Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Έργο- Ενέργεια

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας.
4.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ.
Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναµης, το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται όπως στο σχήµα.

Στη θέση που µηδενίζεται η δύναµη, το σώµα έχει ταχύτητα υ=6m/s. Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου. g=10m/s2.

4.2.2. Για εξάσκηση στο έργο και κινητική ενέργεια.
Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε µια
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στιγµή περνά από µια θέση Α, µε ταχύτητα υ1=4m/s, ενώ δέχεται την επί-
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Β. Η απόσταση (ΑΒ) είναι ίση µε 4m.
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Να υπολογίσετε:
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i) Το έργο της δύναµης για την µετακίνηση από το Α στο Β.
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δραση µιας σταθερής δύναµης µέτρου F=5Ν, µέχρι να φτάσει στην θέση
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ii) Την κινητική ενέργεια του σώµατος στη θέση Β.
iii) Την ταχύτητα του σώµατος στη θέση Β.

υ1

για τις τέσσερις περιπτώσεις που εµφανίζονται στο διπλανό σχήµα, όπου
στο τελευταίο σχήµα η απόσταση είναι (ΑΓ)=3m.
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∆ίνονται συν60°= ½ , συν90°=0 και συν180°=-1.
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4.2.3. Τα έργα και οι µεταβολές της κινητικής ενέργειας.
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Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ένα

B

A

σύστηµα δύο σωµάτων Α και Β

r
F

που συνδέονται µε ένα µη ελαστικό νήµα, σύρονται µε την επίδραση µιας σταθερής οριζόντιας δύναµης F, µέτρου F=4Ν. Σε µια στιγµή το σώµα Α, µάζας Μ=4kg, έχει
ταχύτητα υ1=1,5m/s, ενώ µετά από µετατόπιση x1=2m η ταχύτητά του έχει αυξηθεί στην τιµή υ2=2m/s.
i) Να υπολογιστεί η ενέργεια που µεταφέρεται στο Α σώµα µέσω του έργου της δύναµης F.
ii) Πόσο µεταβάλλεται η κινητική ενέργεια του Α σώµατος κατά την παραπάνω µετακίνηση;
iii) Να υπολογιστεί το έργο της τάσης του νήµατος που ασκήθηκε στο Α σώµα.
www.ylikonet.gr

1

Υλικό Φυσικής – Χηµείας
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iv) Η κινητική ενέργεια του Β σώµατος έχει:
α) παραµείνει σταθερή.
β) αυξηθεί κατά 3,5J.
γ) αυξηθεί κατά 4,5J.
δ) µειωθεί κατά 4,5J.

4.2.4. Μεταβλητή δύναµη και κίνηση
Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σ’ οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή
περνά από µια θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ0=5m/s. Στο σώµα ασκείται
µια οριζόντια δύναµη F, το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται όπως στο διάγραµµα. Το αποτέλεσµα είναι το σώµα να διατηρεί σταθερή ταχύτητα µέχρι τη θέση x1=3m.
i) Να σχεδιάστε ένα σχήµα που να εµφανίζονται όλες οι δυνάµεις που
ασκούνται πάνω στο σώµα τη στιγµή που περνά από τη θέση x=1m.
Να υπολογίστε τα µέτρα των δυνάµεων αυτών.
ii) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώµατος στις θέσεις:
α) x2=4m και

β) x3= 5m.

iii) Η κίνηση µεταξύ των θέσεων x1=3m και x3=5m είναι:
α) Ευθύγραµµη οµαλή.
β) Ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη.
γ) Ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη.
δ) Ευθύγραµµη επιβραδυνόµενη.
iv) Για την κίνηση από την αρχική θέση x0=0, µέχρι τη θέση x3=5m να βρεθούν:
α) Το έργο της F.
β) Το έργο της τριβής.
γ) Η µεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώµατος.
v) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή που περνά από τη θέση x3=5m.
∆ίνεται g=10m/s2.

4.2.5. Έργο µεταβλητής δύναµης.
→

F

Ένα σώµα ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση µιας οριζόντιας µεταβλητής
δύναµης της µορφής F=6-0,4x (µονάδες στο S.Ι.) όπου x η µετατόπιση του σώµατος. Αν κατά τη διάρκεια
της κίνησης ασκείται στο σώµα τριβή µέτρου Τ=4Ν, ζητούνται:
i) Η µέγιστη κινητική ενέργεια του σώµατος.
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ii) Η κινητική ενέργεια του σώµατος µετά από µετατόπιση κατά 10m.

