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Η άνοδος και η κάθοδος… 

Ένα σώµα µάζας 20kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. ∆ένουµε το σώµα µε ένα νήµα και σε 

µια στιγµή t=0, τραβώντας το νήµα, του ασκούµε µια κατακόρυφη δύναµη µέτρου 

F=120Ν, µέχρι τη στιγµή t1=4s. Τη στιγµή αυτή αυξάνουµε το µέτρο της  δύναµης στην 

τιµή 225Ν, µέχρι τη στιγµή t2=12s, όπου αφήνουµε το νήµα και το σώµα κινείται πλέον 

ελεύθερα. 

i)  Να βρεθούν οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα τη στιγµή t΄=2s. 

ii) Ποιο είναι το µέγιστο ύψος από το έδαφος, στο οποίο θα φτάσει το σώµα; 

iii) Ποια χρονική στιγµή και µε ποια ταχύτητα, το σώµα επιστρέφει στο έδαφος; 

iv) Να υπολογιστούν η µέγιστη δυναµική και η µέγιστη κινητική ενέργεια του σώµατος, στη διάρκεια της 

κίνησής του και να συγκριθούν µε την ενέργεια που προσφέρθηκε στο σώµα, µέσω του έργου της α-

σκούµενης δύναµης F. 

∆ίνεται ότι η δυναµική ενέργεια του σώµατος είναι µηδενική στην αρχική του θέση και g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήµα φαίνονται οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα, όπου F=120Ν, 

ενώ το βάρος έχει µέτρο Β=mg=20·10Ν=200Ν. Αλλά αφού η δύναµη που ασκούµε 

είναι µικρότερη του βάρους, το σώµα δεν θα ανυψωθεί, αλλά θα παραµείνει ακίνη-

το, σε επαφή µε το έδαφος. Αλλά τότε ισορροπεί και: 

ΣF=0 → Ν+F-Β=0 → Ν=Β-F=200Ν-120Ν=80Ν. 

Η κατάσταση αυτή ισορροπίας, διαρκεί µέχρι  τη στιγµή t1, όπου θα αυξηθεί το µέ-

τρο της δύναµης F. 

ii)  Από t1 έως και τη στιγµή t2, όπου στο σώµα ασκείται δύναµη µέτρου F=225Ν, µεγαλύτερη του βάρους, 

το σώµα αποκτά επιτάχυνση προς τα πάνω: 

222 /25,1/
4

5
/

20

200225
smsmsm

m

BF
amaF ==

−
=

−
=→=Σ  

Αλλά τότε η κίνησή του είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη, συνεπώς για t2=12s, το σώµα έχει 

αποκτήσει ταχύτητα υ2=α·∆t= 1,25·(12-4)m/s=10m/s, έχοντας ανέλθει κατά: 

y2= ½ α·(∆t)2= ½ ·1,25·82m=40m. 

Από τη στιγµή αυτή και µετά, κινείται µε την επίδραση µόνο του βάρους του, άρα 

µε επιτάχυνση g µε φορά προς τα κάτω, συνεπώς ισχύουν οι εξισώσεις: 

υ=υ2-g·∆t  (1)   και 

∆y= υ2·∆t- ½ g·(∆t)2  (2) 

Τη στιγµή που επιστρέφει στο έδαφος ∆y=-y2=-40m και µε αντικατάσταση στην 
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(2) παίρνουµε: 

-40=10·∆t- ½ 10·(∆t)2 → 

(∆t)2-2·(∆t)-8=0 → 
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=∆t → ∆t=4s  ή ∆t=-2s απορρίπτεται 

Συνεπώς το χρονικό διάστηµα που θα διαρκέσει η κίνηση, χωρίς την επίδραση της δύναµης είναι 4s, 

οπότε το σώµα θα φτάσει στο έδαφος τη χρονική στιγµή: 

t3=t2+∆t=12s+4s=16s. 

Με αντικατάσταση δε στην (1) βρίσκουµε υτελ=10m/s-10·4m/s=-30m/s. 

∆ηλαδή το σώµα επιστρέφει στο έδαφος µε ταχύτητα µέτρου 30m/s, το (-) σηµαίνει ότι έχει φορά 

προς τα κάτω. 

iii)  Η µέγιστη δυναµική ενέργεια είναι στη θέση που το σώµα βρίσκεται στο µέγιστο ύψος. Αλλά τη στιγ-

µή αυτή µηδενίζεται η ταχύτητά του, οπότε από την σχέση (1) βρίσκουµε: 

υ=υ2-g·∆t → 0=10-10·∆t΄→ ∆t΄=1s 

Το σώµα δηλαδή θα συνεχίσει να κινείται προς τα πάνω για χρονικό διάστηµα 1sec, µετά την κατάρ-

γηση της δύναµης, µετατοπιζόµενο κατά ∆y= υ2·∆t΄- ½ g·(∆t΄)2 = 10·1m- ½ 10·1=5m, συνεπώς θα 

φτάσει σε ύψος από το έδαφος: 

h=y2+∆y=40m+5m=45m 

αποκτώντας µέγιστη δυναµική ενέργεια: 

U=mgh=20·10·45J=9.000J. 

Εξάλλου η µέγιστη κινητική ενέργεια, θα είναι τη στιγµή που το σώµα έχει µέγιστη κατά µέτρο ταχύ-

τητα. Αυτή είναι η ταχύτητά του τη στιγµή που φτάνει στο έδαφος, οπότε: 
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Εξάλλου έργο παράγει η δύναµη F στη διάρκεια που ασκείται στο σώµα και αυτό κινείται προς τα πά-

νω: 
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Συµπέρασµα; 

Το σώµα όταν βρίσκεται στο έδαφος έχει µηδενική ενέργεια. Μέσω της δύναµης του προσφέρθηκε ενέργεια 

9.000J, αυτή η ενέργεια στο µέγιστο ύψος θα εµφανίζεται µε τη µορφή της δυναµικής ενέργεια του σώµα-

τος, ενώ τη στιγµή που θα φτάνει στο έδαφος θα έχει µετατραπεί σε κινητική. 
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