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Η Φυσική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των φυσικών φαινομένων.
Φυσικά φαινόμενα ονομάζονται οι μεταβολές που παθαίνουν τα σώματα χωρίς να
αλλοιώνεται η σύστασή τους.
Φυσικά μεγέθη
Για την ποιοτική περιγραφή και την ποσοτική μελέτη των φυσικών φαινομένων
είναι απαραίτητη η εισαγωγή ορισμένων μεγεθών που μπορούν να μετρηθούν. Τα
μεγέθη αυτά ονομάζονται φυσικά.
Θεμελιώδη ονομάζονται τα μεγέθη που έχουμε επιλέξει αυθαίρετα και τα οποία
δεν μπορούν να εκφραστούν με τη βοήθεια απλούστερων εννοιών. Στην μηχανική
ως θεμελιώδη μεγέθη χρησιμοποιούνται: Το μήκος (L), η μάζα(m), ο χρόνος (t).
Παράγωγα ονομάζονται τα μεγέθη που εκφράζονται με τη βοήθεια των
θεμελιωδών φυσικών μεγεθών, μέσω μαθηματικών σχέσεων. Στη μηχανική ως
παράγωγα μεγέθη χρησιμοποιούνται: Η ταχύτητα (υ), η επιτάχυνση (α), η δύναμη
(F), κτλ.
Μέτρηση φυσικού μεγέθους ονομάζεται η σύγκρισή του με ένα άλλο ομοειδές
μέγεθος που το παίρνουμε αυθαίρετα σαν μονάδα μέτρησης.
Για τη μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους χρησιμοποιούμε την αριθμητική τιμή και τη
μονάδα μέτρησης.
Το γινόμενο της αριθμητικής τιμής και της μονάδας μέτρησης ονομάζεται μέτρο του
φυσικού μεγέθους.
Παράδειγμα: Αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 100 km/h. Το 100 αποτελεί την
αριθμητική τιμή. Το km/h αποτελεί τη μονάδα μέτρησης. Το 100 km/h αποτελεί το
μέτρο του φυσικού μεγέθους.
Σύστημα μονάδων ονομάζεται το ελάχιστο σύνολο μονάδων θεμελιωδών μεγεθών,
οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των υπόλοιπων μονάδων. Αυτό που
εμείς χρησιμοποιούμε είναι το S.I. που αποτελείται από τα επτά παρακάτω
θεμελιώδη μεγέθη:

Μέγεθος
Μήκος
Μάζα
Χρόνος
Ένταση ηλεκτρ. ρεύματος
Θερμοκρασία
Ποσότητα ύλης
Ένταση φωτεινής πηγής

Σύμβολο

L
m
t
I
T
n

IV

Μονάδα
m (μέτρο)
Kg (χιλιόγραμμο)
s ( δευτερόλεπτο)
A (αμπέρ)
K (βαθμός Κέλβιν)
mol (μολ)
cd (καντέλα)

Πολλαπλάσια-υποπολλαπλάσια μονάδων
Πολλαπλάσια
deka
hecto
kilo
mega
giga
Tera

Σύμβολο
da
h
K
M
G
T

10
102
103
106
109
1012

Υποπολλαπλάσια
deci
centi
mill
micro
nano
pico

Σύμβολο
d
c
m
μ
n
p
p

10-1
10-2
1O-3
10-6
10-9
10-12
1

Peta
P
femto
1015
18
exa
E
atto
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Μονόμετρα-διανυσματικά μεγέθη.
Τα φυσικά μεγέθη διακρίνονται σε μονόμετρα και διανυσματικά.

f

10-15

a

10-18

Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη που καθορίζονται πλήρως αν γνωρίζουμε μόνο το
μέτρο τους (αριθμητική τιμή και μονάδα μέτρησης).
 Παράδειγμα:
Ο χρόνος(t), η θερμοκρασία(θ), η μάζα(m), κτλ.
Διανυσματικά ονομάζονται τα μεγέθη που τα προσδιορίζουμε πλήρως αν γνωρίζουμε,
εκτός από το μέτρο τους, και την κατεύθυνσή τους (διεύθυνση και φορά) και
παριστάνονται με ένα διάνυσμα.
 Παράδειγμα:
Η θέση ( ), η μετατόπιση (Δ ), η ταχύτητα ( ), η δύναμη ( ), κτλ.

Μεταβολή φυσικού μεγέθους
Όταν ένα φυσικό μέγεθος Φ μεταβάλλεται (αλλάζει), η μεταβολή του προκύπτει αν
αφαιρέσουμε τη αρχική του τιμή Φαρχ από την τελική του τιμή Φτελ.
Δηλαδή ισχύει: ΔΦ= Φτελ- Φαρχ . Το γράμμα Δ όταν μπαίνει μπροστά από ένα φυσικό
μέγεθος σημαίνει μεταβολή. Π.χ. η μεταβολή της θέσης ενός κινούμενου σώματος,
συμβολίζεται με Δx.


Ρυθμός μεταβολής φυσικού μεγέθους εκφράζει πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το φυσικό
μέγεθος και δίνεται από την σχέση:

=

.

 Διάνυσμα
Πάνω σε μια ευθεία (ε) επιλέγουμε τυχαία δύο
σημεία Α και Β. Το προσανατολισμένο ευθύγραμμο
τμήμα ΑΒ με αρχή το σημείο Α και τέλος το σημείο
Β ονομάζεται διάνυσμα και γράφεται
.
Ένα διάνυσμα παριστάνεται με ένα βέλος.
 Χαρακτηριστικά διανύσματος.
Τα χαρακτηριστικά ενός διανύσματος είναι :
 Σημείο εφαρμογής: είναι η αρχή του διανύσματος (σημείο Α).
 Διεύθυνση: είναι η ευθεία (ε) πάνω στην οποία βρίσκεται το διάνυσμα και κάθε
άλλη ευθεία παράλληλη προς την (ε).
 Φορά από το σημείο Α προς το σημείο Β.
 Μέτρο η απόσταση ΑΒ, που προκύπτει από την σύγκριση της με ένα ευθύγραμμο
τμήμα που το επιλέγουμε αυθαίρετα ως μονάδα.
Το μέτρο ενός διανύσματος είναι πάντα θετικός αριθμός και συμβολίζεται με

.

 Αλγεβρική τιμή: θετική (+ το μέτρο του), Αν κατευθύνεται προς τα θετικά της (ε), ή
αρνητική (- το μέτρο του), αν κατευθύνεται προς τ’ αρνητικά της (ε).
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 Συγκρίσεις διανυσμάτων: Δύο ή περισσότερα διανύσματα χαρακτηρίζονται ως:
 Συγγραμμικά αν έχουν την ίδια διεύθυνση ή παράλληλες
διευθύνσεις.(

, , , )

 Ομόρροπα αν είναι συγγραμμικά και έχουν την ίδια φορά: , ,
,

(+) και

(-).

 Αντίρροπα αν είναι συγγραμμικά και έχουν αντίθετη φορά : ( , , με τα
, ).
 Ίσα αν έχουν την ίδια διεύθυνση, φορά και μέτρο: ( , ) Γράφουμε = .
 Αντίθετα αν έχουν την ίδια διεύθυνση, το ίδιο μέτρο αλλά αντίθετη φορά:
( και

) γράφουμε = - .

1. Τι γνωρίζετε για την έννοια της κίνησης;
Η κίνηση αποτελεί μια χαρακτηριστική ιδιότητα της ύλης. Υπάρχει τόσο στο
μακρόκοσμο όσο και στο μικρόκοσμο. Τα πάντα γύρω μας βρίσκονται σε κίνηση. Η
κίνηση όμως είναι έννοια σχετική και αναφέρεται πάντοτε ως προς κάποιο σύστημα
αναφοράς.
2. Τι είναι το σύστημα αναφοράς;
Σύστημα αναφοράς ονομάζεται το σημείο που επιλέγουμε και ως προς το οποίο
γίνονται οι μετρήσεις για τη μελέτη μιας κίνησης. Ως σύστημα αναφοράς
επιλέγουμε ένα αντικείμενο (ή κάποιο σημείο) το οποίο θεωρούμε ακίνητο.
3. Υλικό σημείο ή σημειακό αντικείμενο.
Υλικό σημείο ή σημειακό αντικείμενο ονομάζουμε την αναπαράσταση ενός
αντικειμένου με ένα γεωμετρικό σημείο(δηλαδή θεωρούμε ασήμαντες τις
διαστάσεις του αντικειμένου).
4. Πότε θα λέμε ότι κινείται ένα υλικό σημείο;
Ένα υλικό σημείο κινείται όταν αλλάζει η θέση του με την πάροδο του χρόνου ως
προς ένα σύστημα αναφοράς.
5. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού;
Τροχιά ονομάζεται η νοητή, συνεχής γραμμή που θα προκύψει αν ενώσουμε τις
διαδοχικές θέσεις από τις οποίες περνά το κινητό κατά τη διάρκεια της κίνησής του.
6. Πως προσδιορίζουμε τη θέση ενός υλικού σημείου που κινείται ευθύγραμμα;
Η θέση ενός υλικού σημείου που κινείται ευθύγραμμα πάνω σε έναν άξονα,
προσδιορίζεται από έναν αριθμό χ που έχει:
α) απόλυτη τιμή, την απόσταση του σημείου από την αρχή Ο του άξονα,
β) πρόσημο θετικό ή αρνητικό, ανάλογα με το αν το σημείο βρίσκεται στον θετικό,
ή στον αρνητικό ημιάξονα αντίστοιχα(δηλαδή δεξιά ή αριστερά του Ο).
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Παράδειγμα:
 Η θέση του σημείου Μ στο παρακάτω σχήμα είναι: xΜ=+4m, γιατί το Μ είναι στον
θετικό ημιάξονα και απέχει 4m από το Ο.
 Η θέση του σημείου Κ είναι xΚ=-2m, γιατί το σημείο Κ είναι στον αρνητικό ημιάξονα
και απέχει 2m από το Ο.

