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Ενέργεια και Έργα. 

Η αρχή διατήρησης της ενέργειας για ένα σύστηµα, σύµφωνα µε τον John W. Jewett Jr., (τα πέντε κείµενα 

που µετέφρασε και δηµοσίευσε ο Σταύρος Πρωτογεράκης, µπορείτε να τα κατεβάσετε συµπιεσµένα από 

εδώ), µπορεί να περιγραφεί µε την εξίσωση: 

∆Εσυστ = ΣΤ 

όπου µε Τ παριστάνεται το ποσό της ενέργειας που µεταβιβάζεται ( από το transfer) διαµέσου των ορίων του 

προσδιορισµένου συστήµατος µέσω ενός δεδοµένου µηχανισµού. 

Η αναπτυγµένη µορφή της παραπάνω εξίσωσης έχει ως εξής: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = W + Q + TMT + TMW + TER + TET 

Στο αριστερό µέλος της εξίσωσης φαίνονται τρεις τρόποι αποθήκευσης ενέργειας στο σύστηµα: κινητική 

ενέργεια Κ, δυναµική ενέργεια U και εσωτερική ενέργεια Εεσωτ. Η συνολική µεταβολή στην ενέργεια που 

είναι αποθηκευµένη στο σύστηµα µπορεί να υπολογιστεί προσθέτοντας τις τρεις επιµέρους µεταβολές γι’ 

αυτούς τους τύπους αποθηκευµένης ενέργειας. 

Η κινητική ενέργεια Κ στο αριστερό µέλος της εξίσωσης Α∆Ε  (2), είναι το άθροισµα της µεταφορικής κινη-

τικής ενέργειας του κέντρου µάζας του συστήµατος, της περιστροφικής κινητικής ενέργειας γύρω από το 

κέντρο µάζας του συστήµατος και της κινητικής ενέργειας που σχετίζεται µε τις ακτινικές κινήσεις των µε-

λών του συστήµατος σε σχέση µε το κέντρο µάζας. Η δυναµική ενέργεια U περιλαµβάνει όλα τα είδη, όπως 

βαρυτική, ηλεκτρική και ελαστική. Επιπρόσθετα, συµπεριλαµβάνω εδώ   τη χηµική δυναµική ενέργεια καυ-

σίµων ή εκρηκτικών και τη βιολογική δυναµική ενέργεια από γεύµατα. Η εσωτερική ενέργεια Εεσωτ περιλαµ-

βάνει την ενέργεια που σχετίζεται µε την άτακτη κίνηση των µορίων, η οποία µετριέται µε τη θερµοκρασία 

και την ενέργεια δεσµών µεταξύ µορίων που σχετίζεται µε τη φάση (στερεή, υγρή ή αέρια) του συστήµατος. 

Στο δεξί µέλος της εξίσωσης Α∆Ε βρίσκεται το συνολικό ποσό ενέργειας που διαπερνά τα σύνορα του συ-

στήµατος, εκφρασµένο ως το άθροισµα των ενεργειών που µεταβιβάζονται µε έξι συνήθεις διαδικασίες: 

 

W:   έργο πάνω στο σύστηµα από εξωτερικές δυνάµεις των οποίων τα σηµεία εφαρµο-

γής µετατοπίζονται. 

 

Q:   ενέργεια που διαβιβάζεται διαµέσου των συνόρων του   συστήµατος µε θερµότητα  

εξαιτίας της διαφοράς  θερµοκρασίας ανάµεσα στο σύστηµα και το περιβάλλον του. 

 

ΤΜΤ: ενέργεια που διαβιβάζεται διαµέσου των συνόρων του συστήµατος µε µεταφοράς 

ύλης (Matter Transfer), όπως όταν εισάγεται καύσιµο σε ένα δοχείο. 
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ΤMW:  ενέργεια που διαβιβάζεται διαµέσου των συνόρων του συστήµατος µε µηχανικά 

κύµατα (Μechanical Waves) όπως είναι τα ηχητικά και τα σεισµικά κύµατα. 

 

ΤΕR:   ενέργεια που διαβιβάζεται διαµέσου των συνόρων του συστήµατος µε ηλεκτροµα-

γνητική ακτινοβολία  (Electromagnetic Radiation) όπως είναι το φως και τα µικρο-

κύµατα. 

 

ΤΕΤ:  ενέργεια που διαβιβάζεται διαµέσου των συνόρων του  συστήµατος µε ηλεκτρική 

µετάδοση (Electrical Transmission) από µία µπαταρία ή άλλη ηλεκτρική πηγή. 

