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Εηζαγωγή



• Φπζηθό κέγεζνο νλνκάδεηαη θάζε πνζόηεηα

πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί.

• Μέηξεζε νλνκάδεηαη ε ζύγθξηζε ελόο

κεγέζνπο κε έλα άιιν νκνεηδέο κέγεζνο πνπ ην

νλνκάδνπκε κνλάδα κέηξεζεο.



• (Θεκειηώδεο κέγεζνο)

• ύκβνιν : t

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1s (δεπηεξόιεπην)

• Άιιεο κνλάδεο κέηξεζεο : 

 1min (ιεπηό)

1min=60s

 1h (ώξα)

1h=60min

1h=60*60=3600s



• (Θεκειηώδεο κέγεζνο)

• ύκβνιν : m

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1kg (θηιό)

• Άιιεο κνλάδεο κέηξεζεο : 

1g (γξακκάξην)

1kg=1000g



• (Θεκειηώδεο κέγεζνο)

• ύκβνιν : ρ , l θηι

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1m (κέηξν)

• Άιιεο κνλάδεο κέηξεζεο : 

 1dm (δεθαηόκεηξν), 1m=10dm

 1cm (εθαηνζηόκεηξν), 1m=100cm

 1mm (ρηιηνζηόκεηξν) ,1m=1000mm

 1km (ρηιηόκεηξν), 1km=1000m



• (παξάγωγν κέγεζνο)

• ύκβνιν : E , A

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I.: 1m2 (ηεηξαγσληθό 

κέηξν)

• Άιιεο κνλάδεο κέηξεζεο : 

 1cm2 (ηεηξαγσληθό εθαηνζηόκεηξν)

 1mm2 (ηεηξαγσληθό ρηιηνζηόκεηξν)

* Παξάγωγα νλνκάδνληαη ηα κεγέζε ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηα 

ζεκειηώδε κεγέζε κε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο.



• (παξάγωγν κέγεζνο)

• ύκβνιν : V

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1m3 (θπβηθό κέηξν)

• Άιιεο κνλάδεο κέηξεζεο : 

1cm3 (θπβηθό εθαηνζηόκεηξν)

*  Γηα ηνλ όγθν ησλ πγξώλ ρξεζηκνπνηνύληαη νη κνλάδεο: 

 1l (ιίηξν)

 1ml (ρηιηνζηόιηηξν)

1l=1000ml

1l=1dm3



• (παξάγωγν  κέγεζνο)

• ύκβνιν : ξ (ή d)

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1kg/m3 (θηιό αλά θπβηθό κέηξν)

ππθλόηεηα = κάδα ζώκαηνο / όγθνο ζώκαηνο

ξ: Ππθλόηεηα (κνλάδεο κέηξεζεο kg/m3)

m:Μάδα (κνλάδεο κέηξεζεο kg)

V: Όγθνο (κνλάδεο κέηξεζεο m3)

• Άιιεο κνλάδεο κέηξεζεο ηεο ππθλόηεηαο: 

1g/cm3

1g/ml

* Η ππθλόηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ πιηθνύ θαη αλεμάξηεηε από ην ζρήκα 
ηνπ αληηθεηκέλνπ.
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Θεκειηώδε κεγέζε Παξάγωγα κεγέζε

Μέγεζνο Μνλάδα 

κέηξεζεο

Μέγεζνο Μνλάδα κέηξεζεο

1) Μάδα 1kg (θηιό) 1) Δκβαδόλ m2 (ηεηξαγσληθό κέηξν)

2) Υξόλνο 1s (δεπηεξόιεπην) 2) Όγθνο m3 (θπβηθό κέηξν)

3) Μήθνο 1m (κέηξν) 3)Ππθλόηεηα Kg/m3 (θηιό αλά θπβηθό 

κέηξν)

4) Θεξκνθξαζία 1K (θέιβηλ)

5) Έληαζε 

ειεθηξηθνύ Ρεύκαηνο

1A (ακπέξ)

6) Έληαζε 

αθηηλνβνιίαο

1cd (θαληέιια)

7) Πνζόηεηα ύιεο mol (γξακκνκόξην)

ΓΗΔΘΝΔ ΤΣΖΜΑ ΜΟΝΑΓΩΝ (S.I.)



Πνιιαπιάζηα κνλάδωλ

• k (kilo)=103=1000

• M (mega)=106=1000000

• G (giga)=109

Τπνπνιιαπιάζηα κνλάδωλ

• d (deci)=10-1=1/101=1/10=0.1

• c (centi)=10-2=1/102=1/100=0.01

• m (milli)=10-3=1/103=1/1000=0.001

• κ (micro)=10-6

• n (nano)=10-9



ΑΚΖΔΗ  (ΚΔΦ. 1)

1) Να γίλνπλ νη παξαθάησ κεηαηξνπέο:

α) 3 kg ζε g

β) 25 km ζε m

γ) 5 dm ζε m

δ) 40 cm ζε m

ε) 55 mm ζε m

ζη) 750 mm ζε m

2) Να ππνινγίζεηε ηελ ππθλόηεηα ελόο ζώκαηνο ην νπνίν έρεη κάδα 50kg θαη
θαηαιακβάλεη όγθν 0.04m3.

3) Να ππνινγίζεηε ηελ ππθλόηεηα ελόο ζώκαηνο ην νπνίν έρεη ζρήκα νξζνγώλην
παξαιιειεπίπεδν,

α) κε δηαζηάζεηο : κήθνο =0.5m ,πιάηνο=0.4m, ύςνο=0.2m θαη δπγίδεη 80kg .

β) κε δηαζηάζεηο : κήθνο =0.4m ,πιάηνο=0.3m, ύςνο=0.1m θαη δπγίδεη 48kg.

4) Να ππνινγίζεηε ηελ ππθλόηεηα κηαο πέηξαο κάδαο 60g ε νπνία όηαλ βπζίδεηαη ζε έλα
νγθνκεηξηθό θύιηλδξν, πνπ πεξηέρεη λεξό , πξνθαιεί αύμεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ
από ηα 70ml ζηα 85 ml. Η ππθλόηεηα ηεο πέηξαο λα ππνινγηζηεί ζε g/ml.