 Δηλαδή για τον προσδιορισμό της θέσης, εκτός από την απόσταση, απαιτείται και ο
προσδιορισμός της κατεύθυνσης.
 Άρα η θέση ενός υλικού σημείου θα παριστάνεται με ένα διάνυσμα.
 Άρα η θέση ενός υλικού σημείου είναι ένα διανυσματικό μέγεθος.
7. Τι ονομάζεται μετατόπιση και τι διάστημα ενός κινητού σε μια κίνηση;
α) Μετατόπιση (Δ ) ενός κινητού (που κινείται για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια)
ονομάζουμε το διάνυσμα, που έχει ως αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος
την τελική του θέση.
Η Αλγεβρική τιμή της για τις ευθύγραμμες κινήσεις προκύπτει αν από την τελική
του θέση αφαιρέσουμε την αρχική θέση του κινητού:
Δx=xτελ-xαρχ
Αν η Δx>0 τότε το κινητό μετατοπίζεται προς τα θετικά του άξονα.
Αν η Δx<0 τότε το κινητό μετατοπίζεται προς τα αρνητικά του άξονα.
β) Διάστημα είναι το μονόμετρο μέγεθος, που μας δίνει το μήκος της συνολικής
διαδρομής που διέτρεξε το κινητό.

Παράδειγμα: Αν το σωμάτιο που αρχικά βρίσκεται στο Α, κινηθεί μέχρι το Β και
αλλάζοντας φορά κίνησης τελικά φτάνει στο Γ, τότε η μετατόπιση του έχει
αλγεβρική τιμή Δx=xΓ-xΑ=-20-10=-30m και είναι το διάνυσμα
που διέτρεξε είναι Sολ(ΑΒ)+(ΒΓ)=20+50=70m.

, ενώ το διάστημα

8. Ποιες είναι οι διαφορές διαστήματος και μετατόπισης;
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Ταχύτητα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ονομάζουμε το διανυσματικό μέγεθος που ορίζεται από τη
σχέση = . Εκφράζει το πόσο γρήγορα ή αργά κινείται ένα σώμα, αλλά και προς τα πού κινείται, και έχει




τα εξής χαρακτηριστικά:
Σημείο εφαρμογής, το κινητό.
Κατεύθυνση, την κατεύθυνση της μετατόπισης.



Μέτρο υ=



Αλγεβρική τιμή, υ= . Αν υ>0, το κινητό κινείται προς τα θετικά του άξονα, ενώ αν υ<0, το κινητό κινείται

>0

προς τα αρνητικά του άξονα.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση λέγεται η κίνηση που κάνει ένα κινητό όταν η ταχύτητα του παραμένει σταθερή κατά
διεύθυνση, φορά και μέτρο. Δηλαδή όταν το διάνυσμα της ταχύτητας είναι σταθερό: =σταθερή.
 Συνέπειες
1. Αφού η διεύθυνση παραμένει σταθερή, το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή.
2. Αφού η φορά της ταχύτητας παραμένει σταθερή, η μετατόπιση και το διάστημα ταυτίζονται
αριθμητικά.
3. Αφού το μέτρο της ταχύτητας παραμένει σταθερό, το κινητό σε ίσους χρόνους εκτελεί ίσες
μετατοπίσεις ή σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα.
4. Οι μετατοπίσεις είναι ανάλογες των χρονικών διαστημάτων.

Παρατήρηση
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 Οι σχέσεις (1),(2),(3),(4) παριστάνουν ευθύγραμμα ομαλή κίνηση. Απλώς η μορφή τους αλλάζει γιατί
αλλάζουν οι αρχικές συνθήκες (t0,x0) στις οποίες άρχισα να μελετώ την κίνηση κάποιου σώματος.

Γραφικές παραστάσεις:
Α) Ταχύτητας-Χρόνου:
 Αφού υ= σταθερή η γραφική παράσταση είναι
ευθεία γραμμή παράλληλη προς τον άξονα των
χρόνων.
 Από το εμβαδόν της γραφικής παράστασης
ταχύτητας-χρόνου (υ-t), υπολογίζουμε την
αλγεβρική τιμή της μετατόπισης Δx.

Β) Θέσης-Χρόνου:
Θεωρώντας υ>0

(x0≠0,t0≠0)

(x0≠0,t0=0)

(t0=0,x0=0)

Θεωρώντας υ<0

(x0≠0,t0≠0)

(x0≠0,t0=0)

(t0=0,x0=0)

 Η γραφική παράσταση x-t είναι ευθεία γραμμή.
 Από την κλίση της ευθείας στο διάγραμμα x-t υπολογίζουμε την αλγεβρική τιμή της
ταχύτητας υ. Κλίση= εφθ= Δx/Δt=υ.
6
I.
Αν η ευθεία ανεβαίνει από αριστερά προς τα δεξιά(θ= οξεία γωνία) τότε υ>0.
II.
Αν η ευθεία κατεβαίνει από αριστερά προς τα δεξιά (θ= αμβλεία γωνία) τότε υ<0.
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ
Επιτάχυνση στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση ονομάζουμε το διανυσματικό
μέγεθος που ορίζεται από τη σχέση:

=

(1) και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:




Σημείο εφαρμογής, το κινητό.
Κατεύθυνση, πάντα την κατεύθυνση της Δ .



Μέτρο: α=



Αλγεβρική τιμή: α=



Μονάδα στο S.I. το m/s2.

>0.
που μπορεί να είναι α>0 ή α<0.

 Παρατήρηση: Επειδή :

=

, η επιτάχυνση ονομάζεται και ρυθμός μεταβολής της

ταχύτητας, δηλαδή η επιτάχυνση εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα ενός
κινητού. Μας δείχνει πόσο μεταβάλλεται η ταχύτητα του κινητού στη μονάδα του
χρόνου.
 Αν το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται η κίνηση χαρακτηρίζεται ως επιταχυνόμενη.
 Αν το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται η κίνηση χαρακτηρίζεται ως
επιβραδυνόμενη.
Προσοχή!!!! Αν η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης
απαραίτητα ότι η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη.

προκύπτει <0 αυτό δεν σημαίνει

Ένας άλλος τρόπος για να βρω πότε μια μεταβαλλόμενη κίνηση είναι επιταχυνόμενη ή
επιβραδυνόμενη, αλλά και τη φορά της κίνησης, φαίνεται στο πίνακα 1.
Πίνακας 1
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Α) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα υ0.
 Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση όταν κινείται σε ευθεία
γραμμή και το μέτρο της ταχύτητας του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό.
(δηλαδή όταν =σταθερή, και τα και έχουν την ίδια κατεύθυνση).

Αν για t0=0, είναι και x0=0, η σχέση (3) γίνεται: x=υ0 t + α t2 (4) (εξίσωση κίνησης) και στην περίπτωση
αυτή η θέση, το μέτρο της μετατόπισης και το διάστημα συμπίπτουν.

Ττ
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Β) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα (υ0=0).
 Στην περίπτωση αυτή το κινητό ξεκινά από την ηρεμία και οι εξισώσεις κίνησης προκύπτουν αν
στις σχέσεις (2) και (3) βάλουμε όπου υ0=0.

υ = α t (5)

και

Δx = α t2 (6)

Οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις είναι:

Γ) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
 Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση όταν κινείται σε
ευθεία γραμμή και το μέτρο της ταχύτητας του μειώνεται με σταθερό ρυθμό.
εε

( = σταθερή, τα

και

έχουν αντίθετες κατευθύνσεις).

 Με την προϋπόθεση ότι το κινητό
Κινείται προς τα θετικά του άξονα
(υ>0), τότε α<0 οπότε:

α=

Δυ = α Δt

υ – υ0 = -

(t – t0)

Δx = Ε =

=

υ=υ0 -

(t – t0) αν t0 =0
Δx = υ0t -

υ = υ0 t2

t

(7)

(8)

Οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις είναι:
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ΚΛΙΣΗ (ΕΥΘΕΙΑΣ Η ΚΑΜΠΥΛΗΣ) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Στο διπλανό σχήμα έστω ότι με την καμπύλη Κ,
παριστάνεται η μεταβολή ενός φυσικού
μεγέθους Φ με την πάροδο του χρόνου t. Για να
βρούμε την κλίση της καμπύλης στο σημείο Α
ακολουθούμε τα εξής βήματα:
α) Φέρνουμε την εφαπτόμενη ευθεία (ε) στο
σημείο Α.
β) Προεκτείνουμε την ευθεία (ε) μέχρι το
σημείο που τέμνει τον άξονα των χρόνων (t).
γ) Η εφαπτόμενη της γωνίας θ που σχηματίζει η
ευθεία (ε) με τον άξονα των t μας δίνει την
κλίση της ευθείας στο σημείο Α. Δηλαδή:
Κλίση της ΚστοΑ = εφθ =

(σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων)

Παρατηρήσεις:
1. Η κλίση καμπύλης αλλάζει από σημείο σε σημείο.
2. Η κλίση γραφικής παράστασης που είναι ευθεία γραμμή, έχει σε κάθε σημείο της την
ίδια τιμή
3. Η κλίση μπορεί να εκφράζει ένα καινούργιο φυσικό μέγεθος. Όταν ο οριζόντιος άξονας
είναι ο άξονας των χρόνων η κλίση στην περίπτωση αυτή εκφράζει το ρυθμό μεταβολής του
φυσικού μεγέθους Φ, αφού κλίση στο Α = εφθ = .
4. Όταν η καμπύλη Κ ανεβαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά η κλίση είναι θετική γιατί
όταν <θ<
τότε εφθ>0
5. Όταν η καμπύλη Κ κατεβαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά η κλίση είναι αρνητική
γιατί όταν
<θ<
τότε εφθ<0
Παράδειγμα: Τι κίνηση παριστάνουν τα παρακάτω διαγράμματα; (σχ. 4, σχ. 5)
Η απάντηση είναι απλή:
 (σχ. 4) υ<0 και η κλίση της ευθείας είναι αρνητική (α<0), άρα α υ0 άρα
επιταχυνόμενη προς τα αρνητικά του άξονα.
 (σχ. 5) υ<0 και η κλίση της ευθείας είναι θετική (α>0), άρα α υ0 άρα
επιβραδυνόμενη προς τα αρνητικά του άξονα.
Ποιες εξισώσεις ισχύουν;
Προσοχή!!! Ισχύουν:

υ=υ0 + αt

και

Δx = υ0t +

αt2

Αλλά όλα τα μεγέθη αντικαθίστανται με το πρόσημό τους (δηλαδή με τις αλγεβρικές
τους τιμές).
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Ασκήσεις στην Ε.Ο.Κ
Προαπαιτούμενη γνώση:

S= υ t
Δx = υ t

1η κατηγορία Ασκήσεων: Ασκήσεις εφαρμογής τύπου

1η Άσκηση: Ένα αυτοκίνητο εκτελεί Ε.Ο.Κ και διανύει διάστημα S=20m σε χρόνο t = 2s. Να
βρείτε την ταχύτητα.
Απάντηση
Δεδομένα Ζητούμενα

S=20m

S= υ t

υ=;

T=2sec

20= υ 2
=
υ = 10

2η Άσκηση: Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 20
S = 40 m. Σε πόσο χρόνο t έχει συμβεί αυτό;
Δεδομένα

υ = 20
S = 40 m

και διανύει διάστημα

Ζητούμενα

t=;

S= υ t
40 = 20 t
=

t=

t=2s
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3η Άσκηση: Έχω ένα αυτοκίνητο που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητα υ=20
Να βρείτε το διάστημα που θα διανύσει μετά από t = 2 s.

