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κεφάλαιο 4

στόχοι

Όταν ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Να δώσετε τον ορισμό του μηχανικού έργου
• Να διακρίνετε μεταξύ θετικού και αρνητικού έργου
• Να δώσετε τον ορισμό της ενέργειας
• Να δώσετε τον ορισμό της κινητικής ενέργειας
• Να δώσετε τον ορισμό της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας
• Να δώσετε τον ορισμό της ενέργειας παραμόρφωσης
• Να εξηγήσετε τη σχέση μεταξύ μηχανικού έργου και ενέργειας
• Να δώσετε τον ορισμό της ισχύος

Εξηγώντας τις Αιτίες της Κίνησης Χωρίς τον Νεύτωνα
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ενέργεια από ένα αντικείμενο ή σύστημα σε ένα 
άλλο). Μαθηματικά, αυτό μπορεί να εκφραστεί ως

U = F (d)                                                                           (4.1)

όπου

U = το έργο που δαπανήθηκε σε ένα αντικείμε-
νο (το γράμμα W θα ήταν μια καλύτερη συντομο-
γραφία για το έργο, αλλά το έχουμε ήδη χρησιμο-
ποιήσει για το βάρος),

F = η δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο 
και

d = η μετατόπιση ενός αντικειμένου προς την 
κατεύθυνση της δύναμης.

Επειδή το έργο είναι το γινόμενο της δύναμης επί 
τη μετατόπιση, οι μονάδες μέτρησης του έργου εί-
ναι μονάδες δύναμης επί μονάδες μήκους: μπορεί 
να είναι Νιούτον επί μέτρα (Nm) ή λίβρες επί πόδια 
(ft • lb). Στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων, η μονάδα 
μέτρησης του έργου είναι το joule ( J ). Ένα J ισού-
ται με 1 Nm. Το joule πήρε το όνομα του James 
Prescott Joule (Άγγλος ζυθοποιός που τελικά απέ-
δειξε τον νόμο διατήρησης της ενέργειας με πρα-
κτικά πειράματα... περισσότερα σχετικά με αυτό 
αργότερα).

Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζει τη μελέτη της 
γραμμικής κινητικής που ξεκίνησε στο προηγού-
μενο κεφάλαιο. Οι εξηγήσεις για τις αιτίες της κί-
νησης που δίνονται σε αυτό το κεφάλαιο δεν βα-
σίζονται στους νόμους της κίνησης του Νεύτωνα 
αλλά μάλλον στις σχέσεις μεταξύ έργου, ενέργει-
ας και ισχύος, που ανακαλύφθηκαν και αποσαφη-
νίστηκαν από διάφορους επιστήμονες κατά τους 
δύο αιώνες που ακολούθησαν τα επιτεύγματα του 
Νεύτωνα. Θεωρητικά, οι νόμοι της κίνησης του 
Νεύτωνα αρκούν για να αναλύσουμε και να εξηγή-
σουμε τη γραμμική κίνηση. Ωστόσο, μερικές ανα-
λύσεις και εξηγήσεις είναι ευκολότερες εάν βασί-
ζονται στις σχέσεις έργου και ενέργειας παρά στη 
μηχανική του Νεύτωνα, έτσι αυτό το κεφάλαιο πα-
ρέχει περισσότερα εργαλεία για την ανάλυση και 
την εξήγηση των αθλητικών δεξιοτήτων.

