
Σώμα μάηασ m = 4Kg που αρχικά θρεμεί πάνω ςε οριηόντιο δάπεδο αρχίηει να δζχεται 

δφναμθ F θ οποία ςχθματίηει γωνία κ = 45° με τθν οριηόντια διεφκυνςθ και προσ τα πάνω. 

Το μζτρο τθσ δφναμθσ F μεταβάλλεται με τθ μετατόπιςθ x ςφμφωνα με τθ ςχζςθ F = 4√2 + 

4√2.x (S.I.) Αν το ςώμα παρουςιάηει με το δάπεδο ςυντελεςτι τριβισ ολίςκθςθσ μ = 0,1 να 

υπολογίςετε το ζργο κάκε δφναμθσ που αςκείται ςτο ςώμα από τθν αρχικι κζςθ μζχρι το 

ςθμείο όπου το ςώμα χάνει τθν επαφι του με το δάπεδο. Δίνεται θ επιτάχυνςθ τθσ 

βαρφτθτασ g = 10m/s2 
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Το ςώμα δζχεται τισ δυνάμεισ που φαίνονται ςτο παραπάνω ςχιμα. 

Το βάροσ του ςώματοσ ζχει μζτρο: w = m.g => w = 40N 

Αναλφουμε τθ δφναμθ F ςε οριηόντια και κατακόρυφθ ςυνιςτώςα. Ιςχφουν: 
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Στον κατακόρυφο άξονα οι δυνάμεισ ζχουν ςυνιςταμζνθ ίςθ με μθδζν, δθλαδι: 

                                         

Το μζτρο τθσ τριβισ ολίςκθςθσ είναι: 

                        

Όταν το ςώμα χάνει τθν επαφι του με το ζδαφοσ ιςχφει: 

                   



Άρα κζλουμε να υπολογίςουμε το ζργο κάκε δφναμθσ για μετατόπιςθ του ςώματοσ από                 

x = 0 μζχρι x = 9m. 

Το ζργο των κάκετων δυνάμεων ςτθ μετατόπιςθ είναι ίςο με μθδζν, επομζνωσ: 

                            

Για να υπολογίςουμε το ζργο τθσ Fx κα φτιάξουμε το διάγραμμα Fx(x) από x = 0 μζχρι x = 9m 
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Το εμβαδόν ςτο διάγραμμα κα ιςοφται αρικμθτικά με το ζργο τθσ Fx, άρα: 

     
    

 
                 

Επομζνωσ το ζργο τθσ δφναμθσ F είναι: 

                        

Βρικαμε παραπάνω ότι θ τριβι ολίςκθςθσ δίνεται από τθ ςχζςθ: 

                  

Για να υπολογίςουμε το ζργο τθσ T κα φτιάξουμε το διάγραμμα T(x) από x = 0 μζχρι x = 9m 

               T(N)  

                   3,6   
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Το εμβαδόν ςτο διάγραμμα κα ιςοφται αρικμθτικά με το ζργο τθσ T, άρα: 
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