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Το βιβλίο μας

Α) Δομή-Φιλοσοφία
Το ανά χείρας σύγγραμμα αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της ομάδας φυσικών του φροντιστηρίου
«Ε.Δ.Στογιάννη» και απόσταγμα της πολυετούς τριβής τους με τα θέματα και τη διδασκαλία της Φυσικής
Κατεύθυνσης για την A τάξη του Γενικού Λυκείου.
Η δομή του εν λόγω βιβλίου βασίζεται ουσιαστικά στη δομή της παράδοσης ενός μαθήματος μέσα
στην τάξη. Κάθε κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τρεις κύριες ενότητες:
 Την ενότητα της θεωρίας όπου παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι σχετικές με το κεφάλαιο
έννοιες, τύποι, διαγράμματα και αποδείξεις. Η παρουσίαση γίνεται με έναν τρόπο απλό αλλά
ταυτόχρονα αρκούντως αναλυτικό ώστε να μπορεί ο κάθε μαθητής να χτίσει εκ του μηδενός την
απαιτούμενη γνώση που θα τον καταστήσει ικανό όχι μόνο να λύνει οποιοδήποτε είδος άσκησης
σχετικής με το κεφάλαιο αλλά και να κατανοήσει σε βάθος τα φυσικά φαινόμενα τα οποία το εν
λόγω κεφάλαιο πραγματεύεται.
 Την ενότητα των λυμένων ασκήσεων στην οποία παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις
των ασκήσεων του κεφαλαίου όπως επίσης και κάποιες ‘ειδικές’- επομένως εξόχως δύσκολες και
επικίνδυνες αν δεν τις έχει κανείς ξαναδεί-περιπτώσεις ασκήσεων το σύνολο των οποίων οφείλει να
γνωρίζει ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής.
 Την ενότητα των άλυτων ασκήσεων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες ασκήσεων που
δύναται να ζητηθούν σε σχέση με το εκάστοτε κεφάλαιο. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως σε αντίθεση
με τη συνήθη τακτική των φροντιστηριακών φυλλαδίων, η ομάδα μας αποφάσισε να προβεί σε μια
εξόχως εκτεταμένη συλλογή και συγγραφή ασκήσεων προς κάλυψη κάθε ενδεχομένου αλλά και κάθε
πιθανής απαίτησης. Έτσι, όχι μόνο φροντίσαμε να συμπεριλάβουμε κάθε δυνατό είδος άσκησης
σχετικής με το εκάστοτε κεφάλαιο αλλά ταυτόχρονα προσέξαμε ώστε να υπάρχει μια
διαστρωμάτωση, μια κλιμάκωση του βαθμού δυσκολίας των ασκήσεων κάθε κατηγορίας ώστε το
παρόν βιβλίο να μπορεί να φανεί πραγματικά χρήσιμο-αν όχι απαραίτητο-σε κάθε φάση εξοικείωσης
του μαθητή με την προς γνώση ύλη, από την πρώτη διστακτική γνωριμία μέχρι την εκτεταμένη
εξοικείωση και εμπειρία που αποκτά κανείς κατά το στάδιο των επαναλήψεων ενός κεφαλαίου. Με
άλλα λόγια φροντίσαμε ώστε οι ασκήσεις μας να έχουν το μέγιστο βαθμό ομαδοποίησης τόσο κατά
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είδος όσο και κατά βαθμό δυσκολίας ξεκινώντας από απλές εισαγωγικές ασκήσεις γνωριμίας με την
εκάστοτε κατηγορία και φτάνοντας σε πολύ απαιτητικά επίπεδα ανταποκρινόμενα σε μια πολύ
σκληρή και αυστηρή εξέταση. Με αυτό τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να
θωρακιστούν έναντι οποιασδήποτε πιθανής εξέτασης, γεγονός που αποτελεί βασικό ζητούμενο στο
ρευστό περιβάλλον ενός διαρκώς μεταλλασσόμενου και κυρίως αυστηροποιούμενου εκπαιδευτικού
και εξεταστικού συστήματος. Για αυτό και όπως μαρτυρά η βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος
του παρόντος βιβλίου, αντλήσαμε από ένα πλήθος πραγματικά αξιόπιστων πηγών που ποικίλουν από
τα βασικότερα και πλέον πετυχημένα εμπορικά βοηθήματα μέχρι τα πλέον ποιοτικά και
εκλεπτυσμένα διεθνή πανεπιστημιακά συγγράμματα καθώς επίσης και ένα μεγάλο πλήθος δικών μας
προσωπικών σημειώσεων σωρευμένων έπειτα από πολλά χρόνια διδασκαλίας του αντικειμένου της
λυκειακής Φυσικής.

Συνολικά θα λέγαμε ότι η φιλοσοφία του βιβλίου μας δεν είναι αυτή ενός τυπικού φροντιστηριακού
φυλλαδίου που έρχεται να παίξει έναν απλώς βοηθητικό-συμπληρωματικό ρόλο χρησιμοποιούμενο
παράλληλα με το σχολικό βιβλίο και κάποια εμπορικά βοηθήματα. Αντιθέτως επιχειρήσαμε να
δημιουργήσουμε ένα βασικό σύγγραμμα δηλαδή ένα σύγγραμμα που θα έχει τον κεντρικό ρόλο στη
μελέτη και εκπαίδευση του μαθητή. Ένα βιβλίο που χάρη στον εύληπτο τρόπο παρουσίασης των θεμάτων
και στην προσεκτική όσο και εκτεταμένη συλλογή ασκήσεων θα αποτελεί ένα ‘δάσκαλο στο σπίτι’ πάνω
στον οποίο θα μπορεί πράγματι να στηρίξει την προσπάθειά του ο μαθητής.

