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Funkcją wykładniczą nazywamy funkcję postaci :  f(x) = ax 

dla a > 0 , a ≠ 1, x  ∈ R.

Jej nazwa pochodzi od tego, że x znajduje się w wykładniku.
Wykresem funkcji y = ax jest krzywa wykładnicza, która zawsze przecina               
 oś y w punkcie 1. Zasadniczy kształt wykresu zależy do tego czy a > 1 czy a < 1. 
Rozpatrzymy zatem oddzielnie dwa przypadki.

I. Jeżeli a > 1, to funkcja wykładnicza y = ax jest rosnąca:

Własności funkcji:
Dziedzina: D = R.
Zbiór wartości: ZW = R+.
Monotoniczność: funkcja jest rosnąca.
Różnowartościowość: funkcja 
jest różnowartościowa.
Funkcja przyjmuje tylko wartości 
dodatnie:f(x) > 0, gdy x (-∞; +∞)∈
Miejsca zerowe: funkcja nie ma miejsc 
zerowych.
Parzystość: nie jest.
Nieparzystość: nie jest.

FUNKCJA  WYKŁADNICZA

http://www.math.edu.pl/images/analiza/funkcje/wykladnicza-1.gif



 

II. Jeżeli a  (0; 1), to funkcja wykładnicza jest malejąca:∈

Własności funkcji:
Dziedzina: D = R.
Zbiór wartości: ZW = R+.
Monotoniczność: funkcja 
jest malejąca.
Różnowartościowość: funkcja 
jest różnowartościowa.
Funkcja przyjmuje tylko wartości 
dodatnie:f(x) > 0, gdy x (-∞; +∞)∈
Miejsca zerowe: funkcja nie ma 
miejsc zerowych.
Parzystość: nie jest.
Nieparzystość: nie jest.

FUNKCJA  WYKŁADNICZA

http://www.math.edu.pl/images/analiza/funkcje/wykladnicza-2.gif



 

Równania i nierówności wykładnicze:

Równania i nierówności wykładnicze rozwiązuje się korzystając z faktu 
różnowartościowości funkcji wykładniczej przechodząc od postaci                  
do                   czy nierówności jeśli rozwiązujemy nierówność zamiast równania 
dla 

Przykładowe równanie: Przykładowa nierówność:

FUNKCJA  WYKŁADNICZA



 

Funkcją odwrotną do funkcji wykładniczej 
jest funkcja logarytmiczna. 
Oznacza to, że wykres funkcji logarytmicznej 
logax i wykładniczej a x  są symetryczne do 
siebie względem prostej y=x co widać na 
następującym wykresie:

Funkcja ta określona jest wzorem f(x) = logax, 
gdzie x  ∈ R+ i a  ∈ R+\{1}

Niech a, b R + i  aą1. Logarytmem przy podstawie a 
liczby b nazywamy wykładnik potęgi, do której należy 
podnieść a, aby otrzymać b.
Oznaczamy 

Logarytm o podstawie 10 nazywamy logarytmem dziesiętnym i oznaczamy  logx.
Logarytm o podstawie e nazywamy logarytmem naturalnym i oznaczamy lnx.

FUNKCJA  LOGARYTMICZNA

http://www.bazywiedzy.com/gfx/funkcja-
logarytmiczna-wykladnicza.png



 

y = ax   <=>  x = logay

dla a > 1 dla 0 < a < 1

logax = (ax)-1

http://www.matematyka.net/index.php/teoria/funkcje/funkcja-wykladnicza 

Funkcja wykładnicza jako odwrotna do logarytmicznej

FUNKCJA  LOGARYTMICZNA



 

Własności logarytmów:

Prawa działań na logarytmach:

FUNKCJA  LOGARYTMICZNA



 

Monotoniczność funkcji logarytmicznej

Wykresem funkcji logarytmicznej jest krzywa zwana krzywą logarytmiczną.
Jeżeli a > 1, to funkcja logarytmiczna y = logax jest rosnąca w całej swojej dziedzinie, a 
jeżeli a  (0; 1), to funkcja logarytmiczna jest malejąca.∈

1.Dziedziną funkcji logarytmicznej jest zbiór liczb rzeczywistych dodatnich.
2.Zbiorem wartości funkcji logarytmicznej jest zbiór liczb rzeczywistych.
3.Wykres funkcji logarytmicznej przechodzi przez punkt (1,0).
4.Jeśli a>1 to funkcja logarytmiczna jest rosnąca, natomiast jeżeli a  (0,1) to   
funkcja jest malejąca.
5.Prosta o równaniu x = 0 jest asymptotą pionową prawostronną wykresu funkcji.

FUNKCJA  LOGARYTMICZNA

a  (0; 1)∈

http://www.math.edu.pl/images/analiza/funkcje/logarytmiczna-1.gif

a > 1

http://www.math.edu.pl/images/analiza/funkcje/logarytmiczna-2.gif



 

Równania i nierówności logarytmiczne

Rozwiązywanie równań i nierówności logarytmicznych polega na przejściu                    
        od  postaci                             do równania                 (czy odpowiednio 
nierówności dla nierówności logarytmicznych), przy 

Przykładowe zadanie:

Oblicz x, gdy

FUNKCJA  LOGARYTMICZNA
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N ( t )=N0 e
−λt N ( t )=N0 2

− t
T

λ⋅T≈0 ,693
gdzie  λ jest stałą rozpadu, a T czasem połowicznego zaniku, w którym połowa 
jąder promieniotwórczych ulega rozpadowi.

