
FALE MECHANICZNE

1. Porównaj amplitudy, okresy, częstotliwości, prędkości i długości dwóch 
fal przedstawionych na rysunku. Czy każde porównanie jest możliwe bez 
dodatkowych informacji? 

Ponownie wykonaj pierwsze polecenie zakładając, że prędkości obydwu 
fal są jednakowe.

2. Które z zaznaczonych punktów mają:
a) jednakowe fazy
b) przeciwne fazy 
c) jednakowe prędkości
d) jednakowe wychylenia? 

3. Oblicz:
a) prędkość fali o długości 0,5 m i częstotliwości 10 Hz
b) długość fali, której prędkość wynosi 20 m/s a okres 0,5 s
c) częstotliwość fali o długości 0,1 m i prędkości 0,2 m/s.

4. Odległość między grzbietami fal na morzu wynosi 20 m. Z jaką prędko-
ścią rozchodzą się fale, jeśli uderzają o brzeg 12 razy na minutę?

5. Dwa źródła fal kulistych drgają zgodnie z częstotliwością 2 Hz. Fale roz-
chodzą się z prędkością 1 m/s. W punkcie odległym o 2 m od jednego 
z nich następuje wzmocnienie. Oblicz odległość tego punktu od drugiego 
źródła. Czy jest tylko jeden wynik? Dlaczego?

6. Z dwóch źródeł drgających zgodnie rozchodzą się fale o długości 1 m. 
Jaki jest efekt interferencji tych fal w punkcie, dla którego różnica odle-
głości od obydwu źródeł wynosi:
a)  3,5 m b)  5 m c)  6,2 m

7. Jaki jest efekt interferencji fal z dwóch źródeł Z1 i Z2  w punkcie P, jeżeli 
źródła drgają z tą samą częstotliwością w fazach:
a) zgodnych b) przeciwnych

Długość fali wynosi 0,5 m.

8. Dwa źródła punktowe odległe od siebie o 30 cm drgają z tą samą często-
tliwością i amplitudą w fazach:
a) zgodnych
b) przeciwnych.
Jaki będzie wynik interferencji w punkcie P,
jeżeli długość fali wynosi 4 cm? Czy w przy-
padku osłabienia nastąpi całkowite wygasze-
nie? Dlaczego?

9. Oblicz kąt załamania fali o prędkości 20 m/s padającej pod kątem 30o 
na granicę z drugim ośrodkiem, w którym jej prędkość wynosi 30 m/s.

10. Fala pada pod kątem 45o na granicę z drugim ośrodkiem i załamuje się 
pod kątem 60o. Prędkość fali w drugim ośrodku wynosi 10 m/s. Oblicz 
prędkość fali w pierwszym ośrodku. Jaki kąt tworzą promienie fali pada-
jącej i załamanej?

11. Fala o prędkości 10 m/s pada pod kątem 60o na granicę z drugim ośrod-
kiem tak, że kąt załamania wynosi 30o. W którym ośrodku prędkość fali 
jest większa i ile razy?

12. Parowóz gwiżdże, wytwarzając drgania o częstotliwości 100 Hz. Porusza 
się on z prędkością 100 km/h względem peronu. Oblicz częstotliwość 
dźwięku rejestrowanego przez obserwatora stojącego na peronie, jeżeli 
parowóz:
a) zbliża się do niego b) oddala się od niego?
Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 332 m/s.

13. Źródło dźwięku drga z częstotliwością 1000 Hz. Oblicz bezwzględną róż-
nicę częstotliwości rejestrowanego dźwięku i  częstotliwości drgań źró-
dła, jeżeli:
a) zbliża się ono do obserwatora z prędkością 34 m/s.
b) obserwator zbliża się do źródła z prędkością 34 m/s.
Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s.

14. Źródło dźwięku zbliża się do obserwatora, mija go, a następnie się odda-
la. Częstotliwość dźwięku podczas mijania obserwatora maleje cztero-
krotnie. Oblicz prędkość źródła dźwięku.

15. Oblicz częstotliwość dźwięku emitowanego przez piszczałkę otwartą 
o długości 0,5 m, jeżeli prędkość dźwięku wynosi 332 m/s.

