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FALE MECHANICZNE - charakterystyka



Fale są to rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu zaburzenia 
pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego ośrodka lub pola. Fale 
sprężyste natomiast są to mechaniczne zaburzenia (odkształcenia) 
rozprzestrzeniające się w ośrodku sprężystym. Ciała zewnętrzne powodujące owe 
zaburzenia ośrodka nazywają się źródłami fal. Rozchodzenie się fal sprężystych 
polega na wzbudzaniu drgań cząstek ośrodka coraz bardziej odległych od źródła fal. 
Najważniejszą cechą odróżniającą fale sprężyste od dowolnego innego 
uporządkowanego ruchu cząstek ośrodka jest to, 
że w przypadku małych zaburzeń (przybliżenie liniowe) rozchodzenie się fal 
sprężystych nie jest związane z przenoszeniem substancji. Ze względu na kierunek 
drgań ośrodka rozróżniamy fale podłużne i poprzeczne.

Fale morskie to rozchodzące się po 
powierzchni morza zaburzenie poziomu 
wody oraz ciśnienia. 
Fale dźwiękowe to rozchodzące się 
w przestrzeni zaburzenie ciśnienia. 
Aby określić własności fali mechanicznej 
najważniejsze jest zbadanie własności 
sprężystych ośrodka.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Simple_harmonic_motion_animation.gif

FALE  MECHANICZNE



http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waves/Twave.gif

Fala poprzeczna jest to fala, w której 
cząstki ośrodka drgają w płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku 
rozchodzenia się fali. 
Fale poprzeczne mogą powstawać 
tylko w ośrodkach mających 
sprężystość postaci, czyli w ciałach 
stałych.

http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waves/Lwave-v8.gif

Fala podłużna jest to fala sprężysta, 
w której drgania cząstek ośrodka zachodzą 
w kierunku równoległym do kierunku 
rozchodzenia się fali. 
Fale podłużne związane są ze 
sprężystością objętościową ośrodka. Z 
tego powodu mogą one występować 
zarówno w ciałach stałych, jak w cieczach 
i gazach.

Zobacz impuls podłużny w 
sprężynie

https://www.youtube.com/watch?v=BwpvcVP_Axg


Fala kulista - fala, której powierzchnie falowe mają kształt współśrodkowych 
powierzchni kulistych. Na płaszczyźnie to fale koliste. Tego typu fale wzbudzane 
są w jednorodnym ośrodku izotropowym przez pojedyncze źródło punktowe.

Fala płaska - jest to fala, której powierzchnie falowe (powierzchnie 
o jednakowej fazie) tworzą równoległe do siebie linie proste, gdy fala rozchodzi 
się po powierzchni i płaszczyzny, gdy rozchodzi się w przestrzeni 
trójwymiarowej.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Fala_plaska_3d.gif

Zobacz falę kolistą w wanience do fal

Zobacz falę kolistą w kałuży

Fala kolista Fala płaska

https://youtu.be/hzLn5IRU3Ik
https://youtu.be/j2WhHdlTwUc


λ – długość fali - najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej 
fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali — zob. 
rysunek). Dwa punkty fali są w tej samej fazie, jeżeli wychylenie w obu punktach 
jest takie samo i oba znajdują się na etapie wzrostu (lub zmniejszania się). 
Jeżeli w jednym punkcie wychylenie zwiększa się a w drugim maleje, 
to punkty te znajdują się w fazach przeciwnych.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Wellenlaenge.png



A – amplituda fali - w ruchu drgającym jest to największe 
wychylenie z położenia równowagi. 
Jednostka amplitudy zależy od rodzaju ruchu drgającego: dla drgań 
mechanicznych jednostką może być metr, jednostka gęstości lub 
ciśnienia (np. dla fali podłużnej).

http://slownikkomputerowy.pl/media/164871/amplituda_639x298.jpg



T – okres drgań - oznacza to odcinek 
czasu pomiędzy dwoma punktami fali 
o tej samej fazie, czyli np. między 
dwoma kolejnymi szczytami lub 
dolinami. 

f – częstotliwość drgań - określa 
liczbę cykli zjawiska okresowego 
występujących w jednostce czasu. 
W układzie  SI jednostką 
częstotliwości jest herc (Hz). 
Częstotliwość 1 herca odpowiada
 występowaniu jednego zdarzenia 
(cyklu) w ciągu 1 sekundy. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Wave_period.gif

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Wave_frequency.gif



Efekt Dopplera to zmiana częstotliwości oraz długości fali zarejestrowana przez obserwatora, 
który porusza się względem źródła fali. Naukowe badanie efektu po raz pierwszy 
przeprowadził Christian Andreas Doppler w 1845 roku. Poprosił on grupę muzyków, aby 
wsiedli do pociągu i grali jeden ton. Słuchał go i zaobserwował, że dźwięk instrumentów 
staje się wyższy, kiedy pociąg zbliża się do niego. Gdy źródło muzyki się oddala, jego ton 
staje się niższy.

f – częstotliwość fali rejestrowana 
      przez obserwatora
fźr – częstotliwość drgań źródła fali
 – prędkość fali
uob – prędkość obserwatora
uźr – prędkość źródła

źr

ob
źr u

u
ff


 


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Dopplerfrequenz.gif

Znaki + i – należy dobrać  tak, żeby przy zbliżaniu 
uzyskać większą, a przy oddalaniu mniejszą 
częstotliwość fali niż częstotliwość jej źródła.

ZJAWISKO DOPPLERA

Zmiana wysokości dźwięku była dokładnie taka, 
jak wyliczył uprzednio Doppler. Aby zrozumieć 
efekt Dopplera trzeba zdać sobie sprawę, że źródło 
fali wysyła kolejne impulsy falowe co pewien okres. 
Jeżeli nie porusza się, odległość między tymi 
impulsami ma pewną stałą wartość. Gdy źródło 
porusza się podczas wysyłania fali, odległość się 
zmienia, co da się usłyszeć jako zmianę wysokości 
dźwięku. 

Częstotliwość rejestrowana 
przez obserwatora wyraża się 
wzorem:



Echolokacja (na podobieństwo radaru) służy nietoperzom do orientacji w 
ciemności. Ultradźwięki emitowane przez nietoperze rozchodzą się koliście od jego 
głowy, a odbite wracają do uszu i informują o otoczeniu. Siła odbitych wibracji 
informuje zwierzę o odległości, natomiast różnica czasowa pomiędzy odbiorem 
odbić wskazuje kierunek ruchu ofiary. Większość nietoperzy posługujących się 
echolokacją wytwarza dźwięki o częstotliwości 20 do 80 kHz, a niektóre nawet od 
120 do 210 kHz. 

