
            ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΦΥΛΛΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1,2,3,4Α,4Β,5  ΦΥΣΙΚΗΣ  Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ     

                          ΦΥΛΛΟ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ     1           

Φ.Ε. 1   :  Πολλ/σια-υποδιαιρέσεις μονάδων , Ταχύτητα , Γενικά δυνάμεων  

Α)    Από τον πίνακα 1.5 σελ.18 :                              SI = Διεθνές Σύστημα μονάδων

      1 cm (διαβάζεται σεντιμέτρ) είναι το εκατοστόμετρο (εκατοστό του μέτρου)

      1mm (διαβάζεται μιλιμέτρ) είναι το χιλιοστόμετρο ( χιλιοστό του μέτρου)

      1dm (διαβάζεται ντεσιμέτρ) είναι το δεκατόμετρο ( δέκατο του μέτρου)

      1 Km (διαβάζεται κιλομέτρ) είναι το   χιλιόμετρο     ( χίλια  μέτρα)        (κίλο σημαίνει χίλια)

      Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά με αριθμούς :

      1 Km =   1.000    m                          1 m = 0,001     Km

      1 Kj =   1.000     J                              1 MW= 1.000.000  W  

      Tα παρακάτω και με μορφή κλάσματος και με μορφή δεκαδικού:

      1 cm = 1/100 m =0,01     m                                          1mm =   1/1000   m = 0,001 m

      1dm=  0,1 m = 1/10 m           

    Συμπλήρωσε τα παρακάτω βλέποντας μια μετροταινία: (πρώτα βρες στη μετροταινία τα mm, cm, dm ,m) 

    1 m = 100  cm                                                           1 m=  1.000   mm  

    1 m = 10  dm                                                           1 cm=  10   mm  

Β)    Από τις σελ. 29, 30 απάντησε :

       Τι μας δείχνει η ταχύτητα ενός σώματος ; Μας δείχνει πόσο αργά η γρήγορα κινείται ενα σωμα.

      Αν το σώμα Α κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από το Β, τότε την ίδια απόσταση το Α θα την κάνει 

       σε (περισσότερο ή λιγότερο; )  λιγότερο χρόνο από το Β. 

      Αν το σώμα Α κινείται μεγαλύτερη ταχύτητα από το Β, τότε στον ίδιο χρόνο το Α θα διανύσει 

      (μεγαλύτερο ή μικρότερο ; ) μεγαλύτερο   μήκος   διαδρομής από το Β.

      Με ποια 2 μεγέθη (έννοιες)  συνδέεται η ταχύτητα ; με  το  μήκος και  το  χρονικό  διάστημα

      Τι λέγεται μέση ταχύτητα (ορισμός) ; Είναι το πηλίκο του μήκους της διαδρομής σε ορισμένο χρονικό
διάστημα

     Μονάδα ταχύτητας στο Διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι το 1 m/s   που διαβάζεται

     ένα μέτρο  ανά δευτερόλεπτο .

     Μια άλλη μονάδα ταχύτητας στην οποία είναι οι αριθμοί στο ταχύμετρο (κοντέρ) του αυτοκινήτου      

     είναι το 1   km/h        (διαβάζεται ένα χιλιόμετρο  ανά ώρα     ) 

     Αν ένα αυτοκίνητο διανύσει 80 χιλιόμετρα σε μια ώρα τότε η  μέση ταχύτητά του είναι 80 km/h

     Αν κινηθεί με αυτή τη μέση ταχύτητα σε 2 ώρες θα κάνει  160 χιλιόμετρα , σε 3 ώρες 240

     χιλιόμετρα. Τα 400 χιλιόμετρα θα τα διανύσει σε 5   ώρες     .

  Σε ένα αυτοκίνητο βλέπω στο ταχύμετρο (κοντέρ) να δείχνει 35. Τι είναι αυτό το 35 (σε ποια μονάδα)

Είναι 35 km/h     . Τι είναι η ένδειξη αυτή, η (στιγμιαία ή η μέση)  ταχύτητα ;  στιγμιαία



Κάποιος περπατάει μήκος 2 χιλιομέτρων σε μισή ώρα. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητά του.:

4  km/h  

Αν διατηρήσει την ίδια μέση ταχύτητα, σε πόσο χρονικό διάστημα θα διανύσει 6 χιλιόμετρα ;

    1,5 h  

Γ)   Από το 3.1 σελ. 43,44 :

Πότε λέμε ότι δύο σώματα αλληλεπιδρούν ; Όταν ασκούν δυνάμεις το ένα στο άλλο .

Τι προκαλούν οι δυνάμεις στα σώματα στα οποία ασκούνται ; (Με 2 προτάσεις τα 2 αποτελέσματα)

Οι δυνάμεις προκαλούν μεταβολή  στην   ταχύτητα

Οι δυνάμεις προκαλούν παραμόρφωση .

Γιατί λέμε τις δυνάμεις αλληλεπιδράσεις ; Ε  πειδή αν ένα σώμα Α ασκεί δύναμη στο σώμα Β και το σώμα  
Β ασκεί δύναμη στο σώμα Α.

      Από σελ. 45, 46  :

Να γράψεις 2 παραδείγματα δυνάμεων επαφής : Οι δυνάμεις που ασκούν τα τεντωμένα σχοινιά ή τα 
ελατήρια σε σώματα και οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων κατά τις συγκρούσεις τους.

Να γράψεις  ποια είδη δυνάμεων δρουν από απόσταση : Η βαρυτική δύναμη, οι ηλεκτρικές δυνάμεις και 
οι μαγνητικές δυνάμεις.

Να γράψεις το νόμο του Χούκ : Η επιμήκυνση ενός ελατηρίου είναι ανάλογη με την δύναμη που ασκείται
σε αυτό.

