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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Οι Φυσικές επιστήµες και η µεθοδολογία τους 
 

1. Τι ονοµάζουµε φαινόµενα; 
Φαινόµενα ονοµάζουµε τις µεταβολές που συµβαίνουν γύρω µας, π.χ. το λιώσιµο των πάγων, η 

βροχή, ο κεραυνός κτλ. 

2. Ποιες είναι οι φυσικές επιστήµες; Ποιες επιστήµες κατατάσσονται στις 
φυσικές επιστήµες; 

Είναι οι επιστήµες οι οποίες έχουν ως αντικείµενο τους την έρευνα και τη µελέτη των φυσικών 

φαινοµένων. Στις φυσικές επιστήµες ανήκουν επιστήµες όπως η Φυσική, η Χηµεία, η Βιολογία, η 

Γεωλογία, η Μετεωρολογία, η Αστρονοµία κ.α. 

3. Τι είναι η Φυσική; 
Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετά τα φαινόµενα και τις ιδιότητες των σωµάτων από το 

µικρόσκοσµο (άτοµα, µόρια) έως και τα µεγαλύτερα σώµατα του µακρόκοσµου (πλανήτες, αστέρια, 

γαλαξίες κτλ.). Η Φυσική µελετά τον χώρο και τον χρόνο, την ύλη και την ενέργεια, καθώς και 

τους τρόπους µε τους οποίους αυτά συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν. 

4. Να αναφέρετε δύο βασικές έννοιες τις Φυσικής µε τις οποίες 
περιγράφονται τα φυσικά φαινόµενα. 

Η ενέργεια και οι αλληλεπιδράσεις είναι βασικές έννοιες της Φυσικής, οι οποίες µαζί µε την 

αντίληψη µας για τη µικροσκοπική δοµή της ύλης µας βοηθούν να ερµηνεύσουµε τα φυσικά 

φαινόµενα. Άλλες βασικές έννοιες της Φυσικής είναι ο χώρος, ο χρόνος κ.α. Οι σχέσεις ανάµεσα 

στις έννοιες της Φυσικής εκφράζονται µε τους νόµους της Φυσικής. 

5. Πότε ένα σώµα έχει ενέργεια; Ποια είναι η βασική ιδιότητα της 
ενέργειας και σε ποιες µορφές µπορούµε να τη βρούµε στη φύση;  

Ένα σώµα έχει ενέργεια όταν µπορεί να προκαλέσει µεταβολές στον εαυτό του ή στο 

περιβάλλον του. Η ενέργεια είναι µια έννοια για την οποία αν και δεν υπάρχει επακριβής ορισµός, 

µας είναι πολύ οικεία από την καθηµερινή µας ζωή. Στην ύπαρξη και στους µετασχηµατισµούς της 

ενέργειας οφείλεται η πραγµατοποίηση όλων των µεταβολών που υπάρχουν στη φύση, Το βασικό 

χαρακτηριστικό της ενέργειας είναι ότι ούτε καταστρέφεται ούτε δηµιουργείται απλώς 

µεταφέρεται από ένα σώµα σε ένα άλλο ή µετασχηµατίζεται από µια µορφή σε µια άλλη. Η 

ενέργεια βρίσκεται στη φύση σε διάφορες µορφές και ανάλογα αναφερόµαστε σε αυτήν ως κινητική 

ενέργεια, δυναµική ενέργεια, αιολική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, θερµική ενέργεια, φωτεινή 

ενέργεια κ.α. 
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1.2 Η επιστηµονική µέθοδος 
 

1. Τι είναι η επιστηµονική µέθοδος και ποια τα βασικά βήµατα της 
επιστηµονικής µεθόδου; 

Η επιστηµονική µέθοδος αποτελεί τον τρόπο µε τον οποίο εργάζονται οι επιστήµονες η οποίοι 

πραγµατοποιούν έρευνα στις φυσικές επιστήµες όπως η Φυσική, η Χηµεία, η Βιολογία κτλ. Η 

επιστηµονική µέθοδος δεν αποτελεί µια εξεζητηµένη µεθοδολογία περίπλοκων βηµάτων µε στόχο 

την αναζήτηση της επιστηµονικής αλήθειας, αλλά αντίθετα είναι µια απλή µέθοδος εργασίας 

βασισµένη στην κοινή λογική. Τα βασικά στάδια της επιστηµονικής µεθόδου είναι τα παρακάτω: 

α) παρατήρηση και διατύπωση ερωτηµάτων 

Οι επιστήµονες παρατηρούν τα φαινόµενα που έχουν στόχο να µελετήσουν ενώ παράλληλα 

καταγράφουν και ταξινοµούν τα στοιχεία από τις παρατηρήσεις τους. Στη συνέχεια και µε βάση 

τα παραπάνω, διατυπώνουν ερωτήµατα τα οποία πρέπει να απαντήσουν στο τέλος της 

ερευνάς τους. 

β) Εύρεση µετρήσιµων ποσοτήτων και σχέσεων µεταξύ των ποσοτήτων αυτών 

Οι επιστήµονες αναζητούν ποσότητες (π.χ. χρόνος, µάζα, όγκος) που µπορούν να µετρήσουν 

και οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πραγµατοποίηση του υπό έρευνα φαινοµένου και τις 

οποίες µπορούν µετρήσουν και να συσχετίσουν µε την βοήθεια των µαθηµατικών. 

γ) Διατύπωση υποθέσεων 

Οι επιστήµονες διατυπώνουν υποθέσεις για να ερµηνεύσουν το φαινόµενο το οποίο µελετούν και 

τις σχέσεις ανάµεσα στις ποσότητες που κατέγραψαν. 

δ) Πείραµα 

Στη συνέχεια οι επιστήµονες µε βάση τα παραπάνω σχεδιάζουν προσεκτικά και εκτελούν 

πειράµατα µε στόχο να ελέγξουν την ορθότητα των υποθέσεων που έχουν διατυπώσει.  

ε) Εξαγωγή και γενίκευση συµπερασµάτων  

Με βάση τα αποτελέσµατα των πειραµάτων τους, οι επιστήµονες διαπιστώνουν αν οι αρχικές 

τους υποθέσεις για την ερµηνεία του φαινοµένου που µελετούν είναι σωστές ή όχι. Σε 

περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι αρχικές υποθέσεις είναι λανθασµένες τότε οι ερευνητές 

επιστρέφουν στο βήµα γ και διατυπώνουν νέες υποθέσεις, Αν από την άλλη αποδειχθεί η 

ορθότητα των αρχικών υποθέσεων τότε προχωρούν στην ταξινόµηση και την γενίκευση των 

συµπερασµάτων τους µε στόχο την διατύπωση φυσικών νόµων. 

2. Τι είναι το πείραµα; 
Πείραµα είναι η αναπαραγωγή ενός φαινοµένου στο εργαστήριο ή στο περιβάλλον κάτω από 

ελεγχόµενες συνθήκες. 



 5

3. Τι είναι φυσικός νόµος; Να αναφέρετε παραδείγµατα; 
Φυσικός νόµος είναι µια υπόθεση για την οποία δεν υπάρχει κανένα πείραµα ή φαινόµενο που 

να την παραβιάζει. 

Παραδείγµατα φυσικών νόµων: 

Ο νόµος της ελεύθερης πτώσης των σωµάτων, «όλα τα σώµατα όταν αν αφεθούν να πέσουν σε 

κενό χώρο, από το ίδιο ύψος, φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος». 

Ο νόµος της θερµικής διαστολής, «αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία µιας µεταλλικής ράβδου, θα 

αυξηθεί το µήκος της». 

 

 

1.3 Τα φυσικά µεγέθη και οι µονάδες τους 
 

1. Τι είναι µέγεθος; 
Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα που µπορεί να µετρηθεί. 

2. Τι είναι µέτρηση; 
Είναι η διαδικασία σύγκρισης ίδιων µεγεθών. 

3. Τι είναι τα φυσικά µεγέθη; 
Ονοµάζονται τα µεγέθη που χρησιµοποιούµε για την περιγραφή των φυσικών φαινοµένων.  

Το µήκος, ο χρόνος, ο όγκος, η µάζα είναι µερικά παραδείγµατα φυσικών µεγεθών. 

4. Τι είναι η µονάδα µέτρησης; 
Μονάδα µέτρησης είναι ένα µέγεθος το οποίο έχουµε σαν πρότυπο και µε αυτό συγκρίνουµε και 

µετράµε όλα τα άλλα όµοια µεγέθη.  

Για παράδειγµα το µήκος ενός σώµατος το µετράµε συγκρίνοντας το (δηλ. καταγράφουµε πόσες 

φορές είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο), µε το µήκος που έχουµε ορίσει σαν πρότυπο το 1m και το 

οποίο αποτελεί τη µονάδα µέτρησης του µήκους. 

5. Ποια µεγέθη ονοµάζονται θεµελιώδη; 
Θεµελιώδη ονοµάζονται τα µεγέθη τα οποία δεν ορίζονται µε τη βοήθεια άλλων µεγεθών. 

Θεµελιώδη µεγέθη στη Φυσική είναι π.χ. το µήκος, η µάζα και ο χρόνος. 

6. Τι είναι οι θεµελιώδεις µονάδες;  
Θεµελιώδης ονοµάζονται οι µονάδες µέτρησης των θεµελιωδών µεγεθών.  
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7. Τι είναι το Διεθνές Σύστηµα Μονάδων και ποιες οι µονάδες του 
µήκους, της µάζας και του χρόνου στο σύστηµα αυτό; 

Στο παρελθόν οι επιστήµονες από τις διάφορες χώρες δεν χρησιµοποιούσαν τις ίδιες µονάδες 

µέτρησης για τα φυσικά µεγέθη και αυτό είχε ως συνέπεια να δυσχεραίνεται η επικοινωνία και η 

συνεργασία µεταξύ τους. Με άλλα λόγια θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι ερευνητές δεν 

χρησιµοποιούσαν την ίδια επιστηµονική «γλώσσα» π.χ. κάποιοι µετρούσαν το µήκος σε πόδια (ft) 

και κάποιοι άλλοι σε µέτρα (m). Η επιστηµονική κοινότητα αποφάσισε έπειτα από συµφωνία να 

δηµιουργήσει µια κοινή «γλώσσα» συνεννόησης και έτσι καθιερώθηκε το Διεθνές Σύστηµα 

Μονάδων (System International, S.I). 

Η µονάδα µέτρησης του µήκους στο S.I είναι το ένα µέτρο (1m). 

Η µονάδα µέτρησης της µάζας στο S.I είναι το ένα χιλιόγραµµο (1kg) ή πιο απλά το ένα 

κιλό. 

Η µονάδα µέτρησης του χρόνου στο S.I είναι το ένα δευτερόλεπτο (1s). 

Η καθιέρωση του Διεθνούς Συστήµατος Μονάδων δεν σηµαίνει ότι κατάργησε τα προϋπάρχοντα 

συστήµατα µέτρησης αλλά ότι δηµιουργήθηκε ένας κοινός κώδικας συνεννόησης.  

8. Πως ορίζεται το µέτρο ως µονάδα µέτρησης και ποια τα   κυριότερα 
πολλαπλάσια και υποδιαιρέσεις του; 

Αρχικά το µέτρο ορίστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε  η απόσταση από το Βόρειο Πόλο µέχρι τον 

Ισηµερινό να είναι ίση µε 10.000.000m. 

Το κυριότερο πολλαπλάσιο του µέτρου είναι το χιλιόµετρο (km) που όπως µαρτυρά και το όνοµα 

του ισοδυναµεί µε χίλια µέτρα: 

 

mmkm 31010001 ==  
 

Τα βασικά υποπολλαπλάσια του µέτρου είναι: 

- Το δεκατόµετρο (1dm) δηλαδή το ένα δέκατο του µέτρου και ισχύουν οι σχέσεις: 

mmmdm

dmdmm

1
1

1

10
10

1

10

1
1

10101

−===

==

 

 

- Το εκατοστόµετρο (1cm) δηλαδή το ένα εκατοστό του µέτρου και ισχύουν: 

mmmcm

cmcmm

2
2

2

10
10

1

100

1
1

101001

−===

==

 

 

- Το χιλιοστόµετρο (1mm) δηλαδή το ένα χιλιοστό του µέτρου: 

 

mmmmm

mmmmm

3
3

3

10
10

1

1000

1
1

1010001

−===

==

 

 

- Το µικρόµετρο (1µm) που είναι το ένα εκατοµµυριοστό του µέτρου: 
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mmmm

mmm

6
6

6

10
10

1

000.000.1

1
1

10000.000.11

−===

==

µ

µµ

 

 

Το µήκος το µετράµε µε όργανα όπως η µεζούρα, ο χάρακας κτλ. 

8. Πως µετράµε το χρόνο και ποιες οι βασικές µονάδες µέτρησης του; 
Το χρόνο το µετράµε µε το χρονόµετρο και όπως έχει ήδη αναφερθεί η µονάδα µέτρησης του 

χρόνου στο S.I. είναι το 1s. Άλλες συνηθισµένες µονάδες µέτρησης του χρόνου είναι το λεπτό 

1min και η ώρα 1h και ισχύουν οι σχέσεις: 

hs

ssh

ms

s

3600

1
1

36006060min601
60

1
1

60min1

=

=⋅==

=

=

 

 

Υποπολλαπλάσια του δευτερολέπτου είναι: 

- Το µιλισεκόντ (1ms) για το οποίο ισχύουν: 

 

sss

sssms

3

3
3

1010001

10
10

1

1000

1
1

==

=== −

 

 

- Το µικροσεκόντ (1µs) για το οποίο ισχύουν: 

 

sss

ssss

µµ

µ

6

6
6

10000.000.11

10
10

1

000.000.1

1
1

==

=== −

 

 

9. Τι είναι µάζα ενός σώµατος; Πως µετράµε τη µάζα ενός σώµατος και 
ποια η βασική µονάδα µέτρησης της µάζας  και ποια τα πολλαπλάσια και 
υποπολλαπλάσια της; 

Μάζα είναι η ποσότητα της ύλης που έχει ένα σώµα.  

Μάζα είναι το µέτρο της αδράνειας ενός σώµατος, δηλαδή αποτελεί το µέτρο για το πόσο εύκολα ή 

δύσκολα µπορεί να µεταβληθεί η ταχύτητα που έχει ένα σώµα  ( η κινητική του κατάσταση). 

Η µάζα ενός σώµατος είναι ίδια παντού. Όντως η ποσότητα της ύλης ενός σώµατος δεν αλλάζει αν 

από τη θάλασσα µεταφερθεί στο βουνό ή στη σελήνη ή σε άλλο γαλαξία.  

Τη µάζα ενός σώµατος τη µετράµε µε το ζυγό (ζυγαριά). Όπως έχει ήδη αναφερθεί η µονάδα 

µέτρησης της µάζας στο διεθνές σύστηµα είναι το χιλιόγραµµο (1kg) ή κιλό. 

Το κυριότερο πολλαπλάσιο του κιλού είναι ο τόνος (1tn) και ισχύουν οι σχέσεις: 
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tntntnkg

kgkgtn

3
3

3

10
10

1

1000

1
1

1010001

−===

==

 

 

Τα κυριότερα υποπολλαπλάσια του κιλού είναι: 

- Το γραµµάριο (1g): 

 

ggkg

kgkgkgg

3

3
3

1010001

10
10

1

1000

1
1

==

=== −

 

 

- Το µιλιγκράµ (1mg): 

mgmgg

gggmg

3

3
3

1010001

10
10

1

1000

1
1

==

=== −

 

 

- Το µικρογραµµάριο (1µg): 

 

    

ggg

gggg

µµ

µ

6

6
6

10000.000.11

10
10

1

000.000.1

1
1

==

=== −

 

10. Τι είναι το βάρος w ενός σώµατος; 
Το βάρος w ενός σώµατος είναι η δύναµη που ασκεί η Γη στο σώµα και έχει σχέση µε το πόσο 

δύσκολα ή εύκολα σηκώνουµε ένα σώµα. Το βάρος είναι µια δύναµη που κατευθύνεται πάντοτε 

προς το κέντρο της Γης. Για να σηκώσουµε ένα σώµα πρέπει να ασκήσουµε κατακόρυφα προς τα 

πάνω µια δύναµη τουλάχιστον ίση και αντίθετη του βάρους του σώµατος ώστε να αντισταθµίζεται 

η επίδραση του βάρους. Εποµένως όσο πιο µεγάλο είναι το βάρος ενός σώµατος τόσο πιο µεγάλη 

είναι η δύναµη που πρέπει να ασκήσουµε για να το σηκώσουµε. 

Το βάρος είναι ανάλογο της µάζας ενός σώµατος και υπολογίζεται από τη σχέση 

w=mg 

Η σταθερά αναλογίας g ονοµάζεται επιτάχυνση της βαρύτητας και η τιµή της εξαρτάται από 

τον τόπο στον οποίο βρισκόµαστε. Εποµένως η τιµή του βάρους w από τόπο σε τόπο 

διαφέρει αφού εξαρτάται από το g. 

Το βάρος όπως όλες τις δυνάµεις το µετράµε µε το δυναµόµετρο και η µονάδα µέτρησης του είναι 

το 1Ν (1 Newton). 

 

11. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές ανάµεσα στη µάζα και   το βάρος 
ενός σώµατος; 

Είναι σηµαντικό να κατανοηθεί ότι η µάζα και το βάρος ενός σώµατος δεν είναι το ίδιο πράγµα. 

Οι κυριότερες διαφορές του είναι οι εξής: 

 

- Το βάρος είναι δύναµη ενώ η µάζα είναι η ποσότητα της ύλης που έχει ένα σώµα. 
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- Το βάρος το µετράµε µε το δυναµόµετρο ενώ τη µάζα µε το ζυγό. 

- Το βάρος αλλάζει από τόπο σε τόπο ανάλογα µε την τιµή του g ενώ η µάζα ενός σώµατος 

είναι παντού η ίδια. 

- Το βάρος σχετίζεται µε το πόσο εύκολα ή δύσκολα σηκώνουµε ένα σώµα ενώ η µάζα 

σχετίζεται µε το πόσο εύκολα η δύσκολα σπρώχνουµε ένα σώµα 

 

Η σύγχυση ανάµεσα στο βάρος και τη µάζα ενός σώµατος έχει να κάνει µε την λανθασµένη 

συνήθεια της καθηµερινής µας ζωής που θέλει όταν θέλουµε να αναφερθούµε και να µετρήσουµε 

τη µάζα µας να λέµε ότι το βάρος µας είναι τόσα κιλά, πράγµα το οποίο είναι λάθος. 

 

Η σύγχυση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δύο σώµατα που βρίσκονται στον ίδιο τόπο και στο ίδιο 

ύψος αν έχουν το ίδιο βάρος θα έχουν και την ίδια µάζα. Πράγµατι αν θεωρήσουµε δύο σώµατα µε 

µάζες m1 και m2  αντίστοιχα τα οποία βρίσκονται στο ίδιο µέρος και στο ίδιο υψόµετρο και αν αυτά 

τα σώµατα έχουν ίσα βάρη τότε: 

21 ww =  

gmgm ⋅=⋅ 21  

 

και αφού τα σώµατα είναι στο ίδιο µέρος το g είναι κοινό και για τα δύο και απλοποιείται από την 

παραπάνω σχέση οπότε τελικά έχουµε 

21 mm =  

 

Άρα: «Δύο σώµατα που έχουν ίσα βάρη στον ίδιο τόπο και στο ίδιο υψόµετρο θα έχουν και 

ίσες µάζες». 
 

12. Ασκήσεις στις µετατροπές µονάδων 
 

1. Να µετατρέψετε τα παρακάτω ποσά σε µέτρα: 

i) 0,85km  ii) 35dm  iii) 4000mm  iv) 500µm   v) 0,34cm  

vi) 78,5dm vii) 560mm  viii) 4550µm  ix)744dm 

 

2. Να βρείτε σε cm τα παρακάτω ποσά: 

i) 85km  ii) 45dm  iii) 400mm  iv) 6000µm   v) 0,34m  

vi) 78,5dm vii) 5560mm  viii) 4550µm  ix) 0,744 nm 

 

3. Να βρείτε πόσα mm είναι τα παρακάτω ποσά: 

i) 2km  ii) 5dm  iii) 4m  iv) 6000µm   v) 0,34dm  

vi) 78,5cm vii) 5560µm  viii) 4550nm  ix) 0,744 Km 

 

4. Να βρείτε πόσα δευτερόλεπτα είναι τα παρακάτω: 

i) 2h  ii) 5min  iii) 4,2h  iv) 6000ms   v) 8000000ns 

 

5. Πόσα λεπτά είναι τα παρακάτω: 

i) 2h  ii) 50s iii) 4200000000µs  iv) 6000ms   v) 54000000ns 
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Εµβαδόν, Όγκος, Πυκνότητα 

1. Ποια µεγέθη ονοµάζονται παράγωγα; 
Παράγωγα ονοµάζονται τα µεγέθη τα οποία προκύπτουν από τα θεµελιώδη µε απλές µαθηµατικές 

σχέσεις. Παραδείγµατα παράγωγων µεγεθών είναι το εµβαδόν, ο όγκος, η πυκνότητα, η ταχύτητα, 

η δύναµη κ.α. Τα παραπάνω παράγωγα µεγέθη προκύπτουν από τα θεµελιώδη µεγέθη µήκος, µάζα 

και χρόνος µε βάση τις µαθηµατικές σχέσεις από τις οποίες υπολογίζονται τα µεγέθη αυτά. Οι 

µονάδες µέτρησης των παράγωγων µεγεθών λέγονται παράγωγες µονάδες. 

 

2. Ποια είναι η µονάδα µέτρησης του εµβαδού στο διεθνές σύστηµα 
µονάδων; Ποια είναι τα πολλαπλάσια και τα υποπολλαπλάσια της 
µονάδας αυτής; 

Η βασική µονάδα µέτρησης της επιφάνειας στο διεθνές σύστηµα είναι το τετραγωνικό µέτρο 1m2. 

Το τετραγωνικό µέτρο είναι µια επιφάνεια που έχει µήκος ένα µέτρο και πλάτος ένα µέτρο επίσης. 

Τα κυριότερα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια του τετραγωνικού µέτρου φαίνονται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 

 

 Μήκος Εµβαδόν 

Πολλαπλάσια  mkm 3101 =  26332 101010111 mmmkmkmkm =⋅=⋅=  
1στρέµµα=1000m2 

Υποπολλαπλάσια 

mmm

mcm

mdm

3

2

1

101

101

101

−

−

−

=

=

=

 
26332

24222

22112

101010111

101010111

101010111

mmmmmmmmm

mmmcmcmcm

mmmdmdmdm

−−−

−−−

−−−

=⋅=⋅=

=⋅=⋅=

=⋅=⋅=

 

 

3. Τι εκφράζει ο όγκος ενός σώµατος; Ποια είναι η µονάδα µέτρησης του 
όγκου στο διεθνές σύστηµα µονάδων; Ποια είναι τα πολλαπλάσια και τα 
υποπολλαπλάσια της µονάδας αυτής; 

 

Όγκος ενός σώµατος είναι ο χώρος που καταλαµβάνει ένα σώµα, Η βασική µονάδα µέτρησης 

του όγκου στο διεθνές σύστηµα είναι το κυβικό µέτρο 1m3. Ένα κυβικό µέτρο είναι ένας κύβος 

που έχει ακµή ένα µέτρο. Τα κυριότερα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια του κυβικού µέτρου 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

 Μήκος Εµβαδόν 

Πολλαπλάσια  mkm 3101 =  393333 101010101111 mmmmkmkmkmkm =⋅⋅=⋅⋅=  



 11

 

 

Για την µέτρηση του όγκου των υγρών και των αερίων συχνά χρησιµοποιούµε ως µονάδα µέτρησης 

το λίτρο, 1L. Το λίτρο ορίζεται έτσι ώστε να ισχύουν οι  παρακάτω σχέσεις: 

Lm

mLcm

mLL

cmL

dmL

10001

11

10001

10001

1

3

3

3

3

=

=

=

=

=

 

4. Πως µπορούµε να µετρήσουµε τον όγκο ενός στερεού τυχαίου 
σχήµατος; 

Όταν θέλουµε να µετρήσουµε τον όγκο ενός στερεού ακανόνιστου σχήµατος, λόγω του τυχαίου 

σχήµατος που έχει το σώµα, δεν υπάρχει κάποια µαθηµατική σχέση για να χρησιµοποιηθεί όπως 

υπάρχει για παράδειγµα για τα κανονικά στερεά (π.χ. κύβος, σφαίρα, κύλινδρος κτλ.). Στην 

περίπτωση αυτή υπολογίζουµε τον όγκου του µε την βοήθεια του ογκοµετρικού κυλίνδρου. 

Παίρνουµε έναν ογκοµετρικό κύλινδρο και τον γεµίζουµε µε νερό µέχρι κάποιο σηµείο και 

καταγράφουµε την ένδειξη που αναφέρεται στον όγκο του νερού που βρίσκεται µέσα στο δοχείο. 

Στη συνέχεια βυθίζουµε το στερεό µέσα στο νερό, οπότε η στάθµη του νερού στο δοχείο 

ανεβαίνει. Καταγράφουµε την νέα ένδειξη της στάθµης του νερού και από αυτήν αφαιρούµε την 

αρχική ένδειξη που είχαµε σηµειώσει. Η διαφορά των δύο ενδείξεων αντιστοιχεί στον όγκο του 

στερεού που βυθίστηκε. 

 

5. Τι είναι η πυκνότητα ενός υλικού και ποιες είναι οι µονάδες µέτρησης 
της; 

Η πυκνότητα ενός υλικού ορίζεται από τη σχέση: 

V

m
=ρ  

 

όπου m η µάζα του σώµατος και V ο όγκος του. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι ότι: 

- Η πυκνότητα ενός υλικού εκφράζει τη µάζα του υλικού που περιέχεται στη µονάδα του 

όγκου 

- Η πυκνότητα έχει χαρακτηριστική τιµή για κάθε υλικό  

Οι συνήθεις µονάδες της πυκνότητας είναι το 
ml

g

cm

g

m

kg
,,

33
 

Η πυκνότητα όπως αναφέρθηκε παραπάνω έχει συγκεκριµένη τιµή για κάθε υλικό δηλαδή άλλη 

πυκνότητα έχει ο σίδηρος άλλη το νερό άλλη ο χρυσός. Όµως όλα τα αντικείµενα από σίδηρο 

Υποπολλαπλάσια 

mmm

mcm

mdm

3

2

1

101

101

101

−

−

−

=

=

=

 

33

393333

362223

331113

10001010101111

101010101111

101010101111

101010101111

cmcmcmcmdmdmdmdm

mmmmmmmmmmmm

mmmmcmcmcmcm

mmmmdmdmdmdm

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

=⋅⋅=⋅⋅=

−−−−

−−−−

−−−−
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έχουν την ίδια πυκνότητα και όλα τα κοσµήµατα από χρυσό έχουν την ίδια πυκνότητα ανεξάρτητα 

από το σχήµα ή το µέγεθος τους.  

Όσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα ενός υλικού τόσο περισσότερη µάζα από το υλικό θα 

«χωράει» σε ένα συγκεκριµένο όγκο. 

 

 

6. Επίλυση του τύπου της πυκνότητας ως προς ρ, m και V 
Σε πολλές περιπτώσεις ασκήσεων είναι αναγκαίο να επιλύσουµε τη σχέση µε την οποία 

προσδιορίζεται η πυκνότητα ενός σώµατος είτε ως προς τη µάζα είτε ως προς τον όγκο ανάλογα 

µε το ζητούµενο της εκάστοτε άσκησης. 

Αν ζητείται η πυκνότητα: 

Όταν τα δεδοµένα της άσκησης είναι η µάζα m και ο όγκος V και το ζητούµενο είναι η πυκνότητα ρ 

τότε απλώς εφαρµόζουµε τον τύπο της πυκνότητας π.χ.: 

                               

             
3 3

150
1,5

100

m g g

V cm cm
ρ ρ= = ⇒ =  

 

 

 

Προσοχή: πάντα γράφουµε και τις µονάδες µέτρησης της κάθε ποσότητας και κάνουµε πράξεις 

ξεχωριστά µε τους αριθµούς και ξεχωριστά µε τις µονάδες. 

 

Αν ζητείται η µάζα: 

Όταν τα δεδοµένα της άσκησης είναι η πυκνότητα ρ και ο όγκος V ενώ το ζητούµενο είναι η µάζα 

m του σώµατος τότε εργαζόµαστε όπως στο παρακάτω παράδειγµα: 

 

                          

Αν ζητείται ο όγκος: 

Όταν τα δεδοµένα της άσκησης είναι η πυκνότητα ρ και η µάζα m ενώ το ζητούµενο είναι o όγκος 

V του σώµατος τότε εργαζόµαστε όπως στο παράδειγµα που ακολουθεί: 

 

                          

3

3

1,5

100

;

g

cm

V cm

m

ρ =

=

=
3

3

1
1

1,5 100

150

m m
m V

V V
m V

g
m cm

cm
m g

ρ
ρ ρ

ρ

= ⇒ = ⇒ ⋅ = ⋅ ⇒

= ⋅

= ⋅

=

3
1,5

150

;

g

cm
m g

V

ρ =

=

=

1
1

m m
m V

V V
m V

m V

m
V

ρ
ρ ρ

ρ

ρ

ρ ρ

ρ

= ⇒ = ⇒ ⋅ = ⋅ ⇒

= ⋅ ⇒

⋅
=

=

3

150

100

;

m g

V cm

ρ

=

=

=
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7. Ασκήσεις στην Πυκνότητα 

 

1. Ένα σώµα έχει µάζα 130gr και όγκο 3100cm . Να υπολογίσετε την πυκνότητα του. 

 

2. Σώµα µάζας 450gr έχει όγκο 3150cm . Να υπολογίσετε την πυκνότητα του σε 
3

kg
m

. 

3. Η πυκνότητα ενός σώµατος είναι 31 5, gr

cm
 και ο όγκος του 340cm . Να υπολογίσετε τη µάζα 

του. 

 

4. Η πυκνότητα ενός σώµατος είναι 32 gr

cm
 και ο όγκος του 40L . Να υπολογίσετε τη µάζα του. 

 

5. Ένας σταυρός ζυγίζει 77,2gr. Αν η πυκνότητα του χρυσού είναι  319 32, gr

cm
 να υπολογίσετε 

τον όγκο του. 

 

6. Πόσα λίτρα (L) είναι: 

α) 32m       β) 35000cm     γ) 315000dm          δ) 3800mm  

 

7. Πόσα κυβικά εκατοστά είναι: 

α) 3300mm          β) 38dm      γ) 2,5L       δ) 34 2, m  

 

8. Η πυκνότητα του σιδήρου είναι 37 89, gr

cm
. Πόσο ζυγίζει ένας κύβος    σιδήρου που έχει ακµή 

2cm; 

 

9.    Να συµπληρώσετε τον πίνακα: 

 

ρ(g/cm3) m(g) V(cm3) 

 200 50 

1,2  100 

1,5 400  

 

 

10.  Η µάζα µιας µικρής πέτρας ακανόνιστου σχήµατος είναι m=120gr. Αν βυθίσουµε την πέτρα σε 

ένα ογκοµετρικό κύλινδρο που περιέχει νερό, τότε η στάθµη του νερού στο δοχείο ανεβαίνει και 

από την αρχική ένδειξη των 156ml φτάνει τελικά στην ένδειξη των 256ml. Να υπολογίσετε την 

πυκνότητα της πέτρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΙΝΗΣΗ 

2.1 Περιγραφή της Κίνησης 
 

1. Τι είναι η Κινηµατική; Ποια κίνηση ονοµάζεται ευθύγραµµη; 
Κινηµατική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη της κίνησης. Στην 

Κινηµατική δεν µας ενδιαφέρουν τα αίτια της κίνησης παρά µόνο η περιγραφή και η µελέτη της 

κίνησης. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε µια ειδική κατηγορία κινήσεων, τις ευθύγραµµες κινήσεις.  

Ευθύγραµµη κίνηση ονοµάζεται µια κίνηση που εξελίσσεται σε ευθεία γραµµή. 

2. Ποια µεγέθη ονοµάζονται µονόµετρα και ποια διανυσµατικά; 
Μονόµετρα ονοµάζονται τα µεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουµε πλήρως, αρκεί να 

γνωρίζουµε µόνο το µέτρο τους (δηλαδή έναν αριθµό και τη µονάδα µέτρησης). 

Για παράδειγµα µονόµετρα φυσικά µεγέθη είναι η µάζα m, ο χρόνος t, η θερµοκρασία θ, ο όγκος V 

κ.α. 

Διανυσµατικά ονοµάζονται τα µεγέθη τα οποία για να τα προσδιορίσουµε πλήρως, θα πρέπει 

εκτός από το µέτρο τους να γνωρίζουµε και την κατεύθυνση (δηλαδή τη διεύθυνση και τη 

φορά) τους. Ένα διανυσµατικό µέγεθος παριστάνεται µ’ ένα βέλος. Το µήκος του βέλους είναι 

ανάλογο µε το µέτρο του φυσικού µεγέθους. 

Για να προσδιορίσουµε την κατεύθυνση ενός διανυσµατικού µεγέθους, χρειαζόµαστε δύο δεδοµένα: 

α) τη διεύθυνση του, δηλαδή την ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται το µέγεθος, και 

β) τη φορά του, δηλαδή τον προσανατολισµό του πάνω στην ευθεία αυτή. 

Για παράδειγµα διανυσµατικά φυσικά µεγέθη είναι η θέση x
r

, η ταχύτητα u
r

, η δύναµη F
r

 κ.α. 

Στα διανυσµατικά µεγέθη, για να τα διακρίνουµε από τα µονόµετρα, γράφουµε ένα βελάκι πάνω 

από το σύµβολο του φυσικού µεγέθους. 

3. Πότε ένα σώµα χαρακτηρίζεται σαν υλικό σηµείο; 
Για τη περιγραφή της κίνησης ενός σώµατος και για την απλούστευση της µελέτης της κίνησης, 

συνήθως χρησιµοποιούµε την έννοια του υλικού σηµείου. 

Υλικό σηµείο ονοµάζεται κάθε αντικείµενο το οποίο σε σχέση µε το περιβάλλον του έχει τόσο 

µικρές διαστάσεις, ώστε να µπορούµε να τις θεωρήσουµε ασήµαντες. Ένα υλικό σηµείο έχει 

µάζα όχι όµως διαστάσεις. 

Γενικότερα όµως, υλικό σηµείο µπορούµε να χαρακτηρίσουµε κάθε σώµα, ανεξάρτητα από τις 

διαστάσεις του, όταν οι διαστάσεις δεν επηρεάζουν το φαινόµενο το οποίο µελετάµε. Στη µελέτη 

του ευθύγραµµων κινήσεων που θα κάνουµε στο κεφάλαιο αυτό θα θεωρούµε τα κινούµενα σώµατα 

σαν υλικά σηµεία. 

 

4. Πως προσδιορίζεται η θέση ενός υλικού σηµείου πάνω σε µια ευθεία; 
Για να βρούµε τη θέση ενός σώµατος (το οποίο θα θεωρούµε υλικό σηµείο) πάνω σε µια ευθεία 

πρέπει να τοποθετήσουµε µια κλίµακα (µέτρο ή µεζούρα) πάνω στην ευθεία και να  ορίσουµε ένα 



 15

σηµείο αναφοράς που θα είναι το µηδέν της κλίµακας. Μια τέτοια ευθεία µε σηµείο αναφοράς 

και κλίµακα αποκαλείται συνήθως και άξονας ή προσανατολισµένη ευθεία. 

Η θέση ενός υλικού σηµείου πάνω σε έναν άξονα καθορίζεται: 

α) από την απόσταση του σώµατος από το σηµείο αναφοράς και 

β) από την κατεύθυνση, δηλαδή από το αν είναι δεξιά ή αριστερά από το σηµείο αναφοράς 

Για να αποφεύγουµε το αριστερά και δεξιά χρησιµοποιούµε τα πρόσηµα + και -. Δεξιά του σηµείου 

αναφοράς οι αριθµοί είναι θετικοί (+), ενώ αριστερά του σηµείου αναφοράς οι αριθµοί είναι 

αρνητικοί (-). Κατά συνέπεια, όταν το κινητό είναι δεξιά του σηµείου αναφοράς, η θέση του 

είναι θετική, ενώ όταν είναι αριστερά, θέση είναι αρνητική. 

Η θέση συµβολίζεται µε x
r

 και όπως υποδεικνύει και το βέλος στο σύµβολο x, είναι µέγεθος 

διανυσµατικό. Κατά συνέπεια δεν αρκεί να γνωρίζουµε µόνο την τιµή ου αντιστοιχεί στη θέση του 

σώµατος αλλά πρέπει να σχεδιάσουµε και ένα βέλος (διάνυσµα) για τη θέση. Το βέλος αυτό 

ονοµάζεται διάνυσµα θέσης και έχει πάντοτε αρχή το σηµείο αναφοράς και τέλος το σηµείο 

που βρίσκεται το υλικό σηµείο.  

Για παράδειγµα ας πούµε ότι ένα υλικό σηµείο βρίσκεται στη θέση x 3m= +
r

 πάνω σε µια 

προσανατολισµένη ευθεία. Δηλαδή το σώµα βρίσκεται στα δεξιά (θετικά) του άξονα και πάνω στην 

τιµή +3 ενώ το διάνυσµα της θέσης θα πρέπει να σχεδιαστεί όπως παρακάτω: 

 

 

 
 

 

5. Ποια διαφορά έχει η απόσταση από τη θέση ενός υλικού σηµείου; 
Η θέση ενός υλικού σηµείου πάνω σε έναν άξονα είναι ένα µέγεθος διανυσµατικό και πρέπει να 

σχεδιάζουµε διάνυσµα (βελάκι) για αυτήν µε τον τρόπο που προσδιορίσαµε στην προηγούµενη 

παράγραφο. Η θέση µπορεί να πάρει είτε θετικές, είτε αρνητικές τιµές ανάλογα µε το αν το σώµα 

που εξετάζουµε βρίσκεται στα δεξιά ή στα αριστερά του άξονα αντίστοιχα. Αντίθετα η απόσταση 

είναι µονόµετρο µέγεθος και παίρνει µόνο θετικές τιµές και απλώς µας λέει πόσο απέχει το 

σώµα από το σηµείο αναφοράς. Η απόσταση από το σηµείο αναφοράς ισούται µε την απόλυτη 

τιµή της θέσης του σώµατος. Στο παράδειγµα της προηγούµενης παραγράφου, το σώµα βρίσκεται 

στη θέση x 3m= +
r

 (βλέπε και το αντίστοιχο βέλος) ενώ αν θέλουµε να αναφερθούµε στην 

απόσταση του, λέµε ότι απλώς απέχει 3m από το σηµείο αναφοράς χωρίς να µας ενδιαφέρει αν 

είναι στα θετικά ή στα αρνητικά του άξονα. 

 

+2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 0 +1 
x x’ 

x
r
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6. Τι είναι η µετατόπιση ενός σώµατος στην ευθύγραµµη κίνηση; 
Η µετατόπιση ενός σώµατος γενικά, εκφράζει το πόσο και προς τα πού άλλαξε η θέση ενός 

σώµατος. Η µετατόπιση αφού µας λέει και προς τα που (κατεύθυνση) άλλαξε η θέση του σώµατος 

είναι µέγεθος διανυσµατικό και πρέπει να σχεδιάζουµε και για αυτήν βελάκι στα σχήµατα µας. Η 

µετατόπιση συµβολίζεται µε  x∆
uur

και υπολογίζουµε την τιµή της από τη σχέση: 

 

2 1x x x∆ = −  

 

µετατόπιση= τελική θέση σώµατος – αρχική θέση σώµατος 

 

Προσοχή: Τα x2 και x1 στην παραπάνω σχέση τα βάζουµε µε τα πρόσηµα τους. 

Το διάνυσµα της µετατόπισης είναι ένα βελάκι που πάντα ξεκινά από την αρχική θέση του 

σώµατος και καταλήγει στην τελική θέση του σώµατος.  

Για παράδειγµα ας θεωρήσουµε το σώµα της προηγούµενης παραγράφου, το οποίο αν και αρχικώς 

βρίσκεται στη θέση x 3m= +
r

 τελικά µεταβαίνει στη θέση = +
r
x 6m  τότε η µετατόπιση θα δίνεται 

από τη σχέση: 

2 1

6 ( 3 )

6 3

3

x x x

x m m

x m m

x m

∆ = −

∆ = + − +

∆ = + −

∆ = +

 

 

 

 

 

 

Τα διανύσµατα της αρχικής, της τελικής θέσης, καθώς και της µετατόπισης, φαίνονται στο 

παρακάτω σχήµα: 

 

 
Θετική µετατόπιση x∆ σηµαίνει ότι το σώµα µετατοπίζεται προς τα θετικά (δεξιά) στον άξονα. 

Αρνητική µετατόπιση σηµαίνει ότι το σώµα µετατοπίζεται προς τα αρνητικά (αριστερά) του 

άξονα. 

 

Προσοχή: 

 

-  Η µετατόπιση µε το πρόσηµο της µας δείχνει προς ποια πλευρά του άξονα κινείται το 

σώµα και όχι σε ποιον άξονα κινείται το σώµα 

+2 +3 +4 -1 -2 +6 +5 0 +1 
x x’ 

r
1x  

r
2x  ∆

uur
x  
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- Το βελάκι της µετατόπισης το σχεδιάζουµε από την αρχική µέχρι την τελική θέση του 

σώµατος ενώ το βελάκι ενός διανύσµατος θέσης το σχεδιάζουµε από το σηµείο αναφοράς 

µέχρι τη θέση στην οποία βρίσκεται το σώµα. 

- Η µετατόπιση ενός σώµατος είναι ανεξάρτητη από το ποιο σηµείο έχουµε επιλέξει ως 

σηµείο αναφοράς 

 

7. Τι ονοµάζεται τροχιά και τι µήκος της διαδροµής ενός σώµατος; 
Το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις οποίες περνάει ένα κινούµενο σώµα βρίσκονται 

πάνω σε µια γραµµή (όχι απαραίτητα ευθεία). Η νοητή αυτή γραµµή ονοµάζεται τροχιά του 

σώµατος. 

Το µήκος της διαδροµής ενός κινητού είναι ίσο µε το συνολικό µήκος της τροχιάς του σώµατος. 

Το µήκος της διαδροµής ενός σώµατος είναι πάντα θετικός αριθµός. 

8. Τι ονοµάζεται διάστηµα της κίνησης ενός σώµατος; 
Το συνολικό µήκος της διαδροµής ενός κινητού δηλαδή το συνολικό µήκος της τροχιάς ενός 

σώµατος ονοµάζεται διάστηµα και συνήθως συµβολίζεται µε S . Το διάστηµα, σε αντίθεση µε τη 

µετατόπιση x∆
uur

, είναι µονόµετρο µέγεθος και είναι πάντα θετικός αριθµός. 

9. Τι είναι η χρονική στιγµή και τι το χρονικό διάστηµα; 
Η χρονική στιγµή ταυτίζεται µε την ένδειξη του ρολογιού µας ή του χρονοµέτρου µας κάθε φορά. 

Τη χρονική στιγµή στη φυσική τη συµβολίζουµε µε t  

Τη διαφορά t∆  δύο χρονικών στιγµών  

2 1t t t∆ = −  

την ονοµάζουµε χρονικό διάστηµα (ή διάρκεια). 

 

Προσοχή: 

- Δεν έχει νόηµα αρνητική χρονική στιγµή ή αρνητικό χρονικό διάστηµα ( ο χρόνος 

δυστυχώς κυλάει πάντα προς τα εµπρός...) 

 

 

 

10.  Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στις έννοιες  µετατόπισης και του 
διαστήµατος;  
 

Μετατόπιση Δx Διάστηµα S 

Μας δείχνει πόσο άλλαξε η θέση ενός 

σώµατος και υπολογίζεται από τη σχέση 

2 1x x x∆ = −  

Ισούται µε το συνολικό µήκος της 

διαδροµής που έκανε το σώµα 

Διανυσµατικό Μονόµετρο 

Θετικό ή αρνητικό Πάντα θετικό 
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11.  Ασκήσεις  
 

1. Ποια από τα παρακάτω µεγέθη είναι µονόµετρα και ποια διανυσµατικά: 

Θέση Μετατόπιση 

Χρόνος  Πυκνότητα 

Χρονικό διάστηµα Ταχύτητα 

Μήκος διαδροµής Όγκος 

Δύναµη Θερµοκρασία 

Μάζα Εµβαδόν 

 

 

2. Ένα σώµα ξεκινάει από τη θέση 1 2x m= −  πηγαίνει στη θέση 2 4x m= −  και τελικά σταµατά 

στη θέση 3 6x m= + .  

      Η µετατόπιση του είναι: 

Α) +5m Β) +8m Γ)-4m Δ) +3m 

      Το συνολικό διάστηµα που έκανε το σώµα είναι: 

Α) +8m Β) +10m Γ)-12m Δ) +12m 

 

 

3.   Ένα κινητό κινείται ευθύγραµµα. Αρχικά βρίσκεται στη θέση x1=+3m και τελικά στη θέση 

x2=+5m. Να υπολογίσετε την µετατόπιση και το διάστηµα που διάνυσε το σώµα. Να σχεδιάσετε 

σε άξονα τα διανύσµατα θέσης και µετατόπισης. 

 

 

4.  Ένα κινητό κινείται ευθύγραµµα. Αρχικά βρίσκεται στη θέση x1=+3m και τελικά στη θέση 

x2=+1m. Να υπολογίσετε την µετατόπιση το διάστηµα που διάνυσε το σώµα. Να σχεδιάσετε σε 

άξονα τα διανύσµατα θέσης και µετατόπισης. 

 

 

5.  Ένα κινητό κινείται ευθύγραµµα. Αρχικά βρίσκεται στη θέση x1=3m, µετά στη θέση x2=5m και 

τελικά στη θέση x3=-6m. Να υπολογίσετε την µετατόπιση το διάστηµα που διάνυσε το σώµα. 

Να σχεδιάσετε σε άξονα τα διανύσµατα θέσης και µετατόπισης. 

 

2.2 Η έννοια της ταχύτητας 
 

1. Η έννοια της ταχύτητας στην καθηµερινή ζωή. 
Η ταχύτητα ενός σώµατος όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από την καθηµερινή µας ζωή εκφράζει 

το πόσο γρήγορα κινείται ένα σώµα, δηλαδή το πόσο γρήγορα διανύει αποστάσεις σε κάποιο 

χρονικό διάστηµα. Έτσι όταν λέµε ότι ένα αυτοκίνητο τρέχει µε ταχύτητα 100
km

h
ουσιαστικά λέµε 

ότι κινείται τόσο γρήγορα ώστε να κάνει µια απόσταση 100km σε µία ώρα. Ένα άλλο αυτοκίνητο 
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που τρέχει, ας πούµε, µε ταχύτητα  120
km

h
λέµε ότι κινείται πιο γρήγορα από το πρώτο αφού µε 

την ταχύτητα την οποία έχει, διανύει 120km σε µία ώρα, δηλαδή στο ίδιο χρονικό διάστηµα 

καλύπτει µεγαλύτερη απόσταση. 

 Η ταχύτητα λοιπόν είναι φυσικό µέγεθος το οποίο συνδέεται τόσο µε το µήκος της διαδροµής που 

κάνει ένα σώµα όσο και µε το χρόνο στον οποίο το σώµα έκανε τη διαδροµή αυτή και εκφράζει το 

πόσο γρήγορα κινείται ένα σώµα. 

 

 

2. Η µέση αριθµητική ταχύτητα και η στιγµιαία ταχύτητα 
Συνήθως στην καθηµερινή µας ζωή, όταν αναφερόµαστε στην ταχύτητα ενός σώµατος 

χρησιµοποιούµε την έννοια της µέσης αριθµητικής ταχύτητας η οποία ορίζεται ως το πηλίκο του 

µήκους της διαδροµής που διανύει ένα κινητό σε ορισµένο χρονικό διάστηµα ως προς το 

χρονικό διάστηµα αυτό. 
µηκο ς διαδροµης

µεση ταχυτητα
χρονικ ο διαστηµα

=  

 
S

u
tµ =

∆
 

όπου S είναι το συνολικό µήκος της διαδροµής που έκανε το σώµα ή αλλιώς όπως λέγεται, το 

«διάστηµα» που έκανε το σώµα και t∆ είναι το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο κινήθηκε το 

σώµα. 

Η µέση αριθµητική ταχύτητα είναι µέγεθος µονόµετρο και είναι πάντα θετικός αριθµός.  

Αν για παράδειγµα θέλουµε να υπολογίσουµε την µέση ταχύτητα ενός αυτοκινήτου που ξεκίνησε 

από την Ιεράπετρα µε προορισµό το Ηράκλειο, χρειαζόµαστε δύο δεδοµένα αφενός να γνωρίζουµε 

τη συνολική απόσταση που έκανε το αυτοκίνητο και αφετέρου να πρέπει να γνωρίζουµε το 

συνολικό χρόνο που χρειάστηκε το όχηµα για να κάνει τη διαδροµή αυτή. Αν υποθέσουµε λοιπόν 

ότι η διαδροµή Ιεράπετρα- Ηράκλειο έχει συνολικό µήκος 100S km= και ότι το αυτοκίνητο µας 

χρειάστηκε χρόνο 2t h∆ = για να καλύψει αυτή τη διαδροµή τότε για τον υπολογισµό της µέσης 

αριθµητικής του ταχύτητας εργαζόµαστε ως εξής 

100

2

50

S
u

t
km

u
h
km

u
h

µ

µ

µ

=
∆

=

=

 

 

όπως προκύπτει από τους υπολογισµούς την ταχύτητα τη µετράµε εδώ σε 
km

h
ενώ στο διεθνές 

σύστηµα η µονάδα µέτρησης της ταχύτητας είναι το 1
m

s
 και αυτή είναι η µονάδα µέτρησης που θα 

χρησιµοποιούµε συνήθως.  
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Ας επιστρέψουµε όµως στο παράδειγµα µας αφού το αυτοκίνητο µας έκανε τη διαδροµή των 

100km Ιεράπετρα-Ηράκλειο σε 2h υπολογίσαµε τη µέση ταχύτητα του και τη βρήκαµε 50
km

u
hµ =

αυτό το αποτέλεσµα αποτελεί το µέση τιµή της ταχύτητας που είχε το σώµα κατά την κίνηση του. 

Η uµ  µας λέει λοιπόν κατά µέσο όρο το πόσο γρήγορα έτρεχε το αυτοκίνητο κατά την κίνηση του. 

Αυτό το αποτέλεσµα, όπως είναι εύκολο να αντιληφθείτε µε βάση την καθηµερινή εµπειρία δεν 

σηµαίνει ότι το αυτοκίνητο είχε συνεχώς την ταχύτητα 50
km

u
hµ = κατά τη διάρκεια της κίνησης 

του. Αντιθέτως, η ταχύτητα του σώµατος συνεχώς µεταβάλλεται και κάθε χρονική στιγµή έχει 

διαφορετική τιµή. Την ταχύτητα που έχει το σώµα σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή την 

ονοµάζουµε στιγµιαία ταχύτητα. Η στιγµιαία ταχύτητα  δεν είναι τίποτα άλλο από την ένδειξη 

του ταχύµετρου (κοντέρ) του αυτοκινήτου µας κάθε στιγµή. 

 

3. Η µέση διανυσµατική ταχύτητα 
Αντίθετα µε την καθηµερινή µας ζωή στην Φυσική και στις επιστήµες γενικότερα είµαστε πολύ πιο 

προσεκτικοί όταν αναφερόµαστε στην έννοια της ταχύτητας ενός σώµατος. Στη Φυσική λοιπόν, για 

να προσδιορίσουµε τη µέση ταχύτητα ή τη στιγµιαία ταχύτητα ενός σώµατος δεν µας αρκεί 

απλώς να βρούµε την αριθµητική τιµή της ταχύτητας του σώµατος αλλά πρέπει απαραιτήτως 

εκτός από το µέτρο, να προσδιορίσουµε και την κατεύθυνση της ταχύτητας. Με άλλα λόγια στη 

Φυσική χειριζόµαστε την ταχύτητα (είτε µέση είτε στιγµιαία) ως µέγεθος διανυσµατικό πράγµα 

που σηµαίνει ότι για να προσδιορίσουµε πλήρως την ταχύτητα ενός σώµατος, θα πρέπει να 

γνωρίζουµε το µέτρο, τη διεύθυνση και τη φορά της ταχύτητας και επιπλέον στα σχήµατα 

µας θα πρέπει να σχεδιάζουµε «βελάκι» για την ταχύτητα όπως και για κάθε άλλο 

διανυσµατικό µέγεθος άλλωστε. Έτσι στη Φυσική δεν χρησιµοποιούµε την έννοια της µέσης 

αριθµητικής ταχύτητας και της στιγµιαίας ταχύτητας όπως τις χρησιµοποιούµε στην 

καθηµερινότητα µας αλλά χρησιµοποιούµε τις έννοιες της µέσης διανυσµατικής ταχύτητας και 

της στιγµιαίας διανυσµατικής ταχύτητας.  