Sygnały są rejestrowane jako zmiana 
częstotliwości powracającej fali 
(efekt Dopplera). 
Polujący nietoperz szuka zdobyczy 
emitując 5 do 10 impulsów w ciągu 
sekundy. W momencie zlokalizowania 
lecącego owada liczba impulsów 
wzrasta do15 - 50 na sekundę, a w 
kolejnej fazie do 200 impulsów na 
sekundę. Wtedy uzyskuje dokładną 
stałą informację o celu. http://img180.imageshack.us/img180/4862/nethology9hg8.jpg



OBSERWACJA  ZJAWISKA  DOPPLERA

Zjawisko Dopplera można zaobserwować w wanience do fal. Źródłem fal 
kolistych są krople kapiące ze zwężonej rurki, połączonej ze strzykawką bez tłoka. 
Ściskając wężyk łączący rurkę ze strzykawką regulujemy częstotliwość kapania 
kropel.
Gdy przesuwamy rurkę ruchem jednostajnym wzdłuż wanienki wypełnionej wodą, 
obserwujemy na jej powierzchni fale o różnych długościach: przed źródłem 
krótsze, a za źródłem dłuższe. Im większa prędkość źródła tym większe różnice 
długości fali przed i za źródłem.

Zobacz
Fale o większej 

długości

Kierunek ruchu źródła

Źródło fali

Fale o mniejszej 
długości

https://youtu.be/feTqg1cKCgw


Fala uderzeniowa – cienka warstwa, w której następuje gwałtowny 
wzrost ciśnienia gazu, rozchodząca się szybciej niż dźwięk. Fale uderzeniowe 
powstają podczas silnego wybuchu i ruchu ciała z prędkością ponaddźwiękową 
(np. samolot, pocisk, motorówka). 

http://www.aerospaceweb.org/question/aerodynamics/bullet/bullet2.jpg

FALA UDERZENIOWA

Gdy w gazie porusza się ciało to nadaje ono 
cząsteczkom zderzającym się z nim 
dodatkową prędkość.
Jeżeli prędkość tego ciała jest mniejsza 
od średniej prędkości cząsteczek gazu, 
to cząsteczki przekazują sobie w wyniku 
zderzeń pęd, po zderzeniu powracają i 
zderzają się cząsteczkami z drugiej strony. 
Rozchodzące się w ten sposób zaburzenie 
jest obserwowane jako dźwięk. 



Jeżeli ciało ma prędkość większą od średniej prędkości 
cząsteczek gazu, to cząsteczki nie "nadążają z przekazywaniem" 
energii poprzedzającym je cząsteczkom, powstaje obszar, w 
którym gwałtownie rośnie prędkość cząsteczek (szczególnie w 
jednym kierunku) co odpowiada wzrostowi ciśnienia. 
Gdy ciało przestanie gwałtownie się poruszać, następuje 
gwałtowny spadek ciśnienia. Jeżeli czynnik wywołujący falę trwa 
długo, wywołuje ruch gazu w kierunku rozchodzenia się fali 
(podmuch). http://ekurjerwarszawski.pl/grafika/0-500,1311,.jpg

Silne fale dźwiękowe, słyszalne jako 
grzmot, lub też fale powstałe w wyniku 
uderzenia, niekiedy bywają mylnie 
nazywane falami uderzeniowymi. Po 
ustaniu przyczyny, fala uderzeniowa 
rozchodząc się szybko zanika, wywołując 
wzrost temperatury ośrodka, 
w którym się rozchodzi (np. powietrza). 
Po zwolnieniu do prędkości 
poddźwiękowej staje się zwykłą falą 
dźwiękową o dużej amplitudzie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Uss_iowa_bb-61_pr.jpg/800px-Uss_iowa_bb-61_pr.jpg



W powietrzu przelotowi intensywnej fali uderzeniowej w małej odległości 
od źródła, towarzyszy wytworzenie charakterystycznej mgiełki wskutek  
kondensacji pary wodnej, zjawisko to jest zauważalne gołym okiem przy wybuchu 
ładunków materiału wybuchowego o masie > 0,5kg lub w bezpośrednim otoczeniu 
samolotu poruszającego się z prędkością naddźwiękową. 

http://raketenflugplatz.w.interia.pl/luneta/january_2005/sonicboom.jpg



DYFRAKCJA
Dyfrakcja polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach 
przeszkód oraz w ich pobliżu. Jest ono zauważalna dla fal materii, fal 
dźwiękowych i fal elektromagnetycznych.

Gdy fala płaska napotka na swej drodze przegrodę 
ze szczeliną, to czoło fali odbije się od przegrody, 
a punkty szczeliny, zgodnie z zasadą Huygensa, 
staną się źródłami fal kulistych. Fale te, nakładając 
się na siebie, utworzą falę wypadkową, której 
powierzchnia falowa ma inny kształt, niż miała fala 
przed dojściem do przeszkody.

http://sciaga.onet.pl/20176,1,sciaga_druk.html

http://plange.pl/pictures/pmi1_7.gif

Dyfrakcja na brzegu przeszkody polega na tym, że fala 
zmienia kierunek i przedostaje się za przeszkodę. Dzięki temu 
możemy słyszeć dźwięki pochodzące z ukrytych źródeł.



Na zjawisko dyfrakcji wpływ mają 
szerokość szczeliny d oraz długość fali λ. 
W zależności od tych dwóch parametrów 
będzie ono mniej lub bardziej wyraźne. 
Gdy d < λ lub d = λ – dyfrakcja wyraźna,
d >> λ – dyfrakcja nie występuje.
Im węższa szczelina, tym silniejsze ugięcie 
fali.

Zdjęcie przedstawia dyfrakcję fal 
morskich u wejścia do zatoki. Szerokość 
otworu, przez który przechodzą fale 
płaskie, jest kilkakrotnie większa od 
długości fali.
Dodatkowo jest widoczny efekt załamania 
fal. Gdy fale zbliżają się do brzegu, 
zmniejsza się głębokość morza i fale 
zmieniają prędkość rozchodzenia się.

http://sciaga.onet.pl/12581,60,163,91,1,20185,sciaga.html

Zatoka Moro w KaliforniW. Bolton „Zarys fizyki” PWN W-wa 
1982



Zobacz

Fala płaska przechodzi przez otwór 
w przeszkodzie. W wyniku dyfrakcji za 
przeszkodą obserwujemy falę kulistą. 
Na zdjęciu obrysowano zarysy przeszkody, 
gdyż nie jest ona dobrze widoczna. 
Szerokość otworu jest porównywalna 
z długością fali.

