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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
 
7. Σε σώµα ασκείται µια δύναµη F1 = 20 N  πλάγια µε γωνία φ = 30° ενώ υπάρχει τριβή Τ = 5 N. Να βρείτε για µετατόπιση του 
σώµατος κατά χ = 5 m ί)  το έργο κάθε δύναµης,  ii) εάν το σώµα κερδίζει ή χάνει ενέργεια. 
8. Σ' ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο η αντίσταση του αέρα είναι ανάλογη της ταχύτητας του αυτοκινήτου και δίνεται από τη 
σχέση FA = 20 * υ  (F σε N, υ σε m/s). Av η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι υ = 40 m/s, να βρείτε για χρονικό διάστηµα ∆t = 
30 s το έργο της δύναµης FA    -    Τι εκφράζει το έργο αυτό; 
9. Σώµα µάζας m = 2 kg κινείται πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30° µε τη βοήθεια της δύναµης F = 50 N, ου 
έχει τη διεύθυνση του κεκλιµένου επιπέδου. Av ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι  
µ=συν30, να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 2  m:   i)   το έργο της F και το έργο του βάρους B,        ii) το έργο 
της τριβής Τ.  
10. To µέτρο της δύναµης F που ασκείται σε σώµα πάνω σε οριζόντιο δάπεδο µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος 
σύµφωνα µε τη σχέση F = 10x (F σε N, χ σε  m).  Να βρείτε το έργο της F όταν το σώµα πάει:   i) από τη θέση χ = 0 στη θέση χ 
= 3 m, ii) από τη θέση χ= 1 m στη θέση x = 5 m. 
11. Σώµα µάζας m αρχικά ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο στη θέση χο = 0. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη F, 
της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από τη θέση X0 = 0. Από χ=0 έως 5  m η δύναµη F=10 Ν. Από 
5 έως 10 µέτρα είναι  F=20 Ν  και από χ=10 έως χ=18 µέτρα η F γίνεται -10 Ν .   Να βρείτε το έργο της δύναµης F για 
µετατόπιση του σώµατος από τη θέση X0 = 0 έως τη θέση χ = 18 m. 
12. Σώµα αρχικά ηρεµεί στη θέση X0 = 0 σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη F, της 
οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη θέση του σώµατος.  Από x=0 έως x=10 m η δύναµη F µεταβάλλεται ως εξής: F=10+x  . Από 
χ=10 m έως χ=17 m η F είναι σταθερή F=20 Ν.  Αφού κάνετε το διάγραµµα της F,  να βρείτε το έργο της δύναµης F για 
µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση κατά ∆x = 17 m. 
13. Σώµα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα VQ. Τη στιγµή που βρίσκεται στη θέση X0 = 0 αρχίζει να δέχεται 
οριζόντια δύναµη F ίδιας κατεύθυνσης µε τη v0, το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από τη θέση 
χ0 .  Από x=0 έως x=2 m η δύναµη F µεταβάλλεται ως εξής: F=10x .  Από x=2 έως x=8 m η δύναµη F είναι σταθερή 20 Ν και 
από x=8 έως x=10 m η δύναµη F από 20 Ν γίνεται µηδέν.   i) Να περιγράψετε αναλυτικά το είδος της κίνησης του σώµατος, ii) 
Να βρείτε το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση X0 = 0 έως τη θέση x = 10 m. 
14. Ένα σώµα µάζας m = 40 kg ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο, διατηρώντας σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s, µε την επίδραση 
σταθερής δύναµης F που σχηµατίζει γωνία φ = 30° προς τα πάνω µε το οριζόντιο δάπεδο. Av ο συντελεστής τριβής ολίσθησης 
µεταξύ σώµατος και δαπέδου είναι µ =συν30, να βρείτε:    
ί)   τη συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα,  
ιι) την F, και iii) το έργο της τριβής σε χρονική διάρκεια ∆t =3 s της κίνησης.  
15 To σώµα του σχήµατος, µάζας m = 2 kg, κινείται µε την επίδραση της δύναµης F = 100* ηµ45° N,  που σχηµατίζει µε το 
οριζόντιο επίπεδο γωνία φ = 45°. Av ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,2, να βρείτε 
για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 3 m:    ί)   το έργο της δύναµης F    ii) το έργο της τριβής T.   