Ως µέση διανυσµατική ταχύτητα ορίζουµε  
µετατοπιση

µεση διανυσµατικη ταχυτητα
χρονικ ο διαστηµα

=  

 

x
u

t

∆
=
∆

uur
r

 

όπου x∆
uur

 είναι η µετατόπιση του σώµατος και t∆ είναι το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 

κινήθηκε το σώµα. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον τρόπο µε τον οποίο είναι γραµµένες οι παραπάνω σχέσεις, η 

µέση αριθµητική ταχύτητα και η µέση διανυσµατική ταχύτητα δεν είναι γενικά ίδιες.  

Η µέση διανυσµατική ταχύτητα συµπίπτει µε την µέση αριθµητική ταχύτητα µόνο όταν το 

σώµα κινείται σε ευθεία γραµµή µε σταθερή φορά.  

Η διαφορά των δύο µεγεθών φαίνεται στην εφαρµογή που ακόλουθη. 

Ας υποθέσουµε ότι ένα σώµα ξεκινά τη χρονική στιγµή 1 0t s= από τη θέση 1 2x m= + και κινείται 

προς τα δεξιά µέχρι τη θέση 2 6x m= +  οπότε και αλλάζει φορά η κίνηση του και κινείται πλέον 
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προς τα αριστερά και τη χρονική στιγµή 3 2t s=  φτάνει τελικά στη θέση 3 2x m= − . Η κίνηση αυτή 

µπορεί να παρασταθεί στον άξονα x όπως φαίνεται παρακάτω 

 
Για τον υπολογισµό της διανυσµατικής ταχύτητας του σώµατος εργαζόµαστε όπως παρακάτω. 

Αρχικά υπολογίζουµε τη µετατόπιση x∆
uur

του σώµατος και το χρονικό διάστηµα στο οποίο 

πραγµατοποιήθηκε αυτή η µετατόπιση t∆ . Έτσι προκύπτει 

 

3 1

2 ( 2 )

2 2

4

x x x

x m m

x m m

x m

∆ = −

∆ = − − +

∆ = − −

∆ = −

 

όπου 3x  η τελική θέση του σώµατος και 1x η αρχική θέση του σώµατος. Το αρνητικό πρόσηµο στη 

µετατόπιση σηµαίνει ότι το σώµα µετατοπίστηκε προς τα αρνητικά δηλαδή προς τα αριστερά. 

Εποµένως µετατόπιση 4x m∆ = −  σηµαίνει ότι το σώµα µετατοπίστηκε κατά 4m προς τα αριστερά. 

Για τον υπολογισµό του t∆ εργαζόµαστε όπως παρακάτω 

3 1

2 0

2

t t t

t s s

t s

∆ = −

∆ = −

∆ =

 

όπου 3t είναι η «τελική» χρονική στιγµή και 1t  η «αρχική» χρονική στιγµή της κίνησης του 

σώµατος. 

Για τον υπολογισµό της µέσης διανυσµατικής ταχύτητας λοιπόν έχουµε 

4

2

2

x
u

t
m

u
s

m
u

s

∆
=
∆

= −

= −

 

Το αρνητικό πρόσηµο της µέσης διανυσµατικής ταχύτητας όπως και αυτό της µετατόπισης 

σηµαίνει ότι το σώµα µετατοπίστηκε προς τα αριστερά. 

Για τον υπολογισµό της µέσης αριθµητικής ταχύτητας τώρα θα εργαστούµε µε βάση τη σχέση 
S

u
tµ =

∆
 

όπου το S δεν είναι άλλο παρά το συνολικό µήκος της τροχιάς του σώµατος (διάστηµα). Για το 

υπολογισµό του µετράµε το συνολικό µήκος της διαδροµής του σώµατος στο σχήµα µας. Το σώµα 

µας κινήθηκε αρχικά 4m προς τα δεξιά και έφτασε στη θέση 2x στην συνέχεια άλλαξε φορά και 

κινήθηκε κατά 6m φτάνοντας έτσι στο σηµείο αναφοράς και τέλος συνέχισε την πορεία του κατά 

+2 +3 +4 -1 -2 +6 +5 0 +1 
x x’ 

1x3x 2x

1t  
3t  
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2m προς τα αριστερά φτάνοντας στην τελική του θέση 3x . Εποµένως το συνολικό διάστηµα που 

διάνυσε το σώµα είναι 
4 6 2

12

S m m m

S m

= + +

=
 

Υπενθυµίζεται στο σηµείο αυτό ότι το διάστηµα  S είναι µονόµετρο µέγεθος, ισούται µε το 

συνολικό µήκος της διαδροµής του σώµατος και είναι πάντοτε θετικός αριθµός. Ο υπολογισµός 

του χρονικού διαστήµατος έχει γίνει προηγουµένως και θα χρησιµοποιήσουµε έτοιµο το 

αποτέλεσµα 2t s∆ = για τον υπολογισµό της µέσης αριθµητικής ταχύτητας. Έτσι τελικά έχουµε 

12

2

6

S
u

t
m

u
s

m
u

s

µ

µ

µ

=
∆

=

=

 

 

 
 

4. Ασκήσεις 
 

1.  Να βρεθούν οι παρακάτω ταχύτητες σε m/s.  

α) 36km/h     β) 72km/h     γ) 108km/h 

 

2.  Nα βρεθούν οι παρακάτω ταχύτητες σε km/h 

α) 10m/s     β) 15m/s     γ) 40m/s 
 

3.  Ένα κινητό κινείται ευθύγραµµα. Τη χρονική στιγµή t1=2s βρίσκεται στη θέση x1=-3m  και τη 

χρονική στιγµή t2=5s στη θέση x2=9m. Να υπολογίσετε την µετατόπιση και την ταχύτητά του. Να 

σχεδιάσετε σε άξονα τα διανύσµατα θέσης και µετατόπισης. 

 

4. Τη στιγµή που ξεκινά ένας αθλητής των 10000m το χρονόµετρο δείχνει 10h και 10min και 40s, 

ενώ τη στιγµή του τερµατισµού δείχνει 10h και 55min και 55s. Να υπολογίσετε την µέση ταχύτητά 

του. 

 

5. Δύο πόλεις Α και Β βρίσκονται πάνω στον ίδιο ευθύγραµµο δρόµο. Ένας ποδηλάτης φτάνει από 

την πόλη Α στην πόλη Β µέσα σε χρόνο Δt=40min αν κινηθεί µε µέση ταχύτητα υ=10m/s. Να 

βρείτε (σε km) την απόσταση των δύο πόλεων. 

 

6.  Να συµπληρώσετε τα κενά: 

Στην καθηµερινή µας ζωή: Μέση ταχύτητα=  -------------------   ή 
S

u
tµ =

∆
 

 

Στη Φυσική: Μέση διανυσµατική ταχύτητα= --------------------   ή 
x

u
t

∆
=
∆
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Μονάδα µέτρησης της ταχύτητας στο S.I. είναι το ...............  

 

Στη Φυσική η στιγµιαία ταχύτητα είναι..................... µέγεθος και περιλαµβάνει τόσο το.................  

όσο και την ........................ της. 

 

Στη Φυσική µε τον όρο «ταχύτητα» εννοούµε τη ................... ταχύτητα  και µε τον όρο «µέση 

ταχύτητα» εννοούµε τη µέση ..................... ταχύτητα. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Κίνηση µε σταθερή ταχύτητα 
 

1. Ποια κίνηση ονοµάζεται ευθύγραµµη οµαλή; Ποια είναι τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά της; 

 

Ένα σώµα κάνει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση όταν κινείται µε σταθερή ταχύτητα κατά µέτρο, 

διεύθυνση και φορά. 

u σταθερη=
r

 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ευθύγραµµης οµαλής κίνησης είναι τα παρακάτω: 

 

- Το σώµα διανύει ίσες µετατοπίσεις x∆
uur

σε ίσα χρονικά διαστήµατα t∆  

- Η στιγµιαία ταχύτητα του σώµατος είναι σταθερή και ίση µε την ταχύτητα u
r
της 

ευθύγραµµης οµαλής κίνησης 

- Η µέση αριθµητική ταχύτητα, η µέση διανυσµατική ταχύτητα και η στιγµιαία ταχύτητα 

είναι σταθερές και ίσες µε την ταχύτητα u της ευθύγραµµης οµαλής κίνησης 

- Το διάστηµα S  και η µετατόπιση x∆
uur

του σώµατος ταυτίζονται 

 

 

2. Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση πότε ισχύει η σχέση x u t∆ = ⋅∆ ; 
 

Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η ταχύτητα u σταθερη=
r

οπότε από τον ορισµό της ταχύτητας 

έχουµε  
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1

x
u

t
u x

t
x u t

∆
=
∆

∆
=
∆

∆ = ⋅∆

 

όπου x∆ η τιµή της µετατόπισης του σώµατος και t∆ το χρονικό διάστηµα της κίνησης του 

σώµατος 

Η σχέση x u t∆ = ⋅∆ ισχύει γενικά σε κάθε ευθύγραµµη οµαλή κίνηση και είναι ανεξάρτητη από 

ποια το σε ποια θέση βρισκόταν το σώµα όταν ξεκίνησε καθώς και από το ποια ήταν η 

χρονική στιγµή στο ξεκίνηµα της κίνησης του. 

 

 

 

 

 

3. Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση πότε ισχύει η σχέση x u t= ⋅ ; 
 

Στην προηγούµενη παράγραφο είδαµε ότι στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση ισχύει γενικά σε κάθε 

περίπτωση η σχέση x u t∆ = ⋅∆ . Σε πολλές περιπτώσεις όµως το σώµα που κάνει ευθύγραµµη 

οµαλή κίνηση ξεκινά τη χρονική στιγµή 0 0t s=  από το σηµείο αναφοράς, δηλαδή από τη θέση 

0 0x m= . Στις περιπτώσεις αυτές µπορούµε να µετασχηµατίσουµε την σχέση x u t∆ = ⋅∆ όπως 

παρακάτω 

0 0( )

0 ( 0)

x u t

x x u t t

x u t

x u t

∆ = ⋅∆

− = ⋅ −

− = ⋅ −

= ⋅

 

Η σχέση που προκύπτει τελικά 

x u t= ⋅  

ισχύει µόνο όταν η αρχική θέση του σώµατος είναι το 0 0x m=  και η χρονική στιγµή που 

ξεκινά το σώµα τη κίνηση του είναι η 0 0t s=  

 

4. Τι είναι οι εξισώσεις κίνησης και ποιες είναι οι εξισώσεις κίνησης για 
την ευθύγραµµη οµαλή κίνηση; 

 

Εξισώσεις κίνησης είναι οι µαθηµατικές σχέσεις που ισχύουν σε µια κίνηση και µας δείχνουν πως 

συνδέεται η ταχύτητα u και η θέση x του σώµατος σε σχέση µε το χρόνο t . 
Για την ευθύγραµµη οµαλή κίνηση οι εξισώσεις κίνησης είναι: 

Εξίσωση κίνησης για την ταχύτητα:                   
u σταθερη=  

Εξίσωση κίνησης για τη θέση:                     

x u t= ⋅  
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Η σχέση αυτή δείχνει ότι στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η θέση του σώµατος είναι ανάλογη µε το 

χρόνο. 

 

Προσοχή: Πότε ισχύει η εξίσωση κίνησης για τη θέση µε την παραπάνω µορφή; 
 
 
 

5. Ποια µορφή έχουν τα διαγράµµατα της κίνησης στην ευθύγραµµη οµαλή 
κίνηση; 

 

- Διάγραµµα ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο 

 

Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο επειδή 

η u σταθερη= είναι µια ευθεία γραµµή παράλληλη µε τον άξονα του χρόνου. 

 

- Διάγραµµα θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο 

 

Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο για την 

εξίσωση της κίνησης x u t= ⋅ είναι µια ευθεία η οποία ξεκινά από την αρχή των αξόνων. 

 

 
 

x(m) 

0 
t(s) 

u(m/s) 

0 
t(s) 
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υ 

t t t t 

υ x x 

     
υ(m/s) 

           

30 

          

           

20     
    0                    150          250  t(s) 

H γραφική παράσταση του διπλανού σχήματος, 

αναφέρεται σε μια ευθύγραμμη κίνηση ενός 

κινητού. Να υπολογιστεί η συνολική απόσταση που 

διανύει το κινητό καθώς και η μέση ταχύτητά του. 

Προσοχή: Το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο έχει αυτή τη µορφή µόνο όταν η 

αρχική θέση του σώµατος είναι το 0 0x m=  και η χρονική στιγµή που ξεκινά το σώµα τη κίνηση του 

είναι η 0 0t s= . 

 

6. Ασκήσεις 
 

1. Τα επόµενα διαγράµµατα αναφέρονται σε ευθύγραµµες κινήσεις. Ποια από τα διαγράµµατα 

αναφέρονται σε κινήσεις µε σταθερή ταχύτητα; 

 

α)                         β)                               γ)                       δ) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ένα σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ=72km/h. 

α) Σε πόσο χρόνο διανύει απόσταση ίση µε 1m; 

β) Πόσα µέτρα διανύει σε χρόνο ίσο µε 1s; 

 

 

3. Ένα κινητό κάνει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. Σε χρονικό διάστηµα Δt1=5s µετατοπίζεται κατά 

Δx1=20m. Να βρείτε τη µετατόπιση του κινητού για χρονικό διάστηµα Δt2=8s. Σε πόσο χρόνο το 

κινητό µετατοπίζεται κατά Δx3=60m; 

 

 

4.  
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6.  Από το διάγραµµα να υπολογίσετε την µετατόπιση του σώµατος από τη χρονική στιγµή 

1 2t s=  έως την χρονική στιγµή 2 6t s=  

 

 

 

 

7. Ένα σώµα κάνει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση να συµπληρώσετε τον πίνακα: 

 

x(m) t(s) u(m/s) 

20 4  

60   

 20  

 

 

 

 

 

2.4 Κίνηση µε µεταβαλλόµενη ταχύτητα 
 

Στην προηγούµενη παράγραφο είδαµε ότι στην Φυσική όταν λέµε ότι η ταχύτητα είναι σταθερή, 

εννοούµε ότι η ταχύτητα παραµένει σταθερή τόσο κατά µέτρο όσο και κατά διεύθυνση και φορά. Αν 

αντίθετα µεταβληθεί είτε το µέτρο της ταχύτητας, είτε η κατεύθυνση της ταχύτητας, τότε λέµε 

ότι το σώµα κάνει µεταβαλλόµενη κίνηση. Έτσι όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου πατάει γκάζι τότε 

αυξάνεται το µέτρο της ταχύτητας του οχήµατος και η κίνηση χαρακτηρίζεται µεταβαλλόµενη. 

Αντίστοιχα αν ο οδηγός του οχήµατος πατάει φρένο αντί γκάζι τότε η ταχύτητα του αυτοκινήτου 

ελαττώνεται και η κίνηση πάλι χαρακτηρίζεται µεταβαλλόµενη. Ακόµη όµως και στην περίπτωση 

που ένα αυτοκίνητο για παράδειγµα κινείται σε µια στροφή ενώ το κοντέρ του αυτοκινήτου δείχνει 

συνεχώς την ίδια ένδειξη, τότε η κίνηση χαρακτηρίζεται ως µεταβαλλόµενη διότι η ταχύτητα 

µεταβάλλεται αφού αλλάζει η κατεύθυνση της λόγω της στροφής. Στην πραγµατικότητα οι 

συντριπτική πλειοψηφία των κινήσεων στη καθηµερινότητα µας είναι µεταβαλλόµενες κινήσεις. 

 

5 

u(m/s) 

6 2 
0 

t(s) 
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3. Ασκήσεις 
 

1.  Ένα όχηµα κινείται ευθύγραµµα και το διάγραµµα της ταχύτητας του σε συνάρτηση µε το χρόνο 

έχει τη µορφή: 

 

 
 

 Να περιγράψετε τη κίνηση του σώµατος. 

 

υ(m/s) 

15  10 5 
0 

 20 

t(s) 
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2. Ένα όχηµα κινείται ευθύγραµµα και το διάγραµµα της µετατόπισης του σε συνάρτηση µε το 

χρόνο έχει τη µορφή: 

 
           α) Να περιγράψετε τη κίνηση του σώµατος. 

           β) Να κάνετε το διάγραµµα ταχύτητας- χρόνου για την παραπάνω κίνηση. 

           γ) Να βρείτε τη µέση διανυσµατική ταχύτητα του σώµατος. 

           δ) Να βρείτε τη μέση αριθμητική ταχύτητα του σώματος 

 

 

 

 

  

12  8 4 
0 

 100 

x(m) 

t(s) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

3.1 Η έννοια της δύναµης 
 

Στο κεφάλαιο της κινηµατικής ασχοληθήκαµε µε τη µελέτη της κίνησης χωρίς να µας 

απασχολήσουν τα αίτια τα οποία προκαλούν την κίνηση των σωµάτων. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

αναζητήσουµε τις αιτίες που προκαλούν µεταβολή στην κινητική κατάσταση ενός σώµατος. Το 

αίτιο της αλλαγής της ταχύτητας ή αλλιώς της κινητικής κατάστασης ενός σώµατος είναι η 

εφαρµοζόµενη δύναµη στο σώµα. Τι είναι όµως δύναµη; 

 

1. Τι είναι δύναµη; 
Δύναµη είναι η αιτία  που µπορεί να προκαλέσει µεταβολή στην ταχύτητα ενός σώµατος ή 

που µπορεί να το παραµορφώσει. 

 

Σκεφτείτε παραδείγµατα από την καθηµερινότητα σας όπου οι δυνάµεις προκαλούν κίνηση ή 
παραµόρφωση των σωµάτων. 
 

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δύναµης; 
Η δύναµη είναι µέγεθος διανυσµατικό και εποµένως στα σχήµατα παριστάνεται µε ένα βέλος. 

Μονάδα µέτρησης της δύναµης στο διεθνές σύστηµα S.I. είναι το 1Ν (Newton). 

Το αποτέλεσµα της εφαρµογής της δύναµης σε ένα σώµα εξαρτάται από την κατεύθυνση της 

δύναµης. Το βέλος της δύναµης στα σχεδιαγράµµατα έχει σηµείο εφαρµογής το σηµείο στο 

οποίο ασκείται η δύναµη και κατεύθυνση την κατεύθυνση της δύναµης.  

 

3. Πως εµφανίζονται οι δυνάµεις στη φύση; Τι εννοούµε ότι δύο σώµατα 
αλληλεπιδρούν; 

 

Στη φύση οι δυνάµεις εµφανίζονται πάντα κατά ζεύγη. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα σώµα που να 

ασκεί µία δύναµη και ένα άλλο σώµα που να δέχεται αυτή τη δύναµη µόνο. Αντίθετα αυτό που 

συµβαίνει πάντοτε είναι ότι όταν ένα σώµα ασκεί δύναµη σε ένα άλλο σώµα, τότε και το 

δεύτερο σώµα θα ασκεί µια δύναµη στο πρώτο. Με άλλα λόγια όταν ένα σώµα επιδρά πάνω σε 

ένα άλλο ασκώντας µια δύναµη, τότε και το δεύτερο επιδρά και ασκεί µια δύναµη στο πρώτο σώµα. 

Για το λόγο αυτό όταν εµφανίζονται δυνάµεις ανάµεσα σε δύο σώµατα, λέµε ότι τα σώµατα 

αλληλεπιδρούν. 
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4. Ποιες δυνάµεις ονοµάζονται δυνάµεις επαφής και ποιες δυνάµεις από 
απόσταση; 

Όταν δύο σώµατα που αλληλεπιδρούν βρίσκονται σε επαφή, τότε τις δυνάµεις που ασκεί το 

ένα στο άλλο τις λέµε δυνάµεις επαφής. 

Παραδείγµατα δυνάµεων επαφής είναι οι δυνάµεις που αναπτύσσονται ανάµεσα σε ένα τεντωµένο 

νήµα και ένα σώµα  που είναι δεµένο σε αυτό, οι δυνάµεις ανάµεσα στα ελαστικά του αυτοκινήτου 

και το οδόστρωµα, οι δυνάµεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια µιας κρούσης κ.α. 

Όταν δύο σώµατα που αλληλεπιδρούν δε βρίσκονται σε επαφή, τότε τις δυνάµεις που 

αναπτύσσονται µεταξύ τους τις λέµε δυνάµεις από απόσταση. 

Παραδείγµατα δυνάµεων από απόσταση είναι οι δυνάµεις µεταξύ των πλανητών, οι δυνάµεις 

ανάµεσα σε δύο µαγνήτες, η δύναµη ανάµεσα σε ηλεκτρικά φορτία. 

 

5. τι γνωρίζετε για το νόµο του Hooke; 
Σύµφωνα µε το νόµο του Hooke: 

Η επιµήκυνση του ελατηρίου είναι ανάλογη µε τη δύναµη που ασκείται σε αυτό. 

Τη ιδιότητα αυτή των ελατηρίων την εκµεταλλευόµαστε στα δυναµόµετρα, δηλαδή στα όργανα µε 

τα οποία µετράµε τις δυνάµεις. 

Παράδειγµα: Μια δύναµη 1 10F N= προκαλεί επιµήκυνση σε ένα ελατήριο ίση µε 1 5x cm= , αν 

ασκηθεί στο ελατήριο µια δύναµη 2 30F N= πόση θα είναι η νέα επιµήκυνση 2x ; 

Με απλή µέθοδο των τριών έχουµε: 

 

Δύναµη 1 10F N=  προκαλεί επιµήκυνση 1 5x cm=  

Δύναµη 2 30F N=                                   2x  

 

2

2

2

10 30 5

30 5

10
15

N x N cm

N cm
x

N
x cm

⋅ = ⋅

⋅
=

=
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6. Ασκήσεις 
 

1. Σωστό/Λάθος: 

i. Ένα σώµα µπορεί να εξασκεί δύναµη σε ένα άλλο µόνο όταν τα δύο σώµατα 

βρίσκονται σε επαφή 

ii. Ένα σώµα µπορεί να εξασκεί δύναµη σε ένα άλλο µόνο όταν τα σώµατα βρίσκονται 

σε απόσταση µεταξύ τους 

iii. Ένα σώµα µπορεί να εξασκεί δύναµη σε ένα άλλο και όταν τα δύο σώµατα 

βρίσκονται σε επαφή και όταν βρίσκονται σε απόσταση µεταξύ τους 

 

2. Μια δύναµη 1 20F N= προκαλεί επιµήκυνση σε ένα ελατήριο ίση µε 1 4x cm= , αν ασκηθεί στο 

ελατήριο µια δύναµη 2 50F N= πόση θα είναι η νέα επιµήκυνση 2x ; 

 

3. Μια δύναµη 1 12F N= προκαλεί επιµήκυνση σε ένα ελατήριο ίση µε 1 3x cm= , αν ασκηθεί στο 

ελατήριο µια δύναµη 2F  η οποία προκαλεί επιµήκυνση 2 15x cm= , πόση είναι η δύναµη 2F ; 

 

4. Να συµπληρώσετε τον πίνακα: 

 

Δύναµη F (N) 5 12  22 

Συσπείρωση x(cm)  6 8  

 
 
 

3.2 Δύο σηµαντικές δυνάµεις στον κόσµο 
 

1. Τι γνωρίζετε  για τη δύναµη του βάρους; 
Το βάρος είναι η δύναµη µε την οποία η γή έλκει ένα 

σώµα. Το βάρος εφόσον είναι δύναµη το µετράµε µε 

όργανα όπως το δυναµόµετρο και η µονάδα µέτρησης 

του βάρους στο διεθνές σύστηµα είναι το 1Ν.  

Η γη ασκεί τη βαρυτική δύναµη σε όλα τα σώµατα 

ανεξάρτητα από το κάθε σώµα βρίσκεται στο έδαφος 

ή στον αέρα ή πεφτεί ή ανυψώνεταιΗ διεύθυνση της 

ακτίνας της γης ονοµάζεται κατακόρυφος του κάθε 

τόπου και είναι διαφορετική από τόπο σε τόπο.  Η 

διεύθυνση της ακτίνας της γης σε ένα 

συγκεκριµένο τόπο ονοµάζεται κατακόρυφος του 

τόπου αυτού.  

 

Η βαρυτική δύναµη είναι πάντοτε ελκτική και έχει τη 

διεύθυνση της ακτίνας της γης, δηλαδή έχει τη 

διεύθυνση της κατακορύφου του τόπου και φορά 
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πάντοτε προς το κέντρο της γης. Το βάρος ενός σώµατος αλλάζει από τόπο σε τόπο και 

ελαττώνεται όσο αυξάνεται το ύψος από την επιφάνεια της γης 

π.χ ένα παιδί που έχει βάρος 300Ν στην επιφάνεια της θάλασσας, στην κορυφή του Έβερεστ θα 

έχει βάρος 299Ν. 

 

 

 

2. Αν ένα σώµα µεταφερθεί στη Σελήνη θα έχει βάρος; 
Όταν ένα σώµα φύγει µακριά από τη γη και βρεθεί στο διάστηµα τότε η βαρυτική έλξη της γης σε 

αυτό, δηλαδή το γήινο βάρος του ελαττώνεται πάρα πολύ και πρακτικά ισούται µε µηδέν. Έτσι όταν 

ένα σώµα βρεθεί στην επιφάνεια της Σελήνης ουσιαστικά έχει αµελητέο γήινο βάρος αλλά έχει 

βάρος εξαιτίας της έλξης της Σελήνης πλεόν. Από πειράµατα που έγιναν στη Σελήνη 

διαπιστώθηκε ότι το «Σεληνιακό» βάρος ενός σώµατος είναι ίσο µε το 1/6 του γήινου βάρους που 

έχει το σώµα όταν βρίσκεται στην επιφάνεια της γης. 