Z powyższych równań możemy wyprowadzić prawo rozpaduprawo rozpadu: 

 gdzie N0 jest liczbą jąder w chwili początkowej.

Ponieważ liczba jąder maleje, to jej pochodna względem czasu jest 
ujemna, a szybkość rozpadów powinna być dodatnia.  

Szybkość rozpadów jest proporcjonalna do liczby aktywnych jąder, zatem: 

Szybkość rozpadu jest wprost proporcjonalna do liczby jąder.

albo po przekształceniu

ROZPAD  PROMIENIOTWÓRCZY



 

Wykorzystujemy wyniki pomiarów przeprowadzonych przy pomocy interfejsu 
LabPro i czujnika promieniowania dostępne na stronie
 http://www.lepla.edu.pl/pl/modules.php?name=Activities&file=m22.

Sporządzamy wykres zależności aktywności badanej próbki od czasu.
Sprawdzamy, czy wykres jest krzywą wykładniczą oraz wyznaczamy
czas połowicznego rozpadu.

W doświadczeniu  badano  rozpad promieniotwórczy jednego z izotopów proaktynu 
234Pa.
Ulega on rozpadowi:

91
m 234 Pa → 92

234U + β− + υ

m oznacza, że izotop jest metastabilny, a czas połowicznego zaniku tego izotopu 
wynosi 70,2 s.

PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA

ROZPAD  PROMIENIOTWÓRCZY
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L.p t, s  ΔN/Δt L.p t, s  ΔN/Δt

1 15 661 11 165 149

2 30 621 12 180 149

3 45 497 13 195 113

4 60 465 14 210 89

5 75 381 15 225 101

6 90 369 16 240 89

7 105 273 17 255 109

8 120 241 18 270 45

9 135 185 19 285 89

10 150 193 20 300 57

T1/2 λ

78,75 0,0088

ROZPAD  PROMIENIOTWÓRCZY



 

y = 722,13e-0,0088x
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WYNIKI

Dzięki dodaniu pomocniczych odcinków odczytaliśmy czas połowicznego 
rozpadu jako T=76s. Tablicowa wartość czasu połowicznego zaniku dla 
proaktynu wynosi 70,2s.
Wyznaczona przez nas wartość różni się znacząco od wartości podanej.
Wynika to ze statystycznego charakteru prawa rozpadu, ponieważ jądra 
proaktynu rozpadają się przypadkowo. Mierzona aktywność preparatu jest 
rzędu setek, a jest to liczba nieduża, zatem po czasie równym czasowi 
połowicznego rozpadu aktywność próbki może wyraźnie różnić się od połowy 
aktywności początkowej.

ROZPAD  PROMIENIOTWÓRCZY



 

http://www.if.pw.edu.pl/~antonowi/Wyklad_14.pdf

http://www.if.pw.edu.pl/
~antonowi/Wyklad_14.pdf

MECHANICZNE  DRGANIA  TŁUMIONE

Gdy na ciało drgające poza siłą sprężystości działa siła oporu 
proporcjonalna do prędkości, to równanie ruchu jest następujące:

gdzie:

Fs =− kx

m
d 2 x
dt 2

=− kx − b
dx
dt

m
d 2 x
dt 2

=ma siła wypadkowa

siła sprężystości

Fo =− bυ =− b
dx
dt

siła oporu

Gdy siła oporu jest mała ciało wykonuje drgania 
harmoniczne tłumione:

x = A e
− b
2m

t

cosωt
gdzie:

ω = √ k
m

−( b
2m )

2

jest częstością kołową drgań 
tłumionych.



 

http://www.if.pw.edu.pl/~antonowi/Wyklad_14.pdf

MECHANICZNE  DRGANIA  TŁUMIONE

Drgania harmoniczne tłumione zachodzą z częstością 
kołową mniejszą niż częstość kołowa drgań własnych.
Gdy tłumienie jest silniejsze, do drgań w ogóle nie 
dochodzi. Ciało powoli powraca do położenia 
równowagi. W szczególnym przypadku tłumienia 
krytycznego powrót do położenia równowagi jest 
najszybszy.

http://www.if.pw.edu.pl/~antonowi/Wyklad_14.pdf

Przy bardzo silnym tłumieniu możliwy jest 
ruch pełzający, w którym wychylenie zależy 
wykładniczo od czasu:

x = A0 e
− t
τ

gdzie  jest czasem relaksacji, po którym 
wychylenie ciała maleje e razy. Zależy on 
od stałej sprężystości k, masy ciała m i 
współczynnika tłumienia b.



 MECHANICZNE  DRGANIA  TŁUMIONE

Ruch wskazówek przyrządów pomiarowych jest tłumiony. 
Żeby wskazówka nie drgała za długo, bo utrudniłoby to 
odczyt, stosuje się tłumienie nieco mniejsze niż krytyczne. 
Wskazówka wykonuje parę drgań i szybko się zatrzymuje.

Sprężyna

Amortyzator

http://www.castrolprofessionalacademy.pl/upload/files/strefa_wiedzy/samochod/
uklad_zawieszenia/zawieszenie.pdf

Drgania sprężyn resorów 
samochodowych hamują 
amortyzatory hydrauliczne 
lub gazowe. Ograniczają one 
drgania kół oraz nadwozia, 
zwiększając bezpieczeństwo 
jazdy, szczególnie podczas 
hamowania.



