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Фізика і астрономія 

Урок 1 

Тема. Перетворення енергії під час коливальних рухів 

 Мета уроку:  
навчальна – сформувати в учнів уміння застосовувати закон збере еня енергії для 

обчислення повної механічної енергії коливного тіла 

 розвивальна – формувати в учнів вміння користуватися науково-популярною  

літературою та виявлення творчих здібностей при розв’язуваннні вправ; 

виховна – виховати трудолюбивість, точність і чіткість при відповідях  і  

розв’язуванні завдань та навчити дітей «бачити» фізику навколо себе  

 

Матеріали до уроку: 

1. Перетворення енергії за відсутності тертя 

Як відомо, якщо тертям можна знехтувати, механічна енергія замкнутої 

системи зберігається. Розглянемо, як змінюються потенціальна й кінетична 

енергії коливальної системи, на прикладі коливань вантажу, підвішеного на 

нитці. Якщо вивести систему з положення стійкої рівноваги, то її потенціальна 

енергія збільшується. У разі повернення в положення стійкої рівноваги потенці-

альна енергія зменшується, а кінетична — збільшується. У положенні рівноваги 

кінетична енергія системи є максимальною. 

Отже, 

^ під час коливань відбуваються взаємні періодичні перетворення потенційної 

та кінетичної енергій. 
Це розповсюджується і на дію пружинного маятника, якщо масою пружини 

можна знехтувати в порівнянні з масою вантажу. 

Періодично повторювані переходи енергії з одного виду в інший 

і назад, що супроводжують коливання маятників, характерні для будь-яких 

коливань узагалі і є такою ж їх характерною ознакою, як наявність положення 

стійкої рівноваги, інертність і мале тертя. 

2. Залежність енергії коливальної системи від амплітуди коливань 

Покажемо на прикладі коливань вантажу на пружині, що енергія коливальної 

системи пропорційна квадрату амплітуди коливань. Дійсно, повна енергія 

системи дорівнює потенційній енергії при максимальному відхиленні від 

положення рівноваги, тому що кінетична енергія при цьому дорівнює нулю. 

Потенціальна ж енергія при максимальному відхиленні від положення рівноваги 

. Розрахунки показують, що енергія коливальної системи пропорційна квадрату 

амплітуди коливань для будь-яких гармонічних коливань.  

3. Швидкість і прискорення під час коливань 

Які максимальні значення швидкості та прискорення під час коливань? 

Відповісти на це запитання також допоможе закон збереження енергії. 

Розглянемо коливання вантажу на пружині. Коли система проходить положення 



рівноваги, її потенціальна енергія 

дорівнює нулю, а кінетична — максимальна и дорівнює   

 
 

4. Перетворення енергії за наявності тертя 

У будь-якій реальній коливальній системі наявне тертя, хоча в багатьох 

випадках його роль незначна. Наприклад, важкий важок, підвішений на досить 

довгій нитці, може здійснювати малі коливання впродовж багатьох годин. 

^ Коливання, амплітуда яких з плином часу не змінюється, називають 

незатухаючими. 
Якщо ж сили тертя можна зрівняти із силами пружності й тяжіння, що діють у 

системі, то механічна енергія системи з плином часу помітно зменшуватиметься. 

Оскільки механічна енергія пропорційна квадрату амплітуди, то в разі 

зменшення енергії зменшуватиметься й амплітуда коливань. У такому випадку 

говорять, що коливання затухають. 

^ Коливання, амплітуда яких з плином часу зменшується, називають 

затухаючими. 
Графік затухаючих коливань показано на рисунку. 

 

Сили тертя (або опору в рідинах чи газах) можуть бути настільки значними, 

що коливання навіть не виникнуть. Наприклад, якщо підвішений на нитці важок 

занурити в грузлу рідину, то після відхилення від положення рівноваги він 

плавно повернеться в це положення й зупиниться. 

Домашнє завдання: зробити конспект уроку (мету в зошит НЕ пишем) 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 
E-mail vitasergiivna1992@gmail.com  

Відповідно до закону збереження енергії, кінетична енергія під час проходження 

системою положення рівноваги дорівнює її потенційній енергії за максимального 

відхилення від положення рівноваги, тобто 
,звідси маємо
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