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O młodym chłopaku, co zahuśtał światem 
Współczesne życie jest praktycznie niewyobrażalne bez 

zegarów i zegarków. Oczywiście, pewnego dnia każdy z nas zadał 
sobie pytanie, jak działa stary budzik. A może nawet próbowaliśmy 
rozmontować i naprawić jakiś zegarek. Tak wiele małych śrubek, 
kół zębatych i sprężynek w środku. Zdejmij te nakrętki i proszę, 
siedzisz sam jeden nad stosem drobnych części... Która z nich 
jest najważniejsza?

Na początku XVI wieku ślusarz z Norymbergi, Peter Henlein, 
stworzył zegarek z mechanizmem przekładni i sprężyną. Było to 
bardzo proste urządzenie, a jego dokładność pozostawiała wiele 
do życzenia: zegarek pracował szybko lub wolno w zależności od 
wielu czynników, z których pierwszym była sprężystość i napięcie 
zębatki. Zegarek nie posiadał wychwytu, «serca» klasycznego 
zegarka.

Dwa wielkie umysły XVII wieku poświęciły zegarowi swoje 
życie, Galileo Galilei i Christiaan Huygens.

Galileo Galilei
Urodzony 15 lutego 1564 r. w Pizie, w Księstwie Florencji.
Galileo Galilei był włoskim fizykiem, inżynierem, astronomem, 

filozofem i matematykiem, który miał nieoceniony wpływ na 
rozwój wielu dyscyplin naukowych. Jako pierwszy użył teleskopu 
do obserwacji ciał niebieskich i dokonał szeregu ważnych 
odkryć astronomicznych. Galileusz stał się założycielem fizyki 
eksperymentalnej. Jego eksperymenty obaliły arystotelesowski 
pogląd geocentryczny na Ziemię i stworzyły podstawy klasycznej 
mechaniki.

Christiaan Huygens
Urodzony 14 kwietnia 1629 r. w Hadze, w Republice Niderlandów.
Christiaan Huygens był holenderskim inżynierem, fizykiem, 

matematykiem, astronomem i wynalazcą. Został pierwszym 
zagranicznym stypendystą The Royal Society of London, a także 
członkiem Francuskiej Akademii Nauk, którą później kierował. 
Huygens jest jednym z ojców mechaniki teoretycznej i teorii 
prawdopodobieństwa.

Peter Henlein
Urodzony w 1479 roku w Norymber-
dze, w Niemczech.
Wynalazca pierwszego zegarka na 
świecie.

Wstęp§1
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Wszystko zaczęło się od wahadła. 
Uważa się, że zostało ono wynalezione 
w Pizie. 
W 1584 roku, jako student medycyny, 

dz i ew i ę t nas to l e t n i  Ga l i l eus z  mus ia ł 
uczestniczyć w nabożeństwach w katedrze w Pizie. 

L e g e n d a  m ó w i ,  że  p e w n e g o  d n i a 
rozpraszał go ciekawy fenomen: masywne 
żyrandole z brązu przymocowane do sufitu 
budynku długimi łańcuchami, kołysały się, 
popychane przez wiatr, a każde z drgań trwało 
tyle samo, podczas gdy amplituda* stawała się 
coraz mniejsza. 

W tamtym czasie nie istniał y żadne 
dokładne urządzenia do pomiaru czasu. Ale 
młody człowiek znalazł sposób: mierzył czas 
oscylacji w stosunku do własnego rytmu serca. 
Licząc liczbę uderzeń serca, eksperymentator 
doszedł do wniosku, że podczas gdy drgania 
były zbliżone do siebie i  ich amplituda 
wzrastała, czas każdego drgania pozostał 
dokładnie taki sam. 

Wracając do domu, Galileusz kontynuował 
swój eksperyment. Zrobił huśtawkę z różnych 
przedmiotów: z klucza do drzwi, kamyków na 
sznurku, pustego atramentownika, wszystkiego, 
co mógł znaleźć, aby symulować oscylacje 
żyrandola. Rezultatem jego wstępnych badań 
było bardzo proste wahadło: mały grot na 
sznurku. Odciągnięty na bok i puszczony, grot 
wahałby się przez długi czas. 