 

OPIS  UKŁADU  DOŚWIADCZALNEGO

MECHANICZNE  DRGANIA  TŁUMIONE

Miarka

Sprężyna

Stoper
Pisak

Sprężyna

Tor powietrznyListwa

Znacznik położenia Wózek

Kartonik

Ciężarki

Na torze powietrznym ustawiamy wózek z ciężarkami i trójkątną blaszką pełniącą rolę znacznika 
położenia. Dla zwiększenia oporu powietrza mocujemy do wózka dwa kartoniki. Na uchwyty na 
końcach toru i wózka zakładamy sprężyny. Zestaw uzupełniają: stoper do zmierzenia okresu drgań, 
dwa pisaki do zaznaczania kolejnych największych wychyleń na listwie oraz miarka milimetrowa do 
pomiaru tych wychyleń.

BADANIE  DRGAŃ  TŁUMIONYCH  NA  TORZE  POWIETRZNYM



 

Eksperyment wykonują co najmniej dwie osoby. Włączamy dmuchawę. Gdy wózek 
jest nieruchomy, zaznaczamy pisakiem na listwie położenie jego równowagi. 
Odchylamy wózek z tego położenia, zaznaczamy wychylenie na listwie i puszczamy 
wózek. Każde kolejne największe wychylenie wózka musimy zaznaczyć.

Po zaznaczeniu znacznej liczby kolejnych 
największych wychyleń mierzymy ich 
wartości. Dodatkowo wyznaczamy  okres 
drgań wózka mierząc pewną liczbę np. 5 
pełnych drgań stoperem.

PRZEBIEG  DOŚWIADCZENIA

Zobacz drgania wózka

Zobacz pomiary

MECHANICZNE  DRGANIA  TŁUMIONE

https://youtu.be/JOU33ITJWCQ
https://youtu.be/23Pzbhecu4I


 

L.p Czas t, s
Wychylenie 

x, cm
1 0 51,5
2 2,8 -49,2
3 5,6 47,1
4 8,4 -44,7
5 11,2 43,0
6 14,0 -41,0
7 16,8 39,5
8 19,6 -37,4
9 22,4 36,0

10 25,2 -34,1
11 28,0 33,3
12 30,8 -31,5
13 33,6 30,9
14 36,4 -29,4
15 39,2 28,7

L.p Czas t, s
Wychylenie 

x, cm
16 42,0 -27,3
17 44,8 26,4
18 47,6 -25,4
19 50,4 24,5
20 53,2 -23,8
21 56,0 22,6
22 58,8 -22,5
23 61,6 20,8
24 64,4 -20,2
25 67,2 19,7
26 70,0 -19,2
27 72,8 18,4
28 75,6 -17,9
29 78,4 17,1
30 81,2 -16,5

L.p Czas t, s
Wychylenie 

x, cm
31 84,0 16,1
32 86,8 -15,5
33 89,6 15,1
34 92,4 -14,9
35 95,2 14,0
36 98,0 -13,9
37 100,8 12,9
38 103,6 -13,0
39 106,4 12,1
40 109,2 -12,4
41 112,0 11,4
42 114,8 -11,6
43 117,6 10,9
44 120,4 -10,7
45 123,2 10,0

L.p Czas t, s
Wychylenie 

x, cm
46 126,0 -10,0
47 128,8 9,2
48 131,6 -9,4
49 134,4 8,7
50 137,2 -8,8
51 140,0 8,2
52 142,8 -8,4
53 145,6 7,7
54 148,4 -7,8
55 151,2 7,2
56 154,0 -7,2
57 156,8 6,8
58 159,6 -6,8

WYNIKI

Okres drgań wynosi: T = (5,6 ± 0,1) s

Niepewność pomiaru wychylenia oceniliśmy na:
Δx = 2 cm

dlatego zmierzone wartości kolejnych maksymalnych 
wychyleń następowały co połowę okresu czyli co 2,8s.

MECHANICZNE  DRGANIA  TŁUMIONE



 

Zależność wychylenia wózka na torze powietrznym od czasu
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x = 47 ,859 e
−0 ,0127 t

cos 2π5,6 t

y =−47 ,859 e
−0 ,0127 t

y = 47 ,859 e
−0 ,0127t

Zmierzone największe wychylenia 
wózka

W układzie współrzędnych naniesione są punkty pomiarowe z niepewnościami w dwóch seriach. 
Dla dodatnich współrzędnych wychylenia dodaliśmy wykładniczą linię trendu. Dla ujemnych 
współrzędnych obliczyliśmy wychylenia według funkcji otrzymanej z linii trendu. Dodatkowo 
wykonaliśmy wykres zależności wychylenia od czasu wykorzystując teoretyczną zależność z 
uwzględnieniem amplitudy początkowej i wykładnika funkcji wykładniczej z linii trendu oraz 
zmierzonego przez nas okresu drgań. Krzywe wykładnicze dobrze pasują do punktów 
pomiarowych, co oznacza, że ruch wózka na torze powietrznym hamowany siłą oporu powietrza 
przebiega zgodnie z zależnością teoretyczną.

MECHANICZNE  DRGANIA  TŁUMIONE



 MECHANICZNE  DRGANIA  TŁUMIONE

Mikrofon

Pałeczka

Kamerton

„Oscyloskop”

Obserwujemy zmniejszanie się amplitudy dźwięku 
wydawanego przez kamerton umieszczony na pudle 
rezonansowym. Kamerton szybko traci energię, ponieważ 
dźwięk wysyłają widełki i pudło rezonansowe.

