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Analiza ruchu wahadeł sprzężonych 

 W przyrodzie obserwujemy wiele ciał poruszających się ruchem okresowym, co ozna-

cza, że powtarza się on wielokrotnie, np. ruch dzwonu zegara, tłoka silnika samochodowe-

go, szprych w kole roweru czy drgania kryształu kwarcu w zegarku. Zrozumienie i opisanie 

tego rodzaju ruchu jest niezwykle ważne w celu zrozumienia otaczającego nas świata. Wiel-

kości fizyczne, które zostaną tutaj wyjaśnione, są również prawdziwe dla dźwięku, prądu 

zmiennego czy fal elektromagnetycznych (radiowych czy z zakresu światła widzialnego). 

Rysunek 1. Wahadło matematyczne. 

W celu przybliżenia tego rodzaju ruchu posłużymy się wahadłem, a nawet dwoma  waha-

dłami połączonymi ze sobą, czyli sprzężonymi. Zanim dojdziemy do wyjaśnienia tego poję-

cia, rozważmy najprostsze modelowe wahadło złożone z punktowej masy zawieszonej na 

nieważkiej i nierozciągliwej nici (Rysunek 1.). Wahadło umieszczone jest na Ziemi, zatem 

działa na niego siła przyciągania ziemskiego. Analiza na innej planecie byłaby analogiczna, 

jednak ze względu na fakt, iż we wzorach znajduje się stała przyspieszenia ziemskiego, to 

wartości liczbowe byłyby inne. Wahadło można wprawić w ruch drgający poprzez wychyle-

 z 1 9

α
l

mg

mg sin α

mg cos αα



nie go z pozycji równowagi. Siła działająca na wahadło, spowoduje jego powrót do pozycji 

równowagi, i wyraża się ona przez (w jednym wymiarze): 

 . 

Gdzie  oznacza masę wahadła,  przyspieszenie ziemskie, a  to kąt wychylenia wahadła. 

Należy zwrócić uwagę, że siła ta jest proporcjonalna do  a nie samego kąta . Niemniej 

jednak, jeśli kąt wychylenia jest mały, wówczas  można przybliżyć wartością kąta  

w radianach. Na przykład jeśli , wówczas , więc prawie 0,1. Ko-

rzystając z tego przybliżenia możemy zapisać równanie ruchu dla wahadła w postaci: 

 . 

Następnie posługując się drugą zasadą dynamiki oraz z faktu, iż  równanie to 

możemy przepisać w postaci: 

 , 

bądź w jeszcze innej formie jako: 

 . 

Równanie mówi nam, jak z czasem zmienia się kąt wychylenia wahadła. 

Aby wiedzieć jak poruszać się będzie ciało musimy powyższe równanie rozwiązać. Jest to 

równanie różniczkowe, którego rozwiązanie możemy zapisać w postaci: 

 . 

Gdzie  to, tzw. początkowa faza, która informuje nas, w której części okresu znajduje się 

ciało. W przypadku rozważania jednego wahadła można przyjąć, że . Można zauwa-

żyć również, iż położenie jest okresową funkcją czasu, której wartość zmienia się w zakresie 

, zatem  to nic innego jak maksymalna amplituda (czyli maksymalna wartość wy-

chylenia). Pojawiła się również nowa wielkość, jaką jest częstość kołowa , która mówi 

nam jak szybko powtarza się dane zjawisko. Można ją zapisać jako 

 . 

Częstość kołowa wiąże się z okresem relacją 

  

i informuje nas ile czasu trwa wykonanie jednego pełnego ruchu drgającego układu. Cie-

kawym wynikiem tej analizy jest fakt, iż okres nie zależy od masy ciała, ale zależy tylko od 

długości wahadła i przyspieszenia ziemskiego, które nie jest jednakowe dla każdej szeroko-
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ści geograficznej. Trzeba również pamiętać, iż otrzymane rezultaty są poprawne w granicy 

niewielkich wychyleń wahadła z pozycji równowagi (dla małego ). Okres można wyrazić 

za pomocą nieskończonego szeregu 

 . 