 

Μια πολύ απλούστερη µορφή της παραπάνω  εξίσωσης (1) είναι η περίπτωση ενός συστήµατος, όπως ενός 

αερίου που βρίσκεται σε ένα δοχείο, που παίρνει τη µορφή: 

∆Εεσωτ = W + Q  (2) 

Ή ισοδύναµα µε βάση τη γνωστή γραφή  ∆U=W+Q, όπου εδώ ∆U=∆Εεσωτ η µεταβολή της εσωτερικής ενέρ-

γειας και  W η ενέργεια που µεταφέρεται στο σύστηµα µέσω του έργου των εξωτερικών δυνάµεων, ενώ 

στην Ελληνική βιβλιογραφία παίρνει τη µορφή ∆U=Q-Wαερ, όπου εδώ Wαερ είναι το έργο που παράγει το 

αέριο και η εξίσωση αυτή είναι γνωστή ως 1ος Θερµοδυναµικός νόµος. 

Ας δούµε µερικές περιπτώσεις, σε µια προσπάθεια ξεκαθαρίσµατος, του τρόπου δουλειάς αλλά και διατύ-

πωση εναλλακτικών µεθόδων αντιµετώπισης κάποιων περιπτώσεων. 

 

Παράδειγµα 1ο: 

Σε δοχείο µε αδιαβατικά τοιχώµατα, που κλείνεται µε έµβολο, περιέχεται ένα αέρι-

ο. Ασκώντας στο έµβολο µια εξωτερική δύναµη Fεξ, µετατοπίζουµε αργά, χωρίς 

τριβές, το έµβολο κατά x, µειώνοντας τον όγκο του αερίου κατά ∆V. Να υπολογι-

στεί το έργο της δύναµης Fεξ. Τι µετράει το έργο της δύναµης αυτής; 

Απάντηση: 

Το πρώτο πράγµα που πρέπει να τονισθεί, είναι ότι είναι απαραίτητο να έχουµε ξεκαθαρίσει στο µυαλό µας 

για ποιο σύστηµα µιλάµε. Στην περίπτωσή µας το σύστηµά µας είναι το αέριο µαζί µε το δοχείο (και το έµ-

βολο).  

α) Εφαρµόζοντας το θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας για το έµβολο παίρνουµε: 

Κτελ-Καρχ=WFεξ+WFαερ → 

0-0= WFεξ+WFαερ 

Αλλά η µεταβολή αυτή µπορεί να προσεγγιστεί από µια αδιαβατική συµπίεση, οπότε: 
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Προφανώς το παραπάνω έργο της Fεξ εκφράζει την ενέργεια που µεταφέρεται στο σύστηµα αυξάνοντας 

την εσωτερική ενέργεια του αερίου (Αδιαβατική συµπίεση-θέρµανση). 

β) Θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε το Θ.Μ.Κ.Ε. για το σύστηµά µας. Πώς εφαρµόζεται; 

Κτελ-Καρχ=WFεξ+→ 

0-0= WFεξ !!!! 

Προφανώς αδιέξοδο. Γιατί; Γιατί το έργο της εξωτερικής δύναµης, εκφράζει την ενέργεια που µεταφέρε-

ται από το περιβάλλον στο σύστηµα, αλλά η ενέργεια αυτή δεν µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια, (όπου 

θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε το Θ.Μ.Κ.Ε.), αλλά αυξάνει την εσωτερική ενέργεια του αερίου. 

γ) Ας έρθουµε στην εξίσωση (1). Πώς εφαρµόζεται; 

 

Συνεπώς κατά την συµπίεση έχουµε αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του συστήµατος, ίση µε την ενέρ-

γεια που µεταφέρεται σε αυτό, µέσω του έργου της δύναµης. Βέβαια ο υπολογισµός αυτού του έργου, θα 

µας οδηγήσει στην α) λύση. 

Παράδειγµα 2ο: 

Σε σκληρό οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα κοµµάτι σιδήρου Σ. Σε µια στιγµή 

κτυπάµε µε ένα σφυρί το µέταλλο. Κατά τη διάρκεια του κτυπήµατος µεταφέ-

ρεται ενέργεια στο σώµα Σ, µέσω ποιου µηχανισµού; Τι γίνεται η ενέργεια αυ-

τή; 

Απάντηση: 

Στη διάρκεια του κτυπήµατος, το σφυρί ασκεί στο σώµα Σ, µια δύναµη F, η οποία παράγει έργο. Η δύναµη 