16 Σώµα µάζας m = 2 kg  κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση δύναµης F.   O συντελεστής τριβής ολίσθησης 
µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,2. Όταν η δύναµη F είναι οριζόντια, το σώµα κινείται µε επιτάχυνση α = 10 m/s2.   
i) Να βρείτε τη δύναµη F και την ποσότητα  µεταβιβαζόµενης ενέργειας µέσω του έργου της δύναµης F, για µετατόπιση του 
σώµατος κατά x1 = 5 m. 
ii) Aν η δύναµη F σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ=300 προς τα πάνω, να βρείτε το έργο της τριβής ολίσθησης για 
µετατόπιση του σώµατος κατά  X2 = 10 m 
17 Κιβώτιο µάζας m = 5 kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο δάπεδο. Άνθρωπος ασκεί στο κιβώτιο M δύναµη F = 25 N, σε 
διεύθυνση τέτοια που η γωνία φ µε το δάπεδο έχει ηµφ = 0.8   To κιβώτιο παρουσιάζει µε το δάπεδο συντελεστής τριβής 
ολίσθησης µ=0.2, Για χρονική διάρκεια κίνησης ∆t = 10 s να υπολογίσετε: 
ί) την επιτάχυνση του κιβωτίου, ii) το έργο της συνισταµένης δύναµης, iii) το ποσό της ενέργειας που µεταφέρθηκε από 
τον άνθρωπο στο κιβώτιο, iv) το ποσοστό αυτής της ενέργειας που έγινε θερµότητα λόγω τριβών.  
18. Σώµα µε µάζα m = 20 kg αρχικά ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο στη θέση Xo = 0. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται δύναµη 
F,  της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση ως εξής:  από χ-0 έως 3 m η F=50 Ν και από χ=3 έως 7 µέτρα η F=100 N.  
Να βρείτε το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση Χο = 0 έως τη θέση Χ = 7  m όταν: i)   η F είναι 
οριζόντια, ii) η F σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ = 60°. 
19. Ένα σώµα µάζας m = 10 kg, το ανεβάζουµε µε σταθερή ταχύτητα πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30° µε τη 
βοήθεια µιας δύναµης F (παράλληλης µε το επίπεδο).  Aν ο συντελεστής τριβής µ=συν30° να βρείτε  i)  τη δύναµη F, ιι) τη 
µεταβιβαζόµενη στο σώµα ποσότητα ενέργειας µέσω της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος κατά x = 4 m.  
20. Σώµα µάζας m = 5 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναµης F = 100 N. Aν ο 
συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,4, να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 4 
m: i) το έργο κάθε δύναµης, ii) την ενέργεια που µεταβιβάζεται στο σώµα και την ενέργεια που µεταβιβάζει το σώµα  στο 
περιβάλλον.  
21. Σώµα µάζας m = 2 kg αφήνεται από ένα σηµείο A  κεκλιµένου  επιπέδου γωνίας κλίσης φ  = 60°, που βρίσκεται σε ύψος h1 
= 2 m από το έδαφος, να ολισθήσει. Av ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,2, να βρείτε 
τα έργα των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα στη διαδροµή A —> Γ, όταν το Γ βρίσκεται σε ύψος h2 = 1 m από το έδαφος.  
22    Σώµα µάζας m=2 kg ηρεµεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα ασκείται δύναµη F , µέτρου F= 10 N. 
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Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώµατος µετά από µετατόπιση κατά s=2 m στις περιπτώσεις που η κατεύθυνση της 
δύναµης F , α. είναι οριζόντια, ή  β. σχηµατίζει γωνία φ=60° µε το οριζόντιο επίπεδο. 
23    Σώµα µάζας m=2 kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα µέτρου. V1 = 10 m/s. Κάποια στιγµή ασκείται 
στο σώµα σταθερή οριζόντια δύναµη F , µέτρου F= 40N και κατεύθυνσης ίδιας µε αυτή της ταχύτητας. Μετά από µετατόπιση 
s του σηµείου εφαρµογής της δύναµης η κινητική ενέργεια του σώµατος διπλασιάζεται.  Να υπολογίσετε: 
α. το έργο της δύναµης F για την παραπάνω µετατόπιση s.     β. τη µετατόπιση s. 
24    Ένα σώµα µάζας m=1 kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα ασκείται κατακόρυφη δύναµη F=20N, οπότε αρχίζει να 
ανεβαίνει. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώµατος, όταν έχει ανέβει κατά χ=2 m.  
25 Σώµα µάζας m=4 kg κινείται σε µη λείο οριζόντιο επίπεδο. Όταν διέρχεται από το σηµείο A, η ταχύτητα του σώµατος είναι 
V0=10 m/s. Στο σηµείο A ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη F , µέτρου F=80N και ίδιας κατεύθυνσης µε αυτή της ταχύ-
τητας V0 . Μετά από διαδροµή S1= 2 m από το σηµείο A η ταχύτητα του σώµατος γίνεται v=12 m/s. Να υπολογίσετε: α. την 
τριβή ολίσθησης που ασκείται στο σώµα. β. την ταχύτητα του σώµατος µετά από διαδροµή S2=4 m από το σηµείο A. 
