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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΜΟΝΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Μονόμετρα μεγέθη Μονόμετρα μεγέθη ονομάζονται τα μεγέθη που για να 
προσδιοριστούν αρκεί μόνο το μέτρο τους,  δηλαδή ένας αριθμός 
με μονάδα μέτρησης (π.χ. 10 s) . 
Παραδείγματα μονόμετρων μεγεθών: χρόνος, μάζα, πυκνότητα, 
θερμοκρασία, ενέργεια. 

Διανυσματικά μεγέθη Διανυσματικά μεγέθη ονομάζονται τα μεγέθη που για να 
προσδιοριστούν πλήρως, εκτός από το μέτρο τους, χρειάζεται και η 
κατεύθυνσή τους, δηλαδή η διεύθυνση και η φορά τους. 
Τα διανυσματικά μεγέθη παριστάνονται με ένα βέλος. 
-Το μήκος του βέλους είναι ανάλογο με το μέτρο του. 
-Η ευθεία στην οποία βρίσκεται το βέλος είναι η διεύθυνση. 
-Η αιχμή του βέλους δείχνει τη φορά του. 

Ίσα και αντίθετα διανύσματα Δύο διανύσματα είναι ίσα όταν έχουν ίδιο μέτρο και ίδια 
κατεύθυνση, ενώ είναι αντίθετα όταν έχουν ίσο μέτρο και 
αντίθετες κατευθύνσεις. 

1.2. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ SI 

Το διεθνές σύστημα μονάδων 
SI 

Για να έχουν όλες οι χώρες ίδιες μονάδες μέτρησης ορίστηκε το 
1960 το διεθνές σύστημα μονάδων. Σε αυτό ορίστηκαν οι μονάδες 
εφτά θεμελιωδών μεγεθών ως θεμελιώδεις μονάδες, ενώ οι μονάδες 
όλων των υπολοίπων μεγεθών παράγονται από αυτές τις εφτά. 

Οι εφτά θεμελιώδεις μονάδες 
μέτρησης στο SI 
(Τα εφτά θεμελιώδη μεγέθη 
και οι μονάδες τους στο SI) 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΣΥΜΒΟΛ

Ο 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΥΜΒΟ

ΛΟ 

Μήκος ℓ, s,  d Μέτρο m 

Μάζα m Χιλιόγραμμο Kg 

Χρόνος t Δευτερόλεπτο s 

Ένταση 

Ηλεκτρικού 

Ρεύματος 

I Ampère A 

Θερμοκρασία T Βαθμός Kelvin K 

Ποσότητα ύλης n mol mol 

Φωτεινή ένταση Ι ν Κηρίο (candela) cd 
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Προθέματα πολλαπλάσιων και 
υποπολλαπλάσιων μονάδων 
μέτρησης. 

ΥΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ 

deci d 10-1 deka da 101 

centi c 10-2 hekto h 102 

milli m 10-3 Kilo K 103 

micro μ 10-6 Mega M 106 

nano n 10-9 Giga G 109 

pico p 10-12 Terra T 1012 

fempto f 10-15 Peta P 1015 

atto α 10-18 Exa E 1018 

 
Παραδείγματα 
1dm = 10-1  m = 0,1m 

20 cm = 20 10-2 m = 0,2  m          βλ. φυλλάδιο μετατροπών 

2 kΩ = 2 103 Ω = 2000 Ω κοκ 

1.3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ, ΕΜΒΑΔΟΥ, ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ. 

Μονάδες μέτρησης του 
μήκους 

Μονάδα μέτρησης SI : Ένα μέτρο : 1m 

 Όνομα Σχέση με μέτρο 

Πολλαπλάσια Χιλιόμετρο 1 Km = 1.000 m = 103
 m 

Υποπολλαπλάσια 

δεκατόμετρο 

(decimeter) 
1 dm = 

10

1
m = 10 -1 m 

εκατοστόμετρο 

(centimeter) 
1 cm = 

100

1
m = 10 -2 m 

χιλιοστόμετρο 

(millimeter) 
1 mm = 

000.1

1
m = 10 -3 m 

μικρόμετρο 1 μm = 
000.000.1

1
m = 10-6

 m 

Angstrom 1Å = 10-10 m 
 

Μονάδες μέτρησης του 
εμβαδού 

Μονάδα μέτρησης SI : Ένα τετραγωνικό μέτρο: 1m2 

Υποπολλαπλάσια:         1 dm2= (1dm)2= (10-1m)2=10-2m2  
                                      1 cm2= (1cm)2=  (10-2m)2=10-4m2  
                                      1 mm2=(1mm)2=(10-3m)2=10-6m2            

Μονάδες μέτρησης του όγκου Μονάδα μέτρησης SI : Ένα κυβικό μέτρο: 1m3 

Υποπολλαπλάσια:         1 dm3=(1dm)3=  (10-1m)3=10-3m3       =1L 

                                      1 cm3= (1cm)3=  (10-2m)3=10-6m3       =1mL 

                                      1 mm2=(1mm)3=(10-3m)3=10-9m3 
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Μάζα Η μάζα m ενός σώματος ορίζεται ως το μέτρο της αδράνειάς του. 

Δηλαδή εκφράζει το πόσο εύκολα ή δύσκολα αλλάζει η κινητική 
του κατάσταση. 

Πυκνότητα Πυκνότητα d του υλικού ενός σώματος ορίζεται ως το πηλίκο 
της μάζας  m  του σώματος προς τον όγκο V του σώματος. 

m
d

V
  

Μονάδα μέτρησης της πυκνότητας στο SI : 
3

Kg
1

m
  

Η πυκνότητα εξαρτάται μόνο από το υλικό του σώματος και όχι 
από το μέγεθος ή το σχήμα του. 

Μονάδες μέτρησης 
παραγώγων μεγεθών 

Συγκεντρωτικά μπορούμε να δούμε για τα παραπάνω μεγέθη που 
είδαμε ότι οι μονάδες τους προκύπτουν από τις θεμελιώδεις 
μονάδες σύμφωνα με τον τύπο ορισμού τους. Γι’ αυτό τα λέμε 
παράγωγα. 