4.2.6. Ένα σύστηµα, τριβές και ΘΜΚΕ.
Α
Γ
h

Ένα σώµα Α µάζας Μ=2kg ηρεµεί πάνω σε ένα τραπέζι, δεµένο στο άκρο αβαρούς νήµατος. Το νήµα περνά
από µια τροχαλία και στο άλλο του άκρο έχει δεθεί ένα δεύτερο σώµα Γ µάζας m1=0,3kg. Το σώµα Γ βρίσκεται σε ύψος h=0,25m από το έδαφος.
i) Να σχεδιαστούν όλες οι δυνάµεις που ασκούνται στα σώµατα Α και Γ και να υπολογιστούν τα µέτρα τους.
ii) Αντικαθιστούµε το σώµα Γ µε άλλο σώµα, ∆ µάζας m2=1kg και το αφήνουµε να κινηθεί. Το σώµα
∆ πέφτει στο έδαφος, όπου και σταµατά, ενώ το σώµα Α διανύει απόσταση d=0,5m, πριν σταµατήσει ξανά.
α) Να εφαρµόστε το Θ.Μ.Κ.Ε. για την κίνηση:
1) του σώµατος Α.
2) του σώµατος ∆ (µέχρι τη στιγµή που φτάνει στο έδαφος).
3) του σώµατος Α για όσο χρόνο το νήµα είναι τεντωµένο.
β) Με τη βοήθεια των παραπάνω εξισώσεων, να υπολογιστεί το µέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκήθηκε στο σώµα Α στη διάρκεια της κίνησής του.
iii) Με ποια ταχύτητα το σώµα ∆ έφτασε στο έδαφος;
∆ίνεται g=10m/s2.

4.2.7. Έργο µεταβλητής δύναµης και τριβής.
Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί, στη θέση x=0, ενός οριζοντίου επιπέδου, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής µ=0,5. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας µεταβλητής δύναµης F, το µέτρο της
οποίας µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε τη θέση x, όπως στο διάγραµµα. ∆ίνεται g=10m/s2.

F (N)

→

N

→
T

20
→
F
0,0

→
w

10 x (m)

i) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες.
α) Η κίνηση του σώµατος είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση.
β) Κατά τη µετακίνηση του σώµατος το έργο της δύναµης F αυξάνεται.
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γ) Το έργο της δύναµης υπολογίζεται από τη σχέση WF=F·x·συν0°.
δ) Το έργο της τριβής υπολογίζεται από τη σχέση WΤ= Τ·x·συν180°.
ε) Η ταχύτητα του σώµατος συνεχώς αυξάνεται.
στ) Η ταχύτητα του σώµατος συνεχώς µειώνεται.
ζ) Το σώµα αποκτά µέγιστη ταχύτητα στη θέση όπου F=Τ.
ii) Να υπολογιστεί το έργο της δύναµης µέχρι τη θέση x=10m.
iii) Ποια η ταχύτητα του σώµατος στη θέση x=10m;
iv) Να βρεθεί η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος.

4.2.8. Μεταβλητή δύναµη και µέγιστη ταχύτητα.
Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα σώµα µάζας m=2kg. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας
µεταβλητής δύναµης, η τιµή της οποίας µεταβάλλεται όπως στο σχήµα.

i) Ποια η αρχική επιτάχυνση του σώµατος;
ii) Σε ποια θέση το σώµα θα έχει µέγιστη ταχύτητα;
iii) Να βρεθεί η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος.
iv) Πόση η κινητική ενέργεια του σώµατος στη θέση x=10m.

4.2.9. Τριβή και έργο άγνωστης δύναµης.

Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, απέχοντας κατά d=1,5m από το άκρο Α οριζόντιο ελατηρίου, όπως στο σχήµα. Σε µια στιγµή ασκούµε πάνω του µια οριζόντια δύναµη µέτρου F=10Ν, µε αποτέλεσµα το σώµα να κινηθεί και να φτάσει στο ελατήριο µε ταχύτητα υ=3m/s, στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου. Μόλις το σώµα φτάσει στο ελατήριο, η δύναµη F σταµατά να ασκείται, και το σώµα σταµατά την
κίνησή του προς τα δεξιά, αφού συσπειρώσει το ελατήριο κατά ∆l= x1 =0,5m.
i) Να βρεθεί το µέτρο της τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου.
ii) Πόση ενέργεια αφαιρέθηκε από το σώµα από το ελατήριο;

4.2.10.

