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Лекція 9  

 

Гармонічні коливання 

 

Коливанням називається процес, що має певну ступінь 

періодичності. Найпростішими є гармонічні коливання. 

Гармонічними коливаннями називають коливання, які 

відбуваються за законами синуса або косинуса. 

 

Кінематика гармонічних коливань 

Припустимо, що в початковий момент часу МТ була 

максимально віддалена від положення рівноваги. Тоді її 

зміщення від положення рівноваги можемо описати 

рівнянням: 

            ,      (5.1) 

де      – амплітуда коливань, максимальне 

відхилення від положення рівноваги, 

           – власна, або циклічна частота коливань. 

Швидкість коливальної системи також змінюється з 

часом:  

   ̇               ,    (5.2) 

амплітуда (максимальне значення) швидкості: 

           . 

Відповідно зміна прискорення відбувається за 

законом: 

   ̈         
              (5.3) 

амплітуда (максимальне значення) прискорення: 

           
   

Порівнюючи рівняння (5.1) 

та (5.3), можемо записати 

рівняння гармонічних коливань: 

    
 ̈           (5.4). 

Розв’язком цього 

диференціального рівняння є 

рівняння (5.1).  

Ми записали залежності 

лінійних величин від часу при 

гармонічних коливаннях. 

Ідентично можна записати 

залежність кутових величин від     

                                    часу (,  , ). 

 

Зміна прискорення під час гармонічних коливань 

говорить про те, що на тіло діє змінна сила. 

Рис.21 
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Динаміка гармонічних коливань 

 

 

1. Коливання математичного маятника 
Математичний маятник – це ідеалізована система, що 

здійснює гармонічні коливання у 

вертикальній площині. Вона 

складається з довгої невагомої 

нерозтяжної  нитки та МТ масою  m . 

Кут відхилення не перевищує 4
0
. 

 Момент сили тяжіння, який 

викликає коливання: 

         ,     (5.5) 

де l - довжина нерозтяжної нитки.  

Знак «мінус» вказує на те, що 

повертаючий момент намагається   

                             повернути маятник в положення  

                              рівноваги, а кут відхилення  

відраховується від положення рівноваги. Враховуючи 

основне рівняння динаміки обертального руху    ̈, 

можемо записати рівняння гармонічних коливань для 

математичного маятника: 

 ̈            

для малих кутів  відхилення           
Отримаємо:  

̈  
   

 
        

Момент інерції МТ відносно осі обертання          

Тоді для математичного маятника отримуємо рівняння 

гармонічних коливань: 

̈  
 

 
           (5.6).  

Порівнюючи рівняння (5.6) з рівнянням (5.4), бачимо, 

що власна частота коливань для математичного маятника: 

   √
 

 
  

а період гармонічних коливань математичного маятника: 

Рис. 22 
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    √
 

 
.       (5.7) 

Проаналізувавши формулу (5.7), бачимо, що період 

коливань математичного маятника не залежить від маси МТ 

та кута відхилення математичного маятника. 

 

2. Коливання фізичного маятника 

Фізичним маятником називається 

абсолютно тверде тіло, що здійснює 

гармонічні коливання навколо осі, що 

перпендикулярна до площини коливань. 

Момент сили тяжіння, який викликає 

коливання          .  

Від моменту сили, що діє на 

математичний маятник, ця формула 

відрізняється тим, що l – відстань від осі    

                       обертання  до центру мас маятника. 

                       Отримаємо рівняння гармонічних коливань 

фізичного маятника: 

̈  
   

 
            (5.8) 

Частота власних коливань фізичного маятника: 

   √
   

 
,   а період      √

 

   
.     (5.9) 

Момент інерції фізичного маятника знаходимо за 

теоремою Штейнера. 

                                               

3. Гармонічний осцилятор (пружинний маятник) 

Розглянемо власні коливання системи, що 

складається із невеликого тіла масою 𝒎, 
підвішеного на вертикальній пружині 

жорсткістю k, другий кінець якої жорстко 

закріплений. Вважатимемо, що сила тяжіння 

значно менша за силу пружності, яка діє на тіло 

з боку пружини. Масою пружини і силами 

опору нехтуємо.  

             

Рис.23 

Рис.24 
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Пружна сила, яка викликає коливання (закон Гука): 

𝑭   𝒌𝒙, 

знак "−" означає, що сила  F спрямована у бік, 

протилежний відхиленню тягарця від положення рівноваги. 

За другим законом Ньютона: 

kxxm  . 

Рівняння коливань гармонічного осцилятора має 

вигляд: 

�̈�  
𝒌

𝒎
𝒙  𝟎       (5.10) 

Порівнюємо з (5.4).   

Власна частота коливань пружинного маятника: 

 𝟎  √
𝒌

𝒎
,  а його період 𝑻  𝟐 √

𝒎

𝒌
 . 

 

Енергія  гармонічних коливань 

 

Повна енергія коливання W 

складається з Wp − потенціальної   та 

Wk − кінетичної енергії системи. 

Гармонічні коливання відбуваються 

без втрат енергії:   

const.
kp

WWW
       (5.11) 

                                         Потенціальна енергія тіла, зміщеного   

                                        в даний момент часу від положення   

                                        рівноваги, дорівнює роботі, яку 

виконує пружна сила, переміщуючи тіло в положення 

рівноваги:  

2

2kx
Wp 

, 

  
 

 t
mx

pW 0
2

2
0

2

cos
2

max

   (5.12) 

Рис.25 
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Кінетична енергія: 

  
 

 t
mxm

Wk 0

2
2

0

2

max

2

sin
22

      (5.13) 

Повна енергія:  2

0

2

max
2

1
 mxW         (5.14). 

З виразів (5.12) та (5.13) бачимо, що кінетична та 

потенціальна енергії також здійснюють гармонічні 

коливання в протифазі, але частота коливань вдвічі більша за 

власну частоту коливань. Повна енергія системи є 

величиною сталою, що пояснюється законом збереження 

енергії. Розглядаючи гармонічні коливання, ми нехтуемо 

силами опору. Отже, система, що здійснює гармонічні 

коливання є замкненою і для неї «працює» закон збереження 

енергії. 

 


