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Siła sprężystości – siła, która powoduje powrót odkształconego ciała do pierwotnego 
kształtu lub objętości. Dla małych odkształceń siła sprężystości jest proporcjonalna do 
odkształcenia, co wyraża prawo Hooke'a, które dla odkształcenia liniowego można 
przedstawić wzorem:

Gdzie:

  
 – zmiana długości (wydłużenie lub skrócenie) ciała,

        – współczynnik sprężystości sprężyny wyrażany w N/m,

       – siła sprężystości.

Minus we wzorze oznacza, że siła sprężystości ma zwrot przeciwny do zwrotu zmiany 
długości ciała. Dlatego powoduje jej powrót do pierwotnego kształtu.

SIŁA SPRĘŻYSTOŚCI



Sformułowanie prawa Hooke’a
Prawo Hooke'a odnosi się do najprostszej (jednak często spotykanej w praktyce) sytuacji. 
Zakładamy tu, że pewna siła odkształcająca (F) wywołuje odkształcenie l . 
W takim przypadku: 

Odkształcenie jest wprost proporcjonalne do wywołującej je siły.

Z określenia tego wynika, że jeżeli siła odkształcająca 
wzrasta dwukrotnie, to i wydłużenie (skrócenie) też 
będzie dwukrotnie większe; analogicznie przy 
trzykrotnie większej sile, uzyskamy trzykrotnie większe 
wydłużenie (skrócenie) itd...

Często jako prawo Hooke’a rozumie się dokładniejsze 
określenie (wzór) od czego zależy wydłużenie ciała. 

Rozpatrzmy przykład pręta, który ma:  

• długość początkową lo
• pole przekroju poprzecznego S   
• jest rozciągany (lub ściskany siłą F). 

 Wtedy wydłużenie   Δl można obliczyć 
z następującego wzoru: 

 
•lo– początkowa (bez działania siły) długość pręta 
(w układzie SI w metrach: m) 
•l – wydłużenie (ogólnie odkształcenie), czyli 
zmiana długości pręta (w układzie SI w metrach: 
m) 
•F   – siła powodująca odkształcenie (w układzie SI 
w niutonach: N = kg·m/s2) 
•S  – pole przekroju poprzecznego (w układzie SI 
w metrach kwadratowych: m2) 
•K  – współczynnik charakteryzujący materiał 
(w układzie SI w: m·s2/kg)

SIŁA SPRĘŻYSTOŚCI



Prawo Hooke’a

Stosunek siły działającej na pręt F do powierzchni jego przekroju poprzecznego S 
nazywa się naprężeniem: 

                                        = F/S

Naprężenie mierzy się w paskalach [Pa] = [N/m2].

Inna postać prawa Hooke'a (prawo proporcjonalności) wyraża się następująco:
              

gdzie E - współczynnik (moduł) sprężystości wzdłużnej (moduł Younga), ε - wydłużenie 
względne, l - całkowite wydłużenie (skrócenie), l - długość początkowa.
Według tego prawa wartość naprężenia normalnego do przekroju jest proporcjonalna  do 
wartości względnego wydłużenia w kierunku prostopadłym do tego przekroju.

Moduł Younga jest wielkością bezwymiarową. Jego interpretacja jest następująca: jest to 
takie naprężenie, które powoduje odkształcenie pręta równe jego początkowej długości.

SIŁA SPRĘŻYSTOŚCI



SIŁA SPRĘŻYSTOŚCI

Granica sprężystości to takie naprężenie, po przekroczeniu którego ciało nie powraca 
do pierwotnego kształtu po usunięciu naprężenia. W materiale pozostają trwałe 
deformacje w wyniku uplastycznienia substancji (przejście ze stanu sprężystego w 
plastyczny). Po przekroczeniu maksymalnego naprężenia, zwanego wytrzymałością 
na zerwanie, ciało ulega zniszczeniu.

ZAKRES STOSOWALNOŚCI PRAWA HOOKE’A



Na skutek działania siły sprężystości 
sprężyna powraca do swojego 
pierwotnego kształtu. Skutki działania 
tej siły możemy nie tylko zobaczyć, 
ale i odczuć, na przykład: naciągając 
cięciwę łuku czy rozciągając gumę. 
Siła sprężystości działa również przy 
odbijaniu piłki tenisowej od rakietki, 
podczas wyrzucania skoczka 
z trampoliny oraz przy wygięciu tyczki, 
za pomocą której sportowiec 
przeskakuje przez poprzeczkę. 

SIŁA SPRĘŻYSTOŚCI



 

PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA

ZALEŻNOŚĆ WYDŁUŻENIA OD SIŁY

W doświadczeniu badamy zależność 
wydłużenia sprężyny od rozciągającej ją 
siły oraz wyznaczamy stałą sprężystości.
Sprężynę zawieszamy na statywie i 
obciążamy ją ciężarkami o znanej masie. 
Wykorzystując pionowo ustawioną linijkę 
mierzymy wydłużenie sprężyny.
Siła rozciągająca sprężynę jest równa 
ciężarowi obciążników:

F = mg
gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim:

g = 9,81 m/s2

Linijka

Sprężyna

Statyw

Odważnik



 ZALEŻNOŚĆ WYDŁUŻENIA OD SIŁY

  obciążenie, kg siła, N wydłużenie, m F/x

1. 0,005 0,04905 0,005 9,81

2. 0,010 0,09810 0,010 9,81

3. 0,020 0,19620 0,020 10,06

4. 0,030 0,29430 0,029 10,33

5. 0,040 0,39240 0,038 10,33

6. 0,050 0,49050 0,047 10,44

7. 0,060 0,58860 0,056 10,51

8. 0,070 0,68670 0,065 10,56

9. 0,080 0,78480 0,074 10,68

WYNIKI



 ZALEŻNOŚĆ WYDŁUŻENIA OD SIŁY

Zależność siły od wydłużenia sprężyny

y = 10,527x
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Zgodnie z prawem Hooke’a wydłużenie badanej sprężyny jest wprost proporcjonalne do siły 
rozciągającej, ponieważ wykres jest linią prostą przechodzącą przez początek układu 
współrzędnych.
Współczynnik nachylenia prostej jest równy stałej sprężystości sprężyny. Równanie prostej:

