
Repetition av energidelen i Fy 1

200825Repetition av energidelen i Fy 1
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\ 3,0,

Lillebror, vaxs massa ex 9,0 kg, lyfts upp 1,5 m. Hur stort arbete
utrd,ttar Mamma under lyftet?

Vilken (netto-) energiomvandling sker? Rita energistapeldiagram!

Lillebror Aker sedan nedf<ir rutschkanan. Fliktionskra,ften dr konstarrt
20 N. Vilka energiomvandlingar sker? Rita energistapeldiagram!

Hur stor dr Lillebrors fa.rt niir han nfrr marken?

Utriittas n6,got arbete p5, nedviigen? F<irklara!

SvArare: Vid nrista 6k knuffar Mamma p6, Lillebror p5, nedvdgen i
rutschkanan med en konstarrt kraft 40 N. Hur stor fart bdr di Lillebror
ha niir han kommer ned?

Det tog 1,2 sekunder att lyfta upp Lillebror. Hur stor effekt m6ste
Mamma utveckla f<ir att g6ra ett s6dant lyft?

Antag att Mammas verkningsgrad 6x 20 %. Hur m6nga portioner
hawegrynsgrot beh6ver hon iita for att f6, i sig tillrrickligt med energi
f<ir att lyfta upp Lillebror 10 g6nger? (1 portion gr<it ger 1100 kJ)

Bestd,m friktionstalet d5, Lillebror glider nedf<ir rutschkanan.

10. Los uppgift 4 och 6 med genom att anvdnda Newtons andra lag.
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1. Lillebror, vars massa är 16 kg, lyfts upp 1,5 m av Mamma. Hur stort

arbete uträttar Mamma (p̊a Lillebror) under lyftet?

2. Vilken (netto-)energiomvandling sker? Rita schematiskt energistapel-

diagram! (System: Mamma + Lillebror + jorden.)

3. Lillebror åker sedan nedför rutschkanan. Friktionskraften är konstant

20 N. Vilka energiomvandlingar sker? Rita schematiskt energistapel-

diagram! (Utg̊a fr̊an att hastigheten är noll när åket börjar.) (System:

Lillebror + jorden med rutschkana.)

4. Hur stor är Lillebrors fart vid rutschkanans slut?

5. Uträttas n̊agot arbete (p̊a Lillebror) p̊a nedvägen? Förklara!

6. Sv̊arare: Vid nästa åk knuffar Mamma p̊a Lillebror p̊a nedvägen i

rutschkanan med en konstant kraft 40 N, riktad längs med rutschkanan.

Hur stor fart bör d̊a Lillebror ha när han kommer ned? (Lämpligt system:

Lillebror + jorden med rutschkana.)

7. Det tog 1,2 sekunder att lyfta upp Lillebror (uppgift 1). Hur stor effekt

måste Mamma utveckla för att göra ett s̊adant lyft?

8. Antag att Mammas verkningsgrad är 20 %. Hur många portioner

havregrynsgröt behöver hon äta för att f̊a i sig tillräckligt med energi

för att lyfta upp Lillebror 10 g̊anger? (1 portion gröt ger 1100 kJ)

9. Bestäm friktionstalet d̊a Lillebror glider nedför rutschkanan som i uppgift

3 ovan.

10. Lös uppgift 4 och 6 genom att använda Newtons andra lag.


