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zCentral Launch Code: E442  

Име_________________________________________     Дата_____________________________  

  

Изследване на люлката на Нютон: 

Създаване на графика за 

енергията - Работен лист  
  

Изберете несъвършена система (Imperfect system). 

 

Настройте вашия експеримент чрез повдигане на една външна топка. 

 

Запишете височината и ъгъла на външната топка, която предстои да се освободи.  
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Направете експеримента, като освободите топката. 

 

Наблюдавайте движението на външната топка от другата страна, когато освободената 

топка се сблъска с останалите топки. 
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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. Запишете максималната скорост, постигната от пуснатата 

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

 

Повторете експеримента още три пъти. Променете височината и ъгъла на освободената 

топка. Запишете височината и ъгъла за освободената топка. Запишете максималната 

скорост, постигната от освободената топка и външната топка от другата страна. 

 

Изчислете кинетичната енергия за всеки експеримент. KE = 1/2mv 2. Масата на топката 

(m) е 0,1 кг. 

 

Създайте графика на скоростта срещу кинетичната енергия за освободената топка. 

Начертайте линейна графика. Скоростта се поставя по оста Х. Поставете кинетичната 

енергия по оста Y.  
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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?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

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

  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

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

енергия?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

   


