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Δύο τμήματα μιας ευθύγραμμης κίνησης. 

Ένα σώµα ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο εµφανίζει τριβή ολί-

σθησης Τ=3Ν. Σε µια στιγµή t=0 ασκείται στο σώµα µια οριζόντια δύνα-

µη F, µε αποτέλεσµα η ταχύτητα του σώµατος να µεταβάλλεται όπως στο 

διπλανό σχήµα. 

Να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασµένες τις παρακάτω προτάσεις, 

δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. 

i)   Η κίνηση του σώµατος από 0-4s είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη. 

ii)  Το µέτρο της δύναµης F τη στιγµή t2 είναι µεγαλύτερο από το µέτρο της τη στιγµή t1. 

iii) Τη στιγµή t=5s, το µέτρο της ασκούµενης δύναµης είναι F=3Ν. 

iv) Η στιγµιαία ισχύς της δύναµης F είναι µεγαλύτερη τη στιγµή t2, από την αντίστοιχη ισχύ τη στιγµή t1. 

v) Η ενέργεια που µετατρέπεται σε θερµική, µέσω του έργου της τριβής, είναι µεγαλύτερη στο χρονικό 

διάστηµα 4s-8s, από την αντίστοιχη στο διάστηµα 0-4s. 

Απάντηση: 

i) Η κλίση στο διάγραµµα υ-t µας δίνει την στιγµιαία επιτάχυνση του σώµα-

τος. Αλλά µε βάση το διπλανό σχήµα, η γωνία θ1 < θ2 συνεπώς το σώµα 

ξεκινά µε µικρή επιτάχυνση η οποία αυξάνεται µε το πέρασµα του χρόνου. 

Άρα η κίνηση είναι επιταχυνόµενη, αλλά µε µεταβλητή επιτάχυνση και η 

πρόταση είναι λανθασµένη. 

ii) Στο διπλανό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα. 

Από τον θεµελιώδη νόµο της δυναµικής έχουµε: 

ΣF=mα → F-Τ=mα → F=Τ+mα 

Από την τελευταία εξίσωση, προκύπτει ότι όταν αυξάνεται η επιτάχυνση θα 

πρέπει να αυξάνεται και η ασκούµενη δύναµη F. Αλλά αφού τη στιγµή t2 το 

σώµα έχει µεγαλύτερη επιτάχυνση (σε σχέση µε τη στιγµή t1), θα δέχεται και µεγαλύτερη δύναµη, ο-

πότε η πρόταση είναι σωστή. 

iii) Μετά τη χρονική στιγµή t=4s, το σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα, οπότε η συνισταµένη δύναµη 

είναι µηδενική, οπότε ΣF=0 ή F=Τ=3Ν και η πρόταση είναι σωστή. 

iv) Η στιγµιαία ισχύς της δύναµης, δίνεται από την εξίσωση: 

Ρ=F·υ 

Αλλά αν F1 και F2 οι τιµές της δύναµης και υ1 και υ2 οι αντίστοιχες στιγµιαίες ταχύτητες του σώµατος 

τις χρονικές στιγµές t1 και t2, ισχύουν: 

F2 > F1   και υ2 > υ1, 

Αλλά τότε και  F2·υ2 > F1·υ1  ή  Ρ2 > Ρ1 και η πρόταση είναι σωστή. 
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v) Η µηχανική ενέργεια η οποία µετατρέπεται σε θερµική εξαιτίας της τριβής, είναι: 

Qθ=|WΤ|= Τ·∆x 

Αλλά η µετατόπιση ∆x1 στο χρονικό διάστηµα 0-4s, (ίση αριθµη-

τικά µε το εµβαδόν του γκρι χωρίου του διπλανού σχήµατος), είναι 

µικρότερη από την µετατόπιση ∆x2 από 4s-8s, ίση αριθµητικά µε 

το εµβαδόν του κίτρινου παραλληλογράµµου. 

Άρα και Qθ1 < Qθ2 και η πρόταση είναι σωστή. 

 

dmargaris@gmail.com 

 

 

 

0,0 8

s/m
υ′

υ

)s(t4

2x∆
1x∆

 