5) Να ππνινγίζεηε ηελ κάδα ελόο ζώκαηνο αλ γλσξίδεηε όηη

α) έρεη ππθλόηεηα 2.4g/cm3 θαη θαηαιακβάλεη όγθν 2 cm3.

β) έρεη ππθλόηεηα 3g/cm3 θαη θαηαιακβάλεη όγθν 35.5 cm3.

6) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ελόο ζώκαηνο γηα ην νπνίν γλσξίδεηε όηη

α) έρεη ππθλόηεηα 0.7 g/cm3 θαη δπγίδεη 21g.

β) έρεη ππθλόηεηα 10.5g/cm3 θαη δπγίδεη 210g.



Κηλήζεηο



’ απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ 

κειέηε επζύγξακκωλ θηλήζεωλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη από πιηθά ζεκεία.

• Υιηθό ζεκείν νλνκάδεηαη έλα ζώκα ηνπ νπνίνπ νη

δηαζηάζεηο είλαη πνιύ κηθξόηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο

δηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ

θαηλνκέλνπ. Σηελ κειέηε ελόο ηέηνηνπ ζώκαηνο δελ

ιακβάλνπκε ππόςε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ.



• Οξίδεηαη ζε ζρέζε κε έλα ζεκείν αλαθνξάο 

(ην 0)

• ύκβνιν : Υ

• Μνλάδεο κέηξεζεο : m



Ολνκάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζέζεο ελόο ζώκαηνο

• ύκβνιν : ΓΥ

• Μνλάδεο κέηξεζεο : m

ΓΥ = Υηειηθό – Υαξρηθό

Υηειηθό : Σειηθή ζέζε ζώκαηνο 

Υαξρηθό : Αξρηθή ζέζε ζώκαηνο

ΔΧ> 0  :Όηαλ ην ζώκα θηλείηαη πξνο ην ζεηηθό εκηάμνλα.

ΔΧ<0   :Όηαλ ην ζώκα θηλείηαη πξνο ηνλ αξλεηηθό εκηάμνλα .



• Σν ζύλνιν ησλ δηαδνρηθώλ ζέζεσλ από ηηο νπνίεο
πεξλάεη έλα θηλνύκελν ζώκα βξίζθνληαη πάλσ ζε κηα

γξακκή. Η γξακκή απηή νλνκάδεηαη ηξνρηά ηεο
θίλεζεο.

• O ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ
ρξνληθώλ ζηηγκώλ (t) νλνκάδεηαη ρξνληθό δηάζηεκα θαη
ζπκβνιίδεηαη Δt.

Δt=tηειηθό-tαξρηθό (κνλάδεο κέηξεζεο s)



Ολνκάδεηαη ην πειίθν ηνπ κήθνπο ηεο δηαδξνκήο πνπ 
δηήλπζε έλα ζώκα ζε νξηζκέλν ρξόλν (ρξνληθό 

δηάζηεκα) πξνο ην ρξόλν απηό.

Μέζε ηαρύηεηα = Μήθνο δηαδξνκήο / ρξνληθό δηάζηεκα

Uκ: Μέζε ηαρύηεηα (κνλάδεο κέηξεζεο m/s)

S:Μήθνο δηαδξνκήο (κνλάδεο κέηξεζεο m)

Γt: Υξνληθό δηάζηεκα (κνλάδεο κέηξεζεο s)
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• ηηγκηαία ηαρύηεηα νλνκάδεηαη ε ηαρύηεηα

πνπ έρεη έλα ζώκα ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή

ζηηγκή.



ΑΚΖΔΗ  (ΚΔΦ. 2)

1) Έλα ζώκα θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο άμνλα ρ’ρ . Αλ

α) αξρηθά βξίζθεηαη ζην ζεκείν +2cm θαη ηειηθά ζην ζεκείν +5cm

β) αξρηθά βξίζθεηαη ζην ζεκείν +2cm θαη ηειηθά ζην ζεκείν -3cm

γ) αξρηθά βξίζθεηαη ζην ζεκείν -4cm θαη ηειηθά ζην ζεκείν +6cm

λα βξείηε γηα ηελ θάζε πεξίπησζε ηελ  αξρηθή ζέζε , ηελ ηειηθή ζέζε θαη ηελ

κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο.

Να εμεγήζεηε πόηε ε κεηαηόπηζε είλαη ζεηηθή θαη πόηε αξλεηηθή.

2) Έλα ζώκα θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο άμνλα ρ’ρ . Αξρηθά (ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1)

βξίζθεηαη ζην ζεκείν +2cm,ζηε ζπλέρεηα (ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2) ζην ζεκείν +8 cm θαη

ηειηθά (ηελ ρξνληθή ζηηγκή t3) θηάλεη ζην ζεκείν 4cm. Πόζε είλαη ε ηειηθή κεηαηόπηζε

ηνπ ζώκαηνο (γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα t3-t1);

3) Έλα ζώκα θηλείηαη θαηά κήθνο ελόο άμνλα ρ’ρ ρσξίο λα αιιάδεη θνξά θίλεζεο. Αλ

α) αξρηθά, ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1=2s, βξίζθεηαη ζην ζεκείν +2cm θαη ηειηθά, ηελ
ρξνληθή ζηηγκή t2=6s , θηάλεη ζην ζεκείν 4cm

β) αξρηθά, ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1=2s, βξίζθεηαη ζην ζεκείν +1cm θαη ηειηθά, ηελ
ρξνληθή ζηηγκή t2=4s, θηάλεη ζην ζεκείν 11cm

λα απαληήζεηε γηα ηελ θάζε πεξίπησζε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα.

Πνηα είλαη ε αξρηθή ζέζε θαη πνηα ε ηειηθή ζέζε ηνπ ζώκαηνο;

Πόζε είλαη ε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο;

Πόζν ρξνληθό δηάζηεκα ρξεηάζηεθε ην ζώκα γηα λα κεηαθηλεζεί από ηε αξρηθή ζηελ

ηειηθή ηνπ ζέζε;

Πόζε είλαη ε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο;



4) Έλαο αζιεηήο  θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη δηαλύεη 100m ζε 10s. Να ππνινγίζεηε 

α) ηελ κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζε m/s θαη

β) ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα δηαλύζεη 25m.

5) Έλα ζώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 72km/h.