Β) Πώς να το διαβάσετε
Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν πολλοί σε σχέση με τη Φυσική είναι ότι πιστεύουν πως
πρόκειται για ένα μάθημα ‘πρακτικό’, στο οποίο αρκεί κανείς να αποστηθίζει κατηγορίες ασκήσεων και
τρικ επίλυσής τους. Πέρα όμως εκτός από το πρακτικό της ‘επίχρισμα’ η Φυσική είναι ένα μάθημα
βαθύτατα θεωρητικό υπό την έννοια ότι απαιτεί την τέλεια ισορροπία θεωρητικής και πρακτικής γνώσης
με μία όμως μικρή αλλά εξόχως σημαντική λεπτομέρεια: η θεωρητική γνώση προηγείται αναγκαστικά της
πρακτικής.
Πιο συγκεκριμένα το τυπικό λάθος των περισσότερων μαθητών είναι να ρίχνουν από την αρχή όλο
το βάρος τους στην επίΛύση των άλυτων ασκήσεων αγνοώντας ή διαβάζοντας βιαστικά και επιφανειακά
τη θεωρία (συνήθως αρκούνται να διαβάσουν μόνο τους τύπους).
Αυτό είναι και το μοιραίο σφάλμα τους καθώς, στην πραγματικότητα, η επίΛύση των ασκήσεων
Φυσικής (από ένα πρώτο εύκολο επίπεδο και πάνω) απαιτεί όχι απλώς το να γνωρίζεις καλά όλους τους
τύπους αλλά κυρίως να γνωρίζεις πότε και με ποιο τρόπο είναι σωστό να τους εφαρμόζεις και να τους
συνδυάζεις. Αυτό απαιτεί μια βαθειά κατανόηση της θεωρίας, ήτοι των φυσικών φαινομένων και των
μεγεθών που τα περιγράφουν αλλά και του τρόπου που το ένα φαινόμενο ή μέγεθος επηρεάζει το άλλο.

Φροντιστήρια Ε.Δ. Στογιάννης

v

Πρόκειται δε μια απαίτηση που χαρακτηρίζει ακόμα και τις θεωρητικά εύκολες εισαγωγικές ασκήσεις των
περισσοτέρων κεφαλαίων.
Η σειρά 1) Θεωρία 2) Λυμένες ασκήσεις και 3) Άλυτες ασκήσεις με την οποία αποφασίσαμε να
διαρθρώσουμε τις ενότητες κάθε κεφαλαίου δεν είναι λοιπόν τυχαία αλλά ουσιαστικά αντικατοπτρίζει και
τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μελετάται η Φυσική. Συμβουλεύουμε λοιπόν τους μαθητές μας να
χρησιμοποιήσουν το βιβλίο ως εξής:
 Να διαβάζουν προσεκτικά το κομμάτι της θεωρίας που αντιστοιχεί στην ύλη που τους παραδώσαμε
στο προηγούμενο μάθημα και στη δουλειά που περιμένουμε από αυτούς να μας φέρουν στο επόμενο
μάθημα.
 Να προχωρούν στο διάβασμα των αντίστοιχων λυμένων ασκήσεων (διαβάζοντας συνδυαστικά τις
λυμένες ασκήσεις που παρατίθενται στη σχετική ενότητα του βιβλίου μας όσο και αυτές που έχουν
πάρει λυμένες χειρόγραφα από το μάθημα). Κατά τη μελέτη των εν λόγω ασκήσεων θα πρέπει να
ανατρέχουν πίσω στις σελίδες της θεωρίας επιβεβαιώνοντας τους τύπους που βλέπουν να
χρησιμοποιούνται στις ασκήσεις. Τονίζουμε δε ότι το διάβασμα των λυμένων ασκήσεων δε σημαίνει
την αποστήθισή τους αλλά την κατανόηση του ‘λογικού σκελετού’ μιας άσκησης, δηλαδή την
κατανόηση της αλληλουχίας των βημάτων που γίνονται σε αυτή. Τι κάνω και γιατί το κάνω.
Επιπλέον-και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο- θα πρέπει αφού διαβάσουν και καταλάβουν μια
λυμένη άσκηση, να κρύψουν τη λύση της και να επιχειρήσουν να την λύσουν οι ίδιοι από την αρχή
σα να ήταν άλυτη (για εξοικονόμηση χρόνου μπορούν απλώς να γράψουν τους τύπους και τις
αντικαταστάσεις παραλείποντας τις τελικές πράξεις) διότι μόνο έτσι θα την κάνουν πράγματι κτήμα
τους. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να περάσει κανείς από την κατανόηση στην εμπέδωση, από
το να καταλαβαίνει απλώς τί διαβάζει στο να γνωρίζει να προβεί στα κατάλληλα βήματα όταν έπειτα
από καιρό βρεθεί αντιμέτωπος (και χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία και βοήθεια του καθηγητή του)
με μια παρόμοια άσκηση σε συνθήκες διαγωνίσματος ή εξετάσεων.
 Έχοντας ολοκληρώσει τα δύο προηγούμενα βήματα, να προχωρήσουν και στην προσπάθεια
επίΛύσης αντίστοιχων άλυτων ασκήσεων μπαίνοντας έτσι στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της
γνώσης τους.
Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να δείχνει επίπονη και χρονοβόρα. Όπως όμως έχει αποδειχθεί στην
πορεία των χρόνων και με τις περιπτώσεις απειράριθμων μαθητών που πέρασαν από τα χέρια μας, είναι η
μόνη διαδικασία που εγγυάται αποτελέσματα.
Ιδιαίτερα δε στην περίπτωση της Φυσικής Α Λυκείου η παραπάνω διαδικασία είναι μονόδρομος
δεδομένου ότι σε αυτή την τάξη οι μαθητές έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με το ‘πραγματικό’,
μαθηματικοποιημένο πρόσωπο της Φυσικής, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ομαλή, δίχως
δημιουργία κενών, είσοδό τους σε έναν νέο τρόπο κατανόησης της Φυσικής. Αυτό ο νέος τρόπος
κατανόησης απαιτεί λοιπόν και έναν νέο τρόπο μελέτης όπως τον παρουσιάζουμε πιο πάνω.
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διαβάσματος.