Δεδομένα

υ= 20

Ζητούμενα

S=;

t = 2 sec

S=υ t
S = 20 2
S = 40 m

HOMEWORK (Δουλειά στο σπίτι)

ευθύγραμμα και ομαλά. Να
βρείτε σε πόσο χρόνο t διανύει διάστημα S = 40 m.
4) Ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα υ = 10

5) Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 5
Πόσο διάστημα διανύει το κινητό στο παραπάνω χρόνο;

για χρόνο t = 2 s.

6) Ένα αυτοκίνητο διανύει S = 40 m σε χρόνο t = 5 s. Εάν η κίνηση που κάνει
είναι ευθύγραμμη ομαλή να βρείτε την ταχύτητα υ του κινητού.
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2η κατηγορία Ασκήσεων
Ασκήσεις γραφικών παραστάσεων στην Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
1. Τι πρέπει να γνωρίζουμε.
Εμβαδόν της γ.π ισούται με την
μετατόπιση Δx του κινητού

2.

Η κλίση της ευθείας δίνει την
ταχύτητα του κινητού

Παραδείγματα
Παράδειγμα 1:

(α) Να βρείτε τα είδη των
κινήσεων στα
αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.
(β) Να βρείτε την μετατόπιση του κινητού.

α) 0 2sec εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα υ = 10
2 4 έχει ταχύτητα μηδέν άρα είναι ακίνητο.
4 6 έχει ταχύτητα υ = 5
και εκτελεί Ε.Ο.Κ
β) Δx0 2= Εμβαδό (1) = 2 10 =20m

Δx0 2 = 20 m

Δx2 4= 0 m αφού το κινητό είναι ακίνητο
γ) Δx4 6= Εμβαδό (3) = 5 (6-4)=5 2=10m

Δx4 6 = 10 m

Άρα συνολικά μετατοπίστηκε 20m + 10m = 30 m
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Άσκηση για το σπίτι

Στο παρακάτω σχήμα παριστάνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας του κινητού με το
χρόνο t.

(α) Να βρείτε τα είδη των κινήσεων στα
αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

(β) Να βρεθεί η συνολική μετατόπιση του
κινητού.

Λύση
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Παράδειγμα 2: Στο παρακάτω σχήμα δείχνει την γ.π της θέσεως ενός κινητού με το χρόνο.

1)
2)
3)

Να βρεθεί το είδος της κίνησης.
Η ταχύτητα του κινητού.
Να γίνει η γ.π της ταχύτητας με το χρόνο.

Απάντηση

1) Είναι ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

2) υ = =

υ=2

3)
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Άσκηση για το σπίτι
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γ.π της θέσεως του κινητού με το χρόνο. Να
απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
(α) Να βρεθεί το είδος της κινήσεως.
(β)Την ταχύτητα του κινητού.
(γ)Να εκτελέσετε την γραφική παράσταση ταχύτητας
χρόνου.
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Επιτάχυνση
Όταν ένα κινητό, κινείται, η ταχύτητα δεν είναι πάντοτε σταθερή μεταβάλλεται. Για να
μελετήσουμε την μεταβολή της ταχύτητας εισάγουμε ένα νέο διανυσματικό μέγεθος που
ονομάζεται επιτάχυνση.
Η επιτάχυνση εκφράζει τη μεταβολή της ταχύτητας στη μονάδα του χρόνου.
1) Έχει σημείο εφαρμογής το υλικό σημείο που κινείται.
2) Έχει την ίδια κατεύθυνση με την μεταβολή της ταχύτητας Δ .

Δ =

-

3) Έχει μέτρο, τιμή, που δίνεται από τον τύπο.
α=

=

=

Επιτάχυνση =
.

4) Μονάδα της επιτάχυνσης είναι το

.

Εφαρμογή: Ένα υλικό σημείο την χρονική στιγμή t1=2sec έχει ταχύτητα υ=4
και τη
χρονική στιγμή t2=4sec έχει ταχύτητα υ=10
. Να βρεθεί η επιτάχυνση α του κινητού.

α=

=

=

= =3

.

.
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Άσκηση για το σπίτι
Ένα υλικό σημείο την χρονική στιγμή t1=2 sec έχει ταχύτητα υ1=10
και την χρονική
στιγμή t2=3sec έχει ταχύτητα υ2=5
. Να βρεθεί η επιτάχυνση του κινητού.
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Ερωτήσεις Θεωρίας:
α) Τι σημαίνει ότι η επιτάχυνση του κινητού π.χ. είναι α = 3
β) Τι σημαίνει ότι η επιτάχυνση του κινητού π.χ. είναι α =- 3

(α)Ότι η επιτάχυνση α = 3
αυξάνεται 3

;

σημαίνει ότι σε κάθε ένα sec (δευτερόλεπτο) η ταχύτητα

.

(β) Ότι η επιτάχυνση α = -3
μειώνεται 3

;

σημαίνει ότι σε κάθε ένα sec (δευτερόλεπτο) η ταχύτητα

.

Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
Είναι η κίνηση που εκτελεί ένα κινητό σ ευθεία γραμμή και η ταχύτητα μεταβάλλεται με
σταθερό ρυθμό.
Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα μεταβάλλεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε ίσα χρονικά
διαστήματα.

Παράδειγμα:

Παρατηρούμε: ότι σε κάθε ένα δευτερόλεπτο η ταχύτητα αυξάνεται κατά 2

.
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Η ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση χωρίζεται σε δύο επιμέρους κινήσεις.
Α. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
Όπου το κινητό κινείται ευθύγραμμα και ομαλά και το μέτρο της ταχύτητας διαρκώς
αυξάνει.
Π.χ Ένα υλικό σημείο έχει αρχική ταχύτητα υ0 = 20
α=5
.

και επιταχύνεται μ επιτάχυνση

Να αποκρυπτογραφήσετε την μεταβολή της ταχύτητας.

Β. Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
Όπου το κινητό κινείται ευθύγραμμα και ομαλά και το μέτρο της ταχύτητας διαρκώς
μειώνεται.
Π.χ Ένα υλικό σημείο έχει αρχική ταχύτητα υ0 = 20
α = -2
.

και επιβραδύνεται μ επιβράδυνση

Να αποκρυπτογραφήσετε την μεταβολή της ταχύτητας.
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Νόμοι της Ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης
1)Η επιτάχυνση είναι σταθερή κατά μέτρο, διεύθυνση, φορά.

Γραφική παράσταση
επιτάχυνσης χρόνου

2)

3) Η τελική ταχύτητα υ στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση δίνεται από το
τύπο:

υ = υ0 + α t
υ: δείχνει την τελική ταχύτητα
υ0: δείχνει την αρχική ταχύτητα
α: επιτάχυνση
t: ο χρόνος κίνησης
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παράδειγμα:

Δεδομένα

Ζητούμενα

υο=10

υ=;

υ = υο + α t

α=2

υ = 10 +2 5

t=5 sec

υ = 10 + 10

Παράδειγμα: Ένα κινητό κινείται μ αρχική ταχύτητα υο=10
με α = 2

υ = 20

και αρχίζει να επιταχύνεται

.

Να βρείτε την ταχύτητα του κινητού μετά από χρόνο t = 2 sec.

Δεδομένα

υο=10

Ζητούμενα

υ=;

υ = υο + α

α=2

υ = 10 +2 2

t = 2 sec

υ = 14

Άσκηση για το σπίτι: Ένα κινητό κινείται μ αρχική ταχύτητα υο= 4
επιταχύνεται με α = 2

και αρχίζει να

. Να βρείτε την ταχύτητα του κινητού μετά από χρόνο

t = 4 sec.
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4)Γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου

υ = υ0 + α t

υ = υ0 + α t

Εάν το σώμα αρχικά ηρεμεί, δεν έχει αρχική ταχύτητα είναι αρχικά ακίνητο, μόλις αρχίζει να
κινείται τότε το υ0 = 0 και ο τύπος υ = υ0 + α t γίνεται

υ = α t (τύπος ταχύτητας χωρίς αρχική ταχύτητα)

υ=α t

Προαπαιτούμενη γνώση

Υπολογισμός Εμβαδών

1) Εμβαδό – ορθογώνιο

Εμβ=α β

π.χ

Εμβ=5 2
Εμβ=10

2) Εμβαδό – τριγώνου

Εμβ=

π.χ

Εμβ=

= =20
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3) Εμβαδό τραπεζίου

Εμβτραπεζίου=

π.χ

Εμβ=

Εμβ=6

5)Μετατόπιση στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση

Δx = υ0 t + α t2
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20 παράδειγμα: Ένα υλικό σημείο αρχικά ηρεμεί. Και αρχίζει να επιταχύνεται με επιτάχυνση
α=2
. Να βρείτε (α) την ταχύτητα του υλικού σημείου μετά από t = 2 sec. (β) την
μετατόπιση του υλικού σημείου μετά από t = 2 sec.

Η έκφραση αρχικά ηρεμεί σημαίνει ότι το κινητό δεν έχει αρχική ταχύτητα.

Δεδομένα

Ζητούμενα

υ0=0

υ=;

α=2

Δx=;

t = 2 sec

α) υ = α t

υ=2 2

υ=4
β) Δx =

α t2

Δx =

2 22

Δx = 1 4
Δx = 4 m
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Μέθοδοι Ασκήσεων στην Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
1ον Ασκήσεις εφαρμογής των τύπων:

υ = υ0 + α t

Δx = υ0 t + α t2

Με αρχική ταχύτητα

υ=α t

Δx = α t2

Χωρίς αρχική ταχύτητα

1ον παράδειγμα
Ένα υλικό σημείο κινείται αρχικά με ταχύτητα υ0 = 10

και επιταχύνεται με α = 2

(α) Να βρείτε την ταχύτητα του μετά από t = 2 sec. (β) Να βρεθεί η μετατόπιση του Δx
στον ίδιο χρόνο.

