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Wstęp 

Rezonans parametryczny jest zjawiskiem obserwowanym w wielu dziedzinach 
fizyki i inżynierii, a po raz pierwszy rozpoznał je prawdopodobnie Michael 
Faraday dla fal na powierzchni wody. W mechanice, rezonans parametryczny 
jest obecny praktycznie w każdej skali – zarówno w specjalnie przygotowanych 
mikroukładach, jak też w budynkach czy płynących przez ocean statkach. Re-
zonans parametryczny pojawia się w sytuacji, gdy w układzie mogącym wyko-
nywać drgania, okresowo modulowany jest (czyli innymi słowy – okresowo 
zmieniany) jeden z parametrów tego układu. Na przykład dla wahadła takimi 
parametrami jest jego długość zredukowana l i przyspieszenie ziemskie g. Mo-
dulacja długości wahadła prowadzi do spektakularnego, eksponencjalnego 
wzrostu amplitudy jego drgań. Łatwo się domyśleć, że podobny efekt uzyska-
my, gdy wprowadzimy w pionie drgania punktu zawieszenie ramienia wahadła. 
W takim przypadku wahadło poddawane jest dodatkowemu, zmiennemu przy-
spieszeniu i możemy powiedzieć, że efektywnie modulowana jest wartość przy-
spieszenia ziemskiego. Zwróćmy uwagę, że obie te sytuacje są inne niż w przy-
padku zwykłego rezonansu, gdy drgania są wymuszane przez zewnętrzną siłę 
okresową [1]. 

Popularnym obiektem, w którym (mniej lub bardziej świadomie) możemy 
mieć do czynienia z omawianym zjawiskiem jest huśtawka na placu zabaw. 
W przypadku huśtawki, modulowanym parametrem jest jej efektywna długość, 
zmieniająca się oczywiście w takt naszych cyklicznych ruchów na huśtawce – 
pochylania się, kucania i prostowania, machania nogami. Dla ścisłości – bliższa 
analiza samodzielnego huśtania się pokazuje, że w procesie rozhuśtywania się 
ważną rolę gra zarówno rezonans parametryczny, jak też rezonans zwykły – 
z drganiami wymuszonymi. 

Matematyczny opis rezonansu parametrycznego pokazuje, że rezonans ten 
zachodzi, gdy częstość modulacji parametru oscylatora (na przykład wahadła) 
jest dwa razy większa niż naturalna częstość drgań tego oscylatora ω0. Ponadto, 
z mniejszą efektywnością, możemy używać również podharmonicznych często-
ści 2ω0. W układzie modelowym, przyrost energii drgań oscylatora jest propor-
cjonalny do jego energii w danej chwili. Stąd właśnie wynika, że energia wzra-
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sta eksponencjalnie w czasie, a wzrost amplitudy jest nieograniczony, nawet 
w przypadku obecności tłumienia [1]. 

Na pomysł zaprezentowania rezonansu parametrycznego z wykorzystaniem 
klocków LEGO Mindstorms wpadłem podczas przygotowywania wykładów 
z metod eksperymentalnych współczesnej fizyki atomowej dla studentów dru-
giego stopnia studiów. Motywacja była następująca: z jednej strony, niewiele 
jest prostych eksperymentów pokazowych, które mogłyby uatrakcyjnić taki 
wykład, a z drugiej strony, zestawy LEGO Mindstorms były i są często używa-
ne zarówno w badaniach, jak też w dydaktyce. Między innymi, są podstawo-
wym narzędziem w projektach studenckich na kierunkach inżynierskich takich 
jak mechatronika. Przykład związku rezonansu parametrycznego z fizyką ato-
mową podam w ostatnim rozdziale, a najpierw naszkicuję jeden z matematycz-
nych opisów tego rezonansu oraz przedstawię przepis na samodzielną obserwa-
cję tego ciekawego zjawiska w warunkach domowych lub szkolnych. 
 
