ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΜΗ ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΔ ΓΤΝΑΜΔΙ – ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
(ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ INTERACTIVE PHYSICS)
1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΝΑΡΙΟΤ
1.1.

ΣΙΣΛΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ
Μειέηε δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο – ζπληεξεηηθέο θαη κε ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο

1.2.

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ
Φπζηθή: Μεραληθή

1.3.

ΣΑΞΔΙ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ
Φπζηθή Α’ ηάμεο Λπθείνπ

1.4.

ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σην Α.Π. Φπζηθήο Α΄ Λπθείνπ πξνβιέπεηαη ε δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο: «Γιαηήρηζη ηης μητανικής ενέργειας». Τν πξνηεηλόκελν
δηδαθηηθό ζελάξην έρεη σο ππξήλα δπν Φύιια Δξγαζίαο ηα νπνία αθνινπζνύλ ην πξόηππν «Πξόβιεςε, Δπηβεβαίσζε, Σπκπέξαζκα».
Απηή ε νξγάλσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη θαηάιιειε θαη ζε άιιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο.

1.5.

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ
Δθόζνλ νη καζεηέο εξγαζηνύλ ζε νκάδεο 2-3 αηόκσλ απαηηείηαη θαηάιιεινο αξηζκόο Η/Υ θαη ην κάζεκα κπνξεί λα γίλεη ζηελ αίζνπζα
πιεξνθνξηθήο. Δλαιιαθηηθά, ην κάζεκα κπνξεί λα γίλεη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε έλαλ ππνινγηζηή θαη έλαλ βηληεν-πξνβνιέα.
Λογιζμικό: Interactive Physics
Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα ζρεδηάζεη ηηο δηθέο ηνπ εθαξκνγέο ή λα αλαδεηήζεη έηνηκεο εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν.

1.6.

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ
α. Γενικόηεροι διδακηικοί ζηότοι
Οη καζεηέο λα
1. εμνηθεησζνύλ κε ηε δηαδηθαζία «Πξόβιεςε, Δπηβεβαίσζε, Σπκπέξαζκα».
2. αμηνπνηνύλ αλαπαξαζηάζεηο θαη λα εξκελεύνπλ δηαγξάκκαηα βγάδνληαο ζπκπεξάζκαηα από απηά.
β.

1.7.

Διδικόηεροι διδακηικοί ζηότοι
Οη καζεηέο λα
1. αλαγλσξίδνπλ ηε κεραληθή ελέξγεηα σο κηα δηαηεξήζηκε πνζόηεηα θαη λα δηαθξίλνπλ ηνλ θηλεηηθό από ην δπλακηθό όξν.
2. ζπλδπάδνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο κε ηε δηαηήξεζή ηεο.
3. ρξεζηκνπνηνύλ ηε δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο σο ελαιιαθηηθό (εύθνιν) ηξόπν ιύζεο νξηζκέλσλ κεραληθώλ
πξνβιεκάησλ.
4. ζπκπεξαίλνπλ όηη ε κεραληθή ελέξγεηα δελ δηαηεξείηαη όηαλ ππάξρνπλ ηξηβέο ή αληηζηάζεηο ηνπ αέξα.
5. ζπκπεξαίλνπλ όηη θαηά κήθνο κηαο θιεηζηήο δηαδξνκήο ην έξγν ηνπ βάξνπο είλαη κεδέλ ζε αληηδηαζηνιή κε ην έξγν ηεο ηξηβήο
πνπ δελ είλαη κεδέλ.
6. νξίδνπλ ηηο ζπληεξεηηθέο θαη ηηο κε ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο.
7. ζπλδπάδνπλ ηε κείσζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο κε ην έξγν κε ζπληεξεηηθώλ δπλάκεσλ.
8. ζπκπεξαίλνπλ όηη νιηθή ελέξγεηα δηαηεξείηαη πάληα ζε αληηδηαζηνιή κε ηε κεραληθή ελέξγεηα πνπ δελ δηαηεξείηαη πάληα.
9. ζπγθξίλνπλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νξκήο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο θαη λα ζπκπεξαίλνπλ όηη ε
δηαηήξεζε ηεο νξκήο ηζρύεη θαη όηαλ νη δπλάκεηο πνπ ελεξγνύλ δελ είλαη ζπληεξεηηθέο.

