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zCentral Launch Code: E442   

Име_________________________________________     Дата_____________________________  

  

Изследване на люлката на 

Нютон: Запазване на енергията 

Работен лист  
  

Започнете работата си в перфектна (съвършена) система. 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. 

  

  Височина 
(m) 

Потенциална 
енергия (J) 

Максимална 
скорост 
(m/s.) 

Кинетичната 
енергия 

(J) 

Съвършена система 
Освободена топка 

 
   

Съвършена система 
Външна топка от другата 
страна 

 
   

Несъвършена система 
Освободена топка 

 
   

Несъвършена система 
Външна топка от другата 
страна 

    

  

Изчислете потенциалната енергия на топката, която ще бъде освободена. PE = mgh. 

Масата на топката (m) е 0,1 kg. 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. 
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Изчислете кинетичната енергия на освободената топка. KE = 1/2mv 2. Масата на топката 

(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?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

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?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

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

освободената топка на една и съща височина. 
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Повторете стъпките за събиране на данни за освободената топка. Запишете височината 

на топката, която ще освободите. Изчислете потенциалната енергия. Предскажете 

височината на външната топка от другата страна. Освободете топката. Запишете 

максималната скорост на освободената топка. 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?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

Как резултатите в несъвършената система се сравняват с резултатите в съвършената 

система?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

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

височината и максималната скорост. Изчислете потенциалната енергия и кинетичната 

енергия.  
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Как резултатите за външната топка от другата страна се сравняват с тези за 

освободената топка? Не забравяйте да сравните резултатите си.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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

  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

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.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

Обяснете как несъвършената система също така демонстрира Закона за запазване на 

енергията. 

  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  


