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Podczas tych zajęć: 

 Dowiesz się więcej o urządzeniach na placu zabaw 

 Samodzielnie zbudujesz model huśtawki napędzanej silnikiem 

 Samodzielnie zaprogramujesz częstotliwość wahań huśtawki w programie Scratch 
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Huśtawka, jest maszyną prostą—urządzeniem rekreacyjnym w  którym siedzisko porusza się 

wahadłowo. Huśtawka zazwyczaj jest wprawiana w ruch przez użytkownika, który za pomo-

cą przechyłu własnego ciała powoduje jej wychylenia w przód i w tył. 

W wesołych miasteczkach można znaleźć potężne huśtawki wieloosobowe, których wychyle-

nie jest znacznie większe i które są wprawiane w ruch za pomocą specjalnych mechanizmów 

podłączonych do silnika. 

Możemy wyróżnić huśtawki jednoosobowe i wieloosobowe, w których osoby mogą siedzieć 

wspólnie na jednym siedzisku (ławeczce), bądź naprzeciw siebie. 

 

Zadania do wykonania: 

1. Zbuduj 

 Zbuduj model huśtawki dla jednej osoby. Niech będzie to wyjątkowo leniwa huśtawka—

napędzana nie siłą mięśni a mechanizmem do silnika. Możesz zbudować model samo-

dzielnie, wzorując się na przykładzie z pierwszej strony. Możesz też wykorzystać załą-

czoną instrukcję budowy. 

2.     Zaprogramuj 

  Połącz huśtawkę  z aplikacją Abilix Scratch (Krypton -> Programowanie) i napisz program 

dzięki któremu Twój robot będzie się poruszał w zaprogramowany przez Ciebie sposób, 

według Twojej strategii. 

3. Rozbuduj! 

 Rozbuduj swój model według własnego pomysłu! Może czas na większą huśtawkę? Szyb-

szą? Wieloosobową (z miejscami obok siebie, bądź naprzeciw—jak uważasz?) 
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Wklej zdjęcie wykonanej przez siebie huśtawki. 

Zanim rozpoczniesz budowę huśtawki zwróć uwagę na mechanizm napędzający. Jak myślisz dlaczego 

huśtawka będzie poruszać się niczym wahadło, jeżeli silnik obraca się pełnymi obrotami? 

Ta zmiana ruchu możliwa jest dzięki zastosowaniu specjalnej przekładni nazwanej mimośrodem. Me-

chanizm nie jest przypięty bezpośrednio do silnika dzięki czemu następuje wychylenie, raz w lewo, raz 

w prawo i ten właśnie ruch napędza drążek huśtawki. 

Ustal parametry pracy (Prędkość) 

silnika. Uważaj, zbyt szybki ruch może 

być niebezpieczny dla osoby huśtającej 

się, może też uszkodzić huśtawkę. 

Ustal czas pracy silnika.  

(Czas zabawy na huśtawce)   
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Projekt budowy 

Huśtawka 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Mechanizm hutawki napędzany jest jednym małym silnikiem. Specjalnie przygotowany mechanizm mi-

mośrodowy przekazuje ruch wahadłowy na drążek huśtawki wprawiając ją w ruch. Zmiana prędkości sil-

nika powoduje zmianę częstotliwości wychylenia  drążka huśtawki, przez co huśtawka może poruszać się 

wolniej lub szybciej. Przestawienie długości mechanizmu mimośrodowego spowoduje zmianę kąta wy-

chylenia drążka huśtawki, dzięki czemu będzie ona huśtała się wyżej. 
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