Δεδομένα

Ζητούμενα

υ0=10

υ=;

α=2

Δx=;

t = 2 sec

α) υ = υ0 + α t

υ = 10 + 2 2
υ = 10+4
υ = 14

β) Δx = υ0 t + α t2

Δx = 10 2+ 2 22
Δx = 20 + 1 4
Δx = 20+4
Δx = 24 m
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30 παράδειγμα: Ένα υλικό σημείο αρχικά ηρεμεί. Και αποκτάει ταχύτητα υ = 10
από t = 2 sec. (α)Να βρεθεί η επιτάχυνση α. (β)Να βρεθεί η μετατόπιση Δx.

Δεδομένα

μετά

Ζητούμενα

υ0=0

α=;

υ = 10

Δx=;

α) υ = α t

t = 2 sec

10=α 2
=
α=5

β)

Δx =

α t2

Δx = 5 22
Δx = * *
Δx =
Δx = 10 m
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Ασκήσεις για το σπίτι
1) Ένα υλικό σημείο κινείται με αρχική ταχύτητα υο = 10
επιταχύνεται με α = 2

και το κινητό αρχίζει να

. Να βρείτε την τελική ταχύτητα του κινητού καθώς και την

μετατόπιση του μετά από t = 2 sec.

2) Ένα υλικό σημείο αρχικά ηρεμεί. Το υλικό σημείο αρχίζει να επιταχύνεται με α = 2

.

Να βρείτε την τελική ταχύτητα του κινητού καθώς και την μετατόπιση του μετά από t = 2

sec.
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Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
Είναι η κίνηση που εκτελεί ένα κινητό σ ευθεία γραμμή και το μέτρο της ταχύτητας
ελαττώνεται με σταθερή επιτάχυνση.

1ον Η επιτάχυνση είναι σταθερή

Π.χ α = -2

20ν Η επιτάχυνση είναι αντίρροπη της ταχύτητας

3ον Η ταχύτητα δίνεται από το τύπο

υ = υ0 -

t

α =-2,

=

=2

α =-3,

=

=3

Γραφική παράσταση ταχύτητας χρόνου

4ον Η μετατόπιση του κινητού δίνεται από τον τύπο

Δx = υ0t -

t2
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Παράδειγμα: Ένα κινητό κινείται με υ0 = 20
επιβράδυνση α = -5

και αρχίζει να επιβραδύνεται μ

.

Α) Να βρείτε την ταχύτητα του κινητού μετά από t = 1 sec.
Β) Να βρείτε την μετατόπιση του κινητού.

Α) υ = υ0 -

t

υ = 20 -

1

υ = 20 – 5
υ = 15

Β) Δx = υ0t -

α t2

Δx = 20 1 -

12

Δx = 20 - 5 1
Δx = 20 – 2,5 1
Δx = 20 – 2,5
Δx = 17,5 m
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Γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου στην επιβραδυνόμενη κίνηση
Παράδειγμα
Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γ.π της ταχύτητας με
το χρόνο. (α) Να περιγράψετε το είδος της κίνησης.
(β) Να βρεθεί η μετατόπιση του κινητού. (γ) Η
επιτάχυνση του κινητού.

(α )Από το διάγραμμα παρατηρώ ότι η ταχύτητα
του κινητού ελαττώνεται.

(β) Σε διάγραμμα ταχύτητας χρόνου το εμβαδόν
ισούται με την μετατόπιση.

Δx= Εμτριγ=

=

Δx=

Δx= 100 m

(γ) υ = υ0 -

t

0 = 20 -

10

10

= 20

=
=2
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Κριτήριο Αξιολόγησης στην Α Λυκείου
Στο Μάθημα Φυσικής

Θέμα 10: Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές και ποιες Λάθος.

1.Το κινητό που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση κινείται με σταθερή ταχύτητα.

ΣήΛ

2.Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η ταχύτητα διαρκώς αυξάνει.

ΣήΛ

3. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση η ταχύτητα

και η επιτάχυνση

είναι αντίρροπα διανύσματα.

ΣήΛ

4.Το εμβαδόν της γ.π ταχύτητας χρόνου δίνει την μετατόπιση του κινητού.

ΣήΛ

5.Η κλίση στην γ.π ταχύτητας χρόνου δίνει την μετατόπιση.

ΣήΛ
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Θέμα 20: Ένα αυτοκίνητο κινείται με υ0 = 20

και αρχίζει να επιταχύνεται με α = 2

.

Να βρείτε:
(α)Την ταχύτητα του κινητού μετά από t = 5 sec.
(β) Την μετατόπιση του κινητού.

Θέμα 3ο: Το παρακάτω σχήμα έχει την γ.π ταχύτητας χρόνου:

(α)Να βρεθεί το είδος της κίνησης.

(β) Να βρεθεί η μετατόπιση του κινητού.

(γ) Να βρεθεί η επιτάχυνση α.
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20 Κεφάλαιο
1.Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησης της;
Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων
ή την παραμόρφωση τους ή και τα δύο. Συμβολίζεται με το γράμμα F, αρχικό της λέξης
Force, και μετριέται στο S.I. με το 1 Newton (1N). Η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος και
για την πλήρη περιγραφή της απαιτούνται το μέτρο, η διεύθυνση και η φορά.
Για να ασκηθεί μια δύναμη σε ένα σώμα είναι απαραίτητη η ύπαρξη και ενός δεύτερου
σώματος που να είναι σε επαφή με το πρώτο είτε σε κάποια απόσταση από αυτό.
Η δύναμη είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης δύο σωμάτων.
2.Τι είναι η ελαστική και η πλαστική παραμόρφωση των σωμάτων;
Ελαστικές λέμε τις παραμορφώσεις που παθαίνουν τα σώματα κατά τις οποίες αυτά
αποκτούν ξανά το αρχικό τους σχήμα όταν πάψει να ενεργεί το αίτιο που τις προκάλεσε.
Ελαστική παραμόρφωση παρουσιάζουν το ελατήριο, το σφουγγάρι, το λάστιχο, το αφρολέξ
κτλ. Πλαστική παραμόρφωση είναι εκείνη στην οποία το σώμα δεν επανέρχεται στην
αρχική του κατάσταση όταν παύει να ενεργεί σε αυτά η δύναμη που προκάλεσε την
παραμόρφωση. Πλαστική παραμόρφωση παρουσιάζουν η πλαστελίνη, το ξύλο κτλ.
3.Ποιος είναι ο νόμος του Hooke και πως εφαρμόζεται στην περίπτωση ελατηρίου;
Νόμος Hooke: Οι ελαστικές παραμορφώσεις είναι ανάλογες με τις αιτίες (δυνάμεις) που
τις προκαλούν. Στην περίπτωση του ελατηρίου, για παραμόρφωση θα χρησιμοποιήσουμε
τη μεταβολή στο μήκος του ελατηρίου (Δl), ενώ σαν αιτία θα θεωρήσουμε το μέτρο της
δύναμης (F) που ασκείται σ αυτό και προκαλεί τη παραμόρφωση. Εφαρμόζοντας λοιπόν το
νόμο του Hooke μπορούμε να γράψουμε:
F = k Δl ή F = k x
Όπου k παριστάνει ένα μέγεθος χαρακτηριστικό της σκληρότητας του ελατηρίου και
λέγεται <<σταθερά του ελατηρίου>>.
4.Πως μπορούμε να μετρήσουμε το μέτρο μιας δύναμης; Τι είναι το δυναμόμετρο;
Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο ελατήριο μπορούμε να βασιστούμε στο νόμο του Hooke.
Και να κατασκευάσουμε ένα δυναμόμετρο, δηλαδή ένα όργανο με το οποίο μπορούμε να
μετρήσουμε το μέτρο μιας δύναμης, στηριζόμενοι στην παραμόρφωση που θα του
προκαλέσει (μεταβολή του μήκους του ελατηρίου). Άλλος τρόπος για να μετρήσουμε το
μέτρο μιας δύναμης είναι να βασιστούμε στην επιτάχυνση που προκαλεί στα σώματα.
5.Τι είδους μέγεθος είναι η δύναμη και πως καταλήγουμε στο συμπέρασμα αυτό;
Η δύναμη είναι μέγεθος διανυσματικό, δηλαδή έχει μέτρο διεύθυνση και φορά.
(Διεύθυνση + φορά = κατεύθυνση). Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι:
α)Μία δύναμη προκαλεί διαφορετικό αποτέλεσμα αν εφαρμοστεί σε διαφορετική
κατεύθυνση
β)Οι δυνάμεις συντίθεται (το συμπέρασμα αυτό βγαίνει από τις πειραματικές διαδικασίες)
σύμφωνα με τους κανόνες των διανυσμάτων.

35

6. Τι λέμε σύνθεση δυνάμεων, τι είναι συνισταμένη δύναμη και πως αναλύονται οι
δυνάμεις;
Σύνθεση δυνάμεων ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία από δύο ή περισσότερες
δυνάμεις , , ……. βρίσκουμε μια καινούργια δύναμη την
(την συνισταμένη),
που τις αντικαθιστά, δηλαδή τη δύναμη που προκαλεί το ίδιο μηχανικό αποτέλεσμα σε
κάποιο σώμα που προκαλούν όλες οι άλλες δυνάμεις μαζί σ αυτό.
Η συνισταμένη

ή

άθροισμα:

των δυνάμεων βρίσκεται από το παρακάτω διανυσματικό
=

+

+…….

Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες ονομάζεται η αντικατάσταση της από δύο άλλες
δυνάμεις που προκαλούν το ίδιο μηχανικό αποτέλεσμα.
7.Πως γίνεται η σύνθεση των δυνάμεων σε μια ευθεία;

Σύνθεση δύο δυνάμεων με
την ίδια κατεύθυνση

Η συνισταμένη έχει την ίδια
φορά και μέτρο ίσο με το
άθροισμα των μέτρων των
δυο συνιστωσών.
ΣF=F1+F2

Σύνθεση δύο δυνάμεων με
την αντίθετη κατεύθυνση

Η συνισταμένη έχει τη φορά
της μεγαλύτερης και μέτρο
ίσο με τη διαφορά των
μέτρων των δυο
συνιστωσών.
ΣF=F1-F2

8.Τι λέμε αδράνεια;
Αδράνεια ονομάζουμε την ιδιότητα των σωμάτων να αντιστέκονται σε κάθε μεταβολή
της κινητικής τους κατάστασης.
Η αδράνεια είναι μια ιδιότητα που χαρακτηρίζει όλα τα υλικά σώματα, ανεξάρτητα από το
αν αυτά κινούνται ή όχι. Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι η μάζα τους. Μικρή μάζα
μικρή αδράνεια. Μεγάλη μάζα μεγάλη αδράνεια.
Ένα παράδειγμα όπου φαίνεται πολύ καθαρά η αδράνεια των σωμάτων είναι το εξής:
Τοποθετούμε ένα ποτήρι πάνω στο τραπέζι και πάνω σε αυτό βάζουμε ένα φύλλο χαρτιού.
Πάνω στο χαρτί τοποθετούμε ένα κέρμα. Αν τραβήξουμε απότομα το χαρτί, θα δούμε ότι το
κέρμα πέφτει μέσα στο ποτήρι. Αυτό συμβαίνει διότι λόγω αδράνειας το κέρμα αντιδρά στη
μεταβολή της κινητικής του κατάστασης και θέλει να διατηρήσει την αρχική κατάσταση
ηρεμίας.
9.Πως εκδηλώνεται η αδράνεια ενός σώματος στην χωρίς δυνάμεις κίνηση και πως στην
μεταβαλλόμενη κίνηση (κίνηση με δυνάμεις):
Η αδράνεια των σωμάτων εκδηλώνεται:
α) Στην χωρίς δυνάμεις κίνηση (
= 0),σαν μια τάση να διατηρήσουν την κινητική τους
κατάσταση.
β)Στην κίνηση με δυνάμεις (
0) η αδράνεια εκδηλώνεται ως αντίσταση στην απόκτηση
επιτάχυνσης.
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10.Ποιος είναι ο 1ος Νόμος του Νεύτωνα;
<<Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν, τότε το
σώμα ή ηρεμεί ή κινείται ευθύγραμμα ομαλά>>.

Δηλαδή: Αν ΣF = 0

=0
ή

= σταθερή

Τα βασικά συμπεράσματα του νόμου είναι:
α)Θεωρεί την αδράνεια θεμελιακή ιδιότητα της
ύλης.
β)Εισάγει μια ισοδυναμία ανάμεσα στην
κατάσταση της ακινησίας και στην κατάσταση
της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

11.Αναφέρετε ένα παράδειγμα εφαρμογής του πρώτου νόμου της κίνησης
Ένα διαστημόπλοιο που δεν δέχεται βαρυτικές δυνάμεις από ουράνια σώματα κινείται
ευθύγραμμα ομαλά επ άπειρο.
12.Τι εννοούμε με την έκφραση <<το σώμα ισορροπεί;>> Πότε συμβαίνει αυτό;
Ένα σώμα λέμε ότι ισορροπεί όταν είναι ακίνητο ή όταν κινείται με σταθερή ταχύτητα. Για
να ισορροπεί ένα σώμα πρέπει να μην ασκούνται σ αυτό δυνάμεις ή αν ασκούνται να έχουν
συνισταμένη μηδέν.
Σώμα ισορροπεί

ΣF = 0

13.Ποιος είναι ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα;(Θεμελιώδης νόμος της μηχανικής)
O 2ος νόμος της κίνησης εκφράζεται από τη λεγόμενη θεμελιώδη εξίσωση της Δυναμικής και
διατυπώνεται ως εξής:
Αν σε οποιοδήποτε σώμα μάζας m ασκηθεί δύναμη F τότε αυτό αποκτά επιτάχυνση
(που έχει την κατεύθυνση της δύναμης) και ισχύει:

=

=m

Μια ισοδύναμη διατύπωση είναι και η ακόλουθη:
 <<Η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα μάζας m υπό την επίδραση μιας δύναμης
(ή περισσότερων δυνάμεων που δίνουν συνισταμένη την ) είναι:
α)ανάλογη προς τη δύναμη αυτή έχοντας την κατεύθυνση της και
β)αντιστρόφως ανάλογη με τη μάζα του>>.
14Ποια είναι και πως ορίζεται η μονάδα δύναμης στο S.I. ;
Η μονάδα μέτρησης της δύναμης στο S.I. είναι το 1 Newton (1N) η οποία προκύπτει από
τον θεμελιώδη νόμο της Δυναμικής για m = 1kg και α = 1
οπότε έχουμε:
1N = 1kg

και εκφράζει τη δύναμη που πρέπει να ασκηθεί σε ένα σώμα μάζας 1kg

για να αποκτήσει επιτάχυνση 1

.
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15.Από τι εξαρτάται η μεταβολή της κινητικής κατάστασης ενός αντικειμένου σύμφωνα
με το δεύτερο νόμο της κίνησης;
Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο της κίνησης, η δύναμη επιδρά στο μέτρο και την κατεύθυνση
της επιτάχυνσης. Η μάζα του σώματος επιδρά μόνο στο μέτρο της επιτάχυνσης γιατί είναι
μέγεθος μονόμετρο.
16.Διεύρυνση της σχέσης:

=m

17.Τι λέμε βάρος ενός σώματος;
<<Βάρος Β ενός σώματος ονομάζουμε τη δύναμη με την οποία η μάζα της Γης έλκει τη
μάζα του σώματος και έχει φορά πάντα προς το κέντρο της Γης>>.
Αν αφήσουμε ένα σώμα μάζας m να πέσει ελεύθερα από μικρό ύψος προς την επιφάνεια
της γης, θα διαπιστώσουμε ότι πέφτει με σταθερή επιτάχυνση α που λέγεται επιτάχυνση
της βαρύτητας: α = g = 9.81
.

=m
=m

Σύμφωνα με το θεμελιώδη νόμο της Δυναμικής προκύπτει η σχέση:

=m .

Αυτή η δύναμη όμως είναι το βάρος του σώματος άρα:
Πρέπει να τονιστεί ότι ενώ η μάζα m ενός σώματος είναι σταθερή οπουδήποτε στο
σύμπαν, αντίθετα το βάρος ενός σώματος μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο πάνω στη Γη και
μειώνεται με το υψόμετρο.
18.Τι είναι η μάζα αδράνειας και τι η βαρυτική μάζα ενός σώματος;
Είπαμε ότι μέτρο της αδράνειας ενός σώματος είναι η μάζα του που λέγεται και
αδρανειακή μάζα. Άρα:
 Μάζα αδράνειας ή αδρανειακή μάζα ενός σώματος ονομάζουμε το φυσικό
μέγεθος που εκφράζει το μέτρο της αδράνειας του σώματος. Έτσι ένα σώμα
μεγάλης μάζας έχει μεγάλη αδράνεια και γι αυτό απαιτείται μεγάλη δύναμη
προκειμένου να αποκτήσει ορισμένη επιτάχυνση. Μονάδα μέτρησης της στο S.I.
είναι το 1 kg.
 H αδρανειακή μάζα ενός σώματος είναι μονόμετρο μέγεθος και το μέτρο της
μπορεί να οριστεί μέσω του δεύτερου νόμου της κίνησης, ως το σταθερό πηλίκο της
δύναμης που ασκείται στο σώμα προς την επιτάχυνση που η δύναμη προσδίδει σε
αυτό: m =

(δηλαδή η αδρανειακή μάζα υπολογίζεται, προσδιορίζοντας την

επιτάχυνση α που αποκτά, αν ασκηθεί πάνω της μια γνωστή δύναμη μέτρου F).
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 Βαρυτική μάζα ενός σώματος είναι η μάζα που προκύπτει μέσω της μέτρησης του
βάρους του σώματος χωρίς τη χρήση επιτάχυνσης π.χ. όταν ζυγιζόμαστε.
Θεωρούμε δύο σώματα με μάζες m1 και m2 που έχουν βάρη Β1 και Β2 αντίστοιχα
στον ίδιο τόπο τότε:
B1 = m1 g και Β2 = m2g.
Διαιρώντας τις σχέσεις
αυτές κατά μέλη παίρνουμε:

=

.H τελευταία σχέση φανερώνει ότι ο λόγος

των βαρών δύο σωμάτων στον ίδιο τόπο ισούται με το λόγο των μαζών τους. Την
ιδιότητα αυτή την χρησιμοποιούμε για την εύρεση της μάζας ενός σώματος με το
ζυγό ή το δυναμόμετρο.
19Ποια κίνηση ονομάζεται ελεύθερη πτώση;
 Ελεύθερη πτώση ονομάζεται η κίνηση που εκτελεί ένα σώμα αν αφεθεί ελεύθερο
να κινηθεί από κάποιο ύψος κοντά στην επιφάνεια της γης με την επίδραση μόνο
του βάρους του.
 Η ελεύθερη πτώση επακριβώς πραγματοποιείται μόνο στο κενό, όπου δεν υπάρχει
αντίσταση από τον αέρα.
20.Ποιες είναι οι εξισώσεις της ελεύθερης πτώσης;
 Η ελεύθερη πτώση κάθε σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
που γίνεται με την επιτάχυνση της βαρύτητας g χωρίς αρχική ταχύτητα (υ0 = 0) με
εξισώσεις:
 Ταχύτητας:
υ= gt (1)


Μετατόπισης:

y= gt2 (2)

Όταν το σώμα φτάσει στο έδαφος σε χρόνο tολ
Τότε y = h οπότε από τη σχέση (2) έχουμε:

h = gtολ2

tολ2 =

tολ =

21.Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας g;
Εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος και από το ύψος από την επιφάνεια της γης
(υψόμετρο). Συγκεκριμένα όσο βαδίζουμε από τον Ισημερινό προς τους πόλους αυξάνεται,
ενώ όσο απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια της γης ελαττώνεται.
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Εύρεση Συνολικής Δύναμης
1ον Στο σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις ίδιας διεύθυνσης και φοράς (ομόρροπες – δυνάμεις)

ΣF: Συνισταμένη δύναμη είναι η δύναμη που προκύπτει από το άθροισμα των δύο
επιμέρους δυνάμεων

Παράδειγμα:

2ον Στο σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης φοράς(αντίρροπες
δυνάμεις)
Η ΣF που θα προκύψει θα έχει μέτρο την μεγαλύτερη δύναμη μείον την μικρότερη δύναμη,
και κατεύθυνση την φορά της μεγαλύτερης.

Παράδειγμα:
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Παράδειγμα:

Αντίθετες Δυνάμεις: Είναι δύο δυνάμεις που έχουν ίδιο μέτρο, ίδια διεύθυνση, αντίθετη
φορά.

Δηλαδή δύο αντίθετες δυνάμεις δίνουν συνολική δύναμη μηδέν.
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Εύρεση Συνισταμένης Δύναμης περισσότερων από δύο δυνάμεις στην ίδια ευθεία

Εδώ εργαζόμαστε ως εξής: (α) Βρίσκω τη συνολική δύναμη προς κάθε κατεύθυνση (β)
Προσθέτω όπως έχω αναφέρει στην προηγούμενη κατηγορία, εύρεση συνισταμένης
δύναμης δύο δυνάμεων στην ίδια ευθεία.