Έργο
Τι είναι το έργο; Υπάρχουν πολλοί σχετικοί ορι-
σμοί. Το Webster’s New World Dictionary χρησιμο-
ποιεί σχεδόν μια στήλη (μισή σελίδα) για να πα-
ραθέσει όλους τους ορισμούς του έργου. Στη μη-
χανική, το έργο είναι το γινόμενο της δύναμης επί 
τη μετατόπιση προς την κατεύθυνση αυτής της 
δύναμης (είναι το μέσο με το οποίο μεταφέρεται 

Ένας αθλητής του άλματος επί κοντώ τρέχει προς τον πήχη, χαμηλώνοντας αργά το κο-
ντάρι καθώς πλησιάζει προς την απογείωση. Κινείται τόσο γρήγορα όσο ένας σπρίντερ, 
όταν ξαφνικά στηρίζει την άκρη του κονταριού στο έδαφος και απογειώνεται. Το κοντά-
ρι κάμπτεται όλο και περισσότερο καθώς η κίνηση του αθλητή προς τα εμπρός επιβρα-
δύνεται και αυτός κινείται προς τα πάνω. Για μια στιγμή, φαίνεται ότι το κοντάρι θα σπά-
σει. Αλλά τότε το κοντάρι αρχίζει να ισιώνει. Καθώς το κοντάρι ισιώνει, φαίνεται να ανυ-
ψώνει τον αθλητή προς τα πάνω ενώ αυτός κρέμεται από αυτό. Στη συνέχεια, ο αθλητής 
μετακινείται σε κατακόρυφη θέση με τα χέρια του προς τα κάτω, κρατώντας το κοντάρι 
καθώς αυτό φτάνει σε κατακόρυφη θέση. Ο αθλητής σπρώχνει το κοντάρι με το ένα χέ-
ρι και υπερβαίνει τον πήχη. Εντυπωσιακό! Πώς μπόρεσε ο αθλητής να μετατρέψει την 
ταχύτητά του στο ύψος που απαιτήθηκε για να υπερβεί τον πήχη; Η σχέση μεταξύ του 
μηχανικού έργου και της ενέργειας παρέχει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αυτό το 
κεφάλαιο παρουσιάζει τις έννοιες του μηχανικού έργου και της ενέργειας και εξηγεί τη 
χρήση τους στην ανάλυση της κίνησης.
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   Το έργο είναι το γινόμενο της δύναμης 
επί τη μετατόπιση.

Το έργο μπορεί να περιγραφεί ως το έργο που πα-
ράγεται από μια συγκεκριμένη δύναμη, ή ως έρ-
γο δυνάμεως. Το συνολικό έργο που δαπανάται 
σε ένα αντικείμενο είναι το έργο που επιτελούν 
όλες οι εξωτερικές δυνάμεις που δρουν σε αυτό 
το αντικείμενο. Πώς μπορούμε να περιγράψουμε 
καλύτερα μια δύναμη που χρησιμοποιείται για τη 
μετατόπιση ενός αντικειμένου; Δοκιμάστε το πεί-
ραμα 4.1.

ΠΕΙΡΑΜΑ 4.1

Ποια Δύναμη Χρησιμοποιείται για τον 
Ορισμό του Έργου;

Εάν τοποθετήσετε ένα βιβλίο πάνω σε ένα τραπέζι 
και το ωθήσετε έτσι ώστε να κινηθεί πάνω στο τρα-
πέζι, έχετε δαπανήσει έργο στο βιβλίο. Δοκιμάστε 
το. Για να ποσοτικοποιήσετε το έργο που δαπανή-
σατε, θα πρέπει να γνωρίζετε πόση δύναμη ασκή-
σατε στο βιβλίο και πόσο μακριά μετακινήσατε το 
βιβλίο προς την κατεύθυνση της δύναμης (μετα-
τόπιση). Η μέτρηση της μετατόπισης είναι εύκολη, 
αλλά τι γίνεται με τη δύναμη; Όταν ωθήσατε το βι-
βλίο, σπρώχνατε με την ίδια δύναμη σε όλη τη δι-
άρκεια της κίνησης του βιβλίου ή μεταβλήθηκε η 
δύναμή σας; Η δύναμή σας πιθανότατα διακυμάν-
θηκε, οπότε δεν ήταν σταθερή. Εφ' όσον η δύναμη 
δεν ήταν σταθερή, ποια τιμή της πρέπει να χρησι-
μοποιήσουμε στην εξίσωση 4.1; Την τιμή της δύνα-
μης στην αρχή της κίνησης; Την τιμή της δύναμης 
στο τέλος της κίνησης; Τη μέγιστη τιμή της δύνα-
μης; Μήπως τη μέση τιμή της δύναμης; Αυτό φαί-
νεται λογικό. Η μέση τιμή περιγράφει καλύτερα 
μια δύναμη που διακυμάνθηκε κατά την εφαρμογή 
της, όπως θα δούμε στην εξίσωση 4.2.