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Γύν δηδαθηηθέο ώξεο γηα ηελ εθαξκνγή δπν θύιισλ εξγαζίαο ζηελ ηάμε.

2.

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΣΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Η δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο απνηειεί κηα πνιύ ζεκαληηθή ελόηεηα ηεο θπζηθήο θαη έλα πνιύηηκν εξγαιείν γη ηε ιύζε πνιιώλ
πξνβιεκάησλ. Πξηλ ηε δηδαζθαιία ηεο νη καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο Λπθείνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί ηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ θαη ηηο έλλνηεο ηεο
δπλακηθήο θαη ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο έρνπλ δηδαρζεί ηε δηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηηο κεηαηξνπέο ηεο ζην Γπκλάζην. Ο
δηδάζθσλ ζπλαληά αξθεηά καζεζηαθά εκπόδηα (ελαιιαθηηθέο ηδέεο καζεηώλ) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επηηύρεη ηνπο δηδαθηηθνύο
ζηόρνπο απηήο ηεο ελόηεηαο. Κάπνηεο από ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο καζεηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ ελέξγεηα είλαη:
Η ελέξγεηα θαηαλαιώλεηαη ή θζίλεη.
Κάηη ην νπνίν δελ θηλείηαη δελ κπνξεί λα έρεη θαζόινπ ελέξγεηα.
Η ελέξγεηα θαηαζηξέθεηαη θαζώο κεηαζρεκαηίδεηαη από κηα κνξθή ζε άιιε
Όηαλ έλα ζώκα αθήλεηαη λα πέζεη, ε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ακέζσο όιε ζε θηλεηηθή.
Όηαλ έλα ζώκα πνπ αθήλεηαη λα πέζεη από θάπνην ύςνο θηάλεη ζην έδαθνο, δελ έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα.
Η κεραληθή ελέξγεηα δελ έρεη ζρέζε κε ηνπο λόκνπο ηνπ Νεύησλα.
Ο ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ θαη ηεο θνξκαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα νη καζεηέο λα κελ
θαηαλννύλ ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο, λα κελ θάλνπλ ρξήζε ηεο ρξήζε ηεο ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάλνπλ ρξήζε, λα κελ αληηιακβάλνληαη ηα όξηα ηεο ηζρύνο ηεο.
Δλεξγεηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ πεηξακαηηθή εξγαζία, ζηε γλσζηηθή ζύγθξνπζε, ζηελ εθαξκνγή
ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο κε θαηάιιεια ινγηζκηθά θ.α. ελεξγνπνηνύλ πεξηζζόηεξεο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ, θάηη πνπ απμάλεη
ηηο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο ηεο δηδαζθαιίαο, δειαδή ε ηειηθή άπνςε ησλ καζεηώλ λα είλαη ζύκθσλε κε ηελ επηζηεκνληθά απνδεθηή.
Σην πιαίζην απηό, ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ΤΠΔ θαη ηδηαίηεξα νη πξνζνκνηώζεηο ζηελ αλάπηπμε
δηδαζθαιηώλ, παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ.

2.1.

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΠΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΤΝ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τα ζρνιηθό βηβιίν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο Α’ ηάμεο Λπθείνπ πξνζπαζεί λα
πξνζεγγίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο κέζσ ζηαηηθώλ εηθόλσλ (πνπ αλαθέξνληαη ζε ππνζεηηθά πεηξάκαηα) ή κέζσ
επηδείμεσλ (ηξνρόο ηνπ Maxwell). Μ’ απηό ηνλ ηξόπν γίλεηαη πξνζπάζεηα λα «πεηζζνύλ» νη καζεηέο όηη ε κεραληθή ελέξγεηα
δηαηεξείηαη, ρσξίο απηό λα εμάγεηαη πνζνηηθά από πνπζελά παξά κόλν κέζσ καζεκαηηθνύ θνξκαιηζκνύ (Θ.Μ.Κ.Δ).
Σηελ πεξίπησζε πνπ ε κεραληθή ελέξγεηα δελ δηαηεξείηαη, εμάγεηαη κε ζεσξεηηθνύο ζπιινγηζκνύο όηη ε κείσζή ηεο ηζνύηαη κε ην έξγν
ην κε ζπληεξεηηθώλ δπλάκεσλ.