F = 10,527x
zatem stała sprężystości wynosi:

k = 10,527 N/m



 ZALEŻNOŚĆ WYDŁUŻENIA OD SIŁY

W kolejnym, podobnym 
eksperymencie, wyznaczyliśmy stałą 
sprężystości sprężyn, które później 
wykorzystaliśmy do badania drgań 
na torze powietrznym. 
Równanie prostej:

F = 1,8585x
zatem stała sprężystości wynosi:

k = 1,86 N/m

Zależność siły od wydłużenia

y = 1,8585x
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0,02 0,1962 0,107 1,834
0,03 0,2943 0,159 1,851
0,04 0,3924 0,212 1,851
0,05 0,4905 0,262 1,872
0,01 0,0981 0,054 1,817

Odczyt 
wydłużenia



 

Ruch harmoniczny prosty jest ruchem drgającym. Ruch ten odbywa się pod wpływem siły 
zwróconej zawsze w stronę położenia równowagi i posiadającej wartość wprost proporcjonalną 
do wychylenia z położenia równowagi. 

DRGANIA HARMONICZNE

Drgania harmoniczne  są szczególnym rodzajem drgań, tj. 
okresowe, o stałej amplitudzie, opisane sinusoidą. Ze 
względu na prostotę opisu drgania harmoniczne są 
wykorzystywane do opisu wielu drgań rzeczywistych jako ich 
przybliżenie (lub poprzez rozkład na nie).
Siła powodująca drgania harmoniczne ma w każdej chwili 
ruchu inną wartość i dlatego jest przyczyną zmiennego 
przyspieszenia, które ma kierunek i zwrot zgodny z 
kierunkiem i zwrotem tej siły. Ruch harmoniczny jest 
przykładem ruchu niejednostajnie zmiennego. Ponieważ siły 
oporu są w tym ruchu pomijalnie małe, to drgania 
harmoniczne nie są tłumione. Ciało znajdujące się w ruchu 
harmonicznym nazywamy oscylatorem harmonicznym.

Przykładami drgań harmonicznych mogą być: ciężarek 
zawieszony na sprężynie oraz wahadło matematyczne.



 

Wychylenie w ruchu harmonicznym

Wychylenie w danej chwili, odległość ciała od położenia równowagi. 

DRGANIA HARMONICZNE

ZWIĄZEK RUCHU HARMONICZNEGO Z RUCHEM 
PO OKRĘGU



 

Prędkość w ruchu harmonicznym

Korzystamy z wzoru na prędkość w ruchu po okręgu: 

 
 
Prędkość maksymalną ciała osiąga w położeniu równowagi. 
Zależność prędkości od czasu w ruchu harmonicznym przedstawia wykres: 

V0 - prędkość ciała 
poruszającego się po 
okręgu 
v - składowa prędkości 
r = A - promień okręgu

DRGANIA HARMONICZNE



 

Przyspieszenie w ruchu harmonicznym

Za ar podstawiamy wzór na przyspieszenie w ruchu po okręgu: 

Otrzymujemy wzór na przyspieszenie w ruchu harmonicznym: 

Znak minus oznacza, że kierunek przyspieszenia jest przeciwny względem kierunku wychylenia. 
Przyspieszenie maksymalne ciało osiąga w punkcie największego wychylenia: 
Zależność przyspieszenia od czasu w ruchu harmonicznym przedstawia wykres: 

DRGANIA HARMONICZNE



 DRGANIA HARMONICZNE



 

Wahadło matematyczne i ciężarek na 
sprężynie to proste układy drgające. 
Posiadają one tylko jedną częstotliwość 
drgań swobodnych. Układy bardziej 
złożone mają więcej częstotliwości drgań 
własnych.  

DRGANIA UKŁADÓW ZŁOŻONYCH

Jako przykład obserwujemy dwa rodzaje 
drgań ciężarków zawieszonych na nitkach 
i połączonych sprężyną.

Zobacz jeden 
rodzaj drgań ...

... i drugi

https://youtu.be/BdE8LPt-MmM
https://youtu.be/pGl8GzHrrPw
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Odważnik

Statyw

Sprężyna

Zestaw
odważników

Stoper

W doświadczeniu sprawdzamy 
słuszność wzoru na okres drgań 
ciężarka na sprężynie:

Przebieg doświadczenia

Zawieszamy na statywie sprężynę, 
na niej ciężarki o znanych masach. 
Wprawiamy ciężarki w drgania 
pionowe o niedużej amplitudzie. 
Stoperem mierzymy czas określonej 
liczby pełnych drgań np. 20.

