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Temat: Nr cwiczenia

Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA

Cwiczenie nr 5: Wahadlo matematyczne

Cel iwiczenia:

. zrrpozlr?i,uio sig z plzykltr,cirrrn ruclnr dlgaj4cogr., (opis tcor.otyczrry, p<-luritrr.) - itr w szczcgriluoSc:i
ch ganiarni wairaclla maternatycznego

. wyz\aczerrie przvspieszenia ziernskiego

Literatura

itl litrsrtitk R.. Hailida;r D.. Fiz'yl;a. rvy6l. p\\rN (rok wyclarr.ia clorvolny).

Zagadnienia do opracowania

I Dr:fitrit',it' i potlsl Awo\ve zalt:Znoici <lla wit:ll<o(ci kinetycznych opisr.rj4cych lnr:h ob-
l.oto\\r\' (kt1t., ptgclkr.rS( keltorva, przl'spieszcnie kqto."r'e,,jecllostajuf i niejecllostajny
rrrr:h olllot,orvv).

2. Dcfinicjc i lroristawowcr zalcZno(ci dla wicll<o(ci cl1.nn,nli,a,tvch opisrrjqcych ntch
oblotowy (moment; bezwladnoici. momentu pgdu, moment sil;,, druga zasacla dv-
narniki clla rucliu obrotorn'ego).

3. R.uch hartlonlczul', t'6wnanie mchu i 1;alametly opisu.j4ce ruch (anrplitucla, okres,
t:zgsto(1, czgstotliwo6i).

l. Wahzrdl<t ttratema"tl,czrre. Opis ruchu wahirdla rv przybli2eniri rlrchr.r harmonicznegcr
(dla nialr't:h clrgair). Ohres chgair tego r,vahadla,.

5 Delirrit.jc i pocisl.awt.ru'e zn,le2uoic:i dla rvielkoSt:i kinetyc:znych opisuj4cvr:h r.uch po-
stgporvl' (prgclkoS(,irrzyslrioszenic. ruch prostoliniowy - jednostrijny i zmicunl').

6. Plzrrvo lrowszeclttrcgcr ci4Zerria,. Pole glau,ita,cyjne Zterni (cighar ciala, na iliegrinie

- 
or'az na, r6wnrku)

7 . Zasacl.y* clt'ui'iurilii Ner.r'tontr

8. Spi,tlt'l< srvolrorlLrl ciitl.

Ocena i
podpis

tr1d-t

O cerr,a, z odpowi,edzi,:



2 Oznaczenia, podstawowe definicje i wzory:

Stosowartc oznaczenia :
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ura,sa. rvaha,dia,

dlugo6l; waha,dla

kqt wychylenia od poloZenia r6wnowagi
CZAS

przyspieszenie zienrskie
czgsto6i nrchu okresowego

okres ruchu okresowego
przemreszczenie rnasy m wzdluz lul<u r : ld
rrraksyrnalne plzemieszczenie k4towe (wychylenie pocz4tkowe)

R.ysunek 5-1: Wahadlo proste (matematyczne).

Okres ruchu wahadla w nrzvbliZeniu (tzw. male drgania)ruchu harmonicznego
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Wztir (1) dostajemy z wzoru (2) przy zaniedbaniu wszystkich wyraz6w w nawiasie za wyjqtkiem
jedno5ci.
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3 Wykonanie iwiczertia

Wykonaj pomiary okresu drgah wahadla dla 5 do iub 6 r6znych dlugo6ci wahadla. Zrnieniaj dlugo6i
wahadla (od dlugo6ci poczqtkowej ls) co Al : 30 - 50 cm .

Dla kazdej dlugo6ci w)'konaj 5 pomiar6rn''. zmierz pigciokrotnie czas odpowiadaj4cy liczbie okres6w
zwartej pomigdzy po 20 a 30.

fJwaga: Pomiary wykonuj dla k4ta wychylenia mniejszego niZ 5". Wyniki pomiar6w wpisz do tabeli 1.

4 Wyniki pomiarSw

Tabela 1": Pomiary okresu drgai wahadla
Ll : I ls, gdzie ls - poczetkowa (nieznana) dlugo3i wahadla, I - ,,aktualna" dlugo56, dla kt6rej
wyznaczany jest Sredni okres 7.
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5 Opracowanie wynik6w

Ponizej zaproponowano dwie metody opracowania wynik6w wvkona,nych pomiar6w okresu drgari wa-
hadla, zmierzonych dla r62nych dlugo6ci wahadla. W oparciu o jedn4 z nich (zaproponowan4 przez
prowadz4cego zajgcia) wyznacz przyspieszenie ziemskie g oraz pocz4tkow4 dlugo6i wahadla ls, wyko-
rzystujqc program komputerowy ,,regresja liniowa". Oszacuj niepewno6i wyznaczenia g.

Uwaga:Wewzorze (1) wielko6i i jest sumq dw6chczglcil: LI f /o: X *Io (X: Al zmiana
diugo6ci wahadla).
Metoda 1

1. Przeksztalt wz6r (1) do postaci

ry2 4n' u 4T2Ls
n- 

g

kt6ra jest zalezno1ci4liniow4, typu y : ar I b.

2. Metod4 regresji wyz:nacz parametry a i b i ich niepewno6ci.

3. Oblicz g oraz l0 wraz z ich niepewno6ciami.

Metoda 2

I. Przeksztal( wz6r (1) do postaci
4n2x:gT2-4n2ls,

kt6ra jest analogiczn4 zaIe?noSci4liniow4, typu g : ar * b.

2. Metod4 regresji wyzlacz parametry a i b i ich niepewnodci.

3. Oblicz g oraz ls wraz z ich niepewnodciami.



/
Wnioski:

Uwagi prowadz4cego:

Ocena za opracowanie wynik6w:

ocen,o, pod,pi,s

: 6 Zal4czniki: dodatkowe wykresy, obliczenia, ewentualna poprawa
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