Zainspirowany, wynalazca natychmiast 
zadał sobie pytanie: w jaki sposób długość 
liny i waga grota wpływają na łączny czas oscylacji wahadła? Po wydłużeniu liny zorientował się, że oscylacje 
te spowalniają. Częstotliwość oscylacji wahadełka o długości 100 cm wynosiła około 2 sekund. Zwiększona 
czterokrotnie do 400 cm, częstotliwość oscylacji wzrosła do 4 sekund. W ten sposób czterokrotnie dłuższa lina 
spowodowała, że wahadło kołysze się dwa razy dłużej. Po wydłużeniu czasu dziewięciokrotnego, częstotliwość 
oscylacji wzrosła trzykrotnie. Jednocześnie długość amplitudy nie miała żadnego wpływu na wyniki eksperymentu. 

Kiedy Galilei eksperymentował z wpływem wagi grota na częstotliwość oscylacji, otrzymał najbardziej 
niespodziewany wynik. Ciężki metalowy grot i lekki korek oscylowały w idealnym współbrzmieniu. Okazało 
się, że waga grota nie ma wpływu na częstotliwość oscylacji. 

Badania te doprowadziły wynalazcę do wniosku, że wahnięcie wahadła zawsze zajmuje tyle samo czasu, 
niezależnie od amplitudy jaka stała się znana jako pierwsze prawo wahadła. 

* Amplituda - dla mechanicznych oscylacji ciała - jest maksymalną wartością odchylenia od pozycji równowagi.
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§2 Tło historyczne

Galileusz założył, że jego pomysł może być użyteczny dla lekarzy, którzy sprawdzają puls pacjentów. Podłączył 
on wahadło do prostego licznika i zbudował urządzenie, które nazwał «Pulsilogium».

Jego pomiar czasu nadal opierał się na jego 
własnym pulsie. 
Możemy tylko się domyślać, że genialny naukowiec 

planował użyć wahadła do stworzenia dokładnego zegara. 
Niestety, nie wrócił do tego pomysłu, dopóki nie miał 
ponad 70 lat i nie stracił wzroku. 

Zgodnie z teoriami ojca, syn Galileusza Vincenzo 
wraz z uczennicą geniusza Viviani naszkicowali mechanizm 
zegara. Podczas gdy nie wiadomo, czy zbudowali prawdziwe 
urządzenie, mechanizm zegarowy stworzony później 
opierał się na tym samym wstępnym projekcie.

Do swego mechanizmu wychwytowego Galileusz 
użył koła zębatego i pary zakrzywionych zapadek 
połączonych z wahadłem. Gdy wahadło się kołysze, 
jedna zapadka unosi się z dala od sworzni, pozwalając na 
obracanie się koła do momentu «złapania» przez drugą 
zapadkę. W miarę jak zapadka zostaje złapana, nadaje ona 
niewielki impuls wahadłu, który utrzymuje je w ruchu.

Rysunek zegara wahadłowego Galileo,  
który zawiera mechanizm wychwytowy  

(wykonany w przybliżeniu w 1637 r.).

«Pulsilogium»

§2 Tło historyczne
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§2 Tło historyczne

Wielki i wspaniały  
Zegar Mechaniczny!
W 1657 roku Christiaan Huygens wydał 

pracę opisującą jego ostatni wynalazek - 
zegar z wahadłem. Zegary Huygensa były 
precyzyjne i w ciągu następnych 40 lat naukowiec 
wielokrotnie powracał do swoich wynalazków, aby 
je jeszcze bardziej udoskonalić i dowiedzieć się 
więcej o właściwościach wahadła. 

Huygens użył w swoim zegarze mechanizmu 
typu wrzeciona, który nie był tak uniwersalny jak 
ten sugerowany przez Galileo. W szczególności, 
mógł on pracować tylko z wahadłem o dużej 
amplitudzie oscylacyjnej.