 

 

 

 

3. Τι γνωρίζετε για τη δύναµη της Τριβής; 
Η τριβή είναι η δύναµη που ασκείται από ένα σώµα σε ένα άλλο όταν βρίσκονται σε επαφή και το 

ένα κινείται ή τείνει να κινηθεί σε σχέση µε το άλλο.  

Η διεύθυνση της τριβής είναι παράλληλη προς τις επιφάνειες που εφάπτονται και έχει φορά τέτοια 

ώστε να αντιστέκεται στην ολίσθηση της µιας επιφάνειας πάνω στην άλλη. 

 

Η τριβή είναι παρούσα σε κάθε κίνηση στη 

καθηµερινή µας ζωή και έχει διπλό ρόλο. Από τη µια 

αντιστέκεται στην κίνηση των σωµάτων και από την 

άλλη η τριβή είναι η δύναµη που µας βοηθάει να 

βαδίσουµε ή αποτελεί την απαραίτητη δύναµη ώστε 

να µπορέσουν να κυλίσουν οι τροχοί ενός 

αυτοκινήτου. 

 

 

 

 

 

 

4. Πως σχεδιάζουµε τις δυνάµεις 
Για να µελετήσουµε την κίνηση που πραγµατοποιεί ένα σώµα πρέπει πρώτα από όλα να 

προσδιορίσουµε ποια είναι η αιτία της κίνησης του. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να προσδιορίσουµε τη 

δύναµη ή τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να δούµε πως αυτές επιδρούν στο σώµα. Για να 
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σχεδιάσουµε σωστά τις δυνάµεις στο σώµα που µελετάµε είναι καλό να ακολουθούµε την 

παρακάτω µεθοδολογία: 

  

Πρώτο:  Επιλέγουµε το σώµα που µας ενδιαφέρει, το οποίο αντιµετωπίζουµε ως υλικό σηµείο. 

Σκοπός µας είναι να σχεδιάσουµε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα που µας ενδιαφέρει και 

όχι να σχεδιάσουµε τις δυνάµεις που αυτό ασκεί στα άλλα σώµατα. 

 
Δεύτερο:  Σχεδιάζουµε τις δυνάµεις από απόσταση οι οποίες ασκούνται στο σώµα π.χ το βάρος 

του. 

 

Τρίτο:  Εντοπίζουµε όλα τα σώµατα µε τα οποίο το υπό µελέτη σώµα βρίσκεται σε επαφή. Κάθε 

ένα από τα σώµατα αυτά του ασκεί µια δύναµη. Για το σχεδιασµό των δυνάµεων αυτών λαµβάνουµε 

υπόψη τα παρακάτω: 

 

- Αν το σώµα κινείται σε λεία επιφάνεια τότε θεωρούµε ότι δεν υπάρχει τριβή  

 

- Αν το σώµα κινείται σε τραχεία (µη λεία) επιφάνεια τότε σχεδιάζουµε δύναµη τριβής Τ. Για 

ένα σώµα που ολισθαίνει (γλιστράει) πάνω σε µια επιφάνεια σχεδιάζουµε τη δύναµη τριβής 

µε φορά αντίθετη της ταχύτητα του σώµατος. 

 

- Το βάρος του σώµατος το σχεδιάζουµε κατακόρυφα προς τα κάτω σε σχέση µε το 

οριζόντιο επίπεδο. 

 

- Όταν ένα σώµα βρίσκεται ή κίνείται πάνω σε µια επιφάνεια, τότε δέχεται από την 

επιφάνεια µια δύναµη στήριξης, την οποία ονοµάζουµε κάθετη αντίδραση Ν από την 

επιφάνεια την οποία την σχεδιάζουµε κάθετη στην επιφάνεια µε σηµείο εφαρµογής το σώµα 

κατεύθυνση από την επιφάνεια προς τα έξω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

T 

B 

F 

u 

N 

B 

F 

u 

Εικόνα 1. Λείο επίπεδο 
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- Όταν σχεδιάζουµε δυνάµεις σε κεκλιµένο επίπεδο, ζωγραφίζουµε το βάρος Β του σώµατος 

κατακόρυφα προς τα κάτω σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο και την κάθετη αντίδραση Ν 

κάθετα στην επιφάνεια πάνω στην οποία ολισθάινει το σώµα, µε φορά από την επιφάνεια 

προς τα έξω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Ένα νήµα (σχοινί) ή σύρµα ασκεί δύναµη σε ένα σώµα το οποίο είναι προσδεµένο σε αυτό 

και τη δύναµη αυτή την ονοµάζουµε τάση Τ. Η τάση είναι µια δύναµη το βελάκι της οποίας 

έχει διεύθυνση τη διεύθυνση του νήµατος, σηµείο εφαρµογής το σώµα και φορά από το 

σώµα προς το σχοινί. Θα θεωρούµε ότι τα νήµατα ασκούν δυνάµεις στα σώµατα µόνο όταν 

είναι τεντωµένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ελατήριο ασκεί δυνάµη Fελ σε ένα σώµα το οποίο είναι προσαρτηµένο σε αυτό,  µόνο όταν το 

ελατήριο είναι επιµηκυµένο ή συµπιεσµένο. Η δύναµη που ασκεί το ελατήριο στο σώµα έχει πάντοτε 

κατεύθυνση τέτοια ώστε να τείνει να επαναφέρει το ελατήριο στο φυσικό του µήκος. Ένα ελατήριο που 

έχει το φυσικό του µήκος θεωρούµε ότι δεν ασκεί δύναµη στο σώµα.  

-  

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 2. Μη λείο επίπεδο 

Εικόνα 1. Λείο επίπεδο 

N 

B 

u 

T 

Εικόνα 1. Κεκλιµένο µη λείο επίπεδο 

B 

T1 T2 

Εικόνα 2. Δυνάµεις από νήµατα 

0l  

x

x
Fελ

 

Fελ

 

Εικόνα 5. Δυνάµεις από ελατήρια 
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3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάµεων 
 

1. Ποια δύναµη ονοµάζεται συνισταµένη δύναµη; 
Συχνά στα σώµατα ασκούνται περισσότερες από µία δυνάµεις µε διαφορετικό µέτρο και 

κατεύθυνση η κάθεµια. Συνεπώς είναι δύσκολο µελετώντας την επίδραση της καθεµιάς δύναµης 

ξεχωριστά, να αντιληφθούµε τις συνέπειες που έχουν οι δυνάµεις στην κίνηση ενός σώµατος. 

Μπορούµε όµως να «αντικαταστήσουµε» τις επιµέρους δυνάµεις, τις οποίες ονοµάζουµε 

συνιστώσες δυνάµεις,  µε µία ισοδύναµη τους, η οποία έχει την ίδια επίδραση στο σώµα µε όλες τις 

δυνάµεις συνολικά.  Η δύναµη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσµατα µε το σύνολο των 

επιµέρους δυνάµεων, δηλαδή η συνολική δύναµη, λέγεται συνισταµένη δύναµη. 

Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται σύνθεση δύναµης από συνιστώσες δυνάµεις. 

2. Ποιες δυνάµεις ονοµάζονται οµόρροπες; Πως υπολογίζουµε τη 
συνισταµένη οµόρροπων δυνάµεων; 

 

Οµόρροπες ονοµάζονται οι δυνάµεις που έχουν την ίδια διεύθυνση και την ίδια φορά. Η 

συνισταµένη δύναµη δύο οµόρροπων δυνάµεων έχει επίσης την ίδια κατεύθυνση µε τις συνιστώσες 

δυνάµεις και το µήκος του διανύσµατος της (δηλ. του βέλους της) ισούται µε το άθροισµα των 

µηκών των διανυσµάτων των συνιστωσών. Συνεπώς, η ολική δύναµη θα δίνεται από τη σχέση:  

 

1 2F F Fολ = +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ποιες δυνάµεις ονοµάζονται αντίρροπες; Πως υπολογίζουµε τη 
συνισταµένη αντίρροπων δυνάµεων δυνάµεων; 

 

Αντίρροπες ονοµάζονται οι δυνάµεις που έχουν την ίδια διεύθυνση αλλά αντίθετη φορά. Η 

συνισταµένη δύναµη έχει την κατεύθυνση της µεγαλύτερης δύναµης και το διάνυσµα της έχει 

µήκος το οποίο προκύπτει αν αφαιρέσουµε από το µήκος του διανύσµατος της µεγαλύτερης 

συνιστώσας, το µήκος του διανύσµατος της µικρότερης συνιστώσας. Συνεπώς, η ολική δύναµη θα 

δίνεται από τη σχέση:  

 

1 2F F Fολ = −  

F1 F2 

Fολ 

Εικόνα 6. Συνισταµένη οµόρροπων δυνάµεων 
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όπου έχουµε θεωρήσει ότι η δύναµη 1F  είναι µεγαλύτερη από τη δύναµη 2F και έτσι αφαιρέσαµε 

από τη µεγαλύτερη δύναµη, τη µικρότερη δύναµη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ειδική περίπτωση που οι δυνάµεις 1F  και 2F  έχουν ίσα µέτρα τότε η ολική δύναµη Fολ  είναι 

µηδέν και οι δυνάµεις αυτές ονοµάζονται αντίθετες. 

Αντίθετες ονοµάζονται δύο δυνάµεις που έχουν ίδια διεύθυνση, ίδιο µέτρο αλλά αντίθετη φορά, 

δηλ. είναι δυνάµεις αντίρροπες µε ίσα µέτρα. Δύο αντίθετες δυνάµεις έχουν συνισταµένη δύναµη 

µηδέν. 

 

4. Πως υπολογίζουµε τη συνισταµένη πολλών αντίρροπων δυνάµεων 
δυνάµεων; 

Συχνά συναντάµε την περίπτωση στη Φυσική να πρέπει να υπολογίσουµε την συνισταµένη πολλών 

δυνάµεων που έχουν την ίδια διεύθυνση, βρίσκονται δηλαδή πάνω στην ίδια ευθεία, αλλά δεν 

έχουν όλες την ίδια φορά. Κατά συνέπεια κάποιες από τις δυνάµεις αυτές είναι µεταξύ τους 

αντίρροπες. Στην περίπτωση αυτή εργαζόµαστε όπως στο παράδειγµα που ακολουθεί. Έστω ότι 

έχουµε να υπολογίσουµε τη συνισταµένη τεσσάρων δυνάµεων οι οποίες ασκούνται σε ένα υλικό 

σηµείο όπως φαίνονται στο σχήµα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ας υποθέσουµε επίσης ότι οι αριθµητικές τιµές των δυνάµεων αυτών είναι  

1 2 3 420 , 15 , 10 , 5F N F N F N F N= = = =  

Πρώτα υπολογίζουµε την συνισταµένη των οµόρροπων δυνάµεων προς τα δεξιά και προς τα 

αριστερά αντίστοιχα οπότε έχουµε 

 

1,2 1 2

1,2

1,2

20 15

35

F F F

F N N

F N

= +

= +

=

 

 

και αντίστοιχα για τις άλλες δύο δυνάµεις έχουµε 

 

F1 F2 

Fολ 

F1 F2 

F3 F4 
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3,4 3 4

3,4

3,4

10 5

15

F F F

F N N

F N

= +

= +

=

 

οπότε σχηµατικά προκύπτει 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και τελικά για τον υπολογισµό και την σχεδίαση της ολικής δύναµης αφαιρούµε από τη µεγαλύτερη 

δύναµη, µοκρότερη δύναµη οπότε έχουµε 

 

1,2 3,4

35 15

20

F F F

F N N

F N

ολ

ολ

ολ

= −

= −

=

 

 

ενώ η κατεύθυνση της ολικής δύναµης συµπίπτει µε αυτήν της 1,2F που είναι µεγαλύτερη όπως 

φαίνεται και στο σχήµα παραπάνω. 

 

5. Πως υπολογίζουµε τη συνισταµένη δύο µη συγγραµικών δυνάµεων; 
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δυνάµεις δεν είναι συγγραµικές, δηλαδή δεν βρίσκονται πάνω 

στην ίδια ευθεία. Μπορούµε να βρούµε τη συνισταµένη δύο µη συγγραµικών δυνάµεων µε γραφικό 

τρόπο εφαρµόζοντας τον κανόνα του παραλληλογράµου.  Σχεδιάζουµε τις συνιστώσες δυνάµεις µε 

κοινό σηµείο εφαρµογής και στη συνέχεια εφαρµόζουµε τον κανόνα του παραλληλογράµου όπως 

φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

F1 F2 

F3 F4 

F3,4 F1,2 

Fολ 

Εικόνα 7. Συνισταµένη πολλών αντίρροπων δυνάµεων 
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Από το τέλος του διανύσµατος (βέλους) της δύναµης 1F  φέρνουµε διακεκοµµένη γραµµή 

παράλληλη στη δύναµη 2F . Με τον ίδιο τρόπο εργαζόµαστε και όσον αφορά τη δύναµη 2F , δηλαδή 

από το τέλος του διανύσµατος της 2F  φέρνουµε διακεκοµµένη παράλληλη µε στη δύναµη 1F . Στο 

σηµείο τοµής των διακεκοµµένων γραµµών βρίσκεται το τέλος του διανύσµατος της συνισταµένης 

δύναµης, ενώ η αρχή του Fολ  είναι η κοινή αρχή των διανυσµάτων 1F  και  2F . Ωστόσο, ενώ ο 

γραφικός προσδιορισµός της συνισταµένης δύναµης δύο µη συγγραµικών δυνάµεων είναι µια 

σχετικά απλή διαδικασία βασισµένη στην εφερµογή του κανόνα του παραλληλογράµµου, αντιθέτως 

ο υπολογισµός της τιµής της Fολ  δεν είναι τόσο απλή υπόθεση και δεν θα µας απασχολήσει στο 

πλαίσιο της Β Γυµνασίου.  

 

6. Πως υπολογίζουµε τη συνισταµένη δύο κάθετων δυνάµεων; 
 

Όταν θέλουµε να βρούµε τη συνισταµένη δύναµη δύο δυνάµεων που είναι µεταξύ τους κάθετες 

εργαζόµαστε όπως παρακάτω. Εφαρµόζουµε τον κανόνα του παραλληλογράµµου ακριβώς όπως και 

στο προηγούµενο παράδειγµα και µε αυτόν τον τρόπο υπολογίζουµε γραφικά τη συνισταµένη 

δύναµη. Στην περίπτωση όµως των κάθετων δυνάµεων είναι δυνατό µε απλό τρόπο να 

υπολογίσουµε και το µέτρο της ολικής δύναµης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 9. το τρίγωνο ΟΑΒ είναι ορθογώνιο µε υποτείνουσα την Fολ  και 

κάθετες πλευρές τις 2F και ΑΒ που είναι ίση µε την  1F  αφού είναι απέναντι πλευρές στο 

παραλληλόγραµµο που σχηµατίζεται από τις δυνάµεις και τις διακεκοµµένες. Εφαρµόζουµε το 

πυθαγόρειο θεώρηµα για το τρίγωνο ΟΑΒ και έτσι προκύπτει 

F1 

F2 

Fολ 

F1 

F2 

Fολ 

Ο 
Α 

Β 

Εικόνα 9. Συνισταµένη κάθετων δυνάµεων 
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2 2 2
1 2

2 2
1 2

F F F

F F F

ολ

ολ

= +

= +
 

 

 

7. Πως αναλύουµε µια δύναµη στις συνιστώσες της; 
 

Πολλές φορές είναι χρήσιµο αντί να συνθέσουµε µια δύναµη από τις συνιστώσες της, να την 

αναλύσουµε σε συνιστώσες. Αυτό συµβαίνει όταν έχουµε δυνάµεις οι οποίες δρουν υπό γωνία σε 

σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο, σε ένα σώµα.  Συνήθως η ανάλυση γίνεται σε δύο διευθύνσεις 

κάθετες µεταξύ τους. 

 

Για να αναλύσουµε µια δύναµη όπως αυτή που 

φαίνεται στο διπλανό σχήµα ακολουθούµε την 

παρακάτω διαδικασία: 

ι) Σχεδιάζουµε δύο κάθετους άξονες, έναν οριζόντιο 

χ και ένα κατακόρυφο ψ 

ιι) Από τη µύτη του διανύσµατος της συνισταµένης 

δύναµης F φέρνουµε παράλληλες διακεκοµµένες 

γραµµές  προς τους δύο άξονες χ, ψ. Τα σηµεία 

τοµής των διακεκοµµένων µε τους άξονες, 

καθορίζουν τα άκρα των διανυσµάτων της οριζόντιας 

και της κατακόρυφης συνιστώσας της δύναµης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ασκήσεις 

1. Να σχεδιάσετε την συνισταµένη δύναµη στο σχήµα που ακολουθεί. 
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2. Πως υπολογίζουµε τη συνισταµένη δύο κάθετων δυνάµεων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Πως αναλύουµε µια δύναµη στις συνιστώσες της; Να αναλύσετε την δύναµη που φαίνεται στο 

σχήµα σε δύο κάθετες συνιστώσες στους άξονες x και y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Πόση είναι η συνισταµένη δύο δυνάµεων που έχουν µέτρα F1=8N και F2=6N και ασκούνται στο 

ίδιο υλικό σηµείο; Όταν οι δυνάµεις είναι: α) οµόρροπες, β) αντίρροπες, γ) κάθετες. 

 

 

 

F1 

F2 

F1 

F2 Ο 

y 

Fολ 

Ο 

x 
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5. Στις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τη συνισταµένη δύναµη κατά µέτρο και διεύθυνση. 

     α)                                    

 

                 11N                     5N     10N 

 

     β) 

        9Ν    7Ν    4Ν                           10Ν 

 

     γ)                                                     δ)                      9Ν 

            3Ν 

                              

                                                                                                      6Ν 

                                                                                    1Ν 

                                4Ν 

 

 

6.  Στις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τη συνισταµένη δύναµη κατά µέτρο και διεύθυνση. 

 

 

               α)                                                            β)                  

                              6Ν                                                        1Ν               6Ν 

                                                                         

                                                                        3Ν 

                4Ν                      4Ν 

 

                                2Ν 

                                                                                      5Ν 

 

 

 

7.  Να σχεδιάσετε τη συνισταµένη των παρακάτω δυνάµεων. 

 

α)                                                    β) 

 

                 F1                                                F1 

 

                            F2                                                                                                                             F2 
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3.4 Δύναµη και ισορροπία 
 

1. Γιατί τα σώµατα δεν µπορούν να κινούνται επ’ άπειρον µε σταθερή 
ταχύτητα; 

 

Είναι γνωστό από την καθηµερινή µας εµπειρία ότι αν δώσουµε ώθηση µέσω µιας δύναµης σε ένα 

σώµα και το αφήσουµε στη συνέχεια να κινηθεί ελεύθερα, εκείνο θα κινηθεί για λίγο και έπειτα θα 

σταµατήσει. Παρατηρούµε ότι αν σπρώξουµε ένα ξύλινο κιβώτιο πάνω σε ένα τραχύ δάπεδο, το 

κιβώτιο θα κινηθεί για πολύ λίγο. Αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχει µεγάλη δύναµη τριβής ανάµεσα στο 

κιβώτιο και στο δάπεδο η οποία αντιτίθεται στην κίνηση. Αν σπρώξουµε το ίδιο κιβώτιο, µε την 

ίδια δύναµη σε µια λιγότερο τραχιά επιφάνεια, ας πούµε στα γυαλισµένα πλακάκια του σαλονιού 

µας, τότε η κίνηση του κιβωτίου θα διαρκέσει περισσότερο. Αν κάνουµε το ίδιο στην παγωµένη 

επιφάνεια ενός παγοδροµίου, το κιβώτιο θα µετακινηθεί για πολύ περισσότερο. Στην παγωµένη 

επιφάνεια του παγοδροµίου η δύναµη της τριβής είναι πραγµατικά πολύ µικρότερη και έτσι το 

σώµα καλύπτει πολύ µεγαλύτερη απόσταση έως ότου ακινητοποιηθεί. Παρατηρούµε λοιπόν ότι όσο 

µικρότερη είναι η δύναµη της τριβής τόσο περισσότερο κινείται το σώµα. Το ερώτηµα προκύπτει 

αβίαστα: Είναι δυνατόν ένα σώµα να κινείται επ’ άπειρον χωρίς να σταµατήσει; Ο Γαλιλαίος 

ισχυρίστηκε ότι ένα τέλεια λείο αντικείµενο πάνω σε µια επίσης τέλεια λεία οριζόντια 

επιφάνεια θα µπορούσε να κινείται επ’ άπειρο σε ευθεία γραµµή.  

Υπάρχουν όµως στη φύση τέλεια λείες επιφάνειες; Αν όχι τι νόηµα έχει τότε η πρόταση του 

Γαλιλαίου; 

Κι όµως η πρόταση του Γαλιλαίου έχει πολύ µεγάλη σπουδαιότητα όταν µελετάµε κινήσεις στις 

οποίες η τριβή µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα. Τέτοιες είναι οι κινήσεις που γίνονται όταν οι 

επιφάνειες που τρίβονται κατά την κίνηση είναι πολύ λείες, οπότε και η δύναµη τριβής που 

αναπτύσσεται ανάµεσα στις επιφάνειες πολύ µικρή. Όπως επίσης και κινήσεις που διαρκούν πολύ  

µικρό χρονικό διάστηµα οπότε η επίδραση της τριβής είναι επίσης αµελητέα. 

2. Τι γνωρίζετε για τον 1ο νόµο του Νεύτωνα; 
 

Αργότερα ο Νεύτωνας στηριζόµενος στην έννοια της δύναµης διατύπωσε πιο ολοκληρωµένα τη 

πρόταση του Γαλιλαίου διατυπώνοντας τον περίφηµο 1ο νόµο του Νεύτωνα σύµφωνα µε τον 

οποίο: 

 

Όταν σε ένα σώµα δεν ασκούνται δυνάµεις ή αν ασκούνται έχουν συνισταµένη µηδέν, τότε το 

σώµα ή θα παραµένει ακίνητο ή θα κινείται ευθύγραµµα και οµαλά. 

3. Τι ονοµάζεται αδράνεια ενός σώµατος; 
 

Η πρόταση αυτή του Νεύτωνα συνδέεται µε µια ιδιότητα των σωµάτων που ονοµάζεται αδράνεια. 

 

Αδράνεια είναι η τάση των σωµάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε µεταβολή της 

ταχύτητας τους (κινητικής τους κατάστασης). 
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Μέτρο της αδράνειας ενός σώµατος είναι η µάζα του. Δηλαδή όσο µεγαλύτερη είναι η µάζα 

ενός σώµατος, τόσο µεγαλύτερη και η αδράνεια του. 

 

 Ισορροπία υλικού σηµείου 

1. Πότε λέµε ότι ένα υλικό σηµείο ισορροπεί; 
Ένα σώµα λέµε ότι ισορροπεί όταν ισχύει για αυτό ο 1ος νόµος του Νεύτωνα. Ο 1ος νόµος του 

Νεύτωνα αποτελεί λοιπόν την συνθήκη ισορροπίας για ένα υλικό σηµείο. 

Εποµένως ένα σώµα που το θεωρούµε υλικό σηµείο λέµε ότι ισορροπεί όταν η συνολική 

δύναµη που ασκείται σε αυτό ειναι µηδέν. Δηλαδή ισχύει: 

 

F 0Σ =  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει επίσης ότι ένα υλικό σηµείο ισορροπεί όταν είναι ακίνητο ή 

κινείται µε σταθερή ταχύτητα. 

Στην περίπτωση που στο σώµα που ισορροπεί ασκούνται δυνάµεις που έχουν αναλυθεί σε δύο 

κάθετους άξονες η συνθήκη ισορροπίας ισχύει και για τους δύο άξονες ταυτόχρονα, δηλαδή 

ισχύει: 

 

x yF 0, F 0Σ = Σ =  
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2. Ασκήσεις 
 

1. Για ένα σώµα που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο γνωρίζουµε ότι του ασκούνται οι 

οριζόντιες δυνάµεις F1=7N και F2=3N προς τα δεξιά και η δύναµη F3=10N προς τα 

αριστερά. Αν τη χρονική στιγµή t1=2s βρίσκεται στη θέση x1=3m και τη χρονική στιγµή 

t2=4s βρίσκεται στη θέση x2=7m, να υπολογίσετε: 

         α) το είδος της κίνησης του σώµατος 

         β) την µετατόπισή του 

         γ) την ταχύτητά του 

 

  

      2.    

 

 

                    F1                                         F2    F3        

Στο υλικό σηµείο του παραπάνω σχήµατος ασκούνται οι δυνάµεις F1=5Ν, F2 και F3=13Ν. 

Να βρείτε τη δύναµη F2 όταν το υλικό σηµείο: 

         α) ισορροπεί 

         β) κινείται προς τα δεξιά µε σταθερή ταχύτητα 

         γ) κινείται προς τα αριστερά µε σταθερή ταχύτητα 

 

3. Στα καθίσµατα των αυτοκινήτων και πίσω από το κεφάλι των επιβατών υπάρχει ένα 

µαξιλαράκι. Που νοµίζετε ότι εξυπηρετεί; Στο φρενάρισµα ή κατά την επιτάχυνση του 

αυτοκινήτου; 

 

4.  Η ταχύτητα ενός αντικειµένου παραµένει σταθερή όταν η συνισταµένη των δυνάµεων που 

επιδρούν σε αυτό: (σωστό/λάθος) 

        α) είναι σταθερή     β) αυξάνεται     γ) µειώνεται     δ) είναι µηδενικη 

 
 

5. Σωστό/Λάθος 

ι.  Όταν σε ένα σώµα ασκείται µόνο µία δύναµη, υπάρχει περίπτωση αυτό να κινείται µε 

σταθερή ταχύτητα. 

ιι. Όταν σε ένα σώµα ασκούνται δύο δυνάµεις, υπάρχει περίπτωση αυτό να ισορροπεί. 

ιιι. Όταν σε ένα σώµα ασκούνται τρεις δυνάµεις, αποκλείεται αυτό να κινείται µε σταθερή 

ταχύτητα. 

ιν. Όταν ένα σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, η συνισταµένη των δυνάµεων που 

δέχεται έχει τη φορά της ταχύτητας. 
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 Δύναµη και µεταβολή της ταχύτητας 
 

1. Με ποιο τρόπο συνδέεται η δύναµη µε τη µεταβολή της ταχύτητας; 
Σε προηγούµενη παράγραφο ορίσαµε τη δύναµη ως το αίτιο της µεταβολής της ταχύτητας ενός 

σώµατος. Είδαµε επίσης ότι όταν σε ένα σώµα δεν ασκούνται δυνάµεις τότε δεν υπάρχει κάποια 

αιτία για να µεταβληθεί η ταχύτητα του σώµατος και έτσι αν αυτό ήταν ακίνητο τότε παραµένει 

ακίνητο ενώ αν αυτό είχε ταχύτητα τότε συνεχίζει να κινείται µε την ίδια ταχύτητα. 

