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Το έργο και η ισχύς της δύναμης 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα μάζας m=4kg. Σε μια στιγμή (t0=0) α-

σκούμε στο σώμα μια σταθερή οριζόντια δύναμη �⃗, μέτρου F=2Ν. 

i)  Να υπολογιστεί η επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώμα, καθώς και η ταχύτητά 

του τη χρονική στιγμή t1=4s. 

ii) Πόση ενέργεια μεταφέρθηκε στο σώμα, μέσω του έργου της δύναμης �⃗ μέχρι τη στιγμή t1 και πόση είναι 

η κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή αυτή; 

iii) Να βρεθεί η μέση ισχύς της δύναμης στο χρονικό διάστημα 0-t1, καθώς και η στιγμιαία ισχύς της τη 

στιγμή t1. 

iv) Με ποιο ρυθμό μεταβάλλεται η κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή t2=3,2s; 

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=40Ν, 20 φορές μεγαλύτερο από την δύναμη 

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

ροπεί στην κατακόρυφη διεύθυνση, οπότε Ν=Β, ενώ στην οριζόντια διεύθυνση, 

από 2ο νόμο του Νεύτωνα, παίρνουμε: 

�� = �� → � = �
� = 2

4  �/�  = 0,5 �/�  

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

υ=α∙t   και   Δx=x = ½ α∙t2. 

Με αντικατάσταση t=t1=4s, παίρνουμε: 

υ=α∙t1=0,5∙4m/s=2m/s, αλλά και (x= ½ ∙0,5∙42m=4m) 

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

της δύναμης: 

W=F∙x=2∙4J=8J 

Αλλά τότε 8J θα είναι και η κινητική ενέργεια που θα έχει τη στιγμή t1 το σώμα! 

Προς επιβεβαίωση, ας την υπολογίσουμε: 

� = 1
2 ��� = 1

2 4 ∙ 2�� = 8J 
iii) Η μέση ισχύς της δύναμης στο χρονικό διάστημα από t0=0, μέχρι τη στιγμή t1, είναι: 

�� = �
�� = 8�

4 = 2� 

F
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Αντίθετα η στιγμιαία ισχύς τη χρονική στιγμή t1=4s, ίση με το στιγμιαίο ρυθμό που μέσω της δύναμης F 

δίνεται ενέργεια στο σώμα, είναι: 

Ρστ=F∙υ=2Ν∙2m/s=4W 

iv) Με βάση την προηγούμενη διατύπωση, η στιγμιαία ισχύς εκφράζει τον (στιγμιαίο) ρυθμό με τον οποίο 

μεταφέρεται ενέργεια στο σώμα. Αλλά η ενέργεια αυτή θα αυξάνει την κινητική ενέργεια του σώματος, 

οπότε μιλώντας για το ρυθμό μεταβολής της, θα έχουμε: 

���
�� �

�
= � ! = � ∙ �� 

Όπου υ2 η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t2: 

υ2=α∙t2= 0,5∙3,2m/s=1,6m/s 

και με αντικατάσταση: 

���
�� �

�
= � ∙ �� = 2 ∙ 1,6 �/ = 3,2�/ 
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