25. Ένα σώµα µάζας m=10 kg ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης 
µ=0,2. Κάποια στιγµή ασκείται στο σώµα σταθερή οριζόντια δύναµη F , µέτρου F=30N, η οποία το θέτει σε κίνηση. Να 
υπολογίσετε: α. την ταχύτητα του σώµατος µετά από µετατόπιση S1=2 m. β. τη µετατόπιση S2 του σώµατος στο τέλος της 
οποίας η ταχύτητα του είναι v=10 m/s 
26   Σώµα µάζας m=2 kg  εκτοξεύεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε αρχική ταχύτητα µέτρου vo=10 m/s. To µέτρο της τριβής 
ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι T= 5 N. α. Πόσο διάστηµα s θα διανύσει το σώµα µέχρι να σταµατήσει; β. Ποιο 
είναι το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος, όταν έχει διανύσει το µισό του διαστήµατος s; 
27 Σώµα µάζας m=40 kg ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Ένας άνθρωπος ασκεί στο σώµα σταθερή οριζόντια δύναµη 
µέτρου F=300 N και το µετακινεί κατά διάστηµα s=10m. O συντελεστής τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ= 0,25. 
Να υπολογίσετε:  
α. Τη χηµική ενέργεια που δαπάνησε ο άνθρωπος για τη µετακίνηση του σώµατος, β. Την ταχύτητα του σώµατος στο  τέλος 
του διαστήµατος S=10 m.  
28  Σώµα µάζας m=4 kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε σταθερή ταχύτητα µέτρου vo=5 m/s. Τη χρονική στιγµή 
t0=0 ασκείται στο σώµα σταθερή δύναµη F , η οποία έχει τη διεύθυνση της κίνησης του σώµατος. Τη χρονική στιγµή t το σώµα 
έχει διανύσει διάστηµα s=2,5 m και η κινητική του ενέργεια είναι η µισή της αρχικής της τιµής. Ποια είναι η αλγεβρική τιµή 
της δύναµης F ; 
29   Πάνω σε οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα κιβώτιο µάζας m=60kg. O συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ κιβωτίου και 
οριζόντιου επιπέδου είναι µ=0,2. Πόση ελάχιστη χηµική ενέργεια πρέπει να δαπανήσει ένας άνθρωπος, ώστε να µετακινήσει 
το κιβώτιο κατά διάστηµα s=5 m;  
30  Σώµα µάζας m=2 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και διέρχεται από σηµείο A µε ταχύτητα µέτρου Vo=18 m/s. Στη 
συνέχεια, το σώµα διέρχεται από ένα σηµείο B και σταµατάει σ' ένα σηµείο Γ του επιπέδου. O συντελεστής τριβής µεταξύ 
σώµατος και επιπέδου είναι µ=0,2. Av η απόσταση των σηµείων A και B είναι S1=17 m, να υπολογίσετε: α. το µέτρο της 
ταχύτητας του σώµατος στο σηµείο B. β. το έργο της τριβής ολίσθησης κατά την κίνηση του σώµατος από το σηµείο B µέχρι το 
σηµείο Γ.  
31 Ένα σώµα αφήνεται στην κορυφή κεκλιµένου επιπέδου ύψους h=10 m και γωνίας φ=30°. O συντελεστής τριβής ανάµεσα 
στο σώµα και το κεκλιµένο επίπεδο είναι  µ = (1/3) * συν30° .  
α. ∆είξτε ότι το σώµα θα κινηθεί. β. Υπολογίστε το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος τη στιγµή που φθάνει στη βάση του 
κεκλιµένου επιπέδου.  
32. Από τη βάση κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ=30° εκτοξεύεται προς τα επάνω ένα σώµα µε αρχική ταχύτητα µέτρου 
vo=20m/s. To σώµα ολισθαίνει πάνω στο επίπεδο και τελικά σταµατάει. Να υπολογίσετε το διάστηµα- που διανύει το σώµα, 
α. όταν δεν υπάρχει τριβή. β. όταν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = (1/3) * συν30° .  
33. Ένα σώµα µάζας m=1,2 kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα ασκείται οριζόντια δύναµη της οποίας η τιµή 
µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση x,  σύµφωνα µε τη σχέση: F=100+20x. α. Να παραστήσετε γραφικά τη δύναµη F σε σχέση µε 
τη µετατόπιση και να υπολογίσετε το έργο της για τη µετατόπιση κατά τα πρώτα 2 m. β. Να βρείτε την ταχύτητα του σώ-
µατος, όταν έχει µετατοπιστεί 2 m από τη θέση που ξεκίνησε. 
34. Ένα σώµα µάζας m=2 kg εκτοξεύεται µε οριζόντια ταχύτητα vο=10 m/s για να κινηθεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο 
σώµα ασκείται οριζόντια δύναµη F η τιµή της οποίας µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση Χ, F=20-10Χ 
Να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος α. όταν έχει µετατοπιστεί κατά 5 m από την αρχική του θέση. β. όταν µηδενίζεται η τιµή 
της δύναµης F . 
