
 

 

Instrukcja do ćwiczenia Nr 20 

Temat:  BADANIE  DRGAŃ  WYMUSZONYCH.  PRZYRZĄD POHLA. 
 

 

 

I. Zagadnienia do kolokwium 

1. Ruch harmoniczny: prosty i tłumiony.  

2. Drgania wymuszone, rezonans mechaniczny.  

3. Parametry układów drgających: częstość drgań własnych i wymuszających, amplituda,  

    logarytmiczny dekrement tłumienia, współczynnik dobroci układu drgającego.  
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[4]  I.W. Sawieliew, Kurs fizyki, t.1, PWN, Warszawa 1987. 

[5]  H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 1999.  

 
 

III. Zadania pomiarowe 
 

1. Wyznaczanie częstości drgań własnych tarczy 

 

Wprawić w drgania tarczę przyrządu Pohla . W tym celu obrócić ją ręcznie o określony kąt (np. 180
o
)        

i zwolnić. Za pomocą  stopera zmierzyć czas tn określonej liczby drgań. Pomiar powtórzyć kilkakrotnie. 

Dzieląc otrzymane czasy przez odpowiadającą im liczbę drgań obliczyć okres oraz częstość drgań tarczy. 

Uwaga: W czasie tych pomiarów zasilacz powinien być wyłączony.  

 

2. Wyznaczanie współczynnika tłumienia oraz logarytmicznego dekrementu tłumienia.  

 

Przy wyłączonym napięciu zasilającym cewkę hamującą wychylić tarczę o określony kąt (np. 180
o
)             

i puścić. Odczytać amplitudę po wykonaniu przez tarczę jednego drgania. W podobny sposób wyznaczyć 

amplitudę po wykonaniu 2, 3 ... drgań.  

Uwaga: za każdym razem wychylić tarczę o taki sam kąt (np. 180
o
).  

Powtórzyć pomiary zależności amplitudy od liczby drgań (czasu) przy włączonym zasilaniu cewki 

hamującej (np. 4 i 8 V).  

Uwagi: 

1. Podczas tych pomiarów rozłączyć obwód zasilający silnik (przy skręconym w lewo pokrętle zasilacz 

podaje niewielkie napięcie powodujące obrót silnika) 

2. Nie przekraczać napięcia hamującego 8 V. (krótkotrwałe przekroczenie jest możliwe ale powoduje 

nagrzewanie się cewki) 

 

 

 

 

 



 

 

3. Pomiary zależności amplitudy drgań tarczy od częstości obrotów silnika  

– wyznaczanie krzywych rezonansowych. 

 

Wyznaczyć zależność amplitudy drgań tarczy od częstości obrotów silnika.  

Częstość obrotów silnika zmieniamy zmieniając napięcie zasilania silnika. 

– Ustalić określoną wartość napięcia zasilającego cewkę hamującą (pomiary wykonać bez hamowania 

oraz dla napięć hamujących takich jak w punkcie 2).  

– Przy określonej wartości napięcia zasilania silnika wyznaczyć okres obrotu silnika (zmierzyć czas 

określonej liczby obrotów) oraz amplitudę drgań ustalonych.  

Po każdej zmianie napięcia zasilania silnika odczekać aż ustali się amplituda drgań tarczy. 

Podczas pomiarów zwrócić uwagę na różnicę faz pomiędzy ruchem tarczy oraz ramienia dźwigni do 

którego zamocowana jest sprężyna. Obserwacje wykonać dla częstości znacznie mniejszych od częstości 

rezonansowej, w pobliżu rezonansu oraz dla częstości znacznie większych od częstości rezonansowej.  

 
 

III. Opracowanie wyników  
 

1. Obliczyć okres i częstości drgań własnych tarczy. 

2. Obliczyć współczynniki tłumienia  oraz logarytmiczne dekrementy tłumienia  dla drgań bez 

hamowania oraz z hamowaniem magnetycznym. 

–  Sporządzić wykresy zależności amplitudy drgań A od liczby okresów N dla różnych wartości 

tłumienia. 

– Narysować wykresy zależności ln  od liczby okresów.  

– Z wykresów wykonanych w skali półlogarytmicznej wyznaczyć współczynniki tłumienia oraz 

logarytmiczne dekrementy tłumienia dla różnych wartości napięć zasilających cewkę hamującą. 

Wskazówka: zlogarytmować równanie NT

0
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0 eAeAtA , gdzie N oznacza liczbę drgań 

natomiast T ich okres. 

– Obliczyć częstość drgań własnych tarczy 0  korzystając z równania 22

0

2 , gdzie  – częstość 

drgań tarczy,  – współczynnik tłumienia.  

3. Narysować wykresy zależności amplitudy drgań tarczy od częstości obrotów silnika dla różnych 

wartości tłumienia. Korzystając z wykresów wyznaczyć częstość drgań własnych tarczy. Uzyskane 

wyniki porównać z częstością drgań własnych wyznaczoną w punkcie 1. 

–   Z wykresów zależności amplitudy drgań od częstości wyznaczyć szerokości połówkowe krzywych 

rezonansowych, to znaczy różnice częstości drgań tarczy  dla max
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oznacza amplitudę drgań przy częstości rezonansowej. Obliczyć dobroć układu 0Q  

rezonansowego, współczynnik tłumienia  i logarytmiczny dekrement tłumienia . Skorzystać             

z równania: 
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Uzyskane wartości porównać z wartościami wyznaczonymi na podstawie pomiarów zależności 

amplitudy drgań od czasu. 

Na podstawie obserwacji różnicy faz napisać jak zmienia się ta różnica z częstością siły 

wymuszającej. 

 

 

 