Rejestrujemy dźwięk wydawany 
przez kamerton w programie 
komputerowym Soundcard 
Scope udostępnionym przez 
wydawnictwo ZamKor. Program 
zastępuje oscyloskop.
Podstawę czasu oscyloskopu 
dobieramy tak, żeby na ekranie 
mieściło się bardzo dużo 
okresów drgań.

OBSERWACJA  DRGAŃ  TŁUMIONYCH  KAMERTONU
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OPIS  UKŁADU  DOŚWIADCZALNEGO

Miarka

Haczyk

Stoper

Olej

Sprężyna

Ciężarek

Wskazówka

Statyw

BADANIE  RUCHU  CIĘŻARKA  NA  SPRĘŻYNIE  W  OLEJU

Na statywie zawieszamy 
sprężynę ze wskazówką i 
ciężarkiem na długiej nitce. Za 
sprężyną ustawiamy linijkę ze 
skalą milimetrową. Ciężarek 
zanurzamy w oleju silnikowym. 
Średnica ciężarka jest nieco 
mniejsza od średnicy cylindra 
z olejem.
Do pomiaru czasu stosujemy 
program „Zegar” wydawnictwa 
WSiP. Wykorzystujemy też 
aparat fotograficzny z 
możliwością nagrywania 
filmów.



 MECHANICZNE  DRGANIA  TŁUMIONE

Zobacz ruch ciężarka w oleju
Ciężarek 

zanurzony w oleju

Wskazówka na tle 
skali milimetrowej

Wskazania 
stopera

PRZEBIEG  DOŚWIADCZENIA

Ustawiamy aparat fotograficzny tak, żeby 
filmować ruch wskazówki oraz 
wskazania stopera. Pociągnięciem nitki 
odchylamy ciężarek z położenia 
równowagi w dół. Rozpoczynamy 
filmowanie. Jednocześnie puszczamy 
nitkę i uruchamiamy stoper. 

https://youtu.be/WSqFMSZL0YQ


 

WYNIKI
MECHANICZNE  DRGANIA  TŁUMIONE

Zależność wychylenia ciężarka od czasu
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Jednoczesnych odczytów wartości wychylenia ciężarka i czasu dokonujemy z nagranego w czasie pomiarów 
filmu. Sporządzamy wykres zależności wychylenia od czasu. Nanosimy niepewności pomiarowe 
wychylenia x = 0,1 cm. Dodajemy wykładniczą linię trendu. Jest ona dobrze dopasowana do 
punktów pomiarowych. Udało nam się uzyskać przypadek silnego tłumienia, w którym wychylenie 
jest wykładniczą funkcją czasu.

L.p Czas t, s
Wychylenie 

x, cm

1 0 4,0

2 1,06 3,5

3 2,24 3,0

4 3,72 2,5

5 5,56 2,0

6 7,71 1,5

7 11,17 1,0

8 17,38 0,5



 

zatem natężenie prądu  jest równe:

Rozwiązaniem tego równania jest funkcja:

Jeżeli okładki kondensatora o pojemności C naładowanego do napięcia U0 połączymy za 
pośrednictwem opornika o oporze R, to kondensator będzie się rozładowywał i w obwodzie 
popłynie prąd o natężeniu I. Drugie prawo Kirchhoffa dla tego obwodu przedstawia się 
następująco:

UC − IR = 0

UC =
Q
C

Q
C

+ R
dQ
dt

= 0

gdzie UC jest napięciem między okładkami kondensatora:

a I natężeniem prądu w oporniku („minus” bo ładunek 
kondensatora zmniejsza się):

Równanie Kirchhoffa przyjmuje postać:

Q =Qo⋅e
− t
RC = CU o⋅e

− t
RC

ROZŁADOWANIE KONDENSATORA

I =−
dQ
dt

I = −
dQ
dt

=
Q0
RC

⋅e
− t

RC =
U0

R
⋅e

− t
RC = I 0⋅e

− t
RC

- +

+-



 

Do okładek kondensatora doprowadzamy prąd z 
zasilacza prądu przemiennego przez diodę 
półprzewodnikową. Okładki kondensatora 
zwieramy za pomocą zmiennego opornika i 
podłączamy do płytek odchylania pionowego 
oscyloskopu.

a napięcie między okładkami kondensatora:

UC = U o⋅e
− t

RC

ROZŁADOWANIE KONDENSATORA

OBSERWCJA  ROZŁADOWANIA  KONDENSATORA
ZA  POMOCĄ  OSCYLOSKOPU

Okazuje się, że zależności napięcia między okładkami kondensatora oraz natężenia prądu w 
oporniku od czasu są funkcjami wykładniczymi o tym samym wykładniku.






Przez diodę półprzewodnikową prąd płynie praktycznie tylko w jednym kierunku, zatem 
przez pół okresu kondensator jest ładowany, a w następnej połowie rozładowuje się przez 
opornik. Na ekranie oscyloskopu obserwujemy zależność napięcia od czasu. Zmieniamy 
wartość oporu i obserwujemy zmiany krzywej rozładowania kondensatora.