OBSERWACJA DYFRAKCJI

Efekty dyfrakcji fal na wodzie możemy oglądać za pomocą zestawu z wanienką 
do fal. Zdjęcia i filmy pokazują dwa przypadki tego zjawiska.

Zobacz

Fala płaska ulega ugięciu na brzegu 
przeszkody, w wyniku czego wnika 
w obszar cienia geometrycznego.

https://youtu.be/egyMg8rRxUY
https://youtu.be/RZejIVk_WGU


BADANIE ZJAWISKA DYFRAKCJI

W doświadczeniu badamy zależność 
efektów dyfrakcji dźwięku od 
rozmiarów przeszkody i długości fali. 
Jako generator akustyczny 
wykorzystujemy program 
komputerowy Generator wydawnictwa 
WSiP.

Zamiast oscyloskopu stosujemy 
program Soundcard Scope 
udostępniony przez 
wydawnictwo ZamKor.



„Generator
”

„Oscyloskop”

Mikrofon

Głośnik

Przeszkoda

„Generator”

„Oscyloskop”

Mikrofon

Głośnik

Głośnik podłączony do komputera emituje 
dźwięk wytworzony przez komputerowy 
generator. Mikrofon odbiera dźwięk, który 
jest rejestrowany przez komputerowy 
oscyloskop. Badamy dwa dźwięki o 
różnych częstotliwościach.

Każdy dźwięk jest rejestrowany 
dwukrotnie: gdy między głośnikiem, 
a mikrofonem nie ma przeszkody oraz 
w przypadku, gdy między nimi jest 
ustawiona płyta o rozmiarach rzędu 
1 metra.



Długość fali tego dźwięku 
wynosi nieco ponad 1 m, 
więc jest porównywalna z 
długością fali. 

Fala bardzo dobrze przenika 
za przeszkodę, zatem efekt 
dyfrakcji jest bardzo 
wyraźny.

Obraz sygnału rejestrowanego bez przeszkody

Obraz sygnału rejestrowanego za przeszkodą

Dźwięk

300 Hz

Amplituda dźwięku
o częstotliwości 300 Hz 
zmniejsza się za przeszkodą 
w przybliżeniu dwukrotnie. 



Obraz sygnału rejestrowanego bez przeszkody

Obraz sygnału rejestrowanego za przeszkodą

Amplituda dźwięku
o częstotliwości 10000 Hz 
zmniejsza się za przeszkodą 
bardzo wyraźnie. Bardziej, niż to 
wynika z wielkości amplitudy 
sygnału, rejestrowanego za 
przeszkodą. 
Kształt sygnału, inny niż bez 
przeszkody dowodzi, że mikrofon 
w tym przypadku rejestruje 
znaczne szumy. 
Długość fali tego dźwięku wynosi 
około 1 mm, więc jest dużo 
mniejsza od długości fali. 
Fala w niewielkim stopniu 
przenika za przeszkodę, zatem 
efekt dyfrakcji jest słaby.

Dźwięk 10 000 Hz



Zjawisko interferencji zachodzi podczas nakładania się fal spójnych, czyli fal o 
tych samych częstotliwościach, poruszających się z tymi sami prędkościami 
(identyczne fale) różniących się jedynie przebytą drogą (mających stałą różnicę faz). 
Takie fale można uzyskać mając dwa identyczne źródła lub jedno źródło fali 
przechodzącej przez dwie (lub więcej) szczeliny. W drugim przypadku w każdej 
szczelinie następuje dyfrakcja i szczeliny stają się źródłami spójnych fal kulistych.

INTERFERENCJA

Interferencja fal z dwóch szczelin 
http://www.edukator.pl/pix/users/Image/6plus/rys21976.gif

Interferencja fal z identycznych źródeł 

http://www.edukator.pl/pix/users/Image/6plus/rys21975.gif

Wynikiem nałożenia fal spójnych jest wzmocnienie lub wygaszenie. 
Wzmocnienie obserwuje się, gdy różnica dróg przebytych 
przez fale jest całkowitą wielokrotnością długości fali. 
Gdy różnica dróg przebytych przez fale jest 
nieparzystą wielokrotnością połówek długości fali, 
wtedy nastąpi wygaszenie fal:

2
)12(12


 nss

gdzie n = 0, 1, 2, ...

nss  12



OBSERWACJA  INTERFERENCJI
Zdjęcie przedstawia interferencję fal 
wytworzonych w wanience do fal za 
pomocą dwóch wibratorów drgających 
z jednakową częstotliwością.
Na filmie przedstawiamy interferencję fal 
wywołanych przez krople deszczu w 
kałuży.

Zobacz dyfrakcję 
i interferencję 
w wanience do fal

Zobacz 
interferencję w 
czasie deszczu

Osłabienie

Źródło 1 Źródło 2

Wzmocnienie

Szczelina 2Szczelina 1

WzmocnienieOsłabienie

Fala płaska w wanience do fal 
trafia na przeszkodę z dwoma 
szczelinami. W każdej szczelinie 
fala ulega dyfrakcji. Za przeszkodą 
ugięte fale interferują ze sobą.

https://youtu.be/Y-3qgF3kVb4
https://youtu.be/mnbrXy3MPmk


W przypadku, gdy ośrodek, w którym rozchodzi się fala, jest uformowany 
i ograniczony (pręt stalowy, słup powietrza w rurze) może powstać w nim 
fala stojąca. Jest ona wynikiem interferencji dwóch fal biegnących w przeciwnych 
kierunkach. Częstotliwości fal stojących nie są dowolne, lecz precyzyjnie określone 
przez właściwości ośrodka. Noszą one nazwę drgań własnych.

  W fali stojącej rozróżniamy charakterystyczne miejsca: węzły i strzałki.
• Węzły – punkty w fali stojącej o zerowej amplitudzie drgań.
• Strzałki – miejsca w fali stojącej o maksymalnej amplitudzie. 

http://www.edukator.pl/pix/users/Image/6plus/rys21977.gif



Zjawisko powstawania fali stojącej wykorzystywane jest w urządzeniach 
wytwarzających drgania, w celu wzmacniania fal o określonej częstotliwości 
(wnęka rezonansowa, pudło rezonansowe) w instrumentach muzycznych 
(piszczałki w organach), technice fal radiowych i mikrofalowych.
Fala stojąca powstaje też poprzez odbijanie się sygnału przesyłanego w linii 
przesyłowej i stanowi zjawisko utrudniające przesyłanie sygnałów. 

http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/wspmu/scb/main08.html

Powstaje też w rezonatorze 
lasera, gdzie fala odbija się od 
zwierciadła na końcu 
rezonatora i interferuje 
z falą padającą tworząc falę 
stojącą.