Παράδειγμα:
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Εφαρμογές του 1ου Νόμου του Νεύτωνα
Εάν σ ένα σώμα δεν ασκούνται δυνάμεις ή εάν ασκούνται και έχουν συνολική τιμή μηδέν
τότε το σώμα διατηρεί την αρχική του κινητική κατάσταση. Εάν αρχικά είναι ακίνητο
παραμένει ακίνητο. Εάν κινείται με ταχύτητα υ, εξακολουθεί να κινείται με την ίδια
ταχύτητα υ.

Π.χ.

1)

Παρατηρώ ότι ΣF = F1 – F2 = 10 – 10 = 0N

ΣF = 0N

Άρα το σώμα διατηρεί την κινητική του κατάσταση άρα έχει ταχύτητα μηδέν, παραμένει
ακίνητο.

2) Έστω ότι αρχικά το σώμα κινείται με ταχύτητα υ = 10

ΣF = F1 – F2

και έχω

ΣF = 0N

Το σώμα εξακολουθεί να κινείται με την ίδια ταχύτητα υ = 10

εκτελεί Ε.Ο.Κ
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Αδράνεια: Είναι η ιδιότητα των σωμάτων ν αντιστέκονται σ οποιαδήποτε μεταβολή της
κινητικής τους κατάστασης.
Προσπαθούν τα σώματα να διατηρήσουν την αρχική τους κινητική κατάσταση.
Μέτρο της αδράνειας είναι η μάζα του σώματος.
Τα σώματα με την μεγαλύτερη μάζα αντιστέκονται περισσότερο στην μεταβολή της
κινητικής τους κατάστασης.

2ος Νόμος του Νεύτωνα: Εάν σ ένα σώμα ασκηθούν δυνάμεις που δίνουν συνολική δύναμη
διάφορη του μηδενός τότε το σώμα αποκτάει επιτάχυνση που έχει την ίδια κατεύθυνση
με την Σ και μέτρο που υπολογίζεται από τον τύπο:

α)Πόση είναι η ΣF;
β)Πόση είναι η επιτάχυνση α;

Π.χ.

α) ΣF = F1 – F2

β) ΣF = m α

ΣF = m α

ΣF = 10-4

6=2 α

ΣF = 6N

2 α =6

α=

α=3
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Παραδείγματα Εύρεσης Συνισταμένης Δύναμης και Επιτάχυνσης

Να βρεθεί η επιτάχυνση α.

ΣF = F1 + F2
ΣF = m α

ΣF = 4+8
12 = 3 α

ΣF = 12 Ν
α=

α=4

Ασκήσεις για το σπίτι
1)

ΣF=;
α =;

2)

ΣF=;
α =;
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Συνδυασμός 2ος Νόμος Νεύτωνα και Εξισώσεις κίνησης
1η περίπτωση: Εάν η ΣF είναι σταθερή τότε το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά
μεταβαλλόμενη κίνηση η οποία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Α. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση όπου
έχει την ίδια κατεύθυνση με
την ταχύτητα του σώματος και το μέτρο της ταχύτητας διαρκώς αυξάνει:
Οπότε έχω:

(α) ΣF = m

α

(β) υ = υ0 + α
(γ) Δx = υ0

t

(ταχύτητα)

t + α t2

(μετατόπιση)

Β. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση όπου
έχει αντίθετη κατεύθυνση με
την ταχύτητα και το μέτρο της ταχύτητας διαρκώς ελαττώνεται:
Οπότε έχω:

(α) ΣF = m

α

(β) υ = υ0 (γ) Δx = υ0

t
t-

t2
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Παράδειγμα 1: Σώμα μάζας m είναι αρχικά ακίνητο πάνω του δέχεται δύο δυνάμεις
αντίρροπες F1 = 20N και F2 = 10N, όπως φαίνεται στο σχήμα. Εάν η μάζα του σώματος
m = 2kg. Να υπολογίσετε:
(α) Την επιτάχυνση α.
(β) Την ταχύτητα του σώματος μετά από t = 2s.
(γ) Η μετατόπιση του σώματος μετά από t = 2s.

Απάντηση
α)

ΣF = m α

F1 – F2 = = m α

10 = 2 α

2 α = 10

β) υ = υ0 + α

20-10 = 2 α

α=5

t

υ = 0 +5 2

υ = 10

γ) Δx = υ0 t + α t2
Δx = 0 + 5 4

Δx =

Δx = 10 m

47

Παράδειγμα 1: Σώμα μάζας m = 2kg κινείται μ αρχική ταχύτητα υ0 = 20

και δέχεται

δύναμη αντίθετη από την ταχύτητα μέτρου F = 10N και το σώμα επιβραδύνεται.
(α) Να βρείτε την επιβράδυνση του σώματος.
(β) Να βρείτε μετά από πόσο χρόνο θα σταματήσει.
(γ) Να βρεθεί η μετατόπιση του σώματος.

α)

ΣF = m α

β) υ = υ0 -

0 = 20 – 5 t

α=-

α=-5

t

5 t = 20
t=

γ) Δx = υ0 t -

-10 = 2 α

t2

=
t = 45 sec

Δx = 20 4 -

*

Δx = 80 Δx = 40 m
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Παράδειγμα 3: Σώμα μάζας m = 5kg κινείται με υ0 = 20

και δέχεται δύο ομόρροπες

δυνάμεις F1 = 10N και F2 = 20N όπως φαίνεται στο σχήμα:

Να βρείτε:
(α) Tην επιτάχυνση α του σώματος.
(β) Την ταχύτητα του σώματος μετά από t = 2s.
(γ) Τη μετατόπιση του σώματος μετά από t = 2s.
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30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Ποιος είναι ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα; (Νόμος δράσης-αντίδρασης).
<<Αν ένα σώμα Α ασκεί δύναμη FAB σε σώμα Β, τότε και το Β ασκεί στο Α μια δύναμη
FΒΑ που είναι ίση σε μέτρο αλλά με αντίθετη φορά>>.
Δηλαδή:

AB =

-

ΒΑ

Μια άλλη διατύπωση του τρίτου νόμου είναι η εξής:
<<Όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν και το πρώτο ασκεί δύναμη
και το δεύτερο ασκεί αντίθετη δύναμη -

στο δεύτερο, τότε

στο πρώτο>>.

Η διατύπωση αυτή αποτελεί το νόμο Δράσης – Αντίδρασης.

2. Ποια βασικά συμπεράσματα εξάγονται από το τρίτο νόμο της κίνησης;
Τα βασικά συμπεράσματα είναι:
α) Οι δύο δυνάμεις που εμφανίζονται στο νόμο ασκούνται σε διαφορετικά σώματα.
Επομένως δεν πρέπει να μας δημιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για δυνάμεις που
αλληλοεξουδετερώνονται. Μόνο όταν τα σώματα που αλληλεπιδρούν εξετάζονται σαν
ένα σύστημα σωμάτων, η συνισταμένη τους είναι μηδέν.
β) Ο τρίτος νόμος αναφέρεται σε κάποια ιδιότητα όλων των δυνάμεων: Ισχύει είτε για
δυνάμεις επαφής είτε για δυνάμεις από απόσταση. Επίσης ισχύει οποιαδήποτε και να
είναι η κινητική κατάσταση των σωμάτων (ισορροπία ή μεταβαλλόμενη κίνηση).
γ) Οι δυνάμεις που αναφέρονται στο νόμο καλούνται (από τον Νεύτωνα) <<δράση>>
και <<αντίδραση>>. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ονομάζουμε δράση όποια από τις
δύο δυνάμεις θέλουμε. Τότε η άλλη θα είναι η αντίδραση. Σύμφωνα με το νόμο αυτό σε
κάθε δράση αναπτύσσεται ίση αντίδραση. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατό
να έχουμε την εμφάνιση μιας μόνης δύναμης, γιατί το σώμα στο οποίο αυτή ασκείται
θα προκαλεί μια αντίδραση. Λέμε λοιπόν ότι οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται κατά
ζεύγη.
3. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζουμε τις δυνάμεις;
Τις δυνάμεις τις διακρίνουμε σε δύο βασικές κατηγορίες:
Τις δυνάμεις επαφής και τις δυνάμεις από απόσταση.
Χαρακτηριστικές δυνάμεις επαφής πάνω σε ένα σώμα, που
συναντάμε στα προβλήματα Μηχανικής είναι:
1. Η τριβή.
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2. Η δύναμη που δέχεται το σώμα από τεντωμένο νήμα, στο άκρο του οποίου είναι
δεμένο (λέγεται τάση νήματος) και έχει φορά από το σώμα προς το νήμα.
3. Η δύναμη ελατηρίου που δέχεται το σώμα από παραμορφωμένο ελατήριο.
4. Η κάθετη δύναμη που ασκείται στο σώμα από την επιφάνεια στην οποία αυτό
ισορροπεί.
5. Η άνωση που δέχεται ένα σώμα από το υγρό, μέσα στο οποίο είναι βυθισμένο.
6. Η αντίσταση του αέρα που δέχεται ένα σώμα όταν κινείται. Δυνάμεις από
απόσταση είναι η δύναμη ανάμεσα σε ηλεκτρικά φορτία, ανάμεσα σε μαγνήτες και
η δύναμη βαρύτητας.

4.Ποιες είναι οι κυριότερες δυνάμεις που θα συναντήσουμε και πως σχεδιάζονται;
1. Η βαρυτική δύναμη: Έχει πάντα διεύθυνση προς το κέντρο της Γης (την κατακόρυφο
του τόπου που βρίσκεται το σώμα) και μέτρο Β = mg.

2.H κάθετη δύναμη στήριξης Ν (κάθετη αντίδραση): Πρόκειται για την δύναμη που
ασκείται σε ένα σώμα όταν αυτό βρίσκεται σε επαφή με μια επιφάνεια που το στηρίζει.
Η διεύθυνση της δύναμης αυτής είναι κάθετη στην επιφάνεια και έχει φορά προς το
σώμα.

3.Η δύναμη από νήμα ή τάση του νήματος Τ: Πρόκειται για δύναμη που ασκείται στα
σώματα από τεντωμένα νήματα. Η διεύθυνση της δύναμης αυτής είναι ίδια με τη
διεύθυνση του νήματος και έχει φορά από το σώμα προς το νήμα.
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4.Η δύναμη της τριβής: Θα ασχοληθούμε αναλυτικά με τη δύναμη αυτή παρακάτω.
Έχει κατεύθυνση αντίθετη της ολίσθησης ή της τάσης κίνησης του σώματος.