α) Να κεηαηξέςεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζε  m/s.

β) Πόζα κέηξα δηαλύεη ην ζώκα απηό ζε ρξόλν ίζν κε 2s;

γ) ε πόζν ρξόλν δηαλύεη 400m;

6) Έλα ζώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 36km/h.

α) Να κεηαηξέςεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζε  m/s.

β) Πόζα κέηξα δηαλύεη ην ζώκα απηό ζε ρξόλν ίζν κε 15s;

γ) ε πόζν ρξόλν δηαλύεη 250m;



Δπλάκεηο



Οη δπλάκεηο γίλνληαη αληηιεπηέο από ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο. Σπγθεθξηκέλα:

Οη δπλάκεηο πξνθαινύλ

• α) κεηαβνιή ζηελ ηαρύηεηα ησλ ζσκάησλ ζηα

νπνία αζθνύληαη θαη

• β) παξακόξθσζε ησλ ζσκάησλ ζηα νπνία

αζθνύληαη.



Γπλάκεηο θαη αιιειεπίδξαζε

Σν  ζώκα Α αζθεί δύλακε ζην  ζώκα Β

Αιιά ηζρύεη θαη ην αληίζηξνθν

Σν  ζώκα Β αζθεί δύλακε ζην  ζώκα Α



Γπλάκεηο από επαθή Γπλάκεηο από απόζηαζε

1) Γπλάκεηο από ηελησκέλα ζρνηληά 

ή ειαηήξηα

2) Γπλάκεηο πνπ αζθνύληαη θαηά ηηο 

ζπγθξνύζεηο ζσκάησλ

3) Γπλάκεηο ηξηβήο

4) Γπλάκεηο πνπ αζθνύλ ηα πγξά ζηα 

ηνηρώκαηα ηνπ δνρείνπ κέζα ζην 

νπνίν βξίζθνληαη

θηι

1) Βαξπηηθέο

2) Ηιεθηξηθέο

3) Μαγλεηηθέο

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΤΝΑΜΔΩΝ



Νόκνο ηνπ Hook

H επηκήθπλζε ελόο ειαηεξίνπ είλαη
αλάινγε κε ηελ δύλακε πνπ αζθείηαη ζ’
απηό.

Σηελ παξαπάλσ ηδηόηεηα ησλ ειαηεξίσλ
ζηεξίδεηαη ε θαηαζθεπή ησλ δπλακόκεηξσλ

δειαδή ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο δπλάκεσλ.



• Γηαλπζκαηηθό κέγεζνο

(δειαδή έρεη κέηξν θαη θαηεύζπλζε)

• ύκβνιν : F

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1N (Newton-Νηνύηνλ)

• Παξηζηάλεηαη κε έλα δηάλπζκα-βέινο.

• Μνλόκεηξα νλνκάδνληαη ηα κεγέζε πνπ πξνζδηνξίδνληαη κόλν από ην 
κέηξν ηνπο.

• Δηαλπζκαηηθά νλνκάδνληαη ηα κεγέζε πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ην 
κέηξν θαη ηελ θαηεύζπλζε ηνπο.



Γύν ζεκαληηθέο δπλάκεηο.

Α) Βάξνο : ε ειθηηθή δύλακε πνπ αζθεί ε Γε ζηα ζώκαηα.

 έρεη δηεύζπλζε ηελ θαηαθόξπθν ηνπ ηόπνπ θαη

 θνξά πξνο ην θέληξν ηεο Γεο.

Β) Σξηβή : ε δύλακε πνπ αζθείηαη από έλα ζώκα ζε έλα

άιιν όηαλ βξίζθνληαη ζε επαθή θαη ην έλα θηλείηαη ή ηείλεη

λα θηλεζεί ζε ζρέζε κε ην άιιν.

 Έρεη δηεύζπλζε παξάιιειε πξνο ηηο επηθάλεηεο πνπ 

εθάπηνληαη θαη

 θνξά αληίζεηε ηεο θίλεζεο.



Πωο ζρεδηάδνπκε δπλάκεηο

• Βάξνο (πάληα πξνο ην θέληξν ηεο Γεο)

• Κάζεηε δύλακε ζηήξημεο (θάζεηε ζηελ επηθάλεηα επαθήο) 

• Σξηβή (αληίζεηε ζηελ ηαρύηεηα θαη παξάιιειε ζηελ επηθάλεηα επαθήο)

• Σάζε λήκαηνο (έρεη ηελ δηεύζπλζε ηνπ λήκαηνο θαη θνξά από ην ζώκα πξνο 
ην λήκα)

• Δπλάκεηο από παξακνξθσκέλα ειαηήξηα (πξνο ην ζεκείν ηζνξξνπίαο, δειαδή
ηείλνπλ λα επαλαθέξνπλ ην ειαηήξην ζην θπζηθό ηνπ κήθνο)

Σ
U

Fθ

Β Β

Fθ

Σ

TU



ύλζεζε δπλάκεωλ

Α) Γπλάκεηο κε ίδηα θαηεύζπλζε (γσλία κεηαμύ ηνπο=0o)

F1 F2

F

F=F1+F2

•Σπληζηακέλε δύλακε (ΣF ή Fνι ) νλνκάδεηαη εθείλε ε δύλακε πνπ

πξνθαιεί ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηηο δπλάκεηο πνπ αληηθαζηζηά.

B) Γπλάκεηο κε αληίζεηε  θαηεύζπλζε (γσλία κεηαμύ ηνπο=180o)

Δύν δπλάκεηο  είλαη αληίζεηεο όηαλ έρνπλ αληίζεηε θαηεύζπλζε θαη ίδην κέηξν.

F1=-F2

F2F1

F

F=F2-F1



Γ) Γπλάκεηο κε δηαθνξεηηθή δηεύζπλζε

Γ1) Γπλάκεηο θάζεηεο κεηαμύ ηνπο (γσλία κεηαμύ ηνπο=90o )

F1

F2

F Η F ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηνλ θαλόλα ηνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ.

F1

F2

F F2=F1
2+F2

2



Γύλακε θαη ηζνξξνπία.

Α) Ηζρπξηζκόο ηνπ Γαιηιαίνπ: Έλα ηέιεηα ιείν αληηθείκελν πάλσ ζε κία
επίζεο ηέιεηα ιεία νξηδόληηα επηθάλεηα ζα κπνξνύζε λα θηλείηαη επ’
άπεηξν ζε επζεία γξακκή.