Τα όργανα με τα οποία μετράμε τις δυνάμεις λέγονται δυναμόμετρα

Μονάδα δύναμης στο SI είναι το Νιούτον  με σύμβολο το γράμμα   Ν  

  ΑΣΚΗΣΗ :

Ένα ελατήριο επιμηκύνεται κατά 3 cm αν του ασκηθεί δύναμη 10 Ν.
α)    Πόσο θα επιμηκυνθεί (x) αν του ασκηθεί δύναμη 30 Ν ;
β)    Για να επιμηκυνθεί κατά 3 cm πόση δύναμη (ψ) πρέπει να του ασκηθεί ;
   ΛΥΣΗ : 
   Πρώτα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα :

Επιμήκυνση
        (cm)

Δύναμη 
    (N)

          3     10
α 9 30
β 6 20

    

                                            Φύλλο εργασίας  2      επανάληψης  Φυσικής  Β΄

                                     Φ.Ε. 2   :     3.2 , 3.3  :  Βάρος, Τριβή, Σχεδίαση Δυνάμεων, Συνισταμένη  

                                                                                                                                                                              

      Βάρος ενός σώματος λέγεται η δύναμη με την οποία η γη  έλκει (τραβάει) το σώμα
      Ποια είναι η κατεύθυνση (διεύθυνση και φορά) του βάρους ; Η διεύθυνση του βάρους είναι

      κατακόρυφη και η φορά του είναι προς  το  κέντρο της γης.

     Κατακόρυφος ενός τόπου λέγεται η ευθεία που συνδέει τον τόπο με το κέντρο της γης.

     Όσο αυξάνεται το ύψος ενός σώματος από την επιφάνεια της γης (π.χ. ανεβαίνουμε σε ένα βουνό),



     το βάρος του σώματος τι παθαίνει ; (μένει το ίδιο, αυξάνεται ή μειώνεται ;)   μειώνεται  

     Στην επιφάνεια της σελήνης ένα σώμα έχει βάρος ; Η γη  δεν  το έλκει καθόλου , αλλά  το  βάρος

       του  οφείλεται στη  βαρυτική  έλξη  από τη Σελήνη ( 6 φορές μικρότερο από το γήινο βάρος)  

        από σελ.48,49 :

   Να δώσεις ένα παράδειγμα δύναμης τριβής που μας εξυπηρετεί (και θέλουμε να είναι μεγάλη)

  Να γράψεις ποια σώματα τρίβονται (ασκούν τριβή το ένα στο άλλο):

  Όταν  φρενάρει το αμάξι η άσφαλτος ( επιφάνεια επαφής ) του ασκεί δύναμη 

   Να δώσεις ένα παράδειγμα δύναμης τριβής που μας εμποδίζει, μας δημιουργεί προβλήματα  (και       

   θέλουμε να είναι όσο γίνεται μικρότερη). Όταν προσπαθούμε να τρέξουμε στην άμμο είναι πολύ 
δύσκολο  λόγω της δύναμης τριβής που μας  ασκεί η άμμος

   Τι λέγεται τριβή ;   Η τριβή είναι η δύναμη που ασκείται από ένα σώμα σε ένα άλλο όταν βρίσκονται σε   
επαφή και το ένα κινείται ή τείνει να κινηθεί σε σχέση  με το άλλο.

  Ποια είναι η διεύθυνση και ποια η φορά της τριβής ; Η διεύθυνση της τριβής είναι παράλληλη με τις 
επιφάνειες που εφάπτονται και έχει τέτοια φορά ώστε να αντιστέκεται στην ολίσθηση της μιας 
επιφάνειαςπάνω στην άλλη.

  

Να σχεδιάσεις τις δυνάμεις που ασκούνται στο παρακάτω σώμα που είναι στην οριζόντια επιφάνεια

  ενός τραπεζιού  όταν (αριστερά) μένει ακίνητο και όταν (δεξιά) το σπρώχνω με οριζόντια δύναμη F :

Αριστερά

Η δύναμη που δείχνει πάνω  είναι η δύναμη  στήριξης που ασκείται από το τραπέζι.

Η δύναμη που δείχνει προς τα κάτω είναι η βαρυτική δύναμη που ασκείται από την Γη.

Δεξιά

Η δύναμη που δείχνει πάνω  είναι η δύναμη  στήριξης που ασκείται από το τραπέζι.

Η δύναμη που δείχνει προς τα δεξιά είναι  η δύναμη f   που ασκώ εγώ για να μετακινήσω το σώμα.

Η δύναμη που δείχνει προς τα αριστερά είναι η  τριβή που ασκείται από το τραπέζι.

Η δύναμη που δείχνει προς τα κάτω είναι η βαρυτική δύναμη που ασκείται από την Γη.

Β)    3.3 από σελ.50,51 :

  Συνισταμένη (ή συνολική δύναμη) λέγεται η δύναμη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα με το σύνολο 
των επιμέρους δυνάμεων.

F



                Σύνθεση δυνάμεων με την ίδια διεύθυνση :

         Και στα δύο σώματα  F1= 4 Ν  ,  F2 = 9 Ν         
Στο παραπάνω σχήμα στο σώμα αριστερά ασκούνται δύο δυνάμεις με ίδια διεύθυνση, ίδια φορά (ίδια   

κατεύθυνση). Πόσο είναι το μέτρο της  συνισταμένης τους ; Fολ= F1+ F2 = 4Ν+9Ν=13Ν.

H Fολ είναι οριζόντια με φορά προς τα δεξιά.   

Στο δεξιό σώμα οι δυνάμεις έχουν ίδια διεύθυνση αλλά αντίθετες φορές (αντίθετες κατευθύνσεις)

Το μέτρο της  συνισταμένης τους είναι :  Fολ= F2- F1 =   9Ν-4Ν=5Ν.

Η Fολ είναι οριζόντια με φορά προς τα αριστερά.

Πως θα σχεδιάζαμε τη συνισταμένη των δύο δυνάμεων ; Από τα παρακάτω σχήματα διαλέξτε ένα 
γράμμα ( το α. ή το β ή το γ ή το δ) με βάση το μήκος και τη φορά της συνισταμένης :

    Αριστερό σώμα  : η   F  ολ είναι η   β          Δεξί σώμα :  η   F  ολ είναι η   δ  

              Σύνθεση δυνάμεων  με διαφορετικές  διευθύνσεις :
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 Στο σχήμα αριστερά να σχεδιάσετε το 
παραλληλόγραμμο των δυνάμεων και τη
συνισταμένη  Fολ .