2.2.

ΣΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΔΝΑΡΙΟ
Η πξνηεηλόκελε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο:



Αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηε δηάηαμε ηεο ύιεο όπσο είλαη ζην ζρνιηθό βηβιίν. Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο
είλαη πεξίπνπ ίδηεο κ’ απηέο ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ.



Έρεη σο ππξήλα δύν θύιια εξγαζίαο ζηα νπνία ν καζεηήο θαζνδεγνύκελνο, εθθξάδεη ηεο αληηιήςεηο ηνπ, ππνζέηεη, παξαηεξεί, κειεηά
θαη ζπκπεξαίλεη. Τν πιενλέθηεκα είλαη όηη ε πιεξνθόξεζε παξέρεηαη κε επνπηηθό ηξόπν κέζσ πξνζνκνηώζεσλ θαη πνιιαπιώλ
αλαπαξαζηάζεσλ.
Τν θάζε θύιιν εξγαζίαο απνηειείηαη από 4 δξαζηεξηόηεηεο. Σε θάζε δξαζηεξηόηεηα αθνινπζείηαη ην πξόηππν «Πξόβιεςε,
Δπηβεβαίσζε, Σπκπέξαζκα».
Η 1ε δξαζηεξηόηεηα ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ησλ αξρηθώλ απόςεσλ-ελαιιαθηηθώλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ.
Η 2ε δξαζηεξηόηεηα ζηνρεύεη ζηελ αλαδόκεζε ή ηε ζπκπιήξσζε ησλ αξρηθώλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ θαη ζηε δηαηύπσζε κε αθξίβεηα
ηεο γλώζεο πνπ αλαθαιύθζεθε.
Η 3ε δξαζηεξηόηεηα είλαη εθαξκνγή ησλ λέσλ γλώζεσλ, ώζηε νη καζεηέο λα εμεηάζνπλ αλ νη λέεο απόςεηο παξέρνπλ επαξθέζηεξεο
ησλ δηθώλ ηνπο εξκελείεο ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ.
Η 4ε δξαζηεξηόηεηα ζηνρεύεη ζηε ζύλδεζε κε άιιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ γλώζεσλ.
Σο 1ο θύλλο εργαζίας: Γιαηήρηζη ηης Μητανικής ενέργειας
Υπνζηεξίδεη ηνπο εηδηθνύο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο 1-4.
Γραζηηριόηηηα 1η
Δπηδηώθνπκε λα δηαηππσζνύλ νη απόςεηο ησλ καζεηώλ γηα ην θαηλόκελν ηεο πηώζεο ηεο κπάιαο θαη λα αλαδεηρζνύλ πηζαλέο
ελαιιαθηηθέο ηδέεο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηελ ελέξγεηα. Γελ γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην πνηεο απόςεηο είλαη ζσζηέο ή ιάζνο. Απηή ε θξίζε ζα
πξνθύςεη από ηε ζπδήηεζε ζηε 2ε δξαζηεξηόηεηα.
Γραζηηριόηηηα 2η
Με ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ππνζηεξίδνπκε ηνλ 1ν θαη 2ν εηδηθό δηδαθηηθό ζηόρν.
Από ηε ζπδήηεζε ησλ καζεηώλ ηόζν κέζα ζε θάζε νκάδα όζν θαη ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο, επηδηώθνπκε λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα
πνπ αθνξνύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη ε θηλεηηθή θαη ε δπλακηθή ελέξγεηα θαζώο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ αζξνίζκαηόο ηνπο.

Γίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλόο όηη θαηά ηελ θίλεζε ηεο κπάιαο δξα κόλν ην βάξνο ηεο θαη όηη ην δάπεδν είλαη ηειείσο ειαζηηθό. Γίλεηαη ν
νξηζκόο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζπνπδαηόηεηα ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζπλδέεηαη κε ηε δηαηήξεζή ηεο, ζε
αληηδηαζηνιή κε ηνλ θηλεηηθό θαη ην δπλακηθό όξν νη νπνίνη ζπλερώο κεηαβάιινληαη.
Γραζηηριόηηηα 3η
Με ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ππνζηεξίδνπκε ηνλ 3ν εηδηθό δηδαθηηθό ζηόρν.
Υπελζπκίδνπκε ζηνπο καζεηέο όηη ην ίδην πξόβιεκα επηιύζεθε κε ρξήζε ησλ εμηζώζεσλ ηεο θίλεζεο. Αθνύ νη καζεηέο εμάγνπλ ηελ
ηαρύηεηα ηνπ βιήκαηνο κε ρξήζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο, ηνπο δεηείηαη λα ζπγθξίλνπλ ηνπο δπν ηξόπνπο πξνζέγγηζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο. Από ηε ζπδήηεζε ησλ καζεηώλ ηόζν κέζα ζε θάζε νκάδα όζν θαη ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο επηδηώθνπκε λα
αλαδείμνπκε ηελ επθνιία πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε ρξήζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο.
Γραζηηριόηηηα 4η
Με ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ππνζηεξίδνπκε ηνλ 4ν εηδηθό δηδαθηηθό ζηόρν.
Δπηδηώθνπκε λα δηαηππσζνύλ νη απόςεηο ησλ καζεηώλ γηα ην θαηλόκελν ηεο πηώζεο ηεο κπάιαο πνπ αθνξνύλ ηελ ελέξγεηα. Γελ
γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην πνηεο απόςεηο είλαη ζσζηέο ή ιάζνο. Απηή ε θξίζε ζα πξνθύςεη από ηε ζπδήηεζε ζην ηέινο ηεο
δξαζηεξηόηεηαο.
Αθνύ νη καζεηέο πεηξακαηηζηνύλ κε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ δαπέδνπ, ζπδεηνύλ ηόζν κέζα ζε θάζε νκάδα
όζν θαη ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο. Δπηδηώθνπκε λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα όηη ε δηαηήξεζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο έρεη πεξηνξηζκνύο
ζηελ ηζρύ ηεο θαη επηζεκαίλνληαη νη παξάγνληεο πνπ κεηώλνπλ ηε κεραληθή ελέξγεηα. Οη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ εηζαγσγή
ζην αληηθείκελν ηνπ 2νπ θύιινπ εξγαζίαο.
Σο 2ο θύλλο εργαζίας: σνηηρηηικές και μη ζσνηηρηηικές δσνάμεις – Γιαηήρηζη ηης ενέργειας
Υπνζηεξίδεη ηνπο εηδηθνύο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο 5-9.
Γραζηηριόηηηα 1η
Σηε δξαζηεξηόηεηα απηή νη καζεηέο θαινύληαη λα ππνινγίζνπλ ην έξγν ηνπ βάξνπο ζε κηα θιεηζηή δηαδξνκή. Από ηνλ ππνινγηζκό
εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ην έξγν ηνπ βάξνπο είλαη κεδέλ. Από ηε ζπδήηεζε ησλ καζεηώλ ηόζν κέζα ζε θάζε νκάδα όζν θαη ζην
ζύλνιν ηεο ηάμεο, επηδηώθνπκε λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ε κεραληθή ελέξγεηα παξακέλεη ζηαζεξή.
Γραζηηριόηηηα 2η
Με ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ππνζηεξίδνπκε ηνλ 5ν , 6ν θαη 7ν εηδηθό δηδαθηηθό ζηόρν.
Από ηε ζπδήηεζε ησλ καζεηώλ ηόζν κέζα ζε θάζε νκάδα όζν θαη ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο, επηδηώθνπκε λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα
όπσο:
Τν έξγν ηεο ηξηβήο ζε θιεηζηή δηαδξνκή είλαη δηάθνξν από κεδέλ ζε αληηδηαζηνιή κε ην έξγν ηνπ βάξνπο.
Η κεραληθή ελέξγεηα κεηώλεηαη.
Τν έξγν ηεο ηξηβήο είλαη ίζν κε ηε κεηαβνιή ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο.
Σηε ζπλέρεηα δίλνπκε ηνλ νξηζκό ησλ ζπληεξεηηθώλ θαη κε ζπληεξεηηθώλ δπλάκεσλ.
Γραζηηριόηηηα 3η
Με ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ππνζηεξίδνπκε ηνλ 8ν εηδηθό δηδαθηηθό ζηόρν.
Οη καζεηέο δηαηππώλνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηελ θίλεζε ηνπ εθθξεκνύο όηαλ ππάξρεη αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη ηηο κεηαηξνπέο
ελέξγεηαο πνπ ζπκβαίλνπλ. Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο θαη αθνύ νη καζεηέο δηαπηζηώζνπλ όηη ε κεραληθή ελέξγεηα κεηώλεηαη,
αθνινπζεί ζπδήηεζε από ηελ νπνία επηδηώθνπκε λα ζπζρεηίζνπκε ην έξγν ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα κε ηε ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη ζην
πεξηβάιινλ.
Γραζηηριόηηηα 4η
Με ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ππνζηεξίδνπκε ηνλ 9ν εηδηθό δηδαθηηθό ζηόρν.
Οη καζεηέο πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απ’ ηηο νπνίεο δηαηεξείηαη ε νξκή ελόο ζπζηήκαηνο ζσκάησλ απ’ απηέο θάησ από
ηηο νπνίεο δηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα. Από ηε ζπδήηεζε ησλ καζεηώλ ηόζν κέζα ζε θάζε νκάδα όζν θαη ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο,
επηδηώθνπκε λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα όηη ε δηαηήξεζε ηεο νξκήο ηζρύεη θαη όηαλ νη δπλάκεηο πνπ ελεξγνύλ δελ είλαη ζπληεξεηηθέο.
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ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ – ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΔ ΓΤΝΑΜΔΙ
(ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ INTERACTIVE PHYSICS)
1ο ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Γραζηηριόηηηα 1η
Έλαο καζεηήο θξαηά κηα κπάια κάδαο 1kg ζε ύςνο 5m πάλσ από ην δάπεδν (ζέζε Α). Κάπνηα ζηηγκή ε κπάια αθήλεηαη λα πέζεη. Θεσξνύκε
όηη δελ ππάξρεη αληίζηαζε ηνπ αέξα.
Πρόβλεψη
Έρεη ε κπάια ελέξγεηα ζηε ζέζε Α; Αλ λαη, λα ηελ ππνινγίζεηε (λα ζεσξήζεηε όηη g=10m/s2).