 ROZŁADOWANIE KONDENSATORA

Oscyloskop

Dioda półprzewodnikowa

Opornik zmienny

Zasilacz prądu zmiennego

Kondensator



 ROZŁADOWANIE KONDENSATORA

Na zdjęciach ekranu oscyloskopu obserwujemy krzywe rozładowania kondensatora dla coraz 
mniejszej wartości oporu. Zgodnie z przewidywaniem im mniejszy opór, tym szybciej 
kondensator się rozładowuje. Kształty uzyskanych krzywych mogą mieć charakter wykładniczy.
Żeby to sprawdzić trzeba wykonać inny eksperyment.

OPIS  UKŁADU  DOŚWIADCZALNEGO

Do zasilacza prądu stałego podłączamy równolegle kondensator 
i opornik. W gałęzi ze źródłem napięcia umieszczamy wyłącznik, 
a w gałęzi z opornikiem wyłącznik i mikroamperomierz. Czas 
mierzymy za pomocą programu „Zegar” wydawnictwa WSiP, 
wykorzystując jego funkcję „międzyczas”.

- +
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 ROZŁADOWANIE KONDENSATORA

„Stoper”
Zasilacz

Kondensator
Opornik

Mikroamperomierz

Wyłącznik W2

Wyłącznik W1

PRZEBIEG  DOŚWIADCZENIA
Na chwilę zamykamy wyłącznik W1, po czym go otwieramy. W tym czasie kondensator się 
ładuje. Następnie zamykamy wyłącznik W2 i jednocześnie uruchamiamy stoper. Obserwujemy 
skalę mikroamperomierza i w chwilach, gdy jego wskazówka mija wybrane kreski skali, 
wciśnięciem klawisza zapisujemy międzyczasy.



 ROZŁADOWANIE KONDENSATORA

WYNIKI

ΔI = 2 μA

Tabela przedstawia wyniki czterech serii 
pomiarów.
 Natężenie prądu mierzyliśmy z 
dokładnością:

st
śr
=√( t1−t śr )

2+( t 2−t sr)
2+( t 3−t sr )

2+( t 4−t sr )
2

4⋅( 4−1)
= 0 ,076 s

t1 t2 t3 t4 tśr, s I, µA

0 0 0 0 0 24
1,37 1,03 1,12 1,27 1,2 22
2,04 2,21 2,42 2,33 2,3 20
3,55 3,57 3,67 3,66 3,6 18
4,89 4,94 5,07 5,05 5,0 16
6,60 6,50 6,71 6,55 6,6 14
8,42 8,39 8,46 8,41 8,4 12
10,65 10,41 10,60 10,71 10,6 10
12,08 12,05 12,16 12,25 12,1 9
13,47 13,46 13,69 13,69 13,6 8
15,19 15,26 15,39 15,46 15,3 7
17,13 17,05 17,14 17,20 17,1 6
19,37 19,55 19,57 19,44 19,5 5
21,79 21,77 21,90 21,81 21,8 4
24,37 24,37 24,28 24,80 24,5 3
27,89 28,23 27,74 28,14 28,0 2
35,04 35,19 35,68 35,28 35,3 1

Czasy w każdej serii różnią się, więc 
obliczamy odchylenia standardowe 
czasów średnich. Ich wartości są bardzo 
małe. Poniżej dla przykładu pokazujemy 
wynik obliczeń dla tśr = 1,2 s.
Niepewności pomiaru czasu są zbyt małe, 
żeby były widoczne na wykresie.



 ROZŁADOWANIE KONDENSATORA

Na wykresie zależności natężenia prądu rozładowania kondensatora od czasu dodajemy wykładniczą linię 
trendu. Jest ona dobrze dopasowana do punktów pomiarowych, zatem proces ładowania jest zgodnie z 
teorią wykładniczy.

Zależność natężenia prądu rozładowania 
kondensatora od czasu

y = 25,336e-0,088x
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 ŁADOWANIE KONDENSATORA

zatem napięcie między okładkami kondensatora  jest równe:

Rozwiązaniem tego równania jest funkcja:

Jeżeli okładki kondensatora o pojemności C podłączymy za pośrednictwem opornika o oporze R 
do źródła napięcia stałego o napięciu Uo, to w obwodzie popłynie prąd o natężeniu I, powodując 
ładowanie kondensatora ładunkiem Q. Drugie prawo Kirchhoffa dla tego obwodu przedstawia 
się następująco:

Uo − IR −U C = 0

UC =
Q
C

I =
dQ
dt

Uo − R
dQ
dt

−
Q
C

= 0

gdzie UC jest napięciem między okładkami kondensatora:

a I natężeniem prądu w oporniku:

Równanie Kirchhoffa przyjmuje postać:

Q =Qo (1 − e
− t

RC ) = CU o(1 − e
− t

RC )

U =U o(1 − e
− t

RC )



 

a natężenie prądu w oporniku można wyznaczyć z prawa Ohma:

I =
U
R

=
U 0 −U C

R
=

U0

R
⋅e

− t
RC = I 0⋅e

− t
RC

Napięcie między okładkami kondensatora jest rosnącą funkcją czasu, a natężenie prądu 
ładowania - funkcją malejącą. Obydwie wielkości zmieniają się w czasie wykładniczo.

OPIS  UKŁADU  DOŚWIADCZALNEGO

ŁADOWANIE KONDENSATORA

„Zegar”

Podłączamy kondensator do 
zasilacza prądu stałego. Obwód 
zawiera też wyłącznik, opornik, 
mikroamperomierz i woltomierz, 
mierzący napięcie między okładkami 
kondensatora. Czas mierzymy za 
pomocą programu „Zegar” 
wydawnictwa WSiP, wykorzystując 
jego funkcję „międzyczas”.