Kwadrat okresu drgań powinien być 
wprost proporcjonalny do masy 
obciążenia.
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 BADANIE DRGAŃ SPRĘŻYNY

WYNIKI

masa, kg czas, s okres, s kwadrat 
okresu, s2

kwadrat 
okresu/masa, 

s2/kg

stała 
sprężystości,N/k

g
liczba drgań masa 

sprężyny,kg

0,02 7,00 0,35 0,12 6,13 6,45 20 0,032

0,03 8,00 0,40 0,16 5,33 7,40

0,04 9,00 0,45 0,20 5,06 7,80

0,05 9,60 0,48 0,23 4,61 8,57

0,06 10,40 0,52 0,27 4,51 8,76

0,07 11,00 0,55 0,30 4,32 9,14

0,08 11,60 0,58 0,34 4,21 9,39

0,09 12,40 0,62 0,38 4,27 9,24

8,34
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Zależność kwadratu okresu od masy

y = 3,6373x + 0,0511
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Stosunek siły do masy nie jest stały, lecz rośnie z masą obciążenia, a wykres zależności kwadratu okresu od 
masy jest linią prostą, ale nie przechodzi przez początek układu współrzędnych. Zatem badana sprężyna nie 
spełnia przedstawionego prawa. Prawo to obowiązuje dla sprężyny nieważkiej. Należy we wzorze na okres 
uwzględnić masę sprężyny.   
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masa, kg
masa+masa 
sprężyny/3,k

g
czas, s okres, s kwadrat 

okresu, s2

kwadrat 
okresu/masa,s2

/kg

stała 
sprężystości,N

/kg

niepewność 
kwadratu 

okresu

0,02 0,031 7,00 0,35 0,123 3,99 9,88 0,01

0,03 0,041 8,00 0,40 0,160 3,93 10,03 0,01

0,04 0,051 9,00 0,45 0,203 4,00 9,88 0,01

0,05 0,061 9,60 0,48 0,230 3,80 10,40 0,01

0,06 0,071 10,40 0,52 0,270 3,83 10,32 0,01

0,07 0,081 11,00 0,55 0,303 3,75 10,53 0,01

0,08 0,091 11,60 0,58 0,336 3,71 10,64 0,01

0,09 0,101 12,40 0,62 0,384 3,82 10,34 0,01

niepewność 
okresu liczba drgań masa 

sprężyny,kg

0,01 20 0,032

We wzorze na okres drgań uwzględniamy masę sprężyny. Do masy obciążenia dodajemy jedną trzecią masy 
sprężyny i ponownie sporządzamy wykres zależności kwadratu okresu od zmodyfikowanej masy.

Niepewność kwadratu okresu 
obliczamy ze wzoru:

TTT  2)( 2



 BADANIE DRGAŃ SPRĘŻYNY

Tym razem uzyskujemy prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych. Równanie prostej ma 
postać:  T2 = 3,8041  m
 Współczynnik nachylenia prostej jest równy:
 zatem stała sprężystości obliczona z wykresu wynosi:

                                                k = 10,28 N/m
Wcześniej wyznaczyliśmy stałą sprężystości badanej w tym eksperymencie sprężyny
i otrzymaliśmy wynik k = 10,527 N/m. Jest to potwierdzeniem słuszności wzoru:

  

k
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2


 

Zależność kwadratu okresu od masy z uwzględnieniem masy sprężyny

gdzie m jest masą obciążenia, 
a ms masą sprężyny.
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WózekTor powietrzny

SprężynaSprężyna Obciążniki

Zobacz

W pionowych drganiach ciężarka na sprężynie trzeba było uwzględnić masę sprężyny. Nie wpływa 
ona na okres drgań, gdy zachodzą one w kierunku poziomym. Efekt taki możemy uzyskać na torze 
powietrznym.

Przebieg doświadczenia
Do wózka umieszczonego na wypoziomowanym torze powietrznym przymocowujemy dwie 
jednakowe sprężyny. Wychylamy wózek z położenia równowagi i puszczamy swobodnie. Mierzymy 
czas określonej liczby pełnych drgań np. 5.

https://youtu.be/Epwk9stkVE4
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WYNIKI

masa, kg czas, s okres, s
kwadrat 

okresu, s2

kwadrat 
okresu/masa, 

s2/kg

stała 
sprężystości,

N/kg

liczba 
drgań

1 16,2 3,2 10,50 10,50 3,76 5
1,5 19,8 4,0 15,68 10,45 3,78

2 23,2 4,6 21,53 10,76 3,67
2,5 25,5 5,1 26,01 10,40 3,79

3 28,0 5,6 31,36 10,45 3,78
3,5 30,2 6,0 36,48 10,42 3,79

4 32,1 6,4 41,22 10,30 3,83
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Tym razem uzyskujemy prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych. Zatem kwadrat okresu 
jest wprost proporcjonalny do masy zgodnie z prawem drgań sprężyny. Równanie prostej ma postać:

T2 = 10,418  m
Stałą sprężystości układu wyznaczamy z wykresu, podobnie jak dla sprężyny pionowej:

kukł = 3,79 N/m
Wcześniej wyznaczyliśmy stałą sprężystości użytych w tym eksperymencie sprężyn
i otrzymaliśmy wynik:

k = 1,86 N/m
Należy wyjaśnić, czemu jest równa stała sprężystości układu dwóch sprężyn.  

Zależność kwadratu okresu od masy

y = 10,418x
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 BADANIE DRGAŃ SPRĘŻYNY

Klocek na torze powietrznym jest przytrzymywany przez dwie jednakowe sprężyny o stałych sprężystości 
równych k. Po wychyleniu z położenia równowagi każda sprężyna działa na klocek siłą wprost 
proporcjonalną do jej zmiany długości, ale zwroty sił są przeciwne.

xkazkF

azakazkF

ukł


)(2

)2()(

Rys. 1 Klocek jest w położeniu równowagi

Rys. 2 Klocek jest wychylony z położenia równowagi

Wypadkowa sił działających na klocek jest równa:

Zatem stała sprężystości układu sprężyn jest równa 
podwojonej wartości stałej pojedynczej sprężyny: 

Wyjaśnienie

kkukł  2

Stała sprężystości układu sprężyn na torze powietrznym 
wyznaczona w eksperymencie: m

N
kukł 79,3

Stała sprężystości pojedynczej sprężyny wyznaczona 
doświadczalnie: m

N
k 86,1

a jej podwojona wartość: 
m

N
k 72,32 

Wyniki doświadczalne potwierdzają wyprowadzone równanie na stałą 
sprężystości układu sprężyn. 