Με την ευχή για βέλτιστα αποτελέσματα
Μάρτιος 2015, Αθήνα,
Οι συγγραφείς
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Η Φυσική στο Χρόνο
Ο κλάδος της Φυσικής έλκει το όνομά του από τη λέξη «φύσις», γεγονός που ήδη μαρτυρά το
αντικείμενο έρευνας του εν λόγω κλάδου. Κατά την ελληνική αρχαιότητα ο Άνθρωπος τοποθετείται για
πρώτη φορά στο κέντρο του Σύμπαντος και από αυτή του την κεντρική πλέον θέση αρχίζει να παρατηρεί
ό,τι εκτείνεται γύρω του. Με άλλα λόγια η τοποθέτησή του στο κέντρο του Κόσμου ισοδυναμεί με την
από μέρους του υιοθέτηση του ρόλου του παρατηρητή. Αυτή η λειτουργία κατά τον Edmund Husserl
εκκινεί ως ένας θαυμασμός (ο Husserl αποκαλεί αυτή τη λειτουργία «θαυμάζειν») απέναντι στον τρόπο με
τον οποίο τα πράγματα του Κόσμου φανερώνονται στον Άνθρωπο-παρατηρητή. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο
ότι σύμφωνα με μια ετυμολογική ερμηνεία η λέξη «κόσμος» έχει την ίδια ρίζα με το ρήμα «κοσμώ» ενώ
κατά μιαν άλλη ερμηνεία συνδέεται με το λατινικό «censeo» που σημαίνει «τιμώ» και επομένως ανάγεται
στον τύπο «κόν-σμος» συνεπώς με την έννοια «αρμονική διευθέτηση». Έχουμε λοιπόν ένα θαυμασμό που
εκδηλώνεται με τρόπο σοβαρό (τιμητικό) προς την ομορφιά της Φύσης, μια ομορφιά που συνδέεται με
την αρμονία. Η πίστη στην ευταξία του Κόσμου-μια πίστη ενδεχομένως προερχόμενη από την ανάγκη του
Ανθρώπου να πιστέψει ότι τα πράγματα γύρω του είναι ελέγξιμα, επομένως επιδεκτικά στον ανθρώπινο
έλεγχο-είναι τόσο παλαιά όσο και η Θρησκεία. Με τους αρχαίους Έλληνες ωστόσο αυτή η πίστη
υποβάλλεται στον έλεγχο της Λογικής και μέσα από την τέχνη του επιχειρήματος μορφοποιείται σταδιακά
στη Φιλοσοφία.
Αν πάντως η θεωρητική ενατένιση του Κόσμου έπρεπε να περιμένει μέχρι την ελληνική αρχαιότητα
για να φτάσει σε μια πρώτη κορύφωση, μια άλλη μέριμνα, αυτή της πρακτικής παρατήρησης του Κόσμου
και ειδικότερα των ουράνιων σωμάτων, η Αστρονομία, ήταν ήδη ευρέως διαδεδομένη εκκινώντας από
τους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας και από εκεί στη Αίγυπτο για να φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Τα
δύο βασικά συστατικά της επιστήμης που αποκαλούμε Φυσική-η Λογική και η Παρατήρηση-είναι
παρόντα σχεδόν από την αρχή της προσπάθειας για μια οργανωμένη καταγραφή του Κόσμου.
Στην Ιωνία (σημερινή Μικρά Ασία) οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι του 6ου αιώνα π.Χ. γράφουν τα
πρώτα συγγράμματα μελέτης και περιγραφής του Κόσμου, της δομής αλλά και της γέννησής του. Ο
Θαλής ο Μιλήσιος διατυπώνει την άποψη ότι το νερό είναι η αρχή όλων των πραγμάτων (άποψη που
τουλάχιστον ως προς τους γήινους έμβιους οργανισμούς επιβεβαιώνεται από τις σύγχρονες έρευνες
βιολόγων και παλαιοντολόγων) και ότι η γη, εν αντιθέσει προς όλα τα υπόλοιπα σώματα δεν πέφτει
επειδή επιπλέει στο νερό (σήμερα οι γεωλόγοι μας μιλούν για λιθοσφαιρικές πλάκες που επιπλέουν στο
μάγμα). Ο Θαλής δεν αρκείται στη διατύπωση κοσμολογικών υποθέσεων αλλά συνδυάζει την έρευνά του
με το στοιχείο της παρατήρησης, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να προβλέψει την έκλειψη ηλίου
κατά την 28η Μαΐου του 585 π.Χ.
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Κεφάλαιο 1
Ύλη και κίνηση