 
Μέγεθος 
 

 
Τύπος ορισμού 
 

 
Μονάδα μέτρησης 
 

Εμβαδόν Α=ℓ1 ℓ2       → [μήκος2] m2 

Όγκος V=ℓ1 ℓ2 ℓ3 → [μήκος3] m3 

Πυκνότητα 
m

d
V

           → 
μάζα

όγκος

 
 
 

 
3m

Kg
 

 

1.4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

Μεταβολή ενός μεγέθους Μεταβολή ενός φυσικού μεγέθους Φ ονομάζεται η διαφορά της 
τελικής τιμής του Φ2 μείον την αρχική τιμή του Φ1. Συμβολίζεται με 
το γράμμα Δ. 

ΔΦ=Φ2-Φ1 

-Όταν το μέγεθος  αυξάνεται, τότε ΔΦ>0. 
-Όταν το μέγεθος μειώνεται τότε ΔΦ<0. 
Παράδειγμα: Η θερμοκρασία από 20°C αρχικά πηγαίνει  τελικά 
25°C. Η μεταβολή της θερμοκρασίας είναι 

Δθ=θ2-θ1=25°C-20°C=5°C 

Ρυθμός μεταβολής ενός 
φυσικού μεγέθους 

Ρυθμός μεταβολής ενός φυσικού μεγέθους Φ ονομάζεται το πηλίκο 
της μεταβολής ΔΦ του φυσικού μεγάθους  σε κάποιο χρόνο Δt προς 
το χρόνο Δt. 

Ρυθμός μεταβολής του Φ = 
ΔΦ

Δt
 

-Όταν το μέγεθος  αυξάνεται, τότε 
ΔΦ

Δt
>0. 

-Όταν το μέγεθος μειώνεται τότε 
ΔΦ

Δt
<0. 

Παράδειγμα: Η θερμοκρασία από 20°C αρχικά πηγαίνει  μετά από                                                                        
5 s στους 25°C. Ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας είναι 

5°C
= =1°C/s

5st
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2. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 

2.1. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 

 
Σχετική κίνηση Η κίνηση είναι έννοια σχετική, δηλαδή η περιγραφή της εξαρτάται από το 

σύστημα αναφοράς. 
 

Σωμάτιο ή  υλικό σημείό 
 

Υλικό σημείο ονομάζεται κάθε αντικείμενο με αμελητέες διαστάσεις σε 
σχέση με το περιβάλλον του. 
 

Τροχιά Τροχιά ενός κινητού είναι το  σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις 
οποίες διέρχεται ένα σώμα.  
 
Η μορφή της τροχιάς χαρακτηρίζει την κίνηση. Αν είναι ευθεία η κίνηση 
ονομάζεται ευθύγραμμη, αν είναι κυκλική η κίνηση ονομάζεται κυκλική 
και αν είναι γενικά καμπύλη η κίνηση ονομάζεται καμπυλόγραμμη. 
 

Θέση Θέση ενός σωματίου ονομάζουμε το πού βρίσκεται το σωμάτιο σε σχέση με 
ένα σημείο αναφοράς. 
Μαθηματικά, θέση x  ενός σωματίου ονομάζουμε το διάνυσμα που έχει ως 
αρχή το σημείο αναφοράς και τέλος το σωμάτιο. 
 

Προσδιορισμός της θέσης 
 

Για να προσδιοριστεί η θέση ενός σωματίου που κινείται σε μία ευθεία, την 
ορίζουμε πάνω σε έναν αριθμημένο άξονα.  
Για να προσδιοριστεί η θέση ενός σωματίου που κινείται στο επίπεδο, την 
ορίζουμε πάνω σε έναν ορθογώνιο σύστημα δύο (αριθμημένων) αξόνων.  
 

Χρονική στιγμή 
 

Χρονική στιγμή είναι το πότε συμβαίνει ένα γεγονός.  Είναι η ένδειξη του 
χρονομέτρου μας. Συμβολίζεται με t. 
 

Χρονική διάρκεια Χρονική διάρκεια είναι το πόσο διαρκεί κάτι. Ορίζεται ως  η μεταβολή 
δύο χρονικών στιγμών.  

Δt =  t2 - t1 

 
Διαφορά μεταξύ 
χρονικής στιγμής και 
χρονικού διαστήματος. 

Το χρονικό διάστημα t  εκφράζει τη διάρκεια μεταξύ δύο στιγμών. 
Απαντά, δηλαδή στην ερώτηση «πόσο διαρκεί;» ένα γεγονός. Αντίθετα, η 
χρονική στιγμή t  εκφράζει το πότε και προφανώς δεν έχει διάρκεια. 
Απαντά, δηλαδή στην ερώτηση «πότε συνέβη;» ένα γεγονός. 
 

Μετατόπιση Μετατόπιση  είναι η μεταβολή της θέσης ενός κινούμενου σωματίου. Αν 

2x  η τελική του θέση και 1x  η αρχική του, τότε η μετατόπιση θα είναι 

2 1-x x x   

Μαθηματικά, μετατόπιση Δx ονομάζουμε το διάνυσμα που έχει αρχή την 
αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική. 
 
 Αφού η θέση είναι διανυσματικό μέγεθος, είναι και η μετατόπιση. 
 Όταν είμαστε σε μία ευθεία (μία διάσταση) θα γράφουμε απλά 

2 1-x x x   

 Εάν πηγαίνει προς τα αριστερά,  η μετατόπιση θα είναι Δ 0x   
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Διάστημα Διάστημα s   (ή απόσταση) που διανύει ένα κινητό ονομάζουμε το μήκος 
της τροχιάς που διαγράφει κατά την κίνησή του. 
 

Διαφορές μεταξύ 
μετατόπισης και 
διαστήματος 

 

Μετατόπιση Διάστημα 

1. Διανυσματικό μέγεθος. 1. Μονόμετρο μέγεθος. 