Podstawowy opis matematyczny 

Układ modelowy wahadła wzbudzanego parametrycznie jest przedstawiony na 
rysunku 1(a). Wahadło proste o długości l0 ma częstość naturalną drgań wyno-
szącą ω0. Długość l0 pełni rolę długości zredukowanej wahadła rzeczywistego, 
opisanego później. Długość ta jest modulowana z częstością ω, bliską dwukrot-
ności częstości naturalnej ω0. Lagranżjan L tego układu wynosi: 

  2 2 21 1( ) ( ) ( ( )cos ),2 2L ml t ml t mgl t      (1) 

 gdzie  0( ) 1 ( ) .l t l f t   (2) 

Używamy tutaj standardowej notacji: m to masa wahadła, l(t) to długość 
zredukowana, zależna od czasu, g to przyspieszenie ziemskie, a φ to kąt wychy-
lenia wahadła od pionu. Funkcja f(t) opisuje modulację długości wahadła. 
W najprostszym przypadku, f (t) = cos(ωt), gdzie ω jest stała i bliska 2ω0. Nie-
stety, ten prosty sposób modulacji okazuje się być nieefektywny dla wahadła, ze 
względu na fakt, że wraz ze wzrostem amplitudy drgań, maleje – jak wiemy – 
jego naturalna częstość drgań. Oznacza to, że przestaje być spełniony warunek 
zachodzenia rezonansu parametrycznego. W przypadku huśtawki ten problem 
jest rozwiązywany w oczywisty sposób. Dziecko rozhuśtuje ją bowiem korzy-
stając z metody sprzężenia zwrotnego. Obserwując fazę ruchu (czyli chwilowe 
wychylenie huśtawki), dopasowuje w naturalny sposób swój ruch – na przykład 
ugięcie w kolanach w odpowiednim momencie. Dla zwykłego wahadła musimy 
znaleźć inną metodę korekcji częstości modulacji. Zostanie to przedyskutowane 
w następnym rozdziale. 
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Rys. 1. Wahadło o modulowanej długości: (a) układ modelowy – wahadło o częstości naturalnej 
ω0 i długości zredukowanej l0, modulowanej kwaziperiodycznie i opisanej funkcją l(t). Funkcja 
f(t) ma postać przypominającą przebieg funkcji cosinus; (b) układ demonstracyjny – ruch obroto-
wy osi górnego silnika jest zamieniany na ruch posuwisto-zwrotny dolnej części wahadła. Dolny 
silnik nie został podłączony i służy jedynie jako obciążenie 

 
 
Aby znaleźć ewolucję kąta wychylenia φ w czasie, należy rozwiązać równa-

nie Eulera-Lagrange’a. Najpierw jednak uzupełnimy je członem uwzględniają-
cym opory ruchu zależne od prędkości (ostatni składnik po lewej stronie rów-
nania (3) poniżej): 

  0,d L L P
dt   

  
  

  
 (3) 

 gdzie 2 .P F l  



  


 (4) 
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P to tak zwana funkcja dyssypacji, Fφ to uogólniona siła dla uogólnionej 
współrzędnej φ, a α to stała tłumienia. Ostatecznie, łącząc równania (1)–(4), 
otrzymujemy: 

     

0 0 0 0

( )1 sin 2 1 .
f t f tf t g

l l l m l


   
  

       
   

 (5) 

Ponieważ amplituda drgań wahadła jest bardzo duża, przybliżenie małych 
kątów wychylenia oczywiście nie może być użyte. Jeśli weźmiemy f (t) = 0 
w równaniu (5), otrzymujemy znane równanie dla wahadła tłumionego. War-
tość α/m może być łatwo znaleziona eksperymentalnie na podstawie analizy 
tłumionych drgań wahadła bez modulacji długości. Funkcję f (t) można albo 
modelować, albo (jak to ma miejsce w naszym przypadku) znaleźć na podsta-
wie automatycznego pomiaru fazy silnika modulującego. Powyższe podejście 
nie jest całkowicie ścisłe, ponieważ w rzeczywistości funkcja f zależy 
w pewnym stopniu od φ i .  Jednak uwzględnienie tej zależności jest trudne 
i jednocześnie wydaje się zbędne z dydaktycznego punktu widzenia. 
 
