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§ 42. Коливальний рух. Вільні 
коливання
Коливання -  це будь-який процес, в якому стан

тіла чи фізичної системи тіл повторюється з часом. Коливан
ня є найбільш поширеною формою руху в природі і техніці.

Коливання -  це будь-який процес, що повторюється в часі. <Ш)
Коливаються дерева внаслідок дії вітру, поршні двигуна

автомобіля під дією продуктів згоряння пального. Ми можемо
розмовляти завдяки коливанням голосових зв’ язок гортані і
чути звуки внаслідок коливань барабанних перетинок вуха. 
Коливальним є процес серцебиття. З коливаннями пов’язане і
світло, яке породжується електромагнітними коливаннями
атомів і молекул. За допомогою електромагнітних коливань, 
які поширюються в просторі, можна здійснювати радіозв’язок, 
радіолокацію, лікувати і діагностувати деякі хвороби тош;о.

У наведених прикладах механічних і електромагнітних ко
ливань, на перший погляд, мало спільного. Проте при деталь
ному їх дослідженні була виявлена їхня спільна властивість: 
різні за походженням і природою коливання, описуються од
наковими рівняннями, мають однакові характеристики. Усе
це полегшує їх вивчення і дослідження.
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Коливання бувають періодичними і неперіодичними. Пер
ші -  це коливання, в яких стан системи повторюється через 
однгікові інтервали часу. У природі такі процеси практично не 
відбуваються, але в теоретичних дослідженнях таке узагаль
нення дає можливість вести плідні дослідження.

Коливання, в яких стан системи повторюється через однако
ві інтервали часу, є періодичними.

Неперіодичні коливання не мають сталого періоду коли
вань і є процесами, в яких стан системи повторюється через 
довільні і, як правило, неоднакові інтервали часу. Такими, 
наприклад, є коливання гілки дерева під дією вітру.

ІНеперіодичні коливання не мають сталого періоду.

Найпростішими коливаннями є так звані гармонічні коли- 
^ 3 2  вання. Це -  коливання, при яких зміни фізичних величин, ш;о

  описують ці коливання, відбуваються за законом синуса чи
косинуса. їх  дослідження дають можливість вивчати і склад
ніші коливання.

Коливання, при яких зміни фізичних величин, що описують ці 
коливання, відбуваються за законом синуса чи косинуса, 
називають гармонічними.

При вивченні коливальних процесів для спрощення розрахун
ків та вимірювань найчастіше коливання розглядають у випадку 
замкнутої системи. За таких умов коливання відбуваються лише

Коливання, які відбуваються в замкнутій системі без впливу 
зовнішніх сил, називають вільними.
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внаслідок взаємоди між тілами, які 

. £* входять у таку систему. Коливання, 
ттгГ ЩО відбуваються в замкнутій систе-
О’ мі, називають вільними. Важок зна

ходиться в рівновазі, якщо всі діючі 
на нього сили зрівноважені.

Прикладом вільних коливань є 
коливання пружинного маятника.

Пружинний маятник -  це важок 
деякої маси т, прикріплений до 

Мал. 3.1. Коливання пружин- пружини,^яка в свою чергу
ного маятника закріплена нерухомо (мал. 3.1).
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Мал. 32. Важок рухається 
ліворуч

Змістимо важок від положення 
рівноваги ОО' на відстань +лс. При 
цьому за законом Гука виникне 
сила пружності, яка діятиме на 
тіло у напрямі до положення рівно
ваги: = -k x .

Під дією цієї сили важок почне 
прискорено рухатися до положення 
рівноваги з прискоренням а. Згідно 
з другим законом Ньютона F  = та.

У момент проходження важка че
рез положення рівноваги його швид
кість і кінетична енергія будуть максимальними (мал. 3.2).

Маючи певну кінетичну енергію, важок за інерцією продов
жує рух далі (ліворуч), виконуючи роботу зі стиснення пру
жини. Сила пружності, яка при цьому зростає, спрямована до 
положення рівноваги. Коли тіло знаходитиметься в крайньо
му лівому положенні, на нього буде діяти максимальна сила 
пружності, спрямована до положення рівноваги (праворуч), 
до якого і почне прискорено рухатися тіло.

Якш,о ми будемо вважати, що сили тертя і опору не діють, 
то можемо зробити висновок, ш;о такі процеси будуть повто
рюватися тривалий час.

Врахувавши прискорення, якого тілу надає сила пружнос
ті, рівняння руху можна записати так:

та = -k x .
Звідси

kа =  X.
т

У цьому рівнянні величина — завжди додатна, оскільки
т

жорсткість пружини і маса тіла не можуть бути від’ ємними. 
Тому цю величину можна позначити окремим символом со̂ , а 
рівняння руху тіла на пружині -  записати у вигляді

а -  -са^х.