.∆ιατήρηση της Μηχανικής ενέργειας
www.ylikonet.gr
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Μια σφαίρα µάζας 2 kg ξεκινά από τη θέση Α και κινείται περνώντας διαδοχικά από τις θέσεις του σχήµατος, όπου η υψοµετρική διαφορά µεταξύ των θέσεων Ν και Γ είναι 3,2m ενώ µεταξύ των Γ και ∆ 2,2m αντίστοιχα. Τα σηµεία Α, Γ και Ε βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.

Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για την ταχύτητα υ, δυναµική ενέργεια U, κινητική ενέργεια Κ και
µηχανική ενέργεια Ε. Τριβές δεν υπάρχουν.
Θέση

υ(m/s)

Κ (J)

U (J)

Α

0

Ε (J)
100

Β
Γ
∆
Ε

4.2.11.
1)

∆υναµική-Κινητική Ενέργεια και Έργο του βάρους

Ένα σώµα µάζας 2kg ανεβαίνει κατά µήκος του λείου κεκλιµένου επιπέδου του σχήµατος. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, για τη δυναµική, κινητική και µηχανική ενέργεια, καθώς και για το
έργο του βάρους. ∆ίνεται g=10m/s2.

Θέση

U (J)

(1)

Κ (J)

W (J)

ΕΜΗΧ (J)

110
W1→2=

(2)

60
W2→3=

(3)
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Έργο- Ενέργεια

Ένα σώµα µάζας 4kg κατεβαίνει κατά µήκος του λείου κεκλιµένου επιπέδου του σχήµατος. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, για τη δυναµική, κινητική και µηχανική ενέργεια, καθώς και για το
έργο του βάρους. ∆ίνεται g=10m/s2.

Θέση

U (J)

Κ (J)

(1)

W (J)

ΕΜΗΧ (J)

10
W1→2=

(2)

0
W2→3= 120

(3)

4.2.12.

Έργο βάρους και Μηχανική Ενέργεια

Μια µπάλα µάζας m=0,4kg εκτοξεύεται πλάγια µε αρχική ταχύτητα
υ0=10m/s, από το σηµείο Α σε ύψος από το έδαφος h=15m, όπως στο
σχήµα. Μετά από λίγο φτάνει µε ταχύτητα υ1=6m/s στο σηµείο Κ της
τροχιάς του.
i)

Πόσο απέχει από το έδαφος το σηµείο Κ.

ii) Πόσο είναι το έργο του βάρους στη διαδροµή ΑΚ;
iii) Με ποια ταχύτητα φτάνει η µπάλα στο έδαφος;
iv) Αν από το σηµείο Α εκτοξευόταν η µπάλα κατακόρυφα προς τα πάνω µε την ίδια αρχική ταχύτητα, µε
ποια ταχύτητα θα έφτανε στο έδαφος;
∆ίνεται g=10m/s2 ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα.

4.2.13.

Κίνηση εκκρεµούς. Α∆ΜΕ και µη συντηρητικές δυνάµεις.

Εκκρεµές αποτελείται από σφαιρίδιο µάζας m=2kg και νήµα µήκους 0,8m. Το
σώµα ξεκινά την ταλάντωση µε ταχύτητα υ0=3m/s, όταν το νήµα σχηµατίζει
γωνία 90° µε την κατακόρυφο θέση.
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αφού θεωρήσετε µηδενική την ∆υναµική ενέργεια στο οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από τη χαµηλότερη θέση
Γ:
www.ylikonet.gr
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α. Το έργο της τάσης του νήµατος από το Α στο Γ είναι:
i. µηδέν.
ii. διάφορο του µηδενός.
β. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:
i. Τη στιγµή που ξεκινά το σώµα έχει τις εξής ενέργειες: ........
ii. Στο κατώτατο σηµείο το σώµα έχει τις εξής ενέργειες: ................
γ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίσταση του αέρα, για την κίνηση από το Α στο Γ ισχύει:
i. Το θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας.
ii. Η αρχή διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας.
δ. Σε ποιο ύψος θα ανέβει το σφαιρίδιο;
ε. Να υπολογισθεί η ταχύτητα του σφαιριδίου στο κατώτατο σηµείο Γ .
στ. Σε περίπτωση που η αντίσταση του αέρα δεν θεωρείται αµελητέα, εξετάστε ποιες από τις παρακάτω
αρχές ισχύουν:
i. διατήρηση της µηχανικής ενέργειας.
ii θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας.
iii.διατήρηση της ενέργειας.

