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Изследване на люлката на Нютон: 

Създаване на графика за енергията   

  
 

Учебен обхват: Средно училище  

Key Terms Defined  

    

 

Преглед на дейността 
Разгледайте промените в енергията, които се случват при люлката на Нютон. Направете връзки между 

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

Цел 
●  Конструиране и интерпретиране на графично показване на данни за описание на връзките между 

кинетичната енергия, масата и скоростта на обект. (стандарт за NGSS MS-PS3-1) 

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

наблюдават стойностите на височината, ъгъла и скоростта на топките в люлката на Нютон. 

  

Преди да започне Преживяването, учениците трябва да са запознати с кинетичната енергия и създаването на 

линейна графика. 

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

  

• Изберете несъвършена система (Imperfect system). 

• Настройте вашия експеримент чрез повдигане на една външна топка. 

  Време за урока: 40 минути   

  Материали и ресурси   

Работен лист Изследване на люлката на 

Нютон: Създаване на графика за енергията  
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• Запишете височината и ъгъла на външната топка, която предстои да се освободи. 

• Направете експеримента, като освободите топката. 

• Наблюдавайте движението на външната топка от другата страна, когато освободената топка се сблъска с 

останалите топки. 

• Запишете максималната скорост, постигната от пуснатата топка. 

• Запишете максималната скорост, достигната от външната топка от другата страна. 

• Вдигнете една външна топка под различен ъгъл и на различна височина.  

• Запишете височината и ъгъла на външната топка, която предстои да се освободи. 

• Проведете експеримента си. 

o Запишете максималната скорост, постигната от пуснатата топка. 

o Запишете максималната скорост, достигната от външната топка от другата страна. 

• Повторете експеримента още три пъти. 

o Променете височината и ъгъла на освободената топка. 

o Запишете височината и ъгъла за освободената топка. 

o Запишете максималната скорост, постигната от освободената топка и външната топка от 

другата страна. 

• Изчислете кинетичната енергия за всеки експеримент. 

o КЕ=1/2mv2   

o Масата на топката (m) е 0,1 кг. 

• Създайте графика на скоростта срещу кинетичната енергия за освободената топка. 

o Начертайте линейна графика. 

o Скоростта се поставя по оста X. 

o Поставете кинетичната енергия по оста Y. 

• Добавете допълнителна линия за външната топка от другата страна.  

• Създайте легенда за двата реда. 

• Сравнете линиите на графиката си. Как си приличат линиите на освободената топка и на външната топка 

от другата страна? 

Забележка: Учениците могат да обяснят, че линиите на освободената топка и на външната топка от 

другата страна имат един и същ наклон. Линиите се припокриват. 

• Как линиите на освободената топка и на външната топка от другата страна са различни? 

Забележка: Учениците могат да обяснят, че стойностите за скоростта и кинетичната енергия за 

освободената топка са по-големи при всеки опит от стойностите на тези променливи за външната топка 

от другата страна. 

• Какво можете да заключите за връзката между скоростта на обект и неговата кинетична енергия? 

Забележка към учителя: Учениците могат да обяснят, че скоростта на обект е толкова по-голяма, колкото 

по-голяма е неговата кинетична енергия и че колкото е по-ниска скоростта на обекта, толкова по-малка е 

неговата кинетична енергия. 

  

Примерни отговори: 
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  Освободе

на 

топка 

Височина 

(m) 

Освободена 

топка 

Ъгъл 

(градуси) 

Освободена 

топка 

Максимална 

скорост 

(м/сек.) 

Освободена 

топка 

Кинетичната 

енергия 

(J) 

Топка от 

другата 

страна 

Максимална 

скорост 

(м/сек.) 

Топка от 

другата 

страна 

Кинетичната 

енергия (J) 

Опит  #1 .15 39 1.70 .014 1.57 .012 

Опит  #2 .20 44 1.94 .019 1.79 .016 

Опит  #3 .25 50 2.14 .023 1.98 .020 

Опит  #4 .30 56 2.39 .029 2.20 .024 

Опит  #5 .35 60 2.56 .033 2.36 .028 
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Заключение 
След като завършат тази дейност, помолете учениците да споделят графиките си. Нека учениците потърсят 

различия и прилики в данните си и как са ги представили. 

  

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 

• 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 