Stabilne tempo pracy zegara z dużą amplitudą 
oscylacyjną wymaganą w mechanizmie typu 
wrzeciono było praktycznie nieosiągalne. Musiał 
istnieć sposób na zmniejszenie amplitudy. Sposób 
ten przybrał formę kotwicowego mechanizmu 
wychwytowego.

Stary zegar  
z kotwicowym mechanizmem wychwytowym

Kotwicowy mechanizm wychwytowy (widok z boku)
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§2 Tło historyczne

Kotwica pozwala na obrócenie koła wychwytowego 
tylko o jeden trybik na każde ½ okresu wahadła. А - ko-
twica wahadłowa przed zablokowaniem koła wychwyto-
wego i wykonaniem kroku z jednym zębem. B - kotwica 
wahadłowa po zwolnieniu koła wychwytowego i wyko-
naniu kroku z jednym zębem). 

W 1671 roku, angielski zegarmistrz William Clement 
wykonał pierwszy zegar z kotwicą wychwytową, 
kwestionując pierwszeństwo wynalazku Hooke’a.

Mechanizm wychwytowy  
Koło wychwytowe jest przymocowane do zębatki 

cylindrowej z łańcuchem nad nią. Kotwica, lekko 
zakrzywiony detal przymocowany do górnej części 
wahadła, ma na każdym z jej ramion po dwa zęby 
zwane paletami. Kołysząc się wraz z wahadłem, kotwa 
na przemian łapie i uwalnia ząb koła wychwytowego 
wraz z paletami. Uważa się, że zasługa wynalezienia 
kotwicy wychwytowej należy do Roberta Hooke’a i jest 
datowana na 1670 rok.

А

В

Kotwicowy mechanizm wychwytowy  
(widok z przodu)

Kotwica

Koło 
wychwytowe
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§2 Tło historyczne

Później, w 1715 roku, inny angielski wynalazca, zegarmistrz i geofizyk George Graham, udoskonalił mechanizm 
wychwytowy, aby uczynić go o wiele bardziej dokładnym, do 0,1 sekundy. Mechanizm Grahama był używany przez 
prawie 200 lat, aż do 1890 roku.

Oczywiście George Graham nie był ostatnim wynalazcą, który miał pomysły na to, jak sprawić, by zegary były 
dokładniejsze i wydajniejsze - wielu zegarmistrzów sugerowało swoje podejście do zasadniczego mechanizmu. W historii 
zegarmistrzostwa wynaleziono ponad 200 kotwicowych mechanizmów wychwytowych. 

W XIX wieku po raz pierwszy pojawił się zegarek elektryczny. Wahadło w tego typu mechanizmie było sterowane 
za pomocą tablicy elektrycznej. W połowie XX wieku wprowadzono zegarek kwarcowy. Wykorzystuje on elektroniczny 
oscylator, który tworzy sygnał o bardzo precyzyjnej częstotliwości i jest regulowany przez kryształ kwarcowy.

Dzisiaj, mechaniczny zegar wahadłowy nie może konkurować z elektronicznymi zegarkami. Wciąż pozostają 
one cenne ze względów estetycznych, a ich historia jest ważnym etapem rozwoju myśli naukowej, która będzie 
inspirować kolejne pokolenia.
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Metronom (grecki μέτρον «pomiar» + νέμω «prowadzę») to urządzenie zliczające 
regularne interwały z kliknięciami lub innymi dźwiękami.Głównie, jest on używany 
przez muzyków do ćwiczenia gry do stałego tempa.  W ostatnich latach używano go 
również podczas koncertów: na przykład do synchronizacji nagranych wcześniej 
podkładów i instrumentów elektronicznych.

«Chronometry muzyczne» weszły do użytku pod koniec XVII wieku. 
Najwygodniejszym był metronom stworzony na początku XIX wieku przez 
niemieckiego wynalazcę, inżyniera i showmana Johanna Nepomuka Maelzela. 
Uważa się, że druga część VIII Symfonii Ludwiga van Beethovena była 
uczuciową parodią Metronomu Maelzela.