αυτή προφανώς είναι µεταβλητού µέτρου, αλλά για ευκολία µας, ας την δεχτούµε ως σταθερή. Πόσο είναι 

το έργο της; Η µαθηµατική εξίσωση είναι: 

WF=F·dx 

Όπου dx; Εδώ ο ορισµός που συνήθως δίνουµε είναι ότι το dx αυτό, είναι η µετατόπιση του σηµείου εφαρ-

µογής της δύναµης. Πολύ συχνά όµως, το dx αυτό ορίζεται και ως η µετατόπιση του υλικού σηµείου ή του 

κέντρου µάζας του στερεού, στο οποίο ασκείται η δύναµη. Ποια από τις δύο εκδοχές είναι σωστότερη; Συµ-

φωνώντας µε τον συγγραφέα των παραπάνω άρθρων, θα έλεγα η πρώτη.  

  Στο παράδειγµα αυτό, το κέντρο µάζας δεν µετατοπίζεται, οπότε θα µπορούσε να 

πει κάποιος ότι δεν παράγεται έργο. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Ας δούµε το διπλα-



Υλικό Φυσικής-Χηµείας Ενέργεια και έργα. 

www.ylikonet.gr 
 

4

νό σχήµα. Η δύναµη F που ασκεί το σφυρί, µετατοπίζει το σηµείο εφαρµογής της παράγοντας έργο, συνεπώς 

µεταφέροντας ενέργεια στο σώµα Σ. Το σφυρί δηλαδή ασκώντας µια δύναµη πάνω στο σώµα Σ, του µετα-

φέρει κάποια ενέργεια ίση µε το έργο της δύναµης αυτής.  

Μπορούµε να εφαρµόσουµε το Θ.Μ.Κ.Ε. για το σώµα Σ; Προφανώς όχι, αφού το σίδερο δεν έχει αποκτήσει 

κινητική ενέργεια. Αν πάρουµε όµως την εξίσωση (2),  (προφανώς και την (1), αλλά όλοι οι άλλοι προσθε-

τέοι µπορούν να εγκαταλειφθούν), παίρνουµε: 

∆Εεσωτ = W + Q → ∆Εεσωτ=∆U=WF 

∆ηλαδή η ενέργεια που µεταφέρεται στο σώµα Σ, µέσω του έργου της δύναµης F, αυξάνει την εσωτερική 

ενέργειά του. Αυτή η αύξηση µπορεί να οφείλεται σε αύξηση των δυναµικών ενεργειών των δοµικών του 

λίθων (ιόντα-ηλεκτρόνια) ή και αύξηση της άτακτης κινητικής ενέργειάς τους. Αν µιλάµε για ένα κοµµάτι 

σιδήρου, στερεό που θεωρείται πρακτικά ασυµπίεστο, θα πρέπει να δεχτούµε ότι τελικά η ενέργεια που µε-

ταφέρεται στο Σ, αυξάνει την εσωτερική του ενέργεια, αυξάνοντας τη θερµοκρασία του. Κτυπώντας ένα 

κοµµάτι σιδήρου µε το σφυρί, του αλλάζουµε σχήµα, ζεσταίνοντάς το… 

Μήπως σας θυµίζει η κατάσταση αυτή το 1ο παράδειγµα; 

Παράδειγµα 3ο: 

Μια µικρή µεταλλική σφαίρα, µάζας m=0,1kg κινείται οριζόντια µε ταχύτητα  

υο=100m/s και κτυπά ένα σώµα Σ, µάζας Μ=2kg, το οποίο ηρεµεί σε λείο οριζόντιο 

επίπεδο. Αµέσως µετά την κρούση η σφαίρα, χωρίς αλλαγή στο σχήµα της, κινείται 

αντίθετα µε ταχύτητα µέτρου 20m/s. Να βρεθούν: 

i) η ταχύτητα του Σ µετά την κρούση 

ii)  η απώλεια της µηχανικής ενέργειας. 

iii)  Η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του σώµατος Σ. 

iv) Το έργο της δύναµης που ασκήθηκε στο Σ στη διάρκεια της κρούσης. 

Απάντηση: 

i) Εφαρµόζοντας την διατήρηση της ορµής για το σύστηµα των δύο σωµάτων, παίρνουµε: 
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ii)  Η απώλεια της µηχανικής ενέργειας είναι ίση µε την απώλεια της κινητικής ενέργειας: 
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iii)  Παίρνοντας τη σχέση (1) για το σύστηµα των δύο σωµάτων έχουµε: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = W + Q → 
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-444J+0+ ∆Εεσωτ = 0 → 

∆Εεσωτ=444J. 

