
Praca, moc, energia
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Pierwszy wózek

Drugi wózek

Praca (W) to wartość siły (F) 
pomnożona przez przebytą drogę (s).

     W  =  F  ·  s

Moc (P) to wielkość opisująca ilość 
pracy (W) wykonanej w czasie (t).
             W  P  =  —
                 t
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Zobacz więcej

Zadanie
W fabryce ramię robota musi przenieść paczkę o masie 50 kg 
z taśmy produkcyjnej na wózek widłowy (patrz: rysunek).

Jaką pracę ramię musi wykonać nad paczką, jeśli podczas pod-
noszenia paczka powinna poruszać się ruchem jednostajnym? 
Czy praca byłaby mniejsza, gdyby fabryka znajdowała się 

na Księżycu?

Odpowiedź: Tak, wykonana pra-Odpowiedź: Tak, wykonana pra-Odpowiedź: Tak, wykonana pra-Odpowiedź: Tak, wykonana pra-
ca byłaby mniejsza na Księżycu.ca byłaby mniejsza na Księżycu.ca byłaby mniejsza na Księżycu.ca byłaby mniejsza na Księżycu.
Przyspieszenie ziemskie na Księ-Przyspieszenie ziemskie na Księ-Przyspieszenie ziemskie na Księ-Przyspieszenie ziemskie na Księ
życu jest mniejsze, więc aby pod-życu jest mniejsze, więc aby pod-życu jest mniejsze, więc aby pod-u jest mniejsze, więc aby pod-
nieść paczkę ze stałą prędkością,nieść paczkę ze stałą prędkością,nieść paczkę ze stałą prędkoć paczkę ze stałą prędkością,
trzeba użyć mniejszej siły.trzeba użyć mniejszej siły.zeba użyć mniejszej sużyć mniejszej siły.

1  Praca to iloczyn siły i przesunięcia. Najpierw należy policzyć siłę, 
jaką ramię będzie musiało działać na paczkę w czasie podno-
szenia. Na paczkę działa siła ciężkości o wartości 

 Fc = m · g , więc Fc = 50 kg · 10 m
s2

= 500 N.

2 Paczka powinna poruszać się ruchem jednostajnym, więc działa-
jące siły muszą się równoważyć. Siła, jaką ramię musi działać na 
paczkę, będzie równa sile ciężkości F = Fc .

3 Paczkę należy podnieść na wysokość s = 2 m. Zatem wykonaną 
pracę można policzyć ze wzoru 

 W = F · s; W = 500 N · 2 m = 1000 J.

4 Przesunięcie paczki poziomo nie powoduje wykonania nad 
nią pracy, ponieważ kierunek przesunięcia jest prostopadły do 
kierunku działających sił. Zatem praca będzie wykonana tylko 
podczas podnoszenia paczki i będzie ona równa W = 1000 J.

2 m

Duży kontener zostaje podniesiony z podłoża za pomocą 
lin na pewną wysokość. Siła zewnętrzna wykonała pracę 
(podniesienie kontenera). Teraz układ kontener – podłoże 
ma energię mechaniczną.

Energia mechaniczna (E) to zdolność 
układu to wykonania pracy (Wz). 
Możemy nadać ciału energię, jeśli siła zewnętrzna 
(spoza układu) wykona nad nim pracę (Wz). Energia 
mechaniczna to suma energii potencjalnej (Ep) oraz 
energii kinetycznej (Ekin). 

   ΔE = WZ

  Ep = m · g · h
  Ekin = m · υ2

2
m – masa, g – przyspieszenie ziemskie, 
h – wysokość,  – szybkość
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