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Αν μειωθεί το μέτρο της δύναμης… 

Ένα σώµα µάζας 10kg, σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση µιας οριζό-

ντιας δύναµης F=40Ν, κινούµενο µε σταθερή ταχύτητα υ=8m/s. 

Σε µια στιγµή t0=0, µειώνουµε το µέτρο της δύναµης στην τιµή F1=30Ν.  

Να βρεθούν: 

i) Η επιτάχυνση του σώµατος τις χρονικές στιγµές:  

α) t1= 2s β) t2=10s 

ii) Το έργο της δύναµης από 0-10s. 

Απάντηση: 

i) Στο σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα. Για το χρο-

νικό διάστηµα που το σώµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα: 

ΣF=0 → F=Τ=40Ν. 

Μόλις µειωθεί, για t=0, το µέτρο της δύναµης, η τριβή θα έχει πλέον µεγαλύτε-

ρο µέτρο από την ασκούµενη δύναµη και το σώµα θα αποκτήσει επιτάχυνση: 
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Όπου το (-) δείχνει ότι η επιτάχυνση έχει αντίθετη κατεύθυνση από την ταχύτητα του σώµατος, η οποία 

θεωρήθηκε θετική, θεωρώντας θετική την φορά προς τα δεξιά. 

Συνεπώς το σώµα θα εκτελέσει ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη (επιβραδυνόµενη) κίνηση, για την 

οποία ισχύουν: 

υ=υ0+αt   (1) 

∆x= υ0·t + ½ α·t2   (2) 

Τη στιγµή που το σώµα θα σταµατήσει, υ=0 και µε αντικατάσταση στην (1) παίρνουµε: 

0=8-1·t → t=8s. 

α)  την στιγµή t1=2s, προφανώς το σώµα επιβραδύνεται, συνεπώς η επιτάχυνσή του είναι -1m/s2. 

β)  τη στιγµή t2=10s, η ταχύτητα έχει µηδενιστεί, συνεπώς στο σώµα ασκείται η δύναµη F1=30Ν και η 

στατική τριβή µε µέτρο Τs=30Ν, µε φορά προς τα αριστερά και το σώµα ισορροπεί. Η επιτάχυνση 

δηλαδή είναι πλέον µηδενική. 

ii)  Με αντικατάσταση στην (2) t=8s βρίσκουµε τη µετατόπιση του σώµατος κατά τη διάρκεια της επιβρά-

δυνσής του: 

∆x= υ0·t+ ½ α·t2 = 8·8m+ ½ (-1)·82m =32m. 

Οπότε το έργο της δύναµης F, µέχρι τη στιγµή που το σώµα θα σταµατήσει (προφανώς από τη στιγµή 

που σταµατά, δεν παράγει έργο) είναι: 
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WF1=F1 ·∆x=30·32J=960J. 
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