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Wstęp 

 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z własnościami ruchu wahadłowego. Do ćwiczenia użyto wahadła matematycznego, którego 
długość można zmieniać w szerokim zakresie. Kinematykę wahadła opisują trzy wielkości: położenie, prędkość oraz 
przyspieszenie. Wszystkie zmieniają się periodycznie w czasie, a przebieg tych zmian przedstawiają trzy sinusoidy, zebrane na 
jednym układzie współrzędnych. 
Wielkości dynamiczne wahadła to: energia kinetyczna, energia potencjalna oraz energia całkowita. Ich zależności czasowe są 
również sinusoidalne (jedynie energia całkowita jest stała). Wszystkie trzy zależności zebrane są na rysunku drugim. 
Charakterystyki ruchu wahadła zależą od jego długości, wychylenia początkowego oraz tłumienia. Każdy z tych parametrów mużna 
zmieniać niezależnie w trakcie trwania doświadczenia.  
Można też spowolnić przebiegi ustawiając odpowiednio poziom “opóźnienia”. 



 

 
Przebieg doświadczenia 

 

Wykorzystywana w doświadczeniu aplikacja <Wahadło.exe> jest aplikacją opracowaną w środowisku LabVIEW. Przed jej 
uruchomieniem należy pobrać ze strony projektu VccSSe plik < Wahadło > z całą jego zawartością i umieścić na dysku C w 
Documents and Settings. 

Uwaga: Przed uruchomieniem aplikacji należy zainstalować Run Time Engine w wersji 8.5 lub wyższej dostępny na stronie 
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en. 

Instrukcja obsługi eksperymentu (aplikacji) 

1) Ustawiamy pokrętłem lub strzałką długość wahadła (na początku np. 30). 

2) Podobnie ustawiamy wychylenie początkowe (np. 60o) oraz tłumienie (na początku zerowe).  

3) Uruchamiamy wahadło klikając na przycisk Run. 

4) Czyścimy wykresy oraz dopasowujemy skale. 

5) Obserwujemy przebiegi czasowe sześciu charakterystyk ruchu. 

6) Zmieniamy po kolei wychylenie początkowe, długość i tłumienie i obserwujemy zachowanie sie wahadła. 

http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en


7) Zamykamy doświadczenie. 
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Ewaluacja 

 

 Początkujący Średniozaawansowany Expert 

Podstawowe czynności  Ustawienie wartości trzech 
parametrów: długości, 
wychylenia początkowego I 
tłumienia. Wyczyszczenie 
wykresów 

Ustawienie wartości trzech 
parametrów: długości, wychylenia 
początkowego I tłumienia. 
Wyczyszczenie wykresów. 
Powtórzenie ćwiczenia dla innych 
wartości tych parametrów. 

Ustawienie wartości trzech parametrów: 
długości, wychylenia początkowego I 
tłumienia Wyczyszczenie wykresów. 
Powtórzenie ćwiczenia dla serii innych 
wartości parametrów. 

...       

Rozumienie pojęcia Przebiegi czasowe położenia, 
prędkości, przyspieszenia i  ich 
wzajemnych relacji. 

Przebiegi czasowe położenia, 
prędkości, przyspieszenia i  ich 
wzajemnych relacji. Wpływ zmiany 
długości, wychylenia 
początkowego oraz tłumienia na te 
przebiegi. 

Przebiegi czasowe położenia, 
prędkości, przyspieszenia i trzech 
rodzajów energii i ich wzajemnych 
relacji. Wpływ zmiany długości, 
wychylenia początkowego oraz 
tłumienia na te przebiegi. Liczbowe 
pkreślenie okresu drgań w zależności 
od tych parametrów. 
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Wnioski 

 

Ćwiczenie stanowi doskonałą wizualizację różnych wielkości charakteryzujących ruch wahadłowy. Są to zarówno wielkości 
kinematyczne (położenie, prędkość, przyspieszenie), jak i dynamiczne (energia kinetyczna, energia potencjalna – grawitacyjna 
oraz energia całkowita). Wszystkie te wielkości (z wyjątkiem energii całkowitej) są periodycznymi funkcjami czasu. Ich wspólny 
okres zmian można odczytać z wykresów. Ćwiczenie daje możliwość prześledzenia tych przebiegów przy stopniowej zmianie 
każdego parametru np. Długości wahadła, jego wychylenia początkowego i tłumienia. W szczególności można określić wpływ tych 
parametrów na okres wahań (długość wpływa silnie, zaś wychylenie początkowe i tłumienie nie mają znaczącego wpływu na 
okres). 
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