διατύπωση του είναι η εξής : 

 

Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώματος είναι ίση με το αλγεβρικό 

άθροισμα (με τα πρόσημά τους δηλαδή) των έργων των δυνάμεων που ασκούνται 

πάνω του ή ισοδύναμα, η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώματος είναι 

ίση με το έργο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε αυτό. 

𝜟𝜥 = 𝑾𝑭𝟏 +𝑾𝑭𝟐 +𝑾𝑭𝟑 +⋯         ή        𝜟𝜥 = 𝑾𝜮𝑭 

 

𝑲𝝉𝜺𝝀 −𝜥𝜶𝝆𝝌 = 𝑾𝑭𝟏 +𝑾𝑭𝟐 +𝑾𝑭𝟑 +⋯    ή     𝑲𝝉𝜺𝝀 −𝜥𝜶𝝆𝝌 = 𝑾𝜮𝑭 

 

Θυμίζω ότι η κινητική ενέργεια δίνεται από τη σχέση: 

𝜥 =
𝟏

𝟐
𝒎𝒖𝟐 

 

Προφανώς όταν το σώμα ξεκινάει από την ηρεμία, δηλαδή χωρίς αρχική 

ταχύτητα, θα σβήνουμε την Καρχ και όταν το σώμα τελικά σταματά θα 

σβήνουμε την Κτελ. Επίσης θα σβήνουμε τα έργα που είναι μηδενικά 

(αυτά δηλαδή που είναι κάθετα στην κίνηση του σώματος και θα 

βάζουμε με το πρόσημό τους τα αρνητικά έργα δυνάμεων που 

αντιστέκονται στην κίνηση του. 
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Απόδειξη του Θ.Μ.Κ.Ε. 

Έστω ότι αφήνουμε ένα σώμα μάζας m να πέσει ελεύθερα από ύψος h. Αφού το 

σώμα θα εκτελέσει ελεύθερη πτώση η μόνη δύναμη που είναι υπεύθυνη για την 

κίνησή του είναι το βάρος W του σώματος. Συνεπώς το έργο του βάρους είναι αυτό 

που «αποθηκεύεται» στο σώμα, με τη μορφή κινητικής ενέργειας. 

 m 

 

 �⃗⃗⃗�         h 

 

 

Tο έργο του βάρους είναι θετικό (έχει την ίδια κατεύθυνση με την κίνηση του 

σώματος) και θα ισούται για τη μετάβασή του στο έδαφος με : 

 

𝑾𝒘 = 𝑾 ∙ 𝒉     ή        𝑾𝒘 = 𝒎𝒈𝒉 

 

Χρησιμοποιώντας όμως και τους τύπους της ελεύθερης πτώσης, η σχέση γίνεται : 

 

𝑾𝒘 = 𝒎𝒈𝒉 = 𝒎𝒈
𝟏

𝟐
𝒈𝒕𝟐 =

𝟏

𝟐
𝒎𝒈𝟐𝒕𝟐 =

𝟏

𝟐
𝒎(𝒈𝒕)𝟐 =

𝟏

𝟐
𝒎𝒖𝟐 = 𝑲𝝉𝜺𝝀 

 

Και επειδή Καρχ=0 (το σώμα ξεκινά χωρίς αρχική ταχύτητα), 

παρατηρούμε ότι όντως η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ισούται με 

το έργο κάθε  δύναμης που είναι υπεύθυνη για την κίνησή του.  
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Βαρυτική δυναμική ενέργεια 

Βαρυτική δυναμική ενέργεια έχει ένα σώμα όταν βρίσκεται σε ύψος h πάνω από 

την επιφάνεια της Γης. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια είναι αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης του σώματος και της Γης και η τιμή της εξαρτάται από την 

απόσταση του σώματος από αυτήν. 