Β) 1νο λόκνο ηνπ Νεύηωλα: Έλα ζώκα ζπλερίδεη λα παξακέλεη αθίλεην ή
λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα εθόζνλ δελ αζθείηαη ζε απηό δύλακε
ή ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη επάλσ ηνπ είλαη κεδεληθή (F=0).

Γ) Αδξάλεηα: Δίλαη ε ηάζε ησλ ζσκάησλ λα αληηζηέθνληαη ζε
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο (ηαρύηεηα).

πλζήθε ηζνξξνπίαο.

Λέκε όηη έλα ζώκα, πνπ ζεσξείηαη πιηθό ζεκείν, ηζνξξνπεί όηαλ είλαη
αθίλεην ή θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα.

F=0



Γύλακε θαη κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο 

(2νο λόκνο ηνπ Νεύηωλα)

Όηαλ ζ’ έλα ζώκα αζθνύληαη δπλάκεηο κε
ζπληζηακέλε δηάθνξε ηνπ κεδελόο (F≠0) ηόηε ε
ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη.

• Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζ’ έλα ζώκα,
ηόζν γξεγνξόηεξα κεηαβάιιεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ.

• Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε κάδα ελόο ζώκαηνο, ηόζν
δπζθνιόηεξα κπνξεί λα κεηαβιεζεί ε ηαρύηεηα ηνπ.

Η κάδα είλαη κέηξν ηεο αδξάλεηαο ελόο ζώκαηνο.

.



• F=0 → 1νο Νόκνο ηνπ Νεύηωλα
Σν ζώκα ηζνξξνπεί

(Δίλαη αθίλεην ή θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα).

• F≠0 → 2νο Νόκνο ηνπ Νεύηωλα
Ζ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη.



Μάδα Βάξνο

1) Δίλαη ην κέηξν ηεο αδξάλεηαο 

ελόο ζώκαηνο

2) Δίλαη κνλόκεηξν κέγεζνο

3) Παξακέλεη ε ίδηα ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηνπ ζύκπαληνο

4)  Μνλάδα κέηξεζεο ην 1kg

1) Δίλαη ε βαξπηηθή δύλακε πνπ 

αζθεί ε Γε ζην ζώκα

2) Δίλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο

3) Αιιάδεη από ηόπν ζε ηόπν

4) Μνλάδα κέηξεζεο ην 1Ν

ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΜΑΕΑ ΚΑΗ 

ΒΑΡΟΤ



Γύλακε θαη αιιειεπίδξαζε 

(3νο λόκνο ηνπ Νεύηωλα)

• Όηαλ έλα ζώκα αζθεί δύλακε ζ’ έλα άιιν ζώκα (δξάζε), ηόηε θαη
ην δεύηεξν ζώκα αζθεί δύλακε ίζνπ κέηξνπ θαη αληίζεηεο
θαηεύζπλζεο ζην πξώην (αληίδξαζε).

Ή

• ε θάζε δξάζε αληηζηνηρεί κηα αληίζεηε αληίδξαζε.

 Η Γε αζθεί ζην αληηθείκελν ηε δύλακε ηνπ βάξνπο , W. Τν αληηθείκελν αζθεί ζηε
Γε ηε δύλακε W’. Οη δπλάκεηο W θαη W’ απνηεινύλ δεπγάξη δξάζεο-αληίδξαζεο
(έρνπλ ίζα κέηξα θαη αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο).

W

W’

Γε



Νόκνη ηνπ Νεύηωλα

• 1νο λόκνο ηνπ Νεύηωλα : Έλα ζώκα ζπλερίδεη λα παξακέλεη

αθίλεην ή λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα εθόζνλ δελ αζθείηαη

ζε απηό δύλακε ή ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη επάλω ηνπ

είλαη κεδεληθή (F=0).

• 2νο λόκνο ηνπ Νεύηωλα : Όηαλ ζ’ έλα ζώκα αζθνύληαη δπλάκεηο

κε ζπληζηακέλε δηάθνξε ηνπ κεδελόο (F≠0) ηόηε ε ηαρύηεηα ηνπ

ζώκαηνο κεηαβάιιεηαη.

• 3νο λόκνο ηνπ Νεύηωλα :Όηαλ έλα ζώκα αζθεί δύλακε ζ’ έλα

άιιν ζώκα (δξάζε), ηόηε θαη ην δεύηεξν ζώκα αζθεί δύλακε

ίζνπ κέηξνπ θαη αληίζεηεο θαηεύζπλζεο ζην πξώην (αληίδξαζε).



ΑΚΖΔΗ  (ΚΔΦ. 3)

1) Έλα ειαηήξην επηκεθύλεηαη θαηά 4cm όηαλ ζ’ απηό αζθείηαη κηα δύλακε 25Ν. Πόζν ζα 

επηκεθπλζεί ην ίδην ειαηήξην αλ αζθήζνπκε  ζ’ απηό κηα δύλακε 75Ν;

2) Έλα ειαηήξην επηκεθύλεηαη θαηά 3cm όηαλ ζ’ απηό αζθείηαη κηα δύλακε 15Ν. Πόζε 

δύλακε πξέπεη λα αζθήζνπκε ζ΄ απηό ην ειαηήξην γηα λα επηκεθπλζεί θαηά  20cm;

3) ’ έλα ειαηήξην αζθνύκε δπλάκεηο. Έρνληαο σο δεδνκέλν ην πξώην δεπγάξη ηηκώλ γηα 

ην ειαηήξην απηό λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.

4) ηα παξαθάησ ζρήκαηα λα ππνινγίζεηε  θαη λα ζρεδηάζεηε  ηε  ζπληζηακέλε δύλακε.

Γίλνληαη F1=8 N θαη F2=6N. 

Γύλακε (Ν) 10 30 50

Δπηκήθπλζε(cm) 3 4.5

F2 F1
F1F2

F1

F2



5) ηo ζρήκα πνπ αθνινπζεί λα ππνινγίζεηε  θαη λα ζρεδηάζεηε  ηε  ζπληζηακέλε 

δύλακε θαη γηα ηηο δύν παξαθάησ πεξηπηώζεηο .

