NỘI DUNG ÔN TẬP VẬT LÝ 8
I-CÔNG CƠ HỌC :
A- Hệ thống kiến thức cơ bản :
- ChỈ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm vật dịch chuyển .
- Công cơ học là công của lực tác dụng gọi tắt là công.
Coâng thöùc tính coâng cô hoïc:
- Coâng thöùc tính coâng cô hoïc khi löïc F laøm vaät dòch chuyeån moät quaõng ñöôøng s theo phöông cuûa löïc
A = F.s
Trong đó:
+ F: löïc taùc duïng vaøo vaät (N)
+ s: quaõng ñöôøng vaät dòch chuyeån (m)
+ A: coâng cô hoïc (J)
- Đơn vị coâng laø Jun (J)

1J = 1N.m

B- Bài tập :
Bài 1 : Một đầu máy xe lửa kéo các toa bằng lực 8400N . Tính công của lực kéo khi các toa xe chuyển động được
quãng đường 12km.
Bài 2 : Một vật có khối lượng 8 kg rơi từ độ cao 3m xuống đất. Lực nào đã thực hiện công ?
Tính công của lực này .
Bài 3 : Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng khối lượng 2500 kg lên độ cao 12 m.
Tính công nâng vật của cần cẩu .
Bài 4 : Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút công thực hiện được là 360KJ.
Tính vận tốc của con ngựa.
Bài 5 : Một thang máy có khối lượng 700kg được kéo chuyển động đều lên cao với vậm tốc 3m/s . Tính công của
lực kéo trong thời gian 10 giây .
Bài 6 : Một người công nhân xây dựng cần đưa 20 xô vữa lên tầng hai cách mặt đất 4m . Tính công mà người đó
thực hiện được khi chuyển hết các xô vữa đó, biết mỗi xô nặng 20 kg.

II- ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG :
A- Hệ thống kiến thức cơ bản :
-Dùng RRĐ cho ta lợi hai lần về lực nhưng bị thiệt hai lần về đường đi .
-Định luật về công : không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công . Nếu được lợi bao nhiêu lần về lực
thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
B-Bài tập :
1-Ñeå ñöa moät vaät coù troïng löôïng 420N leân cao baèng roøng roïc ñoäng , ngöôøi ta phaûi keùo ñaàu daây ñi moät
ñoaïn 8m.
a- Tính löïc keùo daây vaø ñoä cao naâng vaät leân .
b- Tính coâng naâng vaät leân.
2-Moät ngöôøi duøng roøng roïc ñoäng ñeå naâng moät vaät naëng leân cao 10m vôùi löïc keùo ôû ñaàu daây töï do laø
150N .
Tính coâng maø ngöôøi ñoù ñaõ thöïc hieän.
3- Ngöôøi ta caàn naâng moät vaät coù khoái löôïng laø 70kg leân ñoä cao 2m baèng moät maët phaúng nghieâng daøi
4m, coi ma saùt giöõa vaät vaø maët phaúng nghieâng khoâng ñaùng keå. Tính löïc keùo caàn duøng.
4-Duøng maët phaúng nghieâng ñeå ñöa moät vaät coù khoái löôïng 20kg leân ñoä cao 2m vôùi moät moät löïc 50N.
Tính chieàu daøi maët phaúng nghieâng.
5-Ngöôøi ta keùo moät vaät coù khoái löôïng 45kg leân moät maët phaúng nghieâng coù chieàu daøi 16m vaø ñoä cao
1,5m. Löïc caûn do ma saùt treân ñöôøng laø 24N. Tính coâng cuûa ngöôøi keùo.
III-CÔNG SUẤT
A-Hệ thống kiến thức cơ bản :
Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
Công thức :
P

Trong đó :
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A là công thực hiện được ( J)
t là thời gian thực hiện công ( s)
P là công suất ( W)
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Ngoài ra ta còn có P = F. v
Trong đó

: F là lực tác dụng ( N)
v là vận tốc ( m/s)

B- Bài tập :
Bài 1: -Nói công suất của máy là 50W thì em hiểu như thế nào ?
Bài 2- Một vật có khối lượng 500g rơi từ độ cao 20dm xuống đất. Tính công của trọng lực?
Bài 3-. Một đầu máy xe lửa kéo các toa bằng lực F = 7500N . Tính công của lực kéo khi các toa xe chuyển
động được quãng đường s = 8km.
Bài 4- Một con bò kéo một chiếc xe với lực kéo 500N làm xe dịch chuyển một quãng đường 10m trong
thời gian 25s.Tính công suất của con bò ?
Bài 5- Một cần trục nâng một vật có khối lượng 600 kg lên độ cao 4,5 m trong thời gian 12 giây. Tính công
suất của cần trục.
Bài 6 : Một công nhân khuân vác trong 2giờ được 48 thùng hàng . Mỗi thùng hàng phải tốn một công là
15kJ. Tính công suất của người công nhân .

Bài 7- Một xe chuyển động đều lên dốc với vận tốc 2m/s . Biết công suất của động cơ là 15kW .
Tính lực kéo của động cơ .
Bài 8- Một đầu máy kéo một chiếc xe bằng lực 2500N chạy đều. Biết công suất làm việc của đầu
máy là 25kW. Tính vận tốc mà xe đạt được .
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