 Στο σχήμα αριστερά (οι δυνάμεις έχουν γωνία 90ο ) να 
σχεδιάσετε το παραλληλόγραμμο των δυνάμεων και τη 
συνισταμένη  Fολ. Στη συνέχεια να υπολογίσετε τη 
συνισταμένη με το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ένα 
ορθογώνιο τρίγωνο :

      Fολ
2=  F1

2 + F2
2      ή    

Fολ
2=9+16=25

                             Άρα Fολ= 5N     
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                           ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  3    Φυσικής     Β΄ Γ/σίου   

Φ.Ε. 3 :  3.4 , 3.6 , 3.7  :  1  ος   ν. Νεύτωνα-αδράνεια , Δύναμη & μεταβολή ταχύτητας , 3  ος    ν. Νεύτωνα     

Α)    3.4 από σελ.53 :                                                     

   Να γράψετε τον 1ο νόμο του. Νεύτωνα : Ένα σώμα συνεχίζει να παραμένει ακίνητο η να κινείται 
ευθύγραμμα και ομαλά εφόσον δεν ασκείται σε αυτό δύναμη ή  η συνολική δύναμη που του ασκείται 
είναι μηδενική.

  Τι είναι η αδράνεια ;   Είναι η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε μεταβολή της    

    κινητικής  τους  κατάστασης  

 Γιατί αν το λεωφορείο φρενάρει απότομα, ένας  όρθιος επιβάτης πέφτει προς τα μπροστά ; 

Λόγω αδράνειας το σώμα του επιβάτη  τείνει  να  διατηρήσει την  ταχύτητά  του

Γιατί αν το λεωφορείο που ήταν σταματημένο ξεκινήσει απότομα, ένας  όρθιος επιβάτης  πέφτει προς 

τα πίσω  ; Λόγω αδράνειας το σώμα του επιβάτη τείνει να διατηρήσει την  ακινησία  του

Γιατί αν το λεωφορείο στρίψει  απότομα, ένας  όρθιος επιβάτης πέφτει προς το εξωτερικό της στροφής ;

Λόγω αδράνειας το σώμα του επιβάτη  τείνει να διατηρήσει     τη φορά της ταχύτητας που  είχε  

Β)     3.6 από σελ.55, 56, 57 :

   Όταν μιλάμε για μεταβολή της ταχύτητας εννοούμε τη μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας (αύξηση
   ή μείωση) ή τη μεταβολή της κατεύθυνσης (φοράς ) πχ  στη  στροφή).

   Από ποιους παράγοντες εξαρτάται πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός σώματος ;

   Εξαρτάται από τη μάζα του σώματος και τη συνισταμένη των δυνάμεων που του ασκούνται   .  

   Πως επιδρά η δύναμη (η συνισταμένη όλων των δυνάμεων) στo πόσο γρήγορα γίνεται η μεταβολή της  
   ταχύτητας του σώματος ;



   Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα που έχει ορισμένη μάζα ,τόσο πιο γρήγορα 

μεταβάλλεται η ταχύτητά του.

   Πως επιδρά η μάζα του σώματος στo πόσο γρήγορα γίνεται η μεταβολή της  ταχύτητάς του  ;

   Όσο μεγαλύτερη είναι η    μάζα ,τόσο πιο  αργά θα μεταβληθεί η ταχύτητά του.  

Ποιές είναι οι διαφορές μάζας και βάρους ; 

Η μάζα είναι   το μέτρο της αδράνειας ενός σώματος ενώ το βάρος είναι η βαρυτική δύναμη που ασκεί η   

γη στο σώμα.Η μάζα είναι μονόμετρο μέγεθος ενώ το βάρος διανυσματικό.Η μάζα παραμένει ίδια σε 

κάθε σημείο του σύμπαντος ενώ το βάρος αλλάζει από τόπο σε τόπο.Τέλος η μονάδα της μάζας είναι το 

kg  ,ενώ του βάρους είναι το   N  .  

Η μάζα μου είναι 50 Kg . Πόσο είναι το βάρος μου ; Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g= 10 m/s2

Βάρος = Μάζα * Επιτάχυνση της βαρύτητας                        Με σύμβολα :  

w   =   m   *   g   =   50 *10 =500Ν  

Γ)      3.7 από σελ.57, 58 :

Να γράψετε τον 3ο νόμο του Νεύτωνα : Όταν ένα σώμα ασκεί  δύναμη σε ένα άλλο ( δράση),τότε και το 

δεύτερο σώμα ασκεί δύναμη ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης στο πρώτο  ( αντίδραση)

Πώς κινείται ένας κολυμβητής στο νερό (σύμφωνα με τον 3ο νόμο του Νεύτωνα) ;

Όταν ένας κολυμβητής κολυμπάει αλληλεπιδρά με το νερό :  σπρώχνει το νερό προς τα πίσω και το νερό 

τον σπρώχνει μπροστά.

 Ένα μεγάλο φορτηγό μάζας 20 τόνων συγκρούεται μετωπικά με ένα μικρό ΙΧ αυτοκίνητο 1 τόνου.

   1.     Κατά τη στιγμή της σύγκρουσης στο ΙΧ ασκείται δύναμη 300.000 Ν (από το φορτηγό)

           Πόση  δύναμη  ασκείται στο φορτηγό από το ΙΧ ;   (Υπογραμμίστε τη σωστή απάντηση)   

           α)  15.000 Ν        β)  300.000 Ν         γ)  6.000.000 Ν 

      Αιτιολογείστε την απάντησή σας :  Απάντησα το  Β  )  επειδή   οι δυνάμεις που ασκούνται  μεταξύ  τους  

          είναι ζεύγος δράσης-αντίδρασης  

  2.     Σε ποιο από τα δύο οχήματα θα μεταβληθεί περισσότερο η ταχύτητά του κατά τη σύγκρουση ;
         (Υπογραμμίστε τη σωστή απάντηση)  

          α) Στο φορτηγό                       β) Στο ΙΧ                   γ) Και στα δύο θα μεταβληθεί το ίδιο

     Αιτιολογείστε την απάντησή σας :  Απάντησα το   Β  )  επειδή   το μικρό ΙΧ έχει μικρότερη μάζα   από    

το μεγάλο φορτηγό, άρα  θα έχει μεγάλη μεταβολή στην ταχύτητά του.