4.2.14.

Κίνηση σε κλειστή διαδροµή.

Ένα σώµα µάζας 2kg εκτοξεύεται µε αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, από τη βάση Ο ενός κεκλιµένου επιπέδου.
Το σώµα σταµατά στιγµιαία αφού διανύσει απόσταση x=8m και επιστρέφει στο σηµείο Ο µε ταχύτητα
υ=6m/s.

i) Βρείτε το µέτρο της τριβής που ασκήθηκε στο σώµα.
ii) Πόση είναι η µέγιστη δυναµική ενέργεια που αποκτά το σώµα;
∆ίνεται g=10m/s2.

4.2.15.

Μη συντηρητική δύναµη και µια ισορροπία.

Ένα σώµα µάζας 2kg εκτοξεύεται από ένα σηµείο Ο ενός κεκλιµένου επιπέδου µε αρχική ταχύτητα υ0=10m/s και σταµατά την προς
τα πάνω κίνησή του στη θέση Α, όπου η κατακόρυφη απόσταση
µεταξύ των σηµείων Ο και Α είναι h=2m, όπως στο σχήµα.
i) Να αποδείξτε ότι το σώµα παρουσιάζει τριβή µε το επίπεδο.
ii) Πόση θερµότητα παράγεται εξαιτίας της τριβής κατά την κίwww.ylikonet.gr
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νηση του σώµατος;
iii) Το σώµα θα ακινητοποιηθεί στη θέση Α ή θα κινηθεί ξανά προς τα κάτω;
∆ίνεται ότι δεν υπάρχει αντίσταση από τον αέρα, ενώ g=10m/s2.

4.2.16.

Μια ισορροπία και µια Α∆ΜΕ.

Τα δύο σώµατα Α και Β ηρεµούν δεµένα στα άκρα ενός νήµατος, το
οποίο διέρχεται από µια τροχαλία, απέχοντας την ίδια κατακόρυφη
απόσταση h από το οριζόντιο επίπεδο. ∆ίνεται ότι η µάζα του Α σώµατος είναι Μ=2kg, ενώ το λείο κεκλιµένο επίπεδο έχει κλίση θ=30°.
i) Να βρεθεί η µάζα του σώµατος Β.
ii) Σε µια στιγµή κόβουµε το νήµα που συνδέει τα δυο σώµατα.
α) Ποιο από τα δύο σώµατα θα φτάσει πρώτο στο οριζόντιο επίπεδο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή
σας.
β) Να υπολογιστούν οι ταχύτητες µε τις οποίες τα σώµατα φτάνουν στο οριζόντιο επίπεδο, αν h=1,8m.
∆ίνεται ότι δεν παρουσιάζονται τριβές µεταξύ νήµατος και τροχαλίας, τα σώµατα θεωρούνται υλικά σηµεία
αµελητέων διαστάσεων και g=10m/s2, ενώ ηµ30°=

4.2.17.

1
3
και συν30°=
.
2
2

Μέση και στιγµιαία Ισχύς.

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα σώµα µάζας 2kg. Σε µια στιγµή (t=0) δέχεται την επίδραση µιας σταθερής
οριζόντιας δύναµης F=12Ν. Αν η ασκούµενη τριβή έχει µέτρο 8Ν να βρεθούν τη χρονική στιγµή t1=4s:
i) Η ταχύτητα και η µετατόπιση του σώµατος.
ii) Η ενέργεια που µεταφέρθηκε στο σώµα µέσω της δύναµης, καθώς και η θερµότητα που παρήχθη εξαιτίας της τριβής.
iii) Η µέση ισχύς της δύναµης F και της τριβής.
iv) Για τη στιγµή t2=3s να υπολογιστούν:
α) Η στιγµιαία ισχύς της δύναµης F.
β) Η στιγµιαία ισχύς της τριβής.
v) Να συµπληρωθούν τα κενά στην παρακάτω πρόταση:
Τη στιγµή t2 η δύναµη προσφέρει ενέργεια στο σώµα µε ρυθµό ……….. ενώ η τριβή ………… ενέργεια
µε ρυθµό ……………. την οποία µετατρέπει σε ………………… Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής
ενέργειας του σώµατος είναι ίσος µε ……………..