Η σχέση που δίνει τη βαρυτική δυναμική ενέργεια είναι η:     𝑼 = 𝒎𝒈𝒉 

Όπου :          m η μάζα του σώματος 

      g η επιτάχυνση της βαρύτητας 

      h το ύψος από το έδαφος 

Όπως όλες οι ενέργειες είναι μονόμετρο μέγεθος, με μονάδα στο S.I. το 1 J. 

Επίσης η βαρυτική δυναμική ενέργεια εξαρτάται μόνο από την αρχική και την τελική 

θέση που θα βρεθεί το σώμα και όχι από τη διαδρομή που θα ακολουθήσει. 

 

Μηχανική ενέργεια 

 

Μηχανική ενέργεια ενός σώματος ονομάζεται το άθροισμα της δυναμικής και της 

κινητικής του ενέργειας. Δηλαδή:     𝜠𝝁𝜼𝝌 = 𝜥+ 𝑼 

 

Συντηρητικές ονομάζονται οι δυνάμεις που συντηρούν τη μηχανική ενέργεια, 

δηλαδή αυτές που εξαιτίας τους δεν αυξάνεται, ούτε ελαττώνεται η μηχανική 

ενέργεια. Οι δυνάμεις αυτές μετατρέπουν τη δυναμική ενέργεια του σώματος σε 

κινητική και αντίστροφα, με αποτέλεσμα το άθροισμα της δυναμικής και της 

κινητικής ενέργειας να παραμένει σταθερό. Συντηρητικές δυνάμεις είναι το βάρος, 

οι ηλεκτρικές δυνάμεις και οι δυνάμεις ελαστικής παραμόρφωσης. 

Οι συντηρητικές δυνάμεις έχουν τις εξής ιδιότητες: 

 το έργο τους δεν εξαρτάται από την τροχιά του σώματος, αλλά μόνο από την 

αρχική και την τελική θέση. 

 Το έργο τους σε μια κλειστή διαδρομή ισούται με μηδέν. 
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Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας – Α.Δ.Μ.Ε. 

Η μηχανική ενέργεια ενός σώματος ή ενός συστήματος σωμάτων 

παραμένει σταθερή όταν οι δυνάμεις που δρουν σε αυτό είναι όλες 

συντηρητικές ή δρουν και μη συντηρητικές δυνάμεις που το έργο τους 

ισούται με μηδέν. 

 

Μετατροπές ενέργειας στην ελεύθερη πτώση 

Εάν αφήσουμε ένα σώμα να εκτελέσει ελεύθερη πτώση από κάποιο ύψος, τη στιγμή 

που το αφήνουμε από το χέρι μας θα έχει μέγιστη δυναμική ενέργεια (αφού 

βρίσκεται στο ανώτερο ύψος) και καθόλου κινητική ενέργεια (αφού δεν έχει αρχική 

ταχύτητα). Συνεπώς όλη η μηχανική ενέργεια θα είναι ουσιαστικά βαρυτική 

δυναμική.  

Όταν αρχίσει να πέφτει έχουμε μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε κινητική, 

αφού το σώμα έχει αρχίσει να «χάνει» ύψος και ταυτόχρονα να αυξάνει ταχύτητα, 

άρα η δυναμική αρχίζει να μειώνεται και η κινητική να αυξάνεται. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της κίνησης όμως το άθροισμα της δυναμικής και της κινητικής παραμένει 

συνεχώς σταθερό. 

Λίγο πριν χτυπήσει στο έδαφος, οριακά πριν την κρούση, το σώμα έχει μέγιστη 

κινητική ενέργεια (η οποία ισούται με τη δυναμική ενέργεια στην αρχή της κίνησης) 

και καθόλου δυναμική, αφού δεν απέχει κάποια απόσταση από το έδαφος. 

