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Μια πλάγια δύναμη γίνεται οριζόντια. 

Ένα σώμα Σ μάζας m=4kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια 

στιγμή t0=0, ασκείται στο σώμα μια σταθερή πλάγια δύναμη �⃗ 

μέτρου F=20Ν, όπως στο σχήμα, η οποία σχηματίζει με την ορι-

ζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Τη 

στιγμή t1=4s η δύναμη μετατρέπεται σε οριζόντια με μέτρο F1. 

Στο διάγραμμα βλέπετε την ταχύτητα του σώματος Σ σε συνάρ-

τηση με το χρόνο, μέχρι και τη χρονική στιγμή t2=6s, όπου η δύ-

ναμη σταματά να ασκείται στο σώμα. 

i)   Να υπολογιστούν η οριζόντια και η κατακόρυφη συνιστώσα 

της δύναμης �⃗ από 0-4s. 

ii)  Να βρεθεί το μέτρο της ασκούμενης τριβής στο παραπάνω χρονικό διάστημα 0-4s. 

iii)  Ποιο το μέτρο της οριζόντιας δύναμης �⃗�; 

iv)  Να υπολογιστεί η συνολική απόσταση που θα διανύσει το σώμα Σ, μέχρι να σταματήσει. 

Δίνεται g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ. 

Για τις συνιστώσες της ασκούμενης δύναμης �⃗ έχουμε: 
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ii) Στο χρονικό διάστημα 0-4s το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση, ίση αριθ-

μητικά με την κλίση στο διάγραμμα υ-t: 
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Οπότε από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα παίρνουμε: 

ΣF=m∙α1 → Fx-Τ=m∙α1 → Τ=Fx-m∙α1=16Ν-4∙0,5Ν=14Ν 

iii) Η άσκηση οριζόντιας δύναμης, θα έχει ως αποτέλεσμα και την μεταβολή του μέτρου 

της τριβής, αφού μεταβάλλεται και η κάθετη αντίδραση του επιπέδου. Έτσι με πλάγια 

τη δύναμη �⃗ παίρνουμε, από την ισορροπία στην κατακόρυφη διεύθυνση: 

ΣFy=0 → Ν+Fy-w=0  → Ν=w-Fy=mg-Fy=4∙10Ν-12Ν=28Ν 

Αλλά τότε για την ασκούμενη τριβή ολίσθησης ισχύει: 
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Μόλις η δύναμη γίνει οριζόντια, μεταβάλλεται η κάθετη αντίδραση του επιπέδου, αφού Ν1=mg=40Ν, 

οπότε και η ασκούμενη τριβή, η οποία αποκτά μέτρο: 

Τ1=μ∙Ν1=0,5∙40Ν=20Ν 

Αλλά το σώμα Σ κινείται με σταθερή ταχύτητα, συνεπώς: 

ΣF=0 ή ΣFx=0 → F1=Τ1=20Ν. 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι το μέτρο της δύναμης δεν άλλαξε… 

iv) Μετά την κατάργηση της ασκούμενης δύναμης F1, η ασκούμενη τριβή μέτρου Τ1=20Ν, 

επιβραδύνει το σώμα, μέχρι να σταματήσει. Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα, παίρνουμε: 
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Συνεπώς το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη (επιβραδυνόμενη) κί-

νηση, για την οποία: 

υ=υ2+α2∙Δt  και για υ=0 παίρνουμε: �� =
&/.
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με αποτέλεσμα ένα ολοκληρωμένο διάγραμμα υ-t, να είναι αυτό του 

διπλανού σχήματος, όπου το εμβαδόν του τραπεζίου, μας δίνει τη συ-

νολική μετατόπιση του σώματος Σ: 
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