Demonstracja rezonansu parametrycznego 

Wahadło z modulowaną długością zostało skonstruowane ze standardowych 
klocków LEGO z zestawu 8547, zwanego LEGO Mindstorms NXT. Podobne 
wahadło można przygotować na bazie wersji edukacyjnej (9797) lub nowszego 
zestawu EV3 (31313). Zestawy te, a szczególnie wersja edukacyjna, są bardzo 
popularne na wydziałach technicznych i inżynieryjnych politechnik i uniwersy-
tetów, a także w instytucjach prowadzących zajęcia dodatkowe dla młodzieży 
szkolnej. Zdjęcie ogólne oraz zbliżenie na najważniejszą część wahadła są za-
mieszczone na rysunku 1(b). Rzeczywista długość wahadła to 54,5 cm, a zmie-
rzona długość zredukowana to 40,4 cm. Górny silnik jest zasilany i sterowany 
z dedykowanego kontrolera NXT (w języku angielskim nazywanego „intelli-
gent brick”). Oś silnika obraca się z szybkością ustaloną programowo przez 
użytkownika. Ruch obrotowy jest zamieniany na ruch posuwisto-zwrotny 
w pionie przy pomocy małego wiązaru. Ramię wahadła jest obciążone albo 
dodatkowym, niepodłączonym silnikiem, albo inercyjnym czujnikiem położe-
nia, opisanym w dalszej części artykułu. Kontroler NXT jest programowany 
z komputera, z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania graficznego. 
W naszym przypadku program jest niezwykle prosty i umożliwia użytkowni-
kowi zmianę mocy, a co za tym idzie prędkości obrotowej silnika, przy pomocy 
dwóch przycisków, z rozdzielczością 1%. Ponadto, w zależności od wersji 
i wymagań, program może zapewniać pomiar i rejestrowanie fazy ruchu silnika 
czy wychylenia wahadła w czasie rzeczywistym. Okres obrotu osi silnika musi 
być dokładnie dwa razy mniejszy niż okres drgań wahadła (wynoszący u nas 
około 1,3 s). Z mojego doświadczenia wynika, że istnieje tylko jedna (co naj-
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wyżej dwie) wartość mocy względnej (wyrażonej w %), przy której rezonans 
parametryczny może być osiągnięty. Typowa wartość wynosi 65 do 80% i zale-
ży od typu użytych baterii lub akumulatorów i stanu ich zużycia. Z pomiarów 
wiadomo, że zmiana mocy o jeden punkt procentowy skutkuje zmianą czasu 
pojedynczego obrotu osi silnika o 8–10 ms. 

W ogólnym przypadku okres drgań wahadła zależy od amplitudy tych drgań. 
Na przykład, okres obliczony przy pomocy całek eliptycznych pierwszego rzę-
du dla amplitud 70°, 90° i 110° jest większy niż okres dla małych drgań o od-
powiednio 10, 18 i 30%. Widać stąd, że aby uzyskać efektywne wzbudzenie 
parametryczne wahadła, okres obrotów silnika modulującego powinien być na 
bieżąco korygowany. Na szczęście okazało się, że można uniknąć tutaj skom-
plikowanych rozwiązań, jeśli pozwoli się układowi na pewien rodzaj samoregu-
lacji. Jedynym warunkiem jest celowe zrezygnowanie z funkcji automatycznej 
stabilizacji prędkości obrotowej silnika modulującego, niwelującej wpływ 
zmiennych oporów ruchu. Dzięki temu zwiększająca się wraz z coraz większą 
amplitudą drgań siła odśrodkowa, działająca na obciążnik wahadła, powoduje 
chwilowy wzrost obciążenia silnika modulującego, głównie podczas fazy skra-
cania długości wahadła. W ten sposób, wahadło dostosowuje (zwiększa) okres 
modulacji swojej długości do zwiększającego się okresu drgań. Na rysunkach 
2(a) i 2(b) widać dość spektakularną realizację rezonansu parametrycznego – 
zdjęcia wahadła przy początkowym i końcowym – maksymalnym wychyleniu. 
Gdy moc silnika jest prawidłowo dobrana, uzyskuje się parametryczne zwięk-
szanie się amplitudy drgań od 10° do 100° w czasie zaledwie 36 s. Film z reali-
zacją rezonansu parametrycznego oraz program sterujący silnikiem modulują-
cym można pobrać ze strony internetowej Fotonu 139. 