2. Εξαρτάται από την αρχική και την 
τελική θέση και είναι ανεξάρτητη της 
τροχιάς του κινητού. 

2. Εξαρτάται από τη 
διαδρομή που ακολουθεί 
το κινητό. 

3. Η αλγεβρική της τιμή μπορεί να είναι 
θετική ή αρνητική. 

3. Είναι πάντα ένας 
θετικός αριθμός.  

2.2. ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

Ταχύτητα Ταχύτητα ( ) είναι το φυσικό μέγεθος που εκφράζει το πόσο γρήγορα 
κινείται ένα σώμα, αλλά και το προς τα πού κινείται. 
Ορίζεται ως το πηλίκο της μετατόπισης x  ενός κινητού προς το χρονικό 
διάστημα  Δt μέσα στο οποίο πραγματοποιείται. Μαθηματικώς, 
εκφράζεται: 
 

 
 
 
- Αφού η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος, είναι και η ταχύτητα. 
- Η κατεύθυνση της ταχύτητας εκφράζει το προς τα πού κινείται το 
κινητό. 
 

x

t






 

Μονάδες μέτρησης 
ταχύτητας 

Στο SI,  το x  μετριέται σε m και το Δt σε s. Επομένως από την 
προηγούμενη σχέση προκύπτει ότι  η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας 

στο SI θα είναι το                                  1
m

s
. 

Υποπολλαπλάσια μονάδα μπορεί να προκύψει αν μετρηθεί π.χ. το x  σε  

km και το Δt σε h, οπότε προκύπτει το 1
km

h
. Ισχύει 1 3,6

m km

s h
 .  

2.3. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Ευθύγραμμη Ομαλή 
Κίνηση 

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση είναι η κίνηση όπου το διάνυσμα της 
ταχύτητας παραμένει σταθερό. 

σταθ   
-Χαρακτηρίζεται ευθύγραμμη γιατί η κατεύθυνση της ταχύτητας 
παραμένει σταθερή, και ομαλή γιατί το μέτρο της ταχύτητας διατηρείται 
σταθερό. 

-Από τον τύπο x
t

 


  προκύπτει ότι στην Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση το 

κινητό διανύει ίσες μετατοπίσεις σε ίσα χρονικά διαστήματα.. 
 

Εξίσωση Κίνησης στην 
ΕΟΚ 

Από την εξίσωση x
t

 


  προκύπτει  ότι x t    και αφού μας αφορά 

μόνο το μέτρο, τελικά, παίρνουμε την εξίσωση κίνησης: 

x t    

Αν επιλέξουμε τη χρονική στιγμή 0 0t   να βρίσκεται στη θέση 0 0x  , 

τότε η παραπάνω σχέση γράφεται 
x t   
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Επειδή στην Ε.Ο.Κ. το διάστημα s ταυτίζεται με το μέτρο της μετατόπισης 

x , η εξίσωση κίνησης μπορεί να γραφεί και  ως s t  . 
 

Διάγραμμα  ταχύτητας-
χρόνου στην EOK. 

Αφού σταθ  , το διάγραμμα  ταχύτητας-χρόνου στην ΕΟΚ θα είναι 

μία ευθεία παράλληλη με τον άξονα του χρόνου. 
 
Παράδειγμα. Για ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα 
υ=100m/s το διάγραμμα της ταχύτητας συναρτήσει του χρόνου θα 
είναι το ακόλουθο: 

0

25

50

75

100

125

0 1 2 3 4 5 6

υ (m/s)

t (s)

 
Το εμβαδόν του σκιασμένου τμήματος μας δίνει την αριθμητική τιμή 
της μετατόπισης, αφού: 

E t x         

 
Διάγραμμα  μετατόπισης -
χρόνου στην EOK. 

Αφού x t    με υ=σταθ, η μετατόπιση είναι ανάλογη με το χρονικό 
διάστημα, και άρα το διάγραμμα θα είναι μία ευθεία γραμμή. 
Για τις δικές μας ανάγκες θα αρκεστούμε στη σχέση για x0=0 και 
t0=0,δηλαδή x t  , ή s t  . 

 
Παράδειγμα. Για ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα 
υ=100m/s το διάγραμμα θα είναι το ακόλουθο: 

0

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3 4 5 6

x (m)

t (s)
Δt

Δx

 
Η κλίση της ευθείας  θα ισούται με την ταχύτητα της κίνησης, αφού 

κλιση
x

t
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2.4. ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Μεταβαλλόμενη κίνηση Μεταβαλλόμενη κίνηση είναι η κίνηση στην οποία το διάνυσμα της 
ταχύτητας δε μένει σταθερό, δηλαδή μεταβάλλεται.   
Στην ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη κίνηση η κατεύθυνση της ταχύτητας 
μένει σταθερή ενώ το μέτρο μεταβάλλεται. 

Μέση μονόμετρη ταχύτητα Μέση μονόμετρη ταχύτητα ονομάζουμε το πηλίκο του ολικού 
διαστήματος που διανύει ένα κινητό σε κάποιο χρονικό διάστημα προς το 
χρονικό αυτό διάστημα. 

s

t






   

Εκφράζει την ταχύτητα που θα  έπρεπε να είχε το  κινητό για να διανύσει 
την ίδια απόσταση στον ίδιο χρόνο με σταθερή ταχύτητα. 

Στιγμιαία ταχύτητα Στιγμιαία ταχύτητα είναι η ταχύτητα που έχει το κινητό κάποια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Είναι διανυσματικό μέγεθος, με κατεύθυνση την κατεύθυνση της κίνησης 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και τιμή την ένδειξη του ταχύμετρου, 
όπου υπάρχει. Η στιγμιαία μονόμετρη ταχύτητα ταυτίζεται με το μέτρο 
της στιγμιαίας διανυσματικής ταχύτητας. 
Η μέση και η στιγμιαία ταχύτητα ταυτίζονται  στην περίπτωση της 
ομαλής κίνησης. Πχ ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, ομαλή κυκλική κίνηση. 