Η εξίσωση 4.1 στην πραγματικότητα περιγρά-
φει μόνο το έργο μιας σταθερής δύναμης. Το έργο 
μιας δύναμης με κυμαινόμενο μέγεθος είναι

U =  (d)                                                             (4.2)

όπου
U = το έργο που δαπανήθηκε σε ένα αντικείμε-

νο,
  = η μέση δύναμη που ασκείται σε ένα αντικεί-

μενο και
d = η μετατόπιση ενός αντικειμένου προς την 

κατεύθυνση της μέσης δύναμης.

Για να προσδιορίσουμε το μέγεθος του έργου 
μιας δύναμης σε ένα αντικείμενο, πρέπει να γνωρί-
ζουμε τρία πράγματα:

1. Τη μέση δύναμη που ασκείται στο αντικείμενο
2. Την κατεύθυνση αυτής της δύναμης
3. Τη μετατόπιση του αντικειμένου προς την κα-

τεύθυνση της δύναμης κατά τη διάρκεια του 
χρόνου εφαρμογής της δύναμης στο αντικεί-
μενο

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ένας δισκοβόλος 
ασκεί μια μέση δύναμη 1.000 N στον δίσκο ενώ ο 
δίσκος μετατοπίζεται κατά 0,6 m προς την κατεύ-
θυνση αυτής της δύναμης (βλ. εικόνα 4.1). Πόσο 
έργο

δαπάνησε ο δισκοβόλος στον δίσκο;
U =  (d)
U = (1.000 N) (0,6 m) 
U = 600 Nm = 600 J

Εικόνα 4.1  Ένας δισκοβόλος δαπανά έργο σε έναν 
δίσκο ασκώντας μια μέση δύναμη 1.000 N στον δίσκο 
ενώ τον μετατοπίζει κατά 0,6 m.
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Αυτό ήταν εύκολο επειδή μας δόθηκε η μέση 
δύναμη και η μετατόπιση. Ας δοκιμάσουμε κάτι πιο 
δύσκολο. Ένας αθλητής της άρσης βαρών ανυ-
ψώνει μια μπάρα 1.000 N όπως φαίνεται στην εικό-
να 4.2. Ξεκινά την ανύψωση με τα χέρια του εκτε-
ταμένα και τη μπάρα 75 cm πάνω από το στήθος 
του. Στη συνέχεια, ο αθλητής χαμηλώνει τη μπά-
ρα και τη σταματά 5 cm πάνω από το στήθος του. 
Κάνει μια παύση και στη συνέχεια σηκώνει τη μπά-
ρα προς τα πάνω, στην αρχική θέση εκκίνησης, 75 
cm πάνω από το στήθος του. Η μέση δύναμη που 
ασκήθηκε στη μπάρα από τον αθλητή ενώ τη χα-
μήλωνε ήταν 1.000 Ν με κατεύθυνση προς τα πά-
νω. Η μέση δύναμη που ασκήθηκε στη μπάρα από 
τον αθλητή ενώ την ανύψωνε ήταν επίσης 1.000 N 
με κατεύθυνση προς τα πάνω. (Θα μπορούσατε 
να προσδιορίσετε τις δυνάμεις χρησιμοποιώντας 
τους νόμους του Νεύτωνα;) Η μέση δύναμη που 
ασκήθηκε στη μπάρα από τον αθλητή ήταν 1.000 
N για το σύνολο της κίνησης. Πόσο έργο δαπάνη-
σε ο αθλητής στη μπάρα από την αρχή μέχρι το 
τέλος της κίνησης;

U =  (d)
U = (1.000 N) (d)

Πόση ήταν η μετατόπιση της μπάρας; Η αρχική και 
η τελική θέση της μπάρας είναι η ίδια, έτσι η μετα-
τόπιση ήταν μηδενική.

