
  

Ενδεικτική Λύση 

Δ1) Η τριβή ολίσθησης που δρα στο σώμα κατά την κίνησή του υπολογίζεται από τη σχέση: 

     . 

Επειδή όμως το σώμα ισορροπεί στον άξονα y (κατακόρυφος άξονας) έχουμε ότι: 

                . 

Συνδυάζοντας τις δύο αυτές σχέσεις προκύπτει ότι: 

             N. 

Στο χρονικό διάστημα 0 → 5 s είναι F = 40 N, οπότε από  το 2
ο
 νόμο του Νεύτωνα για το 

σώμα (θετική φορά αυτή της κίνησης) προκύπτει: 

             
 

  
. 

και το σώμα θα εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 

Στο χρονικό διάστημα 5 → 10 s είναι F = 0 N, οπότε από  το 2
ο
 νόμο του Νεύτωνα για το 

σώμα (θετική φορά αυτή της κίνησης) προκύπτει: 

              
 

  
 

και το σώμα θα εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. 

 Το ζητούμενο διάγραμμα φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

Δ2) Στο χρονικό διάστημα 0 → 5 s το σώμα εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και η ταχύτητά 

του δίνεται από τη σχέση         αφού δεν υπάρχει αρχική ταχύτητα.  
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Τη χρονική στιγμή t = 5 s η ταχύτητά του θα είναι υ1 = 30 m/s και η γραφική παράσταση στο 

διάγραμμα υ – t θα είναι μια ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 

 Στο χρονικό διάστημα 5 → 10 s το σώμα εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, με αρχική 

ταχύτητα υ1 = 30 m/s και η ταχύτητά του δίνεται από τη σχέση: 

            

όπου Δt το χρονικό διάστημα που εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 

Δt = 10 – 5 = 5 s 

η ταχύτητα του σώματος θα έχει γίνει         
 

 
 και η γραφική παράσταση στο διάγραμμα υ – t 

θα είναι μια ευθεία με αρνητική κλίση που θα καταλήγει στην ταχύτητα των 10 m/s.  

Το ζητούμενο διάγραμμα φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

Δ3) Η μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα 0 → 5 s μπορεί να υπολογιστεί από το 

εμβαδόν του τριγώνου στο διάγραμμα υ – t που έχει βάση 5 s και ύψος 30 m/s. Επομένως θα είναι: 

                 m. 

Από τον ορισμό για το έργο σταθερής δύναμης θα έχουμε ότι το έργο της F = 40 N για την 

προηγούμενη μετατόπιση Δx1 θα είναι: 

                       J. 

Δ4) Παρόμοια με το προηγούμενο ερώτημα, η μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα 5 → 

10 s μπορεί να υπολογιστεί από το εμβαδόν του τραπεζίου στο διάγραμμα υ – t που έχει βάσεις 

10 m/s και 30 m/s και ύψος 10 – 5 = 5 s. Επομένως θα είναι: 

                   m. 
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Από τον ορισμό για το έργο σταθερής δύναμης θα έχουμε ότι το έργο της τριβής ολίσθησης, 

για την προηγούμενη μετατόπιση Δx2, θα είναι: 

                          J. 

 

 

 


