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 Wyznaczanie okresu drgań własnych wahadła matematycznego 

Przebieg ćwiczenia 

Wahadło matematyczne, to punkt materialny o masie m zawieszony na nierozciągliwej i nieważkiej nici o dłu-
gości L. Jeśli odchylić wahadło od pionu o niewielki kąt α i „puścić”, to zacznie ono wykonywać swobodne 
drgania harmoniczne (tzw. własne) o okresie T danym wzorem: 

 2 π ,LT
g

    (1) 

Okres, czyli czas trwania jednego (pełnego) cyklu drgań, jak widać z (1), w omówionych wyżej warunkach, zale-
ży tylko od długości nici wahadła i przyspieszenia grawitacyjnego g. Warto podkreślić, że na okres nie wpływa 
ani masa punktu materialnego, ani wielkość wychylenia, o ile pozostaje ona w granicach niewielkich kątów. Ja-
ki kąt można traktować, jako niewielki? Ten, dla którego prawdziwa jest poniższe przybliżenie1: 

  sin ,α α  (2) 

gdzie kąt α wyrażony jest w radianach. Sprawdźmy, czy np. kąt 8° można uznać za mały: 

  sin 8 0,139173   (3) 

Oraz  

 8 0,139626 radiana  (4) 

Widać, że obie wartości, aż do trzeciego miejsca po przecinku, mają identyczne cyfry. Umawiamy się, że kąt 8° 
stanowi granicę małych wychyleń. 

Jak musi być zbudowane „rzeczywiste” wahadło, aby można było je uznać w dostatecznym przybliżeniu za ma-
tematyczne? Punkt materialny można zastąpić kulką o stosunkowo dużej masie. W stosunku do czego? Do ma-
sy użytej nici. Jednocześnie średnica kulki powinna być bardzo małą w porównaniu z długością wspomnianej 
nici. Nie wolno także zapomnieć o właściwym wychyleniu wahadła od pionu, aby jego drgania można było trak-
tować, jako harmoniczne.  

Po zbudowania takiego modelu można przystąpić do testowania wzoru (1). 

1. W pierwszej części ćwiczenia, dla ustalonej (możliwie największej) długości nici wahadła zostaną wykonane 
pomiary, z których wyznaczona zostanie wartość przyspieszenia grawitacyjnego. 

Pomiary zostaną wykonane w następującej kolejności: 

Pomiar długości nici Ln. Analiza rodzaju i wartości błędu tej wielkości. 

Pomiar średnicy D kulki wahadła przy pomocy suwmiarki. Analiza rodzaju i wartości błędu tej wielkości. 

Obliczenie „długości” wahadła L = Ln + 0,5·D i oszacowanie jego błędu tej wielkości. 

Określenie wartości maksymalnego wychylenia wahadła od pionu, aby był jeszcze spełniony warunek małych 
kątów. 

10 pomiarów 10 okresów drgań w celu wyznaczenia średniej wartości okresu drgań i wartości błędu jego po-
miaru. Analiza rodzaju i wartości błędu tej wielkości. 

Obliczenie przyspieszenia grawitacyjnego. Oszacowanie wartości błędu tej wielkości. 

Porównanie otrzymanej wartości z tablicową wartością przyspieszenia grawitacyjnego w Poznaniu 
(9,812±0,006) m/s2. 

                                                             
1 Jest to przybliżenie obejmujące pierwszy element, tak zwanego, „rozwinięcia” funkcji sinus w szereg Taylora:  
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2. Druga cześć ćwiczenia obejmuje doświadczalne potwierdzenie wzoru (1) o zależności okresu drgań własnych 
wahadła matematycznego od jego długości. 

Dla wybranej długości (wybieramy, co najmniej 6 różnych długości) nici wahadła, wyznaczane są po kolei „dłu-
gość” wahadła, maksymalne wychylenie od pionu, aby dla wybranej „długości” wahadła był spełniony warunek 
małych kątów, pomiar trzydziestu okresów drgań. Obliczenie średniej wartości okresu drgań oraz oszacowanie 
błędu pomiaru tej wielkości (zakładamy, że błąd procentowy tego pomiaru jest taki, jak błąd procentowy po-
miaru okresu drgań w pierwszej części ćwiczenia). 

Sporządzenie wykres  T f L . Naniesienie prostokątów błędów, wykreślenie właściwej linii trendu przy pomo-
cy Grapha. We wnioskach na podstawie parametrów dopasowania obliczenie średniej wartości przyspieszenia 
grawitacyjnego. 

Zaproponowanie we wnioskach takiego przekształcenia, które doprowadzi do linearyzacji powyższego wykre-
su. Analiza sensu fizycznego parametrów otrzymanej prostej. 