Αλλά η σφαίρα κατά την κρούση δεν υπέστη καµιά παραµόρφωση (από υπόθεση) οπότε η παραπάνω 

µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, είναι του σώµατος Σ. 

iv) Ας πάρουµε τώρα ως σύστηµα µόνο το σώµα Σ. Η εξίσωση (1) µας δίνει: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = W + Q → 

W=Κ+∆Εεσωτ= JJJJMV 48044436444
2
1 2 =+=+  

Ας δούµε τι ακριβώς βρήκαµε. Αν F η µέση δύναµη που ασκήθηκε στο σώµα Σ στη διάρ-

κεια της κρούσης, τότε το έργο της WF=F·x µετράει την ενέργεια που δόθηκε από τη 

σφαίρα στο σώµα Σ. Αλλά το έργο αυτό µπορεί να γραφτεί: 

WF=F·x=F·(x1+x2) = F·x1+F·x2=480J. 

Όπου ο πρώτος προσθετέος µετράει την ενέργεια που εµφανίζεται ως κινητική ενέργεια 

(36J) του σώµατος Σ, ενώ  ο δεύτερος την ενέργεια (444J) που εµφανίζεται ως αύξηση 

της εσωτερικής του  ενέργειας 

Παράδειγµα 4ο: 

Εκτοξεύουµε ένα σώµα Σ µάζας 0,2kg µε αρχική ταχύτητα υ0=0,2m/s πάνω σε τραπέζι, το οποίο µετά από 

λίγο, αφού διανύσει απόσταση 1m σταµατά.  

i) Να βρεθεί η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του συστήµατος τραπέζι – Σ. 

ii)  Να βρεθεί η µεταβολή της ενέργειας του σώµατος Σ. 

Απάντηση: 

i) Με εφαρµογή της εξίσωσης (1) για το σύστηµα παίρνουµε: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = W + Q → 

000
2
1

0 2 +=∆++






 − εσEMV → 

JJMVE 004,02,02,0
2
1

2
1 22 =⋅==∆ εσ  

ii)  Πρέπει να δουλέψουµε τώρα µόνο µε το σώµα Σ. Ας θεωρήσουµε ότι αυτό είναι το σύστηµά µας. 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = W + Q → 

TWEMV =∆++− εσ0
2
1

0 2  (3) 

Όπου WΤ το έργο της τριβής που ασκήθηκε στο σώµα Σ. Προσέξτε ότι όταν µιλάµε για το σώµα Σ, η 

τριβή είναι εξωτερική δύναµη. 

x

x1

x2

F
→
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Ναι αλλά πόσο είναι το έργο της τριβής; Η τριβή δεν είναι µια δύναµη, αλλά η συνισταµένη πολλών 

δυνάµεων σε όλη την έκταση της επιφάνειας επαφής µεταξύ του σώµατος και του τραπεζιού και κάθε 

µια από τις συνιστώσες έχει και τη δική της µετατόπιση. Συνεπώς δεν µπορούµε να υπολογίσουµε το 

παραπάνω έργο της τριβής και η εξίσωση (3) θα µείνει ηµιτελής!!! 

Και εδώ ας έρθουµε στα «γνωστά». Κάνουµε µια µικρή υποχώρηση και υπολογίζουµε το έργο της τρι-

βής από τη σχέση WΤ=-Τ·x, όπου x η µετατόπιση του σώµατος και όχι του σηµείου εφαρµογής της δύ-

ναµης. 

Ας το δούµε αυτό στην χρήση του Θ.Μ.Κ.Ε. 

Κτ-Καρχ=WΤ → JMVWT 004,0
2
1

0 2 −=−=  

Τι µας λέει η παραπάνω εξίσωση;  

Ότι η κινητική ενέργεια του σώµατος Σ, µειώθηκε κατά 0,004J, µέσω του έργου της τριβής, αλλά δεν 

µας λέει πού µεταφέρθηκε και τι απέγινε η ενέργεια αυτή. Η ενέργεια αυτή υποβαθµίζεται και εµφανί-

ζεται ως αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του σώµατος Σ και του τραπεζιού, χωρίς όµως να είµαστε 

σε θέση να απαντήσουµε τι µέρος πήρε το ένα και τι το άλλο σώµα.  