5.Η δύναμη από παραμορφωμένο ελατήριο: Έχει τη διεύθυνση του ελατηρίου και
φορά προς τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. Μέτρο F = k * Δl

(Δl = επιμήκυνση ή συσπείρωση του ελατηρίου).

Στο τελευταίο σχήμα (σχ.18) έχουν σχεδιαστεί όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στη
σφαίρα.
5. Πως γίνεται η σύνθεση και η ανάλυση των δυνάμεων στο επίπεδο;
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6.Πως γίνεται η σύνθεση πολλών ομοεπίπεδων δυνάμεων;
α) Για να υπολογίσουμε τη συνισταμένη πολλών ομοεπίπεδων δυνάμεων που έχουν κοινό
σημείο εφαρμογής, μπορούμε να βρούμε τη συνισταμένη των δύο πρώτων δυνάμεων με τη
μέθοδο του παραλληλογράμμου και στη συνέχεια να συνθέσουμε τη δύναμη αυτή με την
τρίτη δύναμη, τη νέα συνισταμένη με την τετάρτη, κ.ο.κ μέχρι να τελειώσουν όλες οι
δυνάμεις.

Η πορεία αυτή είναι συνήθως περίπλοκη και γι αυτό δεν ενδείκνυται.
β) Συνήθως εργαζόμαστε ως εξής:
Σε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων, του οποίου η αρχή συμπίπτει με το σημείο
εφαρμογής των ομοεπίπεδων δυνάμεων, αναλύουμε όλες τις δυνάμεις σε συνιστώσες.
Παρατηρούμε τότε, ότι όλες οι συνιστώσες που βρίσκονται στον ίδιο άξονα, έχουν την ίδια
ή αντίθετη κατεύθυνση και επομένως η πρόσθεση τους είναι εύκολη. Με τον τρόπο αυτό
καταλήγουμε στην σύνθεση δύο δυνάμεων καθέτων μεταξύ τους.

Π.χ. Να βρεθεί η συνισταμένη τριών δυνάμεων F1, F2, F3, που σχηματίζουν με τον άξονα των
x γνωστές γωνίες θ1, θ2, θ3, όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα.
α) Αναλύουμε κάθε δύναμη σε συνιστώσες στους άξονες x και y.
β) Η συνισταμένη των δυνάμεων στον x άξονα έχει τιμή: ΣFX = F1X – F2X + F3X.
γ) Το ίδιο ισχύει και για τη συνισταμένη των δυνάμεων στον y άξονα: ΣFy = F1y + F2y - F3y.
Τα αθροίσματα αυτά είναι αλγεβρικά.
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δ) Τελικά θα έχουμε:

ΣF =

ε) Η γωνία φ που σχηματίζει η συνισταμένη με τον άξονα των x προσδιορίζεται από τη

εφ =

σχέση:

7.Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου στο οποίο ασκούνται ν δυνάμεις;
Ποια είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ισορροπία ομοεπίπεδων δυνάμεων;
Ένα υλικό σημείο ισορροπεί υπό την επίδραση ν δυνάμεων (που οι φορείς τους διέρχονται
από το ίδιο σημείο) όταν η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με το μηδέν δηλαδή όταν
το διανυσματικό τους άθροισμα είναι ίσο με μηδέν και γράφουμε:

Σ =

1

+

2+

3

+…+

V

=0

Αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ισορροπία ομοεπίπεδων δυνάμεων είναι οι εξής

ΣFx = 0 και ΣFy = 0

δύο αλγεβρικές εξισώσεις:

Όπου ΣFX και ΣFy παριστάνουν το άθροισμα των αλγεβρικών τιμών των συνιστωσών όλων
των δυνάμεων κατά τον άξονα x και y αντίστοιχα, όπου οι άξονες αυτοί έχουν επιλεγεί
κατάλληλα.

8.Πότε ένα υλικό σημείο ισορροπεί υπό την επίδραση α) δύο δυνάμεων β) τριών
δυνάμεων;
α) Πρέπει οι δυνάμεις να είναι αντίθετες δηλαδή:

1

+

2=

0

1

=-

2

β) Πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων να είναι αντίθετη με την
τρίτη αφού:
1

+

2+

3

=0

1

+

2=

-

3

1,2

=-

3
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9.Ποια είδη τριβής γνωρίζετε και ποιοι οι αντίστοιχοι νόμοι;
 <<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.
 Η φορά της είναι τέτοια ώστε να αντιστέκεται στην ολίσθηση ή στην τάση κίνησης
του ενός σώματος σε σχέση με το άλλο.
Έχουμε δύο είδη τριβής την στατική και την τριβή ολίσθησης.

1.<<Στατική τριβή (Τσ) είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών όταν βρίσκονται σε επαφή
(Ν 0) και η μία τείνει να κινηθεί σε σχέση με την άλλη. Έχει διεύθυνση παράλληλη στην επιφάνεια επαφής και
φορά αντίθετη από τη φορά προς την οποία τείνει να κινηθεί το αντίστοιχο σώμα>>.
Η στατική τριβή δεν έχει σταθερό μέτρο αλλά μεταβάλλεται έτσι ώστε κάθε φορά παράλληλα στις επιφάνειες
επαφής να έχουμε:

ΣFx = 0

 Οριακή τριβή είναι η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής (Τσmax) που ασκείται στο σώμα και την αποκτά όταν
αυτό είναι έτοιμο να ολισθήσει πάνω στο άλλο. Ισχύει:
0 Τσ Τσmax
 Η Οριακή τριβή εξαρτάται από τη φύση των τριβόμενων επιφανειών (συντελεστής οριακής τριβής μσ) και

Τσmax = μσ N

από την κάθετη αντίδραση των επιφανειών:

2.<<Τριβή ολίσθησης είναι η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών όταν μετακινείται η μία ως
προς την άλλη. Έχει διεύθυνση παράλληλη στην επιφάνεια επαφής και φορά αντίθετη από τη φορά της
σχετικής κίνησης των δύο επιφανειών>>.
Σε κάθε επιφάνεια αναπτύσσεται από μία δύναμη τριβής, που έχουν σχέση δράσης – αντίδρασης.
 Νόμοι της τριβής ολίσθησης: Η τριβή ολίσθησης:
I.

Εξαρτάται από τη φύση των τριβόμενων επιφανειών (συντελεστής τριβής μολ) και από την κάθετη
αντίδραση των επιφανειών.

II.

Τ = μολ Ν

Δεν εξαρτάται από το εμβαδόν των τριβόμενων επιφανειών και από τη σχετική μεταξύ τους
ταχύτητα.
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Γνωστές Δυνάμεις
1η Γνωστή δύναμη στη Φύση είναι το βάρος.
Συμβολίζεται με το γράμμα W από την αγγλική λέξη (weight).
Είναι η ελκτική δύναμη που ασκεί η Γη σ’ όλα τα σώματα που βρίσκονται στο βαρυτικό της
πεδίο.
Είναι κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω.

Το βάρος επειδή είναι δύναμη μετριέται σε N (Νιούτον).
Ο τύπος που δίνει το βάρος είναι:
W=m g
m: είναι η μάζα του σώματος και
g: είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας.
Η επιτάχυνση βαρύτητας και κατ’ επέκταση το βάρος εξαρτάται από το ύψος που ανεβαίνει
το σώμα από την επιφάνεια της θάλασσας (όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε η επιτάχυνση
βαρύτητας g ελαττώνει καθώς και το βάρος μας).
Επίσης η επιτάχυνση βαρύτητας εξαρτάται από το γεωγραφικό μήκος και πλάτος.
Όταν μετακινούμαστε από
τον Ισημερινό προς τους
πόλους το g αυξάνει, άρα
αυξάνει και το βάρος μας.
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Διαφορές μάζας και βάρους
1. Η μάζα είναι σταθερή από τόπο σε τόπο ενώ το βάρος αλλάζει.
2. Η μάζα μετριέται με την ζυγαριά ενώ το βάρος επειδή είναι δύναμη με
το δυναμόμετρο.
3. Μονάδα της μάζας είναι τα χιλιόγραμμα (κιλά), ενώ μονάδα του
βάρους αφού είναι δύναμη είναι το Νιούτον (Nt).
Παραδείγματα
Σχεδιασμού δυνάμεων

1)

2)

3)

4)
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Ορθογώνιο τρίγωνο

Υποτείνουσα: είναι η πλευρά που είναι απέναντι
από την ορθή γωνία.

Ημίτονο Γωνίας =

Συνημίτονο Γωνίας =

Εφαπτόμενη Γωνίας =

Παράδειγμα:
ημ =
συν =
εφ =
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Ανάλυση Δύναμης σε συνιστώσες
1)

ημφ=
συνφ=

Οι δυνάμεις Fx και Fy ονομάζονται συνιστώσες της δύναμης F.

2) Ανάλυση του βάρους σε συνιστώσες στο κεκλιμένο επίπεδο.

Να αναλύσετε το βάρος B=10 Ν σε δύο συνιστώσες Bx και By. Δίνεται συνφ= και ημφ= .
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Παραδείγματα
1) Σώμα είναι δεμένο στο άκρο κατακόρυφου νήματος όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σώμα
έχει μάζα m=2 Kg και επιτάχυνση g=10
. Να υπολογίσετε:
α) Το βάρος του σώματος.
β) Την τάση του νήματος.

Απάντηση:

α) Το

W=20 N
Το σώμα μάζας m δέχεται ταυτόχρονα δύο δυνάμεις:
1ον Το βάρος του σώματος
2ον Την τάση του νήματος

β) Επειδή το σώμα ισορροπεί:
η ΣF=0 W=Tν Τν=20 N

2) Ένα σώμα μάζας m=2 Kg ισορροπεί πάνω σε ένα τραπέζι με g=10
α) Να βρεθεί το βάρος του σώματος.
β) Την κάθετη αντίδραση Ν του δαπέδου.

.

α)
β) Επειδή το σώμα ισορροπεί η ΣF=0
άρα W=N=20 Ν

60

3) Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m=2 Kg
και ισορροπεί μέσω νήματος σε λείο
κεκλιμένο επίπεδο.
α) Να αναλύσετε το βάρος σε
συνιστώσες.
β) να βρείτε τις δυνάμεις που ασκούνται
στο σώμα εφόσον το σώμα ισορροπεί.
Δίνεται g=10
συνφ=0,8.