Zobacz falę 
stojącą na 
gumce

Bateria płaska

Gumka

Elektromagnes

OBSERWACJA  FALI  STOJĄCEJ
Do wytworzenia fali stojącej wykorzystujemy dzwonek elektryczny bez czaszy. 
Do młoteczka dzwonka przywiązujemy długą gumkę. Zamykamy obwód zasilający 
elektromagnes i gumkę naprężamy. Drgający młoteczek wywołuje falę. 
Odbija się ona od dłoni trzymającej drugi koniec gumki i interferuje z falą padającą.

Młoteczek

Rzutnik

Przy odpowiednim naprężeniu 
gumki powstaje fala stojąca. 
Gumkę oświetlamy za pomocą 
rzutnika do przeźroczy, żeby 
była bardziej widoczna.
Obserwujemy dobrze 
widoczne węzły i strzałki fali 
stojącej. 

Strzałka Węzeł Strzałka

Falę stojącą można też wytworzyć w długim wężu gumowym, sznurze 
lub sprężynie. Dwie osoby trzymają za końce sprężyny. Jedna z nich 
wywołuje falę i tak dobiera częstotliwość 
drgań, żeby powstała fala stojąca. Zobacz falę stojącą 

na sprężynie

https://youtu.be/H8pyeiTj3AA
https://youtu.be/qZE6yYTV9vQ


Dudnienia - okresowe zmiany amplitudy drgań złożonych, powstałych w wyniku 
nałożenia się na siebie drgań o zbliżonych częstościach i amplitudach. 
Dudnienia obserwuje się dla wszystkich rodzajów drgań, w tym i wywołanych 
falami. Częstotliwość dudnień jest równa różnicy częstotliwości fal składowych.

     Przykłady dudnień:
 dudniący dźwięk powstający ze złożenia   

 dwóch dźwięków źle zestrojonych     
instrumentów muzycznych, 

 dźwięk (drgania) powstający ze złożenia   
dźwięku odbieranego bezpośrednio    i 
odbitego od poruszającej się powierzchni   
odbijającej (wskutek zjawiska Dopplera    
dźwięk odbity od ruchomej powierzchni    
jest odbierany jako dźwięk o zmienionej    
częstotliwości). http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Acoustic_beat_chart.png



Efekt dudnień jest wykorzystywany do 
strojenia instrumentów muzycznych, 
ponieważ im dwie częstotliwości są 
sobie bliższe, tym dudnienie jest 
wyraźniejsze  i znika dopiero przy 
idealnym dobraniu częstotliwości. 
Także do zmiany częstości 
odbieranych drgań w odbiornikach fal 
radiowych (superheterodyna). Obwód 
elektryczny dokonujący zmiany 
częstotliwości to mieszacz. 
Inne zastosowanie to określanie 
częstotliwości drgań lub fal poprzez 
sumowanie fali odebranej i 
wzorcowej, stosowane np. w radarach
dopplerowskich. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/ChestotnoBiene.PNG



BADANIE  DUDNIEŃ
W eksperymencie badamy dudnienia, czyli wynik interferencji fal, które 
nieznacznie różnią się częstotliwością. Źródłami fal dźwiękowych są dwa głośniki 
podłączone do komputera z uruchomionym programem Generator wydawnictwa 
WSiP.
Dźwięk rejestruje mikrofon 
podłączony do komputera 
z uruchomionym programem 
Soundcard Scope, który pełni 
rolę oscyloskopu. W 
generatorze dobieramy dwie 
nieco różniące się 
częstotliwości. Słyszymy 
dudnienia. Na ekranie 
oscyloskopu obserwujemy ich 
obraz.

„Generator”
Głośnik 1 Głośnik 2

„Oscyloskop”

Mikrofon



OBRAZY DUDNIEŃ

Częstotliwości 500 Hz i 483,3 Hz 

Korzystając ze skali czasu na ekranie 
oscyloskopu, możemy odczytać okres 
dudnień i obliczyć ich częstotliwość. 
Okres dudnień w pierwszym 
przypadku: smsT )001,0037,0()137( 

zatem częstotliwość wynosi: 
HzHzf )8,00,27()73,003,27( 

Niepewność pomiaru częstotliwości: 

2

1

T

T

TT

T
f







Teoretyczna wartość częstotliwości 
dudnień równa różnicy częstotliwości 
dźwięków wynosi: Hzfobl 8,26
co dobrze się zgadza z wartością 
wyznaczoną.

Porównując obydwa zarejestrowane 
przypadki stwierdzamy, że z malejącą 
różnicą częstotliwości dźwięków, 
rośnie okres dudnień, czyli maleje 
ich częstotliwość, co jest zgodne 
z przewidywaniami 
teoretycznymi.

Częstotliwości 500 Hz i 473,2 Hz 

Okres dudnień T



     Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą 
się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są 
słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od 
ok. 16 Hz do ok. 20 kHz. 

Do podstawowych cech dźwięku zaliczamy:

• wysokość dźwięku związaną z częstotliwością,

• głośność dźwięku zależną od amplitudy fali,

• czas trwania dźwięku ,

• barwę dźwięku zależną od tego, z fal 

      

Drgania akustyczne, których częstotliwość jest tak 
mała, że nie są słyszalne przez przeciętnego zdrowego 
człowieka nazywamy infradźwiękami (niższe niż 16 
Hz), zaś te, których częstotliwość jest większa od 
granicznej, również niesłyszalne przez ludzi, 
nazywamy ultradźwiękami (wyższe od 20 kHz). 
Dźwięk, jako rozprzestrzeniające się zaburzenia, może 
rozchodzić się tylko w ośrodkach sprężystych jako 
fala dźwiękowa. 

DŹWIĘKI

http://www.sp12.miasto.zgierz.pl/unia-2/ola6a2/images/nuty.jpg

http://audiopunkt.com.pl/sklep/images/k142hd.jpg

o jakich częstotliwościach składa się dany 
dźwięk.