16. Porównaj częstotliwości dźwięków wydawanych przez piszczałki otwartą
i zamkniętą z jednej strony o tej samej długości.

17. Oblicz prędkość dźwięku w strunie o długości 0,8 m, jeżeli wydaje ona 
ton o częstotliwości 1360 Hz.
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18. Oblicz częstotliwość tonu wydawanego przez strunę, jeżeli skrócimy ją 
o ¼ długości.

19. Piszczałki  zamknięte  mają  wyższe
tony harmoniczne o częstotliwościach
będących  całkowitymi  wielokrotno-
ściami częstotliwości tonu podstawowe-
go. Narysuj falę stojącą odpowiadającą
kolejnemu tonowi harmonicznemu. 

20. Które zdania są prawdziwe, a które fał-
szywe?
a) W ośrodku jednorodnym fala porusza się ze stała prędkością.
b) Falę podłużną można spolaryzować.
c) Fala kulista  ma stałą amplitudę.
d) Energia fali jest wprost proporcjonalna do amplitudy.
e) Wiatr to mechaniczna fala w powietrzu, a prąd morski to fala w wo-

dzie.
f) W ciałach stałych nie mogą się rozchodzić fale.
g) Efekty dyfrakcji są najwyraźniejsze, gdy rozmiary otworów lub prze-

szkód są porównywalne z długością fali.
h) Fala może przeniknąć w całości do drugiego ośrodka ulegając załama-

niu.
i) Podczas załamania fali zmieniają się prędkość i długość, a okres, czę-

stość kołowa i częstotliwość nie ulegają zmianie.
j) Kąt padania jest większy od kąta załamania, gdy prędkość fali w ośrod-

ku pierwszym jest mniejsza od prędkości fali w ośrodku drugim.
k) Im bliżej słuchacza znajduje się źródło, tym większa jest wysokość 

dźwięku.
l) Gdy źródło dźwięku zbliża się do słuchacza, to słyszy on wyższy 

dźwięk niż z nieruchomego źródła, ponieważ dochodzą do niego krót-
sze fale niż te, które dochodziłyby do niego, gdyby źródło spoczywało.

m) Gdy źródło dźwięku zbliża się do słuchacza, to słyszy on dźwięk o ro-
snącym natężeniu.

n) Gdy źródło dźwięku oddala się od słuchacza, to słyszy on dźwięk coraz
niższy.

Odpowiedzi

1. A1 < A2     1  > 2, gdy u1 = u2    T1 > T2,   f1 < f2 ,  w1 < w2

2. a) A i C b) B i D, C i E c) A, C i D oraz B i E
    d) A, B i C oraz D i E

3. a) u = 5 m/s b)  = 10 m c) f = 2 Hz
4.  u = 4 m/s
5. r2 – r1 = n
     r2 = r1   = (2  0,5) m = 1,5 m albo 2,5 m
     r2 = r1  2 = (2  1) m = 1 m albo 3 m
     r2 = r1  3 = (2  1,5) m = 0,5 m albo 3,5 m

6. a) maksymalne osłabienie b) maksymalne wzmocnienie c) efekt po-
średni między  maksymalnym wzmocnieniem a maksymalnym osłabie-
niem

7. r = 10 a)  maksymalne wzmocnienie b)  maksymalne osłabienie

8. r/ = 2,5 a) maksymalne osłabienie b)  maksymalne wzmocnie-
nie

Nie. Amplitudy fal składowych w punkcie P nie są jednakowe.

9. sinb = u2sina/u1 = 0,75      a  490

10.  u = 10 √2/3   8,16 m/s g = 1650

11.  u1 = √3 u2 12. f0 = f /(1 uz/ u)     a) 108,9 Hz      b) 92,4 Hz

13. a) f  = 1000/9 Hz = 111Hz b) f = 100 Hz

14.  uz = 0,6u = 204 m/s

15. f = 332 Hz 16. f1 = 2f2 17. u = 2176 m/s

18. f2  = (4/3)f1

20. Prawda a, g, i, l, m       fałsz b, c, d, e, f, h, j, k, n 

  


	Odpowiedzi