Zatem można łatwo sprawdzić jak przybliżenie wpływa na ostateczny wynik uwzględniając 

kolejne wyrazy rozwinięcia. Powyższe wahadło to, tzw. wahadło matematyczne.  

Korzystając z przedstawionego opisu teoretycznego można przeprowadzić doświadczenie, 

którego celem byłoby wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego. Jest to dość standardowe 

doświadczenie, ale poprzez jego prostotę i prawidłowe wyznaczenie rzeczywistej wielkości 

(często pojawiającej się w analizie zagadnień z zakresu dynamiki) bardzo atrakcyjne pod 

względem dydaktycznym. Przy odrobinie staranności, wykonując wielokrotnie pomiary 

i odpowiednio dobierając wahadło, tak aby masa była stosunkowo duża przy jednoczesnym 

zachowaniu małych rozmiarów dzwona, można otrzymać wynik bardzo zbliżony do rze-

czywistego. Jeśli chcielibyśmy, aby nasza analiza bardziej odpowiadała rzeczywistej sytu-

acji, to należałoby w tym celu rozważyć wahadło fizyczne, gdzie układ traktuje się jako bryłę 

sztywną poruszającą się wokół jakiegoś punktu (w tym przypadku punktu zawieszenia). 

Analizę takiego wahadła należy rozpocząć od rozwiązania równania ruchu dla ruchu obro-

towego bryły sztywnej z momentem bezwładności , na którą działa moment siły M. Rów-

nanie ruchu dla ruchu obrotowego, inaczej II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego, wy-

raża się poprzez wyrażenie: 

 . 

Równanie ruchu dla wahadła fizycznego, opisujące jak zmienia się kąt w zależności od cza-

su,  możemy zatem zapisać w taki sposób: 

 . 

Oczywiście dalej poruszamy się w granicach małego kąta wychylenia wahadła. Dla takiego 

wahadła okres ruchu wyraża się poprzez wyrażenie: 

 . 

Które, w tym przypadku, zależy od masy wahadła. Jeśli założylibyśmy, iż nić jest nieważka, 

a masa punktowa, wówczas moment bezwładności wynosiłby , a okres zredukował-
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by się do wspomnianego wyżej okresu wahadła matematycznego. Zatem wahadło matema-

tyczne jest szczególnym przypadkiem wahadła fizycznego. 

Rysunek 2. Dwa wahadła fizyczne, sprzężone ze sobą sprężyną o stałej sprężystości , za-

czepionej w odległości  od punktu zawieszenia wahadła. Na rysunku zaprezentowane zosta-
ły drania normalne zgodne w fazie i w przeciwnej fazie (lewe - zielone, prawe - czerwone). 

Rozważmy jednak nieco bardziej skomplikowany przypadek, jednocześnie bardzo ciekawy. 

Co stanie się jeśli weźmiemy dwa wahadła i połączymy je ze sobą (Rysunek 2.)? Jeśli jedno 

z połączonych wahadeł w sposób przedstawiony powyżej, wprawimy w drgania, wówczas 

jego energia stopniowo zostanie przekazana drugiemu. Amplituda drgań jednego wahadła 

będzie maleć natomiast drugiego będzie rosnąć, aż do chwili osiągnięcia maksymalnej war-

tości. Wtedy pierwsze wahadło zatrzyma się.  Proces ten będzie się powtarzać, a energia 

będzie się przenosić z pewną częstotliwością.  

Ilościowy opis takiego układu jest nieco bardziej skomplikowany ale postaramy się ograni-

czyć do najważniejszych wniosków. W tym przypadku wahadło należy rozważyć jako poru-

szającą się bryłę sztywną, czyli zakładamy układ dwóch wahadeł fizycznych. Dodatkowo, 

w przypadku dwóch sprzężonych wahadeł, pojawia się dodatkowa siła związana ze sprzę-

żeniem. Załóżmy, że wahadła wychylają się o kąt  a sprzężenie zrealizowane jest przez 

sprężynę o stałej sprężystości . Wówczas dodatkowa siła działająca na wahadła wynika ze 

siły sprężystości sprężyny i wynosi (w jednym wymiarze): 

 . 

