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Εκμετάλλευση ενός διαγράμματος ισχύος 

 Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ μάζας m=10kg. Σε μια στιγμή (t0=0) 

ασκούμε στο σώμα μια σταθερή οριζόντια δύναμη F μέτρου F=2Ν, μέχρι τη χρο-

νική στιγμή t΄=5s. 

i)   Πόση ενέργεια μεταφέρθηκε στο σώμα, μέσω του έργου της δύναμης F μέχρι 

τη στιγμή t1 και πόση είναι η κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή αυτή; 

ii) Να βρεθεί η στιγμιαία ισχύς της δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο και να 

γίνει η γραφική της παράσταση.  

iii) Από το διάγραμμα που σχεδιάσατε μπορείτε να υπολογίσετε ξανά το έργο της ασκούμενης δύναμης; 

iv) Ένα άλλο σώμα Σ1 κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, έχοντας κινητική ενέργεια Κ1=10J. Σε μια στιγμή, 

την οποία θεωρούμε ως t=0, το σώμα δέχεται οριζόντια δύναμη F1, η ισχύς της οποίας μεταβάλλεται 

όπως στο διάγραμμα. Να βρεθεί η κινητική ενέργεια του σώματος Σ1 τη στιγμή t1=5s. 

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα (στην 

πραγματικότητα θα έπρεπε να σχεδιαστούν πολύ μεγαλύτερα τα διανύσματα βά-

ρους και Ν αφού έχουν μέτρα Β=mg=100Ν, 50!!! φορές μεγαλύτερο από την δύ-

ναμη �⃗ , πράγμα που δεν κάνουμε για την …αισθητική του σχήματος).  Το σώμα 

ισορροπεί στην κατακόρυφη διεύθυνση, οπότε Ν=Β, ενώ στην οριζόντια διεύ-

θυνση, από 2ο νόμο του Νεύτωνα, παίρνουμε: 

�� = �� → � =
�

�
=
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 �/�  = 0,2 �/�  

Αλλά τότε θα κινηθεί ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα και θα ισχύουν οι εξισώσεις: 

υ=α∙t   και   Δx=x = ½ α∙t2. 

Με αντικατάσταση t=t΄=5s, παίρνουμε:  

υ=α∙t1=0,2∙5m/s=1m/s, αλλά και x= ½ ∙0,2∙52m=2,5m 

Ενέργεια μεταφέρεται στο σώμα μέσω του έργου της ασκούμενης δύναμης και αυτή είναι ίση με το έργο 

της δύναμης: 

W=F∙x=2∙2,5J=5J 

Αλλά τότε 5J θα είναι και η κινητική ενέργεια που θα έχει τη στιγμή t  ́το σώμα! 

Προς επιβεβαίωση, ας την υπολογίσουμε: 
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ii)  Η στιγμιαία ισχύς της δύναμης, δίνεται από την σχέση: 

Ρ=F∙υ=F∙α∙t=2∙0,2∙t=0,4t  (μονάδες στο S.Ι.) 

Οπότε η γραφική παράσταση θα είναι μια ευθεία, όπως έχει σχεδιαστεί στο δι-

πλανό σχήμα. 

iii)  Από τον ορισμό της (στιγμιαίας) ισχύος, έχουμε: 

� =
��

��
→ �� = � ∙ �� 

Δηλαδή για κάθε μικρό χρονικό διάστημα Δt, το γινόμενο Ρ∙Δt, μας δίνει το α-

ντίστοιχο έργο που παράγεται. Αλλά στο διάγραμμα Ρ-t, το παραπάνω γινόμενο είναι αριθμητικά ίσο με 

το εμβαδόν του γκρι χωρίου (δεχόμαστε ότι το σχήμα είναι σχεδόν ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με πλευ-

ρές Δt και Ρ). Οπότε το συνολικό εμβαδόν του κίτρινου χωρίου, θα είναι αριθμητικά ίσο με το συνολικό 

έργο της δύναμης. Έχουμε δηλαδή: 

��� =
1

2
�� =

1

2
5 ∙ 2� = 5� 

iv)  Με βάση τα παραπάνω, το εμβαδόν του κίτρινου τραπεζίου, στο διπλανό 

σχήμα, θα είναι αριθμητικά ίσο με το έργο της δύναμης F1 που ασκείται στο 

σώμα Σ1. 
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Οπότε εφαρμόζοντας για το σώμα Σ1 το ΘΜΚΕ από 0-5s θα πάρουμε: 

Κτ-Κα=WF1+WΒ1+WΝ1 → 

Όμως WΒ1=WΝ1=0, δυνάμεις κάθετες στην μετατόπιση, οπότε με αντικατάσταση παίρ-

νουμε: 

Κτελ-10J=15J → 

Κτελ=25J. 

Θα μπορούσαμε βεβαίως να επικαλεστούμε τη διατήρηση της ενέργειας, οπότε το Σ1 είχε κινητική ενέρ-

γεια 10J, πήρε άλλα 15J, μέσω του έργου της ασκούμενης δύναμης, άρα θα έχει κινητική ενέργεια 25J. 
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