Επιτάχυνση Επιτάχυνση ( a ) είναι το φυσικό μέγεθος που εκφράζει το πόσο γρήγορα 
αλλάζει η ταχύτητα ενός σώματος. 
Ορίζεται ως το πηλίκο της μεταβολής  της ταχύτητας ενός κινητού 
προς το χρονικό διάστημα t μέσα στο οποίο πραγματοποιείται. 
Μαθηματικώς, εκφράζεται: 
 
 
 
 
- Αφού η ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος, είναι και η επιτάχυνση. 
- Η κατεύθυνση της ταχύτητας εκφράζει το προς τα πού κινείται το 
κινητό. 

a
t





 

Μονάδες μέτρησης 
ταχύτητας 

Στο SI,  η   μετριέται σε m/s και το Δt σε s. Επομένως από την 
προηγούμενη σχέση προκύπτει ότι  η μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης 

στο SI θα είναι το                                  
2

1
m

s
. 

2.5. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Ευθύγραμμη Ομαλά 
Μεταβαλλόμενη Κίνηση 

Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση ονομάζεται η κίνηση στην 
οποία το διάνυσμα της επιτάχυνσης παραμένει σταθερό. 

σταθa   
-Χαρακτηρίζεται ευθύγραμμη γιατί η κατεύθυνση της επιτάχυνσης 
παραμένει σταθερή, και ομαλά μεταβαλλόμενη γιατί η ταχύτητα 
μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό. 
-Όταν το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται με σταθερό ρυθμό η κίνηση 
ονομάζεται Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη. 
-Όταν το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται με σταθερό ρυθμό η κίνηση 
ονομάζεται Ευθύγραμμη Ομαλά Επιβραδυνόμενη. 
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Εξίσωση ταχύτητας στην 
Ευθύγραμμη Ομαλά 
μεταβαλλόμενη κίνηση 

Από την εξίσωση 
t

a 


  προκύπτει ότι a t   . Επομένως αν την 

αρχική στιγμή 0t   η αρχική ταχύτητα είναι 0 , η εξίσωση γράφεται: 

0 at    

Επειδή η κίνηση είναι σε ευθεία,  μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με το 
μέτρο της ταχύτητας, καθορίζοντας θετική και αρνητική φορά, οπότε: 
-Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση 

0 at    

-Ευθύγραμμη Ομαλά Επιβραδυνόμενη Κίνηση 

0 a t    

-Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα 
at   

Εξίσωση Κίνησης στην 
ΕΟΜΚ 

Η μετατόπιση προκύπτει από το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου που 
φαίνεται  παρακάτω και η εξίσωσή της θέσης διαμορφώνεται ως εξής: 
-Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση 

2

0

1

2
x t at   

-Ευθύγραμμη Ομαλά Επιβραδυνόμενη Κίνηση 

2

0

1

2
x t a t   

Διάγραμμα Επιτάχυνσης 
Χρόνου  στην ΕΟΜΚ 

Αφού σταθa  , το διάγραμμα  επιτάχυνσης-χρόνου στην ΕΟΜΚ θα είναι 

μία ευθεία παράλληλη με τον άξονα του χρόνου. 
 

Παράδειγμα. Ευθύγραμμη 
Ομαλά Επιταχυνόμενη 
Κίνηση: Για ένα κινητό 
που κινείται ευθύγραμμα 
με επιτάχυνση α=100m/s2 
το διάγραμμα της 
επιτάχυνσης συναρτήσει 
του χρόνου θα είναι το 
ακόλουθο: 

 
0

25

50

75

100

125

0 1 2 3 4 5 6

t (s)

a (m/s2)

 
Το εμβαδόν του σκιασμένου τμήματος μας δίνει την αριθμητική τιμή της 
μεταβολής της ταχύτητας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφού: 

E a t         

Παράδειγμα. Ευθύγραμμη 
Ομαλά Επιβραδυνόμενη 
Κίνηση: Για ένα κινητό 
που κινείται ευθύγραμμα 
με επιβράδυνση 
α=100m/s2 το διάγραμμα 
της επιτάχυνσης 
συναρτήσει του χρόνου 
θα είναι το ακόλουθο: 

 -110

-85

-60

-35

-10 0 1 2 3 4 5 6

a (m/s2)

t (s)

  

Διάγραμμα ταχύτητας -Στην ΕΟΕχΚ χωρίς αρχική ταχύτητα, αφού at   η ταχύτητα είναι 
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χρόνου στην ΕΟΜΚ ανάλογη του χρόνου και άρα το διάγραμμα θα είναι μία εύθεία που 
περνά από την αρχή των αξόνων. 

Παράδειγμα. Ευθύγραμμη 
Ομαλά Επιταχυνόμενη 
Κίνηση χωρίς αρχική 
ταχύτητα: Για ένα κινητό που 
κινείται ευθύγραμμα με 

επιτάχυνση 2100 m/sa   το 
διάγραμμα της ταχύτητας 
συναρτήσει του χρόνου θα 
είναι το ακόλουθο: 

 0

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3 4 5 6

υ(m/s)

t (s)

 

Ισχύει για την κλίση ότι κλίση εφθ= a
t


 


 και για το εμβαδόν ότι 

E x   

 
 

-Στην ΕΟΕχΚ με αρχική ταχύτητα, αφού 0 at    η ταχύτητα είναι 

ανάλογη του χρόνου και άρα το διάγραμμα θα είναι μία εύθεία που δεν 
περνά όμως από την αρχή των αξόνων. 

Παράδειγμα. Ευθύγραμμη 
Ομαλά Επιταχυνόμενη 
Κίνηση με αρχική ταχύτητα 

0 200m/s  : Για ένα κινητό 

που κινείται ευθύγραμμα με 

επιτάχυνση 2100 m/sa  το 
διάγραμμα της ταχύτητας 
συναρτήσει του χρόνου θα 
είναι το ακόλουθο: 

 
0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 1 2 3 4 5 6

υ(m/s)

t (s)

 

Και εδώ κλίση a
t


 


 και  E x  . 

