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Сили, инерция и сблъсъци  

 

Учениците ще опишат връзката между сила, маса и ускорение и ще подкрепят идеята за запазването на 

инерцията. 

Цели 
Анализирайте данните в подкрепа на твърдението, че вторият закон на Нютон описва математическата връзка 

между нетната сила върху макроскопичния обект, масата и неговото ускорение. (NGSS Standard HS-PS2-1) 

  

Използвайте математически представяния, за да подкрепите твърдението, че общата инерция на системата от 

обекти се запазва, когато няма нетна сила върху системата. (NGSS Standard HS-PS2-2) 

Въведение 
В това Преживяване, учениците ще придвижат кола надолу по писта с различни скорости. Ще наблюдават колата, 

която се сблъсква със стационарен блок. Учениците ще могат да променят масата на колата и блока. Те ще 

изчислят ускорението и силата на движещата се кола. Те ще определят количеството на инерция преди и след 

сблъсък и ще отнесат това до закона за запазване на инерцията. 

  

Преди това Преживяване, учениците трябва да са запознати с изчисляването на ускорението, силата и инерцията. 

zSpace Преживяване   
Информирайте учениците, че могат да избират подчертаните думи, за да получат достъп до техните 

дефиниции. 

  

• "Опишете връзката между сила, маса и ускорение и подкрепете запазването на инерцията." 

• "Изследвайте как масата влияе върху движението на движещи се обекти."  

• Изяснете с учениците разликата между маса и тегло. 

• "Задайте вашата целева скорост, като настроите скоростомера." 

Учебен обхват: Гимназия     Време за урока: 40 минути   

Дефинираи ключови понятия     Materials and Resources   

Ускорение   

Средно ускорение   

Сблъсквам се   

Запазване   

Разстояние   

Сила   

Маса   

Инерция   

Нетна сила   

Скорост   

  

  

  

  

Преглед на дейността   
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• "За да проучите как масата влияе на движението, изберете маса за колата."  

• "Стартирайте колата". 

• Въпрос 1 се появява в бележника (виж по-долу). 

• Предупредете учениците, че на въпросите трябва да се отговори и да се направят снимки, преди да могат 

да продължат към следващата сцена. 

• Въпрос 2 се появява в бележника (виж по-долу). 

• "Изследвайте средното ускорение за автомобили с различни маси с една и съща целева скорост." 

• "Започнете, като изберете целевата скорост за вашия автомобил. Тази скорост ще остане постоянна, 

докато избирате различни маси за колата." 

• "Добавете тежести към колата, за да настроите масата ѝ. След това запалете колата. Повторете 

експеримента 4 пъти." .    

• Въпрос 3 се появява в бележника (виж по-долу). 

• Учениците ще трябва да изчислят ускорението и да натиснат Напред (NEXT), за да довършат всяко 

изпитание. 

• Въпрос 4 се появява в бележника (виж по-долу). 

• "Когато колата се сблъсква с обект по пътя си, тя ще упражни сила върху този обект. Стартирайте колата и 

наблюдавайте какво се случва със стационарния блок, когато колата се удари в него." 

• "Запалете колата и наблюдавайте какво се случва с блока, когато колата се удари в него." 

• "Инерцията е мярка за движение на обекта. Изберете маса и целева скорост за колата. След това 

запалете колата." 

• "Изберете друга маса и целева скорост за колата. След това запалете колата."  

• Въпрос 5 се появява в бележника (виж по-долу).  

• Въпрос 6 се появява в бележника (виж по-долу). 

• "Настройте 5 опита, за да тествате ефекта от масата върху инерцията. Запазете другите фактори (като 

целевата скорост на автомобила) константа, докато тествате масата." 

• "Изберете скоростта на вашата кола." 

• "(1) Добавете тежести към автомобила или в стационарния блок или и в двете. (2) Стартирайте 

автомобила."  

• Въпрос 7 се появява в бележника (виж по-долу). 

• "Използвайте тази маса за следващия въпрос." 

• Въпрос 8 се появява в бележника (виж по-долу). 

  

Въпроси в бележника 

Отговорите може да са различни. Примерни отговори са дадени по-долу. 

1. Изчислете средното ускорение за колата, докато тя достигна целевата скорост. 