35. Σε σώµα µάζας m=50 kg, που αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο δάπεδο, ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη F=150 N και το 
µετατοπίζει κατά S1=20 m. Στη συνέχεια, το σώµα κινείται χωρίς την επίδραση της δύναµης και τελικά σταµατάει, αφού 
διανύσει επιπλέον διάστηµα S2= 30 m. α. Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου.  β. Να βρείτε 
την ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή που καταργείται η δύναµη F . 
36. Σώµα µάζας m=4 kg κινείται ευθύγραµµα πάνω σε µη λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγµή to=0 η ταχύτητα του 
σώµατος έχει µέτρο v0=5 m/s και µετά από διαδροµή s=2 m η ταχύτητα γίνεται υ=2 m/s. 
Να υπολογίσετε:  α. το µέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκεί το οριζόντιο επίπεδο στο σώµα. 
β. το διάστηµα που θα διανύσει το σώµα από τη χρονική στιγµή t0=0 µέχρι να σταµατήσει. 
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37. Σώµα µάζας m=2 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. O συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ του σώµατος και του 
επιπέδου είναι µ=0,5. Τη στιγµή που η ταχύτητα του σώµατος έχει µέτρο V0=10 m/s ασκείται σ' αυτό σταθερή επιταχύνουσα 
δύναµη, η οποία έχει µέτρο F=20N κα σχηµατίζει γωνία φ µε το οριζόντιο επίπεδο, προς τα επάνω. Τη στιγµή που το σώµα 
έχει διανύσει διάστηµα s=25 m, να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος.  ∆ίνονται ηµφ=0.6. 
38. Σε σώµα µάζας m=8 kg, που βρίσκεται ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου 
F=30N. ∆ιαπιστώνεται ότι µετά από διάστηµα S=10m το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος είναι v=5 m/s. 
α. Να αποδείξετε ότι ανάµεσα στο σώµα και το επίπεδο υπάρχει τριβή και να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής. 
β. Να υπολογίσετε την ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να προσφερθεί στο σώµα, µέσω του έργου της δύναµης F , ώστε αυτό να 
διανύσει διάστηµα S=10 m. 
39. Ένα σώµα µάζας m ηρεµεί στη θέση A ενός λείου οριζοντίου επιπέδου. Στο σώµα ασκείται σταθερή δύναµη F . To σώµα 
µπαίνει σε κίνηση και στις θέσεις B και Γ έχει αντίστοιχα ταχύτητα υΒ και υΓ. Να υπολογίσετε το λόγο των ταχυτήτων υΓ  και 
υΒ, αν είναι γνωστό ότι (ΑΓ)=4 (ΑΒ). 
40. Σώµα µάζας m=2 kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγµή ασκούνται ταυτόχρονα στο σώµα δύο δυνάµεις µια 
οριζόντια F1 = 10N και µια πλάγια F2=5 N, µε γωνία τέτοια ώστε ηµφ=0,6 και συνφ=0,8. 
To σώµα µπαίνει σε κίνηση πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,8.  Μετά 
από µετατόπιση S1 η δύναµη F2 καταργείται. To σώµα συνεχίζει την κίνηση του και µετά από πρόσθετη µετατόπιση S2=2 m 
σταµατάει.   Να υπολογίσετε:  
α. τη δύναµη της τριβής σε όλες τις φάσεις της κίνησης     β. την ταχύτητα του σώµατος στο τέλος της µετατόπισης  S1   γ. τη 
µετατόπιση S1.  
41. Από την κορυφή A κεκλιµένου επιπέδου ύψους h=4 m αφήνεται να ολισθήσει σώµα µάζας m. Στη βάση του κεκλιµένου 
επιπέδου το σώµα συναντά οριζόντιο επίπεδο, στο οποίο κινείται µέχρι να σταµατήσει στο σηµείο ∆. H προβολή όλης της 
διαδροµής Α∆ του σώµατος σε οριζόντιο επίπεδο έχει µήκος S=10 m. Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής αν είναι ίδιος 
παντού. 
42. Σώµα µάζας m=5 kg, όταν ρίχνεται από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου προς τα κάτω, µε αρχική ταχύτητα µέτρου 
V0=20 m/s, ολισθαίνει κατά µήκος του επιπέδου µε την ταχύτητα αυτή. To ίδιο σώµα, όταν ρίχνεται από τη βάση του 
κεκλιµένου προς τα επάνω, µε αρχική ταχύτητα µέτρου Vo=10 m/s, διανύει διάστηµα s=20 m µέχρι να σταµατήσει.  Να 
υπολογίσετε:    
α. τη γωνία κλίσης του κεκλιµένου επιπέδου. 
β. το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώµατος που µετατράπηκε σε θερµότητα κατά την άνοδο του. 
