
26.03.2020 – FIZYKA 

Zagadnienie: Opis drgań wymuszonych i słabotłumionych. 

Cele:  

• wiem czym charakteryzują się drgania wymuszone 

• wiem, co wpływa na tłumienie drgań 

• znam warunek wystąpienia rezonansu mechanicznego 

Materiał pomocniczy:  

http://e-fizyka.info/index.php?t=13&id=222&opis=Rezonans-mechaniczny 

Notatka: 

Z omówionych wcześniej przykładów ciał wykonujących drgania harmoniczne wynika, że każdy układ ma 

charakterystyczny dla siebie okres drgań (T),  a więc i częstotliwość (f), gdyż: 

 

Częstotliwość drgań własnych układu (f0) może zależeć m.in. od takich wielkości jak:  masa, moment 

bezładności, długość czy współczynnik sprężystości. 

 

Jeżeli oscylator harmoniczny (wahadło) jest pobudzany do drgań siłą, która jest okresowo zmienna, to 

porusza się on wówczas z częstotliwością wymuszenia (f). W takim przypadku amplituda drgań (A) silnie 

zależy od częstotliwości. Jeżeli częstotliwości zmian siły wymuszającej drgania jest równa częstotliwości 

drgań własnych układu (f = f0), to amplituda osiąga wartość maksymalną – mamy wówczas do czynienia 

ze zjawiskiem rezonansu. 

 

Cechą charakterystyczną rezonansu jest wyjątkowo intensywne pochłanianie energii, będącej wynikiem 

pracy wykonywanej przez siłę wymuszającą drgania układu. 

 

Najprostszym przykładem rezonansu jest huśtawka, wprawiana w ruch harmoniczny stosunkowo 

niewielką siłą i mimo to osiągająca dużą amplitudę drgań. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pchnięcia 

huśtawki następują zawsze w kierunku zgodnym z jej ruchem oraz gdy ich częstotliwość jest zgodna z 

częstotliwością ruchu własnego huśtawki. 

 

W przypadku rzeczywistych oscylatorów harmonicznych (wahadeł) energia mechaniczna drgań maleje, 

gdyż zewnętrzne siły oporu (np. tarcie), spowalniają drgania i powodują przekształcenie się energii 

mechanicznej w energię termiczną. 

 

W związku z powyższym o ruchu rzeczywistego oscylatora harmonicznego (wahadła) mówimy, że 

wykonuje on drgania tłumione, charakteryzujące się zmniejszającą amplitudą oraz zwiększającym się 

okresem drgań. 

 

 
 

http://e-fizyka.info/index.php?t=13&id=222&opis=Rezonans-mechaniczny


Zadanie domowe: 

1. Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=CDjj7sOlykg odpowiedz, które wahadła 

wpadły w rezonans i dlaczego? (3+) 

2. Podaj przynajmniej dwa przykłady rezonansu mechanicznego, które można zaobserwować (oprócz 

wahadeł i huśtawki) (1+) 

3. Wymień co najmniej dwa negatywne skutki rezonansu mechanicznego (tych informacji musisz 

wyszukać samodzielnie). (2+) 

Zadania nie są obowiązkowe, jednak zachęcam do ich wykonania. W nawiasach jest podana liczba plusów za udzielenie 

pełnej i poprawnej odpowiedzi. Odpowiedzi powinny być udzielone pełnym zdaniem. Plusy będą przeliczane na ocenę, 

tak jak do tej pory). Zdjęcie, skan lub treść odpowiedzi proszę przesłać do 01.04.2020r na adres fizyka0101@wp.pl 

podając w tytule wiadomości klasę, imię i nazwisko. 

Miłej pracy 

Beata Kadłubowska 
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