 

Przykładem ruchu harmonicznego jest ruch wahadła matematycznego, które składa się z punktu 
materialnego o masie m zawieszonego na cienkiej i nierozciągliwej nici. Jeżeli wychylimy tę masę 
z położenia równowagi o bardzo mały kąt i puścimy swobodnie, to będzie ona wykonywała 
drgania harmoniczne, pod wpływem siły:

Widać, że:

Zatem okres drgań jest równy:

WAHADŁO MATEMATYCZNE

Składowa styczna Fs ciężaru powoduje drgania. W skrajnym 
położeniu druga składowa siły ciężkości jest równoważona przez 
siłę, z jaką nić działa na ciało. (Fr = - Fn ) W czasie ruchu ich 
wypadkowa jest siłą dośrodkową.

g

l
T 2

gdzie:
T- okres drgań
l – długość wahadła
g –przyspieszenie ziemskie



 

Cechy ruchu drgającego wahadła:
a) powtarza się w czasie (jest cykliczny, okresowy); 
b) prędkość nieustannie ulega zmianie (zmienia się 
jej wartość, kierunek i zwrot); 
c) w skrajnych położeniach wartość prędkości jest 
równa zero   
d) w położeniu równowagi prędkość ciała jest 
największa; 
e) w kierunkach do skrajnych wychyleń ciało 
porusza się z opóźnieniem, natomiast 
zbliżając się do położenia równowagi 
z przyspieszeniem.        . 
Okres drgań wahadła matematycznego 
odchylonego o niewielki kąt od położenia 
równowagi nie zależy od amplitudy. Cecha ta 
nazywa się izochronizmem.

WAHADŁO MATEMATYCZNE



 BADANIE WAHADŁA MATEMATYCZNEGO

Wahadło matematyczne odchylone o duży kąt od pionu nie jest oscylatorem 
harmonicznym, ponieważ siła styczna do toru nie jest wprost proporcjonalna 
do kąta wychylenia, lecz do jego sinusa. Okres drgań wahadła jest wtedy 
równy:
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Badanie zależności okresu drgań 
od amplitudy

Żeby sprawdzić, czy okres drgań wahadła 
rzeczywiście nie zależy 
od amplitudy, należy zmierzyć okresy 
drgań dla różnych wychyleń. W tym celu 
miarką z podziałką milimetrową mierzymy 
wychylenie kulki wahadła od pionu, 
a stoperem – czas kilku pełnych drgań. 
Wychylenie wahadła zmieniamy kilka 
razy.

Statyw

Wahadło

Linijka

Stoper

Miara



 

WYNIKI

odchylenie,  
m

czas 10 
drgań, s

okres 
zmierzony, s

długość 
wahadła, 

m
sinα kąt, rad kąt, ˚

okres 
obliczony,s

0,01 17,0 1,70 0,72 0,014 0,014 0,8 1,702
0,02 17,0 1,70 0,028 0,028 1,6 1,702
0,03 17,0 1,70 0,042 0,042 2,4 1,702
0,04 17,0 1,70 0,056 0,056 3,2 1,703
0,05 17,0 1,70 0,069 0,070 4,0 1,703
0,10 17,0 1,70 0,139 0,139 8,0 1,704
0,20 17,2 1,72 0,278 0,281 16,1 1,711
0,30 17,2 1,72 0,417 0,430 24,6 1,722
0,35 17,2 1,72 0,486 0,508 29,1 1,729
0,40 17,4 1,74 0,556 0,589 33,7 1,738

Wyniki pomiarów potwierdzają izochronizm wahadła matematycznego 
dla małych kątów wychylenia (u nas do 80), jak również prawidłowość wzoru 
na okres drgań dla dowolnego kąta wychylenia, ponieważ w ostatniej 
kolumnie obliczyliśmy okres właśnie z tego wzoru dla wszystkich kątów.

BADANIE WAHADŁA MATEMATYCZNEGO



 BADANIE WAHADŁA MATEMATYCZNEGO

Statyw

Stoper

Kulka

Miara

Nić

W kolejnym doświadczeniu sprawdzamy 
słuszność wzoru na okres drgań wahadła 
matematycznego:

Przebieg doświadczenia

Zawieszamy na statywie stalową kulkę na nici. 
Mierzymy długość wahadła od punktu 
zawieszenia do środka kulki. Odchylamy 
wahadło o niewielki kąt i puszczamy swobodnie. 
Mierzymy stoperem czas określonej liczby drgań 
np. 10. Pomiary powtarzamy dla kilku długości 
wahadła.
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Kwadrat okresu drgań powinien być wprost 
proporcjonalny do długości nici.
Wyznaczamy także wartość przyspieszenia 
ziemskiego:
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 BADANIE WAHADŁA MATEMATYCZNEGO

Lp. długość,m czas,s okres, s kwadrat 
okresu, s2

przyspieszenie 
ziemskie, m/s2

niepewność 
kwadratu 

okresu

liczba 
drgań

niepewność 
długości

niepewność 
czasu

niepewność 
okresu

1 1,993 28,23 2,823 7,96933 9,873 0,169 10 0,01 0,3 0,03

2 1,888 27,56 2,756 7,59554 9,813 0,165

3 1,620 25,61 2,561 6,55872 9,751 0,154

4 1,478 24,28 2,428 5,89518 9,898 0,146

5 1,294 22,8 2,280 5,1984 9,827 0,137

6 1,100 20,87 2,087 4,35557 9,970 0,125

WYNIKI

Niepewność kwadratu okresu 
obliczamy ze wzoru:

TTT  2)( 2

gdzie: s
s

n

t
T 03,0

10

3,0







 BADANIE WAHADŁA MATEMATYCZNEGO

Zależność kwadratu okresu od długości

y = 4,0105x
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Kwadrat okresu drgań jest wprost proporcjonalny do długości wahadła, ponieważ wykres jego 
zależności od długości jest linią prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych.
Z równania prostej T2 = 4,0105l wyznaczamy wartość przyspieszenia ziemskiego.
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.. 


zatem przyspieszenie ziemskie jest równe gwyzn = 9,845 m/s2  9,85 m/s2 
co dobrze zgadza się ze znaną wartością g = 9,81 m/s2 .