Zazwyczaj metronom ma korpus w kształcie piramidy, z jednym z boków 
ustawionym tak, aby pomieścić wahadło z grotem. Położenie grota na 
wahadle wpływa na częstotliwość kliknięć metronomu. Im wyżej grot 
jest osadzony, tym częstotliwość jego kliknięć jest mniejsza i na odwrót. 
Skala na powierzchni metronomu wskazuje częstotliwość kliknięć.

Obecnie, wraz z metronomami mechanicznymi, stosujemy 
metronomy elektroniczne. Te późniejsze są często łączone w jednym 
korpusie z tunerami.

Metronom może być również wykorzystywany do ćwiczeń 
fizycznych w czasie, eksperymentów naukowych, a nawet 
jako instrument muzyczny - jak w Poème Symphonique dla 
100 metronomów György’ego Ligetiego czy w Dead Souls 
2  Alfreda Schnittke.

Ko ł y s k a  N ew t o n a  to  m e c hani c zny 
s y s t e m  n a z w a n y  n a  c z e ś ć  I s a a c a 
Newtona, który demonstruje zachowanie 
pędu i energii oraz transformację energii 
kinetycznej w potencjał i z powrotem. Przy 
braku przeciwstawnej siły (napięcia) system ten 
mógłby działać wiecznie, ale w rzeczywistości 
jest to niemożliwe.

Metronom mechaniczny

O mechanizmie  
i zakresie jego zastosowania§3
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§3 Что это за механизм и где применяется

Wahadło sekundowe to wahadło, które drga w ciągu 2 sekund: jedna sekunda 
dla wahnięcia w jednym kierunku i jedna sekunda dla wahnięcia zwrotnego. 
Częstotliwość drgań wynosi ½ herców*.  

Ciężar jest zawieszony na przegubie i swobodnie się odchyla. Po przemieszczeniu z pozycji 
równowagi wahadło jest poddawane działaniu grawitacji, rozciągania i siły sprężystości. 

Po puszczeniu, siła przywracająca w połączeniu z masą wahadła powoduje jego 
drgania wokół pozycji równowagi, kołysanie się w przód i w tył.

Czas dla jednego pełnego cyklu, wahnięcia w lewo i w prawo, jest nazywany okresem. 

Okres ten zależy od długości wahadła, a także w pewnym stopniu od położenia 
ciężaru (momentu bezwładności względem środka ciężkości) i amplitudy ( wychylenia).

Zegary mechaniczne to zegary wykorzystujące mechanizm wahadłowy do 
pomiaru czasu. Są one napędzane przez ciężary, sprężyny lub elektryczne źródło 
energii. Do pomiaru czasu wykorzystują one bezwładność układu oscylacyjnego - 
wahadełkowego, zwykłego lub sprężynowego, jaki wykorzystuje sprężynę spiralną 
jako regulator balansu (+/-). 1 sekunda

1 m
etr (3,28084 stopy)

* częstotliwość 1 Hz oznacza jedną drganie na sekundę

§3 Что это за механизм и где применяется
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Terminy i pojęcia 
Drgania są rodzajem ruchu w regularnych odstępach czasu. 

Drgania mogą być mechaniczne, elektromagnetyczne, chemiczne, 
termodynamiczne, itp. Występują w wielu różnych dyscyplinach naukowych, 
mają wiele wspólnego i wyprowadzane są przez te same równania.

Aby dany obiekt mógł drgać, musi on zostać przemieszczony z pozycji 
równowagi. 

Spójrzmy na główne rodzaje drgań: 
Drgania wymuszone to oscylacje podtrzymywane przez zewnętrzną 
siłę okresową, która kompensuje straty energii w układzie na skutek 
naprężeń. Okresowa siła zewnętrzna nazywana jest siłą «napędową».

Kot sprawia, że wahadło «drga»

Amplituda

Trajektoria 
grota Pozycja 

równowagi

Masywny 
grot

Grawitacja

Fizyka i mechanika objaśniona  
w modelu STEM “Wahadło”.§4
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§4 Fizyka i mechanika objaśniona w modelu STEM “Wahadło”.

Drgania swobodne to oscylacje obiektu nie znajdujące się pod żadnym zewnętrznym wpływem poza impulsem 
jaki zainicjował ruch.