 -Στην ΕΟΕβΚ, αφού 0 a t    η ταχύτητα μειώνεται ανάλογα με το 

χρόνο και άρα το διάγραμμα θα είναι μία εύθεία με αρνητική κλίση: 
Παράδειγμα. Ευθύγραμμη 
Ομαλά Επιβραδυνόμενη 
Κίνηση με αρχική ταχύτητα 

0 500m/s  : Για ένα κινητό 

που κινείται ευθύγραμμα με 

επιτάχυνση 2100 m/sa   το 
διάγραμμα της ταχύτητας 
συναρτήσει του χρόνου θα 
είναι το ακόλουθο: 
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υ(m/s)
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Και εδώ κλίση 0t a      και  E x  . 
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Διάγραμμα θέσης στην 
ΕΟΜΚ -Στην ΕΟΕχΚ, αφού 2

0

1

2
x t at  θα είναι μία παραβολή με τα κοίλα 

άνω: 
Παράδειγμα. Ευθύγραμμη 
Ομαλά Επιταχυνόμενη 
Κίνηση με αρχική ταχύτητα 

0 200m/s  : Για ένα κινητό 

που κινείται ευθύγραμμα με 

επιτάχυνση 2100 m/sa  το 
διάγραμμα της θέσης 
συναρτήσει του χρόνου θα 
είναι το ακόλουθο: 

 
0
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1500

2000

2500
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x(m)

t (s)

 
Η κλίση, που εκφράζει την ταχύτητα, διαρκώς αυξάνεται. 
 

 
-Στην ΕΟΕβΚ, αφού 

2

0

1

2
x t a t   θα είναι μία παραβολή με τα κοίλα 

κάτω τώρα: 
Παράδειγμα. Ευθύγραμμη 
Ομαλά Επιβραδυνόμενη 
Κίνηση με αρχική ταχύτητα 

0 500m/s  : Για ένα κινητό 

που κινείται ευθύγραμμα με 

επιτάχυνση 2100 m/sa   το 
διάγραμμα της ταχύτητας 
συναρτήσει του χρόνου θα 
είναι το ακόλουθο: 
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Εδώ, η κλίση διαρκώς μειώνεται. 
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3. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

3.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 

Δύναμη Η δύναμη είναι ένα φυσικό μέγεθος που αποτελεί το αίτιο 
Α) της μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος ή 
Β) της παραμόρφωσης ενός σώματος. 

Διανυσματικός χαρακτήρας 
της δύναμης 

Η δύναμη είναι μέγεθος διανυσματικό, δηλαδή για να 
προσδιοριστεί πλήρως χρειάζεται 
Α) το μέτρο της 
Β) την κατεύθυνσή της, η οποία δεν ταυτίζεται με την κατεύθυνση 
της κίνησης. 
 

Μονάδα μέτρησης SI Η μονάδα μέτρησης της δύναμης στο S.I. είναι το 1 Ν (Newton). 
Το 1 N ορίζεται ως 

2
1 1

m
N kg

s
  

Δυναμόμετρο Το όργανο μέτρησης της δύναμης ονομάζεται δυναμόμετρο. Η 
λειτουργία του βασίζεται στο νόμο του Hook. 

 

3.2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

Συνισταμένη Συνισταμένη δύο ή περισσότερων δυνάμεων που ασκούνται σε 
ένα σώμα ονομάζεται η δύναμη που προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα   
με αυτό που προκαλούν οι επιμέρους δυνάμεις. Συμβολίζεται με 

F  ή F . 

 
Συνιστώσες Συνιστώσες ονομάζονται οι δυνάμεις τις οποίες αντικαθιστά η 

συνισταμένη. 
 

Σύνθεση δυνάμεων Σύνθεση δυνάμεων είναι  ο προσδιορισμός της συνισταμένης 
δύναμης δύο ή περισσότερων δυνάμεων που ενεργούν στο ίδιο 
σώμα. 
 
Επειδή οι δυνάμεις είναι διανύσματα, η συνισταμένη προκύπτει 
από το διανυσματικό άθροισμα των συνιστωσών. Έτσι, για τη 
σύνθεση δύο δυνάμεων ισχύει πάντα 

1 2F F F    

 
Σύνθεση συγγραμικών 
δυνάμεων 

Α) Με ίδια διεύθυνση και φορά: Ομόρροπες. 
 

Η συνισταμένη δύο ή περισσότερων ομόρροπων δυνάμεων 1F  2F  

έχει  κατεύθυνση την ίδια με τις συνιστώσες και μέτρο ίσο με το 
άθροισμά τους: 

1 2F F F    
 

1F  

2F  

ΣF   
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Β) Με ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά: Αντίρροπες. 

Η συνισταμένη δύο ή περισσότερων αντίρροπων δυνάμεων 1F  2F  

έχει κατεύθυνση ίδια με τη μεγαλύτερη από τις συνιστώσες και 
μέτρο ίσο με τη διαφορά τους: 

1 2F F F    για 21 FF   

 
 

1F  ΣF  2F  
 

 
Αντίθετες δυνάμεις Αντίθετες είναι οι αντίρροπες δυνάμεις με ίσα μέτρα. 

 
 

1F  2F  
 

Η συνισταμένη τους είναι πάντα μηδέν.  

0F   
 

3.3. 1ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 

 
Αδράνεια Αδράνεια είναι η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε κάθε μεταβολή 

της κινητικής τους κατάστασης (της ταχύτητάς τους) 
 

1ος νόμος του Νεύτωνα  Όταν η συνισταμένη δύναμη σε ένα σώμα είναι μηδενική, τότε 
το σώμα συνεχίζει να παραμένει ακίνητο ή να κινείται 
ευθύγραμμα ομαλά. 
 