     Infradźwięki – fale dźwiękowe niesłyszalne dla człowieka, ponieważ ich 
częstotliwość jest za niska, aby odebrało je ludzkie ucho. Słonie i wieloryby, które 
słyszą infradźwięki wykorzystują je do komunikacji na duże odległości.
Infradźwięki mają bardzo dużą długość fali - powyżej 17 m, przez to słabo tłumione 
mogą rozchodzić się na znaczne odległości. Drugim problemem jest ich słabe 
tłumienie poprzez ekrany akustyczne. 

Źródła infradźwięków można podzielić na:

Naturalne źródła infradźwięków:
•  duże wodospady, 
•  fale morskie,
•  lawiny,
•  silny wiatr,
•  pioruny,
•  tornada,
•  trzęsienia ziemi,
•  wulkany.

Sztuczne źródła infradźwięków:
•  ciężkie pojazdy samochodowe, 
•  drgania mostów, 
•  eksplozje,
•  odrzutowce i śmigłowce, 
•  sprężarki tłokowe, pompy próżniowe 

   i gazowe, turbodmuchawy, elektrownie 
   wiatrowe, wentylatory, 

•  rurociągi, 
•  urządzenia chłodzące 

   i ogrzewające powietrze.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
2/20/B%C5%82yskawica.jpg/800pxB%C5%82yskawica.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Condensation_trail.jpg/798px-Condensation_trail.jpg



     Ultradźwięki – fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby 
usłyszał je człowiek. Za górną granicę słyszalnych częstotliwości uważa się wartość 
około 20 kHz, choć dla wielu osób granica ta jest znacznie niższa. 

     Za umowną, górną, granicę ultradźwięków przyjmuje się częstotliwość 10 GHz. 
     Zaczyna się od niej zakres hiperdźwięków. Niektóre zwierzęta mogą emitować i 

słyszeć ultradźwięki, np. pies, szczur, delfin, wieloryb, chomik czy nietoperz. 

Metody wytwarzania ultradźwięków:
• mechaniczne 
• termiczne 
• magnetostrykcja 
• optyczne

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Baby_in_ultrasound.jpg/220px-Baby_in_ultrasound.jpg



     Ultradźwięki pozwalają też na pomiar odległości przy pomocy dalmierza 
ultradźwiękowego.. Jeżeli wykorzysta się silne źródło ultradźwięków, to mogą one 
niszczyć, rozgrzewać niektóre materiały, co pozwala na obróbkę powierzchniową 
wytwarzanych przedmiotów (obróbka ultradźwiękowa). Wykorzystując je można 
również prowadzić nieniszczące badania właściwości materiałów i połączeń. 
Ultradźwięki mają zastosowanie również w zabiegach kosmetycznych w takich 
zabiegach jak peeling kawitacyjny oraz w rehabilitacji medycznej w zabiegach 
fizykoterapeutycznych. Ultradźwięki są również wykorzystywane przez istoty 
żywe – wiele gatunków posługuje się nimi w celu echolokacji.

     

http://hdmax.pl/tapeta/nietoperz/1/368/18/

Zastosowania ultradźwięków:
Ultradźwięki dzięki małej długości fali 
pozwalają na uzyskanie dokładnych obrazów  
przedmiotów. Urządzenie, które umożliwia 
obserwację głębin morskich to sonar. Jego 
zastosowanie to lokalizacja wszystkich 
obiektów zanurzonych 
w wodzie. Ultradźwięki znajdują także 
zastosowanie w medycynie – ultrasonograf, 
można uzyskać obraz narządów wewnętrznych. 



BADANIE  DRGAŃ  KAMERTONU
W eksperymencie sprawdzamy, czy widełki kamertonu wydającego dźwięk drgają. 
Do cewki z transformatora rozbieralnego o 550 zwojach wkładamy stalowy rdzeń, 
a na jego końcach umieszczamy magnesy ferrytowe. Cewkę podłączamy do 
oscyloskopu. Widełki kamertonu mocujemy w statywie i zbliżamy do magnesu. 
Pobudzamy kamerton do drgań. Obserwujemy obraz drgań na ekranie oscyloskopu. 
Jest to sinusoida, zatem widełki drgają harmonicznie. W czasie drgań stalowych 
widełek powstaje zmienny strumień indukcji magnetycznej 
w rdzeniu. Zmienny strumień magnetyczny wzbudza prąd indukcyjny w cewce. 
Napięcie rejestrowane przez oscyloskop zależy od czasu tak, jak wychylenie 
drgających widełek.

Cewka

Magnes
Kamerton

Oscyloskop

Pałeczka

Rdzeń

Statyw

Obraz drgań 
kamertonu na 

ekranie oscyloskopu



Prędkość fali możemy obliczyć znając 
długość fali  i częstotliwość f:

PRĘDKOŚĆ DŹWIĘKU

http://www.edupedia.pl/entry_img/fizyczny/r135.jpg

WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI  DŹWIĘKU  W  POWIETRZU

f 
  Długość fali wyznaczamy metodą rezonansu   
  akustycznego.  Gdy długość słupa powietrza w rurze   
  wynosi: 

w rurze powstaje fala stojąca. U wylotu rury jest 
strzałka, a przy powierzchni wody – węzeł. Jeżeli 
zaznaczymy dwa kolejne poziomy rezonansowe, to 
odległość między nimi jest równa:

42
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Częstotliwość drgań kamertonu 
wyznaczamy  w osobnym eksperymencie. 
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15,273
15,331 

Prędkość dźwięku w znanej 
temperaturze t obliczamy ze wzoru: 



Wyznaczona przez nas
częstotliwość dźwięku
kamertonu wynosi:
f = (433,8  0,2)Hz
Częstotliwość generatora
możemy zmieniać co 0,2 Hz.

Żeby wyznaczyć prędkość dźwięku, którego źródłem jest kamerton, trzeba znać 
częstotliwość jego drgań. Wartość częstotliwości możemy odczytać z kamertonu. 
Powinna ona wynosić 435 Hz. Jednak ze względu na rozszerzalność cieplną rozmiary 
widełek zmieniają się ze zmianą temperatury, więc i częstotliwość drgań się zmienia. 
Sprawdzamy, czy częstotliwość jest równa nominalnej. 

W tym celu za pomocą programu Generator i głośnika podłączonego do komputera 
wytwarzamy dźwięk o częstotliwości 435 Hz. Uderzamy ramię kamertonu. 
Słyszymy dudnienia. Zmieniamy powoli częstotliwość dźwięku z generatora tak, 
żeby częstotliwość dudnień malała. Dzieje się tak przy zmniejszaniu częstotliwości. 
W pewnym momencie dudnienia ustają. Oznacza to, że częstotliwości obydwu 
dźwięków są jednakowe.