α)  F1=14 N , F2=26N θαη F3= 34N

β)  F1=8N , F2=22N θαη F3=32N

6) ηo ζρήκα πνπ αθνινπζεί λα ππνινγίζεηε  θαη λα ζρεδηάζεηε  ηε  ζπληζηακέλε 

δύλακε θαη γηα ηηο δύν παξαθάησ πεξηπηώζεηο .

α)  F1=5 N , F2=10N , F3= 3N θαη F4=13Ν

β)  F1=8N , F2=16N , F3=5N θαη F4=15Ν

F1 F2F3

F1 F2F4 F3



7) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο F3 πνπ πξέπεη λα αζθεζεί ζην παξαθάησ

ζώκα ώζηε απηό

α) λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα όηαλ αζθνύληαη ζ΄ απηό νη δπλάκεηο F1=50 N θαη

F2=80 N θαη

β) λα ηζνξξνπεί όηαλ αζθνύληαη ζ΄ απηό νη δπλάκεηο F1=15 N θαη F2=32 N.

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.

8) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο F4 πνπ πξέπεη λα αζθεζεί ζην παξαθάησ

ζώκα ώζηε απηό

α) λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα όηαλ αζθνύληαη ζ΄ απηό νη δπλάκεηο F1=25 N ,

F2=65N θαη F3=20Ν

β) λα παξακέλεη αθίλεην όηαλ αζθνύληαη ζ΄ απηό νη δπλάκεηο F1=12 N , F2=22 N θαη

F3=6N.

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.

F1 F2F3

F1 F2F4 F3



9) Έλα  βηβιίν βάξνπο 4Ν ηζνξξνπεί πάλσ ζε έλα ηξαπέδη. 

Να ζρεδηάζεηε όιεο ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην βηβιίν θαη λα ηηο ππνινγίζεηε.

10) Έλα  θηβώηην κάδαο 3kg ηζνξξνπεί πάλσ ζε έλα ηξαπέδη. 

Να ζρεδηάζεηε όιεο ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην θηβώηην θαη λα ηηο ππνινγίζεηε.

11) Έλα ζώκα θηλείηαη ζε νξηδόληην δάπεδν, κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, ππό ηελ επίδξαζε

ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο F=80N. Να ππνινγίζεηε ηελ δύλακε ηεο ηξηβήο.



Πίεζε



• (κνλόκεηξν  κέγεζνο)

Πίεζε νλνκάδνπκε ην πειίθν ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη θάζεηα
ζε κηα επηθάλεηα πξνο ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο απηήο.

• ύκβνιν : P

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1Pa (Παζθάι) ή 

1N/m2 (Νηνύηνλ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν)

πίεζε = δύλακε πνπ αζθείηαη θάζεηα ζηελ επηθάλεηα/ εκβαδόλ 
επηθάλεηαο

P: Πίεζε (κνλάδεο κέηξεζεο Pa ή Ν/m2)

Fθ:Κάζεηε δύλακε (κνλάδεο κέηξεζεο Ν)

Α: Δκβαδόλ επηθάλεηαο (κνλάδεο κέηξεζεο m2)

* Η πίεζε πνπ δέρεηαη κηα επηθάλεηα είλαη ηόζν κεγαιύηεξε όζν κεγαιύηεξε 
είλαη ε δύλακε πνπ αζθείηαη θάζεηα ζε απηή θαη όζν κηθξόηεξν είλαη ην 

εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο.

A

F
P K



Τδξνζηαηηθή πίεζε νλνκάδεηαη ε πίεζε πνπ αζθεί έλα πγξό πνπ 
ηζνξξνπεί. 

Οθείιεηαη ζηo βάξνο ηνπ πγξνύ.

• ύκβνιν : Pπδξ.

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1Pa (Παζθάι) ή 

1N/m2 (Νηνύηνλ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν)

• Όξγαλν κέηξεζεο : Μαλόκεηξν

P = ξ * g * h

P: Τδξνζηαηηθή πίεζε (κνλάδεο κέηξεζεο Pa)

ξ: Ππθλόηεηα πγξνύ (κνλάδεο κέηξεζεο kg/m3)

g: Δπηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (πεξίπνπ ίζε κε 10 m/s2)

h: Βάζνο από ηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ (κνλάδεο κέηξεζεο m)
Η πδξνζηαηηθή πίεζε είλαη 

 αλεμάξηεηε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ

 αλάινγε ηνπ βάζνπο από ηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ, ηεο ππθλόηεηαο ηνπ πγξνύ θαη ηεο 
επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο.

Εθαξκνγέο ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο : ζπγθνηλσλνύληα δνρεία.

“Νόκνο ηεο πδξνζηαηηθήο 

πίεζεο”



Αηκνζθαηξηθή πίεζε νλνκάδεηαη ε πίεζε πνπ 
αζθεί ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο.

(Οθείιεηαη ζηo βάξνο ηνπ αέξα.)

Όξγαλν κέηξεζεο : Βαξόκεηξν

Ζ ηηκή ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ζηελ 
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο νλνκάδεηαη πίεζε 

κηαο αηκόζθαηξαο (1atm).

1 atm= 100.000 Pa

Η αηκνζθαηξηθή πίεζε κεηξήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ 
Σνξηθέιη.



Αξρή ηνπ Παζθάι.
Κάζε κεηαβνιή ηεο πίεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν

ελόο πεξηνξηζκέλνπ ξεπζηνύ πνπ είλαη αθίλεην ,

πξνθαιεί ίζε κεηαβνιή ηεο πίεζεο ζε όια ηα ζεκεία

ηνπ.

Δθαξκνγή : Λεηηνπξγία ηεο πδξαπιηθήο αληιίαο.

p2=p1 F2/A2=F1/A1 F2=A2/A1*F1

F2

F1

p1 p2



Ζ ζπλνιηθή πίεζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 

ελόο πγξνύ , πνπ βξίζθεηαη ζε βάζνο h από 

ηελ ειεύζεξε επηθάλεηα ηνπ, είλαη ίζε κε ην 

άζξνηζκα ηεο αηκνζθαηξηθήο θαη ηεο 

πδξνζηαηηθήο πίεζεο.