Δύναμη (αίτιο) Κίνηση (αποτέλεσμα) 

0F   0


 ή  


 
 

Ισορροπία Λέμε ότι ένα υλικό σημείο ισορροπεί όταν είναι ακίνητο ή όταν 
κινείται με σταθερή ταχύτητα.. 
 

Συνθήκη ισορροπίας Με βάση τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα: Όταν ένα υλικό σημείο 
ισορροπεί, τότε η συνισταμένη δύναμη που του ασκείται είναι 
μηδέν 

0F   
 

3.4. 2ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 

2ος νόμος του Νεύτωνα 
ή Θεμελιώδης Νόμος της 
Μηχανικής 

Όταν σε ένα σώμα ασκείται μία συνισταμένη δύναμη, τότε θα 
ισχύει η σχέση 

F ma   
 

Υποπεριπτώσεις Αν 0F  , τότε και 0a  , άρα το σώμα θα ηρεμεί ή θα κινείται 
ευθύγραμμα ομαλά. 

Αν F   , τότε a  , άρα το σώμα θα εκτελεί ή ΕΟΕχΚ 
ή ΕΟΕβΚ, ανάλογα με την αρχική του ταχύτητα. 

Αν η F  είναι μεταβαλλόμενη, θα είναι και η a  μεταβαλλόμενη 
και το σώμα θα εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, οπότε δεν 
ισχύουν γνωστοί τύποι για τη μελέτη της κίνησής του. 
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3.5.      ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑ 

Μάζα Η μάζα είναι το μέτρο της αδράνειας: 
Όσο μεγαλύτερη μάζα έχει ένα σώμα, τόσο δυσκολότερα 
μεταβάλλεται η ταχύτητά του και αντίστροφα.. 
 

Βάρος  Βάρος B  ενός σώματος είναι η δύναμη με την οποία η Γη έλκει 
ένα σώμα. 

Σχέση μεταξύ μάζας και 
βάρους 

B m g   

όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας η οποία εξαρτάται από το 

υψόμετρο και το γεωγραφικό πλάτος  του τόπου.  

Θεωρούμε ότι 29,81 /g m s   

Διαφορές μεταξύ μάζας και 
βάρους 

Μάζα Βάρος 

Είναι το μέτρο της αδράνειας 
ενός σώματος 

Είναι η δύναμη που ασκεί η 
Γη στο σώμα 

Είναι μονόμετρο μέγεθος Είναι διανυσματικό μέγεθος 

Παραμένει ίδια σε όλο το 
Σύμπαν 

Αλλάζει ανάλογα τον τόπο 

Μονάδα μέτρησης S.I.: 1 kg Μονάδα μέτρησης S.I.: 1 N 
 

3.6. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ 

Ελέυθερη πτώση Ένα σώμα κάνει ελεύθερη πτώση όταν αφήνεται από κάποιο 
ύψος χωρίς αρχική ταχύτητα και η μόνη δύναμη που δέχεται 
είναι η δύναμη του βάρους του. 
 

Εξισώσεις ελεύθερης 
πτώσης. 

Η ελεύθερη πτώση είναι μία Ευθύγραμμη Ομαλά 
Επιταχυνόμενη Κίνηση με επιτάχυνση a g , χωρίς αρχική 

ταχύτητα. Έτσι οι εξισώσεις κίνησής της θα είναι οι εξής: 
 

gt   

21

2
s gt  

Αντίσταση αέρα ή υγρού Όταν το σώμα δεν πέφτει στο κενό αλλά πέφτει σε αέρα ή σε 
υγρό τότε του ασκείται κάποια αντίσταση και η πτώση δεν είναι 
ελεύθερη. Η αντίσταση του αέρα ή του υγρού είναι ανάλογη της 
ταχύτητας του σώματος. 
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4. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

4.1. 3ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 

3ος νόμος του Νεύτωνα 
 ή νόμος Δράσης   
Αντίδρασης. 

Όταν ένα σώμα Α ασκεί δύναμη F σε ένα σώμα Β, τότε και το 

σώμα Β ασκεί αντίθετη δύναμη F  στο σώμα Α. 
Προσοχή: Οι δυνάμεις δράσης – αντίδρασης                                                            
ενεργούν σε διαφορετικά σώματα, οπότε δεν υπάρχει  η έννοια 
της συνισταμένης τους. 

4.2. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Δυνάμεις από επαφή Δυνάμεις από επαφή  είναι οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα 
σώμα από σώματα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Π.χ.: 

1. Η τριβή 
2. Η δύναμη του ελατηρίου 
3. Η τάση του νήματος 
4. Η κάθετη αντίδραση  της επιφάνειας   του εδάφους. 
5. Η άνωση 
6. Η αντίσταση του αέρα. 

Δυνάμεις από απόσταση Δυνάμεις  από απόσταση είναι οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα 
σώμα από σώματα με τα οποία  δεν είναι σε επαφή. Π.χ.: 

1. Βαρυτική δύναμη 
2. Ηλεκτρική δύναμη 
3. Μαγνητική δύναμη 

4.3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Σύνθεση δυνάμεων με 
τυχαίες  διευθύνσεις 

Εφαρμόζουμε τον κανόνα του παραλληλογράμμου: Φέρουμε από 

την κορυφή της 1F  μία παράλληλη με την 2F  ευθεία. και 

αντίστοιχα από την κορυφή της 2F  μία παράλληλη με την 1F  

ευθεία. Η συνισταμένη θα είναι η διαγώνιος του 
παραλληλογράμμου με σημείο εφαρμογής το σημείο εφαρμογής 
των συνιστωσών. Το μέτρο της προς το παρόν μπορούμε να το 
μετρήσουμε μόνο από το μήκος του διανύσματος. 

 

1F  

2F  

ΣF  

 
 

Σύνθεση κάθετων δυνάμεων. Η κατεύθυνση της συνισταμένης δύο κάθετων δυνάμεων 
προκύπτει από τον κανόνα του παραλληλογράμμου 

1F  

2F  

ΣF  
 

 

 
 
 
και το μέτρο της θα είναι ίσο 

με:    2 2

1 2F F F    
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Ανάλυση δύναμης σε 
κάθετους άξονες. 

