
1  

I PRACOWNIA FIZYCZNA, INSTYTUT FIZYKI UMK, TORUŃ 
 

Instrukcja do ćwiczenia nr 14 
*
 

 

BADANIE DRGAŃ WAHADŁA SPRĘŻYNOWEGO 

 
 

 

1. Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia
 
jest przypomnienie podstawowych praw ruchu drgającego, sprawdzenie 

prawa izochronizmu drgań wahadła sprężynowego oraz wyznaczenie nieznanej masy na 

podstawie znajomości okresu drgań. 

 

2. Zagadnienia do przygotowania 

 pojęcie i wielkości opisujące drgania harmoniczne 

 przykłady drgań harmonicznych 

 pojęcie izochronizmu drgań 

 

3. Aparatura 

W doświadczeniu używamy aparatury przedstawionej na rys. 1: 
 

 

 
Rys. 1. Aparatura do badania drgań wahadła sprężynowego 

 

Wahadło sprężynowe składa się ze sprężyny zawieszonej na stojaku z zamocowaną szalką, 

na której umieszczane są ciężarki, których masa wpływa na okres drgań wywołanych 

odkształceniem sprężyny. 
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4. Przebieg ćwiczenia 

4.1.   Sprawdzenie zjawiska izochronizmu 

 Nałożyć dowolny ciężarek na szalkę. Odciągnąć o około 3 cm i puścić swobodnie. 

 Zmierzyć początkową amplitudę drgań AI. 

 Trzykrotnie zmierzyć czas 100 pełnych drgań wahadła tI  w celu wyznaczenia ich okresu TI. 

Uwaga: Pomiar przeprowadzić w następujący sposób - z chwilą, gdy wahadło przechodzi przez 

najniższe położenie uruchomić stoper i zacząć liczyć od zera. Każde następne 

osiągnięcie najniższego punktu przez szalkę liczyć kolejno jako 1,2,3,... 
 

 Zmierzyć końcową amplitudę drgań A2. W opracowaniu wyników jako efektywną 

amplitudę przyjąć: 
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 Wykonać takie same pomiary dla zwiększonej dwukrotnie amplitudy początkowej w celu 

wyznaczenia efektywnej amplitudy AII  oraz odpowiadającego jej okresu drgań TII.  

 

4.2. Wykorzystanie wahadła sprężynowego do wyznaczania masy 
 

 Wyznaczyć masę sprężyny ms i masę szalki msz  oraz masy ciężarków. 

 Na szalce stopniowo umieszczać coraz większy ciężar notując dla każdego obciążenia jego 

masę mi oraz wydłużenie sprężyny Xi. 

 Pomiar powtórzyć dla malejących obciążeń.  

 Kładąc na szalce kolejno obciążenia o masach mi zmierzyć jak w punkcie 4.1 czas 

100 pełnych drgań wahadła w celu wyznaczenia okresów Ti. 

 Położyć na szalce nieznane obciążenie testowe (oznaczenie masy: mx). Zmierzyć czas 100 
drgań wahadła w celu wyznaczenia ich okresu Tx przy tym obciążeniu.  

 Zważyć obciążenie testowe. 
 

5. Opracowanie wyników 

5.1. Izochronizm drgań wahadła 

Wyznaczyć wartości efektywnych amplitud drgań wahadła AI i AII oraz odpowiadające im 

okresy drgań wahadła TI i TII wraz z niepewnościami pomiarowymi. Porównać okresy 

i przedyskutować otrzymane wyniki. 

5.2. Charakterystyka wahadła sprężynowego i wyznaczenie masy nieznanego ciężarka 

 Obliczyć średnie wydłużenie wahadła dla każdego obciążenia. 

 Wykreślić zależność wydłużenia wahadła od obciążenia. Metodą najmniejszych kwadratów 

obliczyć stałą sprężystości k sprężyny przy założeniu zachowania prawa Hooke’a. 

 Ze wzoru 
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wyliczyć przewidywane okresy drgań, porównać Ti z iT i przedyskutować wyniki. 
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 Wykreślić zależność kwadratu okresu drgań wahadła od masy na podstawie zmierzonych 
i przewidywanych okresów drgań. 

 Na podstawie wykresu wyznaczyć masę testową m’x  i porównać z wynikiem ważenia. 

Uwaga:  wszelkie porównania wielkości mogą być dokonane jedynie z uwzględnieniem 
niepewności z jakimi są znane lub zostały wyznaczone. 

 
 

5.3. Wnioski końcowe 

Sformułować wnioski dotyczące zgodności wyników z przewidywaniami, oceny dokładności 

wykonanych pomiarów i metody wyznaczania nieznanej masy przy pomocy wahadła 

sprężynowego. 
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