Pνι = Pαηκνζθαηξηθή+ Pπδξνζηαηηθή

Ή Pνι = Pαηκνζθαηξηθή + ξ*g*h



ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΑΡΥΖΜΗΓΖ

Σα πγξά αζθνύλ δύλακε ζε θάζε ζώκα πνπ 
βπζίδεηαη κέζα ζε απηά. Ζ δύλακε απηή νλνκάδεηαη 
άλωζε , είλαη θαηαθόξπθε , κε θνξά πξνο ηα πάλω 
θαη ην κέηξν ηεο ηζνύηαη κε ην βάξνο ηνπ πγξνύ πνπ 

εθηνπίδεηαη από ην ζώκα.

Α = ξπγξνύ * g * Vβπζηζκέλν

Α:Άλσζε (κνλάδεο κέηξεζεο Ν)

ξπγξνύ: Ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ πνπ εθηνπίδεηαη (κνλάδεο κέηξεζεο kg/m3)

g: Δπηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (πεξίπνπ ίζε κε 10 m/s2)

Vβπζηζκέλν : Όγθνο ή ην κέξνο ηνπ όγθνπ ηνπ ζώκαηνο πνπ είλαη 
βπζηζκέλν ζην πγξό  (κνλάδεο κέηξεζεο m3)

Η  άλσζε δελ εμαξηάηαη από ην ζρήκα θαη ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο πνπ 
βπζίδεηαη.

• Η άλσζε ηζνύηαη κε ηελ ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ιόγσ 
πδξνζηαηηθήο πίεζεο από ην πγξό  ζην βπζηζκέλν ζε απηό ζώκα.



ΑΚΖΔΗ  (ΚΔΦ. 4)

• Γηα ηηο παξαθάησ αζθήζεηο δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g=10 m/s2.

1) Πάλσ ζε έλα ηξαπέδη ηνπνζεηείηαη έλα θνπηί βάξνπο 30 Ν. Αλ ε έδξα ηνπ

θνπηηνύ πνπ είλαη ζε επαθή κε ην ηξαπέδη έρεη εκβαδόλ Α=400cm2, λα

ππνινγίζεηε ηελ πίεζε πνπ δέρεηαη ην ηξαπέδη από ην θνπηί.

2) Πάλσ ζε έλα ζξαλίν βξίζθεηαη αθνπκπηζκέλν έλα βηβιίν κάδαο 300g. Η πιεπξά

ηνπ βηβιίνπ πνπ αθνπκπάεη ζην ζξαλίν έρεη ζρήκα νξζνγώλην

παξαιιειόγξακκν κε πιάηνο 15cm θαη κήθνο 20cm.Να ππνινγίζεηε ηελ πίεζε

πνπ αζθεί ην βηβιίν ζην ζξαλίν.

3) Να ππνινγίζεηε ηελ πίεζε πνπ αζθεί έλα ηξαπέδη , κάδαο 16Kg , ζην έδαθνο.

Γίλεηαη ην εκβαδόλ ηεο βάζεο πνπ έρεη ην θάζε πόδη ηνπ ηξαπεδηνύ Α1= 4cm2 .

4) Να ππνινγίζεηε ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνλ ππζκέλα κηαο ιίκλεο.

Γίλεηαη ην βάζνο ηεο ιίκλεο h=25m θαη ε ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο ιίκλεο

ξλεξνύ=1000kg/m3.

5) Έλα δνρείν ύςνπο h=0,2m πεξηέρεη λεξό (ξλεξνύ=1000kg/m3). Nα ππνινγίζεηε

α) ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ, β) ηελ δύλακε πνπ

αζθείηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ ιόγσ ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο. Γίλεηαη ην

εκβαδόλ ηνπ ππζκέλα 40cm2.



6) Έλα δνρείν ύςνπο h=40cm πεξηέρεη λεξό (ξλεξνύ=1000kg/m3). Αλ ε

αηκνζθαηξηθή πίεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ είλαη 100000Pa, λα

ππνινγίζεηε ηελ νιηθή πίεζε ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ.

7) To εκβαδόλ ηνπ κηθξνύ θαη ηνπ κεγάινπ εκβόινπ κηαο πδξαπιηθήο

αληιίαο είλαη 200cm2 θαη 1000cm2 αληίζηνηρα. Έλα ζώκα βάξνπο 1500Ν

βξίζθεηαη ζην κεγάιν έκβνιν. Πόζε δύλακε πξέπεη λα αζθεζεί ζην κηθξό

έκβνιν ώζηε λα αλπςσζεί ην ζώκα;

8) Έλα ζώκα είλαη βπζηζκέλν νιόθιεξν ζε δνρείν πνπ πεξηέρεη

νηλόπλεπκα. Αλ ε ππθλόηεηα ηνπ νηλνπλεύκαηνο είλαη ξ=800kg/m3 θαη ν

όγθνο ηνπ ζώκαηνο είλαη 0.00004m3 λα ππνινγίζεηε ηελ άλσζε πνπ

δέρεηαη ην ζώκα.

Σν ζώκα απηό δέλεηαη ζε έλα δπλακόκεηξν. Αλ γλσξίδεηε όηη ε έλδεημε ηνπ

δπλακόκεηξνπ όηαλ ην ζώκα είλαη ζηνλ αέξα είλαη 2Ν, λα ππνινγίζεηε ηελ

έλδεημε ηνπ δπλακόκεηξνπ όηαλ ην ζώκα είλαη βπζηζκέλν ζην νηλόπλεπκα.

9) Έλα ζώκα είλαη βπζηζκέλν θαηά ηα 2/3 ζε δνρείν πνπ πεξηέρεη

νηλόπλεπκα. Γίλεηαη ε ππθλόηεηα ηνπ νηλνπλεύκαηνο ξ=800kg/m3 θαη ν

όγθνο ηνπ ζώκαηνο 0.00012m3 . Να ππνινγίζεηε ηελ άλσζε πνπ δέρεηαη

ην ζώκα.



Ελέξγεηα



Η ελέξγεηα εκθαλίδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο, 

κεηαηξέπεηαη από κία κνξθή ζε άιιε, αιιά θαηά 

ηηο κεηαηξνπέο ηεο ε ζπλνιηθή ελέξγεηα 

δηαηεξείηαη.

