
Κεφάλαιο 5ο                       

Έργο - Ενέργεια 

 

Ενέργεια έχει ένα σώμα το οποίο έχει την εσωτερική ικανότητα να 

παράγει έργο. 

Η ενέργεια εμφανίζεται με διάφορες μορφές όπως Κινητική, 

Δυναμική, Φωτεινή, Πυρηνική, Ηλεκτρική κ.α. 

Η ενέργεια μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη αλλά μεταφέρεται 

και από ένα σώμα σε ένα άλλο. 

Πολλές φορές για να κάνουμε πιο εύκολο τον υπολογισμό της 

ενέργειας χρησιμοποιούμε την έννοια του Έργου. 

Έργο 

 Είναι το μέγεθος που ισούται με την δύναμη επί την μετατόπιση. 

     

           

Μονάδες μέτρησης: Joule 

Μέγεθος : Μονόμετρο 

1kJ  = 1000 J 

1MJ  = 1000000 J 

 

Έργο 1 Joule παράγει δύναμη 1N που ασκείται σε σώμα το οποίο 

μετατοπίζεται κατά 1m, κατά την κατεύθυνση της δύναμης. 

W = F Δχ 



Περιπτώσεις Έργου 

Α) Αν F ομόρροπη με χ 

Π.χ.1 

 

                                               τότε : 

 

 

Π.χ.2 

 

 

                                               τότε : 

 

 

Β) Αν F αντίρροπη με χ 

Π.χ.1 

                                                   

 

                                                τότε : 

 

Π.χ.2 

 

                                                       τότε :  

   

 

W = F Δx > 0 

W = - F Δx < 0 

W = B Δx > 0 

W = -B Δx < 0 



Σημείωση 

Το έργο του βάρους είναι ανεξάρτητο της διαδρομής, εξαρτάται 

μόνο από την αρχική και την τελική θέση. 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο και στις 4 διαδρομές είναι ίδιο  W = mgh 

 
Δυναμική Ενέργεια 

Δυναμική ενέργεια έχουν τα σώματα στα οποία ασκούνται πάνω τους 

δυνάμεις και ισούται με το έργο των δυνάμεων αυτών.  

1) Βαρυτική Δυναμική Ενέργεια  Δύναμη Βάρους 

 

2) Ηλεκτρική Δυναμική Ενέργεια  Δύναμη Ηλεκτρική 

 

3) Μαγνητική Δυναμική Ενέργεια  Δύναμη Μαγνητική 

 

   4) Δυναμική Ενέργεια λόγω ελαστικής παραμόρφωσης  Δύναμη 

ελαστικής παραμόρφωσης 

 

Βαρυτική Δυναμική Ενέργεια U 

Έχουν τα σώματα τα οποία βρίσκονται σε κάποιο ύψος h.  

Είναι ανεξάρτητη της διαδρομής που έκανε για να φτάσει στο ύψος 

αυτό και ισούται με το έργο του βάρους κατά απόλυτη τιμή. 

                              

                             U = W = mgh 

 

 



 

                                                        

UΔυν : Βαρυτική δυναμική ενέργεια 

m : Μάζα του σώματος 

h : Ύψος που βρέθηκε το σώμα 

 

Η Δυναμική Ενέργεια: 

Εξαρτάται 

1. Από το μέγεθος της δύναμης 

2. Την θέση του σώματος 

3. Την κατάσταση ή παραμόρφωση του σώματος 

Δεν εξαρτάται 

Από την διαδρομή ή την τροχιά που ακολούθησε το σώμα για να 

φτάσει στην θέση ή την κατάσταση αυτή. 

 

Κινητική Ενέργεια Κ 

 

Κινητική ενέργεια έχουν τα σώματα τα οποία κινούνται 
 
       

   

 

K : Κινητική Ενέργεια   (Joule) 

m : Μάζα του σώματος 

u : ταχύτητα του σώματος 

UΔυν = m g h 

 Κ = 
 

 
 m u2  



Μηχανική Ενέργεια 

Είναι το άθροισμα της Δυναμικής και κινητικής Ενέργειας. 

 

 

 

Όταν ΔΕΝ υπάρχουν τριβές ή αντιστάσεις η Μηχανική Ενέργεια 

διατηρείται. 