„Generator”

Pałeczka

KamertonGłośnik

WYZNACZANIE  CZĘSTOTLIWOŚCI  KAMERTONU



Prędkość dźwięku w powietrzu wyznaczamy 
metodą rezonansu akustycznego.
Zestaw doświadczalny składa się z długiej, 
szklanej rury połączonej gumowym wężem 
z szerokim naczyniem. 
Rurę i naczynie mocujemy w statywie. 
Do naczynia nalewamy wody. 
Zestaw uzupełniają: kamerton (same widełki 
zdjęte z pudła rezonansowego), pałeczka do 
uderzania kamertonu, pisak do zaznaczania 
poziomu wody w rurze, miarka milimetrowa 
i termometr do pomiaru temperatury 
otoczenia. Termometr

Rura z wodą

Statyw

Wąż gumowy

Naczynie 
z wodą

Kamerton

Pałeczka

Pisak

Miarka

POMIARU  PRĘDKOŚCI  DŹWIĘKU



Naczynie unosimy tak, żeby poziom wody 
w rurze był jak najwyższy. 
Pobudzamy do drgań kamerton i umieszczamy 
go u wylotu rury. Naczynie opuszczamy 
i nasłuchujemy, kiedy nastąpi wyraźne 
wzmocnienie dźwięku. Zaznaczamy poziom 
wody w rurze pisakiem. Opuszczamy naczynie 
dalej i poszukujemy kolejnego wzmocnienia 
dźwięku. 

Również zaznaczamy położenie poziomu wody
w rurze. Żeby zwiększyć dokładność pomiarów 
powtarzamy czynności kilkakrotnie. 

Zdejmujemy rurę i naczynie ze statywu, 
wylewamy wodę i mierzymy odległość między 
zaznaczonymi położeniami poziomu wody.

Mierzymy temperaturę otoczenia w czasie 
trwania pomiarów.

PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA



Do obliczania prędkości wykorzystujemy wyznaczoną wcześniej częstotliwość 
kamertonu. Dla serii 5 pomiarów prędkości dźwięku obliczamy odchylenie 
standardowe średniej: 

Ostatecznie wyznaczona przez nas wartość 
prędkości dźwięku w powietrzu wynosi:
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Połowa długości 

fali λ/ 2                  
m

Długość fali λ  
m

Prędkość fali V  
m/ s

Częstotliwość f  
Hz

1 0,396 0,792 343,57 433,8

2 0,395 0,790 342,70

3 0,400 0,800 347,04

4 0,401 0,802 347,91

5 0,396 0,792 343,57

                Średnia wartość prędkości fali 344,96



gdzie:

Temperaturę mierzyliśmy z dokładnością 
do 0,50C, dlatego obliczamy niepewność 
wyznaczenia prędkości:

W czasie pomiarów temperatura 
otoczenia wynosiła 240C. 
Prędkość dźwięku w powietrzu 
w tej temperaturze wynosi:

s

m

s

m
obl 8,345

15,273

25
15,331 

s

m
291,0

2
minmax 







s

m

s

m
0,346

15,273

5,24
15,331max 

s

m

s

m
5,346

15,273

5,23
15,331min 

zatem prędkość dźwięku w powietrzu w czasie 
wykonywania pomiarów była równa:

s

m
obl )3,08,345( 

co dobrze się zgadza z wyznaczoną przez nas
w doświadczeniu wartością:
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m
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Zasada Huygensa tłumaczy w geometryczny sposób rozchodzenie się fal 
w ośrodku sprężystym (obowiązuje również dla fal elektromagnetycznych) 
i wyjaśnia takie zjawiska falowe, jak: odbicie, załamanie czy ugięcie fali. 
Formułuje się ją następująco:

Każdy punkt ośrodka, do którego dociera fala, staje się 
źródłem nowej fali kolistej względnie kulistej. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Huygens.gif&filetimestamp=20080222112705

ODBICIE  I  ZAŁAMANIE FALI



Odbicie fali – to nagła zmiana kierunku 
rozchodzenia się fali na granicy 
dwóch ośrodków, powodująca, że powraca ona 
do ośrodka, z którego pochodzi. 

Jeżeli fala pada na przeszkodę, to ulega odbiciu, 
przy czym kąt padania, prostopadła do 
powierzchni odbijającej, oraz promień odbity 
leżą w jednej płaszczyźnie. 

Kąt padania jest równy kątowi odbicia.

Odbicie może dawać obraz lustrzany lub być 
rozmyte, zachowując tylko właściwości fali, 
ale nie dokładny obraz jej źródła. 

http://sciaga.onet.pl/12581,60,162,103,1,20176,sciaga.html

OBSERWACJA  ODBICIA  FALI  W  ZWIERCIADLE  KULISTYM

Na dnie wanienki do fal kładziemy 
półkolistą płytkę i kierujemy na nią falę 
płaską.

Zobacz odbicie fali

https://youtu.be/WdERjIOuntM


Załamanie fali – jeżeli fala przechodzi 
przez granicę dwóch ośrodków, 
różniących się prędkością rozchodzenia 
się fali, to ulega załamaniu. 
Kąt padania, prostopadła do 
powierzchni granicznej, i kąt załamania 
leżą na jednej płaszczyźnie oraz: 
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http://sciaga.onet.pl/12581,60,162,103,1,20176,sciaga.html

gdzie: v1, v2 – prędkości rozchodzenia się 

fal w ośrodku pierwszym i drugim.

Gdy prędkość fali w ośrodku drugim jest 
mniejsza od prędkości w ośrodku 
pierwszym, to kąt załamania jest mniejszy 
od kąta załamania, w przeciwnym 
wypadku jest od niego większy.



Ze zmianą głębokości wody zmienia się prędkość, a więc i długość 
fali. 
Jeżeli na dnie wanienki położymy płytkę szklaną o grubości 
mniejszej niż głębokość wody i wywołamy falę płaską, to 
zaobserwujemy, że na wodzie płytszej długość fali jest mniejsza.

Zobacz zmianę długości fali

OBSERWACJA  ZAŁAMANIA  FALI

W prezentacji przedstawiamy kilka 
eksperymentów wykonanych w czasie 
wykładu dr hab Grzegorza Musiała 
z Wydziału Fizyki UAM za pomocą 
zestawu z wanienką do fal na wodzie.

Jeżeli płytkę ustawimy tak, że kąt 
padania fali jest różny od zera, to 
obserwujemy załamanie. Ponieważ 
prędkość po załamaniu jest mniejsza, 
kąt załamania jest mniejszy od kąta 
padania.