                                                                                     

      Φύλλο εργασίας   4 Α     Φυσικής  Β΄ Γ/σίου  

Φ.Ε. 4α   :  4.1 , 4.2 , 4.3         σελ. 65, ως  & 74       Πίεση γενικά,  Υδροστατική ,  Ατμοσφαιρική πίεση  

Α)    Από 4.1 σελ. 65,66 :      Διαβάστε πρώτα μια ανάγνωση τις σελίδες  και μετά συμπληρώστε :
                                                                     
                 ( SI = Διεθνές Σύστημα μονάδων  )

 Κάποιος περπατάει σε παχύ χιόνι. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται πόσο θα παραμορφωθεί το χιόνι;

(πόσο πολύ θα βυθιστούν τα πόδια του στο χιόνι)  εξαρτάται από το εμβαδόν των πελμάτων, που πατά 
στο χιόνι και από την δύναμη που ασκείται κάθετα -ίση  με  το  βάρος του -

  Για ποιο λόγο λοιπόν ασχολούμαστε με την πίεση ; (τι δε μας εξηγεί πλήρως η έννοια δύναμη ;)

Επειδή το πόσο πολύ θα παραμορφωθεί μια επιφάνεια δεν εξαρτάται μόνο από τη δύναμη  που της 
ασκείται , αλλά και από το  εμβαδόν     της επιφάνειας  .

Τι λέγεται (ονομάζεται) πίεση ; το πηλίκο της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το 
εμβαδόν της επιφάνειας αυτής 

 Η πίεση που δέχεται μια επιφάνεια είναι τόσο μεγαλύτερη όσο  μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκείται
κάθετα     σε αυτή και όσο μικρότερο είναι το  εμβαδόν της.

Πιέζω μια πινέζα σε πίνακα ανακοινώσεων από μαλακό ξύλο. Το κεφάλι της πινέζας έχει αρκετά μεγάλο 
εμβαδό και γι’ αυτό μπορώ να ασκήσω αρκετή δύναμη χωρίς να πονέσω αφού η πίεση στο δάχτυλό μου 
θα είναι (μικρή ή μεγάλη ;)  μικρή  Η μύτη της έχει πολύ μικρό εμβαδό και γι’ αυτό ακόμα και με χωρίς 
μεγάλη δύναμη  η πίεση της πινέζας στο ξύλο είναι (μικρή ή μεγάλη ;) μεγάλη , οπότε θα εισχωρήσει (θα 
μπει) στο ξύλο.

Στο Διεθνές σύστημα μονάδων (SI) μονάδα δύναμης είναι το N , μονάδα εμβαδού το m2  οπότε

μονάδα πίεσης είναι το N  /     m  2   που το λέμε και Pascal   (Πασκάλ)   με σύμβολο το Pa

Πολλαπλάσια είναι το κιλοπασκάλ  :      1 kPa =    1000   Pa          ,  

                                     μεγαπασκάλ:       1MPa=   1.000.000   Pa  

Συμπληρώστε την τελευταία στήλη του παρακάτω πίνακα :      (τις πράξεις εδώ κάτω)

Κάθετη δύναμη
           (Ν)

Εμβαδό επιφάνειας
           (cm2)

    Πίεση     
   (Ν/cm2)

10 20 0,5
660 10 6

30 5 6
1 10 0,1

Οι διαφορές δύναμης και πίεσης είναι ότι η δύναμη είναι …διανυσματικό…  …  ….. μέγεθος, δηλαδή έχει 
……κατεύθυνση……… , ενώ η πίεση είναι ………μονόμετρο………… μέγεθος δηλ. δεν έχει 
κατεύθυνση, και βέβαια μετριούνται η δύναμη σε (ποια μονάδα; )  N     , η πίεση σε Pa

Η πίεση εκφράζει τη δύναμη που ασκείται  κάθετα  στη μονάδα επιφάνειας

Από σελ. 67 από το ένθετο “Φυσική και ………..……” :



Γιατί όταν ακονίσουμε τα μαχαίρια και τα ψαλίδια αυτά κόβουν καλύτερα   Επειδή…έχουν μικρότερη  
επιφάνεια ώστε να ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις…………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Να εξηγήσεις γιατί αν κρατήσουμε ένα βαρύ δέμα από το σπάγκο με τον οποίο είναι δεμένο ‘κόβεται’ το 
χέρι μας : Επειδή …ο σπάγκος έχει μικρή επιφάνεια άρα  δεχόμαστε μεγάλη 
πίεση…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Γιατί οι ελέφαντες έχουν μεγάλα πέλματα (μεγάλου εμβαδού) ; (Σε τι τους εξυπηρετούν) ;

 αφού τα πέλματα  έχουν μεγάλη επιφάνεια ,το  έδαφος δέχεται μικρή πίεση και  δεν  βουλιάζουν

Από 4.2 σελ.  68 ως 71      Διαβάστε πρώτα μια ανάγνωση τις σελίδες   και μετά συμπληρώστε :
                                           Στη συνέχεια ελέγξτε από το βιβλίο τις απαντήσεις σας.  
                    

Υδροστατική πίεση είναι η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί.Τι σημαίνει ότι τα υγρά έχουν 
(ασκούν) πίεση ; Αφού πίεση = κάθετη δύναμη  προς (διά) εμβαδόν επιφάνειας  , άρα σημαίνει ότι όταν
ένα σώμα μπεί μέσα τους , σε κάθε επιφάνεια του σώματος ασκείται από το υγρό μια κάθετη      
δύναμη

Κάθετη δύναμη ασκεί το υγρό και στις επιφάνειες του δοχείου που το περιέχει.
Αυτή η δύναμη, η δύναμη λόγω υδροστατικής πίεσης  οφείλεται στη βαρύτητα, δηλαδή στο βάρος     του 
υγρού που είναι πάνω από το  σώμα.
Αν έχω ένα κυλινδρικό δοχείο με υγρό μπορώ να βρω την υδροστατική πίεση στον πυθμένα του αν 
διαιρέσω το    βάρος   του υγρού προς (διά) το  εμβαδόν του πυθμένα.
Τα όργανα μέτρησης της υδροστατικής πίεσης λέγονται  μανόμετρα

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με Σ (Σωστή) ή Λ (Λάθος) :

Η υδροστατική πίεση εξαρτάται  από τον προσανατολισμό της επιφάνειας    …Λ…
Η υδροστατική πίεση εξαρτάται     από  το  σχήμα  του  δοχείου …Λ……
Η υδροστατική πίεση εξαρτάται  από το βάθος                         …Σ….
Η υδροστατική πίεση εξαρτάται  από την πυκνότητα του υγρού …Σ….