 

To bryła sztywna wykonująca drgania wokół osi 
(zwykle poziomej) nieprzechodzącej przez środek ciężkości bryły 

Wzór na okres drgań wahadła fizycznego dla małych wychyleń: 

mgd

I
T 2

Przez analogię do wahadła matematycznego wzór ten zapisuje się jako: 

g

l
T 02

gdzie:
d - odległość od punktu zawieszenia do środka ciężkości, 
g – przyspieszenie ziemskie, 
I – moment bezwładności ciała względem osi obrotu, 
m - masa ciała,
l0 – długość zredukowana. 

WAHADŁO FIZYCZNE



 BADANIE WAHADŁA FIZYCZNEGO

Statyw
Nić

Pręt

Stoper

Miara

Waga

W eksperymencie chcemy sprawdzić, czy 
równanie na okres drgań wahadła fizycznego 
jest spełnione dla pręta.
Mamy zmierzyć okres jego drgań i porównać
z okresem wyznaczonym ze wzoru na okres drgań 
wahadła fizycznego.

Przebieg doświadczenia

Zawieszamy pręt stalowy na krótkiej nici. 
Odchylamy o niewielki kąt od pionu
i puszczamy swobodnie. Mierzymy czas 
określonej liczby pełnych drgań.
Poza tym mierzymy długość nici, na której wisi 
pręt, a także jego długość i masę.



 

Zmierzony okres drgań wahadła wynosi:

BADANIE WAHADŁA FIZYCZNEGO

Wyniki pomiarów

sTzm )02,043,1( 

s
gd

dl

mgd

I
Tobl 47,1

)12/1(
22
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Długość pręta: ml )004,0787,0( 
Długość nici: mx )002,0020,0( 
Masa pręta: kgm )001,0744,0( 

Odległość punktu zawieszenia od środka 
masy: mxld )004,0415,0(

2

1


Obliczenia

Okres drgań:

)
12

1
( 222

0 dlmmdII Moment bezwładności pręta:

Niepewność pomiaru okresu

s
TT

Tobl 020,0
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minmax 




Podsumowanie

Zmierzony okres drgań   jest zgodny z okresem wyznaczonym 
ze wzoru na okres drgań wahadła fizycznego 

sTzm )02,043,1( 
sTobl )02,047,1( 



 

Gdy na układ drgający działają 
siły oporu ośrodka, to energia 
drgań zamienia się na energię 
wewnętrzną i amplituda drgań 
maleje. Jeżeli siły oporu są 
niewielkie, to częstotliwość 
drgań jest równa częstotliwości 
drgań swobodnych układu, w 
przeciwnym wypadku jest od 
nich większa, a przy 
odpowiednio dużych siłach 
oporu ciało wychylone z 
położenia równowagi powraca 
do tego położenia i do drgań 
nie dochodzi.
Żeby drgania takiego układu były niegasnące, należy działać na niego okresową 
siłą wymuszającą. Drgania zachodzą wtedy z częstotliwością równą częstotliwości 
siły wymuszającej, a ich amplituda silnie zależy od tego, o ile częstotliwość siły 
wymuszającej różni się od częstotliwości drgań swobodnych układu. Gdy te 
częstotliwości są równe lub bliskie sobie, to amplituda drgań jest szczególnie 
duża (rezonans mechaniczny).

DRGANIA TŁUMIONE



 REZONANS MECHANICZNY

Zjawisko rezonansu zachodzi, gdy częstotliwość siły wymuszającej zbliża się 
do częstości drgań własnych. Gdy siła wymuszająca drgania działa na drgające 
ciało z odpowiednią częstotliwością, to amplituda drgań może osiągnąć 
bardzo dużą wartość nawet przy niewielkiej sile wymuszającej.
Przykładem układu, w którym występuje rezonans mechaniczny słabo 
tłumiony, jest układ wahadeł sprzężonych.

Ze zjawiskiem rezonansu spotykamy się jadąc np. autobusem. Przy 
pewnej prędkości kątowej obrotów silnika, szyby lub niektóre części 
karoserii zaczynają silnie drgać.

Obserwacja rezonansu

Pobudzamy kulkę wahadła do drgań delikatnym piórkiem.

Zobacz rezonans:
Zobacz brak rezonansu:

Pobudzamy kulkę na sprężynie do drgań.

Zobacz rezonans:
Zobacz brak rezonansu:

https://youtu.be/yN24A62mAU8
https://youtu.be/_ycVzocjv2w
https://youtu.be/hR1m4gxsU3o
https://youtu.be/U3GaGAxwVkw


 REZONANS MECHANICZNY

Gdy uderzymy strunę gitary, do pudła rezonansowego 
dochodzą drgania wytwarzane przez uderzoną strunę. W 
pudle rezonansowym powstają fale stojące o 
częstotliwościach drgań struny będące składowym 
harmonicznym częstotliwości podstawowej wytworzonej 
przez strunę. Składowe 
o różnych częstotliwościach zostają wzmocnione 
w różnym stopniu nadając ostatecznie charakterystyczną barwę dźwiękowi danego 
instrumentu.