Στην περίπτωση τώρα που σε ένα σώµα ασκείται συνισταµένη δύναµη τότε αυτό αποτελεί την αιτία 

για την αλλαγή της ταχύτητας του σώµατος. Πειραµατικά διαπιστώνεται ότι : 

Όσο µεγαλύτερη είναι η δύναµη που ασκείται σε ένα σώµα που έχει ορισµένη µάζα, τόσο πιο 

γρήγορα µεταβάλλεται η ταχύτητα του. 

Ο Νεύτωνας διατύπωσε µε σαφήνεια τη σχέση ανάµεσα στη συνισταµένη δύναµη που ασκείται σε 

ένα σώµα και στο πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα του, στην µαθηµατική έκφραση του 2ου νόµου 

του Νεύτωνα (F=ma) η οποία θα µελετηθεί σε µεγαλύτερη τάξη. 

 

2. Με ποιο τρόπο συνδέεται η µάζα µε τη µεταβολή της ταχύτητας; 
Πειραµατικά διαπιστώνεται επίσης ότι όσο µεγαλύτερη είναι η µάζα ενός σώµατος τόσο 

δυσκολότερα µπορεί µια συγκεκριµένη δύναµη να αλλάξει τη ταχύτητα του. 

Συνδυάζοντας την παραπάνω πρόταση µε την έννοια της αδράνειας, δηλαδή της ιδιότητας των 

σωµάτων να αντιστέκονται στην µεταβολή της ταχύτητας τους, αντιλαµβανόµαστε για ποιο λόγο η 

µάζα χαρακτηρίζεται ως µέτρο της αδράνειας ενός σώµατος.  

Μεγάλη µάζα σηµαίνει µεγάλη αδράνεια και µεγάλη αντίσταση στις αλλαγές της ταχύτητας που 

προκαλούνται από µια συγκεκριµένη δύναµη. Έτσι όταν ένα φορτηγό είναι φορτωµένο σταµατάει 

πιο δύσκολα από ότι όταν είναι άδειο αφού η µάζα του είναι µεγαλύτερη. Η ταχύτητα του φορτηγού 

µεταβάλλεται ευκολότερα όταν είναι άδειο. 

3. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές ανάµεσα στη µάζα και   το βάρος 
ενός σώµατος; 

 

Είναι σηµαντικό να κατανοηθεί ότι η µάζα και το βάρος ενός σώµατος δεν είναι το ίδιο πράγµα. 

Το βάρος w ενός σώµατος είναι η δύναµη που ασκεί η Γη στο σώµα και έχει σχέση µε το πόσο 

δύσκολα ή εύκολα σηκώνουµε ένα σώµα. Από την άλλη πλευρά η µάζα είναι η ποσότητα της 

ύλης που έχει ένα σώµα. 

Το βάρος είναι ανάλογο της µάζας ενός σώµατος και υπολογίζεται από τη σχέση 

w=mg 

Η σταθερά αναλογίας g ονοµάζεται επιτάχυνση της βαρύτητας και η τιµή της εξαρτάται από 

τον τόπο στον οποίο βρισκόµαστε. Εποµένως η τιµή του βάρους w από τόπο σε τόπο 

διαφέρει αφού εξαρτάται από το g. 

Το βάρος όπως όλες τις δυνάµεις το µετράµε µε το δυναµόµετρο και η µονάδα µέτρησης του είναι 

το 1Ν (1 Newton). 

 Οι κυριότερες διαφορές του είναι οι εξής: 
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- Το βάρος είναι δύναµη ενώ η µάζα είναι η ποσότητα της ύλης που έχει ένα σώµα. 

- Το βάρος το µετράµε µε το δυναµόµετρο ενώ τη µάζα µε το ζυγό. 

- Το βάρος αλλάζει από τόπο σε τόπο ανάλογα µε την τιµή του g ενώ η µάζα ενός σώµατος 

είναι παντού η ίδια. 

- Το βάρος σχετίζεται µε το πόσο εύκολα ή δύσκολα σηκώνουµε ένα σώµα ενώ η µάζα 

σχετίζεται µε το πόσο εύκολα η δύσκολα σπρώχνουµε ένα σώµα 

 

Η σύγχυση ανάµεσα στο βάρος και τη µάζα ενός σώµατος έχει να κάνει µε την λανθασµένη 

συνήθεια της καθηµερινής µας ζωής που θέλει όταν θέλουµε να αναφερθούµε και να µετρήσουµε 

τη µάζα µας να λέµε ότι το βάρος µας είναι τόσα κιλά, πράγµα το οποίο είναι λάθος. 

 

Η σύγχυση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δύο σώµατα που βρίσκονται στον ίδιο τόπο και στο ίδιο 

ύψος αν έχουν το ίδιο βάρος θα έχουν και την ίδια µάζα. Πράγµατι αν θεωρήσουµε δύο σώµατα µε 

µάζες m1 και m2  αντίστοιχα τα οποία βρίσκονται στο ίδιο µέρος και στο ίδιο υψόµετρο και αν αυτά 

τα σώµατα έχουν ίσα βάρη τότε: 

21 ww =  

gmgm ⋅=⋅ 21  

 

και αφού τα σώµατα είναι στο ίδιο µέρος το g είναι κοινό και για τα δύο και απλοποιείται από την 

παραπάνω σχέση οπότε τελικά έχουµε 

21 mm =  

 

Άρα: «Δύο σώµατα που έχουν ίσα βάρη στον ίδιο τόπο και στο ίδιο υψόµετρο θα έχουν και 

ίσες µάζες». 
 

 
 

3.7 Δύναµη και αλληλεπίδραση 
 

1. Τι γνωρίζετε για τον 3ο νόµο του Νεύτωνα; 
 

Παρατηρώντας διάφορα φαινόμενα της καθημερινότητας ο Νεύτωνας διατύπωσε και ένα τρίτο νόμο. 

Σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα: 



 48

Όταν ένα σώμα ασκεί δύναμη σε ένα άλλο σώμα (δράση), τότε και το δεύτερο σώμα ασκεί μια δύναμη 

ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης στο πρώτο (αντίδραση), ή πιο απλά: 

Για κάθε δράση υπάρχει πάντα μια αντίδραση. 

Στην φύση δεν εκδηλώνεται δράση χωρίς την αντίστοιχη αντίδραση. Έτσι ερμηνεύονται εύκολα πολλά 

φαινόμενα της καθημερινής μας ζωής π.χ. όταν βαδίζουμε σπρώχνουμε το έδαφος με τα πόδια μας προς 

τα πίσω και εκείνο λόγω αντίδρασης μας ωθεί προς τα εμπρός. Ο κωπηλάτης με τα κουπιά ωθεί το νερό 

προς τα πίσω και το νερό λόγω αντίδρασης ασκεί μια δύναμη στα κουπιά και τελικά η βάρκα κινείται προς 

τα εμπρός. Το αεριωθούμενο αεροπλάνο με τις τουρμπίνες του ασκεί μια δύναμη στον αέρα προς τα πίσω 

και εκείνος με τη σειρά του ασκεί μια αντίστοιχη δύναμη στο αεροπλάνο προς τα εμπρός. Η παραπάνω 

λίστα με παρόμοια παραδείγματα είναι πραγματικά ανεξάντλητη. 

 

 

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δράσης και της αντίδρασης; 
Όπως είπαµε παραπάνω όταν ένα σώµα ασκεί δύναµη σε ένα άλλο (δράση), τότε και το δεύτερο 

σώµα ασκεί στο πρώτο µια δύναµη ίσου µέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης (αντίδραση). Από τον 

παραπάνω ορισµό προκύπτει ότι η δράση και η αντίδραση έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

- έχουν ίσα µέτρα 

- έχουν ίδια διεύθυνση 

- αντίθετη φορά  

- ασκούνται σε διαφορετικά σώµατα 

Το τελευταίο µάλιστα χαρακτηριστικό δίνει την ερµηνεία γιατί δεν µπορεί µια δράση να 

εξουδετερωθεί από την αντίδραση της. Κάποιος θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι αφού η δράση και η 

αντίδραση είναι αντίθετες δυνάµεις, εξουδετερώνουν η µία την άλλη και η ολική δύναµη στο σώµα 

είναι µηδέν. Ο ισχυρισµός αυτός είναι λανθασµένος γιατί η δράση και η αντίδραση δεν ασκούνται 

στο ίδιο σώµα αλλά σε διαφορετικά και εποµένως δεν µπορούµε να µιλάµε για συνισταµένη 

δράσης και αντίδρασης αφού η συνισταµένη δυνάµεων ορίζεται µόνο για δυνάµεις που 

ασκούνται στο ίδιο σώµα. 

 

3. Γιατί η δύναµη που ασκεί ένα 
µήλο στη Γη δεν µπορεί να 
προκαλέσει την κίνηση της Γης; 

Σε προηγούµενη παράγραφο είδαµε ότι το βάρος 

ενός σώµατος δεν είναι τίποτα περισσότερο από 

την ελκτική δύναµη που ασκεί η Γη στο σώµα 

λόγω της βαρύτητας της. Σύµφωνα όµως µε τον 

3ο νόµο του Νεύτωνα και το σώµα πρέπει να 

ασκεί µια δύναµη ίση µε το βάρος του στη Γη 

αντίθετης κατεύθυνσης και όντως αυτό είναι 

αληθές. Τότε όµως γιατί ένα µήλο για 

παράδειγµα, πέφτει από τη µηλιά στο έδαφος 

εξαιτίας του βάρους του όταν κοπεί από το 

κοτσάνι του, ενώ η Γη παρόλο που δέχεται 

δύναµη από το µήλο παραµένει ουσιαστικά 

ακίνητη; Μήπως παραβιάζεται ο 3ος  νόµος του 
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Νεύτωνα; Η απάντηση είναι όχι, ο 3ος νόµος δεν παραβιάζεται και το µήλο ασκεί την ίδια δύναµη 

στην Γη, ίση µε αυτήν που δέχεται το µήλο από εκείνην, η Γη όµως έχει τεράστια µάζα και άρα 

τεράστια αδράνεια και εποµένως η δύναµη αυτή δεν είναι ικανή να την θέσει σε κίνηση. Το 

συµπέρασµα είναι ότι όταν δύο σώµατα αλληλεπιδρούν ασκούν δυνάµεις το ένα στο άλλο ίσου 

µέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης αλλά το αποτέλεσµα της κάθε δύναµης είναι διαφορετικό σε 

κάθε σώµα και εξαρτάται βασικά από τη µάζα του σώµατος. 

 
 

 

 

 

 

4. Ασκήσεις 
 

1. Μπορούµε να βρούµε τη συνισταµένη της δράσης και της αντίδρασης; Αιτιολογείστε. 

 

2. Ένα ποδήλατο συγκρούεται µετωπικά µε ένα αυτοκίνητο. Μεγαλύτερη δύναµη δέχεται το 

ποδήλατο ή το αυτοκίνητο; 

 

3. Να δώσετε δύο παραδείγµατα δράσης - αντίδρασης. 

 

4. Η δράση είναι το αίτιο της αντίδρασης; 

 

5. Ποια είναι η σχέση µεταξύ της δράσης και της αντίδρασης όσον αφορά τη διεύθυνση, τη φορά 

και το µέτρο; 

 

6. Ένας µαγνήτης τοποθετείται κοντά σε µια σιδερένια βίδα. (Σωστό/Λάθος) 

α) Μόνο ο µαγνήτης ασκεί δύναµη στη βίδα. 

β) Μόνο η βίδα ασκεί δύναµη στον µαγνήτη. 

γ) Ο µαγνήτης ασκεί δύναµη στη βίδα και η βίδα ασκεί δύναµη στον µαγνήτη. 

δ) Οι δυνάµεις της βίδας στον µαγνήτη και του µαγνήτη στην βίδα αλληλοαναιρούνται. 

 

7. Ένα ανθοδοχείο είναι ακίνητο πάνω στο τραπέζι και ασκεί µια δύναµη σε αυτό προς τα κάτω. Η 

αντίδραση αυτής της δύναµης είναι η δύναµη: (σωστό/λάθος) 

α) από τη Γη στο ανθοδοχείο            β) από το ανθοδοχείο στη Γη 

γ) από το τραπέζι στο ανθοδοχείο     δ) του βάρους του ανθοδοχείου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΠΙΕΣΗ 

4.1 Πίεση 
Είναι γνωστό ότι οι χιονοδρόµοι φορούν ειδικά φαρδιά χιονοπέδιλα ώστε να µπορούν να βαδίζουν 

στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι τα µεγάλα και βαριά οχήµατα 

έχουν µεγάλα και φαρδιά ελαστικά ή ότι τα µεγάλα και βαριά ζώα έχουν επίσης φαρδιά πέλµατα 

ώστε να µη βουλιάζουν στο έδαφος καθώς περπατάνε. Παρατηρώντας προσεκτικά τα παραπάνω 

φαινόµενα διαπιστώνουµε ότι η παραµόρφωση µιας επιφάνειας δεν εξαρτάται µόνο από τη 

δύναµη που ασκείται σε αυτήν αλλά και από το εµβαδόν της επιφάνειας στην οποία ασκείται η 

δύναµη. Επίσης παρατηρούµε ότι αν καταδυθούµε µέσα στη θάλασσα, όσο βαθύτερα πηγαίνουµε, 

αισθανόµαστε τα αυτιά µας να πονάνε. Για να ερµηνεύσουµε τα φαινόµενα όπως τα παραπάνω 

χρειαζόµαστε την έννοια της πίεσης. 

7. Τι είναι πίεση; 
 

Πίεση ονοµάζουµε το πηλικό της δύναµης που ασκείται κάθετα σε µία επιφάνεια προς το 
εµβαδόν της επιφάνειας αυτής. 
 

δυναµη καθετη στην επιφανεια
πιεση

εµβαδον επιφανειας
=  

kF
p

A
=  

Η πίεση σχετίζεται µε την παραµόρφωση που µπορεί να προκαλέσει µια δύναµη σε µια 

συγκεκριµένη επιφάνεια.  

Από τη µαθηµατική σχέση της πίεσης προκύπτει ότι: 

Η πίεση που δέχεται  µια επιφάνεια είναι τόσο µεγαλύτερη όσο είναι η δύναµη που ασκείται 
κάθετα σε αυτή. 
 Η πίεση που δέχεται  µια επιφάνεια είναι τόσο µεγαλύτερη όσο µικρότερο είναι το εµβαδόν 
της. 
Η πίεση είναι µονόµετρο µέγεθος. 
Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να καταλάβουµε γιατί χρειαζόµαστε χιονοπέδιλα για να 

περπατήσουµε εύκολα στο χιόνι. Καθώς βαδίζουµε ασκούµε στο έδαφος δύναµη ίση µε το βάρος 

µας και η δύναµη αυτή εφαρµόζεται σε επιφάνεια του εδάφους ίση µε το εµβαδόν που καλύπτουν 

τα πέλµατα των παπουτσιών µας. Η επιφάνεια αυτή είναι σχετικά µικρή και για αυτό ασκούµε στο 

µαλακό χιόνι µεγάλη πίεση η οποία είναι δυνατόν να προκαλέσει την παραµόρφωση του στρώµατος 

χιονιού. Αν όµως φορέσουµε φαρδιά χιονοπέδιλα, τότε το εµβαδόν της επιφάνειας πάνω στην 

οποία εφαρµόζεται το βάρος µας  µεγαλώνει σηµαντικά µε αποτέλεσµα να ελαττώνεται σηµαντικά 

και η πίεση που ασκούµε στο χιόνι και να µη βουλιάζουµε. Το ίδιο επιτυγχάνεται και µε τα φαρδιά 

ελαστικά των µεγάλων οχηµάτων, µεγαλώνοντας την επιφάνεια των ελαστικών µειώνουµε την 

πίεση η οποία ασκείται στο έδαφος και εποµένως τα οχήµατα δεν βουλιάζουν. 

 

Μονάδα της πίεσης στο διεθνές σύστηµα είναι το 1Pa. Από την µαθηµατική σχέση της πίεσης 

προκύπτει ότι: 
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2
1 1

N
Pa

m
=  

 

 
 

 

8. Η πίεση και η δύναµη είναι το ίδιο πράγµα; 
 

Η πίεση και η δύναµη δεν είναι το ίδιο πράγµα. Η πίεση εκφράζει τη δύναµη που ασκείται 

κάθετα σε µία επιφάνεια και σχετίζεται µε την παραµόρφωση την οποία µπορεί να προκαλέσει η 

κάθετη δύναµη στην συγκεκριµένη επιφάνεια.  

Οι κυριότερες διαφορές της δύναµης και της πίεσης είναι οι εξής: 

 

Δύναµη Πίεση 
Διανυσµατικό Μονόµετρο 

Μονάδα µέτρησης: 1Ν Μονάδα µέτρησης: 
2

1 1
N

Pa
m

=  

F kF
p

A
=  
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9. Ασκήσεις 
 

1. Ένα σώµα έχει εµβαδό βάσης 0,3m2 και η πίεση που ασκεί στο έδαφος είναι 40000 Ν/m2. Να 

υπολογίσετε το βάρος του. 

 

2. Ένα σώµα έχει εµβαδό βάσης 2m2 και το βάρος του είναι 2000Ν. Πόση πίεση ασκεί στο 

έδαφος; 

 

3. Ένα σώµα έχει βάρος 8000Ν και ασκεί πίεση στο έδαφος 10000Ν/m2.Να υπολογίσετε το 

εµβαδό βάσης του. 

 

4. Ένα σώµα έχει εµβαδό βάσης 0,4cm2 και η πίεση που ασκεί στο έδαφος είναι 40000 Ν/m2. Να 

υπολογίσετε το βάρος του. 

 

5. Ένα σώµα έχει εµβαδό βάσης 2mm2 και το βάρος του είναι 0,02kΝ. Πόση πίεση ασκεί στο 

έδαφος; 

 

6. Μια κυρία µε ψηλοτάκουνες γόβες ζυγίζει 500Ν και το εµβαδόν της βάσης κάθε τακουνιού της 

είναι Α1=1cm2. Ένας ελέφαντας ζυγίζει 200000Ν και τα πέλµατά του έχουν συνολική επιφάνεια 

εµβαδού Α2=1000cm2. Ποιος πιέζει περισσότερο το έδαφος; 

 

 

 

4.2 Υδροστατική Πίεση 

1. Τι είναι η υδροστατική πίεση; 
Όταν ένα ρευστό βρίσκεται σε ισορροπία πιέζει κάθε επιφάνεια µε την οποία βρίσκεται σε επαφή. 

Όλα τα σώµατα όταν βρίσκονται µέσα σε ένα ρευστό δέχονται πίεση. Έτσι όταν για παράδειγµα 

ένα σώµα είναι βυθισµένο µέσα στο νερό δέχεται πίεση την οποία ονοµάζουµε υδροστατική πίεση. 

Η υδροστατική πίεση οφείλεται στη βαρύτητα. Αυτό σηµαίνει ότι στο διάστηµα που δεν υπάρχει 

βαρύτητα, δεν υπάρχει και υδροστατική πίεση. 

Πειραµατικά αποδεικνύεται ότι η υδροστατική πίεση που δέχεται µια επιφάνεια που είναι 

βυθισµένη σε κάποιο βάθος µέσα σε ένα υγρό δεν εξαρτάται από τον προσανατολισµό της 

επιφάνειας και άρα η υδροστατική πίεση είναι µονόµετρο µέγεθος. Δηλαδή όπως και να 

περιστρέψουµε την επιφάνεια, στο συγκεκριµένο βάθος η πίεση δεν αλλάζει. Η υδροστατική πίεση 

γίνεται ολοένα και µεγαλύτερη καθώς µεγαλώνει το βάθος στο οποίο βρίσκεται το σώµα, για το 

λόγο αυτό πονάνε τα αυτιά µας όσο προσπαθούµε να βουτήξουµε σε µεγαλύτερο βάθος. 

Πειραµατικά επίσης διαπιστώνουµε ότι αν βυθίσουµε το ίδιο σώµα, στο ίδιο βάθος αλλά σε 

διαφορετικό υγρό η τιµή της υδροστατικής πίεσης αλλάζει και εξαρτάται από την πυκνότητα του 

ρευστού στο οποίο έχουµε βυθίσει το σώµα. 

Νόµος της υδροστατικής πίεσης 

Η υδροστατική πίεση υπόλογίζεται από τη σχέση: 

p d g hυδρ = ⋅ ⋅  
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Προκύπτει λοιπόν ότι η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη: 

1. του βάθους από την επιφάνεια του υγρού h 

2. της πυκνότητας του υγρού d 

3.  της επιτάχυνσης της βαρύτητας g 

Την υδροστατική πίεση τη µετράµε µε όργανα τα οποία ονοµάζονται µανόµετρα. 

Η υδροστατική πίεση δεν εξαρτάται από το σχήµα του δοχείου ή από τον όγκο του υγρού. 

Αισθανόµαστε την ίδια πίεση είτε κάνουµε µια βουτιά και το κεφάλι µας βυθιστεί κατά ένα µέτρο 

σε µια µικρή πισίνα µε θαλασσινό νερό, είτε στη µέση  του πελάγους στο ίδιο βάθος. 

 

2. Τι γνωρίζετε για την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων; 
Αν γεµίσουµε µε νερό µια σειρά από δοχεία διαφορετικού σχήµατος που συγκοινωνούν µέσω ενός 

σωλήνα παρατηρούµε ότι ή στάθµη του υγρού σε κάθε 

δοχείο είναι η ίδια. Πως όµως ερµηνεύεται το 

φαινόµενο αυτό; Tο νερό µέσα στα δοχεία ισορροπεί, 

αυτό συµβαίνει και στον πυθµένα των 

συγκοινωνούντων δοχείων που βρίσκεται ο κοινός 

οριζόντιος σωλήνας. Αφού λοιπόν και εκεί το νερό 

είναι ακίνητο σηµαίνει ότι η υδροστατική πίεση στον 

οριζόντιο σωλήνα πρέπει να είναι η ίδια σε όλο του το 

µήκος. Σε αντίθετη περίπτωση αν για παράδειγµα  

στο αριστερό µέρος του οριζόντιου σωλήνα η πίεση 

ήταν µεγαλύτερη από ότι στο δεξί µέρος του, τότε θα 

είχαµε ροή νερού από το αριστερό προς το δεξιό 

τµήµα του σωλήνα από εκεί που υπάρχει µεγαλύτερη 

πίεση προς την περιοχή που υπάρχει µικρότερη πίεση µέχρι να γίνει παντού η πίεση ίδια. Για να 

είναι όµως η πίεση παντού η ίδια στον πυθµένα του σύµφωνα µε το νόµο της υδροστατικής  

p d g hυδρ = ⋅ ⋅  πρέπει ο οριζόντιος σωλήνας να βρίσκεται στο ίδιο βάθος h ως προς το κάθε 

δοχείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η στάθµη του νερού να βρίσκεται στο ίδιο ύψος σε κάθε ένα από 

τα συγκοινωνούντα δοχεία ανεξάρτητα από το µέγεθος και το σχήµα του κάθε δοχείου. 

 

3. Ασκήσεις 
 

1. Σε µια πισίνα µε οριζόντιο πυθµένα το ύψος του νερού είναι Η. Σε ένα σηµείο Α του νερού της 

πισίνας, που απέχει από τον πυθµένα απόσταση h, η υδροστατική πίεση είναι: 

α) ΡΑ=dν+g+h     β) ΡΑ=dνgh     γ) ΡΑ=dνg(H-h) 

 

2. Η υδροστατική πίεση σε βάθος 20m από την επιφάνεια της θάλασσας είναι 200kPa. Πόση είναι 

η υδροστατική πίεση: 

α) σε βάθος 5m από την επιφάνεια της θάλασσας 

β) στον πυθµένα της θάλασσας που το βάθος της είναι 100m 
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γ) στην επιφάνεια της θάλασσας 

 

3. Πόσο ύψος πρέπει να έχει µια κατακόρυφη στήλη νερού, ώστε να προκαλεί στη βάση της ίδια 

υδροστατική πίεση µε αυτή που προκαλεί µια κατακόρυφη στήλη υδραργύρου ύψους 1m; Δίνονται 

dν=1g/cm3 και dυδρ=13,6g/cm3.      

 

4. Ποια είναι η υδροστατική πίεση στα 5m από τον πυθµένα µιας πισίνας συνολικού βάθους 15m. 

Δίνονται dν=1000kg/m3 και g=10m/s2.  

 

5. Πόση είναι η πυκνότητα ενός υγρού το οποίο σε βάθος 2cm έχει υδροστατική πίεση 1kPa. 

Δίνεται g=10m/s2. 

 

6. Σε ποιο βάθος η θάλασσα έχει υδροστατική πίεση 102000Pa. Δίνονται dν=1020kg/m3 και 

g=10m/s2. 

 

 

4.3 Ατµοσφαιρική Πίεση 

1. Τι είναι η ατµοσφαιρική πίεση; 
Στην προηγούµενη παράγραφο αναφέρθηκε ότι όλα τα ρευστά ασκούν πίεση στα σώµατα τα οποία 

είναι βυθισµένα µέσα σε αυτά. Η Γη περιβάλλεται από ατµόσφαιρα. Η ατµόσφαιρα αποτελείται από 

ένα µείγµα αερίων που ονοµάζεται ατµοσφαιρικός αέρας. Ο ατµοσφαιρικός αέρας είναι διαφανής, 

έχει µάζα και άρα έχει και βάρος. Ο ατµοσφαιρικός αέρας αποτελεί ένα ρευστό και εποµένως θα 

ασκεί πίεση στα σώµατα τα οποία περιβάλλει. Η πίεση αυτή ονοµάζεται ατµοσφαιρική πίεση. Η 

ατµοσφαιρική πίεση οφείλεται στο βάρος του αέρα της ατµόσφαιρας. Στη Σελήνη που δεν 

υπάρχει αέρας, δεν υπάρχει και ατµοσφαιρική πίεση. Την ατµοσφαιρική πίεση τη µετράµε µε 

όργανα που τα ονοµάζουµε βαρόµετρα. Η τιµή της 

ατµοσφαιρικής πίεσης εξαρτάται από το ύψος από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Όσο µεγαλύτερο είναι το 

υψόµετρο στο οποίο βρισκόµαστε τόσο µικρότερη είναι η 

ατµοσφαιρική πίεση γιατί είναι λιγότερη η 

ποσότητα του αέρα που βρίσκεται πάνω από εµάς και µας 

πιέζει µε το βάρος της.  