Wyciszone drgania to drgania, które w końcu wytracają energię, a ich amplituda stopniowo się kurczy. Tłumienie 
swobodnych oscylacji mechanicznych odbywa się przy malejącej energii mechanicznej spowodowanej siłą 
oporu i napięciem.

Gdzie: 
А- amplituda drgań. 
T- okres drgań
t- oś czasu
хo- wartość amplituda

Poprzez naciągnięcie żyły,  
dysk wahadłowy gromadzi energię.

Odchylając się, kula gromadzi energię

Е*

*E - skumulowana energia

§4 Fizyka i mechanika objaśniona w modelu STEM 
“Wahadło”.
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§4 Fizyka i mechanika objaśniona w modelu STEM “Wahadło”.

Drgania samoczynne zachodzą bez użycia siły 
zewnętrznej, ale dzięki własnej zdolności układu do 
generowania i regulowania energii napływającej ze 
stałego źródła.

Układ samodrgający składa się z trzech głównych 
elementów: siły oscylacyjnej, źródła energii oraz 
urządzenia sprzęgającego pomiędzy układem a źródłem. 
Układem samodrgającym może być dowolny układ 
mechaniczny, który może wytwarzać tłumione drgania 
własne (np. wahadło zegara ściennego).

Model, który złożyłeś należy do systemów 
samodrgających

Ten typ systemu może być zasilany energią sprężyny 
lub energią potencjalną ciężaru pod wpływem siły 
grawitacji.

W naszym przypadku jest to energia rozciągniętej 
gumki. 

Drgania te charakteryzują się następującymi 
terminami i pojęciami: 
Jedna pełne drganie wykonuje się, gdy oscylujące 

ciało powróci do pozycji wyjściowej i rozpocznie nową 
oscylację w tym samym kierunku. Ruchy oscylacyjne 
są powtarzalne i mają następujące cechy:

1.  Okres drgań
2.  Częstotliwość

Okres drgań jest to czas w którym oscylujący obiekt wykonuje jedną pełne drganie
Okres drgań jest oznaczony jako «T» i mierzy w sekundach...
Można go obliczyć jako 

t
N

=T

Gdzie: 
t — to czas, w którym ruch trwał
N — to liczba drgań 

Częstotliwość oscylacji to liczba pełnych drgań w jednej sekundzie. 
Częstotliwość jest mierzona w hercach (Hz) i oznaczana jest grecką literą ν.
Częstotliwość można obliczyć za pomocą poniższego równania:

N
t

=ν

Gdzie: 
N —liczba drgań
t — to czas, w którym trwał ten ruch
Hz to jedno drganie na sekundę. Puls ludzkiego serca średnio, ma około tej samej częstotliwości. 
Słowo «herz» w języku niemieckim oznacza «serce».

Okres i częstotliwość oscylacji są odwrotnie powiązane:
1
ν=T

Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska słynnego niemieckiego fizyka Heinricha Hertza (1857 - 1894).
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§4 Fizyka i mechanika objaśniona w modelu STEM “Wahadło”.

Główne rodzaje energii występujące w drganiach: 
Amplituda - A - oscylacje wielkościowe, największe przemieszczenie oscylującego obiektu z pozycji równowagi. 
Patrz rysunek poniżej - « Zachowanie energii w Wahadle».

Energia – E -  energia jest jedną z głównych cech materii. Jest ona miarą jej ruchu, jak również jej zdolności do 
wytwarzania pracy.

Ciało w każdym stanie może posiadać kilka rodzajów energii, w tym cieplną, mechaniczną, elektryczną, chemiczną, 
jądrową, a także energię potencjalną różnych pól fizycznych (grawitacyjną, magnetyczną lub elektryczną).  Suma 
wszystkich rodzajów energii, jakie posiada ciało, jest jego energią całkowitą.

Energia kinetyczna– Е(k) – to energia poruszającego się obiektu. Dla obiektu w stanie spoczynku energia 
kinetyczna jest równa zeru. 
Energia kinetyczna (KE) obiektu zależy od masy obiektu (m) i jego prędkości (υ).