Σημειακό αντικείμενο ή υλικό σημείο ονομάζεται το αντικείμενο του οποίου οι διαστάσεις μπορούν να
θεωρηθούν ασήμαντες, δηλαδή είναι ένα σώμα με μάζα αλλά αμελητέες διαστάσεις.
Ένα σώμα αλλάζει θέση ως προς κάποιο σημείο αναφοράς, το οποίο θεωρείται κατά συνθήκηακίνητο.

1.1.

Συστήματα αναφοράς
Για να κάνουμε τη μαθηματική περιγραφή της κίνησης ενός αντικειμένου χρειαζόμαστε μια

μεθοδολογία για την περιγραφή της θέσης του αντικειμένου στο χώρο. Για να το κάνουμε αυτό
χρησιμοποιούμε συντεταγμένες. Ένα σημείο που κείται πάνω σε μια γραμμή περιγράφεται από μια
συντεταγμένη (1-D). Ένα σημείο που κείται πάνω σε ένα επίπεδο περιγράφεται με δύο συντεταγμένες (2D), και ένα σημείο που κείται στο χώρο με τρεις συντεταγμένες (3-D).
Ένα βολικό σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιούμε συχνά είναι το καρτεσιανό σύστημα
συντεταγμένων ή ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων.
Τροχιά ενός κινητού ονομάζουμε το σύνολο των διαδοχικών θέσεων από τις οποίες περνά το κινητό
κατά την κίνηση του. Αν η τροχιά είναι ευθεία η κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη, αν η τροχιά είναι
καμπύλη, τότε η κίνηση ονομάζεται καμπυλόγραμμη και ειδικότερα αν η τροχιά είναι τόξο κύκλου, η
κίνηση ονομάζεται κυκλική.

Φροντιστήρια Ε.Δ. Στογιάννης
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Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
i. Η κλίση στα διαγράμματα υ-t (εφθ), δίνει την αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης.
ii. Η κλίση στο διάγραμμα x-t (εφθ), δίνει την αλγεβρική τιμή της στιγμιαίας ταχύτητας.
iii. Το εμβαδό του τραπεζίου ή τριγώνου στο διάγραμμα υ-t, δίνει τη μετατόπιση Δx.
iv. Το εμβαδό του ορθογωνίου παραλληλογράμμου στο διάγραμμα α-t, δίνει τη μεταβολή της ταχύτητας Δυ.

Ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
i. Η κλίση στο διάγραμμα υ-t (εφθ), δίνει την αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης .
ii. Η κλίση (εφθ) στο διάγραμμα x-t, δίνει την τιμή της στιγμιαίας ταχύτητας.
iii. Το εμβαδό στο διάγραμμα υ-t, δίνει τη μετατόπιση Δx.
iv. Το εμβαδό στo διάγραμμα α-t, δίνει τη μεταβολή της ταχύτητας Δυ (αλγεβρική τιμή).
v.

tstop , είναι ο χρόνος που κάνει το κινητό μέχρι να σταματήσει και xstop , είναι η θέση που θα έχει όταν
σταματήσει.

Λυμένες ασκήσεις
1. Δίνεται το διάγραμμα x-t. Να γίνει το διάγραμμα υ-t
x(m)

6

4

2

0

2

4

6

8

t(s)

Λύση
i. t (0  2) s : E.O.K.

   ή  

x
6 m  2m
 
 2m
s
t
2s  0s

ii. t (2  6) s : ακινησία υ=0
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υ(m/s)

iii. t (6  8) s : Ε.Ο.Κ.

     

x 0m  6m

   3 m
s
t 8s  6s

2

0
2

4

6

8

-3

υ(m/s)

2. Δίνεται το διάγραμμα υ-t.

20

Αν x0  100m να γίνει το διάγραμμα x-t.

0
5

10

15

t(s)

-10

Λύση

t (0  5)s  E.O.K .

x1  E ί  (10)  5  50m  x1  x0  50  x1  100  50  x1  50m

t (5 10)s   ί x2  0 άρα: x2  x1  0  x2  x1  50m
t (10  15)s  E.O.K

x(m)

x3  E  (20)  5  100m

x3  x2  100  x3  50  100  x3  150m

150

100

Σημείωση:
Εδώ λάβαμε υπόψη ότι η τελική θέση κάθε

50

κίνησης, είναι η αρχή της επόμενης.
0

5

10

15

t(s)

t(s)
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1.8.