 Όηαλ ε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη από έλα ζώκα ζε άιιν ή 
κεηαηξέπεηαη από κηα κνξθή ζε άιιε, πξνθαιεί 

κεηαβνιέο.

 Με ην έξγν πεξηγξάθνπκε ηε κεηαθνξά ή ηε κεηαηξνπή 
ηεο ελέξγεηαο θαηά ηελ δξάζε κηαο δύλακεο.



• ύκβνιν : W

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1 J (Σδάνπι)

• Μηα δύλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα κπνξεί λα παξάγεη έξγν 
πάλσ ζε απηό όηαλ ην ζώκα κεηαθηλείηαη.

Όηαλ ε δύλακε είλαη ζηαζεξή θαη ην ζώκα κεηαθηλείηαη θαηά ηελ 
δηεύζπλζε ηεο ηζρύεη:

Έξγν = Γύλακε * Μεηαηόπηζε

W: Έξγν (κνλάδεο κέηξεζεο J)

F:Γύλακε (κνλάδεο κέηξεζεο Ν)

ΓΥ: Μεηαηόπηζε (κνλάδεο κέηξεζεο m)

 Έξγν 1Joule παξάγεη δύλακε 1 Ν πνπ αζθείηαη ζε ζώκα ην νπνίν 
κεηαηνπίδεηαη θαηά 1 m , θαηά ηελ θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο.

 *FW



Πεξηπηώζεηο έξγνπ

1) Γύλακε παξάιιειε κε ηε κεηαηόπηζε

1α) Θεηηθό έξγν

Γύλακε νκόξξνπε κε ηε

κεηαηόπηζε (ίδηα θαηεύζπλζε)

1β) Αξλεηηθό έξγν

Γύλακε αληίξξνπε κε ηε

κεηαηόπηζε (αληίζεηε θαηεύζπλζε)

W > 0

W = F *ΓΥ 

W < 0

W = -F *ΓΥ

2) Μεδεληθό έξγν

Γύλακε θάζεηε ζηε κεηαηόπηζε

(ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε δύλακε δελ παξάγεη έξγν)

W = 0

F

ΓΥ

* Επίζεο ηζρύεη W=0 όηαλ ην ζώκα δελ κεηαθηλείηαη ( ΔΧ=0).

ΓΥ

F

ΓΥ

F



Κάζε ζώκα πνπ έρεη βάξνο θαη βξίζθεηαη ζε ύςνο h από θάπνην νξηδόληην 
επίπεδν έρεη  βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα.

• ύκβνιν : U

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1J (Σδάνπι)

U: Βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα (κνλάδεο κέηξεζεο J)

m: Μάδα ζώκαηνο (κνλάδεο κέηξεζεο kg)

g: Δπηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο (πεξίπνπ ίζε κε 10 m/s2)

h: Ύςνο από ηελ επηθάλεηα όπνπ ζεσξνύκε U=0 (κνλάδεο κέηξεζεο m)

 Η βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη ίζε κε ην έξγν ηεο 
δύλακεο πνπ ην αλύςσζε.

 Η βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα πνπ έρεη έλα ζώκα ζε θάπνην ύςνο είλαη 
αλεμάξηεηε από ην δξόκν πνπ αθνινύζεζε γηα λα βξεζεί ζ’απηό ην ύςνο. 

hgmU **



 Κάζε ζώκα πνπ έρεη ππνζηεί ειαζηηθή 

παξακόξθωζε , έρεη δπλακηθή ελέξγεηα πνπ εμαξηάηαη 

από ην κέγεζνο ηεο παξακόξθωζεο θαη ηζνύηαη κε ην 

έξγν ηεο δύλακεο πνπ ηνπ αζθήζεθε γηα λα ην 

παξακνξθώζεη.

 Γεληθά αλ ζε έλα ζώκα αζθείηαη δύλακε ην ζώκα 

έρεη δπλακηθή ελέξγεηα πνπ εμαξηάηαη από ην κέγεζνο 

ηεο δύλακεο , ηε ζέζε ή ηελ θαηάζηαζε 

(παξακόξθωζε) ηνπ ζώκαηνο θαη δελ εμαξηάηαη από ηε 

δηαδξνκή (ηξνρηά ) πνπ αθνινύζεζε ην ζώκα γηα λα 

θηάζεη ζε απηή ηε ζέζε ή ηελ θαηάζηαζε.



• Κάζε ζώκα ην νπνίν θηλείηαη έρεη κηα κνξθή ελέξγεηαο ε 
νπνία νλνκάδεηαη θηλεηηθή ελέξγεηα.

• ύκβνιν : Κ ή Δθ

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1J (Σδάνπι)

Κ: Κηλεηηθή ελέξγεηα (κνλάδεο κέηξεζεο J)

m: Μάδα ζώκαηνο (κνλάδεο κέηξεζεο kg)

u: Σαρύηεηα ζώκαηνο (κνλάδεο κέηξεζεο m/s)

 Η θηλεηηθή ελέξγεηα εμαξηάηαη από ηελ κάδα θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ 
θηλνύκελνπ ζώκαηνο.

2**
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Σν άζξνηζκα ηεο δπλακηθή ελέξγεηα (U) θαη ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο (Κ) ελόο ζώκαηνο θάζε ρξνληθή ζηηγκή 

νλνκάδεηαη κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο (Δκερ.) .

• ύκβνιν : Δκερ

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1 J (Σδάνπι)

Δκερ. = Κ + U

Δκερ: Μεραληθή ελέξγεηα (κνλάδεο κέηξεζεο J)

Κ: Κηλεηηθή ελέξγεηα (κνλάδεο κέηξεζεο J)

U: Βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα (κνλάδεο κέηξεζεο J)



Όηαλ ζε έλα ζώκα ή ζύζηεκα επηδξνύλ κόλν 

βαξπηηθέο, ειεθηξηθέο ή δπλάκεηο ειαζηηθήο 

παξακόξθωζεο ,ε κεραληθή ηνπ ελέξγεηα

δηαηεξείηαη ζηαζεξή.