Η πίεση µετρήθηκε για πρώτη φορά από τον Τορικέλι 

ο οποίος για το σκοπό αυτό  πραγµατοποίησε ένα πείραµα 

το οποίο αναλύεται παρακάτω. 

 Η ατµοσφαιρικη πίεση στην επιφάνεια της Γης, στο επίπεδο 

της θάλασσας ονοµάζεται πίεση µιας ατµόσφαιρας (1atm) 

και ισούται περίπου µε  

2
1 100000

N
atm

m
=  

Η τιµή αυτή σηµαίνει ότι σε κάθε τετραγωνικό µέτρο 

επιφάνειας ασκείται δύναµη 100000Ν! Σκεφθείτε ότι η 

επιφάνεια του σώµατος µας είναι περίπου ένα µε δύο τετραγωνικά µέτρα και άρα και το σώµα µας 
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δέχεται από τον ατµοσφαιρικό αέρα µια τόσο µεγάλη δύναµη η οποία κανονικά έπρεπε να µας 

συνθλίψει. Το σώµα µας όµως είναι φτιαγµένο ώστε να έχει την ίδια πίεση στο εσωτερικό του και 

έτσι να αντισταθµίζεται και να εξουδετερώνεται η επίδραση της ατµοσφαιρικής πίεσης που 

ασκείται εξωτερικά.  

 

2. Τι γνωρίζετε για το πείραµα του Τορικέλι; 
 

Ο Τορικέλι γέµισε ένα δοχείο µε υδράργυρο και πήρε ένα µακρύ γυάλινο σωλήνα τον οποίο γέµισε 

επίσης µε υδράργυρο µέχρι το ανοιχτό στόµιο του σωλήνα. Στη συνέχεια έκλεισε µε το δάχτυλο 

του το στόµιο του σωλήνα και τον αναποδογύρισε προσεκτικά µέσα στο δοχείο µε τον υδράργυρο 

όπως φαίνεται στο σχήµα. Όταν ελευθέρωσε το στόµιο του σωλήνα αποµακρύνοντας το δάχτυλο 

του, παρατήρησε ότι µόνο ένα µέρος από τον υδράργυρο που βρισκόταν αρχικά µέσα στο σωλήνα 

χύθηκε στο δοχείο και δεν χύθηκε ολόκληρη η ποσότητα του υδραργύρου όπως ίσως θα περίµενε 

κανένας. Τελικά διαπίστωσε ότι η στάθµη του υδραργύρου ισορρόπησε στα 76cm πάνω από την 

ελεύθερη επιφάνεια του υγρού στο δοχείο. 

Το γεγονός ότι ο υδράργυρος δεν πέφτει όλος µέσα στο δοχείο αποδεικνύει την ύπαρξη της 

ατµοσφαιρικής πίεσης, διότι αν δεν υπήρχε ατµοσφαιρική πίεση θα έπρεπε και στο δοχείο και στο 

σωλήνα ο υδράργυρος να είναι στην ίδια στάθµη σύµφωνα µε την αρχή των συγκοινωνούντων 

δοχείων.  Επειδή τα σηµεία Α και Β βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο δέχονται την ίδια 

πίεση και σύµφωνα µε τον  

 
νόµο της υδροστατικής και άρα ισχύει  

A Bp p=  

Το σηµείο Α βρίσκεται στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού στο δοχείο και εποµένως  η πίεση 

ασκείται από τον  αέρα της ατµόσφαιρας και άρα  η πίεση στο σηµείο αυτό είναι ίση µε την 

ατµοσφαιρική πίεση δηλαδή Ap pατµ= . 

Το σηµείο Β είναι µέσα στο στον αναποδογυρισµένο σωλήνα του υδραργύρου και εποµένως δέχεται 

πίεση από τη στήλη του υδραργύρου που βρίσκεται πάνω από αυτό και εποµένως Bp pυδρ= . Με 

βάση τα παραπάνω µπορούµε να υπολογίσουµε την ατµοσφαιρική πίεση ως εξής: 

 

h=76cm 

Α Β

. 
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όπου Hgd η πυκνότητα του υδραργύρου g η επιτάχυνση της βαρύτητας και h το ύψος της στήλης 

του υδραργύρου πάνω από το σωλήνα. Με το πείραµα του ο Τορικέλι όχι µόνο απέδειξε την 

ύπαρξη της ατµοσφαιρικής πίεσης αλλά και την υπολόγισε κιόλας. Πρακτικά µπορούµε να 

θυµόµαστε ότι η ατµοσφαιρική πίεση είναι περίπου 
2

100.000
N

p
mατµ = .  

Σηµειώνουµε εδώ ότι στο χώρο πάνω από την επιφάνεια του υδραργύρου µέσα στο σωλήνα δεν 

υπάρχει αέρας, ο χώρος είναι κενός και εποµένως η πίεση στο χώρο αυτό είναι µηδενική. 

 

3. Ασκήσεις 
 

1. Αφού κάνουµε το πείραµα του Τορικέλι, ανοίγουµε τρύπα στο τµήµα του σωλήνα που βρίσκεται 

πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του υδραργύρου του. Τι θα συµβεί;  

 

2. Σωστό/Λάθος 

α) Με το γνωστό του πείραµα ο Τορικέλι απέδειξε την ύπαρξη ατµοσφαιρικής πίεσης και 

ταυτόχρονα την υπολόγισε. 

β) Μονάδα µέτρησης της ατµοσφαιρικής πίεσης είναι το Νιούτον.  

γ) Η ατµοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας είναι ίση µε Ρατµ.=76cm. 

 

3. Με µια αντλία αφαιρούµε τον αέρα µέσα από ένα άδειο πλαστικό δοχείο λαδιού. Κατά την 

αφαίρεση του αέρα θα παραµορφωθεί το δοχείο; 

 

4. Μετρώντας το ύψος της στήλης του υδραργύρου, για το πείραµα του Τορικέλι, στην κορυφή 

ενός βουνού, το βρίσκουµε h=60cm. Αν dυδρ=13,6g/cm3 και g=10m/s2, να βρείτε την ατµοσφαιρική 

πίεση στην κορυφή του βουνού σε Pa και σε atm. 

 

5. Η ατµοσφαιρική πίεση σε έναν τόπο είναι ίση µε Ρατµ.=9,52Ν/cm2. Αν πραγµατοποιήσουµε στον 

τόπο αυτό το πείραµα του Τορικέλι, πόσο θα είναι το ύψος του υδραργύρου µέσα στον σωλήνα; 

Δίνονται dυδρ=13,6g/cm3 και g=10m/s2 . 
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4.4 Μετάδοση της πίεσης στα ρευστά  
 

1. Τι γνωρίζετε για την αρχή του Pascal; 
Σύµφωνα µε την αρχή του Pascal: 

 

Κάθε µεταβολή της πίεσης σε οποιοδήποτε σηµείο ενός περιορισµένου ρευστού που είναι 

ακίνητο προκαλεί ίση µεταβολή της πίεσης σε όλα τα σηµεία του ρευστού.  

 

2. Πως υπολογίζεται η ολική πίεση στον πυθµένα ενός δοχείου που 
περιέχει ένα ρευστό; 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο πυθµένας ενός δοχείου το οποίο περιέχει ένα υγρό δέχεται 

υδροστατική πίεση από το υγρό pυδρ . Στην ελεύθερη επιφάνεια του δοχείου το υγρό είναι σε 

επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα και εποµένως στην επιφάνεια του υγρού η πίεση είναι ίση µε την 

ατµοσφαιρική. Σύµφωνα όµως µε την αρχή του Pascal η πίεση που ασκείται στην ελεύθερη 

επιφάνεια του υγρού µεταφέρεται σε κάθε σηµείο του ρευστού και άρα και στον πυθµένα του 

δοχείου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ένα οποιοδήποτε τµήµα της επιφάνειας Α του πυθµένα του δοχείου η ολική πίεση θα είναι 

αποτέλεσµα τόσο της υδροστατικής πίεσης εξαιτίας του υγρού όσο και εξαιτίας της ατµοσφαιρικής 

πίεσης. Κατά συνέπεια: 

Ap p pυδρ ατµ= +  

 

 

 

3. Πως αξιοποιείται η αρχή του Pascal στην υδραυλική αντλία; 
 

Η υδραυλική αντλία είναι µιά διάταξη µε την οποία µπορούµε να πολλαπλασιάσουµε την δύναµη που 

εφαρµόζουµε σε µια επιφάνεια. Η συσκευή αποτελείται από δύο δοχεία τα οποία συγκοινωνούν 

µεταξύ τους και τα οποία περιέχουν κάποιο ρευστό, συνήθως κάποιο λάδι. Τα δύο δοχεία 

σφραγίζονται µε δύο έµβολα τα οποία µπορούν να κινούνται κατακόρρυφα. Τα έµβολα έχουν 

διαφορετικά εµβαδά όπως φαίνεται και έστω  1A  το εµβαδόν του µικρού εµβόλου και 2A το 

Α 
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εµβαδόν του µεγάλου εµβόλου ( 2 1A A> ).  Αν στο εµβαδόν 1A  εφαρµόσουµε εξωτερικά µια δύναµη 

1F  όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί, τότε ασκούµε στο υγρό µια πρόσθετη εξωτερική 

πίεση: 

1

1

F
p

A
=  

Σύµφωνα µε την αρχή του Pascal η πίεση αυτή µεταδίδεται αναλοίωτη στο µεγάλο έµβολο. Το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται την εµφάνιση µιας δύναµης 2F  εσωτερικά η οποία ωθεί το µεγάλο 

έµβολο κατακόρυφα προς τα πάνω. Εποµένως και στο µεγάλο έµβολο θα ασκείται η ίδια πρόσθετη 

πίεση και θα ισχύει: 

2

2

F
p

A
=  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω θα ισχύει 

1 2

1 2

F F

A A
=  

και άρα  

2
2 1

1

A
F F

A
=  

αλλά επειδή ισχύει ότι  

2 1A A>  θα ισχύει ότι και 2 1F F>  

Συνεπώς µε την υδραυλική αντλία µπορούµε να πολλαπλασιάσουµε τη δύναµη µας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ασκήσεις 

 
1. Σε ένα υδραυλικό πιεστήριο η δύναµη εκατονταπλασιάζεται. Αν το µικρό έµβολο είναι 

τετράγωνο πλευράς 2cm, πόση είναι η πλευρά του επίσης τετράγωνου µεγάλου εµβόλου; 

 

2. Ένα κυλινδρικό δοχείο περιέχει υδράργυρο πυκνότητας dυδρ=13,6g/cm3 . Αν η ατµοσφαιρική 

πίεση είναι Ρατµ.=10Ν/cm2 και η ολική πίεση στον πυθµένα του δοχείου Ρολ=16,8Ν/cm2 , να 

υπολογίσετε: 

α) την pυδρ 

β) το ύψος h του υδραργύρου µέσα στο δοχείο. Δίνεται g=10m/s2 . 

 

 

F2 

F1 

A2 A1 
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3. Το εµβαδόν του µικρού και του µεγάλου εµβόλου µιας υδραυλικής αντλίας είναι Α1=1000 cm2 και 

Α2=100000cm2 αντίστοιχα. Ένα σώµα βάρους w=4000N βρίσκεται στο µεγάλο έµβολο. Ποια είναι 

η δύναµη F που πρέπει να ασκηθεί στο µικρό έµβολο, ώστε να ανυψωθεί το σώµα; 

 

4. Το εµβαδόν του µικρού και του µεγάλου εµβόλου µιας υδραυλικής αντλίας είναι Α1=10000 mm2 

και Α2=1000cm2 αντίστοιχα. Ένα σώµα βάρους w=500N βρίσκεται στο µεγάλο έµβολο. Ποια είναι 

η δύναµη F που πρέπει να ασκηθεί στο µικρό έµβολο, ώστε να ανυψωθεί το σώµα; 

 

5. Το κυλινδρικό δοχείο, που εικονίζεται στο σχήµα, περιέχει νερό και 

φράσσεται µε κινούµενο έµβολο. Το εµβαδόν της κυλινδρικής διατοµής του 

δοχείου είναι Α=600 cm2 και το ύψος του νερού από τον πυθµένα 1m. 

Πάνω στο έµβολο τοποθετούµε σώµα βάρους W=700 N. Πόση είναι η 

συνολική δύναµη που ασκείται στον πυθµένα του δοχείου; 

Η πυκνότητα του νερού 1000 Kg/m3. Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 

g=10m/s2. 
 

4.5 Άνωση – Αρχή του Αρχιµήδη 

1. Τι γνωρίζετε για την άνωση; 
Όταν προσπαθούµε να βυθίσουµε ένα σώµα µέσα σε ένα ρευστό, αισθανόµαστε µια δύναµη η οποία 

αντιστέκεται στην προσπάθεια µας, π.χ όταν προσπαθούµε να βυθίσουµε µια πλαστική µπάλα στο 

νερό. Η δύναµη αυτή ονοµάζεται άνωση και δίνεται από τη σχέση: 

A d g Vυγ βυϑ= ⋅ ⋅  

όπου Α η άνωση την οποία µετράµε σε νιούτον αφού είναι δύναµη, dυγ είναι η πυκνότητα του υγρού 

σε 
3

Kg

m
 και Vβυϑ ο όγκος του σώµατος που είναι βυθισµένος µέσα στο υγρό µετρηµένος σε 3m . 

 

• Η άνωση είναι η συνισταµένη δύναµη όλων των δυνάµεων που δέχεται το σώµα λόγω της 

υδροστατικής πίεσης.  

• Η άνωση έχει κατακόρυφη διεύθυνση και  φορά προς τα πάνω. 

• Η άνωση είναι ανεξάρτητη από το σχήµα και το βάρος του σώµατος που είναι βυθισµένο 

αλλά και από το βάθος στο οποίο βρίσκεται το σώµα. 

• Η άνωση εξαρτάται µονάχα από τα µεγέθη τα οποία εµφανίζονται στον µαθηµατικό της 

τύπο δηλαδή από την πυκνότητα του ρευστού, την επιτάχυνση της βαρύτητας και από 

τον όγκο του σώµατος ο οποίος είναι βυθισµένος στο ρευστό. 

2. Τι γνωρίζετε για την αρχή του Αρχιµήδη; 
Σύµφωνα µε την Αρχή του Αρχιµήδη:Σε κάθε σώµα που βυθίζεται µέσα σε ένα υγρό, ασκείται 

από το υγρό κατακόρυφη δύναµη προς τα πάνω που ονοµάζεται άνωση. 

 Το µέτρο της άνωσης ισούται µε το βάρος του υγρού που εκτοπίζεται από το σώµα.  
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3. Τι είναι το φαινόµενο βάρος; 
Από την προσωπική µας εµπειρία γνωρίζουµε ότι είναι πιο εύκολο να σηκώσει κανείς µια µεγάλη 

πέτρα όταν αυτή είναι βυθισµένη στο νερό παρά όταν η πέτρα βρίσκεται στην ξηρά. Έτσι πολλές 

φορές σχηµατίζεται λανθασµένα η εντύπωση ότι το βάρος ενός σώµατος ελαττώνεται όταν το 

βυθίζουµε στο νερό. Μάλιστα αν κρεµάσουµε το 

σώµα από ένα δυναµόµετρο στον αέρα και 

παρατηρήσουµε την ένδειξη του δυναµόµετρου όταν 

βυθίσουµε το σώµα στο νερό θα δούµε ότι η ένδειξη 

ελαττώνεται. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι το 

βάρος του σώµατος είναι το ίδιο είτε το σώµα 

είναι στο νερό, είτε στο έδαφος, είτε στον αέρα. 

Το βάρος ενός σώµατος όπως ξέρουµε δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά η ελκτική δύναµη από τη Γη στο 

σώµα και δεν µεταβάλλεται πρακτικά για µικρές 

υψοµετρικές αλλαγές. Αφού όµψς δεν αλλάζει το 

βάρος γιατί µειώνεται η ένδειξη του δυναµόµετρου 

όταν βυθίζουµε το σώµα στο νερό; Η απάντηση είναι 

εξαιτίας της άνωσης. Για να το κατανοήσουµε πρέπει 

να υπενθυµίσουµε εδώ ότι η ένδειξη του 

δυναµόµετρου Wφ (που την ονοµάζουµε φαινόµενο 

βάρος) είναι ίση µε το µέτρο της δύναµης που 

ασκεί το δυναµόµετρο στην πέτρα. Η πέτρα και στις δύο περιπτώσεις ισορροπεί έτσι όταν 

βρίσκεται στον αέρα ισχύει  
                       F 0 W Wολ = ⇒ = ϕ   

Και αντίστοιχα όταν το σώµα βρίσκεται στο νερό, πάλι από τη συνθήκη ισορροπίας έχουµε 
F 0
W A W 0
W W A

ολ =

ϕ + − =

ϕ = −

 

 

Από όπου προκύπτει ότι η ένδειξη του δυναµόµετρου ελαττώνεται όταν το σώµα είναι βυθισµένο 

στο νερό εξαιτίας της ύπαρξης της άνωσης. 

4. Ασκήσεις 
 

1. Να εξηγήσετε πως τα υποβρύχια µπορούν να αναδύονται και να καταδύονται στην θάλασσα. 

 

2. Ένα σώµα βυθισµένο στο νερό πυκνότητας d=800kg/m3 δέχεται δύναµη άνωσης Α=20N. Να 

υπολογίσετε τον όγκο του τµήµατος του σώµατος που βρίσκεται µέσα στο νερό. Δίνεται g=10m/s2.  

 

3. Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιµήδη 

 

4. Ένα σώµα βυθισµένο στο νερό πυκνότητας d=800kg/m3 δέχεται άνωση Α. Να υπολογίσετε τη 

δύναµη άνωσης Α που δέχεται από το υγρό αν ο όγκος του σώµατος που είναι βυθισµένος στο 

υγρό είναι V=0,2m3. Δίνεται g=10m/s2.  



 61

4.6 Συνθήκη πλεύσης 

1. Πότε ένα σώµα επιπλέει στο νερό και πότε βυθίζεται; 

 
Για να επιπλέει ένα σώµα, βυθισµένο ολόκληρο ή κατά ένα µέρος σε ένα ρευστό πρέπει να ισχύει: 

A W=  
όπου W το βάρος του σώµατος και Α η άνωση που δέχεται από το ρευστό.  

Σύµφωνα µε την συνθήκη πλεύσης αν αυξηθεί το βάρος ενός σώµατος που επιπλέει θα πρέπει να 

αυξηθεί µε κάποιο τρόπο και η άνωση ώστε να εξακολουθεί να ισχύει η ισότητα A W= . Η άνωση 

όµως γνωρίζουµε ότι δίνεται από τη σχέση 

=A d gVυ βυθ  και εποµένως αν θεωρήσουµε ότι η 

πυκνότητα του υγρού και η επιτάχυνση της 

βαρύτητας είναι σταθερές ποσότητες τότε θα 

πρέπει να αυξηθεί ο όγκος του σώµατος που είναι 

βυθισµένος στο νερό και άρα το σώµα βουλιάζει 

περισσότερο. 

 

Όλα τα σώµατα που έχουν µέση πυκνότητα dσ

µικρότερη ή ίση από την πυκνότητα του υγρού 

επιπλέουν σε αυτό.  

 

Από τη συνθήκη πλεύσης A W= µε κάποια 

µαθηµατική ανάλυση προκύπτει τελικά ότι όταν η 

πυκνότητα του ενός σώµατος είναι µικρότερη από 

τη πυκνότητα του ρευστού που το περιβάλλει δηλαδή αν ισχύει 

d dσ υγ≤  

τότε το σώµα επιπλέει ενώ αν η πυκνότητα του σώµατος είναι µεγαλύτερη από την πυκνότητα 

του ρευστού που το περιβάλλει δηλαδή όταν ισχύει 

 

d dσ υγ>  

τότε το σώµα βυθίζεται στο υγρό. 
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2. Ασκήσεις 
 

1. Διαβάστε το κείµενο που ακολουθεί 

 
Με βάση το παραπάνω κείµενο του βιβλίου σας, µπορείτε να εξηγήσετε γιατί τα σωσίβια µας 

βοηθάνε να επιπλέουµε;  

 

2. Δύο σώµατα από διαφορετικά υλικά επιπλέουν στον υδράργυρο. Για να δέχονται τα σώµατα την 

ίδια άνωση, πρέπει να έχουν: 

α) ίδιο σχήµα     β) ίδιο όγκο     γ) ίδιο βάρος 

 

3. Ένα καράβι που ταξιδεύει στον ωκεανό περισυλλέγει 50 ναυαγούς από ένα άλλο καράβι και 

συνεχίζει το ταξίδι του. Η άνωση που δέχεται τώρα το καράβι (µε τους ναυαγούς) σε σχέση µε 

αυτήν που δεχόταν πριν είναι: 

α) ίδια      β) µεγαλύτερη      γ) µικρότερη 

 

4. Ένα σώµα βάρους w=20N και πυκνότητας d=800kg/m3 επιπλέει σε νερό πυκνότητας 

dν=1000kg/m3. Να υπολογίσετε τον όγκο του τµήµατος του σώµατος που βρίσκεται έξω από το 

νερό. Δίνεται g=10m/s2.     

 

5. Ένας ξύλινος κύβος όγκου V=800cm3 και πυκνότητας d=600kg/m3 επιπλέει σε νερό 

πυκνότητας dν=1000kg/m3. Να υπολογίσετε τον όγκο του τµήµατος του κύβου που είναι 

βυθισµένο µέσα στο νερό. Δίνεται g=10m/s2.    

 6.Η Μαρία επιπλέει σε µια πισίνα. Η µάζα της Κατερίνας είναι 
90m kg=

.  Πόση είναι η άνωση 

που δέχεται από το νερό της πισίνας; Πόσος όγκος της Μαρία ς είναι βυθισµένος στο νερό; 

Δίνεται η πυκνότητα του νερού 
3

1000
kg

d
mν =

και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι
2

10
m

g
s

=
 .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

5.1 Έργο και ενέργεια 
 

Στην καθηµερινή µας ζωή πολύ συχνά αναφερόµαστε στην έννοια της ενέργειας. Γνωρίζουµε για 

παράδειγµα ότι για να κινηθεί ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει ενέργεια την οποία του την 

παρέχουν τα καύσιµα του. Το κινητό µας τηλέφωνο για να λειτουργεί θα πρέπει να έχει ενέργεια 

και για το λόγο αυτό το φορτίζουµε τακτικά. Το ίδιο και ο φορητός µας υπολογιστής, µόλις 

τελειώσουν τα αποθέµατα της ενέργειας που του παρέχει η µπαταρία του θα πρέπει να τον 

συνδέσουµε µε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος για να συνεχίσει να λειτουργεί. Ακόµα όµως 

και εµείς για να µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε ικανοποιητικά στις καθηµερινές µας 

δραστηριότητες χρειαζόµαστε ενέργεια την οποία την παίρνουµε από τις τροφές. Όλοι µας λίγο ή 

πολύ είµαστε εξοικειωµένοι µε την έννοια της ενέργειας, καταλαβαίνουµε τι είναι και ποια είναι η 

σηµασία της για τη ζωή µας αλλά αν µας ζητήσει κάποιος να δώσουµε έναν ορισµό για το τι είναι η 

ενέργεια αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι αρκετά περίπλοκο να δώσει κάποιος έναν ορισµό για 

την ενέργεια αλλά ίσως και να µην χρειάζεται τελικά γιατί αυτό που µας ενδιαφέρει είναι το πώς 

σχετίζεται η ενέργεια µε τα φυσικά φαινόµενα και όχι το τι είναι ακριβώς. 

6. Τι είναι η ενέργεια; 
Αν και όπως είπαµε είναι δύσκολο να ορίσουµε την ενέργεια, µπορούµε εύκολα να πούµε πότε ένα 

σώµα έχει ενέργεια. 

Ένα σώµα έχει ενέργεια όταν µπορεί να προκαλέσει µια µεταβολή στον εαυτό του ή στο 

περιβάλλον του. 

Η ενέργεια δεν δηµιουργείται ούτε καταστρέφεται, απλώς µεταφέρεται από ένα σώµα σε ένα 

άλλο ή µετατρέπεται από µια µορφή σε µια άλλη. 

Συνεπώς η συνολική ενέργεια στο σύµπαν παραµένει σταθερή. 

7. Η έννοια του έργου δύναµης; 
Για να µελετήσουµε τις µετατροπές ενέργειας από τη µια µορφή στην άλλη αλλά και το ποσό της 

ενέργειας που µεταφέρεται από ένα σώµα σε ένα άλλο χρησιµοποιούµε στη Φυσική την έννοια του 

έργου δύναµης. Τι εκφράζει το έργο µιας δύναµης; 

Το έργο µιας δύναµης εκφράζει την ενέργεια που λόγω της δύναµης µεταφέρεται από ένα 

σώµα σε ένα άλλο ή µετατρέπεται από µια µορφή σε µία άλλη.  

Το έργο αναφέρεται πάντοτε σε µία δύναµη και µας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουµε τι 

µεταβολές στην ενέργεια ενός σώµατος µπορεί να προκαλέσει µια δύναµη.  

 

 

 

8. Πότε µια δύναµη µπορεί να παράγει έργο; 
 

Μια δύναµη µπορεί να παράγει έργο όταν ασκείται σε ένα σώµα το οποίο µετακινείται. 

Το έργο µιας σταθερής δύναµης που µετακινεί ένα σώµα κατά την κατεύθυνση της ορίζεται 

ως το γινόµενο του µέτρου της δύναµης επί τη µετατόπιση του σώµατος δηλαδή: 
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έργο δύναµης = δύναµη x µετατόπιση 

W F x= ⋅  

 

Το έργο είναι µονόµετρο µέγεθος και µονάδα του έργου είναι το 1 Joule το οποίο είναι και η 

µονάδα µέτρησης της ενέργειας. Το 1 Joule προκύπτει από τη µαθηµατική σχέση ορισµού γαι το 

έργο W F x= ⋅  και ισούται µε 1J=1N.m 

α) Θετικό έργο 
Μια δύναµη λέµε ότι παράγει θετικό έργο όταν η δύναµη έχει την ίδια κατεύθυνση µε τη 

µετατόπιση του σώµατος όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί. Όταν µια δύναµη παράγει 

θετικό έργο πάνω σε ένα σώµα αυτό σηµαίνει ότι η δύναµη προσφέρει ενέργεια στο σώµα.  