Śpiewak wydając ton o określonej częstotliwości 
może wywołać drgania szklanego naczynia. Jeśli 
trwa to dostatecznie długo, energia 
zaabsorbowana (czyli pochłonięta) przez szkło 
może wywołać drgania dostatecznie silne do tego, 
aby szkło pękło.

Rezonans ma decydujące znaczenie dla procesu powstawania 
i wzmacniania dźwięku w instrumentach muzycznych np.: 
wykorzystany jest w akustyce poprzez stosowanie pudeł rezonansowych, 
w instrumentach muzycznych, np. w gitarze. 



 REZONANS MECHANICZNY

Most Tacoma

Położony był w stanie Waszyngton w Stanach 
Zjednoczonych. Był to most wiszący ze stali i betonu. 
Konstrukcja tego mostu jest idealnym przykładem 
struktury wybitnie nieodpornej 
na oddziaływanie wiatru. Główne przęsło przy 
długości 840 m miało zaledwie 12 m szerokości. Lekki 
pomost był zbyt wiotki. Wysokie i wąskie wieże 
tworzyły wokół siebie zawirowania powietrza. Podczas 
mocniejszych podmuchów wiatru cały most tańczył 
przy akompaniamencie przeraźliwego dźwięku trących 
o siebie elementów metalowych. Rankiem 7 listopada 
1940 r. wiatr wiejący z prędkością dochodzącą 
do 67 km/h wprawił konstrukcję w jej ostatni taniec. 
Konstrukcja pomostu wpadła w ruch skręcający 
z wychyleniem 8,5 m, przy skręcaniu dochodzącym do 
45 stopni! Pół godziny później zaczęły się odrywać 
pierwsze elementy pomostu, a po godzinie zawalił się 
cały pokład.



 WAHADŁO FOUCAULTA

Wahadło Foucaulta – jest to wahadło, które ma 
możliwość wahań w dowolnej płaszczyźnie 
pionowej. Powolna zmiana płaszczyzny ruchu 
wahadła względem Ziemi dowodzi jej obrotu 
wokół własnej osi. Ze względów praktycznych 
wahadło Foucaulta musi być odpowiednio długie 
i ciężkie – pozwala to na ruch bez wyraźnego 
wpływu tłumienia, ułatwia obserwację 
niewielkich zmian płaszczyzny ruchu, a także 
ogranicza wpływ prądów powietrznych. Nazwa 
wahadła upamiętnia jego wynalazcę, Jeana 
Bernarda Léona Foucaulta, który 
zademonstrował je w lutym 1851 roku w 
Paryskim Obserwatorium Astronomicznym. Kilka 
tygodni później eksperyment powtórzono w 
Panteonie w Paryżu. 



DRGANIA W OBWODZIE LC

Obwód LC jest to cewka połączona 
równolegle z kondensatorem.  Jeżeli okładki 
naładowanego wcześniej kondensatora 
połączymy za pośrednictwem zwojnicy, to 
kondensator będzie się rozładowywał, a 
jednocześnie siła elektromotoryczna 
samoindukcji spowoduje przepływ 
dodatkowego prądu, zgodnego z prądem 
rozładowania. Kondensator naładuje się 
ponownie, ale każda okładka będzie miała 
ładunek przeciwnego znaku niż poprzednio. 
Kondensator zacznie się rozładowywać i 
proces powtórzy się, ale prąd będzie płynął w 
przeciwnym kierunku.



DRGANIA W OBWODZIE LC

Ładunek kondensatora zmienia się w czasie jak 
wychylenie ciała drgającego harmonicznie. 
Dlatego opisywane zjawisko nazywa się 
swobodnymi drganiami elektrycznymi.

Tak jak w ruchu harmonicznym energia 
potencjalna sprężyny zamienia się na energię 
kinetyczną ciężarka, a energia mechaniczna 
układu jest zachowana, tak w obwodzie LC 
energia pola elektrycznego w kondensatorze 
zamienia się na energię pola magnetycznego w 
zwojnicy, a całkowita energia powinna być 
stała. Drgania swobodne w obwodzie LC 
powinny być niegasnące.

Częstotliwość drgań zależy od indukcyjności 
cewki L i pojemności kondensatora C: 



 

Żeby drgania elektryczne nie były gasnące, należy do obwodu RLC włączyć źródło prądu 
przemiennego. Prąd przemienny to elektryczne drgania wymuszone.

W rzeczywistości cewka i przewody łączące posiadają opór elektryczny R, zatem elektryczny 
obwód drgający jest obwodem RLC. Energia drgań elektrycznych zamienia się na energię 
wewnętrzną i amplituda drgań maleje. Drgania w obwodzie RLC są tłumione.

DRGANIA W OBWODZIE RLC



 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI CEWKI

W eksperymencie wyznaczamy indukcyjność cewki, której znajomość będzie konieczna w następnych 
doświadczeniach.

Woltomierz

Amperomierz
Bateria
płaska

Opornica
suwakowa

Włącznik

Cewka

Przebieg doświadczenia

Włączamy cewkę do obwodu prądu stałego (bateria płaska), żeby wyznaczyć jej opór omowy. 
Wykonujemy pomiary napięcia na zaciskach cewki i natężenia płynącego przez nią prądu. Napięcie 
zmieniamy za pomocą opornicy suwakowej.