Άλυτες ασκήσεις

1.8.1. Ερωτήσεις

Διάστημα - μετατόπιση
Ερωτήσεις κλειστού τύπου
1. Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ο οποίος ταυτίζεται με τον άξονα x'Οx. Ποια
από τις επόμενες προτάσεις είναι η σωστή;
Όταν λέμε ότι η θέση του αντικειμένου είναι η x1 = -2m, αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο:
α. βρίσκεται δεξιά από το σημείο Ο και απέχει από αυτό απόσταση 2 m.
β. βρίσκεται αριστερά από το σημείο Ο και κινείται προς αυτό.
γ. κινείται προς τ' αριστερά.
δ. βρίσκεται αριστερά από το σημείο Ο και απέχει από αυτό απόσταση 2 m.

2. Ένα μικρό σώμα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και μετακινείται από αρχική θέση Α (x1 = -2 m) σε
τελική θέση Β (x2 = +6 m). Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
Η απόσταση μεταξύ των θέσεων Α και Β ισούται με:
α. 2m

β. 4m

γ. 6m

δ. 8m

3. Δύο υλικά σημεία (1) και (2) κινούνται στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο που ταυτίζεται με τον άξονα
x'Οx, βρίσκονται αριστερά και δεξιά του σημείου Ο και απέχουν μεταξύ τους απόσταση d =7 m. Ποια
από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
Αν το υλικό σημείο (1) βρίσκεται στη θέση x1 = -3 m, τότε το υλικό σημείο (2) βρίσκεται στη θέση:
α. x2 = +4m

β. x2 = +10m

γ. x2 = -4m

δ. x2 = -10m

4. Μικρό σώμα που κινείται στο επίπεδο βρίσκεται στη θέση (4 m, 3 m). Ποια από τις παρακάτω
προτάσεις είναι η σωστή;
H απόσταση του μικρού σώματος από την αρχή Ο(x = 0) του συστήματος αξόνων xOy ισούται με:
α. 4m

β. 7m

γ. 1m

δ. 5m
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65. Σε μια ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η κλίση της καμπύλης στη γραφική παράσταση (x−t):
α. Εκφράζει τη μέση ταχύτητα.
β. Εκφράζει τη στιγμιαία ταχύτητα.
γ. Αυξάνεται ή μειώνεται.
δ. Είναι σταθερή για κάθε σημείο της καμπύλης.
Ποιες από τις προηγούμενες προτάσεις είναι σωστές;

Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου
66. Ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο που
ταυτίζεται με τον άξονα x'Οx και μεταβάλλει με σταθερό ρυθμό
την αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του, όπως φαίνεται στο
διπλανό διάγραμμα.

α. Ποιο από τα επόμενα τρία σχήματα είναι το σωστό; Να
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

β. Το μέτρο της επιτάχυνσης του αγωνιστικού αυτοκινήτου είναι ίσο με:
i.

40
t1

ii.

30
t1

iii.

20
t1

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Κεφάλαιο 2
Σκοπός της κλασσικής μηχανικής είναι η σύνδεση της κίνησης ενός σώματος με τις δυνάμεις που δρουν
επάνω του.

Η έννοια της δύναμης (F)

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να μεταβάλλει την κατάσταση ενός σώματος. Για να ασκηθεί
δύναμη σε ένα σώμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός άλλου σώματος. Άρα η δύναμη είναι
το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης δύο σωμάτων.
Η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος, επομένως για τον προσδιορισμό της πρέπει να είναι γνωστά
το μέτρο, η κατεύθυνση (διεύθυνση & φορά) καθώς και το σημείο εφαρμογής. Ο συμβολισμός της γίνεται
με το F και η μονάδα της στο S.I είναι το 1N (Newton).
Οι θεμελιώδης δυνάμεις στη φύση είναι:
 Βαρυτική (ανάμεσα σε σώματα που έχουν μάζα).
 Ηλεκτρομαγνητική (ανάμεσα σε ακίνητα ή κινούμενα φορτία).
 Ισχυρή ή πυρηνική (ανάμεσα σε στοιχειώδη σωμάτια).
 Ασθενής πυρηνική (στην οποία οφείλεται η ραδιενέργεια).

Δύναμη μπορεί να ασκηθεί όταν τα δύο σώματα βρίσκονται σε επαφή ή όταν δε βρίσκονται. Έτσι
έχουμε τις δυνάμεις εξ επαφής (a, b, c) και τις δυνάμεις εξ αποστάσεως (d, e, f). Παραδείγματα αυτών
των δυνάμεων απεικονίζονται στο ακόλουθο σχήμα.
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Μεθοδολογία - λυμένες ασκήσεις

Δυναμική σε μία διάσταση
1. Νόμος Hooke:
Οι ελαστικές παραμορφώσεις που προκαλούνται σε ένα σώμα
είναι ανάλογες με τις δυνάμεις που τις προκαλούν.

F  k
όπου: k: η σταθερά του ελατηρίου

i.



Εκφράζει τη σκληρότητα του ελατηρίου



Μονάδα μέτρησης  S.I. :1

N
m

Η κλίση της γραφικής παράστασης είναι ίση με τη σταθερά του
ελατηρίου:   k .

ii.