________________________________________________________________
Πνηα δύλακε αζθείηαη ζηε κπάια ζηε δηάξθεηα ηεο πηώζεο ηεο;
_____________________________________________________________________________
Τη είδνπο ελέξγεηα έρεη ε κπάια:
 ζηε ζέζε Β: _________________________________________________________________
 ζηε ζέζε Γ: _________________________________________________________________
 ζηε ζέζε Γ: _________________________________________________________________
Να αηηηνινγήζεηε ηηο απόςεηο ζαο.
Πειραματισμός και επιβεβαίωση (στο περιβάλλον τοσ προγράμματος)
Αλνίμηε ην αξρείν 1.1.ΙΡ γηα λα ηξέμεη ε εθαξκνγή Κάληε δηαδνρηθά θιηθ ζην θνπκπί Δκηέλεζη . Σε θάζε θιηθ ε ζέζε ηεο κπάιαο αιιάδεη.
Παξαηεξείζηε ηνπο κεηξεηέο πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Γπλακηθή
Κηλεηηθή
Άζξνηζκα θηλεηηθήο θαη
ελέξγεηα
ελέξγεηα
δπλακηθήο ελέξγεηαο
ΘΔΣΗ Α
ΘΔΣΗ Β
ΘΔΣΗ Γ
ΘΔΣΗ Γ
Γηαηππώζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Γραζηηριόηηηα 2η
Η κπάια αλαπεδά ζην δάπεδν. Θεσξνύκε όηη ηόζν ην δάπεδν όζν θαη ε κπάια είλαη ηειείσο ειαζηηθά.
Πρόβλεψη
α)