 

β) Αρνητικό έργο 
Μια δύναµη λέµε ότι παράγει αρνητικό έργο όταν η δύναµη έχει την αντίθετη κατεύθυνση µε 

τη µετατόπιση του σώµατος όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί. Όταν µια δύναµη 

παράγει αρνητικό έργο πάνω σε ένα σώµα αυτό σηµαίνει ότι η δύναµη αφαιρεί ενέργεια από το 

σώµα.  

 
 

γ)  Μηδενικό έργο 
Μια δύναµη λέµε ότι παράγει µηδενικό έργο όταν η δύναµη είναι συνεχώς κάθετη στη 

µετατόπιση του σώµατος όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί. Όταν µια δύναµη παράγει 

µηδενικό έργο πάνω σε ένα σώµα αυτό σηµαίνει ότι η δύναµη ούτε προσφέρει ούτε αφαιρεί 

ενέργεια από το σώµα.  

T 

Δx 

T 

F F 

Δx 



 65

 
Στο παραπάνω σχήµα το βάρος W και η κάθετη αντίδραση από το δάπεδο Ν είναι δύο δυνάµεις 

συνεχώς κάθετες στη µετατόπιση του σώµατος οπότε το έργο τους επί του σώµατος είναι µηδέν. 

 

9. Ασκήσεις 
1. Δώστε παραδείγµατα όπου να φαίνεται ότι το έργο του βάρους ενός σώµατος είναι θετικό, 

αρνητικό και µηδέν. 

 

2. Σώµα µάζας m=5kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα αρχίζει να ασκείται κάποια στιγµή 

σταθερή οριζόντια δύναµη F=100N. Αν η δύναµη της τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι 

Τ=40Ν, και το σώµα µετατοπίζεται κατά Δx=20m να βρείτε: 

α) Το έργο της δύναµης F  

β) Το έργο της τριβής Τ 

γ) τα έργα του βάρους και της κάθετης αντίδρασης 

 

3. Να υπολογιστεί πόσο είναι το έργο όταν: 

α) δύναµη 6Ν µετατοπίζει κατά 2m ένα σώµα κατά την κατεύθυνση της 

β) δύναµη 12Ν µετατοπίζει κατά0,1m και ένα σώµα κατά την κατεύθυνση της 

 

4. Σώµα µάζας m=5kg ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα αρχίζει να ασκείται κάποια 

στιγµή οριζόντια δύναµη F=20N. Αν η δύναµη της τριβής  είναι Τ=5Ν, και το σώµα µετατοπίζεται 

κατά Δx=5m κατά την κατεύθυνση της δύναµης F να βρείτε: 

α) Το έργο της δύναµης F  

β) Το έργο της τριβής Τ 

γ) τα έργα του βάρους και της κάθετης αντίδρασης 

 

5. Ένας αθλητής της άρσης βαρών ανυψώνει την µπάρα που έχει βάρος 2000Ν από το 

έδαφος σε ύψος 2m. Πόσο έργο παρήγαγε ο αθλητής; Πόσο είναι το έργο του βάρους της 

µπάρας; 

 

5.2 Δυναµική- κινητική ενέργεια 
Δύο βασικές µορφές ενέργειας 
 

Η ενέργεια εµφανίζεται µε πολλές µορφές. Στην παράγραφο αυτή θα µελετήσουµε δύο πολύ 

σηµαντικές µορφές ενέργειας την κινητική και την δυναµική ενέργεια. 

Δx 

Ν 

Β 

Ν 

Β 
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1. Πότε ένα σώµα έχει κινητική ενέργεια;  
Όταν ένα σώµα κινείται έχει ενέργεια. Την ενέργεια που έχει ένα σώµα επειδή κινείται την 

ονοµάζουµε κινητική ενέργεια και την συµβολίζουµε µε KE και δίνεται από τη σχέση: 

 

21

2KE mu=  

Η κινητική ενέργεια ενός σώµατος εξαρτάται από τη µάζα και την ταχύτητα του σώµατος. Πιο 

συγκεκριµένα είναι ανάλογη µε τη µάζα του σώµατος και ανάλογη µε το τετράγωνο της ταχύτητας 

του σώµατος όπως φαίνεται και από τον τύπο της. 

2. Πότε ένα σώµα έχει βαρυτική δυναµική ενέργεια; 
Ας θεωρήσουµε ότι ένα σώµα βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος αποµονωµένο από άλλα σώµατα π.χ. 

ένα βιβλίο στο πάτωµα. Το σώµα στην κατάσταση αυτή δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει άµεσα 

κάποια µεταβολή στον εαυτό του ή στο περιβάλλον και δεν έχει κινητική ενέργεια. Αν τώρα 

ασκήσουµε κατάλληλη κατακόρυφη δύναµη µπορούµε να το ανυψώσουµε σε κάποιο ύψος h εφόσον 

η δύναµη που ασκούµε είναι ικανή να υπερνικήσει το βάρος του σώµατος. Αν στη συνέχεια 

αφήσουµε το σώµα ελεύθερο από αυτό το ύψος να πέσει, αυτό θα κινηθεί προς µε ολοένα και 

µεγαλύτερη ταχύτητα προς το έδαφος. Κατά συνέπεια το σώµα αποκτά κινητική ενέργεια, που τη 

βρήκε όµως την ενέργεια αυτή εφόσον αρχικά δεν είχε καθόλου κινητική ενέργεια; Η απάντηση 

είναι ότι η ενέργεια αυτή µεταφέρθηκε στο σώµα µέσω του έργου της δύναµης που ασκήθηκε στο 

σώµα και το ανύψωσε. Είπαµε ότι το έργο µιας δύναµης  µπορεί να εκφράσει η µεταφορά ενέργειας 

από ένα σώµα σε ένα άλλο ή τη µετατροπή της ενέργειας από µια µορφή σε µια άλλη. Στην 

περίπτωση αυτή µεταφέρεται ενέργεια από εµάς µέσω της ανυψωτικής δύναµης στο σώµα και 

αποθηκεύεται σε αυτό µε τη µορφή βαρυτικής δυναµικής ενέργειας όπως λέγεται.  Η δυναµική 

ενέργεια που έχει το σώµα στο ύψος είναι η ενέργεια που στη συνέχεια όταν αφήσουµε να 

πέσει το σώµα να πέσει µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια µέσω του έργου του βάρους του 

σώµατος. 

Πότε όµως θα λέµε ότι ένα σώµα έχει δυναµική ενέργεια; 

Γενικά, ένα σώµα που έχει βάρος και βρίσκεται σε ύψος hαπό κάποιο οριζόντιο επίπεδο, 

λόγω της θέσης του, λέµε ότι έχει δυναµική ενέργεια ίση µε: 

 
U mgh=  

όπου U είναι η δυναµική ενέργεια του σώµατος, m η µάζα του σώµατος, g η επιτάχυνση της 

βαρύτητας και h το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώµα σε σχέση µε ένα επίπεδο στο οποίο 

θεωρούµε ότι η δυναµική ενέργεια είναι µηδέν (U=0). Ως επίπεδο δυναµικής ενέργειας µηδέν 

µπορούµε να επιλέξουµε οποιοδήποτε οριζόντιο επίπεδο επιθυµούµε. Συνήθως όµως είναι 

προτιµότερο να επιλέγουµε ως επίπεδο δυναµικής ενέργειας µηδέν το οριζόντιο επίπεδο το 

οποίο αντιστοιχεί στο χαµηλότερο επίπεδο από το οποίο διέρχεται το σώµα κατά την κίνηση 

του. 

3. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της βαρυτικής δυναµικής 
ενέργειας; 
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• Η βαρυτική δυναµική ενέργεια που έχει ένα σώµα σε 

κάποιο ύψος ισούται µε το έργο της δύναµης που το ανύψωσε.  

 

FU W=  

 

• Η βαρυτική δυναµική ενέργεια που έχει ένα σώµα σε 

κάποιο ύψος είναι ανεξάρτητη από τη διαδροµή που 

ακολούθησε για να βρεθεί στο ύψος αυτό και εξαρτάται µόνο 

από την υψοµετρική διαφορά ανάµεσα στην αρχική και την 

τελική θέση. 

 

• Η βαρυτική δυναµική ενέργεια µπορεί να µετατρέπεται 

σε κινητική ενέργεια του σώµατος (ισχύει και το αντίστροφο) 

µέσω του έργου του βάρους του σώµατος. 

4. Τι γνωρίζετε για την ελαστική δυναµική 
ενέργεια; 
Εκτός από την βαρυτική δυναµική ενέργεια που αποθηκεύεται σε 

ένα σώµα όταν το ανυψώνουµε υπερνικώντας την δύναµη του 

βάρους του, υπάρχουν και άλλα έιδη δυναµικής ενέργειας όπως 

π.χ. η ελαστική δυναµική ενέργεια που σχετίζεται µε τις 

ελαστικές παραµορφώσεις των σωµάτων.  

Ένα σώµα λέµε ότι έχει παραµορφωθεί ελαστικά, εφόσον το σώµα επανέρχεται στην αρχική του 

κατάσταση όταν παύει να επιδρά πάνω του η δύναµη που το παραµορφώνει (π.χ. ένα σφουγγάρι). 

Έτσι όταν ασκούµε µία δύναµη για να τεντώσουµε και κατά συνέπεια να παραµορφώσουµε 

ελαστικά τη χορδή ενός τόξου, τότε δαπανάµε ενέργεια η οποία µέσω του έργου της δύναµης 

που ασκούµε στη χορδή αποθηκεύεται στην χορδή µε τη µορφή ελαστικής δυναµικής 

ενέργειας. Η δυναµική ενέργεια που έχει ένα σώµα είτε είναι βαρυτική δυναµική είτε ελαστική 

δυναµική, µπορεί να µετασχηµατιστεί σε κάποια άλλη µορφή ενέργειας ή να µεταφερθεί σε κάποιο 

άλλο σώµα µε άλλη µορφή. 

 

 

5. Ερωτήσεις - Ασκήσεις 
 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δυναµικής ενέργειας; Από τι εξαρτάται; 

 

2. Μπορεί ένα σώµα να έχει άλλης µορφής δυναµική ενέργεια εκτός από βαρυτική δυναµική 

ενέργεια; Αν ναι ποια τα χαρακτηριστικά της; 

 

3. Πότε λέµε ότι ένα σώµα έχει κινητική ενέργεια; Ποιος είναι ο µαθηµατικός τύπος υπολογισµού 

της κινητικής ενέργειας; Από τι εξαρτάται; 

 

 



 68

4. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια ενός δροµέα όταν τρέχει α) µε ταχύτητα 10
m

u
s

=  και β) 

όταν βαδίζει µε ταχύτητα 5
Km

u
h

= . Δίνεται ότι η µάζα του δροµέα είναι 70m kg= . 

 

5. Ένα βιβλίο µε µάζα 4kg ανυψώνεται από το πάτωµα σ’ ένα ράφι που βρίσκεται σε ύψος 2h m=  

από το πάτωµα. Πόση είναι η βαρυτική δυναµική ενέργεια του βιβλίου σε σχέση α) µε το έδαφος, 

β) Σε σχέση µε το κεφάλι ενός παιδιού που έχει ύψος 1,60h m= ;  

 

6. Η Μαρία ανεβάζει ένα βιβλίο µε µάζα 1, 2kg από το τραπέζι, που βρίσκεται 75cm  πάνω από το 

πάτωµα, σ’ ένα ράφι που βρίσκεται σε ύψος 2, 25m πάνω από το πάτωµα. Ποια είναι η µεταβολή 

της δυναµικής ενέργειας του βιβλίου; 

 

 

 

5.3 Η µηχανική ενέργεια και η διατήρηση της 

1. Τι ονοµάζεται  µηχανική ενέργεια ενός σώµατος; 
 

Το άθροισµα της κινητικής και της δυναµικής ενέργειας ενός σώµατος ορίζεται ως µηχανική 

ενέργεια του σώµατος ME : 

M KE E U= +  

Η µηχανική ενέργεια σχετίζεται µε την κίνηση ενός σώµατος και τις αλλαγές στη  θέση του καθώς 

και τη δυνατότητα του σώµατος να προκαλέσει µεταβολές στην κατάσταση άλλων σωµάτων. 

2. Αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας 
Μια από τις πιο σηµαντικές αρχές της Φυσικής είναι η αρχή της διατήρησης της µηχανικής 

ενέργειας, η οποία διατυπώνεται ως εξής: 

Όταν σε ένα σώµα ή σύστηµα επιδρούν µόνο βαρυτικές, ηλεκτρικές ή δυνάµεις ελαστικής 
παραµόρφωσης, η µηχανική του ενέργεια διατηρείται σταθερή. 
Η αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας µας επιτρέπει να µελετάµε ενεργειακά διάφορα 

φαινόµενα ακόµη και αρκετά περίπλοκες κινήσεις. Όσον αφορά τη Φυσική της Β Γυµνασίου που 

έχουµε µελετήσει µόνο τη βαρυτική, δύναµη θα µπορούσαµε να απλοποιήσουµε τη έκφραση της 

αρχής ώστε να µπορούµε να κατανοούµε καλύτερα πότε µπορούµε να τη χρησιµοποιούµε στις 

ασκήσεις. Έτσι µια απλοποιηµένη διατύπωση της αρχής διατήρησης της µηχανικής ενέργειας είναι  

αυτή που ακολουθεί: 

Όταν ένα σώµα κινείται χωρίς τριβές και αντιστάσεις, µόνο µε την επίδραση του βάρους του, 

τότε η µηχανική του ενέργεια διατηρείται σταθερή. 

Τη χρησιµότητα της παραπάνω πρότασης θα την αντιληφθούµε κυρίως κατά την επίλυση των 

προβληµάτων του σχολικού βιβλίου. 
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3. Πως µετατρέπεται η βαρυτική δυναµική ενέργεια σε κινητική και 
αντίστροφα; 

Ας θεωρήσουµε την περίπτωση που εκτοξεύουµε ένα σώµα κατακόρυφα προς τα πάνω µε κάποια 

ταχύτητα. Αρχικά λοιπόν το σώµα έχει µονάχα κινητική 

ενέργεια, στη συνέχεια όµως καθώς ανεβαίνει η 

ταχύτητα του ελαττώνεται και συνεπώς µειώνεται η 

κινητική του ενέργεια ενώ παράλληλα αυξάνεται το ύψος 

του σώµατος από το σηµείο εκτόξευσης (π.χ. το έδαφος) 

και άρα αυξάνεται και η δυναµική ενέργεια του σώµατος. 

Όταν το σώµα φθάσει στο ανώτερο σηµείο η ταχύτητα 

του στιγµιαία µηδενίζεται και άρα δεν έχει κινητική 

ενέργεια ενώ ταυτόχρονα η δυναµική του ενέργεια 

παίρνει τη µέγιστη της τιµή αφού το σώµα φτάνει στο 

µέγιστο ύψος.  

Στη συνέχεια το σώµα αρχίζει να πέφτει κατακόρυφα 

προς τα κάτω και η δυναµική του ενέργεια ελαττώνεται 

καθώς χάνει ύψος, ενώ η κινητική ενέργεια του σώµατος 

αυξάνεται.  Στο τέλος όταν το σώµα φτάνει στο έδαφος, 

έχει µόνο κινητική ενέργεια και η δυναµική του ενέργεια 

είναι µηδέν και πάλι.  Αν θεωρήσουµε ότι το σώµα κινείται µόνο µε την επίδραση του βάρους του η 

µηχανική του ενέργεια παραµένει σταθερή δηλαδή σε κάθε σηµείο από το οποίο διέρχεται το σώµα 

κατά την κίνηση του ισχύει ότι το άθροισµα της κινητικής και της δυναµικής ενέργειας του 

σώµατος παραµένει σταθερό. 
E Uµηχ = Κ + = σταθερο  

Όπως θα δούµε και στις ασκήσεις αποδεικνύεται ότι η αρχική κινητική ενέργεια που είχε το σώµα 

όταν εκτοξεύθηκε είναι ίση µε την τιµή της δυναµικής ενέργειας που αποκτά το σώµα το µέγιστο 

ύψος στο οποίο φτάνει τελικά. Επίσης αποδεικνύεται ότι το σώµα φτάνει ξανά στο έδαφος µε την 

ίδια ταχύτητα και άρα κινητική ενέργεια µε την οποία είχε εκτοξευθεί αρχικά. Δηλαδή αυτό που 

συµβαίνει είναι η σταδιακή µετατροπή της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώµατος 

εξολοκλήρου σε δυναµική κατά την άνοδο και η µετατροπή της δυναµικής ενέργειας σε 

εξολοκλήρου σε κινητική κατά την κάθοδο του σώµατος. Η 

µετατροπή της βαρυτική δυναµικής ενέργειας σε κινητική 

σώµατος και το αντίστροφο γίνεται όπως έχει αναφερθεί και 

σε προηγούµενη παράγραφο µέσω του έργου του βάρους του 

σώµατος. 

 

4. Πως µετατρέπεται η ελαστική δυναµική 
ενέργεια σε κινητική και αντίστροφα; 
Ας θεωρήσουµε την τεντωµένη χορδή ενός τόξου, όπως 

έχουµε πει και αλλού στην χορδή έχει αποθηκευτεί ελαστική 

δυναµική ενέργεια λόγω παραµόρφωσης η οποία ισούται µε το 

έργο της δύναµης που άσκησε ο τοξότης για να τεντώσει τη 

χορδή. Αν στη συνέχεια ο τοξότης αφήσει ελεύθερη τη χορδή 
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να κινηθεί σταδιακά η ελαστική δυναµική ενέργεια της χορδής µετατρέπεται σε κινητική της 

χορδής και στη συνέχεια του βέλους. Από τη διατήρηση της µηχανικής ενέργειας (αφού στη χορδή 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ασκούνται µόνο δυνάµεις ελαστικής παραµόρφωσης) συµπεραίνουµε 

ότι η ελαστική δυναµική ενέργεια µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια της χορδής και στη συνέχεια 

σε κινητική ενέργεια του βέλους. 

 

5. Ερωτήσεις – Ασκήσεις 
 

1. Σώµα ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω µε ταχύτητα υ=10m/s. Σε ποιο ύψος αποκτά τη 

µέγιστη δυναµική του ενέργεια; Αντίσταση αέρα αµελητέα και g=10m/s2. 

 

2.  Ένας τοξότης τεντώνει τη χορδή του τόξου του και στη συνέχεια την αφήνει 

απελευθερώνοντας έτσι το βέλος. Τι είδους ενέργεια απέκτησε  η χορδή όταν την τέντωσε ο 

τοξότης; Ποιος προσέφερε αυτήν την ενέργεια στη χορδή; Τι µετατροπές ενέργειας συµβαίνουν 

όταν ο τοξότης αφήνει τη χορδή ελεύθερη; Τι ισχύει για τη µηχανική ενέργεια στην περίπτωση 

αυτή; 

 

3. Ένα σώµα µάζας 0,5m Kg=  αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος 1,8h m= . Πόσο είναι το 

µέτρο της ταχύτητας του σώµατος όταν φτάνει στο έδαφος; Δίνεται 
2

10
m

g
s

= ; Αν η µάζα του 

σώµατος ήταν 1000m Kg= το αποτέλεσµα θα ήταν διαφορετικό; Τι συµπεράσµατα βγάζετε; 

 

4. Αν γνωρίζεις ότι η τεντωµένη χορδή ενός τόξου έχει δυναµική ενέργεια 50J , µπορείς να 

προβλέψεις πόση κινητική ενέργεια θα έχει το βέλος όταν εκτοξεύεται από το τόξο; Να 

αιτιολογήσεις την απάντηση σου. 

 

5.  Ένα σώµα µάζας βρίσκεται σε ύψος 90h m= και έχει δυναµική ενέργεια 900U J= . Το σώµα 

αφήνεται πέσει ελεύθερα. Να βρείτε: 

α) τη µάζα του σώµατος 

β) Την δυναµική και την κινητική ενέργεια όταν το σώµα βρίσκεται σε ύψος 30h m=  

γ) Την δυναµική και την κινητική ενέργεια όταν το σώµα φτάνει στο έδαφος 

δ) Την ταχύτητα µε την οποία φτάνει στο έδαφος 

Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 
2

10
m

g
s

= . 

 

6. Να συµπληρώσετε τον πίνακα για ένα σώµα που πέφτει ελεύθερα από κάποιο ύψος: 

Αν το σώµα αφέθηκε από ύψος 80h m= να βρείτε: 

ι) Τη µάζα του 

ιι) Την ταχύτητα µε την οποία φτάνει στο έδαφος 

 

Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 
2

10
m

g
s

= . 

 

 

Εµηχ ΕΚ U 

 0 3200 J 

 800 J  

  1200 J 

 2900 J  

  100 J 

 3200 J  
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5.4 Μορφές και µετατροπές της ενέργειας 
 

Η ενέργεια εµφανίζεται στη φύση σε πολλές διαφορετικές µορφές. Συχνά στην καθηµερινή µας 

ζωή έχουµε ακούσει για ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρική, αιολική, χηµική, πυρηνική, θερµική κτλ. Στις 

παραγράφους που ακολουθούν θα αναφερθούµε στις διαφορετικές µορφές ενέργειας και στις 

µετατροπές της ενέργειας από τη µια µορφή σε µια άλλη. 

1. Ποια είναι η προέλευση της ενέργειας που έχει ο άνθρωπος; 
Η ενέργεια εµφανίζεται στη φύση σε πολλές διαφορετικές µορφές. Όλοι οι έµβιοι οργανισµοί 

καθώς και οι τροφές περιέχουν ενέργεια αποθηκευµένη στα µόρια διάφορων χηµικών ενώσεων 

π.χ. της γλυκόζης. Η ενέργεια αυτή οφείλεται στις δυνάµεις που ασκούνται ανάµεσα στα άτοµα που 

σχηµατίζουν τα µόρια των χηµικών ενώσεων είναι δηλαδή δυναµική ενέργεια την οποία 

ονοµάζουµε χηµική ενέργεια. Ο άνθρωπος λοιπόν µε τις τροφές παίρνει χηµική ενέργεια την 

οποία κατά ένα µέρος την αποθηκεύει και κατά ένα άλλο την εκµεταλλεύεται µε την καύση των 

τροφών και έτσι µεταφέρεται στους µύες και στον εγκέφαλο ώστε να µπορεί να κινείται και να 

σκέφτεται. 

 

2. Αναφέρετε παραδείγµατα µετατροπής ενέργειας από µια µορφή σε 
άλλη; 

Αυτοκίνητο: Στο αυτοκίνητο η χηµική ενέργεια των καυσίµων, µετατρέπεται σε θερµική ενέργεια 

των καυσαερίων και στη συνέχεια σε κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου. 

Θερµοηλεκτρικά εργοστάσια: Στα θερµοηλεκτρικά εργοστάσια η χηµική ενέργεια που είναι 

αποθηκευµένη στο καύσιµο υλικό (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) µε την καύση µετατρέπεται 

σε θερµική ενέργεια και τελικά σε  ηλεκτρική ενέργεια. 

Ηλεκτρικός λαµπτήρας: Στον ηλεκτρικό λαµπτήρα η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο 

λαµπτήρας µετατρέπεται σε φωτεινή ενέργεια και σε θερµική ενέργεια. 

3. Ποιες είναι οι θεµελιώδεις µορφές ενέργειας; 
Παραπάνω αναφερθήκαµε στις διαφορετικές µορφές ενέργειας που υπάρχουν στη φύση και στις 

µετατροπές της ενέργειας από µια µορφή σε µια άλλη. Μιλήσαµε για ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρική, 

αιολική, χηµική, πυρηνική, θερµική κτλ. Φαίνεται δηλαδή να υπάρχει µια ποικιλία µορφών 

ενέργειας στη φύση. Η ενέργεια µε τις διάφορες µορφές της περιέχεται και εκπορεύεται από την 

ύλη. Η ύλη όπως γνωρίζουµε αποτελείται από άτοµα, µόρια, ηλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια τα 

οποία βρίσκονται σε κίνηση και άρα έχουν κινητική ενέργεια και αλληλεπιδρούν (ασκούν δυνάµεις)  

µεταξύ τους και εποµένως έχουν δυναµική ενέργεια. Έτσι µε µια πιο προσεκτική σε βάθος 

ανάλυση, παρατηρούµε ότι όλες οι µορφές ενέργειας ανάγονται τελικά σε δύο θεµελιώδεις µορφές 

ενέργειας την κινητική και τη δυναµική. Για παράδειγµα η θερµική ενέργεια είναι κινητική 

ενέργεια που οφείλεται στην κίνηση των µορίων και όπως έχει ήδη αναφερθεί η χηµική ενέργεια 

οφείλεται ουσιαστικά στην κινητική και στην δυναµική ενέργεια των ατόµων και των µορίων των 

χηµικών ουσιών. 
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5.5 Διατήρηση της ενέργειας 

1. Τι γνωρίζετε για τη διατήρηση της ενέργειας; 
Αν σπρώξουµε µια κούνια αυτή θα αρχίσει νε κινείται και να κάνει ταλάντωση άρα αποκτά κινητική 

ενέργεια. Από πού προήλθε η ενέργεια που απέκτησε η κούνια; Προφανώς από εµάς που την 

ωθήσαµε και έτσι ένα µέρος της χηµικής µας ενέργειας µετατράπηκε σε κινητική της κούνιας. 

Μετά από µερικές αιωρήσεις η κούνια θα ακινητοποιηθεί. Τι απέγινε η ενέργεια που είχε η κούνια; 

Χάθηκε; Η απάντηση είναι πως όχι όπως έχουµε πει και στην αρχή του κεφαλαίου η ενέργεια δεν 

δηµιουργείται ούτε καταστρέφεται, απλώς µεταφέρεται από ένα σώµα σε ένα άλλο ή 

µετατρέπεται από µια µορφή σε µια άλλη. Η κινητική ενέργεια της κούνιας λόγω τριβών µεταξύ 

των µηχανικών της µερών και της αντίστασης του αέρα τελικά µετατράπηκε σε θερµική ενέργεια 

της κούνιας και του περιβάλλοντος. Μπορείτε να αναφέρετε και άλλα παραδείγµατα διατήρησης 

της ενέργειας; 

 
5.6 Πηγές ενέργειας 

1. Αναφέρετε µερικές πηγές ενέργειας που υπάρχουν στη φύση; 
Ο Ήλιος: Η κύρια πηγή ενέργειας του πλανήτη µας είναι ο Ήλιος ο οποίος στέλνει συνεχώς 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ηλιακή ενέργεια) στη Γη. Η ενέργεια του Ήλιου προέρχεται από 

πυρηνικές αντιδράσεις στο εσωτερικό του. 

