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Изследване на люлката на Нютон: 

Запазване на енергията                

 

 

 

 

 

Преглед на дейността 
Учениците ще изследват промените в енергията, които се случват при люлката на Нютон. Те ще направят връзки 

между движението на удрящите се топки и промените в енергията на топката. 

Цел 
•  Разработете и използвайте модели, за да илюстрирате, че енергията в макроскопичен мащаб може да се 

отчете като комбинация от енергия, свързана с движението на частици (предмети) и енергия, свързана с 

относителните позиции на частиците (обекти). (стандарт за NGSS HS-PS3-2) 

Въведение 
Това Преживяване включва виртуална люлка на Нютон, която учениците могат да манипулират. Ако в реално 

време имате на разположение люлка на Нютон, започнете тази дейност, като демонстрирате как работи 

устройството или позволете на учениците да го изпробват. 

zSpace Преживяване   
Кажете на учениците да записват наблюденията си в работния лист. 

  

• Започнете работата си в перфектна (съвършена) система. 

o Използвайте бутона "Загуба на енергия" (Loss of energy), за да изберете „Перфектна система“ 

(Perfect system). 

• Вдигнете външната топка в позиция за освобождаване. 

• Запишете височината на външната топка. 

  
Време за урока: 40 минути 

  

  Материали и ресурси   

Работен лист Изследване на люлката 

на Нютон: Запазване на енергията 

  

    

  

Учебен обхват: Гимназия  
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• Изчислете потенциалната енергия на топката, която ще бъде освободена. 

o PE = mgh 

o Масата на топката (m) е 0,1 kg.  

o Силата на тежестта (g) е 9.81 m/s2.  

• Преди да освободите топката, предскажете височината, която външната топка на противоположната 

страна ще достигне след сблъсъка. 

• Пуснете топката. 

• Запишете максималната скорост на пуснатата топка. 

• Изчислете кинетичната енергия на освободената топка.  

o KE = 1/2mv 2 

o Масата на топчето (m) е 0,1 кг. 

• Какво забелязвате за потенциалната енергия на освободената топка в горната част на пътя ѝ в сравнение с 

кинетичната енергия на освободената топка в долната част на нейния път? 

  

Забележка към учителя: Учениците трябва да отбележат, че потенциалната енергия на освободената 

топка в горната част на пътя ѝ е равна на кинетичната енергия на освободената топка в долната част на 

нейния път. 

  

• Запишете височината и максималната скорост, достигнати от външната топка от другата страна. 

• Изчислете потенциалната енергия и кинетичната енергия за външната топка от другата страна. 

• Как резултатите за външната топка от другата страна се сравняват с тези за освободената топка? 

  

Забележка към учителя: Учениците трябва да отбележат, че потенциалната енергия и кинетичната 

енергия на външната топка от другата страна, са същите като потенциалната и кинетичната енергия на 

освободената топка. 

  

• Сега работете в несъвършена система. (Imperfect system). Не забравяйте да поставите освободената топка 

на една и съща височина. 

• Повторете стъпките за събиране на данни за освободената топка. 

o Запишете височината на топката, която ще освободите. 

o Изчислете потенциалната енергия. 

o Предскажете височината на външната топка от другата страна.  

o Освободете топката.  

o Запишете максималната скорост на освободената топка. 

o Изчислете кинетичната ѝ енергия. 

• Какво забелязвате в потенциалната енергия на освободената топка в горната част на пътя ѝ в сравнение с 

кинетичната енергия на освободената топка в долната част на нейния път? 

  

Забележка към учителя: Учениците трябва да отбележат, че кинетичната енергия на освободената топка 

в долната част на пътя ѝ е по-малка от потенциалната енергия на освободената топка в горната част на 

пътя. 

  

• Как резултатите в несъвършената система се сравняват с резултатите в съвършената система? 
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Забележка към учителя: Учениците трябва да забележат, че в съвършената система потенциалната 

енергия в горната част на пътя е равна на кинетичната енергия в долната част на пътя, докато в 

несъвършената система тези две стойности не са равни. Кинетичната енергия в долната част на пътя е 

по-малка от потенциалната енергия в горната част на пътя. 

  

• Повторете събирането на данни за външната топка от другата страна. 

o Запишете височината и максималната скорост. 

o Изчислете потенциалната енергия и кинетичната енергия.  

• Как резултатите за външната топка от другата страна се сравняват с тези за освободената топка? Не 

забравяйте да сравните резултатите си. 

  

Забележка към учителя: Учениците трябва да забележат, че както са наблюдавали за освободената топка, 

кинетичната енергия в долната част на пътя за външната топка от другата страна е по-малка от 

потенциалната енергия в горната част на пътя. Учениците трябва също да забележат, че стойностите за 

потенциалната енергия и кинетичната енергия на външната топка от другата страна, са по-малки от 

тези за освободената топка. 

  

• Как бихте могли да се обясните всички разлики, които наблюдавате? 

  

Забележка към учителя: Учениците могат да обяснят разликите по няколко начина. По-конкретно, те могат 

да споменат, че в несъвършената система съществуват въздушно съпротивление и триене. Тези сили 

забавят топките. Като алтернатива, те могат да споменат това, че тъй като сили като въздушно 

съпротивление и триене не съществуват в съвършената система, тези топки се движат по идеален начин. 

  

• Светът е несъвършена система. Във физиката се използват перфектни/съвършени системи, за да се 

преподават важни принципи и методи на изчисление. 

• Обяснете как съвършената система демонстрира Закона за запазване на енергията. 

  

Забележка към учителя: Учениците могат да обяснят, че съвършената система демонстрира Закона за 

запазване на енергията, тъй като енергията в началото на пътеката е същата като енергията в края на 

пътеката. 

  

• Обяснете как несъвършената система също така демонстрира Закона за запазване на енергията. 

  

Забележка: Учениците могат да обяснят, че несъвършената система също така демонстрира Закона за 

запазване на енергията, защото енергията, която изглежда, че е загубена по време на движението на 

топките, може да се обясни. По-конкретно, тази енергия се трансформира в топлинна енергия поради 

триене и въздушно съпротивление. 

  

Примерни отговори: 
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  Височина (m) Потенциална 

енергия (J) 
Максимална 

скорост 

(m/s.) 

Кинетичната 

енергия 

(J) 

Съвършена система 

Освободена топка 

.25 

  

.025 2.22 .025 

Съвършена система 

Външна топка от другата страна 

.25 

  

.025 2.22 .025 

Несъвършена система 

Освободена топка 

.25 

  

.025 2.17 .024 

Несъвършена система 

Външна топка от другата страна 

.25 .025 1.99 .020 

  

Заключение 
Учениците могат да повтарят упражнението, като използват различни височини за освободената топка. 

Предоставете им допълнителни копия на работния лист, които да използват за записване на резултатите за 

допълнителните опити. 

  

Алтернативно, учениците могат да сравнят резултатите си и да създадат графика на кинетичната енергия и 

потенциалната енергия за топките, освободени на различни височини, както и за външните топки от другата 

страна. Използвайки тази графика, те могат да направят прогнози за кинетичната енергия и потенциалната 

енергия за топките, освободени на височини, които не са показани на графиката. 

  

Разширение на дейността: Учениците могат да проучат как да се изгради люлката 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 

• 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 потърсят в средата си реални примери за движения, подобни на тези на 

люлката на Нютон 