Korzystając z zarejestrowanego w kontrolerze NXT rzeczywistego przebie-
gu w czasie kąta obrotu osi silnika modulującego, obliczona została zmiana 
długości wahadła w czasie. Dwa okresy modulacji zostały pokazane na rysunku 
2(c) dla wychylenia początkowego (40°) i końcowego (100°). Widać wyraźnie 
kluczowe wydłużanie się okresu modulacji, pozwalające na ciągłe spełnianie 
warunku zachodzenia rezonansu parametrycznego. 

Na podstawie nagrania wideo oraz analizy kolejnych klatek, zmierzona zo-
stała zależność maksymalnego wychylenia wahadła od czasu i przedstawiona za 
pomocą krzyżyków na rysunku 2(d). Czerwona linia to wynik numerycznego 
rozwiązania równania (5) dla l0 = 0,404 m i α/m = 0,106 1/s. Ta druga wartość 
została znaleziona eksperymentalnie dla przypadku wahadła bez modulacji dłu-
gości. W postaci funkcji f(t) została uwzględniona geometria silnika, wiązaru 
i ramienia wahadła. Całkowita zmiana długości zredukowanej wahadła wynosi-
ła 28,6 mm. 
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Rys. 2. Początkowa (a) i maksymalna (b) amplituda ruchu wahadła; (c) przebieg zmian długości 
wahadła dla początkowych (linia ciągła) i końcowych (linia kreskowana) wahnięć. To zachowa-
nie jest kluczowe dla zaobserwowania efektywnego wzbudzenia parametrycznego; (d) amplituda 
ruchu wahadła zmierzona na podstawie analizy zdjęć wykonanych amatorskim aparatem cyfro-
wym (krzyżyki) oraz wynik symulacji numerycznych (linia ciągła) 
 
 
Czujnik ultradźwiękowy 

Ilościowy pomiar drgań wahadła pokazany w poprzednim rozdziale bazował na 
ręcznej analizie kolejnych klatek nagranego filmu. Ta procedura może zostać 
znacznie uproszczona, gdy użyjemy szybkich kamer i dedykowanego oprogra-
mowania lub (prościej) wykorzystamy ultradźwiękowy miernik odległości, 
będący częścią zestawu Mindstorms NXT. Idea pomiaru została pokazana na 
rysunku 3(a) i 3(b). Wahadło zostało wyposażone w dodatkowe ramię, dzięki 
któremu udało się zamocować tekturowy ekran, utrzymujący stale pozycje pio-
nową, niezależnie od wychylenia wahadła. Mierzona odległość pomiędzy czuj-
nikiem ultradźwiękowym a tym ekranem jest zapisywana w pliku w sterowniku. 
Korzystając z tej odległości oraz zależności geometrycznych, bardzo łatwo ob-
licza się kąt wychylenia wahadła. Rozdzielczość odczytu czujnika to 1 cm, za-
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tem wynikająca z niego niepewność pomiaru kąta wynosi w najgorszym przy-
padku 5°. 

Na rysunku 3(c) pokazano wynik pomiaru dla początkowego wychylenia 
wahadła wynoszącego zaledwie 10°. Wzajemne relacje między fazą ruchu sil-
nika i ruchu wahadła oraz między chwilową amplitudą wychylenia i mocą silni-
ka prowadzą zazwyczaj do cyklicznej utraty i przywrócenia rezonansu parame-
trycznego, jak to pokazano na rysunku 3(d). Pewne nieregularności na wykresie 
po czasie 140 s wynikają z ograniczonych możliwości płynnego zapisu danych 
w sterowniku Mindstorms NXT. Program do tej wersji wahadła oraz film pre-
zentujący działanie układu są dostępne na stronie internetowej Fotonu 139. 

