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ΑΚΗΕΙ Ε ΕΡΓΟ

1.Σην δηπιαλό ζρήκα έλα ζώκα κάδαο m=2Kg

θηλείηαη ζε νξηδόληην επίπεδν .Τν ζώκα δέρεηαη
ηηο παξαθάησ νξηδόληηεο δπλάκεηο F1=60N
,F2=80N ,F3=40N θαη Τ=50Ν. Υπνινγίζηε ηα
έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ, γηα κεηαηόπηζε θαηά
4m θαη ζπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
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2.Eλα θηβώηην θηλείηαη ζε ηξαρύ επίπεδν θαη δέρεηαη νξηδόληηα
δύλακε F=100N ,θαη ηξηβή Τ=60Ν ,όπσο ζην δηπιαλό ζρήκα.
Υπνινγίζηε γηα κεηαηόπηζε θαηά 2m
α) ηα έξγα όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα ,
β) πόζε ελέξγεηα κεηαβηβάζηεθε ζην ζώκα γ) πόζε ελέξγεηα
έραζε ην ζώκα δ) πόζε ζεξκόηεηα παξαρζεθε.

3. Eλα θηβώηην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ,δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε F=100N ,θαη θηλείηαη κε
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ζηαζεξή ηαρύηεηα 10m/s. α) εμεηάζηε αλ ππάξρεη θαη άιιε δύλακε εθηόο ηεο F β)
ππνινγίζηε ην έξγν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο γηα κεηαηόπηζε θαηά 10m γ) ππνινγίζηε ην
έξγν ηεο δύλακεο F γηα κεηαηόπηζε θαηά 10m. δ) πόζε ελέξγεηα έρεη δώζεη ε F ζην θηβώηην
ζε ρξνληθό δηάζηεκα 0,5min

4.Έλαο καζεηήο ζπξώρλεη έλα θηβώηην κάδαο m = 50kg ,πάλσ ζ’ έλαλ ηξαρύ νξηδόληην

δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, αζθώληαο δύλακε F=500N α) πόζν είλαη ην έξγν ηεο F γηα
κεηαηόπηζε θαηά 2m β) πόζν είλαη ην έξγν ηεο ηξηβήο γηα κεηαηόπηζε θαηά 2m γ) αλ o
καζεηήο αθήζεη ην θηβώηην όηαλ έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 2m, απηό ζηακαηά κεηά από 4m από
ηε ζέζε πνπ ην άθεζε, πόζν είλαη ην ζπλνιηθό έξγν ηεο ηξηβήο γηα όιε ηελ θίλεζε;

5.Σώκα κάδαο m=10Kg ,βξίζθεηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ,θαη δέρεηαη δπν νξηδόληηεο

δπλάκεηο F1=10N θαη F2=30N νη νπνίεο είλαη αληίξξνπεο .Γηα κεηαηόπηζε θαηά 4m ππνινγίζηε
ηα έξγα ησλ F1 θαη F2
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6.Έλα απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ,θάπνηα ζηηγκή ν νδεγόο βιέπεη έλα εκπόδην
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θαη θξελάξεη. Σην απηνθίλεην αλαπηύζζεηαη κηα δύλακε ηξηβήο ίζε κε 7.500Ν ,θαη παξάγεηαη
ζεξκόηεηα ηζε κε 75000 J ,πόζν κεηαηνπίζηεθε ην απηνθίλεην θαηά ην θξελάξηζκα;

7. Έλα ζώκα κάδαο m=2Kg αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα από ύςνο h = 20m.Υπνινγηζηε ην
έξγν ηνπ βάξνπο . Δίλεηαη g = 10m/s2

8. Έλαο αλπςσηηθό κεράλεκα αλεβάδεη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα έλα θηβώηην κάδαο 4.000kg ζε
ύςνο h = 10m. Αλ ε αλύςσζε νινθιεξώζεθε ζε ρξόλν t = 20s, λα βξείηε
α) ηελ δύλακε FA πνπ αζθεί ην κεράλεκα ζην θηβώηην
β) ην έξγν ηεο δύλακεο FA θαηά ηελ παξαπάλσ κεηαηόπηζε
γ)ην έξγν ηνπ βάξνπο ηνπ θηβσηίνπ θαηά ηελ παξαπάλσ κεηαηόπηζε
δ) ηελ ηαρύηεηα ηνπ θηβσηίνπ
Δίλεηαη g = 10m/s2.
9.Ελαο ηζηκεληέληνο θύβνο πέθηεη από ην ζεκείν
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Α θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ,θηάλεη ζηε βάζε ηνπ Γ θαη
ζπλερίδεη κέρξη ην ζεκείν Δ όπνπ ηειηθά ζηακαηά
αλ ε απόζηαζε ΑΓ=6m θαη ε ΓΔ=4m ππνινγίζηε
ηα έξγα ησλ όισλ δπλάκεσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί
ζην ζρήκα αλ Ν1=8Ν ,wy=8N,wx=6N,T1=4N,
N=10N,T2=8N,w=10N

Έλα ζώκα m=2Kg θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζε θαηαθόξπθν
επίπεδν κε ηελ επίδξαζε νξηδόληηαο ζηαζεξήο δύλακεο
F =40N,θαη θαηέξρεηαη .Να βξεζνύλ ηα έξγα όισλ ησλ
δπλάκεσλ γηα κεηαηόπηζε y = 5m.
Δίλεηαη g = 10m/s2
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10.

11. Μηα κπάια έρεη κάδα m = 1kg θαη αθήλεηαη από ύςνο h1 = 2m. Μόιηο ε κπάια

ζπγθξνπζηεί κε ην δάπεδν αλαπεδά ζε ύςνο h2 = 1,8m. Να βξείηε ην ζπλνιηθό έξγν ηνπ
βάξνπο γηα ηελ παξαπάλσ θίλεζε
Δίλεηαη g = 10m/s2.