, ημφ=0,6 και

α)
Δεδομένα

Ζητούμενα

m=2 Kg
g=10
ημφ=0,6
συνφ=0,8

Β=;
Ν=;
Τν=;

β)

Το σώμα ισορροπεί όταν ΣF=0
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4) Σώμα μάζας m=2 Kg είναι δεμένο σε νήμα μήκους l. Πάνω στο σώμα ασκείται δύναμη F
και το εκτρέπει κατά γωνία φ=60ο με ημφ=0,8 και συνφ=0,5. Να βρείτε την τάση του
νήματος και την δύναμη F. Δίνεται: g=10
.

Δεδομένα
m=2 Kg
ημφ=0,8
συνφ=0,5
g=10

Ζητούμενα
F=;
Tν=;

F=16 N
Τν=10 Ν
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Τι είναι η τριβή:
Όταν ένα σώμα ολισθαίνει (γλιστράει) πάνω σε μία επιφάνεια, υπάρχει μία δύναμη στο
σώμα που αντιστέκεται στην κίνησή του. Η δύναμη αυτή λέγεται τριβή ολίσθησης.
Γιατί η τριβή είναι σημαντική δύναμη;
Γιατί επιτρέπει σε εμάς να περπατάμε, να κρατάμε αντικείμενα στα χέρια μας, και επιτρέπει
να κινούνται τα τροχοφόρα οχήματα.
Τι χρησιμοποιούμε για να ελαττώσουμε την τριβή;
Χρησιμοποιούμε για να την ελαττώσουμε λάδια, λιπαντικά.
Τι είναι Στατική τριβή; -Τι είναι οριακή τριβή; -Τι είναι τριβή ολίσθησης;

Στατική τριβή: Με τη δύναμη F ασκούμε οριζόντια δύναμη στο σώμα m και παρατηρούμε
ότι το σώμα δεν κινείται. Αυτό οφείλεται σε μία αντίθετη δύναμη που δέχεται και
ονομάζεται Στατική τριβή.
Οριακή τριβή: Όταν το σώμα m αρχίζει μόλις να κινείται λέμε ότι η Στατική τριβή παίρνει τη
μέγιστη τιμή της που ονομάζεται οριακή τριβή.
Τριβή ολίσθησης: Όταν το σώμα κινείται πάνω στην επιφάνεια τότε δέχεται την δύναμη
τριβής που αντιστέκεται στην κίνηση και λέγεται τριβή ολίσθησης.
Ποιος είναι ο τύπος που δίνει την τριβή ολίσθησης:

μ: Είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης και εξαρτάται μόνο από το είδος των
τριβόμενων επιφανειών.
Ν: Είναι η κάθετη αντίδραση του δαπέδου.
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Παράδειγμα
1) Να βρεθεί η τριβή του σώματος εάν η μάζα του σώματος είναι m=2 Kg, g=10
και μ=0,2.

Το σώμα στον άξονα y’y ισορροπεί: W=N=20 N
και

Παραδείγματα Στατικής τριβής-Τριβή ολίσθησης
1) Στο σώμα του σχήματος ασκώ οριζόντια δύναμη ενώ το σώμα παραμένει ακίνητο. Να
βρεθεί η στατική τριβή.

Εφόσον το σώμα παραμένει ακίνητο σημαίνει ότι δέχεται μία δύναμη
τριβής αντίθετη της F=10 N. Άρα έχω την Στατική τριβή:
F=Tστ=10 Ν
2) Στο σώμα του σχήματος ασκώ οριζόντια δύναμη F=20 N. Η μάζα του σώματος είναι
m=2 Kg και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μ=0,5. Δίνεται: g=10
.
α) Να βρεθεί το βάρος του σώματος.
β) Να βρεθεί η κάθετη αντίδραση Ν του δαπέδου.
γ) Να βρεθεί η τριβή ολίσθησης.
δ) Να βρεθεί η επιτάχυνση α.

α)
β)
γ)
δ)
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3) Ένα σώμα μάζας m=2 Kg είναι αρχικά ακίνητο. Πάνω του επενεργεί οριζόντια δύναμη
F=20 N. Το σώμα δέχεται τριβές με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5.
α) Να βρεθεί η τριβή ολίσθησης.
β) Να βρεθεί η επιτάχυνση α που αποκτάει το
σώμα.
γ) Να βρεθεί η ταχύτητα u και η μετατόπιση του
σώματος μετά από t=2s.
α)

β)

γ) Εκτελεί Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη κίνηση

4) Πετάω σώμα μάζας m=2 Kg με ταχύτητα u0=20
πάνω σ’ ένα μη λείο δάπεδο με το
οποίο παρουσιάζει τριβές με συντελεστή τριβής μ=0,2. Δίνεται g=10
.
α) Να βρεθεί η τριβή ολίσθησης.
β) Να βρεθεί η επιτάχυνση α του σώματος.
γ) Να βρεθεί ο συνολικός χρόνος της επιβραδυνόμενης κίνησης.
δ) Να βρεθεί το συνολικό διάστημα που θα διανύσει.

α)
Ν=W=20 N
β)
γ)
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δ)

5) Αφήνω από την κορυφή ενός κεκλιμένου επιπέδου σώμα μάζας m=1 Kg. Να βρείτε
την ταχύτητα και το χρόνο που θα
κάνει μέχρι να φτάσει στην βάση
του κεκλιμένου επιπέδου. Το σώμα
m παρουσιάζει με το δάπεδο τριβές
με
μ=0,5.
Δίνεται
ημφ=0,6,
συνφ=0,8 και g=10
.

Παρατηρήσεις:
1) Δάπεδο λείοτριβή μηδέν
2) Η γωνία του κεκλιμένου μεταφέρεται πάντα μεταξύ By και Β.
3)
4) Όταν δεν έχω αρχική ταχύτητα:
και
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6) Σώμα μάζας m=2 Kg είναι αρχικά ακίνητο. Πάνω του ασκείται δύναμη F=20 N που
σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία
με ημφ=0,6 και συνφ=0,8. Το σώμα δέχεται
τριβές από το οριζόντιο δάπεδο με μ=0,5.
α) Να βρείτε τα βάρος του σώματος.
β) Να βρεθεί η κάθετη αντίδραση του
δαπέδου.
γ) Να βρεθεί η τριβή ολίσθησης.
δ) Να βρεθεί η επιτάχυνση α.
ε) Να βρεθεί η μετατόπιση και η ταχύτητα του σώματος μετά από t=2 s.
Δίνεται: g=10
.

α)
β
γ
δ

ε
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Άσκηση 1: Πετάω σώμα μάζας m=2 Kg με ταχύτητα u0=20
πάνω σ’ ένα μη λείο
δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει τριβές μ=0,5.
α) Να βρεθεί το βάρος του σώματος.
β) Να βρεθεί η κάθετη αντίδραση του
δαπέδου.
γ) Να βρεθεί η τριβή ολίσθησης.
δ) Να βρεθεί η επιβράδυνση α.
ε) Να βρεθεί ο χρόνος μέχρι να σταματήσει και το συνολικό διάνυσμα που θα
διανύσει.
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Άσκηση 2: Σώμα μάζας m=2 Kg αφήνεται από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου
γωνίας φ με ημφ=0,6 και συνφ=0,8. Το σώμα μάζας m παρουσιάζει με το δάπεδο
τριβές με μ=0,5. Να βρείτε:
α) Τις συνιστώσες Bx και By.
β) Την κάθετη αντίδραση.
γ) Την τριβή ολίσθησης.
δ) Την επιτάχυνση α.
ε) Εάν το σώμα φτάνει στην βάση
με ταχύτητα u=10
, να βρεθεί
ο χρόνος κίνησης.
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Άσκηση 3: Σώμα μάζας m=2 Kg είναι αρχικά ακίνητο και πάνω του ενεργεί οριζόντια
δύναμη F=20 N. Το σώμα δέχεται από το δάπεδο τριβές με μ=0,5.
α) Να βρεθεί η επιτάχυνση.
β) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος μετά από t=2s.
γ) Να βρεθεί η μετατόπιση του σώματος.
Δίνεται: g=10
.
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ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Το έργο δύναμης F είναι ένα μονόμετρο μέγεθος που ποιοτικά εκφράζει την ενέργεια
που μεταφέρει η δύναμη στο σώμα. Συμβολίζεται με το WF και ορίζεται ως το
γινόμενο της δύναμης F επί την μετατόπιση Δx του σώματος επί το συνφ, όπου η
γωνία που σχηματίζει η διεύθυνση της δύναμης F με την διεύθυνση κίνησης.

 Μονάδα έργου είναι το 1 J (Joule, Τζάουλ)
F: Είναι η σταθερή δύναμη που παράγει το έργο.
Δx: Είναι η μετατόπιση του σώματος.
συν : Είναι το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζει η δύναμη F με την διεύθυνση
κίνησης.
Παράδειγμα: Ένα σώμα μάζας m είναι ακίνητο και δέχεται την δύναμη F=20 Ν και
μετατοπίζει το σώμα κατά Δx=5m. Η δύναμη F σχηματίζει με τον άξονα κίνησης γωνία
φ με συνφ= .Να βρείτε το έργο της δύναμης F.
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ
1ον Οριζόντια δύναμη που βοηθάει στην κίνηση του σώματος

Έργο δύναμης = Δύναμη Μετατόπιση
2ον Οριζόντια δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση του σώματος

3ον Έργο δύναμης που δρα κάθετα στην κίνηση του σώματος
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1ο Παράδειγμα: Σ’ ένα σώμα μάζας m ασκούνται δύο δυνάμεις F1=10 N και F2=10 N
όπως φαίνεται στο σχήμα. Να βρεθεί το έργο της κάθε δύναμης εάν το σώμα
μετακινηθεί κατά x=5 m.

2ο Παράδειγμα: Σ’ ένα σώμα μάζας m=2 Kg ασκούνται δύο δυνάμεις F1=20 Ν και
F2=10 Ν όπως φαίνεται στο σχήμα.

α) Να βρείτε την επιτάχυνση α.
β) Να βρείτε την μετατόπιση του σώματος μετά από t=2s.
γ) Να βρεθεί το
και το
.

α)
β)
γ)

3ο Παράδειγμα: Ένα σώμα κινείται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα u0=10
.
Πάνω στο σώμα ασκείται δύναμη F οριζόντια και σταθερού μέτρου F=20 N. Εάν το
σώμα έχει μάζα m=2 Kg, να βρείτε:
α) Την επιτάχυνση του σώματος.
β) Την μετατόπισή του μετά από 2s.
γ) Το έργο της δύναμης F.

α)
β)
γ)
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Ευχαριστούμε τον φοιτητή Κωνσταντίνος Τσιούτσιας για την δακτυλογράφηση των
σημειώσεων.
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