I, [A] U, [V] R, [om]
0,125 0,4 3,20
0,160 0,5 3,13
0,190 0,6 3,16
0,225 0,7 3,11
0,260 0,8 3,08
0,290 0,9 3,10
0,320 1,0 3,13
0,350 1,1 3,14
0,380 1,2 3,16
0,410 1,3 3,17
0,440 1,4 3,18
0,470 1,5 3,19

Opór średni 3,15

Wyniki



 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI CEWKI

Woltomierz

Włącznik Zasilacz Amperomierz

Opornica
suwakowa

Cewka

Włączamy cewkę do obwodu prądu przemiennego, 
żeby wyznaczyć jej opór indukcyjny. Wykonujemy 
pomiary napięcia na zaciskach cewki i natężenia 
płynącego 
przez nią prądu.
Pomiary wykonujemy dla cewki bez rdzenia, dla cewki 
na rdzeniu ze zworą w takiej pozycji, w jakiej w jednym 
z następnych doświadczeń zachodzi rezonans oraz 
dla cewki ze zworą jako rdzeniem, tak, jak w badaniu 
drgań elektrycznych.

Rdzeń

Zwora



 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI CEWKI
Wyniki pomiarów

s

s

I

U
Z Zawadę cewki obliczamy ze wzoru:

Is, [A] Us, [V] Z, [om] L, [H] f, [Hz]
50

cewka bez rdzenia 0,60 2 3,33 0,00351

cewka na rdzeniu 
w pozycji 
rezonansu

0,24 26 108,33 0,345

cewka ze zworą
1,87 18 9,63 0,0290
2,15 20 9,32 0,0279
2,41 22 9,12 0,0272

Średnia 9,36 0,0280

2222222 4 LfRLRZ  Jednocześnie zawada jest równa:

f

RZ
L

2

22 
Ostateczny wzór na indukcyjność 

cewki:

Wielkości występujące we wzorach:

Us - napięcie skuteczne

Is - natężenie skuteczne

R - opór omowy

f - częstotliwość



 BADANIE DRGAŃ W OBWODZIE RLC

Oscyloskop

Kondensator

Zasilacz

Cewka

Dioda

W eksperymencie chcemy zaobserwować drgania elektryczne
i sprawdzić, czy ich okres jest zgodny z równaniem:

Przebieg doświadczenia

Obwód RLC (równolegle połączone cewka i kondensator) 
podłączamy przez diodę półprzewodnikową do zasilacza 
prądu przemiennego, a także do płytek odchylania pionowego 
oscyloskopu.

LCT 2

Włączamy zasilacz i 
oscyloskop. Dobieramy 
podstawę czasu tak, żeby na 
ekranie zmieściła się ponad 
połowa okresu prądu 
przemiennego.
Obserwujemy obraz. Wkładamy
i wyjmujemy rdzeń z cewki. 
Mierzymy długość odcinka, jaki 
zajmuje na ekranie oscyloskopu 
całkowita liczba połówek 
okresów drgań obwodu RLC.

Zobacz

https://youtu.be/rsE3yKLfoFU


 BADANIE DRGAŃ W OBWODZIE RLC
Na ekranie oscyloskopu obserwujemy drgania tłumione w obwodzie RLC. Ponieważ dioda przewodzi prąd 
tylko w jednym kierunku, przez pół okresu prądu przemiennego kondensator jest ładowany, a przez 
następne pół okresu rozładowuje się przez cewkę i powstają drgania elektryczne. Ze względu na opór 
cewki i przewodów drgania są tłumione.

Rys. 1 Obraz drgań w cewce z rdzeniem Rys. 2 Obraz drgań w cewce bez rdzenia

Wyniki
Wiedząc, że na ekranie oscyloskopu odcinkowi 1 cm odpowiada 1 ms, możemy zmierzyć  okresy drgań 
elektrycznych w pokazanych sytuacjach. Wynoszą one odpowiednio:

msTzm )050,0925,0( Dla cewki z rdzeniem: msTzm )020,0387,0( Dla cewki bez rdzenia:

Wykorzystując wcześniejsze wyniki pomiarów indukcyjności cewki i znając pojemność kondensatora:
FC 1

obliczamy okresy drgań ze wzoru: LCTobl 2

msTobl 05,1Dla cewki z rdzeniem: Dla cewki bez rdzenia: msTobl 372,0

Wyniki uzyskane obydwiema metodami są zgodne, zatem wzór na okres drgań 
elektrycznych jest słuszny.



REZONANS ELEKTRYCZNY

Gdy opór pojemnościowy kondensatora RC = 1/C i opór indukcyjny zwojnicy RL = L są 
sobie równe, zawada obwodu osiąga najmniejszą wartość, a natężenie wartość 
największą. Przypadek ten nazywa się szeregowym rezonansem elektrycznym. Wtedy 
prąd w obwodzie jest w fazie z napięciem zasilającym, a jego amplituda osiąga wartość 
maksymalną. Częstotliwość rezonansową obwodu określa wzór Thomsona: 

Obwód RLC składa się z szeregowo połączonego kondensatora o pojemności C, cewki 
indukcyjnej o indukcyjności L i opornika o oporze omowym R, przez który przepływa prąd I = 
Imsin(ωt + Ψ) pod wpływem napięcia U = Umsinωt . Natężenie prądu i napięcie źródła na 
ogół nie są zgodne w fazie. Przesunięcie fazowe Ψ zależy od oporu pojemnościowego 
kondensatora i oporu indukcyjnego zwojnicy. Zawada szeregowego obwodu RLC jest 
równa:
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Obwody rezonansowe znajdują szerokie zastosowania w radiotechnice, dzięki faworyzowaniu 
wąskiego przedziału częstotliwości używane są jako filtry selektywne do wydzielania jednego, 
odbieranego pasma częstotliwości spośród wszystkich dochodzących z anteny.

