Problema rezolvată pentru unitatea de învăţare energia mecanică-clasa IX
În desenul alăturat este prezentat un tobogan pentru parcul de distracţii Aqua Park. Pentru
a testa toboganul, un elev a lăsat să coboare, din punctul de start A, o bilă de masă m=400 g.
Ştiind înălţimea la care se află
anumite poziţii ale toboganului (aşa
cum sunt marcate în desen),
calculează viteza bilei în poziţiile B şi
C. În pozitia iniţială, bila este în
repaus, iar frecările sunt considerate
neglijabile. Acceleraţia gravitaţională
este
.

Datele problemei
m=400 g = 0,4 kg
,
,
,
;

Energia mecanică a acestui corp se regăseşte sub două forme:
energie cinetică şi energie potenţială gravitatională.
.
Energia cinetică este o energie de mişcare. Are legătură cu viteza
corpului.
Dacă corpul este la o anumită înălţime faţă de pământ(sol) energia
potenţială este de tip gravitaţional.

Pentru fiecare poziţie a bilei vom avea doi indici lângă litera . Primul indice ne spune tipul
de energie iar al doilea poziţia bilei. Suma dintre cele două tipuri de energii va fi chiar energia
mecanică in acel punct.
Aceasta relaţie o putem citi astfel: „ Energia mecanică în punctul A este egală cu suma dintre
energia cinetică în punctul A şi energia potenţială gravitaţională în punctul A”.
În poziţia A bila este în repaus, adică
, deci energia cinetică este zero.
Energia potentială, în poziţia A, este
. Pentru că bila, în poziţia A, are
energie mecanică doar sub formă de energie potenţială relaţia:
se restrânge la
.
Valoarea energiei potenţiale gravitaţionale în poziţia A este:
Frecările sunt considerate neglijabile. În această situaţie energia mecanică se conservă, adică
în orice punct ajunge bila, energia sa mecanică va fi 19,6 J:

În poziţia B bila are şi viteză (energie cinetică) şi potenţială gravitaţională iar în poziţia C, tot
aşa, bila are şi viteză (energie cinetică) şi potenţială gravitaţională.
Folosim în fiecare caz formula de definiţie a energiei mecanice (suma dintre energia cinetică
şi potenţială) şi le egalăm cu 19,6 J.

;
;
Din formula energiei cinetice putem calcula viteza dacă cunoaştem valoarea energiei cinetice
şi masa corpului:

Pentru viteza pe care o are bila în punctul C calculele sunt identice:

;

;

Observaţie:
Dacă bila coboară pe şanţul toboganului scade înalţimea (scade energia potentiala) şi creşte
viteza (creşte energia cinetică), când începe să urce, creşte înalţimea şi scade viteza.