Όταν σ’ ένα σώμα ασκούνται μόνο βαρυτικές ή ηλεκτρικές ή δυνάμεις 

ελαστικής παραμόρφωσης, η Μηχανική Ενέργεια διατηρείται. 

 

Μετατροπές Ενέργειας και διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας 

Στο παράδειγμα του τοξότη: 

 Ο τοξότης εφαρμόζει έργο για να τεντώσει την χορδή 

 Το έργο αυτό γίνεται Δυναμική ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης 

 Η δυναμική αυτή ενέργεια μετατρέπεται σταδιακά σε κινητική 

καθώς το βέλος αφήνεται. 

 Το βέλος φτάνει στο μέγιστο ύψος όπου όλη η κινητική ενέργεια 

έγινε μέγιστη Δυναμική Βαρυτική Ενέργεια. 

 Η μέγιστη δυναμική ενέργεια θα μετατραπεί σε κινητική ενέργεια 

καθώς το βέλος πέφτει. 

 

 

Εμηχ = Κ + U 



Μορφές και Μετατροπές Ενέργειας 

 

Μορφές 

Η ενέργεια μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως: 

 Μηχανική    (Κινητική , Δυναμική) 

 Θερμική 

 Ηλεκτρική 

 Χημική 

 Πυρηνική 

 Ηχητική 

 Φωτεινή 

 Ενέργεια ακτινοβολίας 

 

Μετατροπές 

Π.χ.1  

Η χημική ενέργεια που περιέχουν οι τροφές, μεταφέρεται στους μύες 

και προκαλείται η κίνηση (κινητική ενέργεια). 

Π.χ.2  

Η χημική ενέργεια των ορυκτών καυσίμων μετατρέπεται σε θερμική 

και μετά σε ηλεκτρική σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Π.χ.3  

Η χημική ενέργεια που βρίσκεται στις μπαταρίες του φακού 

μετατρέπεται σε ηλεκτρική και έπειτα σε φωτεινή. 

 

Οι μετατροπές της ενέργειας γίνεται με τις μηχανές. 

  

                                        



Η ενέργεια ποτέ δεν παράγεται από το μηδέν και ποτέ δεν εξαφανίζεται. 

Μπορεί να μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη , ή να μεταφέρεται 

από ένα σώμα σε ένα άλλο. 

 

Ισχύς 

Είναι το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο γρήγορα παράγεται κάποιο 

έργο ή πόσο γρήγορα μετασχηματίζεται κάποια μορφή ενέργειας σε 

κάποια άλλη. 

 

Τύπος :                                       ή     

 

Μονάδες : Watt 

Μέγεθος : Μονόμετρο 

1 kW  = 1000 Watt 

1 MW = 1000000 Watt 

1 HP = 745,7 Watt     (Horse Power = ιπποδύναμη) 

Οι μηχανές ή οι κινητήρες που μετασχηματίζουν την ενέργεια από μια 

μορφή σε κάποια άλλη έχουν ισχύ. Όσο μεγαλύτερο το έργο που παράγουν 

ή όσο μικρότερος ο χρόνος για την παραγωγή του έργου τόσο πιο μεγάλη 

ισχύ έχουν.  

2 είδη ισχύος  

A. Στιγμιαία 

Pστιγμ.  =  
 

 
 = 
  

 
 = F 

 

 
 = F u 

 
B. Μέση 

 

 

 

1Watt  =  
      

   
 

P  =  
 

 
 P  =  

 

 
 

Pστιγμ = F u 

Pμεση.  =  
   

   
  



Απόδοση Μηχανής 

 

Κατά την μετατροπή μιας ενέργειας από μια μορφή σε μια άλλη 

έχουμε απώλεια ενέργειας υπό την μορφή θερμότητας. Άρα η 

χρήσιμη ενέργεια είναι πάντα μικρότερη από την προσφερόμενη. 

 

Για τον λόγο αυτό ορίστηκε ο συντελεστής απόδοσης των μηχανών 

και ορίζεται ως: 

 

Συντελεστής απόδοσης με ενέργειες. 

 

 

 

 

 

 

 

Συντελεστής απόδοσης με ισχύ. 

 

 

 

 

 

 

 

Και στις 2 περιπτώσεις ο συντελεστής απόδοσης είναι πάντα 

μικρότερος της μονάδας. 

n  =  
        

             
 *100% 

n  =  
        

             
 *100% 


