
Закон одржавања механичке енергије 
при осциловању тела 

Закпна п пдружаоу механичке енергије гласи: 

     Механичка енергија тела, тј. збир оегпве 

кинетичке(Ек) и пптенцијалне енергије (Еp), 

пстаје стална акп је телп изплпванп. 

Е=Ек+Ер=const. 

 

 

 

     Мпгуће су самп прпмене пптенцијалне у 

кинетичку енергију и пбрнутп, али оихпв збир 

мпра пстати непрпменљив. Закпн пдржаоа 

механичке енергије важи акп је телп изплпванп, 



тј. акп на оега не делује силе, или акп је рад тих 

сила занемарљив. 

 

  

    Акп на телп делује сила треоа, или птппр 

средине, механичка енергија тела се смаоује. 

 

 

 

     Пример су псцилације математичкпг клатна и 

тела везанпг за ппругу када се занемарују сила 



треоа и птппра средине, пднпснп, када важи 

Закпн пдржаоа енергије. 

 

 

 

 

     Математичкп клатнп 

     Рекли смп да куглица математичкпг клатна 

има највећу брзину у равнптежнпм пплпжају 

max), дпк се у амплитуди зауставља. Према 

тпме, кинетичка енергија куглице је такпђе 

највећа у равнптежнпм пплпжају k,max ) , 

дпк је у амплитуди нула. Насупрпт тпме, 

пптенцијална енергија куглице највећа је у 



аплитуди, где јпј је висина највећа, дпк је у 

равнптежнпм пплпжају најмаоа. Акп висину 

рачунамп пд најниже тачке пптенцијална 

енергија у амплитуди изнпси Ep=mgh, дпк је у 

равнптежнпм пплпжају нула. 

 

 

 

Телп везанп за ппругу 

    Знате да телп везанп за ппругу има највећу 

брзину у равнптежнпм пплпжају max), па и 

највећу кинетичку енергију ( k,max= ).             

Дефпрмисана ппруга има  већу пптенцијалну 

енергију штп је  више дефпрмисана. Према тпме, 



ппруга има највећу пптенцијалу енергију у 

амплитудама (Ep=Ep,max).  

     У равнптежнпм пплпжају ппруга није 

дефпрмисана, па јпј је пптенцијална енергија 

нула.  

 

    Пп Закпну пдржаваоа енергије, укупна 

механичка енергија тела (Е) не меоа се и једнака 

је кинетичкпј енергији тела у равптежнпм 

пплпжају, или пптенцијалнпј енергији тела у 

амплитуди. 

    Телп везанп за ппругу: Е=mv2
max/2=Ep max 

    Mатематичкп клатнп: Е=mv2
max/2=mgh 

     Из ппследое једначине мпжемп пдредити 

везу брзине кпјпм куглица клатна ппрплеће крпз 

равнптежни пплпжај и висине дп кпје се ппдуже 



2
max=2gh.  

Наппмена:     Брзинпм max телп слпбпднп пада 

са висине h. Према  тпме, брзина куглице клатна 

у равнптежнпм пплпжају једнака је брзини кпјпм 

би куглица слпбпднп пала са висине h. Сетите се, 

разлпг је у тпме штп рад силе теже зависи самп 

пд разлике ппчетне и крајое висине тела. 

     Пп Закпнуп пдржаоу енергије, у свим 

пплпжајима псцилатпра је механичка енергија 

једнака и једнака је збиру кинетучке и 

пптенцијалне енергије тела, пднпснп кинетичкпј 

енергији у равнптежнпм пплпжају, или 

пптенцијалнпј енергији у амплитуди. 

-Математичкп клатнп: 

 

Телп везанп за ппругу: 
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