Πνηα δύλακε αζθείηαη ζηε κπάια θαηά ηελ άλνδό ηεο;
____________________________________________________________________________________________________

β)

Καηά ηελ άλνδν ηεο κπάιαο:
Η δπλακηθή ηεο ελέξγεηα
Απμάλεηαη
Η θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα
Απμάλεηαη
Η κεραληθή ηεο ελέξγεηα
Απμάλεηαη

Μεηώλεηαη

Παξακέλεη ζηαζεξή

Μεηώλεηαη

Παξακέλεη ζηαζεξή

Μεηώλεηαη

Παξακέλεη ζηαζεξή

γ)

Η κπάια ζα θηάζεη ζην ίδην ύςνο από ην νπνίν αθέζεθε;
ΝΑΙ
ΟΦΙ

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απόςεηο ζαο.
Πειραματισμός και επιβεβαίωση (στο περιβάλλον τοσ προγράμματος)
Αλνίμηε ην αξρείν 1.2.ΙΡ γηα λα ηξέμεη ε εθαξκνγή Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δκηέλεζη γηα λα δείηε ηελ θίλεζε ηεο κπάιαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Αρτή .Σηε ζπλέρεηα θάληε δηαδνρηθά θιηθ ζην θνπκπί Βήμα-Βήμα γηα λα δείηε ηελ θίλεζε ηεο κπάιαο ζηγά- ζηγά.
Παξαηεξείζηε ηηο κπάξεο πνπ παξηζηάλνπλ ηε κεηαβνιέο ηεο θηλεηηθήο, ηεο δπλακηθήο θαη ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο παξαηεξείζηε ηηο
γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ κεηαβνιώλ ηεο θηλεηηθήο, ηεο δπλακηθήο θαη ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.
Γηαηππώζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Γραζηηριόηηηα 3η (Δθαρμογή)
Από έλα ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 20m πάλσ από ην έδαθνο, εθηνμεύεηαη έλα βιήκα κάδαο 2kg κε ηαρύηεηα 15m/s. (Θεσξνύκε όηη δελ
ππάξρεη αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη g=10m/s2).

Πρόβλεψη
Πνηα δύλακε αζθείηαη ζην βιήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ; Σρεδηάζηε ην δηάλπζκα απηήο ηεο δύλακεο ζηελ ηπραία ζέζε Τ
Κάλνληαο ρξήζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία έρεηε θαηαιήμεη κέρξη ηώξα, λα ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ην βιήκα θηάλεη ζην
έδαθνο.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Πειραματισμός και επιβεβαίωση (στο περιβάλλον τοσ προγράμματος)
Αλνίμηε ην αξρείν 1.3.ΙΡ γηα λα ηξέμεη ε εθαξκνγή. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δκηέλεζη γηα λα δείηε ηελ θίλεζε ηνπ βιήκαηνο.
Να ζπγθξίλεηε ηα απνηειέζκαηα κε ηνπο δηθνύο ζαο ππνινγηζκνύο.
Γραζηηριόηηηα 4η
Αθήλνπκε κηα κπάια πνδνζθαίξνπ λα πέζεη από ηελ θνξπθή ελόο θηηξίνπ Από ηελ εκπεηξία καο γλσξίδνπκε πσο ε κπάια κεηά ηελ
αλαπήδεζή ηεο ζην έδαθνο δελ ζα επηζηξέςεη ζην ίδην ζεκείν από ην νπνίν αθέζεθε. Δπίζεο κεηά από κεξηθέο αλαπεδήζεηο ζην έδαθνο ε
κπάια ηειηθά ζηακαηά.

