
Μηχανική ενέργεια 
 

Ορισμός  :  Το άθροισμα της δυναμικής (U) και της κινητικής ενέργειας (K) ενός σώματος ή συστήματος –σε κάθε 

χρονική στιγμή-  ονομάζεται μηχανική ενέργεια του σώματος ή του συστήματος (Eμηχανική) 

Εξίσωση  :                        
 

 
       

 

Τι το ιδιαίτερο έχει η μηχανική ενέργεια  ; 

Ισχύει το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας που διατυπώνεται ως εξής:   «Όταν σ’ ένα σώμα ή 

σύστημα έχουμε έργα μόνο από βαρυτικές, ηλεκτρικές ή δυνάμεις ελαστικής παραμόρφωσης, η μηχανική του 

ενέργεια διατηρείται σταθερή». 

Ας το δούμε αυτό το θεώρημα σε …δράση! 

 

(*) Η μηχανική ενέργεια διατηρείται. Δηλαδή όση ήταν αρχικά, θα είναι και τελικά. 

Σχόλιο  :  Στην παραπάνω άσκηση έχουμε μετάβαση σώματος από μια θέση σε μια άλλη. Κατά τη διάρκεια της 

μετάβασης δρα ΜΟΝΟ το βάρος. Υπάρχει μόνο έργο βάρους και επομένως ισχύει το θεώρημα διατήρησης 

μηχανικής ενέργειας. (αν κατά τη μετάβαση υπήρχε αντίσταση του αέρα, τότε το θεώρημα ΔΕΝ θα ίσχυε! – θυμήσου 

τους αλεξιπτωτιστές μας για παράδειγμα. Γι αυτούς το θεώρημα ΔΕΝ ισχύει αφού υπάρχουν και οι αντιστάσεις του 

αέρα) 

 

(*) 



 

 

 

Καθώς η μικρή σφαίρα φεύγει από την θέση Γ και κατεβαίνει ακολουθώντας κυκλική τροχιά, 

συμβαίνουν τα εξής  ενεργειακά φαινόμενα. 

  Η Δυναμική βαρυτική ενέργεια μειώνεται, λόγω μείωσης του h. 

  Η μηχανική δεν αλλάζει διότι μόνο στο βάρος  έχουμε έργο (όχι τριβές, οπότε η σιδηροτροχιά 

ασκεί στη σφαίρα δύναμη κάθετη στην επιφάνεια της.  …και στις δυνάμεις που είναι κάθετες στη διαδρομή 

αντιστοιχεί ΠΑΝΤΑ έργο μηδέν!) 

  Η κινητική ενέργεια έχει υποχρέωση να αυξηθεί διότι Εμηχ = U + K.  Πράγματι, αφού Εμηχ=σταθερή και η U 

μειώνεται πρέπει η Κ να αυξάνει. (Δοκίμασε!  20 = 7 + 13  αν το 20 παραμένει 20 και το 7 μειώνεται, τότε το 13 θα 

πρέπει να αυξηθεί. Εντάξει; ) 

 

 

 

 

 

Διαδοχικά στιγμιότυπα κατά την εκτόξευση του βέλους από το τόξο. Καθώς 

μειώνεται η παραμόρφωση της χορδής, μειώνεται η δυναμική της ενέργεια. Η 

ταχύτητα του βέλους αυξάνεται. 

Η δυναμική ενέργεια της χορδής μετατρέπεται σε κινητική του βέλους.  

Σε κάθε στιγμή το άθροισμα κινητικής και δυναμικής ενέργειας είναι σταθερό. Η 

μηχανική ενέργεια του συστήματος «χορδή-βέλος» διατηρείται.  

(Στο βέλος ενεργούν μόνο η δύναμη του βάρους και η ελαστική δύναμη της 

χορδής, οπότε είτε έχω έργα τους είτε όχι η μηχανική ενέργεια διατηρείται!) 

 

 

 

 



(α) Η μπάλα έρχεται σε επαφή με το ελατήριο. Η μπάλα έχει 

κινητική ενέργεια.  

(β) Το ελατήριο συσπειρώνεται. Η παραμόρφωσή του 

αυξάνεται. Η ταχύτητα της μπάλας μειώνεται. Η κινητική της 

ενέργεια μειώνεται. Η δυναμική στο ελατήριο αυξάνει. 

(γ) Η μπάλα σταματά στιγμιαία. Η κινητική της ενέργεια 

μηδενίζεται. Το ελατήριο αποκτά τη μέγιστη παραμόρφωση. Η 

δυναμική του ενέργεια γίνεται μέγιστη. 

 Σε κάθε περίπτωση, το άθροισμα της κινητικής και της 

δυναμικής ενέργειας είναι το ίδιο… 
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