Ο νόμος της υδροστατικής :

Η υδροστατική πίεση σε ένα σημείο ενός υγρού είναι ανάλογη με την ……πυκνότητά…………του, 

με το …βάθος  …  ……και με την ……επιτάχυνση ………. της …βαρύτητας  …  ……. του τόπου.

Ο τύπος του νόμου της υδροστατικής :   Pυδρ= ρ * g * h  όπου τα σύμβολα :

      Pυδρ : Υδροστατική πίεση με μονάδα στο SI (Διεθνές σύστημα μονάδων) το  …Pa  …  ….

      ρ     :   …πυκνότητα υγρού……                         >>>                               το kg/m3 

      g     :   …επιτάχυνση της βαρύτητας……                >>>                      το m/s2 

      h     :   ……βάθος……                         >>>                                             το  m

Η υδροστατική πίεση εξαρτάται από το συνολικό όγκο και  βάρος του υγρού; (Ναι ή Όχι ;      όχι  

     (εξαρτάται  μόνο από  τα  μεγέθη: ρ,  g,     h   )  

 Στο διπλανό σχήμα έχουμε 3 δοχεία διαφορετικού σχήματος με 
νερό στο ίδιο ύψος. Οι πυθμένες των δοχείων είναι ίσοι κύκλοι.

 Απάντησε στα παρακάτω   δικαιολογώντας τις απαντήσεις σου           
    1.   Να συγκρίνεις τις πιέσεις στους πυθμένες των δοχείων.
  οι πιέσεις στους πυθμένες είναι ίσες επειδή έχουν ίδια: βάθος, πυκνότητα 
υγρού,και επιτ. βαρύτητας. (   P  υδρ= ρ *   g   *   h    )  

2. Να συγκρίνεις τις δυνάμεις που ασκούνται από το υγρό στους πυθμένες των δοχείων.
 Οι δυνάμεις που ασκούνται στους πυθμένες των δοχείων είναι ίσες επειδή όλοι οι πυθμένες έχουν ίσο  
εμβαδόν , ίσες υδροστ.πιέσεις -αποδείχτηκε  πριν- άρα και ίδιο  γινόμενο -εμβαδόν επί  πίεση (=δύναμη)-



3. Να συγκρίνεις τις δυνάμεις που ασκούν τα δοχεία στο τραπέζι στο οποίο ισορροπούν.

…το τραπέζι δέχεται  δυνάμεις  από τα  3  δοχεία  ανάλογες  του  βάρους των ( αφού  τα  στηρίζει )…    
…άρα το μεσαίο ασκεί τη  μεγαλύτερη δύναμη και το  δεξιό τη  μικρότερη ……………
Από 4.3  σελ.  72 ως 74         Διαβάστε πρώτα μια ανάγνωση τις σελίδες   και μετά συμπληρώστε :  

Γιατί δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε μια βεντούζα από το τζάμι ακόμα και αν τραβάμε με μεγάλη 
δύναμη ; Αφού δε βάλαμε κόλλα, αυτό σημαίνει ότι μια μεγαλύτερη …δύναμη  …  .  της ασκείται 
αντίθετη με τη δικιά μας. Δηλαδή ο αέρας της ασκεί αυτή τη …δύναμη……… άρα ο αέρας έχει πίεση.
Τι σημαίνει ότι τα αέρια έχουν (ασκούν) πίεση ; Αφού πίεση = κάθετη …δύναμη… προς (διά) …εμβαδόν
επιφάνειας….. , άρα σημαίνει ότι όταν ένα σώμα μπεί μέσα τους , σε κάθε επιφάνεια του σώματος 
ασκείται από τον αέρα μια (2 λέξεις)…κάθετη  δύναμη.……        
Όπως η υδροστατική, έτσι & η ατμοσφαιρική πίεση οφείλεται στη …βαρύτητα…… .
Τα όργανα μέτρησης της ατμοσφ. πίεσης λέγονται …βαρόμετρα……. 

Ο Τορικέλι πριν από περ. 400 χρόνια μέτρησε την ατμοσφ. πίεση με ένα απλό και έξυπνο πείραμα.
Τι έκανε ο Τορικέλι ; Περιγράψτε τα υλικά :  Γέμισε ένα λεπτό γυάλινο σωλήνα  μήκους 1  m    με     
υδράργυρο και μια λεκάνη ,επίσης  με υδράργυρο ………………………………………… …………      
Τι έκανε ;   Στη συνέχεια κρατώντας με το δάχτυλο το ανοιχτό άκρο του σωλήνα , τον αναποδογύρισε 
μέσα στη λεκάνη με τον …υδράργυρο…Παρατήρησε ότι το ύψος της στήλης του υδραργύρου στον 
σωλήνα έφτασε περίπου στα 76   cm     πάνω από την επιφάνεια του  υδραργύρου
της λεκάνης.
Έτσι κατάλαβε ότι η ατμοσφαιρική πίεση ,είναι όση η υδροστατική σε βάθος  76   cm       της στήλης του …. 
υδραργύρου.
Πολλαπλασιάζοντας λοιπόν την…πυκνότητα…. του υδράργυρου επί το…βάθος  …  . επί την …
επιτάχυνση…της …βαρύτητας..… βρήκε :  Pυδρ= ρ * g * h=13.600 kg/m3 * 0,76 m  *9,8 m/s2=
   =  101.000   N  /  m  2            , άρα η ατμοσφ. πίεση στην επιφάνεια  της θάλασσας δηλ. 1 atm=101.000 Pa
Τί σημαίνει ότι ο αέρας έχει πίεση περίπου 100 kPa (100.000 Pa)  ; 
Σημαίνει ότι αφού 1 Pa =1 N / m2  ,    100.000 Pa = 100.000 N/ m2    άρα σε επιφάνεια  1 τετρ. μέτρου 
ασκείται από τον αέρα    δύναμη     περίπου 100.000  Ν