4.2.18.

Έργα, ισχύς και δυναµική ενέργεια.

Ένα σώµα µάζας 2kg βρίσκεται στο έδαφος (θέση Α) µε µηδενική δυναµική ενέργεια. Σε
µια στιγµή ασκούµε πάνω του µια κατακόρυφη δύναµη F=22Ν µε αποτέλεσµα µετά από
λίγο να βρίσκεται στη θέση Γ σε ύψος h=4,5m. ∆ίνεται g=10m/s2. Για την παραπάνω µετακίνηση:

www.ylikonet.gr
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i) Να υπολογίσετε τα έργα:
WF= ……………………………… WΒ= ………………………………..
ii) Να συµπληρωθεί ο πίνακας για την Κινητική, ∆υναµική και Μηχανική ενέργεια.
Θέση

Κ (J)

U (J)

ΕΜΗΧ (J)

Α
Γ
iii) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
α) Στο σώµα δόθηκε ενέργεια µέσω του έργου της δύναµης F.
β) Το έργο της δύναµης εκφράζει την αύξηση της δυναµικής ενέργειας.
γ) Το έργο του βάρους ισούται µε την αύξηση της δυναµικής ενέργειας του σώµατος.
δ) Η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας είναι αντίθετη του έργου του βάρους.
iv) Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση από το Α στο Γ;
v) Να υπολογιστούν για την παραπάνω κίνηση:
α) Η µέση ισχύς της δύναµης
β) Η µέση ισχύς του βάρους.
γ) Ο µέσος ρυθµός αύξησης της δυναµικής ενέργειας του σώµατος.
δ) Ο µέσος ρυθµός αύξησης της κινητικής ενέργειας του σώµατος.
vi) Για τη θέση Γ να βρεθούν:
α) Η (στιγµιαία) ισχύς της δύναµης F.
β) Η (στιγµιαία) ισχύς του βάρους.
γ) Ο ρυθµός αύξησης της δυναµικής ενέργειας του σώµατος.
δ) Ο ρυθµός αύξησης της κινητικής ενέργειας του σώµατος.

4.2.19.

Τριβές και µεταβλητή δύναµη.

Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής µs=0,5 και
µ=0,4. Σε µια στιγµή που θεωρούµε t0=0, ασκούµε πάνω του µια µεταβλητή οριζόντια δύναµη, το µέτρο της
οποίας µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε το χρόνο σύµφωνα µε τη σχέση F=4+2t (S.I.).
i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα τους τις χρονικές
στιγµές:
α) t1=1s, και

β) t2=2s

ii) Ποια χρονική στιγµή το σώµα θα αρχίσει να ολισθαίνει;
iii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώµατος τις χρονικές στιγµές:
α) t2=2s β) t3=4s και γ) t4= 5s
iv) Να βρεθεί η εξίσωση που δίνει την επιτάχυνση του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο και να γίνει η
γραφική της παράσταση.
v) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή t4=5s.
vi) Με ποιο ρυθµό προσφέρεται ενέργεια στο σώµα µέσω του έργου της δύναµης F τις χρονικές στιγµές:
α) t1=1s

και

β) t4=5s.
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∆ίνεται g=10m/s2.

4.2.20.

Επιταχυνόµενη κίνηση και στιγµιαία ισχύς.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώµα µάζας 2kg µε την επίδραση δύναµης µέτρου F=8Ν, όπως στο
σχήµα. Στο παρακάτω σχήµα δίνεται η ταχύτητα του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο.
→

F

υ (m/s)
10
4
0,0

3t(s)

i) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώµατος.
ii) Ποια η µετατόπιση του σώµατος από 0-3s;
iii) Να βρεθεί το έργο της δύναµης στο παραπάνω χρονικό διάστηµα.
v) Πόση είναι η στιγµιαία ισχύς της δύναµης την χρονική στιγµή t1=1s.
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