Το γραμμοσκιασμένο εμβαδόν του τριγώνου είναι ίσο με το
έργο της δύναμης F και είναι

η δυναμική ενέργεια

1
2

παραμόρφωσης του ελατηρίου U   k  

2

(θα αναλυθεί

σε άλλο κεφάλαιο).
2. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πως ασκούνται οι δυνάμεις μεταξύ των σωμάτων.
i.

Τρίτος νόμος του Newton: Όταν ένα σώμα Σ ασκεί δύναμη σε ένα σώμα Β, τότε το Β ασκεί στο Α
δύναμη αντίθετη της πρώτης (δηλαδή ίσου μέτρου – αντίθετης φοράς) (θα αναλυθεί στο επόμενο
κεφάλαιο).

ii.

Ένα τεντωμένο νήμα ασκεί δύναμη ελκτική (τάση νήματος) προς το σημείο εξάρτησης του
νήματος.

Το νήμα δέχεται: Τ΄2 αντίδραση της Τ2
και Τ΄1 αντίδραση της Τ1
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Άλυτες ασκήσεις

2.7.1. Ερωτήσεις

Συγγραμικές δυνάμεις – 1ος , 2ος νόμος του Νεύτωνα.
Ερωτήσεις κλειστού τύπου
1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
α. H δύναμη είναι μονόμετρο μέγεθος.
β. H δύναμη είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο σωμάτων.
γ. Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση σ' ένα σώμα.
δ. Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στην κινητική κατάσταση ενός σώματος.



2. Μια δύναμη F ασκείται σ' ένα σώμα προκαλώντας σε αυτό ελαστική παραμόρφωση. Ποια από τις
παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
Ελαστική παραμόρφωση σημαίνει ότι:
α. το μέγεθος της παραμόρφωσης δεν εξαρτάται από το μέτρο της δύναμης.
β. η παραμόρφωση θα παραμείνει η ίδια αν μηδενιστεί η δύναμη.
γ. η παραμόρφωση θα ελαττωθεί αλλά δε θα μηδενιστεί αν πάψει να ενεργεί η δύναμη.
δ. το σώμα θα επανέλθει στην αρχική του μορφή μόλις πάψει να ενεργεί σε αυτό η δύναμη.

3. Διαθέτουμε ένα ελατήριο με τη βοήθεια του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε τα βάρη διαφόρων
σωμάτων. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
α. Η αρχή μέτρησης μιας δύναμης με τη βοήθεια του ελατηρίου βασίζεται στην ελαστική
παραμόρφωση που αυτή προκαλεί.
β. H επιμήκυνση του ελατηρίου δεν εξαρτάται από το βάρος του σώματος που κρεμάμε σε αυτό.
γ. Αν κρεμάσουμε διπλάσιο βάρος, τότε προκαλείται διπλάσια επιμήκυνση στο ελατήριο.
δ. Αν βαθμολογήσουμε το ελατήριο που διαθέτουμε με τη βοήθεια σωμάτων γνωστών βαρών, θα
έχουμε κατασκευάσει ένα δυναμόμετρο.

Κεφάλαιο 3

Τρίτος Νόμος του Newton
(ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ)

Εάν δύο σώματα αλληλεπιδρούν, τότε η δύναμη που ασκεί το σώμα 2 πάνω στο σώμα 1 έχει το
ίδιο μέτρο αλλά αντίθετη κατεύθυνση από ότι η δύναμη που ασκεί το σώμα 1 πάνω στο σώμα 2.
Δηλαδή F12

F21 .

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό οι δυνάμεις πάντοτε εμφανίζονται κατά ζεύγη ή ότι δε μπορεί να
υπάρξει μεμονωμένη δύναμη. Ονομάζουμε τη δύναμη που ασκεί το σώμα 1 πάνω στο σώμα 2 δράση
ενώ τη δύναμη που ασκεί το σώμα 2 στο σώμα 1 την ονομάζουμε αντίδραση. Πάντοτε η δράση και η
αντίδραση δρουν σε διαφορετικά σώματα όπως απεικονίζεται και στα ακόλουθα σχήματα.
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1ο είδος Ασκήσεων: Σύνθεση Ομοεπίπεδων Δυνάμεων

1. Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο
α) μέτρο συνισταμένης: F  F1  F2  2  F1  F2   , όπου 
2

2

η γωνία μεταξύ των διανυσμάτων των δυνάμεων.
β) διεύθυνση συνισταμένης:  

 

F2  
ή
F1  F2  

F1  
.
F2  F1  


Αν φ=0: F  F1  F2 ,   0 δυνάμεις συγγραμμικές, ομόρροπες


Αν φ=180ο : F  F1  F2 ,   0 ή   180 , δυνάμεις

συγγραμμικές, αντίρροπες.
Αν φ=90ο : F  F1  F2 ,  
2

2

F2
, δυνάμεις κάθετες.
F1

2. Σύνθεση πολλών ομοεπίπεδων δυνάμεων
Προτιμούμε τη μέθοδο ανάΛύσης σε κάθετους άξονες. Αναλύουμε όλες τις δυνάμεις σ’ αυτούς τους
άξονες, βρίσκουμε τη συνισταμένη Fx στον x x άξονα, Fy στον yy άξονα και τέλος
2
2
συνθέτουμε τις δύο κάθετες: F  Fx  Fy ,  

Fy
Fx

Λυμένες ασκήσεις
1. Να υπολογίσετε τη συνισταμένη δυνάμεων των F1 και F2 με ίσα μέτρα F1  F2  10N που

σχηματίζουν γωνία   120 .