REZONANS ELEKTRYCZNY



BADANIE REZONANSU ELEKTRYCZNEGO

Zasilacz

Żarówka

ZworaRdzeń

Kondensator

Cewka

Zobacz przebieg 
doświadczenia:

Zobacz zmiany 
świecenia żarówki:

Do zasilacza prądu przemiennego podłączamy szeregowo kondensator o 
znanej pojemności, cewkę, której indukcyjność możemy zmieniać, i żarówkę. 
Wartość pojemności musi być tak dobrana, żeby w przedziale zmian 
indukcyjności cewki nastąpił rezonans szeregowy.
Włączamy zasilacz i wkładając cewkę na rdzeń, a potem powoli zamykając 
rdzeń zworą, obserwujemy zmiany jasności świecenia żarówki.
Następują one na skutek zmian natężenia prądu, wynikających ze zmiany oporu 
indukcyjnego cewki, tym samym zawady obwodu.

https://youtu.be/RPlyn9OxFWA
https://youtu.be/aDQmT3BTf-4


BADANIE REZONANSU ELEKTRYCZNEGO

Rys. 1 Żarówka świeci słabo – nie ma rezonansu Rys. 2 Bardzo jasne świecenie żarówki w rezonansie

W czasie wkładania cewki na rdzeń żarówka świeci coraz jaśniej, mimo, że indukcyjność cewki 
rośnie, a co za tym idzie, wzrasta też jej opór indukcyjny. W pewnym momencie żarówka świeci 
najjaśniej (rys. 2), po czym intensywność świecenia szybko maleje.

Najintensywniejsze świecenie żarówki, a jednocześnie największe natężenie prądu następuje w 
chwili, kiedy opór indukcyjny cewki jest równy oporowi pojemnościowemu kondensatora. Wtedy 
zawada obwodu przyjmuje najmniejszą wartość, równą oporowi omowemu obwodu.
Znając pojemność kondensatora i indukcyjność cewki (w położeniu zwory w chwili najjaśniejszego 
świecenia) możemy obliczyć częstotliwość rezonansową obwodu i porównać ją ze znaną 
częstotliwością prądu sieciowego.
Pojemność kondensatora i indukcyjność cewki, wyznaczona osobno, są odpowiednio równe:

HLFC 345,030  

Częstotliwość rezonansową obliczamy ze wzoru:

Wyznaczona częstotliwość rezonansowa bardzo dobrze zgadza się 
z częstotliwością prądu w sieci elektrycznej równej f = 50 Hz.

HzHz
LC

f rez 5,49
1030345,014,32

1

2

1
6









 ZADANIE

Dla glinu granica wytrzymałości na zerwanie wynosi 64  106 Pa, natomiast moduł 
Younga ma wartość 70  109 Pa. Zadanie dotyczy drutu wykonanego z glinu o długości 
2m i polu przekroju poprzecznego 2 10-6 m2. Jaką siłą trzeba rozciągać ten drut, żeby 
go zerwać? Do jakiej największej długości można go wydłużyć?

Odpowiedź: Z siłą 128N trzeba rozciągać ten drut, żeby go zerwać. 
Można go wydłużyć maksymalnie do długości 2,002m.



 ZADANIE

Ruch ciężarka o masie 0,2kg zawieszonego na sprężynie jest opisany równaniem: x = 
0,1sin4 t, a wartości występujące w równaniu są wyrażone w jednostkach układu SI. 
Odczytaj z równania lub oblicz: częstość kołową, częstotliwość, okres, stałą 
sprężystości sprężyny.

Odpowiedź: Częstość kołowa to 12,56Hz, częstotliwość 2Hz, 
okres 0,5s, a stała sprężystości sprężyny wynosi 31,6N/m.



 ZADANIE

Ruch ciężarka o masie 0,2kg zawieszonego na sprężynie jest opisany równaniem: x = 
0,1sin4 t, a wartości występujące w równaniu są wyrażone w jednostkach układu SI. 
Oblicz wartość przyspieszenia w położeniu x = 0,05m.

Odpowiedź: Wartość przyspieszenia w tym położeniu wynosi 
-7,89m/s2.



 ZADANIE

Wahadło matematyczne o długości l drga z częstością kołową ω. Jak należy zmienić 
długość wahadła, żeby drgało z częstością kołową 3 razy mniejszą?

Odpowiedź: Trzeba je wydłużyć 9 razy.



 ZADANIE

Korzystając z wykresu ułóż równanie zależności prędkości od czasu. 



 ZADANIE

Oblicz opór pojemnościowy kondensatora o pojemności C = 1μF włączonego do 
obwodu, w którym płynie prąd o częstotliwości f = 50Hz.

Odpowiedź: Opór pojemnościowy wynosi 3184Ω.



 ZADANIE

Oblicz opór cewki w obwodzie prądu zmiennego o częstotliwości 10000Hz, jeżeli jej 
indukcyjność wynosi 0,1H.

Odpowiedź: Opór tej cewki wynosi 6280Ω.



 ZADANIE

Do sieci o napięciu skutecznym 220V włączono szeregowo kondensator o pojemności 
20μF, opornik o oporze 10Ω oraz cewkę o indukcyjności 0,1H i oporze 1 Ω. Jakie jest 
natężenie skuteczne prądu płynącego w tym obwodzie, jeśli częstotliwość wynosi 
50Hz?

Odpowiedź: Natężenie skuteczne w tym obwodzie wynosi 
1,72A.



 ZADANIE

Jakie jest maksymalne napięcie prądu przemiennego, którego napięcie skuteczne jest 
równe 230V?

Odpowiedź: Maksymalne napięcie wynosi 325V.



GALERIA



GALERIA



GALERIA



GALERIA
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