- +
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 ŁADOWANIE KONDENSATORA
Woltomierz

Zasilacz
Kondensator

Opornik
Mikroamperomierz

Wyłącznik

PRZEBIEG  DOŚWIADCZENIA
Zamykamy obwód i jednocześnie uruchamiamy stoper. Obserwujemy skalę mikroamperomierza 
i w chwilach, gdy jego wskazówka mija wybrane kreski skali, wciśnięciem klawisza zapisujemy 
międzyczasy. Po zakończeniu pomiarów natężenia prądu ładowania rozładowujemy 
kondensator i przystępujemy do pomiarów napięcia. Wykorzystujemy woltomierz cyfrowy, więc 
stosujemy inny sposób jednoczesnego pomiaru napięcia i czasu. Od momentu zamknięcia 
obwodu czyli rozpoczęcia procesu ładowania kondensatora filmujemy ekran komputera i 
wyświetlacz woltomierza. 



 

WYNIKI
Natężenie prądu 

ładowania kondensatora
Napięcie na kondensatorze 

w czasie ładowania

Czas              
t, s

Napięcie  
U, V

0 0

1,50 1,89

1,90 2,45

2,90 4,09

4,16 5,56

5,31 6,46

6,46 7,70

7,31 8,45

8,21 9,16

9,06 9,82

10,46 11,02

12,02 11,81

13,17 12,53

15,32 13,57

16,77 14,29

19,58 15,20

27,39 17,11

35,15 18,07

45,06 18,71

Czas          
t, s

Natężenie 
prądu          
I, μA

0 40

1,35 36

2,86 32

4,76 28

7,02 24

9,54 20

10,98 18

12,86 16

14,22 14

16,58 12

19,05 10

22,49 8

26,12 6

31,95 4

43,06 2

ŁADOWANIE KONDENSATORA

ΔI = 2 μA

Natężenie prądu ładowania odczytywaliśmy ze 
skali mikroamperomierza analogowego z 
dokładnością: 

Niepewność pomiaru czasu przy odczycie 
natężenia prądu była niewielka.

Napięcie odczytywaliśmy z miernika cyfrowego, 
więc niepewność pomiaru jest do pominięcia.
Każde wskazanie woltomierza nie zmieniało się 
przez pewien czas, dlatego przyjęliśmy 
niepewność pomiaru czasu:

Δt = 0,2 s
chociaż każde następne trwa dłużej niż 
poprzednie i niepewność powinna być rosnąca. 

Wyniki pomiarów czasu z pierwszej części 
eksperymentu odczytujemy z komputera, 
natomiast jednoczesnych odczytów wartości 
napięcia między okładkami kondensatora i czasu 
dokonujemy z nagranego w czasie pomiarów 
filmu.

Zobacz pomiary

https://youtu.be/qT3w-x0UQyo


 ŁADOWANIE KONDENSATORA
Zależność natężenia prądu ładowania kondensatora od czasu

y = 39,079e-0,0705x
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Na wykresie zależności natężenia prądu ładowania kondensatora od czasu dodajemy wykładniczą linię 
trendu. Jest ona dobrze dopasowana do punktów pomiarowych, zatem proces ładowania jest rzeczywiście 
wykładniczy.
Dodatkowo odczytujemy z wykresu wartości czasów, po których natężenie prądu maleje 2, 4 i 8 razy. 
Wynoszą one odpowiednio około 9,5 s, 19,0 s oraz 28,5 s, co zgadza się z przewidywaniem teoretycznym.



 

Zależność napięcia między okładkami kondensatora w czasie 
ładowania od czasu
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U = 20⋅(1 − e− 0 ,0705 t )

ŁADOWANIE KONDENSATORA

Do wykresu zależności napięcia między okładkami kondensatora od czasu dodajemy wykres 
przewidywanej krzywej, do której powinny należeć punkty pomiarowe. Końcowe napięcie to 20 V, a 
wykładnik potęgi odczytujemy z zależności natężenia prądu ładowania od czasu. Krzywa odbiega od 
zaznaczonych punktów, ale bardzo nieznacznie.

U =U o(1 − e
− t

RC ) = 20⋅(1 − e−0,0705 t )



 ŁADOWANIE KONDENSATORA
Sprawdzamy jeszcze, czy początkowe natężenie prądu ładowania jest zgodne z przewidywaniem. Wartość 
oporu opornika jest równa:

C = 30⋅10− 6 F ± 5%

Pozostaje jeszcze sprawdzić zgodność stałej w wykładniku potęgi funkcji wykładniczej z przewidywaną 
wartością. Odczytujemy z kondensatora jego pojemność:

R = 470⋅103 Ω
przy czym na obudowie nie podano jego tolerancji tzn. możliwej maksymalnej różnicy od podanej wartości. 
Początkowe natężenie prądu powinno być równe:

I 0 =
U 0

R
= 20 V
470⋅103 Ω

≈ 42 ,6 μA

Zmierzona początkowa wartość natężenia prądu wynosi:

I zm = ( 40 ± 2) μA
Biorąc pod uwagę, że nie znamy dokładnej wartości oporu, możemy uznać wyniki za zgodne.