Πρόβλεψη
Γώζηε ηηο δηθέο ζαο εμεγήζεηο γη’ απηό ην θαηλόκελν.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Πειραματισμός και επιβεβαίωση (στο περιβάλλον τοσ προγράμματος)
Αλνίμηε ην αξρείν 1.4.ΙΡ γηα λα ηξέμεη ε εθαξκνγή. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δκηέλεζη γηα λα δείηε ηελ θίλεζε ηεο κπάιαο όηαλ δελ ππάξρεη
αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη ην δάπεδν είλαη ηειείσο ειαζηηθό (ειαζηηθόηεηα ηνπ δαπέδνπ=1,00).
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Αρτή γηα λα βξεζείηε ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε. Σηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί Ανηίζηαζη αέρα. Δπηιέμηε
ζσνήθης θαη παηήζηε ΟΚ. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δκηέλεζη γηα λα δείηε ηελ θίλεζε ηεο κπάιαο όηαλ ππάξρεη αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη ην
δάπεδν είλαη ηειείσο ειαζηηθό (ειαζηηθόηεηα ηνπ δαπέδνπ=1,00).
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Αρτή γηα λα βξεζείηε ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε. Σηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί Ανηίζηαζη αέρα Δπηιέμηε καμία
θαη παηήζηε ΟΚ. Με ην θνπκπί ξύζκηζεο ελαζηικόηηηας δαπέδοσ επηιέμηε ηελ ηηκή 0,80. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δκηέλεζη γηα λα δείηε ηελ
θίλεζε ηεο κπάιαο όηαλ δελ ππάξρεη αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη ην δάπεδν δελ είλαη ηειείσο ειαζηηθό.
Γηαηππώζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ – ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΔ ΓΤΝΑΜΔΙ
(ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ INTERACTIVE PHYSICS)
2ο ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΜΗ ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΔ ΓΤΝΑΜΔΙ – ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Γραζηηριόηηηα 1η
Από ηε βάζε ιείνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ θιίζεο 30ο, εθηνμεύνπκε έλα ζώκα κάδαο 1kg κε ηαρύηεηα 10 m/s παξάιιειε ζην θεθιηκέλν επίπεδν.
Τν ζώκα αθνύ θηάζεη ζην ζεκείν Γ, δηαλύνληαο απόζηαζε 10m, επηζηξέθεη μαλά ζην ζεκείν Α.
Πρόβλεψη
α) Τη ραξαθηεξηζηηθό έρεη ε δηαδξνκή ΑΓΑ;

________________________________________________________
β)

Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ηνπ βάξνπο ζηε δηαδξνκή ΑΓΑ.
Να ζεσξήζεηε όηη g=10m/s2.
Γίλεηαη εκ30ν=0,5 θαη ζπλ30ν=0,87

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
γ)

Η κεραληθή ηεο ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο:
Απμάλεηαη
Μεηώλεηαη

Παξακέλεη ζηαζεξή

Πειραματισμός και επιβεβαίωση (στο περιβάλλον τοσ προγράμματος)
Αλνίμηε ην αξρείν 2.1.ΙΡ γηα λα ηξέμεη ε εθαξκνγή Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δκηέλεζη γηα λα δείηε ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο.
Γηαηππώζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Γραζηηριόηηηα 2η
Από ηε βάζε μη ιείνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ θιίζεο 30ο, εθηνμεύνπκε έλα ζώκα κάδαο 1kg κε ηαρύηεηα 10 m/s παξάιιειε ζην θεθιηκέλν
επίπεδν. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ ζώκαηνο θαη θεθιηκέλνπ επηπέδνπ είλαη 0,2 (νπόηε ε δύλακε ηεο ηξηβήο ππνινγίδεηαη όηη είλαη 1,74Ν).Τν
ζώκα αθνύ θηάζεη ζην ζεκείν Γ, δηαλύνληαο απόζηαζε 7,42m, επηζηξέθεη μαλά ζην ζεκείν Α.
Πρόβλεψη
α) Τη ραξαθηεξηζηηθό έρεη ε δηαδξνκή ΑΓΑ;

__________________________________________________
β)

Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ηεο ηξηβήο ζηε δηαδξνκή
ΑΓΑ.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
γ)