Η Βιοµάζα: Η βιοµάζα αποτελεί (το ξύλο, το ξυλοκάρβουνο και τα φυτικά υπολείµµατα) µια πηγή 

ενέργειας που οφείλεται στην φωτοσύνθεση των φυτών. 

Πυρηνική ενέργεια: Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη διάσπαση των πυρήνων. Πρόκειται 

για πολύ σηµαντική πηγή ενέργειας αλλά και αρκετά καταστρεπτική όταν χρησιµοποιείται για 

πολεµικούς σκοπούς. 

Πετρέλαιο-Φυσικό αέριο: Αποτελεί µια από τις βασικότερες πηγές ενέργειας για την 

ανθρωπότητα σήµερα, η οποία κατασπαταλάται ως καύσιµο για να καλύψει τις ανάγκες µας για 

µετακίνηση µε οχήµατα, πλοία και αεροπλάνα αλλά και για την λειτουργία των µεγάλων 

εργοστασίων και βιοµηχανιών. Αποτελεί µη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας κάτι που σηµαίνει ότι τα 

αποθέµατα κάποτε θα εξαντληθούν και για αυτό θα πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτική στη 

χρήση του µιας και το πετρέλαιο αποτελεί εξαιρετική πρώτη ύλη για την παρασκευή και την 

σύνθεση νέων υλικών.  

Αιολική ενέργεια: Η ενέργεια του ανέµου  

Υδραυλική ενέργεια: Η ενέργεια που µας παρέχει το νερό µε την κίνηση του και την αξιοποιούµε 

στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια 

Γεωθερµική ενέργεια: πρόκειται για τη θερµική ενέργεια των υπόγειων πετρωµάτων και των 

υπόγειων νερών. Αξιοποιείται τόσο για τη θέρµανση κτιρίων όσο και για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Σκεφτείτε ποιες από τις παραπάνω πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιµες δηλαδή είναι πρακτικά 

ανεξάντλητες; 
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5.7 Απόδοση µιας µηχανής 

1. Πως ορίζεται η απόδοση µιας µηχανής; 
Οι µηχανές που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή είναι συσκευές που µετατρέπουν µια 

µορφή ενέργειας σε κάποια άλλη µορφή που είναι χρήσιµη για εµάς. Κατά τη µετατροπή της 

ενέργειας από µια µορφή σε µια άλλη ενώ η συνολική ενέργεια διατηρείται, η χρήσιµη (ωφέλιµη) 

ενέργεια η οποία αξιοποιείται για τις δραστηριότητες µας είναι πάντοτε µικρότερη της 

ενέργειας που προσφέρεται αρχικά στη µηχανή για να λειτουργήσει. Πάντοτε κατά τη 

λειτουργία µιας µηχανής ένα µέρος της ενέργειας χάνεται µε τη µορφή θερµικής ενέργειας µε 

αποτέλεσµα να θερµαίνεται η τόσο η µηχανή όσο και το περιβάλλον. Συνήθως µάλιστα το 

µεγαλύτερο µέρος της προσφερόµενης ενέργειας χάνεται ενώ η ωφέλιµη ενέργεια είναι πολύ µικρό 

ποσοστό της προσφερόµενης. Για παράδειγµα σε ένα λαµπτήρα πυράκτωσης το 95% της 

προσφερόµενης ενέργειας γίνεται θερµική και µόλις το 5% µετατρέπεται σε ωφέλιµη φωτεινή 

ενέργεια. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε την απόδοση µιας µηχανής που µας 

δείχνει κατά πόσο η προσφερόµενη ενέργεια γίνεται ωφέλιµη. Η απόδοση µιας µηχανής ορίζεται 

ως: 

έ

ό

E

E
ωφ λιµη

προσφερ µενη

η =  

 

Το η ονοµάζεται και συντελεστής απόδοσης και είναι πάντα µικρότερος της µονάδας αφού πάντοτε 

ο παρανοµαστής είναι µεγαλύτερος από τον αριθµητή όπως προαναφέρθηκε. Συχνά ο συντελεστής 

απόδοσης η πολλαπλασιάζεται µε  100% και εκφράζεται ως ποσοστό % το οποίο φυσικά είναι 

πάντοτε µικρότερο του 100%. 

 

2. Ασκήσεις 
 

1. Ποιες βασικές ενεργειακές µεταβολές συµβαίνουν α) σε ένα αυτοκίνητο; β) σε ένα 

θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο; γ)Σε ένα τρόλεϊ; 

 

2. Γράψτε έξι τουλάχιστον µορφές ενέργειας. 

 

3. Τι µορφές ενέργειας έχει ένα µήλο: 

α) όταν βρίσκεται στο κλαδί της µηλιάς 

β) καθώς πέφτει από την µηλιά 

γ) ως τρόφιµο µόνο 

 

 

 

 

5.8 Ισχύς 
 

Πολλές φορές δεν µας ενδιαφέρει τόσο πολύ το πόσο έργο µπορεί να παράγει µια µηχανή όσο το 

πόσο γρήγορα µπορεί να την παράγει. Επίσης πολύ συχνά δεν µας ενδιαφέρει µόνο το πόση 
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ενέργεια καταναλώνεται σε µία δραστηριότητα αλλά µας ενδιαφέρει και το πόσο γρήγορα 

καταναλώνεται αυτή η ενέργεια. Για παράδειγµα ας θεωρήσουµε ότι κάποιος ανεβαίνει µια σκάλα. 

Για να ανέβει τα σκαλιά αργά µε σταθερή ταχύτητα , θα πρέπει να ασκεί µια δύναµη η οποία 

εξουδετερώνει συνεχώς το βάρος του και τελικά η ενέργεια που δαπανά είναι ίση µε τη µεταβολή 

της δυναµικής του ενέργειας. Αφού ο άνθρωπος, όταν έχει πια ανέβει τα σκαλιά, θα βρεθεί σε 

µεγαλύτερο υψόµετρο, θα έχει αυξηθεί η δυναµική του ενέργεια. Η αύξηση της δυναµικής του 

ενέργειας είναι αριθµητικά ίση µε το έργο της δύναµης που ανύψωσε το σώµα στο σηµείο αυτό και 

άρα FW U mgh= ∆ = . Εποµένως για δεδοµένο υψόµετρο h και µάζα m του σώµατος η ενέργεια που 

καταναλώνουµε για να ανεβούµε στο ύψος h είναι συγκεκριµένη και ίση µε FW mgh= . 

Διαπιστώνουµε όµως ότι όταν ανεβούµε τα σκαλιά πιο γρήγορα και βρεθούµε στο ίδιο ύψος τότε 

θα κουραστούµε περισσότερο σε σχέση µε όταν ανεβούµε αργά τα σκαλιά. 

  

 
 

Είναι φανερό ότι στην προκειµένη περίπτωση, δηλαδή για το πόσο θα κουραστούµε, δεν παίζει 

ρόλο µόνο το πόση ενέργεια καταναλώνουµε αλλά και το πόσο γρήγορα καταναλώνουµε αυτό το 

ποσό ενέργειας.  

1. Πως ορίζεται η ισχύς µιας µηχανής; 
Το φυσικό µέγεθος που συνδέει το παραγόµενο έργο από µία δύναµη µε το χρόνο στον οποίο 

παράγεται το έργο αυτό ονοµάζεται ισχύς  και ορίζεται ως εξής: 

 
 

Η ισχύς µιας µηχανής είναι τόσο µεγαλύτερη όσο περισσότερο έργο παράγει ή περισσότερη 

ενέργεια µετασχηµατίζει σε ορισµένο χρονικό διάστηµα. Ισοδύναµα µπορούµε να πούµε ότι η ισχύς 

είναι τόσο µεγαλύτερη όσο µικρότερο χρονικό διάστηµα απαιτείται για να παραχθεί µια ορισµένη 

ποσότητα έργου ή να µετασχηµατιστεί ορισµένη ποσότητα ενέργειας. 

Η ισχύς είναι µονόµετρο µέγεθος και µονάδα της ισχύος στο S.I. είναι το Watt όπου 

1 1
J

W
s

=  

Επειδή το W είναι σχετικά µικρή µονάδα ενέργειας πολύ συχνά χρησιµοποιούνται και τα 

πολλαπλάσια του: 
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                                                31 10 1000kW W W= =  
61 10 1000000MW W W= =  

 

2. Πως µπορεί να γραφεί η ισχύς που προσφέρεται σε ένα σώµα το οποίο 
κινείται µε σταθερή ταχύτητα; 

Έστω ένα σώµα το οποίο µετατοπίζεται προς τα δεξιά υπό την επίδραση µεταξύ άλλων και µιας 

σταθερής δύναµης F και έστω ότι το σώµα κινείται ευθύγραµµα και οµαλά.  

 
Τότε για το σώµα ισχύει x u t∆ = ⋅∆  ενώ για το έργο το οποίο προσφέρει η δύναµη στο σώµα ισχύει 

FW F x= ∆ . Οπότε για την ισχύ που προσφέρεται στο σώµα από την δύναµη F µπορούµε να 

γράψουµε: 

FW F x F u t
P

t t t

⋅∆ ⋅ ⋅∆
= = =

∆ ∆
 

από όπου τελικά προκύπτει 

P F u= ⋅  

3. Ασκήσεις 
1. Η ισχύς µιας µηχανής είναι P=2kW. Να υπολογίσετε σε J το έργο που παράγει η µηχανή αυτή αν 

λειτουργήσει για t=15min. 

 

2. Μια µηχανή Α παράγει έργο w1=48000J σε t1=0,4min ενώ µια µηχανή Β παράγει έργο 

w2=43,2kJ σε t2=36s. Ποια είναι ισχυρότερη; 

 

3. Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο υπό την επίδραση της δύναµης F=30N µε σταθερή 

ταχύτητα υ=10m/s. 

α) Πόση είναι η τριβή; 

β) Σε t=5s πόση απόσταση θα έχει διανύσει;γ) Ποιο είναι το έργο και ποια η ισχύς της δύναµης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F F 

Δx 
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F; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 

6.1 Θερµόµετρα και µέτρηση θερµοκρασίας 

10. Τι ονοµάζεται θερµοκρασία; 
Το φυσικό µέγεθος που εκφράζει πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώµα ονοµάζεται θερµοκρασία. 

11. Πως µετράµε τη θερµοκρασία; 
Τη θερµοκρασία τη µετράµε µε όργανα τα οποία ονοµάζονται θερµόµετρα. Η λειτουργία των 

θερµοµέτρων βασίζεται στη µεταβολή των ιδιοτήτων ορισµένων υλικών, όταν µεταβάλλεται η 

θερµοκρασία τους. 

π.χ. στο υδραργυρικό θερµόµετρο όταν µεταβάλλεται η θερµοκρασία του υδραργύρου, εκείνος 

διαστέλλεται ή συστέλλεται, µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται το µήκος της στήλης του υδραργύρου 

στο θερµόµετρο. 

12. Τι γνωρίζετε για την κλίµακα Κελσίου; 
Η κατασκευή της κλίµακας αυτής στηρίχθηκε σε δύο σταθερές θερµοκρασίες.  

Το µηδέν (00C) της κλίµακας αντιστοιχεί στη σταθερή θερµοκρασία που λιώνει ο καθαρός πάγος 

σε πίεση µιας ατµόσφαιρας. 

Το εκατό (1000C) της κλίµακας αντιστοιχεί στη σταθερή θερµοκρασία στην οποία βράζει το 

καθαρό νερό σε πίεση µιας ατµόσφαιρας. 

Χωρίζοντας την απόσταση ανάµεσα στις ενδείξεις µηδέν και εκατό στο θερµόµετρο σε εκατό ίσες 

υποδιαιρέσεις, βαθµονοµούµε το θερµόµετρο ώστε κάθε υποδιαίρεση να αντιστοιχεί σε µεταβολή 

θερµοκρασίας κατά ένα βαθµό Κελσίου. 

Θερµοκρασία κάτω από µηδέν βαθµούς Κελσίου χαρακτηρίζονται ως αρνητικές.  

4.Τι γνωρίζετε για την κλίµακα Φαρενάιτ; 
Ο Φαρενάιτ θέλησε να κατασκευάσει µια νέα κλίµακα µε την οποία να µετράει θερµοκρασίες η 

οποία δεν ήθελε να έχει αρνητικές ενδείξεις. Για το σκοπό αυτό όρισε ως µηδέν στην κλίµακα του, 

τη χαµηλότερη θερµοκρασία την οποία µπόρεσε να πετύχει στο εργαστήριο του: τη θερµοκρασία 

ενός µίγµατος ίσων ποσοτήτων από πάγο, νερό και θαλασσινό αλάτι. Στη συνέχεια όρισε τη 

θερµοκρασία του υγιούς σώµατος ως 96 βαθµούς στην κλίµακα του. Με βάση τα παραπάνω η 

σχέση ανάµεσα στη θερµοκρασία Φαρενάιτ FT  και στη θερµοκρασία της κλίµακας Κελσίου CT  

διαµορφώνεται ως εξής: 

32 1,8F cT T= +  

 

Η µεταβολή κατά 01 C  ισοδυναµεί µε µεταβολή κατά 01,8 F  

5.Τι είναι το απόλυτο µηδέν; 
Η χαµηλότερη θερµοκρασία που µπορεί να υπάρξει στο σύµπαν ονοµάζεται απόλυτο µηδέν και 

ισοδυναµεί µε 0273 C− . 
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6.Τι είναι η απόλυτη κλίµακα θερµοκρασιών- Κλίµακα Κέλβιν; 
Οι επιστήµονες µε βάση την θερµοκρασία του απόλυτου µηδενός δηµιούργησαν µια νέα κλίµακα 

θερµοκρασιών στην οποία έθεσαν ως µηδέν τη θερµοκρασία του απόλυτου µηδενός. Εποµένως η 

απόλυτη κλίµακα θερµοκρασιών ή κλίµακα Κέλβιν όπως ονοµάζεται έχει µόνο θετικές ενδείξεις. 

Η σχέση που συνδέει την απόλυτη κλίµακα θερµοκρασιών KT µε την κλίµακα Κελσίου CT είναι: 

 

273K cT T= +  

 

Η µεταβολή κατά 01 C  ισοδυναµεί µε µεταβολή κατά 1K  
 

13. Ασκήσεις 
1. Να µετατρέψετε τις παρακάτω θερµοκρασίες σε Κέλβιν 

α)400C,  β)600 C, γ) -880C 

 

2. Να µετατρέψετε τις παρακάτω θερµοκρασίες σε Κελσίου 

α) 27Κ,  β)160Κ, γ) 243Κ 

 

3.  Να συµπληρώσετε τον πίνακα 

Θ(0C) Τ(Κ) Τ(0F) 

 310  

27   

  -36 

 

 

6.2 Θερµότητα: Μια µορφή ενέργειας 

1.Τι ονοµάζεται θερµότητα; 
Θερµότητα ονοµάζουµε τη µορφή ενέργειας που µεταφέρεται από ένα σώµα σε ένα άλλο λόγω 
της διαφοράς θερµοκρασίας µεταξύ των δύο σωµάτων. 
 
Η θερµότητα µεταφέρεται από το σώµα µεγαλύτερης θερµοκρασίας, στο σώµα µικρότερης 
θερµοκρασίας και ποτέ αντίστροφα. 
 
Η θερµότητα είναι µορφή ενέργειας και άρα µονάδα µέτρησης της είναι το 1J. 

2. Είναι σωστό να λέµε ότι ένα σώµα έχει θερµότητα; 
Η ύλη µπορεί έχει ενέργεια σε διάφορες µορφές (κινητική, δυναµική κτλ.) δεν µπορεί να έχει 

όµως θερµότητα. Η θερµότητα είναι µορφή ενέργειας που µεταφέρεται λόγω της διαφοράς 

θερµοκρασίας ανάµεσα σε δύο σώµατα.  

Η θερµότητα µεταφέρεται δεν αποθηκεύεται. 
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Παρατήρηση: 

Η ενέργεια µεταφέρεται από ένα σώµα σε ένα άλλο ή µετατρέπεται από µια µορφή σε µία άλλη µε 

δύο τρόπους: 

 

- µε µορφή έργου W (όταν υπάρχουν δυνάµεις) 

- µε µορφή θερµότητας Q (λόγω διαφοράς θερµοκρασίας) 

 

Το έργο W και η θερµότητα Q είναι µορφές ενέργειας που δεν αποθηκεύονται αλλά µεταφέρονται 

από ένα σώµα σε ένα άλλο. 

3.Πότε λέµε ότι δύο σώµατα είναι σε θερµική επαφή; 
Δύο σώµατα λέµε ότι είναι σε θερµική επαφή όταν είναι δυνατόν να µεταφερθεί θερµότητα από το 

ένα στο άλλο. 

Όταν δύο σώµατα είναι σε θερµική επαφή, η θερµότητα µεταφέρεται από το σώµα µεγαλύτερης 

θερµοκρασίας, στο σώµα µικρότερης θερµοκρασίας. Εποµένως η θερµοκρασία του θερµότερου 

σώµατος ελαττώνεται και του ψυχρότερου αυξάνει. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται µέχρις ότου τα 

σώµατα να έρθουν σε θερµική ισορροπία. 

4.Πότε λέµε ότι δύο σώµατα είναι σε θερµική ισορροπία; 
Δύο σώµατα που είναι σε θερµική επαφή λέµε ότι είναι σε θερµική ισορροπία όταν δεν υπάρχει 

ροή θερµότητας από το ένα στο άλλο οπότε τα σώµατα έχουν την ίδια θερµοκρασία. 

- Το  θερµόµετρο δείχνει τη σωστή θερµοκρασία ενός σώµατος µόνο όταν βρίσκεται σε 

θερµική ισορροπία σε αυτό 

 

5.Μπορεί να υπάρξει µεταβολή στη θερµοκρασία ενός σώµατος χωρίς να 
υπάρξει µεταφορά θερµότητας; 

Όπως είπαµε µεταφορά θερµότητας έχουµε µόνο όταν ανάµεσα σε δύο σώµατα που είναι σε 

θερµική επαφή υπάρχει και διαφορά θερµοκρασίας. Όταν υπάρχει µεταφορά θερµότητας υπάρχει 

και µεταβολή στη θερµοκρασία των σωµάτων που είναι σε θερµική επαφή. Πολλές φορές όµως 

µπορεί να αυξηθεί η θερµοκρασία των σωµάτων, χωρίς να έχουµε µεταφορά θερµότητας, εξαιτίας 

της τριβής ανάµεσα στα σώµατα. 

Π.χ. όταν τρίβουµε τα χέρια µας µεταξύ τους, όταν τρίβουµε τη γοµολάστιχα στο τραπέζι κ.α. 

 

6.3 Πως µετράµε τη θερµότητα 

1. Ποιος είναι ο νόµος της θερµιδοµετρίας; 
Όταν φέρουµε σε θερµική επαφή δύο σώµατα διαφορετικής θερµοκρασίας τότε έχουµε ροή 

θερµότητας από θερµότερο στο ψυχρότερο σώµα. Η ποσότητα της θερµότητας που µεταφέρεται 

στο ψυχρότερο σώµα υπολογίζεται µε βάση το νόµο της θερµιδοµετρίας από τη σχέση: 
Q m c θ= ⋅ ⋅∆  

όπου: 

- Q είναι η ποσότητα της θερµότητας που µεταφέρεται από το θερµότερο στο ψυχρότερο 

σώµα 
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- m είναι η µάζα του σώµατος στο οποίο µεταφέρεται η θερµότητα 

- Δθ είναι η µεταβολή της θερµοκρασίας του σώµατος που απορροφά τη θερµότητα 

- c είναι µια σταθερά που ονοµάζεται ειδική θερµότητα και εξαρτάται από το υλικό τους 

σώµατος που απορροφά τη θερµότητα 

2. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θερµότητα που απορροφάει ένα 
σώµα; 

Από την παραπάνω σχέση που αποτελεί το νόµο της θερµιδοµετρίας προκύπτει ότι η θερµότητα 

που απαιτείται για να αυξηθεί η θερµοκρασία ενός σώµατος: 

 

- είναι ανάλογη µε τη µάζα m του σώµατος δηλαδή όσο µεγαλύτερη είναι η µάζα ενός 

σώµατος τόσες φορές περισσότερη θερµότητα πρέπει να προσφέρουµε για να την ίδια 

αύξηση της θερµοκρασίας του. 

- είναι ανάλογη µε την αύξηση της θερµοκρασίας Δθ του σώµατος δηλαδή όσο 

περισσότερο θέλουµε να αυξήσουµε τη θερµοκρασία ενός σώµατος συγκεκριµένης µάζας, 

τόσες φορές περισσότερη θερµότητα πρέπει να του προσφέρουµε. 

- εξαρτάται από το είδος του υλικού του σώµατος, έτσι για παράδειγµα 1kg σιδήρου,  1kg 

νερού και 1kg λάδι χρειάζονται να απορροφήσουν διαφορετικά ποσά θερµότητας για να 

αυξηθεί η θερµοκρασία τους το ίδιο. 

3. Πως ορίζεται η ειδική θερµότητα c ενός υλικού; 
Η ποσότητα της θερµότητας που απαιτείται να απορροφηθεί για να µεταβληθεί η θερµοκρασία 

1kg κάποιου υλικού κατά 10C ονοµάζεται ειδική θερµότητα c.  

Η ειδική θερµότητα έχει χαρακτηριστική τιµή για κάθε υλικο. Δηλαδή κάθε υλικό έχει 

συγκεκριµένη τιµή ειδικής θερµότητας (όπως η πυκνότητα ενός υλικού).  

Η µονάδα της ειδικής θερµότητας στο διεθνές σύστηµα  (S.I.) είναι το 
0

1
J

kg C⋅
 

η µονάδα του c προκύπτει από τη σχέση του νόµου της θερµιδοµετρίας αν την επιλύσουµε ως προς 

c: 
Q m c

Q
c

m

θ

θ

= ⋅ ⋅∆

=
⋅∆

 

 

 

Η ειδική θερµότητα του νερού είναι 
0

4200
J

c
kg C

=
⋅

 αυτό σηµαίνει ότι για να αυξηθεί η 

θερµοκρασία 1kg νερού κατά 10C απαιτείται θερµότητα 4200J. 
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6.4 Θερµοκρασία, θερµότητα και µικρόκοσµος 

1. Τι είναι οι δοµικοί λίθοι ενός σώµατος; 
Οι δοµικοί λίθοι ενός σώµατος είναι τα µικροσκοπικά σωµατίδια από τα οποία αποτελείται το 

σώµα. Οι δοµικοί λίθοι είναι συνήθως τα µόρια, τα άτοµα ή τα ιόντα από τα οποία αποτελείται ένα 

σώµα. 

2. Πως σχετίζεται η κινητικότητα των δοµικών λίθων µε τη θερµοκρασία 
τους; 

Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία ενός σώµατος τόσο πιο κινητικά, δηλαδή τόσο µεγαλύτερη 

κινητική ενέργεια έχουν οι δοµικοί λίθοι λόγω της άτακτης κίνησης τους. 

 

Η θερµοκρασία ενός σώµατος συνδέεται µε τη µέση κινητική ενέργεια των δοµικών του λίθων. 

3.Πως γίνεται η µεταφορά ενέργειας ανάµεσα σε δύο σώµατα που 
βρίσκονται σε θερµική επαφή; 

Η µεταφορά ενέργειας µεταξύ των δοµικών λίθων µέσω των συγκρούσεων αντιστοιχεί στη 

µεταφορά θερµότητας µεταξύ των σωµάτων. 

4. Τι ονοµάζουµε θερµική ενέργεια ενός σώµατος; 
Θερµική ενέργεια ενός σώµατος ονοµάζουµε τη συνολική κινητική ενέργεια που έχουν οι 

δοµικοί λίθοι του σώµατος λόγω της άτακτης κίνησης τους. 

5. Από τι εξαρτάται η θερµική ενέργεια ενός σώµατος; 
Η θερµική ενέργεια ενός σώµατος εξαρτάται από τη θερµοκρασία και τη µάζα του σώµατος. 
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6. Τι ονοµάζεται εσωτερική ενέργεια ενός σώµατος; 
Εσωτερική ενέργεια ενός σώµατος ονοµάζουµε το άθροισµα της κινητικής και της δυναµικής 

ενέργειας που έχουν συνολικά οι δοµικοί λίθοι του σώµατος, επειδή κινούνται άτακτα και επειδή 

ασκούν δυνάµεις µεταξύ τους. 

Η εσωτερική ενέργεια ενός σώµατος είναι ανάλογη της θερµοκρασίας και τη µάζας του σώµατος. 

 

7. Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στα στερεά, υγρά και τα αέρια σε 
σχέση µε το σχήµα και τον όγκο τους καθώς και ανάµεσα στον τρόπο 
σύνδεσης των δοµικών τους λίθων; 

 

Στερεά  Υγρά Αέρια 

- Σταθερό σχήµα και 

όγκο 

 

- οι δοµικοί λίθοι 

είναι σε 

καθορισµένες 

θέσεις και το µόνο 

που µπορούν να 

κάνουν είναι να 

ταλαντώνονται 

γύρω από τη θέση 

ισορροπίας τους 

- Δεν έχουν 

σταθερό σχήµα 

(παίρνουν το σχήµα 

του δοχείου που τα 

τοποθετούµε) 

έχουν µόνο 

σταθερό όγκο 

 

- Οι δοµικοί λίθοι 

γλιστρούν µεταξύ 

τους αλλά 

διατηρούν τις 

µεταξύ τους 

αποστάσεις 

 

- ούτε σταθερό 

σχήµα, ούτε 

σταθερό όγκο ( 

καταλαµβάνουν όλο 

τον διαθέσιµο 

όγκο) 

- Οι δοµικοί λίθοι 

έλκονται χαλαρά 

µεταξύ τους και 

κινούνται σχεδόν 

ελεύθερα, και 

εξαπλώνονται  

χωρίς να 

διατηρούν τις 

αποστάσεις µεταξύ 

τους  

 

 

 

 


