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Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα μάθουμε:

o Να διακρίνουμε πότε ένα σώμα έχει δυναμική και πότε 
κινητική ενέργεια

o Να υπολογίζουμε την κινητική και τη βαρυτική δυναμική 
ενέργεια ενός σώματος

o Να συγκρίνουμε τις τιμές της δυναμικής και της κινητικής 
ενέργειας που έχει ένα σώμα σε σχέση με τη θέση του.









Η Κινητική Ενέργεια ενός σώματος δίνεται από τη 
σχέση:

Κ=½mυ2

▪ Μονάδα μέτρησης της 
κινητικής ενέργειας στο S.I.
Είναι το 1 Joule

▪ 1 Joule=1 Newton*1 meter

▪ Όταν ένα σώμα κινείται, έχει 
ενέργεια την οποία ονομάζουμε 
κινητική. Η κινητική ενέργεια 
είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος 
και εξαρτάται από τη μάζα του 
σώματος και την ταχύτητά του.



Παρατηρήσεις στην κινητική ενέργεια

o Η κινητική ενέργεια ενός σώματος δεν μπορεί να είναι αρνητική. 
Μπορεί να είναι είτε θετική, είτε μηδενική. Αντίθετα με την 
ταχύτητα ενός σώματος που ανάλογα με τον ημιάξονα στον οποίο 
κινείται μπορεί να έχει θετική ή αρνητική τιμή.

o Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εκφράζεται με το παραγόμενο 
έργο της συνισταμένης δύναμης που ασκήθηκε σε ένα ακίνητο σώμα 
για να το θέσει σε κίνηση, συνεπώς μπορούμε να γράψουμε :             
Κ=½mυ2 =Wολ

o Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εκφράζεται με το 
καταναλισκόμενο έργο της συνισταμένης δύναμης που ασκήθηκε σε 
ένα κινούμενο σώμα για να το σταματήσει. Το έργο της 
συνισταμένης δύναμης που σταματά το σώμα είναι καταναλισκόμενο 
(αρνητικό), γιατί η δύναμη είναι αντίθετης κατεύθυνσης με τη 
μετατόπιση. Συνεπώς, μπορούμε να γράψουμε: Κ=½mυ2 =-Wολ









Δυναμική Ενέργεια

o Ένα σώμα μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια, ως αποτέλεσμα της 
θέσης του. Δυναμική (πιο ορθά δυνητική) ενέργεια ονομάζεται η 
ενέργεια που είναι αποθηκευμένη σε ένα σώμα λόγω της θέσης 
που αυτό κατέχει.

o Η Δυναμική ενέργεια έχει δύο μορφές:

✓ Βαρυτική

✓Ελαστική (λόγω ελαστικών παραμορφώσεων)



Η Δυναμική Βαρυτική Ενέργεια ενός σώματος δίνεται 
από τη σχέση:

U= mgh
▪ Μονάδα μέτρησης της 

Βαρυτικής Δυναμικής 
Ενέργειας στο S.I. είναι το 
1 Joule

▪ 1 Joule=1 Newton*1 meter

▪ Η δυναμική βαρυτική ενέργεια 
ενός σώματος είναι ίση με το έργο 
της δύναμης που καταναλώνεται 
για να έρθει το σώμα μάζας m σε 
ύψος h, αργά, με σταθερή 
ταχύτητα, πάνω από μια οριζόντια 
επιφάνεια που θεωρούμε ως 
επίπεδο αναφοράς (U=0 Joule)



Παρατηρήσεις στη δυναμική βαρυτική ενέργεια 

o Η δυναμική βαρυτική ενέργεια εξαρτάται από το επίπεδο αναφοράς (επίπεδο 
μηδενικής δυναμικής ενέργειας) ως προς το οποίο υπολογίζεται το ύψος h.

o Η δυναμική βαρυτική ενέργεια δεν εξαρτάται από τη διαδρομή που 
ακολούθησε το σώμα σε ένα δεδομένο ύψος, γιατί το έργο του βάρους είναι 
ανεξάρτητο της διαδρομής.

o Η μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργεια ΔU ενός σώματος, από μια θέση 
(1) ύψους h1, σε μια άλλη θέση (2) ύψους h2, δεν εξαρτάται από το επίπεδο 
αναφοράς. Εξαρτάται μόνο από την κατακόρυφη απόσταση των δύο θέσεων 
ΔU=mgΔh

o Ένα σώμα έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια όταν αλληλεπιδρά με ένα άλλο 
σώμα όπως η Γη. Το διαστημόπλοιο Voyager 1, που ταξιδεύει εκτός ηλιακού 
συστήματος και απέχει πολύ από κάποιο πλανητικό σώμα, δεν έχει βαρυτική
δυναμική ενέργεια, έχει όμως κινητική!

o ΓΕΝΙΚΑ, ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΒΑΡΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ



Ελαστική Δυναμική Ενέργεια

o Κατά τη συσπείρωση ενός ελατηρίου, το τέντωμα ενός τόξουή
την παραμόρφωση μιας ελαστικής μπάλας, καταβάλλεται 
προσπάθεια με την άσκηση δύναμης και καταναλώνεται έργο

o Το έργο αυτό εκφράζει την ενέργεια που αποθηκεύτηκε στο 
σώμα υπό τη μορφή ελαστικής δυναμικής ενέργειας. Τα 
σώματα αυτά παραμορφώνονται ελαστικά, δηλαδή όταν πάψει 
η επίδραση της δύναμης που τα παραμόρφωσε, επανέρχονται 
στο αρχικό τους σχήμα.

o ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑ ΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ή ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ.



Παρατηρήσεις στη δυναμική ενέργεια:

o Δυναμική ενέργεια έχουν τα ηλεκτρόνια που κινούνται γύρω 
από τον πυρήνα του ατόμου, λόγω της ελκτικής ηλεκτρικής 
δύναμης με την οποία αλληλεπιδρούν με αυτόν.

o Δυναμική ενέργεια έχουν οι πλανήτες που περιφέρονται γύρω 
από τον Ήλιο, λόγω της ελκτικής βαρυτικής δύναμης με την 
οποία αλληλεπιδρούν μαζί του.

o Γενικά δυναμική ενέργεια έχει κάθε σύστημα σωμάτων που 
αλληλεπιδρούν με δυνάμεις βαρυτικές, ηλεκτρικές, ελαστικές 
και άλλες. Οι δυνάμεις αυτές λέγονται συντηρητικές ή 
διατηρητικές.


