1
2



Δίνονται: 120  60   , 120  60 

3
2
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3.6.

Άλυτες ασκήσεις

3.6.1. Ερωτήσεις
Δράση- Αντίδραση και Ισορροπία
Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου

Ο

1. Τα σώματα Σ1 και Σ2 του σχήματος έχουν μάζες m1 = 2kg και m2 = 3 kg
αντίστοιχα. Αν τα σχοινιά είναι αβαρή, να βρείτετις δυνάμεις 1 και  .
Δίνεται: g = 10 m/s2.

T
Σ1

T1
Σ2

2. Στο διπλανό σχήμα το σώμα Σ έχει μάζα m1 = 20 kg και τοσχοινί m2 = 2 kg. Αν
στο ελεύθερο άκρο του σχοινιού ασκήσουμε κατακόρυφη δύναμη μέτρου F = 242

F

Ν, να βρείτε:
i. τη δύναμη που ασκεί το σχοινί στο σώμα,
ii. τη δύναμη που ασκεί το σώμα στο σχοινί.

Σ

3. 'Ενα σώμα Σ έχει μάζα m1 = 10 kg και ισορροπεί πάνω σε οριζόντιοέδαφος. Στο
σώμα δένουμε ένα σχοινί μάζας m2 = 2 kg, στο άλλο άκρο του οποίου ασκούμε
F

σταθερή κατακόρυφη δύναμη F .
Να βρείτε τη δύναμη F ώστε:
i. το σώμα να αποσπασθεί από το έδαφος,
ii. το σώμα να κινείται προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 2 m/s,

Σ

iii. το σώμα να κινείται προς τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2 m/s2.
Δίνεται: g = 10 m/s2.

4. Νεαρός βρίσκεται πάνω στην ακίνητη βάρκα και με τη βοήθεια του σχοινιού προσπαθεί να τη φέρει
κοντά στον κάβο. Ο νεαρός, μέσω του σχοινιού, ασκεί τη δύναμη F στον κάβο, οπότε, σύμφωνα με
τον νόμο δράσης - αντίδρασης, και ο κάβος θα ασκεί στον νεαρό μια αντίθετη δύναμη F΄ . Αφού οι
δυνάμεις F κατ F΄ είναι αντίθετες, γιατί η βάρκα δεν ισορροπεί, αλλά κινείται προς την προκυμαία;
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9. Στα άκρα ενός αβαρούς σχοινιού, που περνά από μια
ακίνητη τροχαλία, κρεμάμε σώματα με μάζες m1=m2=500g,
που αρχικά βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Αν πάνω
στο σώμα μάζας m2 τοποθετήσουμε σώμα μάζας m = 10 g,

m

να βρεθούν:
α. οι επιταχύνσεις των σωμάτων με μάζες ml και m2,

s

m1 m2

β. πόσο απέχουν τα δύο σώματα μετά από χρόνο t=2s,
γ. οι ταχύτητες των σωμάτων τη στιγμή εκείνη.
Δίνεται: g = 10 m/s2.

10. Να βρεθούν οι επιταχύνσεις των σωμάτων του
Α

σχήματος, αν m1 = 10 kg και m2 = 2 kg. Οι μάζες των
τροχαλιών και των σχοινιών θεωρούνται ασήμαντες και

m1

τριβές δεν υπάρχουν. Δίνεται: g = 10 m/s .
2

m2

11. Να βρεθούν οι επιταχύνσεις των σωμάτων του διπλανού
σχήματος, αν m1 = 10 kg, m2 = 8 kg και οι μάζες των
τροχαλιών και των σχοινιών θεωρηθούν ασήμαντες.
Τριβές δεν υπάρχουν.
Δίνεται: g = 10 m/s2.

m1

m2
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56. Να βρείτε την επιτάχυνση του συστήματος των σωμάτων Σ1 και Σ2 του σχήματος όταν m1 = 1 kg,
m2 = 2 kg, F = 40 N, o συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του Σ1 και του επιπέδου είναι μ1 = 0,2
και μεταξύ του Σ1 και του Σ2 είναι μ2 = 0,1.
Δίνεται: g = 10 m/s2.

Σ2

F

Σ1

57. Κιβώτιο μάζας m = 120 kg σύρεται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε οριζόντιο έδαφος από δύναμη
μέτρου F = 100 Ν, η οποία σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ = 30°. Να βρεθεί ο
συντελεστής της τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του εδάφους.
Δίνεται: g = 10 m/s2.

58. Αν η μάζα του κύβου του διπλανού σχήματος είναι m = 5 kg και ο
συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ του κύβου και του τοίχου είναι μσ = 0,5,
να βρείτε την ελάχιστη τιμή της οριζόντιας δύναμης F , που είναι κάθετη
στον τοίχο, ώστε ο κύβος να παραμένει ακίνητος.
Δίνεται: g = 10 m/s2.