: Загальне рівняння коливань:
а = -(а^х. %

З курсу математики відомо, що розв’язком цього рівняння 
є періодична гармонічна функція

X = Asin((sit + а), 
де А  -  амплітуда коливань; {Ш -1-а) -  фаза; а  -  початкова 
фаза. Оскільки зміщення важка х  змінюється за законом си
нуса, то такі коливання є гармонічними (мал. 3.3).
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Скориставшись тим, що cQq -  отримаємо формулу періо

ду коливань пружинного маятника:

Відповідно інші характеристики коливального руху -  
швидкість і прискорення -  також змінюються за гармонічним 
законом.

Оскільки в реальних умовах у кожній системі діють сили 
•J3 4  тертя, то амплітуда коливань тіла буде поступово зменшува- 

——  тися (мал. 3.4).

Вільні коливання в реальних умовах завжди згасаючі, 
оскільки в кожній коливальній системі діють сили тертя. 
Тому кожна наступна амплітуда коливань буде меншою, ніж 
попередня. Якщо створити ідеальну систему, в якій не діють 
сили тертя, то коливання в ній будуть незгасаючими. Частота 
цих коливань називається власною частотою коливальної си
стеми.

Частота коливань системи, в якій відсутні сили тертя, назива
ється власною.

Задача. Визначити період коливань важка, що має масу 
100 г, підвішеного до пружини, коефіцієнт пружності якої 
становить 10 Н /м .
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Д а н о :

т = 100 г, 
fe = 10 Н /м .

Т - Ч

Р о з в ’ я з а н н я
Для розрахунку періоду коливань пружинно
го маятника використовують формулу

Підставивши у цю формулу значення фізич
них величин, отримаємо

r  = 2-3,14 0,1 кг
10 Н /м

= 0,6 с.

Відповідь: період, коливань цього пружинного маятника до
рівнює 0,6 с.

1. Який процес називається коливанням?
2. Яка відмінніаь між періодичними і неперіодичними коливан-: 

нями?
3. Які коливання називаються гармонічними?
4. Які коливання називаються вільними?
5. Чим нехтують при розгляді вільних коливань у реальних коли

вальних системах?
6. Що є причиною виникнення коливань пружинного маятника?
7. Як записується загальне рівняння коливань пружинного маят

ника?

шя

В п р а в а  2 2

1. На малюнку 3.5 зображено ненавантажену пружину, лі
нійку із сантиметровими поділками, та цю саму пружину, до
якої прикріплений вантаж масою 1 
частоту та колову частоту коливань 
вантажу на пружині.

2. Напишіть рівняння гармоніч
ного коливання тіла, якщо ампліту
да коливання 0,2 м, а частота 2 Гц.

3. Коливання вантажу на пружи
ні описується рівнянням

кг. Розрахувати період.

jc = 0 ,l sin ^ її соі-н- 2
Визначити:
а) амплітуду коливань; б) часто

ту коливань; в) колову частоту;
г) період; д) початкову фазу. Мал. 35. До задачі 1
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Мал. 3.6. До задачі 6

4. Важок масою 100 г коливається на пружині з частотою 
2 Гц. Яка жорсткість пружини?

5. Яка частота коливань тіла масою 200 г, що здійснює ко
ливання в горизонтальній площині на пружині жорсткістю 
16 Н /м ?

6. Яка з кульок, зображених на малюнку 3.6, може здій
снювати коливання?

§ 43. Вимушені коливання
у  багатьох технологічних процесах відбуваються 

коливання, які повинні тривати певний час. Тому намагають- 
136 ся отримати незатухаючі коливання. З цією метою в техніч- 

них пристроях застосовують вимушені коливання. Це коли
вання, що відбуваються під дією зовнішньої сили, яка періо
дично змінюється. Такими є, наприклад, коливання поршнів 
у двигуні внутрішнього згоряння внаслідок періодичної дії 
газу, що розширюється під час робочого ходу поршня.

Вимушеними коливаннями є також змінний струм, який 
утворюється при обертанні рамки в магнітному полі.

Частота коливань в описаних вище прикладах визначаєть
ся частотою дії вимушуючої сили.

Регулюючи подачу пального у  двигун, можна змінювати 
частоту руху поршнів. Зміни частоти змінного струму досяга
ють відповідною зміною швидкості обертання ротора турбіни 
тощо.

Окремий інтерес становить випадок, коли періодично діюча 
зовнішня сила діє на тіло, яке може здійснювати вільні коли
вання.

Якщо тіло в початковий момент було нерухомим, то після 
початку дії вимушуючої сили воно починає коливатися, а 
його амплітуда поступово зростає. Через деякий час ампліту
да коливань встановлюється постійною і надалі не зростає. 
Щ об отримати коливання, які тривалий час не затухають, по
трібно компенсувати втрати, які відбуваються в коливальній 
системі внаслідок дії сил тертя чи опору. Типовим прикладом 
такої компенсації є розгойдування звичайної гойдалки. Під
штовхуючи гойдалку, людина надає їй певрої енергії для по
криття втрат, викликаних тертям. Якщо це робити з певною