Σχεδιάζουμε δύο κάθετους άξονες στο σημείο εφαρμογής της 
δύναμης και εφαρμόζουμε αντίστροφα τον κανόνα 
παραλληλογράμμου: Φέρουμε ευθείες από την κορυφή της 
δύναμης παράλληλες προς τους άξονες ώστε να σχηματιστούν οι 
συνιστώσες. 

yF  

xF  

F  

 

θ 

 

Το μέτρο τους (στην εικόνα αυτή) θα είναι ίσο με 
x

y

F F

F F








. 

4.4. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

Συνθήκη ισορροπίας Η συνθήκη ισορροπίας 0F  , ανάγεται σε συνθήκη ισορροπίας 
για κάθε κάθετο άξονα και γράφεται: 

0

0

x

y

F

F

 

 
 

Όσες δυνάμεις και να ασκούνται, μπορούμε να τις αναλύσουμε σε 
δύο κάθετους άξονες και να πάρουμε αυτές τις δύο συνθήκες 
ισορροπίας  και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στις ευθείες αντί 
στο επίπεδο. 
 

Θεμελιώδης  νόμος της 
Μηχανικής 

Αν το σώμα δεν ισορροπεί, στον κάθε άξονα θα ισχύει αντίστοιχα  

x x

y y

F ma

F ma

 

 
 

Συνήθως επιλέγουμε τους άξονες έτσι ώστε μόνο στον έναν να 
υπάρχει επιτάχυνση, και στον άλλο ισορροπία. 

4.5. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ 

Τριβή Τριβή είναι μία δύναμη που εμφανίζεται στις διαχωριστικές 
επιφάνειες δύο σωμάτων όταν αυτές δεν είναι λείες.  

Στατική τριβή Στατική τριβή είναι η τριβή που εμφανίζεται σε σώμα που 
παραμένει ακίνητο. Το μέτρο της δεν είναι σταθερό, είναι ίσο με 
το μέτρο της δύναμης που προσπαθεί να το κινήσει. 

Οριακή τριβή Οριακή τριβή είναι η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής. Αν το 
σώμα ξεπεράσει αυτή την οριακή τριβή, αρχίζει να κινείται. 

Τριβή ολίσθησης. Τριβή ολίσθησης είναι η δύναμη τριβής που αντιστέκεται στην 
κίνηση ενός σώματος. Έχει μέτρο μικρότερο από της οριακής. 
Η τριβή ολίσθησης έχει: 
-κατεύθυνση αντίθετη με την κατεύθυνση της κίνησης. 
-μέτρο που δίνεται από το νόμο της τριβής  

T N  

Νόμος της τριβής. -Η τριβή ολίσθησης είναι ανάλογη με την κάθετη δύναμη Ν. 
-Ο συντελεστής αναλογίας εξαρτάται μόνο από τη φύση των 
επιφανειών που τρίβονται.  
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η τριβή ολίσθησης δεν εξαρτάται ούτε από 
το εμβαδό των επιφανειών ούτε από τη σχετική τους ταχύτητα. 
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5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

5.1. ΕΡΓΟ 

Έργο Έργο μίας δύναμης F ονομάζεται το γινόμενο της δύναμης F επί τη 
μετατόπιση x του σημείου εφαρμογής της κατά τη διεύθυνσή της. 

W F x   
Το έργο είναι μονόμετρο μέγεθος και η μονάδα μέτρησής του στο 
SI είναι το  

1 1Joule N m   
 

Φυσική σημασία του έργου Το έργο ως φυσικό μέγεθος εκφράζει την  ενέργεια που μεταφέρεται από 
ένα σώμα σε ένα άλλο ή που μετατρέπεται από μία μορφή σε μία  άλλη. 
Κατά συνέπεια, μονάδα μέτρησης στο SI όλων των  μορφών 
ενέργειας είναι το 1J. 

Γενικός τύπος έργου  Όταν η μετατόπιση x  σχηματίζει με τη δύναμη F  γωνία θ, τότε 
ο τύπος γράφεται: 

W Fx  
Έτσι, προκύπτει ότι: 

Αν οι F  και x  είναι ομόρροπα διανύσματα, δηλαδή αν η 
δύναμη μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της κατά τη διεύθυνσή 
της, τότε 

W F x   

Αν οι F  και x  είναι αντίρροπα διανύσματα, όπως στην 
περίπτωση της τριβής, τότε 

W F x    

Αν οι F  και x  είναι κάθετα διανύσματα, όπως στην περίπτωση 
βάρους σε οριζόντια κίνηση ή της κεντρομόλου  στην κυκλική, 
τότε 

0W   

5.2. ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έργο Βάρους Το έργο  του βάρους βρίσκεται όπως το έργο οποιασδήποτε 
δύναμης. Έτσι, για ένα σώμα που πέφτει από ύψος h, η 
μετατόπιση έχει ίδια κατεύθυνση με τη δύναμη, άρα 

BW Bh  

 
Κινητική ενέργεια Η κινητική ενέργεια  είναι η ενέργεια που έχει ένα σώμα επειδή 

κινείται. Δίνεται από τον τύπο 

21

2
K m  

Θεώρημα Μεταβολής της 
Κινητικής Ενέργειας. 
(Θ.Μ.Κ.Ε.) 

Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώματος είναι ίση με το 
άθροισμα των έργων των δυνάμεων που του ασκούνται, ή 
ισοδύναμα, ίση με το έργο της συνισταμένης. 