U = (1.000 N) (0) = 0

Εάν η μετατόπιση ήταν μηδενική, το έργο που δα-

πανήθηκε ήταν επίσης μηδενικό. Ω! Αυτό δεν φαί-
νεται σωστό. Σίγουρα, ο αθλητής πιστεύει ότι δού-
λεψε. Δαπάνησε μερικές θερμίδες κατά την εκτέ-
λεση αυτής της  ανύψωσης. Είναι αλήθεια ότι, από 
την άποψη της φυσιολογίας, ο αθλητής έκανε κά-
ποιο έργο αλλά από την άποψη της μηχανικής, δεν 
δαπανήθηκε έργο στη μπάρα, επειδή όταν τελείω-
σε η ανύψωση, η μπάρα ήταν στην ίδια θέση από 
την οποία ξεκίνησε.

Δαπανήθηκε έργο κατά τη διάρκεια της ανύψω-
σης της μπάρας;

U = F (d) 
U = (1.000 N) (d)

Η μετατόπιση της μπάρας ενώ κινείται προς τα 
πάνω είναι

d = τελική θέση - αρχική θέση = yf - yi                                 (4.3)
d = 75 cm - 5 cm = 70 cm προς τα πάνω.

Εάν μετατρέψουμε τα 70 cm σε μέτρα, παίρνουμε

   70 cm
--------------------------------- = 0,70 m = d.
100 cm/m

Έτσι, το έργο που δαπανήθηκε ήταν

U = (1.000 N) (0,70 m) = 700 Nm = 700 J.

Ο αθλητής δαπάνησε έργο στη μπάρα όταν την 
ανύψωσε. Δαπάνησε έργο 700 J. Τότε πώς μπορεί 
το συνολικό έργο που δαπανήθηκε στη μπάρα σε 
ολόκληρη τη διάρκεια της κίνησης να είναι μηδέν; 

Εικόνα 4.2  Οι φάσεις μιας πίεσης πάγκου.
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Ας υπολογίσουμε το έργο που δαπανήθηκε κατά 
το κατέβασμα της μπάρας.

U =  (δ)
U = (1.000 N) (d)

Πόση ήταν η μετατόπιση της μπάρας όταν κατέ-
βηκε προς τα κάτω; Η αρχική της θέση ήταν 75 cm 
πάνω από το στήθος του αθλητή και η τελική της 
θέση ήταν 5 cm πάνω από το στήθος του αθλητή, 
συνεπώς:

d = τελική θέση - αρχική θέση = yf - yi

d = 5 cm - 75 cm = –70 cm

Η μετατόπιση ήταν –0,7 m ή 0,7 m προς τα κάτω. 
Προς ποια κατεύθυνση ασκήθηκε η δύναμη στη 
μπάρα; Η δύναμη ήταν ανοδική και η μετατόπιση 
ήταν προς τα κάτω, συνεπώς, χρησιμοποιώντας 
την εξίσωση 4.2, το έργο είναι

U = F (d) 
U = (1.000 N) (- 0,70 m) = –700 Nm = –700 J

Το έργο που δαπανήθηκε κατά το κατέβασμα 
της μπάρας ήταν ένα αρνητικό έργο 700 J. Αυτό 
ακούγεται περίεργο. Πώς μπορεί το έργο να είναι 
αρνητικό; Το μηχανικό έργο είναι αρνητικό εάν η 
δύναμη που δρα σε ένα αντικείμενο έχει την αντί-
θετη κατεύθυνση από την κίνηση (μετατόπιση) 
του αντικειμένου.