Energia potencjalna – Е(p) – to energia występująca w danym obiekcie w związku z jego położeniem względem 
innych obiektów lub części tego samego obiektu. Oznacza to, że np. obiekt spadający z pewnego punktu na 
ziemię jest w stanie wykonać daną pracę.
Energia potencjalna zależy od wysokości, z której obiekt spada w stosunku do płaszczyzny, do której spada.

Energia mechaniczna to suma energii potencjalnej i kinetycznej.

Е=Е(k)+ Е(р)

Zachowanie energii w ruchu oscylacyjnym 
Drgania wahadła powstają w wyniku impulsu początkowego: energii mechanicznej przyjmowanej przez 

przemieszczenie ciężaru zawieszonego w przegubie z jego pozycji równowagi.
W trakcie drgania, 
• Jego energia potencjalna jest maksymalna, gdy energia kinetyczna (prędkość) jest równa zeru. 
• maksymalna prędkość i energia kinetyczna wahadła pojawia się, gdy przechodzi ono przez swój punkt równowagi
Kiedy ciężar przemieszcza się z pozycji równowagi do punktu maksymalnego przemieszczenia (punkty C i B), 

energia kinetyczna zamienia się w energię potencjalną. Kiedy ciężar zostaje zwolniony i dąży do powrotu do pozycji 
równowagi, energia potencjalna zamienia się z powrotem w energię kinetyczną.

«Преобразование энергии в маятнике».

Przesunięcie (х ) – przemieszczenie drgającego obiektu z pozycji równowagi w danym przedziale czasu [m]. 

хх

Highest Point of SwingHighest Point of Swing

Extreme  
Position

Extreme  
Position

Center Position (Equilibrium Position)

Maximum Potential Energy  
(No Kinetic Energy)

Maximum Potential Energy  
(No Kinetic Energy)Maximum  

Kinetic Energy

Point of Suspension



14

Zdjęcie 4. Zegar z wahadłem

ZASADY DZIAŁANIA
D o b r y m  p r z y k ł a d e m  s y s t e m u 

samodrgającego jest kotwicowy mechanizm 
wychwytowy (Fot. kotwicowy mechanizm 
wychwytowy w wahadle).

Koło wychwytowe z zębatkami skośnymi 
(A) jest przymocowane do koła zębatego (B), 
które przenosi impulsy z gumki (C). Górna 
część wahadła jest wykonana w formie 
kotwicy (D).

Zegary ścienne, zegar twojego dziadka lub 
zegarek naręczny używają wagi jako źródła 
energii. Zegarek ręczny lub kieszonkowy może 
używać sprężyny do włączania balansowania 
koła (E) przymocowanego do sprężyny 
spiralnej zamiast wahadła. Koło balansujące 
wytwarza drgania obrotowe wokół swojej osi 
promieniowej.

Układem oscylującym w zegarze lub zegarku 
jest wahadło lub koło balansujące. Źródłem 
zasilania jest ciężar lub sprężyna. Kotwica 
zazębiająca się z kołem wychwytowym 
d z i a ł a  j a ko  u r z ą d ze n i e  s p r zę że n i a 
zwrotnego. Umożliwia ono obrót koła 
wychwytowego o jeden trybik w półokresie.

Sprzężenie zwrotne jest wytwarzane przez 
zazębienie się kotwicy z kołem wychwytowym

Pozwala to na obrócenie koła wychwy-
towego o jeden trybik w półokresie. W każ-
dym z półokresów drgania wahadła, trybik 
koła wychwytowego popycha kotwicę w tym 
samym kierunku, jednocześnie przekazując 
pewien impuls energetyczny wyrównujący 
straty energii naprężenia. Stąd energia poten-
cjalna ciężaru lub sprężyny, stopniowo w ma-
łych impulsach, przenosi się na wahadło.