Ή αιιηώο 

Α.Δ.Μ.Ε. (Αξρή δηαηήξεζεο κεραληθήο ελέξγεηαο)

* Ωο ζπλέπεηα ηεο Α.Δ.Μ.Ε ζε έλα ζώκα πνπ αθήλεηαη λα πέζεη από θάπνην 

ύςνο, είλαη ε αξρηθή βαξπηηθή δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα λα κεηαηξαπεί εμ 

νινθιήξνπ ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηελ ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο 

(ζεσξώληαο  ακειεηέα ε αληίζηαζε ηνπ αέξα).



Η ελέξγεηα πνηέ δελ παξάγεηαη θαη πνηέ δελ 
εμαθαλίδεηαη. Μπνξεί λα κεηαηξέπεηαη από ηε κία 

κνξθή ζηελ άιιε, ή λα κεηαθέξεηαη από έλα ζώκα  
ζε άιιν , ε ζπλνιηθή ηεο όκσο πνζόηεηα 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή.

Α.Δ.Ε. (Αξρή δηαηήξεζεο ελέξγεηαο)

* Μνξθέο ελέξγεηαο: Δπλακηθή , θηλεηηθή, κεραληθή , ειεθηξηθή, ζεξκηθή , 

ρεκηθή , θσηεηλή , ππξεληθή θηι 



Ηζρύο : Γείρλεη πόζν γξήγνξα παξάγεηαη θάπνην έξγν ή 
κεηαζρεκαηίδεηαη θάπνηα κνξθή ελέξγεηαο θαη νξίδεηαη σο ην πειίθν 
ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεηαη ή ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη δηα 

ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο.

• ύκβνιν : P

• Μνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. : 1 W (βαη)

Ηζρύο = Έξγν / ρξνληθό δηάζηεκα =

Πνζόηεηα ελέξγεηαο πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη  / ρξνληθό δηάζηεκα

P: Ιζρύο (κνλάδεο κέηξεζεο W)

W: Έξγν (κνλάδεο κέηξεζεο J)

E: Δλέξγεηα (κνλάδεο κέηξεζεο J)

t: Υξνληθό δηάζηεκα (κνλάδεο κέηξεζεο s)

* Εηδηθά γηα ηηο κεραλέο απηνθηλήησλ έρεη δηαηεξεζεί σο κνλάδα ηζρύνο ν ίππνο 
(1 HP ) πνπ είλαη ίζνο κε ¾ kW.

t

E

t

W
P 



ΑΚΖΔΗ  (ΚΔΦ. 5)

• Γηα ηηο παξαθάησ αζθήζεηο δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g=10 m/s2.

1) ώκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν (ην νπνίν δελ

είλαη ιείν), ππό ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο νξηδόληηαο δύλακεο F=50N. Να

ζρεδηάζεηε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα θαη λα ππνινγίζεηε ην έξγν

ηεο θάζε κίαο γηα κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο θαηά Γρ =4m.

2) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηνπ βάξνπο ελόο ζώκαηνο ην νπνίν θαζώο πέθηεη

δηαλύεη απόζηαζε Γρ=2.5m. Γίλεηαη ε κάδα ηνπ ζώκαηνο 0,4 Κg.

3) Έλαο αζιεηήο άξζεο βαξώλ αλπςώλεη 200Kg ζε ύςνο 2,1m. Πόζν έξγν

παξάγεη ε δύλακε πνπ αζθεί ν αζιεηήο ζηελ κπάξα όηαλ :

α) ηελ αλπςώλεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ,

β) ηελ θξαηάεη αθίλεηε πάλσ από ην θεθάιη ηνπ,

γ) ηελ θαηεβάδεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα;

4) Έλα πνπιί κάδαο 300g πεηάεη ζε ύςνο h=15m κε ηαρύηεηα 10m/s. Να

ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα , ηελ βαξπηηθή δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα (ζε

ζρέζε κε ην έδαθνο) θαη ηελ κεραληθή ηνπ ελέξγεηα.



5) Έλαο καζεηήο θξαηάεη κία κπάια κάδαο 400g ζε ύςνο h=1.5m. Κάπνηα ζηηγκή

ν καζεηήο αθήλεη ηελ κπάια λα πέζεη ζην έδαθνο.

α) Πόζε είλαη ε θηλεηηθή θαη πόζε ε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο (σο

πξνο ην έδαθνο) ηελ ώξα πνπ ηελ αθήλεη ν καζεηήο;

β) Πόζε είλαη ε θηλεηηθή δπλακηθή θαη πόζε ε βαξπηηθή ελέξγεηα ηεο κπάιαο ιίγν

πξηλ αθνπκπήζεη ην έδαθνο;

γ) Πόζν είλαη ην έξγν ηνπ βάξνπο ηεο κπάιαο κέρξη απηή λα αθνπκπήζεη ζην

έδαθνο;

(Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα).

6) Αθήλνπκε έλα ζώκα κάδαο 0.4kg λα πέζεη από ύςνο 5 m . Να ππνινγίζεηε

α) ηελ αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ,ηελ αξρηθή βαξπηηθή δπλακηθή ηνπ

ελέξγεηα (ζε ζρέζε κε ην έδαθνο) θαη ηελ αξρηθή κεραληθή ηνπ ελέξγεηα,

β) ηελ ηειηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο , ηελ ηειηθή βαξπηηθή δπλακηθή ηνπ

ελέξγεηα θαη ηελ ηειηθή κεραληθή ηνπ ελέξγεηα,

γ) ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηάλεη ην ζώκα ζην έδαθνο.

(Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα).



7) Η ηζρύο κηαο κεραλήο είλαη 2.5kW. Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ 

κεηαζρεκαηίδεη απηή ε κεραλή όηαλ δνπιεύεη γηα 20min.

8) Έλαο γεξαλόο αλεβάδεη έλα ζώκα βάξνπο 800Ν ζε ύςνο 12m (κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα) κέζα ζε ρξόλν 2min. Να ππνινγίζεηε

α) ην έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ν γεξαλόο ζην ζώκα θαηά ηελ αλύςσζε 

ηνπ θαη 

β) ηελ ηζρύ ηνπ γεξαλνύ. 

Αλ ν ρξόλνο αλύςσζεο ηνπ ζώκαηνο ήηαλ δηπιάζηνο πσο ζα 

κεηαβάιινληαλ  ην έξγν θαη  πσο ε ηζρύο ηνπ γεξαλνύ;