43. Ένα σώµα µάζας m=l  kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης 
µ=0,4. Τη χρονική στιγµή t=0 ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη F της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση x 
σύµφωνα  µε τη σχέση: F=10-2x (στο S.I). To σώµα µπαίνει σε κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο. Να υπολογίσετε την ταχύτητα 
του σώµατος, 
α. µετά από µετατόπιση κατά 2 m από την αρχική του θέση. β. τη στιγµή που παύει η επιταχυνόµενη και αρχίζει η 
επιβραδυνόµένη κίνηση του. γ. όταν µηδενίζεται η δύναµη.  
44. Σώµα  µάζας m=4 kg  δέχεται την επίδραση  οριζόντιας  δύναµης   F σταθερής διεύθυνσης, της οποίας η αλγεβρική τιµή 
δίνεται από την εξίσωση F=20-2x (σε µονάδες S. I), όπου χ είναι το διάστηµα που διανύει το σώµα από τη θέση που αρχικά 
ηρεµούσε. O συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάµεσα στο σώµα και το επίπεδο είναι µ=0,125. Να υπολογίσετε:  α. το 
διάστηµα X0 που έχει διανύσει  το σώµα, µέχρι τη στιγµή που το  µέτρο της δύναµης F υποδιπλασιάζεται.    β. το έργο της 
δύναµης F , όταν το  σώµα έχει µετατοπιστεί κατά X0  από τη θέση Xο=0 έως τη θέση X0.    γ. το µέτρο της ταχύτητας του σώ-
µατος όταν βρίσκεται στη θέση Χο.     δ. το  συνολικό  διάστηµα που θα διανύσει το σώµα, αν η δύναµη F παύει να ασκείται 
στη θέση Χο·  
45. Σώµα µάζας m=2 kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, στην αρχή O του άξονα Χ'Χ. Κάποια στιγµή ασκείται στο σώµα, κατά 
µήκος του άξονα και κατά τη θετική φορά, δύναµη F   που µεταβάλλεται µε την απόσταση  χ,  σύµφωνα  µε τη σχέση F=20-2x 
(σε µονάδες S.I). O συντελεστής τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ=0,5. 
Να βρείτε:   α. τη θέση X1 όπου το σώµα αποκτά  µέγιστη ταχύτητα. β. το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας του σώµατος.     γ. την 
ενέργεια που µεταφέρεται στο σώµα µέσω του έργου της δύναµης F , όταν αυτό µετατοπίζεται από τη θέση χ=0 έως τη θέση 
όπου η δύναµη F µηδενίζεται.  
46. Σώµα µάζας m=1 kg ηρεµεί  σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,4. Κάποια 
στιγµή ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση x σύµφωνα µε τις σχέσεις: F= 
2x + 8, όταν 0≤χ≤4 m και F=16-2x, όταν 4 m ≤ χ ≤10 m. α. Να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος, όταν αυτό θα έχει διανύσει 
10 m. β. Σε ποιο σηµείο της διαδροµής το σώµα αποκτά µέγιστη ταχύτητα; Πόση είναι η τιµή της µέγιστης ταχύτητας; 
47. Σώµα µάζας m=2 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,2.  
Στο σώµα ασκείται δύναµη F , η οποία έχει µέτρο F=20N και κατεύθυνση που σχηµατίζει γωνία φ µε εκείνη της ταχύτητας, µε 
ηµφ=0,6 και συνφ=0,8. Σε κάποιο σηµείο η ταχύτητα του σώµατος είναι υ= 10 m/s. Να υπολογίσετε µετά από πόση 
µετατόπιση s το σώµα αποκτά ταχύτητα υο=20 m/s.  
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ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
48.  Ένα σώµα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναµης F. To σώµα στη θέση A έχει 
κινητική ενέργεια K(A) = 5 J και στη θέση Γ έχει κινητική ενέργεια Κ(Γ) = 15 J. Να βρείτε: ί)   τη µεταβολή της κινητικής 
ενέργειας του σώµατος, ii) το έργο της δύναµης F στη διαδροµή A —> Γ. 
49.  Όχηµα µάζας m = 200 kg κινείται σε οριζόντιο δρόµο. Σε µια θέση A το όχηµα έχει ταχύτητα VΑ = 10 m/s και σε µια 
άλλη θέση Γ η ταχύτητα του γίνεται VΓ = 20 m/s. Να βρείτε:   i) την κινητική ενέργεια του οχήµατος στις θέσεις A και Γ,  ii) το 
έργο της συνισταµένης δύναµης στη διαδροµή A —> Γ. 
50.  Σώµα µάζας m = 4 kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα Vo = 10 m/s. Κάποια στιγµή στο σώµα αρχίζει 
ν' ασκείται οριζόντια δύναµη F = 60 N, µε κατεύθυνση ίδια µε εκείνη της Vο, και µετά από µετατόπιση ∆χ η ταχύτητα του 
σώµατος γίνεται υ = 40 m/s. Να βρείτε: i)   τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώµατος, ii) το έργο της δύναµης F, iii) 
τη µετατόπιση ∆χ. 