F FK W W     

Ή πιο αναλυτικά,  

1 2
...F FK K W W      
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5.3. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Βαρυτική δυναμική ενέργεια Βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός σώματος σε ύψος h πάνω από 
την επιφάνεια της Γης είναι η ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω 
της θέσης του. Δίνεται από τον τύπο 

U mgh  
Απόδειξη: 
Το έργο είπαμε ότι σχετίζεται με τη μεταφορά ενέργειας  σε αυτό. 
Άρα όταν σηκώνουμε ένα σώμα σε ύψος h του μεταφέρουμε 
ενέργεια μέσω της δύναμής μας που ισούται με το βάρος. 
Επομένως η δυναμική ενέργεια ισούται με το έργο του βάρους: 

BU W Bh mgh  
 

Σημείο αναφοράς δυναμικής 
ενέργειας 

Στην πραγματικότητα η σχέση U mgh  ορίζεται ανάλογα με το 

από πού θα ορίσουμε το ύψος h .Έτσι, ένα σώμα που βρίσκεται 
σε ένα τραπέζι, άλλη δυναμική ενέργεια έχει ως προς το ταβάνι, 
άλλη ως προς το τραπέζι, άλλη ως προς το πάτωμα. Ενέργεια 
U mgh , ορίζεται, λοιπόν, ως προς το σημείο μηδενικής 

δυναμικής ενέργειας 0U  , το οποίο το επιλέγουμε εμείς 
ανάλογα με την άσκηση. 

Γενίκευση δυναμικής 
ενέργειας 

Το έργο της δύναμης αλληλεπίδρασης F μεταξύ δύο σωμάτων 
ισούται με τη διαφορά της αρχικής δυναμικής ενέργειας μείον 
την τελική δυναμική ενέργεια. 

1 21 2 FU U W


   

Στην περίπτωση του βάρους ισχύει ότι 

1 21 2 Bmgh mgh W


   

Η ίδια σχέση ισχύει και για την ηλεκτρική δυναμική ενέργεια. 

5.4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Μηχανική ενέργεια Μηχανική ενέργεια  Εμηχ ενός σώματος ονομάζουμε το άθροισμα 
της κινητικής  και της δυναμικής ενέργειας. 

E K U    

Συντηρητικές ή 
διατηρητικές δυνάμεις 

Συντηρητικές δυνάμεις ονομάζονται οι δυνάμεις που το έργο τους είναι 
μηδέν κατά μήκος μίας κλειστής διαδρομής. 
Το έργο των συντηρητικών δυνάμεων εξαρτάται μόνο από την 
αρχική και τελική τους θέση, και όχι από την τροχιά.                               

Αρχή διατήρησης της 
μηχανικής ενέργειας 

Αν ένα σώμα κινείται μόνο υπό την επίδραση συντηρητικών 
δυνάμεων, τότε η μηχανική ενέργειά του παραμένει διαρκώς 
σταθερή. 
Έτσι ανάμεσα σε δύο θέσεις 1 και 2 ισχύει 

,1 ,2E E   

1 1 2 2K U K U    

5.5. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ MH ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Μη συντηρητικές δυνάμεις Δυνάμεις όπως η τριβή και η αντίσταση του αέρα, όταν ασκούνται σε 
κάποιο σώμα ελαττώνουν τη μηχανική του ενέργεια. Γι’ αυτό ονομάζονται 
μη συντηρητικές.  
Το έργο των μη συντηρητικών δυνάμεων ισούται με τη θερμότητα 
στην οποία μετατρέπεται η μηχανική ενέργεια.  

TW Q  
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Αρχή διατήρησης της 
ενέργειας 

Αν ένα σώμα κινείται υπό την επίδραση και μη συντηρητικών 
δυνάμεων, τότε η μηχανική ενέργειά του μειώνεται, αλλά 
διατηρείται η συνολική του ενέργεια. 
Έτσι ανάμεσα σε δύο θέσεις 1 και 2 ισχύει 

,1 ,2E E Q    

1 1 2 2K U K U Q     

5.6. ΙΣΧΥΣ 

Ισχύς Ισχύς P μίας μηχανής ονομάζεται το πηλίκο του έργου που 
παράγει προς το χρονικό διάστημα στο οποίο παράγεται.  

W
P

t
  

Η ισχύς είναι μονόμετρο μέγεθος και η μονάδα μέτρησής της στο 
SI είναι το 

1 1
J

Watt
s

  

Ισχύς σε σταθερή ταχύτητα Όταν το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα υ, η ισχύς γράφεται 
και: 

P F  

Απόδειξη:                     

( )
( )

x

W Fx tW Fx
P F

t t








    

5.7. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ 

Χρόνος κίνησης Οριζόντια βολή κάνει ένα σώμα όταν εκτοξεύεται με οριζόντια 

ταχύτητα 0  και πάνω ασκείται μόνο το βάρος. Κάνει μία σύνθετη 

κίνηση που αποτελείται από δύο απλές: 

-Στον οριζόντιο άξονα εκτελεί 
ΕΟΚ και συνεπώς θα ισχύει 
 

0x     και 0x t  

-Στον κατακόρυφο άξονα εκτελεί 
ΕΟΕχΚ και συνεπώς θα ισχύει 
 

y gt   και 21
2

y gt  
 

Χρόνος κίνησης Αν το αφήσουμε από ύψος y=h, η τελευταία σχέση γίνεται  

21
2

h gt  άρα 
2h

t
g

  

Τελική ταχύτητα Τέλος, η ταχύτητα που έχει το σώμα φτάνοντας στο έδαφος θα είναι 
2

0 2gh    

Απόδειξη:    
2 /

2 2 2 2 2 2

0 0 2
y gt t h g

x y g t gh


    
 

       

Βεληνεκές Το πόσο μακριά φτάνει το σώμα λέγεται βεληνεκές S και βρίσκεται: 
 

2 /

0 0

2t h g h
S t

g
 



   

Μηχανική ενέργεια στην 
οριζόντια βολή 

Η μηχανική ενέργεια στην οριζόντια βολή διατηρείται. Επομένως 
όταν δε μας ζητείται ο χρόνος, μπορούμε πιο εύκολα να λύνουμε τις 
ασκήσεις χωρίς εξισώσεις κίνησης. 

 


