
Осцилации 

Еластичен псцилатпр. Елпнгација на 

еластичен псцилатпр 

1. Пружина на кпја е закачен тег претставува еластичен псцилатпр (сл.1). 

 
2. Пружината мпже да биде ппставена и хпризпнталнп (сл.2) 

сл.2 

 

3. Акп на пружината се дејствува сп надвпрешна сила, истата  ќе биде 

изведена пд рамнптежа и ќе ппчне да псцилира. 

На надвпрешната сила (спгласнп 3-типт Њутнпв закпн) се 

спрптивставува еластична сила кпја е сп спрптивна наспка пд 

надвпрешната сила. 

F-еластична сила, 

k- кпефициент на еластичнпст (или 

крутпст) на пружината, 

x-елпнгација (издплжуваое) на пружината. 



сл.3 

 

На сл.3 е прикажана пружина кпја ппд дејствп на надвпрешна сила 

псцилира. 

-Првата слика (најгпре) ја ппкажува  рамнптежната пплпжба, кпга на 

пружината не дејствува сила. 

-Втпрата слика (средина) ппкажува кпга дејствува надвпрешната сила, 

и тпа кпн деснп, дпдека стрелката на пваа слика ја ппкажува наспката 

на еластичната сила, кпја е секпгаш наспчена вп спрптивна наспка пд 

надвпрешната сила (и секпгаш кпн рамнптежната пплпжба). 

-Третата слика ппкажува кпга пружината е стисната, еластичната сила 

ппвтпрнп е наспчена кпн рамнптежната пплпжба. 

 

4. Перипд на еластичен псцилатпр 

сл.4 

На сл.4 е прикажана фпрмулата за перипд на еластичен псцилатпр: 

Т-перипд, 

m-маса на телп (закаченп на пружината), 

к-кпефициент на еластичнпст (или крутпст) на еластичнипт псцилатпр 

(на пружината). 

 



5. Елпнгација на еластичен псцилатпр 

Ппгледнте гп видептп-Harmonijski_oscilator 

На видептп е прикажан еден еластичен псцилатпр кпј псцилира сп 

ппстпјана амплитуда.  

Осцилатпрпт на хартиена лента, кпја се движи пд левп кпн деснп 

(движеоетп на хартиената лента гп претставува течеоетп на времетп) 

пстава трага (црта линија), кпја има пблик на синусоида. 

Какп штп беше претхпднп кажанп, хармпнијска псцилација мпже да 

биде претставена сп синусна функција: 

          0  
 

 

сл.5 

На сл.5 е прикажана синусна функција на еластичен псцилатпр, 

-на ппчетпкпт (псцилатпрпт е вп рамнптежна пплпжба), графикпт на 

синусната функција е вп 0. 

-псцилатпрпт е вп крајна пплпжба-амплитуда, тпа пдгпвара на 

графикпт кпј дпстигнува максимум, вп ппзитивнипт дел, 

-псцилатпрпт  ппминува низ рамнптежна пплпжба, графикпт е 0, 

-псцилатпрпт е вп другата крајна пплпжба-амплитуда, графикпт има 

максимум, вп негативнипт дел, 

- псцилатпрпт  ппминува низ рамнптежна пплпжба, графикпт е 0, 



-псцилатпрпт е вп крајна пплпжба-амплитуда, тпа пдгпвара на 

графикпт кпј дпстигнува максимум, вп ппзитивнипт дел, 

- псцилатпрпт  ппминува низ рамнптежна пплпжба, графикпт е 0. 

 


