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Άνοδος σε κεκλιμένο επίπεδο 

 Στη βάση ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου (θέση Α) ηρεμεί ένα σώμα μάζας 

4kg. Σε μια στιγμή (t0=0) ασκούμε πάνω του μια μεταβλητή δύναμη �⃗  πα-

ράλληλη στο επίπεδο, οπότε τη στιγμή t1=8s φτάνει στη θέση Γ, σε ύψος 

h=10m από το οριζόντιο επίπεδο, έχοντας ταχύτητα υ1=4m/s. Θεωρώντας μη-

δενική την αρχική δυναμική ενέργεια του σώματος και g=10m/s2, να βρείτε: 

i)  Την κινητική και την δυναμική ενέργεια του σώματος στη θέση Γ. 

ii) Το έργο του βάρους από το Α στο Γ. 

iii) Το αντίστοιχο έργο της δύναμης �⃗ . 
iv) Την μέση ισχύ της δύναμης �⃗, καθώς και τους μέσους ρυθμούς μεταβολής  α) της δυναμικής ενέργειας,   

β) της κινητικής ενέργειας του σώματος. 

v) Αν η γωνία κλίσεως του κεκλιμένου επιπέδου είναι θ=30° (ημθ=1/2 και συνθ=√3/2), να υπολογιστούν για 

τη θέση Γ του σώματος, όπου η δύναμη έχει μέτρο F1=25Ν: 

α) Η στιγμιαία ισχύς της δύναμης �⃗ και του βάρους. 

β) Οι στιγμιαίοι ρυθμοί μεταβολής δυναμικής και κινητικής ενέργειας. 

Απάντηση: 

i) Το σώμα στη θέση Γ έχει: 

�� = 1
2 	
�� = 1

2 4 ∙ 4�� = 32� 

�� = mgh = 4 ∙ 10 ∙ 10J = 400J 
ii) Το έργο του βάρους συνδέεται με την μεταβολή της δυναμικής ενέργειας με τη σχέση: 

WΒ=-ΔU=Uαρχ-Uτελ=0-UΓ=-400J 

iii) Εφαρμόζουμε για το σώμα το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας από 

το Α στο Γ: 

ΚΓ-ΚΑ=WF+WΒ+WΝ 

Αλλά WΝ=0, αφού η δύναμη είναι κάθετη στη μετατόπιση και με αντικατά-

σταση: 

WF=Κ1-WΒ=32J-(-400J)=432J 

Συμπέρασμα: Η  δύναμη F μεταφέρει ενέργεια στο σώμα 432J. Από αυτά τα 400J, μέσω του 

έργου του βάρους μετατρέπονται σε δυναμική (αν δεν υπήρχε το βάρος τότε το σώμα θα είχε 

κινητική ενέργεια 432J) και τα υπόλοιπα 32J, εμφανίζοντας ως κινητική ενέργεια του σώματος. 

iv) Για την μέση ισχύ της δύναμης, από τον ορισμό της έχουμε: 
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�� = �
� = 432�

8� = 54� 

Ενώ για τους μέσους ρυθμούς μεταβολής των ενεργειών: 

��
� = !""#

$% = 50�/�  και   
��
� = '�#

$% = 4�/� 

Αξίζει να κάνετε ξανά την «σύνδεση» και να υπολογίσετε και την μέση ισχύ του βάρους και ας μην ζητεί-

ται!!! 

�( = �
Δ� = −400�

8� = −50� 

Ώστε να επιβεβαιώστε ξανά το παραπάνω συμπέρασμα μέσω των μέσω τιμών ισχύος και μεταβολής ενερ-

γειών. 

v) Τη στιγμή που το σώμα φτάνει στη θέση Γ με ταχύτητα υ1, η ανάλυση του 

βάρους σε δυο συνιστώσες Βx και Βy όπως στο σχήμα, μας δίνει ότι έργο πα-

ράγει μόνο η συνιστώσα Βx=Β∙ημθ=mg∙ημθ.  

α) Οπότε έχουμε για την στιγμιαία ισχύ κάθε δύναμης, θα έχουμε: 

��� = �� ∙ 
� = 25 ∙ 4� = 100� 

�+ = �+, = −-, ∙ 
� = −	./01 ∙ 
� = −4 ∙ 10 ∙ 1
2 ∙ 4� = −80� 

β) Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας συνδέεται με το έργο του 

βάρους ενώ η μεταβολή της κινητικής ενέργειας με το ολικό έργο των δυνάμεων. Έτσι για τους στιγ-

μιαίους ρυθμούς μεταβολής τους, θα έχουμε: 

23�
Δ� 4

56
= −�- = − 7−808�

� = +80�/� 

23:
Δ� 4

56
= �� + �- = 100�/� + 7−808�/� = +20�/� 

Πράγμα που σημαίνει ότι η δύναμη μεταφέρει ενέργεια στο σώμα με ρυθμό 100J/s, από τα οποία τα 80J/s, 

μέσω του βάρους αυξάνουν τη δυναμική ενέργεια, ενώ τα υπόλοιπα 20J/s, αυξάνουν την κινητική ενέργεια 

του σώματος. 
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