Wartość stałej powinna być równa:
1
RC

=
1

470⋅103⋅30⋅10− 6
1
s

= 0 ,0709
1
s

co wobec wartości 0,0705 występującej w równaniu linii trendu oraz tolerancji 5% pojemności kondensatora 
i nieznanej tolerancji oporu możemy uznać za zadowalającą zgodność.



 STYGNIĘCIE

Ciało oddaje otoczeniu ilość ciepła proporcjonalną do różnicy temperatury ciała T i 
otoczenia T0, czyli:

gdzie λ jest stałym współczynnikiem. Odpływ ciepła związany jest ze spadkiem temperatury ciała 
lub spadkiem różnicy temperatur  między ciałem i otoczeniem:  

Wobec tego:

a więc różnica temperatur zanika wykładniczo:

T −T 0= (T max−T 0)⋅e
− λ
mc

t

− dQ
dt

= λ(T−T 0 )

dQ
dt

= mc
d (T − T 0)

dt

d (T − T 0)
dt

= − λ
mc

(T − T 0 )



 

PRZEBIEG  DOŚWIADCZENIA

Zlewka z 
gorącą 
wodą Stoper

Termometr

STYGNIĘCIE

Eksperyment polega na pomiarze temperatury wody w naczyniu w czasie stygnięcia. 
Temperaturę mierzymy termometrem laboratoryjnym, a czas stoperem lub 
zegarkiem. W czasie trwania pomiarów kontrolujemy temperaturę otoczenia. Musi 
ona być stała.

Wykonujemy dwie serie pomiarów 
dla dwóch różnych temperatur 
otoczenia, w naszym przypadku 
180C i 240C. W każdej serii 
zaczynamy pomiary od tej samej 
temperatury wody, u nas 650C.



 

Czas 
stygnięcia, 

min

Temperatura 

wody, oC

Różnica 
temperatury 

wody i 
temperatury 

otoczenia, oC

Temperatura 

otoczenia, oC

0 65 47 18

5 57 39

10 52 34

15 47 29

20 44 26

25 41 23

30 39 21

35 36,5 18,5

40 34,5 16,5

50 31 13

60 28 10

70 25 7

80 23,5 5,5

Czas 
stygnięcia, 

min

Temperatura 

wody, oC

Różnica 
temperatury 

wody i 
temperatury 

otoczenia, oC

Temperatura 

otoczenia, oC

0 65,0 41,0 24

5 59,0 35,0

10 54,0 30,0

15 50,0 26,0

20 46,5 22,5

25 44,0 20,0

30 42,0 18,0

35 39,0 15,0

40 37,5 13,5

50 34,5 10,5

60 32,0 8,0

70 30,0 6,0

80 28,5 4,5

WYNIKI

STYGNIĘCIE

Dla obydwu serii pomiarów wykonujemy wykresy zależności różnicy 
temperatury wody i temperatury otoczenia od czasu. Temperaturę mierzyliśmy 
z dokładnością do 0,5 0C, dlatego niepewność pomiaru różnicy temperatur 
wynosi 10C.



 

Zależność różnicy temperatury wody i temperatury otoczenia 
od czasu

y = 39,727e-0,027x
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Zależność różnicy temperatury wody i temperatury otoczenia od 
czasu

y = 44,931e
-0,0259x
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STYGNIĘCIE
Do obydwu wykresów dodajemy 
wykładnicze linie trendu. Obydwie 
dobrze pasują do punktów 
pomiarowych, co potwierdza 
wykładniczy charakter zależności.
Wartości wykładników różnią się, 
ponieważ tempo spadku temperatury 
od tej samej wartości 650C zależy od 
temperatury otoczenia. 

Temperatura otoczenia 
240C

Temperatura otoczenia 
180C

Zgodnie z przewidywaniem 
temperatura szybciej maleje, 
gdy temperatura otoczenia 
jest niższa, w naszym 
przypadku jest to 180C.



 

Zależność temperatury wody od czasu
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STYGNIĘCIE

W jednym układzie współrzędnych sporządzamy wykresy zależności temperatury 
wody od czasu dla obydwu serii pomiarów. Tutaj wyraźnie widać, że temperatura 
szybciej maleje, gdy otoczenie jest chłodniejsze.



 INNE  PROCESY  WYKŁADNICZE

Przy laminarnym ruchu cieczy na ciało w niej zanurzone działa siła oporu proporcjonalna do 
jego prędkości:

Równanie II zasady dynamiki Newtona wygląda następująco:          

czyli: 

F = − bυ

ma = m⋅dυ
dt

= − bυ

dυ
dt

= − b
m

υ

dlatego prędkość ciała maleje wykładniczo zgodnie z równaniem:

υ = υ0⋅¿ e
− b

m
t

¿

RUCH  W  OŚRODKU  LEPKIM

http://www.motogen.pl/gfx/motogen/pl/
default_aktualnosci/85/1/1/1565740679.jpg



 

Względny spadek natężenia światła I na jednostkę 
przebytej drogi x jest stały i wynosi:

gdzie dodatnia stała α nosi nazwę 
współczynnika absorpcji. Natężenie światła 
zmienia się wykładniczo w zależności od 
przebytej drogi:

Prawo Bouguera (zwane również prawem Lamberta) – prawo dotyczące absorpcji (pochłaniania) 
światła w ośrodku materialnym. Mówi ono, że natężenie światła przechodzącego przez warstwę 
substancji maleje wykładniczo wraz ze wzrostem grubości tej warstwy.

http://www.edupedia.pl/entry_img/fizyczny/a16.jpg

POCHŁANIANIE  PROMIENIOWANIA  ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Podobnie przy przejściu przez materię zachowuje się 
promieniowanie rentgenowskie i gamma, co 
wykorzystuje się w pomiarach grubości np. blach 
stalowych, papieru, ciekłego szkła.