Gdzie  to odległość między punktem zawieszenia wahadła a punktem sprzężenia. Zakła-

damy jednocześnie, że wahadła zawieszone są w taki sposób, że w pozycji równowagi łączą-

ca je sprężyna jest swobodna (ani napięta, ani luźna) — nie działa zatem na wahadła. Do-

datkowo rozpatrujemy przypadek małego wychylenia, wówczas . 

Równanie ruchu w takim przypadku możemy zapisać w postaci: 

k

d
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 . 

W zasadzie jest to układ dwóch równań, ponieważ mamy dwa wahadła, które należy roz-

wiązać. W celu rozwiązania powyższego równania konieczne jest narzucenie warunków 

brzegowych, np. warunków początkowych, które określą stan badanego układu dla . 

W przypadku wahadeł sprzężonych obserwuje się, tzw. drgania normalne, gdzie współ-

rzędne obu wahadeł zmieniają się z tą samą częstością i z jednakową lub przeciwną fazą. 

Wahadła są zgodne w fazie jeśli zostały wychylone z poziomu równowagi w tą samą stronę 

i o tą samą wartość. Jeśli wahadła początkowo zostały wychylone w przeciwną stronę (a tą 

samą wartość) wówczas poruszają się w przeciwnej fazie. 

Rozważmy jednak inny przypadek, bardziej wymagający, ale także ekscytujący. Jak zacho-

wają się wahadła, jeśli z położenia równowagi wychylimy tylko jedno? Warunki początkowe 

wówczas przybiorą postać 

 . 

Jednocześnie fazy początkowe i prędkości, obu wahadeł, wynoszą 0. 

 

 

Rysunek 3. Wykres zależności kąta od czasu. Linia niebieska oznacza falę nośną, natomiast 
czerwona obwiednię. 

W takim przypadku, pomijając rachunki, rozwiązanie dla jednego wahadła można zapisać 

w postaci wyrażenia: 

 . 

I
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Wyrażenie to opisuje zależność kąta wychylenia wahadła od czasu. Analogiczne równanie 

można byłoby zapisać dla współrzędnej położenia wahadła. Rozwiązanie dla drugiego wa-

hadła jest takie samo, przesunięte tylko w fazie, zatem wyrażone przez funkcję sinus. Nie 

ma to jednak znaczenia dla poprawności otrzymanych wyników. Rozwiązanie to można 

przepisać w formie: 

 . 

W ostatnich dwóch równaniach pojawiło się kilka nowych parametrów. Wyróżniliśmy czę-

stość własną wahadła , która jest częstością jednego z drgań normalnych, dla 

którego wahadła drgają w fazie. Jest to po prostu częstość swobodnego, pojedynczego wa-

hadła. Druga częstość  związana jest z drugim drganiem normalnym kiedy wahadła po-

ruszają się w przeciwnej fazie. Spełnia ona równanie: 

 . 

Gdzie występuje moment bezwładności , ponieważ rozważamy tu wahadła fizyczne. Kolej-

ny parametr określa średnią częstość drgań wahadeł sprzężonych, gdzie średnia wyliczana 

jest z częstości drgań normalnych, zatem: 

 . 

Gdzie częstość ta opisuje tzw. drgania fali nośnej (Rysunek 3.).  to zmienna w czasie 

amplituda, która modulowana jest przez częstość równą różnicy drgań normalnych, 

, tzw. częstość dudnień. Związana jest ona z obwiednią fali nośnej. Zamiast po-

sługiwać się częstością, możemy użyć wygodniejszej do zmierzenia wielkości fizycznej, czyli 

okresu. Zatem okres drgań fali nośnej i dudnień możemy zapisać jako: 

 , 

 . 

Co daje 

 . 

Zjawisko dudnień jest zjawiskiem rezonansowym, czyli takim gdzie wzrost amplitudy dr-

gań jednego wahadła jest spowodowany siłą wymuszającą, w tym przypadku pochodzącą 
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od drgania wahadła drugiego i przekazaną przez sprężynę. W takim przypadku możemy 

zdefiniować, tzw. współczynnik wzmocnienia, który wyraża się zależnością 

 . 