59. Μαθητής κρατά βιβλίο μάζας m = 2 kg σε κατακόρυφη θέση,
πιέζοντάς το ανάμεσα στις παλάμες του με δύναμη οριζόντια, έτσι
που να μην πέφτει. Αν η ελάχιστη δύναμη που πρέπει να ασκεί κάθε
παλάμη ώστε να μην πέφτει το βιβλίο έχει μέτρο F = 100 Ν, να
βρείτε τον συντελεστή στατικής τριβής μεταξύ βιβλίου και παλάμης.
Δίνεται: g = 10 m/s2.

Κεφάλαιο 4
Έργο δύναμης
4.1.

Έργο σταθερής δύναμης
Θεωρούμε ότι ένα σώμα μετατοπίζεται ευθύγραμμα κατά x υπό την επίδραση της δύναμης F, η οποία

σχηματίζει γωνία θ με το x, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

Ορίζουμε ότι το έργο σταθερής δύναμης ισούται με το γινόμενο της συνιστώσας της δύναμης πάνω
στη διεύθυνση της μετατόπισης επί το μέτρο της μετατόπισης. Έτσι το έργο σταθερής δύναμης δίνεται
από τη σχέση:

W   F   x
Η δύναμη παράγει έργο ή έχει έργο όταν:


Το σώμα μετατοπιστεί στην ίδια φορά με τη φορά της δύναμης και



Η δύναμη έχει μη μηδενική συνιστώσα στη διεύθυνση της μετατόπισης.
Το έργο είναι μονόμετρη ποσότητα και οι μονάδες του είναι δύναμη πολλαπλασιασμένη επί μήκος.

Έτσι στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) η μονάδα του έργου είναι N m που ονομάζεται Joule (J).

Φροντιστήρια Ε.Δ. Στογιάννης
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1ο Είδος ασκήσεων: Έργο – Ενέργεια - Διατήρηση ενέργειας
1. Έργο σταθερής δύναμης

W  F  x  
όπου F, το μέτρο της δύναμης, Δx το μέτρο της μετατόπισης, φ η γωνία που σχηματίζουν τα
διανύσματα της δύναμης και της μετατόπισης.

2. Το έργο του βάρους μπορούμε να το υπολογίσουμε:
i.

W  m  g  y , όπου Δy η κατακόρυφη μετατόπιση
του σημείου εφαρμογής του βάρους. Το πρόσημο (+) ισχύει
για κάθοδο, το (-) για άνοδο.

ii.

Ειδικά στο κεκλιμένο επίπεδο, μπορούμε να υπολογίσουμε
το έργο του βάρους από το έργο της συνιστώσας του βάρους
στον άξονα του κεκλιμένου επιπέδου.

WB  WBx  m  g   x
Το πρόσημο (+) ισχύει για κάθοδο, το (-) για άνοδο.

iii.

Επειδή το βάρος είναι συντηρητική δύναμη, το έργο του βάρους υπολογίζεται από το αντίθετο
της μεταβολής της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας : WB  U  U  U ( Το έργο του
βάρους δεν εξαρτάται από τη διαδρομή αλλά μόνο από την αρχική και την τελική θέση)
Παρατήρηση: Η σχέση W  U ισχύει για το έργο κάθε συντηρητικής δύναμης.

3. Το έργο της τριβής ολίσθησης υπολογίζεται (αν είναι σταθερή):

WT  T  x  180   x   1  WT   x
Το έργο της τριβής είναι αρνητικό διότι η τριβή αντιτίθεται στην
κίνηση του σώματος και εκφράζει το ποσό της ενέργειας που
μεταφέρεται στο περιβάλλον με τη μορφή θερμότητας: Q  WT .
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4.9.

Άλυτες ασκήσεις

4.9.1. Ερωτήσεις

Έργο δύναμης
Ερωτήσεις κλειστού τύπου
1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
Το έργο μιας δύναμης:
α. είναι διανυσματικό μέγεθος.
β. εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σ' ένα άλλο ή μετατρέπεται από μια μορφή
σε μια άλλη μέσω της δύναμης αυτής.
γ. έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. το 1N.
δ. είναι μηδέν όταν το σώμα στο οποίο ασκείται η δύναμη είναι ακίνητο.



2. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα σώμα που δέχεται σταθερή δύναμη F , της οποίας


το σημείο εφαρμογής μετατοπίζεται κατά  x . Ποια από τις επόμενες προτάσεις

m

F

είναι η σωστή;




Το έργο της δύναμης F για τη μετατόπιση  x υπολογίζεται από τη σχέση:
β) WF  F  x

α. WF  F  x

1
2

γ. WF  F  x

δ. WF 

F
x



3. Μια σταθερή δύναμη F ασκείται σ' ένα σώμα το οποίο κινείται ευθύγραμμα χωρίς να αλλάζει η
κατεύθυνση κίνησής του. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
α. Αν η δύναμη έχει αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση της κίνησης, τότε το έργο της είναι
αρνητικό.
β. Αν η δύναμη έχει κατεύθυνση ίδια με την κατεύθυνση της κίνησης, τότε το έργο της για


μετατόπιση  x υπολογίζεται από τον τύπο WF 

F  x
.
2

γ. Αν η δύναμη είναι κάθετη στην ταχύτητα του σώματος, τότε το έργο της ισούται με μηδέν.
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