 
 

 
Rys. 3. Wahadło z ultradźwiękowym czujnikiem odległości: (a) zasada działania; (b) wahadło 
w chwili maksymalnego wychylenia (ograniczonego obecnością czujnika); (c) typowy przebieg 
wychyleń wahadła. Linia ciągła została dodana jedynie dla zwiększenia czytelności wykresu; 
(d) dłuższa ewolucja, pokazująca zanik i wznowienie rezonansu parametrycznego 
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Czujnik inercyjny 

Pełną i precyzyjną informację o ruchu wahadła można uzyskać dzięki czujni-
kowi inercyjnemu, zamocowanemu bezpośrednio na końcu ramienia wahadła – 
patrz rysunek 4(a). Wykorzystano tutaj popularny czujnik wykonany w techno-
logii MEMS o symbolu AltIMU-10 v4 firmy Pololu. Czujnik, wraz z obudową 
i bateriami, pełni również rolę obciążenia. Aby nie wprowadzać dodatkowych 
oporów ruchu, dane z czujnika są przesyłane do komputera bezprzewodowo. 
Sensor przekazuje aktualny czas, wartość kąta wychylenia wokół osi x, składo-
wą x prędkości kątowej oraz składowe y i z przyspieszenia liniowego. Dane są 
przesyłane co 20 ms i mogą być zapisywane do pliku lub wyświetlane w czasie 
rzeczywistym na ekranie komputera. Na rysunku 4(b) przedstawiono przykła-
dowy przebieg wartości kąta wychylenia w funkcji czasu. Początkowe wychy-
lenie wahadła wynosiło 20°. Najpierw amplituda drgań spadła w wyniku niedo-
pasowania pomiędzy fazą ruchu silnika modulującego i fazą ruchu wahadła. Po 
około 20 s amplituda zaczęła rosnąć, aż do osiągnięcia 75°. W 65 s silnik modu-
lujący został wyłączony, dzięki czemu widoczne są typowe drgania swobodne 
wahadła tłumionego. Zmiana amplitudy, zobrazowana w skali półlogarytmicz-
nej, jest w przybliżeniu liniowa dla kątów mniejszych niż 60°, co potwierdza 
oczekiwaną zależność eksponencjalną amplitudy od czasu. 

 
 

 

Rys. 4. (a) czujnik inercyjny zamocowany na końcu wahadła. Obok zaznaczono układ współrzęd-
nych związany z czujnikiem; (b) typowy wynik pomiaru kąta wychylenia. Dane z czujnika były 
odbierane co 20 ms. Około 65 s wzbudzenie parametryczne zostało wyłączone, a swobodnie 
drgające wahadło umożliwiło pomiar stałej tłumienia. Dodatkowo, u góry pokazane jest powięk-
szenie najciekawszej części wykresu, a u dołu – amplituda drgań w skali półlogarytmicznej 
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Rezonans parametryczny dla zimnych atomów 

Rezonans parametryczny jest często wykorzystywany w dziedzinie fizyki ato-
mowej w przypadku tak zwanych zimnych atomów spułapkowanych w pułapce 
dipolowej. Pułapki te, dzięki siłom magnetycznym lub optycznym, pozwalają 
na „złapanie”, nawet miliarda atomów w wybranym miejscu w przestrzeni, 
a następnie, przy użyciu dodatkowych technik, na schłodzenie ich do ekstre-
malnie niskich temperatur – tuż powyżej zera bezwzględnego. Pułapki takie są 
niezwykle ważnym narzędziem badawczym – pozwalają między innymi na 
uzyskanie kondensatu Bosego-Einsteina. W naszym przykładzie skupimy się na 
pułapce optycznej. Jej schemat, naszkicowany na rysunku 5(a), pokazuje, że 
jest utworzona przez dwie przecinające się, skupione wiązki laserowe. Długość 
fali lasera jest większa niż długość fali odpowiadająca rezonansowi optycznemu 
w atomach. Mówimy wtedy, że laser jest „odstrojony ku czerwieni” od rezo-
nansu atomowego. U podstaw działania pułapki leży oddziaływanie pomiędzy 
gradientem natężenia światła laserowego (stąd właśnie konieczność użycia wią-
zek skupionych) a wyindukowanym w atomach elektrycznym momentem dipo-
lowym. Ponieważ siła dipolowa jest zachowawcza, możemy wprowadzić od-
powiadający jej potencjał optyczny, który u nas (dla odstrojenia lasera ku czer-
wieni) jest przyciągający, co widać na rysunku 5(b). Spułapkowane atomy 
wykonują ciągły ruch oscylacyjny wokół minimum potencjału, co bardzo przy-
pomina zwykłe wahadło mechaniczne1. Jednym z najważniejszych parametrów 
charakteryzujących pułapkę dla atomów jest właśnie częstość tych oscylacji, 
nazywana „częstością pułapki”. Okazuje się, że jej precyzyjne obliczenie jest 
trudne, ponieważ zależy ona od szczegółów kształtu przekroju wiązek lasero-
wych i ich niedoskonałości. Tu przychodzi z pomocą właśnie rezonans parame-
tryczny. Wzbudzamy parametrycznie naszą pułapkę (o nieznanej nam na razie 
częstości ω0) poprzez modulację natężenia światła lasera, a częstość tej modula-
cji możemy swobodnie regulować. Gdy częstość modulacji osiąga wartość 2ω0, 
następuje silna redystrybucja energii kinetycznej w chmurze spułapkowanych 
atomów. Nadmiar energii kinetycznej u części z nich jest tak duży, że pozwala 
tym atomom na opuszczenie pułapki. W ten sposób, gdy warunek zajścia rezo-
nansu parametrycznego zostaje spełniony, liczba atomów wyraźnie spada, co 
jest łatwo obserwowalne w eksperymencie – patrz rysunek 5(c). Częstość 
wzbudzenia, podzielona przez dwa, daje nam szukaną częstość pułapki. Na 
wykresie widzimy nie jeden, a trzy rezonanse parametryczne. Wynika to z fak-
tu, że rzeczywista, anizotropowa, trójwymiarowa pułapka jest opisywana trze-
ma częstościami. 

