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Люлка на Нютон - Аналитично  

 

Преглед на дейността 

Учениците ще изследват движението, изложено от люлката на Нютон. Те ще изчислят промените в енергията. 

Цел 
Създаване на изчислителен модел за изчисляване на промяната в енергията на един компонент в система, 

когато се знае промяната в енергията на другите компоненти и енергийните потоци в и извън системата. 

(стандарт за NGSS HS-PS3-1) 

Въведение 
Това Преживяване включва люлка на Нютон, която учениците могат да манипулират. Преди да започне 

Преживяването, учениците трябва да имат разбиране, как да определят височината и как да изчислят кинетична 

енергия и потенциална енергия. Ако имате на разположение люлка на Нютон, започнете тази дейност, като 

демонстрирате работата на устройството или позволите на учениците да го изпробват. 

  

Чрез Преживяването Люлката на Нютон, учениците могат да започнат да развиват концептуално разбиране за 

енергийните промени при люлка на Нютон. 

 

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

дефиниции. 

  

• "Изследвайте движението, изложено от Люлката на Нютон. Изчислете промените в енергията." 

• "Люлката на Нютон не е измислена от сър Исак Нютон. Въпреки това, тя е кръстена така, за да го почита, 

тъй като демонстрира неговите закони на движението. Когато топките се сблъскват, между тях се 

прехвърля енергия." 

• "С вдигането на топката потенциалната енергия се увеличава. Вдигнете една топка." 

Учебен обхват: Гимназия     Време за урока: 40 минути   

Дефинирани ключови понятия     Materials and Resources   

Енергия   
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• Посочете на учениците, че както ъгълът, така и височината са представени като мерки за това, колко 

високо е повдигната топката. 

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

• Предупредете учениците, че въпросите трябва да бъдат отговорени, преди да могат да напреднат към 

следващата сцена. 

• "Освободете топката, за да видите потенциалната енергия, преобразувана в кинетична енергия." 

• Предупредете учениците, че има два начина да освободят топката. 

• Напомнете на учениците, че движението трябва да бъде спряно, а не само да бъде сложено на пауза, за 

да се придвижат напред. 

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

• "Освободената топка прехвърля енергия на другите топки в люлката на Нютон."  

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

• "Изследвайте енергията на топките, освободени от четири различни височини. За целите на изчисленията 

може да се вдига и освобождава само една външна топка." 

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

• Учениците ще имат възможност да пренареждат данните въз основа на първоначалната височина на 

освободената топка; учениците могат да избират между ниско към високо или високо към ниско ниво. 

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

• "Проучете как би действала Люлката на Нютон, ако беше съвършена система."  

• "Вдигнете и освободете една от външните топки. Наблюдавайте какво се случва."  

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

• "Върнете се в реалистичния, несъвършен свят, за да направите сравнения."  

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

  

Въпроси в бележника 

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

1. Каква е потенциалната енергия на повдигнатата топка на височината, която сте избрали? Масата на 

топката е 0,1 кг.  

Потенциалната енергия е 0,45 J. Пример: m (0,1 kg) * g (9,81 m/s) * h (0,46 m) = 0,45 J. 

2. Каква беше максималната стойност за скоростта на топката? Такава ли очаквахте да бъде? Защо или защо 

не? 

Максималната стойност за скоростта на спуснатата топка е 2,97 m/s. Максималната скорост 

беше по-малка, отколкото очаквах. 

3. След като топката е освободена, какъв вид енергия се прехвърля към топката от другата страна?  

а. Кинетична енергия 

4. Изчислете потенциалната и кинетична енергия за всяка от топките, освободени от различни височини. 

Имайте предвид, че масата на една топка е 0,1 кг. 
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Начална височина (m) 0.46 0.45 0.4 0.35 

Потенциална енергия 

(J) 

0.45 0.44 0.39 0.34 

Максимална 

Скорост (m/s) 

2.97 2.93 2.78 2.58 

Кинетична енергия (J) 8.82 8.58 7.73 6.66 

Максимална височина 

(m) 

0.4 0.38 0.35 0.3 

Потенциална енергия 

(J) 

0.39 0.38 0.34 0.29 

5. В една съвършена система, цялата потенциална енергия се преобразува в кинетична енергия. Дали 

Люлката на Нютон е съвършена система? Обяснете отговора си. 

Не, Люлката на Нютон не е съвършена система. Ако беше съвършена система, тя щеше да продължи 

да се движи вечно. 

6. Защо люлката на Нютон е по-различна от съвършена система? 

В съвършената система топките винаги достигаха височината, която бях избрал за освободената 

топка. 

7. Какво според вас обяснява разликите между реалистичната, несъвършена система и теоретичната, 

съвършена система? 

Вярвам, че разликите, които наблюдавах между реалистичната, несъвършена система и 

теоретичната, съвършена система се дължат на загубата на енергия като топлина и звук. 

Заключение 
Обсъдете процентната ефективност на ударените топки в люлката на Нютон. 

  

Разширение на дейността: Учениците могат да проучат как да се изгради люлка на Нютон и факторите, важни за 

проектирането ѝ. 

 

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

въведени 

• Нека учениците работят като партньори или в малки групи 

• Обогатяване: Нека учениците се опитат да изработят вечна машина (Perpetuum mobile) за движение и да 

обяснат какви фактори в системата трябва да контролират, за да бъдат успешни 

 