Αν γνωρίζω την πίεση και το εμβαδό, μπορώ να βρώ τη δύναμη αφού P=  Fκ / Α   άρα  Fκ = P * A 

Πόση δύναμη ασκεί ο αέρας λόγω ατμοσφ. πίεσης σε επιφάνεια 1cm2 ; Δίνεται 1atm=100.000 Pa
1cm= 0,01 m  άρα 1 cm2 = 0,0001  m2            επίσης 1 Pa= 1 N /  m2

 P=  Fκ / Α   άρα      Fκ = P * A= 100.000  N /  m2  * 0,0001  m2 =10 N      (Κάντε μια πράξη !)

 
          Χαρακτηρίστε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (με Σ)   ή Λάθος (με Λ) :

           α.   Η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας είναι ίση με την υδροστατική 
                  πίεση σε βάθος 1 μέτρου υδραργύρου                                                             ..............Λ.......
           β.   Σε επιφάνεια εμβαδού  10  τετραγωνικών εκατοστών ασκείται από τον αέρα λόγω



                 ατμοσφαιρικής πίεσης δύναμη περίπου 10 Ν .                                                   ............Λ........
           γ.   Σε επιφάνεια εμβαδού 1 τετραγωνικού μέτρου ασκείται από τον αέρα λόγω 
               ατμοσφαιρικής πίεσης δύναμη περίπου 100.000  Ν .                                         ...........Σ.........
           δ.   Η 1 atm  είναι η μονάδα πίεσης στο Διεθνές σύστημα μονάδων                      ..........Λ..........
           ε.   Ο αέρας δεν έχει μάζα.                                                                                    ..........Λ...........            
           στ.  Ο αέρας  έχει βάρος.                                                                                      ..........Σ............
           ζ.    Η ατμοσφαιρική πίεση αυξάνεται όσο ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερο υψόμετρο...........Λ............
.          η.   Η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας είναι ίση με την υδροστατική 
                 πίεση σε βάθος 76 εκατοστών υδραργύρου.                                                        ..........Σ............
           θ. 1 atm   ισούται  περίπου  με 101  kPa                                                                   …......Σ............
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Φ.Ε. 4 β   :  4.4 , 4.5         σελ. 75 ως  & 79       Αρχή του Πασκάλ, Ολική πίεση σε υγρό , Άνωση  

              Για κάθε μάθημα, διαβάστε πρώτα μια ανάγνωση τις σελίδες και μετά συμπληρώστε
             
Από 4.4   σελ. 75, 76        

Να γράψετε την αρχή του Πασκάλ :   Κάθε  μεταβολή  της  πίεσης  σε οποιοδήποτε 
σημείο ενός

    περιορισμένου – και  ακίνητου- ρευστού, μεταδίδεται αναλλοίωτη σε όλα  τα    
σημεία του ρευστού 

Λόγω της αρχής του Πασκάλ, η πίεση που ασκούμε στο μικρό έμβολο της 
υδραυλικής αντλίας, μεταφέρεται αναλλοίωτη (=χωρίς να αλλάζει, η ίδια) σε όλα 
τα σημεία του υγρού, και κάτω από το μεγάλο έμβολο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι
δυνάμεις στα έμβολα είναι ανάλογες  με τα εμβαδά των αντίστοιχων 
εμβόλων. Έτσι ασκώντας μικρή δύναμη στο μικρό έμβολο, μεταφέρεται (η ίδια 
πίεση αλλά) πολύ μεγαλύτερη δύναμη στο μεγάλο έμβολο, οπότε με μικρή δύναμη 
μπορούμε να ανυψώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος (όπως στο μοχλό-τραμπάλα)

    Τα  εμβαδά του μεγάλου και του μικρού εμβόλου μιας υδραυλικής αντλίας  είναι 
      80 cm2  και  4 cm2  αντίστοιχα . Ένα σώμα βάρους 600 Ν βρίσκεται στο μεγάλο 
έμβολο .       
      Να υπολογίσετε πόση δύναμη πρέπει να ασκηθεί στο μικρό έμβολο για να 
ανυψωθεί το 
      σώμα. 
      Αν   χ  είναι  η  δύναμη που πρέπει να  ασκηθεί στο  μικρό έμβολο ,  τότε ( αρχή 
Πασκάλ )
      80/4 =600/χ  Άρα   20=600/χ   Άρα  χ=30 Ν

Σε βάθος 2  μέτρα, η υδροστατική πίεση ενός υγρού  δίνεται από τον τύπο P υδρ=   ρ.  g.h  



Όμως σύμφωνα με την αρχή του Πασκάλ, αφού η ατμοσφαιρική πίεση Pατμ ασκείται στην επιφάνεια του
νερού, θα ασκείται και σε όλα τα σημεία του. Επομένως η ολική πίεση σε ένα υγρό 

είναι :   Pολ=   Pατμ +Pυδρ =  P  ατμ   + ρ.g.h  

Από 4.5   σελ. 77 ως 79

Εισαγωγή,    Που οφείλεται η άνωση

Όταν ένα σώμα βρίσκεται μέσα σε υγρό (ένα τμήμα του ή ολόκληρο) , ασκείται στο σώμα από το υγρό
μια    δύναμη , η Άνωση. Η διεύθυνσή της είναι κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω

Αν μπούμε στη θάλασσα, επιπλέουμε στο νερό επειδή εμφανίζεται μια δύναμη η Άνωση η οποία 
εξουδετερώνει το βάρος μας. Ή αν σηκώσουμε μια πέτρα μέσα στο νερό νομίζουμε ότι το βάρος της 
μειώθηκε, διότι μας βοηθά η Άνωση. Πως μπορούμε να μετρήσουμε την άνωση ;

                                    

Κρεμάω ένα σώμα από δυναμόμετρο και μετράω το (1 λέξη)   βάρος  του που είναι 
20 Ν.