 

Rysunek 4. Wykres zależności okresu wahadła matematycznego od jego długości. Wykres 

po lewej obrazuje zależność , natomiast wykres po prawej . 

W literaturze współczynnik wzmocnienia oznacza się często przez symbol . Nie mniej jed-

nak, ze względu na konflikt z oznaczeniem stałej sprężystości, wielkość tą oznaczyliśmy 

przez . 

Badanie wahadła jest niezmiernie ciekawym i wartościowym doświadczeniem. Umożliwia 

w sposób zrozumiały wprowadzić podstawowe pojęcia opisujące ruch okresowy. Opierając 

się na przedstawionej, w sposób bardzo skrótowy, teorii opisującej to zjawisko można 

przeprowadzić szereg doświadczeń zarówno w warunkach domowych, jak i szkolnych. Za-

chowując odpowiednie wymogi związane z wahadłem matematycznym (wspomniane po-

wyżej) można doświadczalnie zmierzyć wartość przyspieszenia ziemskiego i porównać ją 

z wartością tablicową. Doświadczenie dowodzi temu, że jak na tak prostą metodę, zacho-

wując dużą staranność w wykonywaniu pomiarów, możliwe jest uzyskanie wyniku bardzo 

zbliżonego do tablicowego. Dodatkowo, można sprawdzić jak zależy okres drgań wahadła 

matematycznego od jego długości (Rysunek 4.), a otrzymany wynik porównać z przewidy-

waniami teoretycznymi. Proponuje się aby następnym etapem analizy było uwzględnienie 

faktu, iż wahadło jest w rzeczywistości bryłą sztywną wykonującą ruch okresowy względem 

pewnej osi. Jednym słowem, należy przeprowadzić podobną analizę wykorzystując do tego 

celu opis teoretyczny dla wahadła fizycznego. 

u =
ω2

2 − ω2
1

ω2
2 − ω2

1
=

T 2
1 − T1

2

T 2
1 + T1

2

T (l ) T 2(l )

k

u

 z 7 9



Na koniec można przejść do analizy wahadeł sprzężonych. Zagadnienie jest nieco trudniej-

sze, ale jednocześnie bardzo ciekawe. Układ musi być odpowiednio skonstruowany. Jego 

schemat zobrazowany został na Rysunku 2. O ile w przypadku wahadła matematycznego 

i fizycznego dzwon wahadła może być połączony z osią obrotu przy pomocy nitki (najlepiej 

jakby to była nić jak najmniej rozciągliwa), o tyle w przypadku wahadeł sprzężonych, 

umieszczenie sprzężenia w pewnej wysokości powoduje, iż połączenie osi obrotu z dzwo-

nem musi być sztywne. Można to zrealizować stosując kawałek cienkiego pręta a najlepiej 

rurki, która cechuje się większą sztywnością (np. rurki aluminiowej). Sprzężenie można 

zrealizować przez odpowiednio dobraną sprężynę bądź gumki (np. gumki recepturki). Jeśli 

podczas analizy okaże się, że konieczna jest znajomość wartości stałej sprężystości, wów-

czas można ją również wyznaczyć przeprowadzając proste doświadczenie z ciężarkiem i ba-

dając wydłużenie sprężyny (gumki). Zdarza się, iż sprężyny mają podany ten parametr 

w  specyfikacji producenta. Wówczas nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowego 

doświadczenia. 

Rysunek 5. Wykres dudnień dla trzech różnych wartości . Wyraźnie widać, iż okres drgań 

maleje wraz ze wzrostem wartości . 

d

d
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Proponowane doświadczenia wykorzystujące złożony układ dwóch sprzężonych wahadeł, 

to: 

• zbadanie okresu drgań normalnych zarówno w fazie, jak i w przeciwfazie, 

• zbadanie okresu fali nośnej oraz dudnień układu wahadeł. 

Wartościowe byłoby sprawdzenie jak zmieniają się powyższe wielkości wraz ze zmianą po-

zycji sprzężenia, czyli wraz z odległością  między punktem zaczepienia wahadła a miej-

scem ich sprzężenia. Analiza powinna zakończyć się porównaniem zmierzonych wartości 

z tymi wyliczonymi z opisu teoretycznego. 
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