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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.Πεηακε κηα κπάια κάδας 1Κg ,προς’ηα

T

πάλφ κε ηατύηεηα 4m/s θαη ε κπάια θηάλεη
ζε ύυος Η= 80 cm
όπφς θαίλεηαη ζηο ζτήκα .Υποιογίζηε
α) κε πόζε θηλεηηθή ελέργεηα έθσγε από ηο
τέρη κας
β) πόζο είλαη ηο έργο ηοσ βάροσς ηες θαηά ηελ άλοδο
γ) πόζο είλαη ηο έργο ηοσ βάροσς θαηά ηελ θάζοδο
δ) κπορείηε κε βάζε ηο ζσκπέραζκα ποσ
προθύπηεη από ηα προεγούκελα ερφηήκαηα,
λα βρείηε ηελ ηατύηεηα κε ηελ οποία πέθηεη
ζηο τέρη κας ε κπάια;( g=10m/s2 )
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2.Από ύυος h=0,8m αθήλοσκε λα πέζεη θάηφ έλα κήιο m=0,2Kg σποιογίζηε ηε δσλακηθή

ελέργεηα ηοσ κήιοσ
α)κοιης ηο αθήζοσκε t=0 Β) όηαλ θηάλεη ζηο έδαθος Γ) όηαλ απέτεη h’=0,4m από ηο έδαθος
Γ) όηαλ ε ηατύηεηα ηοσ είλαη ηζε κε 2m/s (g=10m/s2)
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3.Μπαια κάδαο m=2kg αθήλεηαη λα πέζεη

από θνξπθή ιείνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ
ύςνπο Η=1m ,ππνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα
κε ηελ νπνία ζα θηάζεη ζην έδαθνο (g=10m/s2)

4. Μπάια κάδαο m=2kg εθηνμεύεηαη
από θνξπθή ιείνπ θεθιηκέλνπ
επηπέδνπ ύςνπο Η=1m ,κε ηαρύηεηα
6m/s όπσο ζην δηπιαλό ζρήκα
ππνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα
κε ηελ νπνία ζα θηάζεη ζην έδαθνο
(g=10m/s2)

physicsT
ΘΗΒΑΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ /ΦΥΣΙΚΟΣ Μ.Sc.
users.sch.gr/lthiveos/wordpress

ΦΥΣΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

5. Έλα θηβώηηο βρίζθεηαη ζε ύυος H=10m θαη έτεη δσλακηθή ελέργεηα U=20J. Το θηβώηηο
αθήλεηαη πέζεη ειεύζερα. Να βρείηε: α) ηε κάδα ηοσ ζώκαηος β) Τελ δσλακηθή θαη ηελ
θηλεηηθή ελέργεηα όηαλ ηο ζώκα βρίζθεηαη ζε ύυος 6m
γ) Τελ δσλακηθή θαη ηελ θηλεηηθή ελέργεηα όηαλ ηο ζώκα θηάλεη ζηο έδαθος
δ) Τελ ηατύηεηα κε ηελ οποία θηάλεη ζηο έδαθος
(g=10m/s2)

6.Δλα βαγόλη αθήλεηαη λα πέζεη
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τφρίς ηρηβές από ηο ζεκείο Γ προς
ηο ζεκείο Γ ,όποσ:
Το Γ απέτεη από ηο Γ θαηαθόρσθα
8m .
Το Β απέτεη από ηο Γ θαηαθόρσθα
3m .
Το Α θαη ηο Δ απέτεη από ηο Γ
θαηαθόρσθα 2m .
Υποιογίζηε ηελ ηατύηεηα ζηο Γ,Β,Α,
Αλ ηο βαγόλη αθήλοληαλ λα πέζεη
τφρίς ηρηβές από ηο ζεκείο Γ, προς
ηο ζεκείο Δ , πόζε ζα ήηαλ ε
ηατύηεηα ζηο Δ (g=10m/s2)

7. Έλα κήιν 0,1Κg πέθηεη από ηα ρέξηα ελόο εξγάηε πνπ δνπιεύεη ζε ζθαισζηά ύςνπο

30m λα ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πηλάθαο (ηξηβέο δελ ππάξρνπλ ,g=10m/s2 )
ΤΦΟ ΑΠΟ
ΕΔΑΦΟ

H=30m
Η=
H=0m

8.Ελαο άλζξσπνο από

ΔΤΝΑΜΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ U

ΚΙΝΗΣΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κ

ΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εμηχ

10J
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ηελ ηαξάηζα κηα πνιπθαηνηθίαο ύςνπο Η= 20m πεηαεη κε ηαρύηεηα
π=4m/s θαηαθόξπθα πξνο η’παλσ έλα πνξηνθάιη .Υπνινγίζηε α) πνην είλαη ην κέγηζην ύςνο
πνπ ζα θηάζεη ; β) κε πόζε ηαρύηεηα ζα πέζεη ζην έδαθνο;
γ)Αλ πεηνύζε ην πνξηνθάιη κε ηελ ίδηα θαηά κέηξν ηαρύηεηα , νξηδόληηα ,κε πόζε ηαρύηεηα
ζα έπεθηε ζην έδαθνο;