Στη συνέχεια κρεμάω  το σώμα από το δυναμόμετρο ενώ είναι ολόκληρο βυθισμένο 
σε νερό.
Τώρα το δυναμόμετρο δείχνει 14 Ν. Οι δυνάμεις που   ασκούνται στο σώμα τώρα 
είναι :  (να αναφέρετε κάθε δύναμη και ποιο σώμα την ασκεί)  Το βάρος   W    ασκείται  
από  τη  γη,

   το  φαινόμενο βάρος ( ένδειξη δυναμόμετρου) ασκείται  από το  δυναμόμετρο, και   
η άνωση

      (Α ) ασκείται  από  το  υγρό.  

 Αφού το σώμα μένει ακίνητο άρα η   (1 λέξη)  η  συνισταμένη  όλων των δυνάμεων 

  που ασκούνται στο σώμα είναι ίση με  μηδέν

  Από τις παραπάνω μετρήσεις προκύπτει ότι η Άνωση  είναι ίση  με (20-14  )=  6 Ν.

Κάθε υγρό ασκεί κάθετη δύναμη σε κάθε επιφάνεια του σώματος που είναι 
βυθισμένο σε αυτό.

Αυτές είναι δυνάμεις λόγω  υδροστατικής πίεσης . Επομένως :



Η Άνωση είναι η συνισταμένη όλων των  δυνάμεων (που δέχεται ένα βυθισμένο σώμα ) λόγω  
υδροστατικής πίεσης 

Σελ 78   Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η άνωση

Χαρακτηρίστε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (με Σ) ή Λάθος (με 
Λ):

            1)  Η άνωση εξαρτάται από το σχήμα του σώματος     Λ
            2)  Η άνωση που ασκείται σε σώμα βυθισμένο σε υγρό εξαρτάται  από το 
βάθος     Λ
            3)  H άνωση εξαρτάται από το βάρος του σώματος        Λ
            4)  Αν βυθίσω δύο ίσες σφαίρες τη μία σε νερό και την άλλη σε λάδι, οι 
ανώσεις που θα 
                 τους ασκηθούν θα είναι διαφορετικές.                 Σ
            5)   Όταν ένα σώμα βυθιστεί σε υγρό, η βαρυτική δύναμη που ασκεί η γη σε 
αυτό                   
                   μειώνεται.                                            Λ
            6)  Αν βυθίσω στο νερό δύο σφαίρες ίδιου βάρους , η μια από σίδηρο και η 
άλλη από 
                  αλουμίνιο, οι ανώσεις που θα τους ασκηθούν θα είναι ίσες 
( αιτιολογείστε   εδώ)
                 Η  σφαίρα  αλουμινίου έχει μεγαλύτερο  όγκο -επειδή έχει ίση μάζα  αλλά μικρότερη  
               πυκνότητα από  τη  σιδερένια-  άρα  θα  δεχτεί  μεγαλύτερη άνωση 

Από σελ. 79 : 

Εκτοπίζεται σημαίνει αλλάζει θέση.

Η αρχή του Αρχιμήδη λέει ότι :  Κάθε σώμα  βυθισμένο  σε  υγρό δέχεται  άνωση ίση  με  το 

  βάρος του  υγρού  που  εκτοπίζεται.

Από την αρχή του Αρχιμήδη βγαίνει ο τύπος υπολογισμού της Άνωσης (* σημαίνει επί )  :  

       Α= ρυγρού * g * V βυθισμένο           
 Να γράψετε ποιο φυσικό μέγεθος  συμβολίζει κάθε σύμβολο και ποια μονάδα 
μέτρησης έχει στο Διεθνές σύστημα μονάδων SI.

                                  Φυσικό μέγεθος :

           Α :                            Άνωση                                            Μονάδα στο 
SI : Ν

           Ρ υγρού :   πυκνότητα υγρού               Μονάδα στο SI :  kg/m3

           g  :      επιτάχυνση της  βαρύτητας      Μονάδα στο SI :m/s2 

          V βυθισμένο :   όγκος  βυθισμένου  σώματος         Μονάδα στο SI : m3

Από τι εξαρτάται (με τι είναι ανάλογη) η άνωση ενός σώματος που είναι βυθισμένο σε υγρό ; 

Είναι ανάλογη με  την πυκνότητα  του υγρού , την (2 λέξεις) επιτάχυνση της  βαρύτητας

 και με τον  όγκο του σώματος που είναι βυθισμένος στο νερό.

Ο τύπος της άνωσης μοιάζει πολύ με τον τύπο της υδροστατικής πίεσης. Γιατί μοιάζουν ; 

Επειδή η άνωση οφείλεται στην (2 λέξεις)   υδροστατική  πίεση



 Έχουν δύο ίδια μεγέθη και μόνο ένα διαφορετικό . Ποιο ; Η  υδροστ. πίεση είναι ανάλογη με το 

   βάθος   ενώ η άνωση είναι ανεξάρτητη από αυτό και ανάλογη με τον  όγκο  του  βυθισμένου  
σώματος 

  

                                                                                                          

5    Φύλλο εργασίας επανάληψης  Φυσικής  Β΄ Γ/σίου

Φ.Ε. 5   :     5.1 , 5.2            σελ. 90 , 93 ως 96              Έργο, Δυναμική ενέργεια, Κινητική ενέργεια      

Α)    Από 5.1 σελ. 90 :                             - SI = Διεθνές Σύστημα μονάδων-
                - ο αστερίσκος (*) είναι το σύμβολο του πολλαπλασιασμού (επί)- 

    Από τι εξαρτάται το έργο μια δύναμης ; από  τη δύναμη που ασκείται στο σώμα, και  τη  μετατόπιση

    Πότε μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα μπορεί να παράγει έργο ; Όταν το σώμα μετατοπίζεται

    Τι λέγεται έργο δύναμης (ορισμός) ;   Στην (απλούστερη) περίπτωση που το σώμα μετατοπίζεται στην  

      κατεύθυνσή  της,  είναι  το  γινόμενο της  δύναμης επί  την μετατόπιση  

   Στο SI  η δύναμη μετριέται σε  Νιούτον  (Ν) και η μετατόπιση σε   μέτρα      (m) , επομένως 

  μονάδα έργου είναι  Νιούτον   επί  μέτρο     δηλαδή το  Τζάουλ  (  J) .