51.  Σώµα µάζας m = 8 kg ρίχνεται οριζόντια σε µη λείο οριζόντιο επίπεδο µε αρχική ταχύτητα U0 = 10 m/s. Av η µόνη 
οριζόντια δύναµη που ασκείται στο σώµα είναι η τριβή, να βρείτε το έργο της για µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του 
θέση έως τη θέση όπου η ταχύτητα:   i)   γίνεται υ = 5 m/s, ιι) µηδενίζεται. 
52.  Κιβώτιο µάζας m = 20 kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο. Τη στιγµή που το κιβώτιο έχει ταχύτητα  V0 = 10 m/s αρχίζει να 
δέχεται από εργάτη οριζόντια σταθερή δύναµη F = 50 N, ίδιας κατεύθυνσης µε εκείνη της V0. Aν η δύναµη της τριβής 
ολίσθησης που δέχεται το κιβώτιο από το δάπεδο έχει µέτρο T = 69 N, να βρείτε µετά  από µετατόπιση του κιβωτίου κατά ∆x 
= 10 m:  
ί) το έργο της δύναµης F και το έργο της τριβής ολίσθησης T, ii) την ταχύτητα του κιβωτίου. 
53.  Ένα έλκηθρο µάζας m = 20 kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο χιονισµένο δρόµο. Τάρανδος αρχίζει ν' ασκεί στο έλκηθρο 
οριζόντια δύναµη F = = 150 N, οπότε το έλκηθρο µετά από µετατόπιση κατά ∆x = 20 m αποκτά ταχύτητα υ = 10 m/s. 
i) Να βρείτε την τελική κινητική ενέργεια του  έλκηθρου και το έργο της δύναµης F. Τι εκφράζει η διαφορά τους; ii) Av 
υπάρχει τριβή, να βρείτε το µέτρο της. 
54.  Σώµα µάζας m = 6 kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγµή στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη 
F = 80 N, οπότε το σώµα κινείται και δέχεται από το επίπεδο δύναµη τριβής ολίσθησης T=30 N. Για µετατόπιση του σώµατος 
από την αρχική του θέση κατά ∆χ = 6 m να βρείτε: 
i)  το έργο της δύναµης F και το έργο της τριβής ολίσθησης T, ii) την τελική ταχύτητα του σώµατος, iii) το χρονικό διάστηµα 
που κινήθηκε το σώµα. 
55.  Αλεξιπτωτιστής µάζας m = 70 kg πέφτει χωρίς αρχική ταχύτητα από ύψος h = 100 m και φτάνει στο έδαφος µε ταχύτητα 
ν = 2 m/s.  i) Να υπολογίσετε το έργο του βάρους και την τελική κινητική ενέργεια του αλεξιπτωτιστή. Γιατί mστεύετε ότι δεν 
ισχύει WΒ = ∆K;  ii) Να βρείτε το έργο της αντίστασης του αέρα κατά την πτώση του αλεξιπτωτιστή.  iii) Ti εκφράζει το έργο 
της αντίστασης του αέρα;  
56. Όχηµα µάζας m = 1000 kg κινείται σε οριζόντιο δρόµο µε σταθερή ταχύτητα V0 = 20 m/s. Στην αρχική θέση A ο οδηγός 
του πατά τα φρένα, µε αποτέλεσµα µετά από διάστηµα s = 20 m (σηµείο Γ) το όχηµα να σταµατήσει. Να βρείτε:   
i) τη σταθερή δύναµη η οποία αντιστέκεται στην κίνηση του οχήµατος στη διάρκεια που ο οδηγός πατά τα φρένα, 
ii) την ενέργεια που έγινε θερµότητα έως το µέσο M της διαδροµής φρεναρίσµατος. 
57. Σώµα µάζας m = 1 kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα V0 = 6 m/s. Κάποια στιγµή το σώµα αρχίζει να 
δέχεται πλάγια δύναµη F = = 16 N, που σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ = 60°. 
Να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η δύναµη F κατά ∆x = 4 m:  
i)  το έργο της δύναµης F,   ii) τη µεταβολή στην κινητική ενέργεια του σώµατος,    iii) την τελική ταχύτητα του σώµατος. 
58.  Σε σώµα µάζας m = 10 kg, που αρχικά ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει ν' ασκείται πλάγια  δύναµη F = 200* 
συν30 ο  υπό γωνία 45ο ,(µε φορά προς το επίπεδο). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 
0,1. Να βρείτε: ί)   την τριβή ολίσθησης T, ιι) το διάστηµα που διανύει το σώµα ώσπου ν' 
αποκτήσει ταχύτητα ν = 20m/s.  