INNE  PROCESY  WYKŁADNICZE



 

Dla zbioru cząstek chaotycznie poruszających się (np. gazu) prawdopodobieństwo P, że jakaś 
cząstka posiada określoną energię E, jest funkcją wykładniczą tej energii: 

Zmiana reakcji układu biologicznego jest proporcjonalna do 
względnej zmiany bodźca. Bodziec B potrzebny do wywołania 
wrażenia W jest więc funkcją wykładniczą:

INNE  PROCESY  WYKŁADNICZE

PRAWO  WEBERA-FECHNERA

ROZKŁAD  MAXWELLA

GAZ  W  POLU  GRAWITACYJNYM

Ciśnienie powietrza w atmosferze maleje z wysokością w 
przybliżeniu wykładniczo:

p = p0⋅¿ e
− kh

¿

http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/klimat/
_0202_sklad/cisnienie.gif



 ZADANIA

W układzie współrzędnych wyrysowano 
trzy wykresy funkcji, na ich podstawie 
określ jej własności

Odpowiedź: Funkcje g, h, f mają takie 
same własności
• D=
• Zw= R
• Miejsce zerowe x=1
• Funkcje są malejące i różnowartościowa 
w całej dziedzinie
• Oś y jest asymptotą pionową wykresów 
funkcji.



 ZADANIA

Oblicz:



 ZADANIA

Wyznacz dziedzinę funkcji 

Odpowiedź: Dziedzina tej funkcji to



 ZADANIA

Ustal monotoniczność funkcji:

 

Odpowiedź: Funkcja jest rosnąca dla                      , ponieważ x 
musi być większy od 0 i 3>1.

Odpowiedź: Funkcja jest malejąca dla                        , ponieważ x 
musi być większy od -4 i 0>0,25>1.



 ZADANIA

Wypisz własności funkcji wykładniczej, 
którą ilustruje wykres:

Odpowiedź:
• D=R
• Zw=
• f(0)=1
• Funkcja nie ma miejsc zerowych
• Funkcja jest rosnąca i różnowartościowa w 
całej dziedzinie
•Oś x jest asymptotą poziomą wykresu funkcji.



 ZADANIA

Zapisz liczby: 52,       , 51,3 w kolejności od największej do najmniejszej.

Odpowiedź:          > 52 > 51,3.

Liczby 52,       , 51,3 są wartościami funkcji f(x)=5x. Funkcja jest 
rosnąca, czyli największą liczbą jest liczba o największym 
wykładniku. Zatem:

          > 52 > 51,3



 ZADANIA

Dana jest funkcja f(x) = 4x. Oblicz, dla jakich argumentów f(x) = 64, a dla jakich f(x) = 0.

I.  f(x) = 4x

    f(x) = 64
    4x = 64
    4x = 43

    x = 3

II. Ponieważ 4x > 0 dla każdego x Є R, zatem równanie 4x = 0 jest 
sprzeczne, funkcja nie przyjmuje wartości równej 0.



 ZADANIA

Sprawdź, czy podane punkty A = (-3, -27) i B = (2, 6) należą do wykresu funkcji f(x) = 
3x .

Odpowiedź: Punkt A należy, natomiast punkt B nie należy do wykresu 
funkcji f(x) = 3x .

I. A = (-3, -27) 
-27 = 3x

-27 = 3-3

-27 = -27
 
II. B = (2, 6)
6 = 3x  
6 = 32

6≠9

 



 ZADANIA

Czas połowicznego rozpadu pewnego pierwiastka wynosi 12 dni. Oblicz, jaki procent 
jąder ulegnie rozpadowi po 36 dniach.

Odpowiedź:  Po 36 dniach rozpadowi ulegnie 87,5% jąder.

Zostanie Ulegnie 
rozpadowi

Czas

100 % 0% 0 dni

50% 50% 12 dni

25 % 75% 24 dni

12,5% 87,5% 36 dni



 ZADANIA
Z 1 000 000 promieniotwórczych jąder pewnego pierwiastka zostało po 25 godzinach 
31250 jąder. Oblicz czas połowicznego rozpadu.

Odpowiedź: Czas połowicznego rozpadu wynosi 5 godzin.

Zostanie Ulegnie 
rozpadowi

Ilość 
rozpadów

1 000 000 0 0 

500 000 500 000 1

250 000 750 000 2

125 000 875 000 3

62 500 937 500 4

31 250 968 750 5



 ZADANIA

Odpowiedź: Wzór tej funkcji to: 
natomiast szukana temperatura wynosi:          
  

Długość pręta żelaznego L przy podgrzewaniu zwiększa się  według prawa:

gdzie T jest temperaturą. Wyznaczyć funkcję wyrażającą długość L w zależności od 
temperatury, jeżeli dla T = 0, L = 10. Obliczyć temperaturę, przy której długość pręta wzrośnie 
o 1%.



 GALERIA



 GALERIA



 GALERIA



 GALERIA



 GALERIA



 GALERIA



 GALERIA



 GALERIA

MENU
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