  

Скорост (m/s) 0.70 

Маса (кг) 0.08 

Време (време) 1.86 

Разстояние (m) 0.65 
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Ускорение (m/s2) 0.38 

  

2. Използвайте знанията си за Втория Закон за движение на Нютон, определете нетната сила, която се 

прилага към колата. 

  

Скорост (m/s) 0.70 

Маса (кг) 0.08 

Ускорение (m/s2) 0.38 

Сила (N) 0.03 

  

3. Използвайте събраните данни за изчисляване на ускорението за четири коли с различни маси, но със 

същата целева скорост. 

  

  Опит Опит Опит Опит 

Маса (кг) 0.07 0.03 0.05 0.08 

Скорост (m/s) 0.55 0.55 0.55 0.55 

Време (време) 1.29 0.55 0.92 1.48 

Разстояние (m) 35.79 15.34 25.56 40.90 

Ускорение (m/s2) 0.47 1.00 0.60 0.37 

  

4. Как масата на колата се отрази на ускорението ѝ? Какво можете да кажете за силата, която действа върху 

колата? Колкото по-голяма маса, толкова по-малко ускорение имаше колата. Силата, която действа 

върху автомобила, е постоянна; тя е еднаква за всички изпитвания.  

5. Определете инерцията на автомобила и блока непосредствено преди и непосредствено след сблъсъка. 

  

  Кола преди Блок преди 

  

Кола след Блок след 

Маса (кг) 0.08 0.02 0.08 0.02 

Скорост (m/s) 0.74 0.00 0.44 1.16 

Инерция (kg⋅m/s) 0.06 0.00 0.04 0.02 
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6. Дали общата инерция преди сблъсъка е равна на общата инерция след сблъсъка? 

Да, общата инерция преди сблъсъка е равна на общата инерция след сблъсъка. 

7. Прегледайте инерцията на двата обекта непосредствено преди и след сблъсъка. 

  

  Опит Опит Опит Опит Опит 

Инерция на колата преди 

(kg⋅m/s) 

0.03 0.05 0.02 0.01 0.04 

Инерция на блока преди 

(kg⋅m/s) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Инерция на колата след 

(kg⋅m/s) 

0.00 0.03 0.02 -0.01 0.00 

Инерция на блока след 

(kg⋅m/s) 

0.03 0.02 0.00 0.02 0.04 

  

8. Погледнете стойностите за двата обекта непосредствено преди и след сблъсъка. Какво можете да 

заключите за запазването на инерцията по време на сблъсъци? Обяснете отговора си. 

Инерцията се запазва по време на сблъсък. Забелязах, че инерцията на определен обект се променя по 

време на сблъсък; въпреки това, общата инерция преди и след сблъсъка остава същата. Това показва, 

че инерцията е запазена. 

Съвети за преподаване 
Докато учениците са ангажирани в Преживяването: 

1. Напомнете на учениците да прочетат свързания текст, за да научат повече за това, което се случва в 

сцените. 

2. Информирайте учениците, че имат достъп до определенията за подчертаните думи. 

3. Разрешете на учениците да използват цветните маркировки на пистата, за да направят наблюдения за 

разстоянието, на което се премества блокът след сблъсък. 

Заключение 
Обсъдете загубата на енергия по време на сблъсък и как това ще повлияе на общата инерция преди и след 

сблъсъка. 

  

Дейност заа разширение: Учениците могат да създадат сблъсъци на обекти в класната стая и да направят 

наблюдения. 
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Свързана zspace дейност: Запазване на инерцията (Conservation of Momentum) 

Разграничение 

• Групирайте учениците разнородно, за да позволите на учениците с добър английски език да помагат при 

четенето и тълкуването на въпросите 

• Осигурете хартиени копия на сцените и таблиците, които учениците да използват като отправна точка 

• Осигурете „брошура“ със списък на термините и дефинициите, които се появяват в тази дейност 

• Позволете на учениците да използват text-to-speech, докато приминават през Преживяването 

• Осигурете възможност на учениците да дадат отговори, които са писмени, устни или електронно 

въведени 

• Нека учениците работят като партньори или в малки групи 

• Обогатяване: Учениците могат да намерят реални проблеми, свързани с сблъсъка на обекти и да 

проектират решения на тези проблеми 

Източници 
Инерцията и нейното запазване:  

“Momentum and Its Conservation.” The Physics Classroom, http://www.physicsclassroom.com/class/momentum.  

http://www.physicsclassroom.com/class/momentum
http://www.physicsclassroom.com/class/momentum