Η κεραληθή ηεο ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο ζηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο:
Απμάλεηαη
Μεηώλεηαη

Παξακέλεη ζηαζεξή

Πειραματισμός και επιβεβαίωση (στο περιβάλλον τοσ προγράμματος)
Αλνίμηε ην αξρείν 2.2.ΙΡ γηα λα ηξέμεη ε εθαξκνγή. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δκηέλεζη γηα λα δείηε ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο. Με ηε βνήζεηα ηνπ
μεηρηηή μητανικής ενέργειας ππνινγίζηε ηε κεηαβνιή ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο. Να ζπγθξίλεηε ηε κεηαβνιή ηεο κεραληθήο
ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κε ην έξγν ηεο ηξηβήο ζηε δηαδξνκή ΑΓΑ.
Γηαηππώζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Γραζηηριόηηηα 3η (Δθαρμογή)

____________________________________________________________________________________
Δθηξέπνπκε ην ζθαηξίδην ελόο εθθξεκνύο από ην ζεκείν Ο ζην νπνίν ηζνξξνπνύζε. Πνηα ζα
είλαη ε θίλεζε πνπ ζα θάλεη ην ζθαηξίδην ηνπ εθθξεκνύο όηαλ αθεζεί ειεύζεξν ζην ζεκείν Σ
θάησ από πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (δειαδή όηαλ ππάξρεη αληίζηαζε ηνπ αέξα); Τη κεηαηξνπέο
ελέξγεηαο ζπκβαίλνπλ;
Πρόβλεψη
Γηαηππώζηε ηηο απόςεηο ζαο.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Πειραματισμός και επιβεβαίωση (στο περιβάλλον τοσ προγράμματος)
Αλνίμηε ην αξρείν 2.3.ΙΡ γηα λα ηξέμεη ε εθαξκνγή. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δκηέλεζη γηα λα δείηε ηελ θίλεζε ηνπ ζθαηξηδίνπ. Από ηε γξαθηθή
παξάζηαζε ησλ ελεξγεηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν λα ππνινγίζεηε:
α) Τν πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ ζα εθιπζεί ζην πεξηβάιινλ κέρξη ην ζθαηξίδην λα ζηακαηήζεη.

____________________________________________________________________________________________________
β)

Τν πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη ζην πεξηβάιινλ όηαλ ην ζθαηξίδην έρεη νινθιεξώζεη δπν πιήξεηο ηαιαληώζεηο.

____________________________________________________________________________________________________

Γραζηηριόηηηα 4η
Γύν ζθαίξεο κε κάδεο m1=2kg θαη m2=1kg θηλνύληαη ζε ιείν
νξηδόληην επίπεδν κε αληίζεηεο ηαρύηεηεο π1=5m/s θαη π2=3m/s,
αληίζηνηρα. Οη δπν ζθαίξεο ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά.

Πρόβλεψη
α)

Η ζπλνιηθή κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δπν ζθαηξώλ:
Απμάλεηαη
Μεηώλεηαη

Παξακέλεη ζηαζεξή

β)

Η ζπλνιηθή νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δπν ζθαηξώλ:
Απμάλεηαη
Μεηώλεηαη

Παξακέλεη ζηαζεξή

Πειραματισμός και επιβεβαίωση (στο περιβάλλον τοσ προγράμματος)
Αλνίμηε ην αξρείν 2.2.ΙΡ γηα λα ηξέμεη ε εθαξκνγή. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δκηέλεζη γηα λα δείηε ηελ θίλεζε ησλ δπν ζθαηξώλ. Να ζπγθξίλεηε
ηα απνηειέζκαηα κε ηηο πξνβιέςεηο ζαο. Γηαηππώζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Με ηε βνήζεηα ησλ δπν γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη, λα ππνινγίζεηε:
α) ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο κεηά ηελ ζύγθξνπζε ησλ δπν ζθαηξώλ.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
β)

ηε ζεξκόηεηα πνπ εθιύζεθε ζην πεξηβάιινλ θαηά ηε ζύγθξνπζε ησλ δπν ζθαηξώλ.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