Mechaniczne systemy samodrgające są 
szeroko stosowane i znajdują zastosowanie 
praktycznie wszędzie w naszym codziennym 
życiu. Przykładów jest wiele: turbiny parowe, 
silniki spalinowe, elektryczne dzwonki do 
drzwi, struny instrumentów muzycznych, 
jak również instrumenty dęte, a także nasze 
struny głosowe, podczas rozmowy lub śpiewu.

C

B

A

D

E

F

Plan techniczny  
i zasady działania§5

Kotwicowy mechanizm wychwytowe z wahadłem



§5 Plan techniczny i zasady działania
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§5 Plan techniczny i zasady działania

CIEKAWOSTKI

Drgania są jednym z najczęstszych procesów w przy-
rodzie i technologii.

Występują w ruchach skrzydeł motyli i ptaków, wy-
sokich budynków i przewodów wysokiego napięcia 
na wietrze, wahadle zegara i zawieszenia samocho-
dów, poziomie wody w rzece, a także w temperaturze 
ludzkiego ciała podczas walki z infekcjami. 

Nawet nasze codzienne dojazdy do pracy i domu 
mieszczą się w definicji oscylacji jako procesu 
powtarzającego się w równych przedziałach czasu.
 
Specjalna gałąź fizyki «Teoria oscylacji» bada te 
zjawiska. Wiedza ta jest absolutnie niezbędna dla osób 
zajmujących się przemysłem lotniczym i stoczniowym, 
twórców urządzeń przemysłowych i transportowych, 
producentów urządzeń radiowych i akustycznych.

Trzęsienia ziemi, przypływy i od-
pływy, rytm pracy serca, fazy snu, 
zmieniające się pory roku i wiele 
innych. 

Dźwięk to drgania gęstości powietrza i ciśnienia, 
fale radiowe to okresowe zmiany natężenia pola 
elektrycznego i magnetycznego.  Światło widzialne 
jest również rodzajem drgań elektromagnetycznych, 
ale o różnej długości fali i częstotliwości. 
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Przeprowadź własne badania laboratoryjne i sprawdź, jak okres i częstotliwość 
wahadła zależy od pozycji wagi. 

Dowiedz się, jaka jest amplituda.  Zmierz ją a także częstotliwość i okres drgania 
wahadła. Określ Zależność okresu drgań od pozycji ciężaru. 

Cele: zbadanie, w jaki sposób okres zależy od pozycji wagi. Nauczenie się 
obliczania amplitudy przy użyciu różnych wzorów. Rozwijanie logiki, umiejętności 
naukowych i myślenia przestrzennego.

Wyposażenie: Wahadło, stoper, zeszyt i ołówek. 
Teoretyczne tło eksperymentu:
Złóż wahadło i ustaw je na płaskiej powierzchni. Ustaw wahadło w pozycji 

równowagi. Zmierz czas i policz liczbę drgań. Aby zapewnić precyzyjność w trakcie  
eksperymentu, powtórz swoje obliczenia kilka razy. Znajdź średni czas tc. Okres 
oscylacji można znaleźć za pomocą poniższego wzoru: 

tc

N
=Tc (1)

Przygotowanie eksperymentu:
Ustaw Wahadło na płaskiej powierzchni. Ustal położenie ciężaru. Ustawiamy gumkę w pozycji «min», obciążnik 

wahadłowy (grot) ustawiamy w pozycji dolnej (jeśli chcesz, możesz włożyć monetę do grota wahadła).

ZADANIA
Zadanie 1. Znalezienie okresu drgań.

1. Przesuń wahadło z pozycji równowagi o 2-3 cm. Zwróć uwagę, ile czasu zajmuje 
wahadłu wykonanie 10 pełnych oscylacji. 

2. Powtórz swój eksperyment 2-3 razy przy tych samych ustawieniach.
3. Oblicz średni czas potrzebny wahadłu na wykonanie 10 pełnych oscylacji.

t1 + t2 + t3

3
=Tc

4. Użyj wzoru (1), aby znaleźć okres, którego używa wahadło.

Zadanie 2. Określenie, w jaki sposób pozycja ciężaru wpływa na częstotliwość.
1. Wybierz jedną z pozycji i zakotwicz w niej ciężar. Obliczyć liczbę pełnych 

oscylacji w ciągu 10 sekund.
2. Oblicz częstotliwość za pomocą poniższego wzoru:

N
t

=ν

3. Powtórzyć eksperyment kilkakrotnie zmieniając położenie ciężarka za każdym razem.
4. Porównaj swoje wyniki.

Собранный маятник 

Zadania praktyczne§6
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§6 Лабораторные занятия

Zadanie 3. Repeat the experiment described in Task 2 changing the weight of the bob.
Powtórz eksperyment opisany w zadaniu 2, zmieniając masę grota.

