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Μια πλάγια δύναμη μεταφέρει ένα σώμα 

Στη θέση Α ενός λείου οριζοντίου επιπέδου, ηρεμεί ένα σώμα 

μάζας m. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω του μια πλάγια δύναμη 

�⃗, μέτρου F=4Ν, η οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύ-

θυνση γωνία θ=60°, η οποία αρχίζει και μετακινεί το σώμα προς 

τα δεξιά. Το σώμα αφού διανύσει απόσταση x1=2m, φτάνει στο σημείο Ο, στη βάση ενός λείου κεκλιμένου 

επιπέδου με ταχύτητα υ1=2m/s. Το σώμα περνά στο κεκλιμένο επίπεδο και συνεχίζει την κίνησή του, ενώ η 

δύναμη �⃗ συνεχίζει να δρα πάνω του, σχηματίζοντας τώρα γωνία θ με το κεκλιμένο επίπεδο και φτάνει μέχρι 

μια θέση Γ, όπου μηδενίζεται στιγμιαία η ταχύτητά του, πριν να κινηθεί ξανά προς τα κάτω. 

Δίνεται για την γωνία φ του κεκλιμένου επιπέδου ημφ=0,2, ημ60°=√3/2, συνθ= ½  και g=10m/s2. 

i)  Να υπολογιστούν τα έργα όλων των δυνάμεων στη διάρκεια της μετακίνησης από το Α μέχρι το Ο. 

ii) Πόση είναι η μάζα m του σώματος; 

iii) Να υπολογιστεί η απόσταση (ΟΓ) που διανύει το σώμα στο κεκλιμένο επίπεδο, μέχρι μηδενισμού της 

ταχύτητάς του. 

iv) Αν η δυναμική ενέργεια του σώματος στο οριζόντιο επίπεδο είναι μηδέν, να βρεθεί η δυναμική του ενέρ-

γεια στη θέση Γ. Να συγκριθεί η δυναμική ενέργεια στο Γ με: 

α) Το έργο του βάρους 

β) Το έργο της δύναμης F. 

v) Πόση επιτάχυνση έχει το σώμα στη θέση Γ, μόλις μηδενιστεί η ταχύτητά του; 

Απάντηση: 

i) Κατά την κίνηση του σώματος από το Α στο Ο, πάνω του ασκούνται οι δυνά-

μεις που έχουν σχεδιαστεί  στο διπλανό σχήμα. Για το έργα τους, το βάρος 

και η κάθετη αντίδραση δεν παράγουν έργα, αφού είναι δυνάμεις κάθετες στη 

μετατόπιση, ενώ για το έργο της δύναμης �⃗ έχουμε: 

W1=F∙x1∙συνθ=4∙2∙ ½ J=4J. 

ii) Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε.) από τη θέση Α μέχρι τη θέση 

Ο: 

ΚΟ-ΚΑ= WF + WΒ+ WΝ  → 

½ m��
� – 0 = WF → 

� =
2 ∙ 
�

��
� 

=
2 ∙ 4

2� 
� = 2� 

iii) Στο σχήμα έχουμε σχεδιάσει τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στο κεκλιμένο επίπεδο.  
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Αναλύουμε το βάρος σε δυο συνιστώσες, μια παράλληλη στο επίπεδο με μέτρο 

Βx=mg∙ημφ και μια κάθετη στο επίπεδο με μέτρο Βy=mg∙συνθ. Γιατί; 

Εφαρμόζουμε ξανά το Θ.Μ.Κ.Ε. από το Ο στο Γ παίρνοντας: 

ΚΓ-ΚΟ= WF + WΒx+ WΒy +WΝ1  → 

Όμως WΒy = WΝ1 =0 δυνάμεις κάθετες στη μετατόπιση, οπότε: 

0 - ½ m��
�  = F∙s2∙συνθ-mg∙ημφ∙s2  → 

Και με αντικατάσταση: 

- ½ 2∙22 =4∙s2∙ ½ - 2∙10∙0,2∙s2 →  s2=2m 

iv) Στη θέση Γ το σώμα βρίσκεται σε ύψος h, από το οριζόντιο επίπεδο, όπου θεω-

ρώντας (για ευκολία…) αμελητέες τις διαστάσεις του σώματος, θα έχουμε: 

��� =
ℎ

�� 
→ ℎ = �� ∙ ��� = 2 ∙ 0,2� = 0,4� 

Οπότε το σώμα έχει στη θέση Γ δυναμική ενέργεια: 

U=mgh= 2∙10∙0,4 J=8J. 

α) Το έργο του βάρους από το Α στο Γ, είναι ίσο με το έργο από το Ο στο Γ, αφού κατά την μετακίνηση στο 

οριζόντιο επίπεδο το βάρος δεν παράγει έργο. Έτσι έχουμε: 

WΒ=Βx∙s2∙συν180°= - mg∙ημφ∙s2=-2∙10∙0,2∙2 J=-8J. 

Βλέπουμε δηλαδή είναι αντίθετο από τη δυναμική ενέργεια του σώματος στη θέση Γ. 

Στην πραγματικότητα το έργο του βάρους συνδέεται με την διαφορά της δυναμικής ενέργειας μεταξύ των 

θέσεων Ο και Γ: 

WΒ=UΟ-UΓ=0-8J=-8J 

Μπορούμε δηλαδή να διατυπώσουμε το συμπέρασμα ότι η Γη, μέσω του βάρους, αφαιρεί (κινητική) ε-

νέργεια από το σώμα 8J (WΒ=-8J), η οποία εμφανίζεται ως αύξηση της δυναμικής ενέργειας στην τελική 

θέση Γ. 

β) Το συνολικό έργο τη δύναμης F είναι ίσο: 

WF=W1+W2 (Ο→Γ)= W1 +F∙s2∙συνθ= 4J+ 4∙2∙ ½ J =8J 

Είναι δηλαδή ίσο με την τελική δυναμική ενέργεια του σώματος, πράγμα λο-

γικό, αφού το σώμα στην αρχική θέση Α δεν έχει ούτε κινητική, ούτε δυναμική 

ενέργεια. Ενέργεια προσφέρει στο σώμα μόνο η δύναμη F και αυτή είναι όση 

είναι και η τελική μηχανική του ενέργεια (Εμ/Γ=UΓ=8J). 

v) Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στη θέση Γ, 

όπου η ταχύτητα μηδενίζεται. Στην διεύθυνση την παράλληλη προς το επίπεδο 
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οι δυνάμεις είναι η συνιστώσα του βάρους Βx και η συνιστώσα της δύναμης F, η Fx. Για τα μέτρα τους 

έχουμε: 

Βx=mg∙ημφ=2∙10∙0,2Ν=4Ν  και   Fx=F∙συνθ=4Ν∙ ½ =2Ν 

Αλλά αφού Βx>Fx το σώμα θα επιταχυνθεί προς τα κάτω, με επιτάχυνση: 

ΣFx=m∙α → � =
�����

� 
=

���

�
�/�� = 1�/��. 
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