Τώρα είναι πιο σαφές γιατί δαπανήθηκε μηδενι-
κό έργο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της κίνησης. 
Εφ' όσον δαπανήθηκε έργο +700 J ενώ η μπάρα 
κατέβαινε και έργο +700 J κατά τη διάρκεια της 
ανύψωσης, το έργο που δαπανήθηκε κατά τη δι-
άρκεια ολόκληρης της κίνησης ήταν −700 J συν 
700 J, δηλαδή μηδέν.

U whole lift = Ulowering + Uraising

U whole lift = −700 J + 700 J
U whole lift = 0
 
Το έργο μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Το 

θετικό έργο γίνεται από μια δύναμη που δρα σε 
ένα αντικείμενο εάν το αντικείμενο μετατοπιστεί 
προς την κατεύθυνση της δύναμης. Ένας ρίπτης 
δαπανά θετικό έργο σε μια μπάλα  του μπέιζμπολ 

όταν την πετά. Ένας αθλητής της άρσης βαρών 
δαπανά θετικό έργο στο βάρος κατά την ανύψω-
ση. Ένας γυμναστής δαπανά θετικό έργο όταν 
ανεβαίνει στους ασύμμετρους ζυγούς. Ένας άλ-
της του άλματος εις ύψος δαπανά θετικό έργο 
όταν απογειώνεται από το έδαφος.

Το αρνητικό έργο γίνεται από μια δύναμη που 
δρα σε ένα αντικείμενο όταν το αντικείμενο μετα-
τοπίζεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυ-
τή της δύναμης. Ένας first baseman δαπανά αρνη-
τικό έργο όταν πιάνει τη μπάλα. Ένας αθλητής της 
άρσης βαρών δαπανά αρνητικό έργο όταν χαμη-
λώνει ένα βάρος. Ένας γυμναστής δαπανά αρνη-
τικό έργο κατά την προσγείωση. Η τριβή εκτελεί 
αρνητικό έργο σε έναν σκιέρ που κατεβαίνει από 
έναν λόφο.

  Το θετικό έργο γίνεται από μια δύναμη 
που δρα σε ένα αντικείμενο εάν το 
αντικείμενο μετατοπιστεί προς την 
κατεύθυνση της δύναμης. Το αρνητικό 
έργο γίνεται από μια δύναμη που δρα 
σε ένα αντικείμενο όταν το αντικείμενο 
μετατοπίζεται προς την αντίθετη 
κατεύθυνση από αυτή της δύναμης.

Οι μύες μπορούν επίσης να εκτελέσουν μηχα-
νικό έργο. Όταν ένας μυς συστέλλεται, έλκει τα 
σημεία πρόσφυσής του. Ένας μυς που συστέλλε-
ται παράγει θετικό έργο όταν τα σημεία πρόσφυ-
σής του κινούνται προς την κατεύθυνση της μυϊ-
κής δύναμης που τα έλκει, δηλαδή όταν η δύναμη 
(η μυϊκή δύναμη) και η μετατόπιση (η μετατόπιση 
των σημείων πρόσφυσης των μυών) έχουν την ίδια 
κατεύθυνση. Ο μυς βραχύνεται και η συστολή του 
είναι ομόκεντρη.

Ένας μυς που συστέλλεται παράγει αρνητικό 
έργο όταν τα σημεία πρόσφυσής του κινούνται 
αντίθετα με την κατεύθυνση της μυϊκής δύναμης 
που τα έλκει, δηλαδή όταν η δύναμη (η μυϊκή δύ-
ναμη) και η μετατόπιση (η μετατόπιση των σημεί-
ων πρόσφυσης των μυών) έχουν αντίθετη κατεύ-
θυνση. Ο μυς επιμηκύνεται και η συστολή του εί-
ναι έκκεντρη.

Δεν παράγουν όλες οι συστολές των μυών μη-
χανικό έργο. Ένας μυς μπορεί να συσταλθεί χωρίς 
να παράγει μηχανικό έργο όταν η απόσταση μετα-
ξύ των σημείων πρόσφυσής του δεν μεταβάλλεται, 
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δηλαδή όταν η μετατόπιση των σημείων πρόσφυ-
σής του είναι μηδενική. Το μήκος του μυός παραμέ-
νει αμετάβλητο και η συστολή είναι ισομετρική.