Model Wahadła jest modelem kotwicowego mechanizmu wychwytowego. Amplituda wahadła jest 
stała i nie zależy od naciągu gumy ani od położenia ciężaru. Zmienia się tylko częstotliwość i okres.

Zadanie 4  Znajdź amplitudę i okres na wykresie na zdjęciu.
ВаWybierz prawidłowe odpowiedzi spośród następujących: 

 � 1. 10 сm
 � 2. 20 сm
 � 3. 40 сm
 � 4. 2 s
 � 5. 4 s 
 � 6. 6 s
 � 7. 8 s
 � 8. 10 s

Zadanie 5. W jaki sposób zmienia się okres działania wahadła 
uruchamianego sprężyną przy czterokrotnym wzroście wagi?
Wybierz prawidłowe odpowiedzi spośród poniższych: 

 � 1. Wzrośnie 2 razy 
 � 2. Zmniejszy się 2 razy
 � 3. Wzrośnie 4 razy
 � 4. Zmniejszy się 4 razy
 � 5. Wzrośnie 16 razy.
 � 6. Zmniejszy się 16 razy

Zadanie 6. W którym momencie energia potencjalna 
wahadła jest najwyższa?
Wybierz prawidłowe odpowiedzi spośród następujących:  

 � 1. AC
 � 2. AB
 � 3. ABC
 � 4. BC

WNIOSKI:
Podczas eksperymentu nauczyliśmy się mierzyć amplitudę, okres i częstotliwość oscylacji wahadła.
Ustalono, co następuje:
- okres i częstotliwość nie zależą od amplitudy.
- okres i częstotliwość nie zależą od masy grota.
- okres i częstotliwość zależą od położenia grota. 

B

A
C

§6 Лабораторные занятия
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§6 Лабораторные занятия

Test
1. Oscylacje wahadła są powodowane przez...

 � а) grawitację i siłę sprężystości
 � b) siły rozciągające i oporowe
 � c) grawitację i napięcie.

2. Aby zapewnić konwergencję oscylacji minimalną wartość musi mieć:
 � а) naprężenie
 � b) grawitacja
 � c) siła sprężystości

3. W punkcie równowagi wahadła, które z poniższych osiąga maksymalną wartość?:
 � а) prędkość
 � b) amplituda
 � c) masa

4. Przyczyną konwergencji oscylacji jest:
 � а) naprężenie
 � b) grawitacja
 � c) natężenie prądu

5. Maksymalne odchylenie od punktu równowagi nazywane jest...
 � а) amplitudą
 � b) okresem
 � c) częstotliwością oscylacji

6. W którym momencie energia potencjalna wahadła jest maksymalna?
 � а) w punkcie maksymalnego wychylenia
 � b) w punkcie równowagi
 � c) jest równa w każdym punkcie

7.  Czas, w którym wahadło wykonuje jedną pełną drganie nazywany jest:
 � а) okresem
 � b) częstotliwością
 � c) amplitudą

8. Fale mechaniczne są...
 � а) oscylacjami w ośrodku liniowym
 � b) drganiami wahadła
 � c) powtarzalnym procesem

9. Okres oscylacji wahadła zależy od...
 � а) długości wahadła
 � b) wagi ciężaru
 � c) częstotliwość drgań

10. Kto pierwszy eksperymentował z wahadłem?
 � а) Galileo Galilei 
 � b) Christiaan Huygens
 � c) Isaac Newton

Gratulacje! Udało Ci się! 
Dziękujemy za udział w tej przygodzie, mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście i nauczyliście się tego i owego!


