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Апстракт. Кретање које се понавља током времена назива се периодично кретање. Два 
основна облика периодичног кретања су: равномерно кружно кретање и осцилаторно 
кретање. Осцилаторно кретање се одвија проласком кроз равнотежну тачку. На часу физике 
најчешћи примери осцилаторног кретања су математичко клатно и тело које је везано за 
опругу. У овом раду ће бити демонстрирани огледи којима се може објаснити осцилаторно 
кретање, величине које га описују као и могуће формирање и преношење таласа изазваним 
осцилаторним кретањем.  

Кључне речи:  пригушене и принудне осцилације, резонанција, таласи, звук 

УВОД 

Осцилаторно кретање и таласи су наставне теме физике које се обрађују и у основним 
и у средњим школама. Од великог значаја при њиховој обради су демонстрациони огледи. 
Демонстрациони оглед може да буде метода за учење, средство за остваривање 
очигледности у настави, извор знања као и извор мотивације ученика. Избор огледа као и 
методика њиховог извођења зависи од циљева које наставник поставља за тај час [1]. У 
уџбеницима који су присутни на нашем тржишту присутан је велики број примера. 
Најчешће су то огледи који се односе на тело окачено за опругу или математичко и 
физичко клатно [2-7]. Пред наставника су стављени данас тешки задаци. Очекује се да у 
ери високе технологије кроз коју су ученици бомбардовани привлачним садржајима 
наставник ученику привуче пажњу садржајима физике. Захваљујући чињеници да је 
физика експериментална наука, тај посао може бити у многоме олакшан. У ту сврху овде 
је представљен низ примера који се могу искористити, а који нису доступни у уџбеницима. 

ОСЦИЛАЦИЈE 

Осцилације могу бити слободне, пригушене и принудне. Да би биле слободне 
потребно је да нема отпора средине и трења услед чега би осцилатор губио енергију. 
Таквих осцилација у природи готово да нема. Пригушене настају услед губитака енергије. 
Код таквих осцилација у току времена амплитуда експоненцијално опада [8]. Како би 
график зависности елонгације тј. амплитуде од времена ученицима био разумљивији 
могуће је направити осцилатор који ће остављати траг при свом кретању. Подлога на којој 
оставља траг треба да буде покретна. Такав један пример је на слици 1 [9].  

Да би се амплитуда одржала константном, потребна је додатна сила – принудна сила. 
У тренутку када се фреквенција принудне силе осцилатора приближи  сопственој 
фреквенцији осцилатора настаје максимална амплитуда осциловања. Ова појава је 
позната као резонанција. За демонстрацију резонанције могу се користити клатна 
различите дужине (слика 2). Човекова рука игра улогу принудне силе. Када се фреквенција 
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руке поклопи са фреквенцијом клатна одређене дужине, то клатно ће имати највећу 
амплитуду осциловања [10]. 

 

СЛИКА 1.  Демонстрација опадања амплитуде код пригушених осцилација [9] 

 

СЛИКА 2.  Демонстрација резонанције клатнима различите дужине. Фреквенција померања руке 
поклапа се са фреквенцијом клатна наранџасте куглице, па то клатно има највећу амплитуду [10]. 

За демонстрацију резонанције и ефеката које може да направи могу се користити 
метрономи. Они се поређају као што је то на слици 3. Метрономи се пусте у рад. С обзиром 
да нису истовремено пуштени, неће бити синхронизовани од самог почетка. Захваљујући 
преносу енергије кроз подлогу, после неког времена они ће се синхронизовати. Тада ће и 
подлога осциловати истом фреквенцијом [11]. 
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СЛИКА 3.  Метрономи у тренутку када су синхронизовани. Служе за демонстрацију преноса енергије 
осциловања и резонанције [10]. 

Комбинујући магнете, батерију и проводник, и сами ученици могу да направе 
осцилатор (слика 4). Изазовно за њих би било да објасне рад комбинујући знање 
електромагнетизма [12].  

 

СЛИКА 4.  Осцилатор који ученици сами могу да направе [12]. 

ТАЛАСИ 

Таласи представљају процес преношења осциловања кроз материјалну средину, у 
простору и времену. Оваква дефиниција таласног кретања је ученицима веома апстрактна. 
У циљу њеног разумевања ученици се могу ставити у улогу честица које осцилују. Пример 
је талас који праве публика на трибинама утакмице. Ученици у одељењу праве талас. 
Након тога уз пар потпитања они су у могућности да сами дефинишу таласно кретање. 

Стојећи таласи се могу демонстрирати дугачким гуменим цревом, на чијим крајевима 
су два ученика. Уколико се један крај фиксира, а други заосцилује одговарајућом 
фреквенцијом, формираће се стојећи талас.  

Трансверзални и лонгитудинални таласи се могу демонстрирати дечијом играчком 
(слике 5 и 6) [13]. Веома једноставно може да се направи и „таласна машина“ (слика7). 
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СЛИКА 5.  Дечија играчка која може да се користи за демонстрацију лонгитудиналних и 
трансверзалних таласа [13] 

 

СЛИКА 6.  Трансверзални и лонгитудинални таласи [14] 

Може се направити једноставна „таласна машина“ за демострацију таласног кретања 
(слика 7) 

 

СЛИКА 7.  Пример „таласне машине“ која се може направити за демонстрацију таласа [15] 
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СЛИКА 8.  Потребан материјал за визуелизацију звука [16] 

Звук је пример механичког таласа који човек не може да види. Постоји начин да се он 
визуелизује. У ту сврху су потребни: ласер, маказе, извор звука, парче ластиша, лепак 
(може уместо лепка лак за нокте), пластична чаша, мало парче огледала, лепљива трака и 
самоприањајућа фолија (користи се у кухињи).  На пластичну чашу се стави 
самоприањајућа фолија тако да затвори чашу и да буде затегнута. Ластишом се чврсто 
веже. Чаша се исече попречно на нешто мање од пола. На фолију која је затворила отвор, 
на средину, лепком се залепи парче огледала. То се постави испред звучника као што је то 
на слици 9. Наспрам ове поставке треба да буде чист зид. Између зида и поставке ставља 
се ласер уперен у огледалце на чаши. Када се укључи музика, фолија на чаши ће 
вибрирати, самим тим и огледалце се помере па и рефлектована светлост. На зиду ће се 
појавити светлосне линије. Најбољи ефекат се добија ако је просторија замрачена (слика 
10)  [16]. Овај оглед садржи више појава које ученици могу да анализирају: шта је то звук, 
пренос звучних таласа, шта је извор звука, преламање и одбијање светлости. 

 

СЛИКА 9.  Поставка за визуелизацију звука [16] 
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СЛИКА 10.  Визуелизован звук [16] 

ЗАКЉУЧАК 

Настава физике ученику може да буде и занимљива и омиљена. Истовремено пружају 
му се и никад разноврснија и доступнија средства.  
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