 

 

Με εφαρμογή τύπων, το Α.Δ.Μ.Ε. γίνεται : 

𝛦𝜇𝜂𝜒(𝛼𝜌𝜒) = 𝛦𝜇𝜂𝜒(𝜏𝜀𝜆)     ή        𝛫𝛼𝜌𝜒 + 𝑈𝛼𝜌𝜒 = 𝛫𝜏𝜀𝜆 + 𝑈𝜏𝜀𝜆 

 

Αρκετές φορές κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω μεγέθη είναι 0, αρά θα τα 

σβήνουμε από τους τύπους του Α.Δ.Μ.Ε. 
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Παράδειγμα εφαρμογής Α.Δ.Μ.Ε. : 

Έστω ότι ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος h=20m. Να υπολογίσετε με τι 

ταχύτητα το σώμα θα χτυπήσει στο έδαφος. 

 m (A) 

 

 

h 

 m 

 (B) 

Στο σώμα ασκείται μόνο το βάρος του, το οποίο είναι συντηρητική δύναμη, 

συνεπώς η μηχανική ενέργεια θα διατηρείται σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της 

κίνησης. Αρά μπορούμε να εφαρμόσουμε Α.Δ.Μ.Ε. : 

 

𝛦𝜇𝜂𝜒(𝛼𝜌𝜒) = 𝛦𝜇𝜂𝜒(𝜏𝜀𝜆) 

𝛫𝛼𝜌𝜒 + 𝑈𝛼𝜌𝜒 = 𝛫𝜏𝜀𝜆 + 𝑈𝜏𝜀𝜆 

𝑈𝐴 = 𝐾𝐵 

𝑚𝑔ℎ =
1

2
𝑚𝑢2             

𝑔ℎ =
1

2
𝑢2 

𝑢2 = 2𝑔ℎ 

𝑢 = √2𝑔ℎ 

𝑢 = √2 ∙ 10 ∙ 20 

𝑢 = √400 

𝑢 = 20  𝑚 𝑠⁄  

Παρατηρήστε ότι με μοναδικό δεδομένο το ύψος h, υπολογίσαμε την ταχύτητα με 

την οποία φτάνει το σώμα στο έδαφος!!  

Όμως Καρχ=0 αφού το σώμα 

αφήνεται χωρίς αρχική ταχύτητα 

και Uτελ=0 αφού το σώμα δε 

βρίσκεται σε κάποιο ύψος από 

το έδαφος. 
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 Τα ενεργειακά εργαλεία Α.Δ.Μ.Ε. και Θ.Μ.Κ.Ε. τα χρησιμοποιούμε όταν 

δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις χρονικές εξισώσεις λόγω έλλειψης 

δεδομένων, συνήθως για μεταβάσεις των σωμάτων από μια θέση σε μια 

άλλη. 

 Για κατακόρυφες κινήσεις ή κινήσεις που γίνονται από κάποιο ύψος χωρίς 

τριβές και δυνάμεις αντιστάσεις (μη συντηρητικές), συνήθως 

χρησιμοποιείται το Α.Δ.Μ.Ε., αλλά και το Θ.Μ.Κ.Ε. 

 Σε οριζόντιες κινήσεις, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες, χωρίς κανένα 

περιορισμό, χρησιμοποιούμε το Θ.Μ.Κ.Ε., αφού πρώτα έχουμε καθορίσει 

και σχεδιάσει στο σχήμα μας τις δυνάμεις που επιδρούν στο σώμα. 

 

Ισχύς μηχανής P 

Ισχύς Ρ μια μηχανής ονομάζεται το πηλίκο του έργου W που παράγει η μηχανή σε 

μια χρονική διάρκεια Δt προς τη χρονική αυτή διάρκεια. Δηλαδή: 

𝑷 =
𝑾

𝜟𝒕
 

Η μονάδα μέτρησης ισχύος στο S.I. είναι το 1 W (Watt). 

 

H ισχύς εκφράζει το ρυθμό με τον οποίο μια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε μία 

άλλη, μιας και οι μηχανές εκτελούν ενεργειακές μετατροπές. 

 

 

Αν ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα, και μια σταθερή δύναμη F έχει την 

κατεύθυνση της ταχύτητας, η ισχύς της δύναμης αυτής μπορεί να υπολογιστεί και 

από τη σχέση :  

𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑢 