59.  Σώµα µάζας m = 10 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγµή που το σώµα έχει ταχύτητα V0 = 7 m/s αρχίζει να 
δέχεται, δύναµη F = 20 Ν, που σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ µε ηµθ = 0.8. Ο συντελεστής τριβής µ = 0.12 .  Για 
µετατόπιση του σώµατος από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η F κατά ∆x = 3 m να βρείτε: 
i) το αλγεβρικό άθροισµα των έργων όλων των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα, ιι) την τελική ταχύτητα του σώµατος,  iii) 
την ενέργεια που προσφέραµε στο σώµα. Γιατί η ενέργεια αυτή δεν είναι ίση µε την αύξηση της κινητικής ενέργειας του 
σώµατος;  
60. Σώµα µάζας m = 2 kg αφήνεται να ολισθήσει από την κορυφή A λείου κεκλιµένου επιπέδου, που βρίσκεται σε ύψος h = 10 
m, γωνίας κλίσης θ = 30°. To σώµα,  φτάνοντας στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου Γ, συνεχίζει την κίνηση του στο οριζόντιο 
επίπεδο που αρχίζει από το σηµείο Γ.   i) Να βρείτε το έργο του βάρους στη διαδροµή A —> Γ και την κινητική ενέργεια του 
σώµατος στο Γ. Να δικαιολογήσετε γιατί το έργο του βάρους στην διαδροµή Α->Γ είναι η µεταβολή ∆Κ (Α->Γ)  ii) Αν το σώµα 
σταµατήσει στο σηµείο ∆ µε (∆Γ) = h, να βρείτε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και οριζόντιου επιπέδου. 
61. Σώµα µάζας m = 2 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και έχει στην αρχική θέση A, ταχύτητα Vo = 20 m/s. Av στο σώµα 
ασκείται µόνο η τριβή ολίσθησης, T=20 N, να βρείτε σε πόση απόσταση από το A σταµατά το σώµα; 
62. Σώµα ρίχνεται προς τα πάνω κατά µήκος κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ µε συνφ=0.6 . Στην κάτω  θέση A το σώµα 
έχει ταχύτητα Vο = 20 m/s, ενώ ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώµατος - επιπέδου είναι µ = 2. 
ί) Να βρείτε το διάστηµα s που διανύει το σώµα στο κεκλιµένο επίπεδο µέχρι να σταµατήσει στιγµιαία. ii) Αν το σώµα το 
ρίχναµε µε την ίδια αρχική ταχύτητα προς τα κάτω κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου, ποιος θα έπρεπε να είναι ο 
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συντελεστής της τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου, ώστε το σώµα να σταµατήσει αφού διανύσει διάστηµα πάλι 
s; 
63.  Σώµα µάζας m = 2 kg ξεκινά από την ηρεµία και κινείται σε οριζόντιο δάπεδο. H ταχύτητα του µεταβάλλεται ανάλογα µε 
τον χρόνο, όπως V=5t  (στο SI) .  i) Με τι επιτάχυνση κινείται το σώµα;   ii) Ποια είναι η συνολική µετατόπιση του σώµατος;   
64.  Σώµα µάζας m = 2 kg αρχικά είναι ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. To σώµα εµφανίζει µε το δάπεδο συντελεστή τριβής 
ολίσθησης µ = 0,2. Κάποια στιγµή αρχίζει ν' ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη F = 10 Ν.  i) Να βρείτε τη µετατόπιση του 
σώµατος ώσπου η ταχύτητα του να γίνει υ = 6 m/s. ii) Πόση από την ενέργεια που δόθηκε στο σώµα «χάθηκε» σαν θερµότητα 
λόγω τριβής στην παραπάνω διαδροµή; 
65.  Σε σώµα που αρχικά ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη, η αλγεβρική τιµή της οποίας 
µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση σύµφωνα µε τη σχέση F = 10 + 2x (F σε N, χ σε m). Να 
βρείτε για µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση κατά ∆ = 4 m: ϊ)   το έργο της δύναµης F,  ii) την τελική κινητική 
ενέργεια του σώµατος. 
66.  Ένα σώµα µάζας m = 4 kg ηρεµεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούµε στο σώµα οριζόντια δύναµη F, της οποίας η 
τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση σύµφωνα µε τη σχέση F = 30 — 2x (το x σε m, η F 
σε N). Να βρείτε:  i)   το έργο της F µέχρι αυτή να µηδενιστεί,  ii) την ταχύτητα του σώµατος όταν αυτό βρίσκεται σε 
απόσταση χ = 10 m από την αρχική του θέση,  
67. Σώµα µάζας m = 10 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγµή που το σώµα έχει ταχύτητα V0= 10 m/S αρχίζει ν' 
ασκείται σ' αυτό πλάγια δύναµη F που σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ µε ηµθ= 0.6 H τιµή της F µεταβάλλεται µε 
τη µετατόπιση του σώµατος από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η F σύµφωνα µε τη σχέση F = 24 (4 - χ) (µε F σε Ν, χ σε m). 
O συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,1. Να βρείτε την κινητική ενέργεια του σώµατος 
µετά από µετατόπιση από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η F κατά ∆x = 2 m.  