Ενέργεια
Τι είναι η ενέργεια; Όμοια με το έργο, η ενέργεια 
είναι ένας όρος που έχει πολλές σημασίες. Στη μη-
χανική, η ενέργεια ορίζεται ως η ικανότητα παρα-
γωγής έργου. Υπάρχουν πολλές μορφές ενέργει-
ας. Στη μηχανική, ασχολούμαστε κυρίως με τη μη-
χανική ενέργεια, που έχει δύο μορφές: την κινητι-
κή ενέργεια και τη δυναμική ενέργεια. Η κινητική 
ενέργεια είναι ενέργεια λόγω κίνησης, ενώ η δυ-
ναμική ενέργεια είναι αποθηκευμένη ενέργεια λό-
γω θέσης ή παραμόρφωσης.

   Η μηχανική ενέργεια έχει δύο μορφές: 
την κινητική ενέργεια, που είναι 
ενέργεια λόγω κίνησης και τη δυναμική 
ενέργεια, η οποία είναι αποθηκευμένη 
ενέργεια λόγω θέσης ή παραμόρφωσης.

Κινητική Ενέργεια
Ένα κινούμενο αντικείμενο έχει την ικανότητα να 
εκτελεί έργο λόγω της κίνησής του. Αυτή η ικανό-
τητα είναι η κινητική ενέργεια του αντικειμένου. 
Πώς ποσοτικοποιείται η κινητική ενέργεια; Τι την 
επηρεάζει; Ας δοκιμάσουμε το πείραμα 4.2 για να 
δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μερικές πληρο-
φορίες για την κινητική ενέργεια.

ΠΕΙΡΑΜΑ 4.2

Μπορεί η Κινητική Ενέργεια ενός 
Βιβλίου που Γλιστράει να Οδηγήσει σε 

Παραγωγή Έργου;

Κλείστε αυτό το βιβλίο και τοποθετήστε το πά-
νω σε ένα γραφείο ή ένα τραπέζι. Στη συνέχεια, 
πάρτε ένα άλλο βιβλίο και δώστε του μια γρήγο-
ρη ώθηση ώστε να γλιστρήσει πάνω στο γραφείο 
και να χτυπήσει το πρώτο βιβλίο. Τι συνέβη; Το βι-
βλίο που ωθήσατε δαπάνησε έργο στο πρώτο βι-

Μια θεραπεύτρια βοηθά έναν ασθενή να εκτελέσει διατάσεις. Σπρώχνει το πόδι του ασθενούς με 
μέση δύναμη 200 Ν. Ο ασθενής αντιστέκεται στη δύναμη και κινεί το πόδι του κατά 20 cm προς τη 
θεραπεύτρια. Πόσο έργο δαπάνησε η θεραπεύτρια στο πόδι του ασθενούς κατά τη διάρκεια αυτής 
της διάτασης;

Λύση:

Βήμα 1: Καταγράψτε τις γνωστές ποσότητες. 

     = 200 Ν

    d = −20 cm 

Η μετατόπιση είναι αντίθετη με την κατεύθυνση της δύναμης, οπότε είναι αρνητική.

Βήμα 2: Προσδιορίστε τη ζητούμενη μεταβλητή.

    Το έργο που δαπανήθηκε = U =;

Βήμα 3: Αναζητήστε την κατάλληλη εξίσωση που περιλαμβάνει τις γνωστές και τις άγνωστες με-
ταβλητές. 

    U = F (d)

Βήμα 4: Αντικαταστήστε τις γνωστές ποσότητες και επιλύστε την εξίσωση.

    U =  (d) 

    U = (200 N) (- 20 cm) = −4.000 N cm = −40 Nm = −40 J

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4.1