  1 J = 1  Ν  * 1  m   και τα πολλαπλάσιά του 1   KJ  = 1.000  J   ,  1  MJ  = 1.000.000   J    

  B)    Από 5.2  σελ. 93, 94 :

      Αν σε ένα σώμα ασκείται δύναμη που μπορεί να παράγει έργο, λέμε ότι το σώμα έχει δυναμική 
ενέργεια. Η δυναμική ενέργεια του σώματος είναι ίση με το έργο που μπορεί να παράγει η δύναμη.

Αν ένα σώμα βρίσκεται σε κάποιο ύψος, τότε το βάρος του μπορεί να παράγει έργο (αν πέσει).
Το σώμα αυτό λέμε ότι έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια.

 

      Η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος είναι ίση με το έργο που  παρήγαγε η  δύναμη  που  
ανύψωσε το  σώμα

 Γενικά ένα σώμα με βάρος w που βρίσκεται σε ύψος h έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια :

U βαρυτική =   w   *  h    =   m   *  g  *   h      όπου m είναι η  μάζα     του σώματος, 

      g η επιτάχυνση της  βαρύτητας  και h το  ύψος που βρίσκεται το σώμα.

Ένας πλανήτης που περιφέρεται γύρω από τον ήλιο έχει επίσης βαρυτική δυναμική ενέργεια αφού ο 
ήλιος του ασκεί βαρυτική δύναμη. 

Ένα ηλεκτρόνιο που περιφέρεται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου έχει (2 λέξεις)    ηλεκτρική  

  δυναμική ενέργεια λόγω της ελκτικής  δύναμης που  του  ασκεί  ο  πυρήνας

Δυναμική ενέργεια έχει επίσης ένα τεντωμένο τόξο, ένα συμπιεσμένο ελατήριο  ή μια παραμορφωμένη

   μπάλα.

 Κάθε σώμα πού έχει υποστεί ελαστική παραμόρφωση έχει ελαστική δυναμική   ενέργεια 

που εξαρτάται από  το μέγεθος της παραμόρφωσης του σώματος. Η δυναμική ενέργεια αυτή είναι ίση

 με το  έργο της  δύναμης  που ασκήθηκε για να τα παραμορφώσει.

  ΑΣΚΗΣΗ :  Ένα σώμα μάζας m= 80 kg  βρίσκεται σε ύψος h= 30 cm. Να βρείτε τη
                      βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2 .
  ΛΥΣΗ :       Πρώτα θα μετατρέψω τα cm (εκατοστόμετρα) σε m (μέτρα) : Αφού 1 m = 100 cm ,



                    1 cm = 1/100m =0,01 m  οπότε   30   cm  =  30/100  m    = 0,3   m  

                    Στη συνέχεια αντικαθιστώ στον τύπο:   U βαρυτική = m * g * h = 80 * 10* 0,3=240   j  

                

Από σελ. 95, 96 :

        Ένα σώμα έχει κινητική ενέργεια όταν    κινείται  

   Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται από τη  μάζα      του και την  ταχύτητά  του     .

   Η κινητική ενέργεια δίνεται από τον τύπο :   Εκ = ½ * m * U2            Στον τύπο αυτόν :

   Εκ είναι η   κινητική ενέργεια  , m είναι η  μάζα  και U  η  ταχύτητα

   Από τον παραπάνω τύπο καταλαβαίνουμε ότι η κινητική ενέργεια ενός σώματος είναι ανάλογη 

   με τη μάζα      του και με το τετράγωνο της  ταχύτητάς    του.

  ΕΡΩΤΗΣΗ  1 : Ένα αυτοκίνητο μάζας 1 τόνου (1000 kg) τρέχει με την ίδια ταχύτητα με ένα φορτηγό 5 
                            τόνων. Πόσο μεγαλύτερη είναι η κινητική ενέργεια του φορτηγού ;

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  Αφού η κινητική ενέργεια είναι ανάλογη με τη μάζα      , και το φορτηγό έχει

                              5    φορές μεγαλύτερη από του αυτοκινήτου, η κινητική ενέργεια 

                            του φορτηγού είναι  5  φορές μεγαλύτερη.

  ΕΡΩΤΗΣΗ  2 : Ένα αυτοκίνητο κάποια στιγμή τρέχει με ταχύτητα 10 km/h (χιλιόμετρα την ώρα). 
                            Ο οδηγός πατάει περισσότερο το γκάζι και μετά από λίγο το κοντέρ δείχνει 50 km/h .  
                            Πόσο μεγαλύτερη έγινε  η κινητική του ενέργεια ;

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  Η ταχύτητα του αυτοκινήτου έγινε (από 10 σε 50 Km/h)  5       φορές μεγαλύτερη.

                           Αφού η κινητική του ενέργεια είναι ανάλογη με το τετράγωνο  της ταχύτητας,

                          η κινητική του ενέργεια θα γίνει  5   εις το τετράγωνο δηλαδή  25  φορές μεγαλύτερη.

                          

  ΑΣΚΗΣΗ : Ένα σώμα μάζας m= 200 g (γραμμάρια) μια στιγμή έχει ταχύτητα U = 5 m/s . Να βρείτε την
                      κινητική ενέργεια του σώματος.

  ΛΥΣΗ :      Πρώτα θα μετατρέψω τα γραμμάρια (g) σε χιλιόγραμμα (kg) : Αφού 1 kg=1000 g ,

                      1 g=   1/1000      kg =0,001 kg       οπότε           200 g=    200/1000   kg =    0.2  kg  

                    Στη συνέχεια αντικαθιστώ στον τύπο:  Εκ = ½ * m * U2 =   ½   *0,2 *  5  2         
= 

 

                                        = 0,5 * 0.2 * 25=2,5 j

                                     
                                         

          



                                                                                                                                             

                                                                                 