 

                                                      
1 Podaję tutaj jedynie uproszczoną analogię, ponieważ zachowanie atomów w takiej pułapce 

jest prawidłowo opisywane dopiero przez mechanikę kwantową. 



FOTON 139, Zima 2017 13 

 

Rys. 5. (a) schematyczne przedstawienie dipolowej pułapki optycznej, wraz ze zdjęciem fluore-
scencyjnym grupy spułapkowanych atomów rubidu; (b) optyczny potencjał dipolowy, umożliwia-
jący pułapkowanie atomów w pobliżu jego minimum; (c) wynik pomiaru częstotliwości pułapki, 
przeprowadzonego podczas konstruowania tak zwanego lasera atomowego 

 
 
Przedstawioną tutaj ilustrację rezonansu parametrycznego można też zreali-

zować z wykorzystaniem nowszego zestawu Mindstorms EV3 31313. W gra-
ficznym programie sterującym należy jedynie pamiętać o konieczności kontroli 
silnika modulującego przy pomocy bloku „Unregulated motor” z palety „Ad-
vanced”, aby uniknąć automatycznej stabilizacji jego prędkości obrotowej. Ul-
tradźwiękowy czujnik odległości należy zastąpić dołączonym do zestawu EV3 
czujnikiem odległości działającym w zakresie podczerwieni. 

Zachęcam również do samodzielnego eksperymentowania na huśtawce. Przy 
pewnej wprawie (koniecznej ze względu na fakt, że zaprezentowana na rys. 6 
metoda jest inna niż ta, którą mamy już zautomatyzowaną od dziecka), bardzo 
efektywne rozhuśtanie parametryczne można osiągnąć machając nogami z czę-
stością 2ω0, w sposób naszkicowany poniżej:  
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Rys. 6. Metoda parametrycznego rozhuśtywania się z modulacją o częstości 2ω0 

 
 
 
 
[1] Grzegorz Derfel, Rezonans parametryczny, DELTA 6, 16–17 (2010), http://delta. 

mimuw.edu.pl/artykuly/delta2010-06/2010-06-7.pdf 
 
 
Filmy: 
 prezentacja rezonansu parametrycznego – rezonans_parametryczny_NXT.avi 
 zastosowanie ultradźwiękowego czujnika odległości – rezonans_parametryczny_ 

czujnik_ultradzwiekowy_NXT.mp4 
 
Programy: 
 podstawowy program do sterowania silnikiem modulującym, z możliwością reje-

stracji kąta obrotu silnika – rezonans_parametryczny_NXT.rbt 
 program do sterowania silnikiem modulującym oraz rejestrujący wychylenie waha-

dła w czasie – rezonans_parametryczny_czujnik_ultradzwiekowy_NXT.rbt 
 
 
 
 

 