Ας το προσέξουµε:  

∆εν µπορούµε να υπολογίσουµε την ενέργεια που έχασε το σώµα Σ κατά την παραπάνω 

αλληλεπίδραση. Μέσω του Θ.Μ.Κ.Ε. µπορούµε να υπολογίσουµε την Κινητική ενέργεια 

που χάνει. Όχι την συνολική ενέργεια. Με την ίδια λογική δεν µπορούµε να υπολογίσου-

µε την ενέργεια που παίρνει το τραπέζι. Μπορούµε να βρούµε ότι δεν κερδίζει Κινητική 

ενέργεια, αφού παραµένει ακίνητο, αλλά την συνολική ενέργεια που κερδίζει δεν µπο-

ρούµε να την υπολογίσουµε. 

Αν όµως επιστρέψουµε στο σύστηµα σώµα Σ-τραπέζι, τότε στην εξίσωση (1), οι τριβές είναι εσωτερι-

κές δυνάµεις και δεν εµφανίζονται. Έτσι δεν είναι απαραίτητο να βρούµε ούτε το έργο της τριβής που 

ασκείται στο σώµα Σ, ούτε το έργο της αντίδρασής της που ασκείται στο τραπέζι.  

Μην µας ξεγελά, όταν στο 2ο µέλος υπάρχει έργο W, αυτό αναφέρεται σε έργα εξωτερικών δυνάµεων, 

που στην περίπτωσή µας είναι µηδενικά. 

Έτσι για το σύστηµα σώµα Σ-τραπέζι παίρνουµε: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = W + Q → 

∆Κ+0+ ∆Εεσωτ =0+0 → ∆Εεσωτ =-∆Κ=Καρχ. 

 

Κάποια συµπεράσµατα: 

1) Η Α.∆.Ε. εκφράζεται για ένα σύστηµα από την εξίσωση: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = W + Q + TMT + TMW + TER + TET 
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Όπου το αριστερό µέλος της περιέχει µορφές ενέργειας που ΕΧΕΙ το σύστηµα, ενώ το δεξί, ενέργειες 

που µεταβιβάζονται προς ή από το σύστηµα. Αν δεν έχουµε ξεκάθαρο στο µυαλό µας ποιο είναι το 

σύστηµα που µιλάµε, ας µην κάνουµε καν προσπάθεια εφαρµογής της. 

2) Αν το σύστηµα είναι µονωµένο, σηµαίνει ότι δεν αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του, τότε το δεξί µέλος 

είναι µηδέν και η εξίσωση γίνεται: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = 0 

Σε ένα τέτοιο σύστηµα, µπορεί να ασκούνται εσωτερικές δυνάµεις που να παράγουν έργα. Αν οι δυνά-

µεις αυτές είναι συντηρητικές, τότε το άθροισµα ∆Κ+∆U=0, οπότε λέµε ότι η µηχανική ενέργεια διατη-

ρείται. Τότε όµως η παραπάνω εξίσωση δίνει: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = 0 →  

∆Εεσωτ = 0 

Που σηµαίνει ότι και η εσωτερική ενέργεια του συστήµατος παραµένει σταθερή. 

3) Αν στα επιµέρους σώµατα του συστήµατος ασκούνται και εσωτερικές δυνάµεις, που ∆ΕΝ είναι συντη-

ρητικές, όπως π.χ. δυνάµεις τριβής ή αντίσταση του αέρα τότε το άθροισµα ∆Κ+∆U<0, πράγµα που συ-

νεπάγεται ότι: 

∆Κ + ∆U + ∆Εεσωτ = 0 → ∆Εεσωτ = -(∆Κ+∆U)>0 

Αυτό µας δείχνει ότι η εσωτερική ενέργεια αυξάνεται.  

Στην περίπτωση δηλαδή αυτή µέσω των τριβών, κάποιο µέρος της µηχανικής ενέργειας µετατρέπεται 

σε εσωτερική (θερµική ενέργεια) των σωµάτων που αποτελούν το σύστηµα. 

4) Για να υπολογίσουµε το έργο της τριβής, κάνουµε µια παραχώρηση στον ορισµό του έργου δύναµης. 

Αντί να παίρνουµε τη µετατόπιση του σηµείου εφαρµογής της δύναµης, παίρνουµε τη µετατόπιση του 

σώµατος. Αλλά τότε αυτό που υπολογίζουµε δεν είναι το πραγµατικό έργο της τριβής, αλλά εκείνο το 

µέρος του, που συνδέεται µε τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώµατος και το οποίο χρησιµο-

ποιούµε όταν εφαρµόζουµε το Θ.Μ.Κ.Ε. Αυτό έχει σαν συνέπεια να «χάνουµε» τον υπολογισµό της ε-

νέργειας που εµφανίζεται ως αύξηση της θερµικής ενέργειας των επιµέρους σωµάτων που τρίβονται. 
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