Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Έργο-Ενέργεια

Έργο- Ενέ ργεια. Ερωτήσεις µε δικαιολόγηση

1.4.1. Το ελαφρύ ή το βαρύ;

Από την κορυφή ενός κεκλιµένου επιπέδου σε ύψος h, αφήνονται να κινηθούν ταυτόχρονα δύο σώµατα Α
και Β µε µάζες m και 2m, τα οποία παρουσιάζουν µε το επίπεδο τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης, τα
οποία ολισθαίνουν.
i) Μεγαλύτερη δύναµη τριβής ασκείται:
α) στο σώµα Α,

β) στο σώµα Β,

γ) ∆έχονται ίσες δυνάµεις τριβής.

ii) Πρώτο θα φτάσει στη βάση του επιπέδου:
α) το σώµα Α,

β) το σώµα Β,

γ) Θα φτάσουν ταυτόχρονα.

1.4.2. Απαιτούµενη ενέργεια για µετακίνηση κιβωτίου.
Ένα σώµα µάζας 50kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης
µ=0,2. Θέλουµε να το µετακινήσουµε κατά 4m και να ηρεµήσει στην τελική θέση του. Η µετακίνηση µπορεί
να γίνει µε την επίδραση οριζόντιας δύναµης F1 ή µε την επίδραση δύναµης F2 που σχηµατίζει γωνία θ µε
τον ορίζοντα.
i) Στην πρώτη περίπτωση:
α) Η ενέργεια που προσφέρεται στο σώµα µετατρέπεται σε θερµότητα εξαιτίας της τριβή.
β) Η δύναµη F, πρέπει να είναι σταθερή και ίση µε 100Ν.
γ) Το έργο της τριβής είναι ίσο µε 400J.
δ) Το έργο της F1 είναι ίσο µε 400J.
∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
ii) Στην δεύτερη περίπτωση:
α) Η τριβή είναι µικρότερη από 100Ν.
β) Ένα µόνο µέρος της ενέργειας που προσφέρεται στο σώµα µέσω του έργου της F2 µετατρέπεται σε
θερµότητα
γ) Το έργο της τριβής είναι αρνητικό
Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και γιατί;
δ) Ποιος τρόπος είναι καλύτερος για την µετακίνηση του σώµατος;
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας. g=10m/s2.

1.4.3. ∆ιατήρηση Μηχανικής Ενέργειας.
∆ύο σώµατα Α και Β µε ίσες µάζες εκτοξεύονται µε την ίδια κατά µέτρο ταχύτητα από ορισµένο ύψος h από
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το έδαφος. Το Α σώµα εκτοξεύεται κατακόρυφα, ενώ το Β οριζόντια.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις

i) Οι αρχικές Κινητικές ενέργειες των δύο σωµάτων είναι ίσες.
ii) Μέχρι να φτάσουν στο έδαφος περισσότερο έργο παράγει το βάρος του Α σώµατος.
iii) Τα δύο σώµατα έχουν την ίδια επιτάχυνση.
iv) Τα σώµατα θα φτάσουν στο έδαφος µε ταχύτητες ίσου µέτρου.

1.4.4. ∆υναµική ενέργεια.
Ένας εργάτης σπρώχνει προς τα πάνω κιβώτιο σε µη λείο κεκλιµένο έδαφος, µε σταθερή ταχύτητα, ασκώντας του δύναµη F. Αν ο εργάτης δίνει ενέργεια 100 J στο κιβώτιο και η θερµότητα που παράγεται είναι
40 J, ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Το έργο της F είναι 100J.
ii) Η κινητική ενέργεια του σώµατος αυξάνεται κατά 60J.
iii) Η δυναµική ενέργεια αυξάνεται κατά 60J.
iv) Το έργο του βάρους είναι -60J.
v) Το έργο της συνισταµένης δύναµης είναι 60J.

1.4.5. Ενέργεια στην πλάγια βολή.
Μια µπάλα διαγράφει την τροχιά του σχήµατος, καθώς ο «έξω δεξιά» σεντράρει προς την αντίπαλη εστία. Αν η αντίσταση του αέρα είναι αµελητέα,
ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Το έργο του βάρους στην θέση ∆ είναι θετικό
ii) Στη διαδροµή Α∆ το έργο του βάρους είναι αρνητικό.
iii) Στο τµήµα ∆Γ το βάρος δεν παράγει έργο γιατί είναι διατηρητική δύναµη.
iv) Το έργο του βάρους από το Α στο Γ είναι µηδέν.
v) Η ταχύτητα στο Γ έχει µέτρο ίσο µε υ0.
Να δοθούν σύντοµες επεξηγήσεις.

1.4.6. Έργο βάρους και Μηχανική Ενέργεια.
Στο διπλανό σχήµα βλέπετε διαδοχικές θέσεις Α, Γ, ∆ και Ζ µιας µπάλας καθώς
κατεβαίνει, κατά µήκος µιας διαδροµής, για να φτάσει από την κορυφή του βουνού (θέση Α) στην επιφάνεια της θάλασσας (θέση Ζ). Τριβές και αντιστάσεις
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δεν υπάρχουν.
i) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες.
α) Στη θέση Α η µπάλα έχει την µεγαλύτερη δυναµική ενέργεια.
β) Η κινητική ενέργεια της µπάλας στη θέση Γ είναι όση και στη θέση ∆.
γ) Η Μηχανική ενέργεια της µπάλας παραµένει σταθερή.
δ) Από την θέση Α µέχρι την θέση Ζ το έργο του βάρους είναι ίσο µε µηδέν, γιατί το βάρος είναι συντηρητική δύναµη.
ε) Το έργο του βάρους από τη θέση Γ µέχρι τη θέση Ζ είναι αρνητικό.
ii) Εξηγήστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λαθεµένη:
«Αν η µπάλα έπεφτε από την αριστερή πλευρά στην θάλασσα θα έφτανε σ’ αυτήν (θέση Η) µε µεγαλύτερη κινητική ενέργεια, από αυτήν που έχει στο Ζ.»

1.4.7. Κινητική ενέργεια και Έργο.
Ένα σώµα ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την
επίδραση µιας οριζόντιας δύναµης, το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται
όπως στο διάγραµµα.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λαθεµένες;
i) Από την αρχική θέση µέχρι τη θέση x=6m η κινητική ενέργεια του
σώµατος αυξάνεται.
ii) Η κινητική ενέργεια του σώµατος ότσν φτάνει στη θέση x=6m είναι ίση µε 48J.
iii) Μεταξύ των θέσεων x1=6m και x2=10m η κινητική ενέργεια του σώµατος µειώνεται.
iv) Μεταξύ των θέσεων x1=6m και x2=10m το σώµα επιβραδύνεται.
v) Το σώµα σταµατά την κίνησή του µόλις µετατοπισθεί κατά 10m.
vi) Η τελική κινητική ενέργεια του σώµατος είναι ίση µε 64J.
vii) Από 0-6m η κινητική ενέργεια του σώµατος αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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