68.  Σώµα µάζας m =1 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, µε το οποίο εµφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης 
µ = 0,2. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται δύναµη F = 6 Ν σε διεύθυνση που σχηµατίζει γωνία φ µε το δάπεδο, µε ηµφ=0.6, και 
φορά προς τα πάνω. H δύναµη θέτει σε κίνηση το σώµα και ασκείται πάνω του για χρόνο t = 2 s, οπότε και καταργείται.  i)   
Να υπολογίσετε τη µέγιστη ταχύτητα του σώµατος. ii) Να υπολογίσετε τη συνολική µετατόπιση του σώµατος πάνω στο 
οριζόντιο δάπεδο, το οποίο θεωρείται µεγάλου µήκους.                    I  
69. Σώµα µάζας m = 10 kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης 
µ = 0,1. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη σταθερής διεύθυνσης, της οποίας η αλγεβρική τιµή µειώνεται, από µια 
αρχική τιµή F0 = 30 N, ως εξής: F = 30 — 10x   ι) Να βρείτε το είδος της κίνησης του σώµατος µέχρι να µηδενιστεί η δύναµη F. 
ii) Να βρείτε τη µέγιστη ταχύτητα του σώµατος.  
 
ΘΕΩΡΙΑ 
1.  Είµαστε ακίνητοι και κρατάµε µε το χέρι µας µια τσάντα. H τσάντα έχει βάρος B = 20 N και βρίσκεται σε ύψος h = 0,5 m από το έδαφος. 
To έργο της δύναµης του χεριού µας για χρονικό διάστηµα ∆t = 5s είναι: 
i)   10 J       ii) 0 J         iii) 50 J       iv) 2 J 
Ποια είναι η σωστή απάντηση; 
2.  To έργο της τριβής ολίσθησης είναι αρνητικό επειδή: 
i) η γωνία µεταξύ της τριβής T και της µετατόπισης είναι 180°, 
ii) το συν φ στον τύπο του έργου WT = Τxσυνφ είναι ίσο µε —1, 
iii) κάθε στιγµή η τριβή έχει φορά αντίθετη από εκείνη της ταχύτητας, 
iv) ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι καθαρός αριθµός. 
Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές; 
3.  To έργο µίας από τις δυνάµεις που ασκούνται σ' ένα σώµα: 
i)   είναι µηδέν όταν το σώµα είναι ακίνητο, ii) έχει πρόσηµο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία που σχηµατίζουν τα µεγέθη δύναµη και 
επιτάχυνση του σώµατος, iii) έχει πρόσηµο που εξαρτάται από τη γωνία µεταξύ της δύναµης και της µετατόπισης,  
iv) είναι πάντοτε θετικό, γιατί το έργο είναι µονόµετρο µέγεθος.  
Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 
4. To έργο µιας δύναµης, από τις πολλές ενδεχοµένως που ασκούνται σ' ένα σώµα, είναι µηδέν όταν: i)   η κίνηση του σώµατος είναι 
οριζόντια και η δύναµη κατακόρυφη, ii) η κίνηση του σώµατος είναι κατακόρυφη και η δύναµη οριζόντια, iii) η κίνηση του σώµατος είναι 
οριζόντια και η δύναµη οριζόντια, αλλά κάθετη στην ταχύτητα του σώµατος, iv) η κίνηση του σώµατος είναι οριζόντια και η δύναµη 
οριζόντια ίδιας διεύθυνσης µε την ταχύτητα. Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές; 
5. Σ' ένα σώµα ασκείται δύναµη F = 10-3 N και αυτό µετατοπίζεται στη διεύθυνση της δύναµης F κατά ∆x = 1 mm. Να βρείτε: 
i) το έργο της δύναµης F, 
ii) την ενέργεια που κερδίζει το σώµα. 
6. Ένα σώµα µάζας m = 10 kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε επιτάχυνση α = 2 m/s2 υπό την επίδραση µιας σταθερής οριζόντιας 
δύναµης F. Να βρείτε: 
i) τη δύναµη F, 
ii) το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος κατά ∆x = 50 m, iii) την επιπλέον ενέργεια που αποκτά το σώµα 
κατά τη µετατόπιση του αυτή. 
7. Ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και οµαλά σε οριζόντιο δρόµο. Στο σώµα, εκτός των άλλων δυνάµεων, ασκείται και η δύναµη F = 20 N. 
Για µετατόπιση του σώµατος κατά ∆x = 1 m να βρείτε το έργο της δύναµης F όταν η γωνία που σχηµατίζει η F µε τη ∆x είναι:   i) 0°      ii) 60°     
iii) 90°     iv) 120°   ν)  180° 
Ερώτηση θεωρίας α) Πότε το έργο µιας δύναµης είναι θετικό και πότε αρνητικό; Τι εκφράζει το θετικό και τι το αρνητικό έργο όταν στο 
σώµα ασκείται µόνο µία δύναµη; β) Γιατί το έργο της τριβής είναι αρνητικό; 


