
Механичка енергија и закон одржања механичке енергије 

 
Нека тела у природи располажу Еk, нека Ep, а нека истовремено и Ek и Ep (тело које пада кроз 
ваздух). 

Потенцијална и кинетичка енергија представљају два вида механичке енергије. 

Посматрамо кретање лопте у гравитационом пољу. 

 

У тренутку бацања лопте вертикално навише она има само кинетичку енергију. 

При кретању лопте навише брзина јој се смањује, а повећава висина па њена кинетичка 
енергија прелази у потенцијалну енергију. 

У тренутку достизања максималне висине лопта се зауставља и има само потенцијалну 
енергију. 

Када лопта пада брзина расте, а висина се смањује па се повећава њена кинетичка, а смањује 
потенцијална енергија. 

У тренутку удара о земљу лопта губи сву потенцијалну енергију која се претвара у кинетичку 
енергију. 

При механичком кретању целокупна механичка енергија (Е) у сваком тренутку остаје стална и 
једнака збиру кинетичке (Ek) и потенцијалне енергије (Ep). 

Е = Ek + Ep = const 
Енергија прелази са једног тела на друго или из једног вида у други. При том прелажењу 
укупна енергија остаје непромењена. Важи закон одржања енергије (ЗОЕ): 

Енергија се не може ни створити ни уништити, већ се може само пренети са једног тела 
на друго или претворити из једног вида у други, без икаквих губитака. 

Проверимо тврђење да „при механичком кретању целокупна механичка енергија (Е) у сваком 
тренутку остаје стална и једнака збиру кинетичке (Ek) и потенцијалне енергије (Ep), Е = Ek + Ep.„ 
Нека је лопта масе 1kg и бачена вертикално навише брзином 20m/s. Одредићемо укупну 
механичку енергију лопте у положајима (1), (2) након 1s кретања, (3) на максималној висини и 
(4) непосредно пре удара о земљу. 



1. Ek1=mv0
2/2=200J, Ep1=mgh=0J, E1=Ek1+Ep1=200J 

2. Како су v1=v0-gt=10m/s и h1=v0t-gt2/2=15m то 
је Ek2=mv1

2/2=50J, Ep2=mgh1=150J, E2=Ek2+Ep2=200J 
3. На максималној висини hmax=v0

2/2g=20m, брзина је 0m/s, па 
је Ek3=mv2/2=0J, Ep2=mghmax=200J, E3=Ek3+Ep3=200J 

4. Непосредно пре удара о земљу брзина лопте је иста као почетна брзина лопте 20m/s па 
је  Ek4=mv2/2=200J, Ep4=mgh=0J, E4=Ek4+Ep4=200J 
Rate this: 

 

 

 

 

 

 