Zobacz załamanie fali

https://youtu.be/I6MPuCE5eec
https://youtu.be/e3hO0B6-Vjo


     Echo – fala akustyczna odbita od przeszkody i docierająca do obserwatora po 
zaniku wrażenia słuchowego fali docierającej bezpośrednio. Wrażenie echa 
pojawia się, gdy opóźnienie pomiędzy falą bezpośrednią a falą odbitą jest większe 
niż 100 ms. 
Przy krótszym opóźnieniu mamy do czynienia z pogłosem.

http://www.polska.pl/img/92/213/107.jpg

Czas opóźnienia powyżej 100 ms 
umożliwia człowiekowi wyraźne 
rozróżnienie obu dźwięków (jest 
dwukrotnie większy od rozdzielczości 
czasowej słuchu). 

Przy temperaturze około 20 °C odpowiada 
to sytuacji, gdy odbijająca przeszkoda jest 
oddalona o minimum 17 m.

Zjawisko echa obserwuje się najczęściej 
w wyniku odbicia dźwięku od ścian 
lasów, górskich zboczy, ściany skał, 
jarów. 

Echo własnego głosu słyszymy, gdy 
odbity dźwięk powraca i dociera do 
naszego ucha.



Pogłos (rewerberacja) – zjawisko stopniowego zanikania energii dźwięku po 
ucichnięciu źródła, związane z występowaniem dużej liczby fal odbitych od 
powierzchni pomieszczenia. Ucho ludzkie odczuwa pogłos jako przedłużenie 
dźwięku. Pogłos jest określany ilościowo przez czas pogłosu, czyli ilość 
sekund potrzebną na spadek energii akustycznej o 60 dB.

Zjawisko to można spotkać w życiu codziennym na klatkach schodowych, 
korytarzach, w pustych pomieszczeniach – wszędzie tam, gdzie występują duże 
powierzchnie dobrze odbijające dźwięk.

Schematyczna 
ilustracja pogłosu 
w pomieszczeniu

http://www.tremolo.pl/Artykuly/Gitary/Wyciszanie,domowego,studio,gitarowego.html



Sonar – urządzenie używające długich, średnich lub krótkich fal dźwiękowych do 
nawigacji, komunikacji, detekcji, określania pozycji, śledzenia oraz klasyfikacji 
ruchomych i nieruchomych obiektów zanurzonych, znajdujących się na 
powierzchni cieczy bądź w powietrzu. 

     

http://images.yourdictionary.com/images/science/ASsonar.jpg

Najczęstszym środowiskiem 
zastosowania urządzeń sonarowych jest 
środowisko ciekłe zwłaszcza wodne, 
jednakże ich odpowiednie formy mogą 
być wykorzystywane także w 
środowisku gazowym, w tym w 
powietrzu. 
W zależności od zastosowania 
i konstrukcji systemy echolokacyjne 
mogą używać bardzo szerokiego 
zakresu fal dźwiękowych - od 
infradźwięków po ultradźwięki. U 
niektórych zwierząt takich jak delfiny 
czy nietoperze umiejętność 
echolokacji wytworzyła się naturalnie 
w drodze ewolucyjnej. 



W praktyce morskiej, przez słowo sondowanie rozumie się mierzenie 
głębokości, dawniej wykonywane ręcznie za pomocą ołowianki. Natomiast 
słowo echosonda wskazuje na użycie fal dźwiękowych w celu określenia 
aktualnej głębokości. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/
Echo_Sounding_USN.jpg/250px-Echo_Sounding_USN.jpg

Echosonda - urządzenie do pomiaru 
głębokości wody oraz odległości od 
unoszących się w niej ciał stałych. 
Odległość oblicza się mierząc czas 
powrotu dźwięku odbitego od dna, 
przeszkody, okrętu podwodnego, 
ławicy ryb itp. 



TSUNAMI
Tsunami to długie fale na oceanach i morzach powstałe w wyniku podwodnego 
trzęsienia ziemi, wybuchu podwodnego wulkanu, osuwiska lub oberwania się 
wielkich mas lodu od lodowców schodzących do morza. 
Na otwartym oceanie długość fal osiąga średnio 100-300 km (maksymalnie do 2000 
km), prędkość 400-800 km/godz., wysokości do 1 m, lecz przy zbliżaniu się do lądu 
wysokość wzrasta do 30-40 m powodując ogromne zniszczenia w rejonie wybrzeży.
Największe w historii tsunami zanotowano w Lituya Bay na Alasce. 

http://www.onr.navy.mil/focus/ocean/motion/waves3.htm



Fala ta miała wysokość do aż 524 metrów. 9 czerwca 1958 roku w pobliżu 
wybrzeży Alaski wystąpiło bardzo silne trzęsienie ziemi. Spowodowało ono 
odklejenie się od podłoża mas zwietrzeliny skalnej i jej gwałtowne ześlizgnięcie 
się po bardzo stromym stoku do wód głębokiego na około 130 metrów fiordu. 
Najtragiczniejsze było tsunami z 26 grudnia 2004 roku powstałe 
na skutek trzęsienia ziemi o sile 9,2 stopnia 
w skali Richtera, które spowodowało 
w kilkunastu krajach wybrzeży 
Oceanu Indyjskiego, zwłaszcza 
w Indonezji i na Sri Lance, 
śmierć przeszło 230 tysięcy ludzi.

http://fotoblogia.pl/2009/12/29/the-big-piucture-5-lat-po-tsunami

http://wiadomosci.wp.pl/gid,13213157,kat,1356,title,Wielkie-tsunami-w-Japonii,galeria.html?
ticaid=1e4bb



FALE ELEKTROMAGNETYCZNE
Fale elektromagnetyczne – rozprzestrzenianie się zaburzenia 
elektromagnetycznego w postaci zmiennego pola elektrycznego 
i magnetycznego w środowisku otaczającym źródło tych zaburzeń. 
Fala elektromagnetyczna jest więc rozchodzącym się w przestrzeni 
sprzężonym polem elektrycznym (opisuje je wektor natężenia 
elektrycznego E) i magnetycznym (opisuje je wektor indukcji 
magnetycznej B), prostopadłych do siebie i do kierunku rozchodzenia 
się, o natężeniach zmieniających się sinusoidalnie. 

Fala elektromagnetyczna 
niesie ze sobą energię. 



WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE FALE

 częstotliwość, czyli liczba pełnych zmian pola magnetycznego        
       i elektrycznego w ciągu jednej sekundy, wyrażona w hercach,

  długość fali, czyli odległość między sąsiednimi punktami                
   w których pole magnetyczne i elektryczne jest takie samo, 

  długość fali oznacza się grecką literą lambda (λ). Długość ta 
zależy od częstotliwości fali f i prędkości fali V. Zależność 
pomiędzy tymi wielkościami jest następująca: 



 wielkości wcześniej wymienione zależą od siebie; Czym większa jest 
częstotliwość to długość fali jest mniejsza. Częstotliwość dla danej fali jest stała 
i niezależna 
od ośrodka. Natomiast długość fali zmienia się, bowiem prędkość fali zależy 
od rodzaju ośrodka,

 amplituda fali – maksymalne wychylenie fali z położenia równowagi,

 fala elektromagnetyczna rozchodzi się najlepiej i najszybciej w próżni            
(prędkość w próżni wynosi 299792km/s),

 w ośrodkach materialnych prędkość fali elektromagnetycznej jest zawsze 
mniejsza 
i zależna od rodzaju ośrodka oraz od częstotliwości fali. 

 



DYFRAKCJA I INTERFERENCJA

  Zjawisko dyfrakcji i interferencji jest 
wykorzystywane do wyznaczania długości 
fali świetlnej za pomocą siatki 
dyfrakcyjnej. 

Siatka dyfrakcyjna to układ wielu szczelin, 
które można utworzyć, wykonując szereg 
równoległych rys na szklanej lub 
plastikowej płytce. 

Rysy stanowią przeszkodę dla światła, 
a odstępy między nimi stanowią szczeliny, 
przez które światło przechodzi, uginając się 
na nich. 

Fale ugięte na sąsiednich szczelinach 
interferują ze sobą. Znając odległość między 
sąsiednimi szczelinami – d, którą nazywamy 
stałą siatki, i mierząc kąt ugięcia α, możemy 
obliczyć długość fali λ. 



Fala płaska padająca na siatkę 
dyfrakcyjną zostaje rozłożona na 
fale składowe, które widoczne są 
na ekranie w postaci widma

Fragment widma 
ciągłego uzyskiwanego po 
przepuszczeniu przez siatkę 
dyfrakcyjną światła białego



SIATKA DYFRAKCYJNA

Ustawiamy laser i siatkę dyfrakcyjną tak, żeby wiązka światła przechodząca przez 
siatkę padała na ekran prostopadle do niego. Na ekranie obserwujemy efekty  
dyfrakcji 
i interferencji światła w postaci prążka nieugiętego i prążków interferencyjnych. 
Mierzymy odległość ekranu od siatki dyfrakcyjnej L oraz odległość między 
skrajnymi prążkami 2x.

α

Siatka 
dyfrakcyjna

L

x

Ekran

Laser

W doświadczeniu 
wyznaczamy długość fali 
światła laserowego za pomocą 
siatki dyfrakcyjnej.

Siatka dyfrakcyjna Ekran

Miarka

Laser



gdzie:
Λ – długość fali
d  – odległość między szczelinami
x – odległość prążka ugiętego od 

prążka nieugiętego
l  – odległość ekranu od siatki 

dyfrakcyjnej
n – rząd ugięcia

Prążek ugięty 
pierwszego rzędu

Prążek nieugięty

m
mm

d 6102
500

1 

Długość fali wyznaczamy 
z równania siatki dyfrakcyjnej:

22

sin

xLn

xd

n

d









Na ekranie obserwowaliśmy tylko prążki pierwszego rzędu, zatem n = 1. 
Siatka dyfrakcyjna posiada 500 rys na 1mm, więc odległość między 
sąsiednimi szczelinami wynosi:

OBLICZENIA



L.p
.

L - cm 2x - cm x - cm sinα Λ - 10-7m d - 10-6m

1. 112,5 77 38,5 0,323787 6,476 2

2. 112,5 77 38,5 0,323787 6,476

3. 112,5 77,2 38,6 0,324539 6,491

4. 112,5 77,4 38,7 0,325291 6,506

5. 112,5 77,5 38,75 0,325667 6,513

Długość fali średnia  
6,492

λ = (6,492 ± 0,038) * 10-7 m

WYNIKI
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Wyniki pomiarów długości fali zmierzone kilkakrotnie dla tej samej odległości 
ekranu od siatki dyfrakcyjnej i długości fali lasera różnią się nieco, dlatego 
jako niepewność pomiaru długości fali przyjęliśmy pięciokrotną wartość 
odchylenia standardowego średniej z serii 5 pomiarów. 

a wartość długość fali podana na obudowie lasera wynosi 650 nm = 6,5  10-7 m, 
zatem wynik pomiaru jest zgodny z podaną wartością.

mS
śr

710038,05  

Ostateczny wynik pomiaru długości fali uzyskany przez nas wynosi:

m710)04,049,6( 



Tekturowe pudełka głębokie na 15-20 cm pozbawione wieczka, a w denku 
zrobiony grubą igłą lub gwoździem otworek o średnicy 2-3 mm. 

Przed otworkiem, w odległości około 15cm, umieszczona płonąca świeca. 

Za otworkiem trzymamy w ręku arkusz bibuły lub woskowanego papieru 
(najlepiej napiąć je na tekturowej ramce). Na ekranie widzimy odwrócony 
obraz świecy z zachowaniem proporcji poszczególnych części. 

CIEMNIA OPTYCZNA 



Celem eksperymentu jest sprawdzenie, czy kąt odbicia równy jest kątowi 
padania. Kładziemy na stole kartkę białego papieru. Przy jej krótszej krawędzi 
ustawiamy pionowo zasłonę z wąską szczeliną. Źródło światła umieszczamy w 
znacznej odległości od zasłony, tak aby zaznaczona na papierze wąska wiązka 
światła miała swoje oba obrzeża jak najbardziej do siebie równolegle. W poprzek jej 
biegu ustawiamy pionowo zwierciadło i skręcając je, obserwujemy wiązkę odbitą, 
która zaznaczy się na papierze jasną wąską smugą. Zatrzymujemy zwierciadło w 
pewnym położeniu. Biegi wiązek padającej i odbitej, zaznaczymy dwoma parami 
punktów PP1 i OO1. Zaznaczamy również krawędź zwierciadła ZZ. 

PRAWO ODBICIA ŚWIATŁA

β =α





Rysujemy proste, przedłużając je. Powinny się one przecinać na krawędzi ZZ. 
Jeżeli powierzchnia lustrzana znajduje się na tylnej ścianie zwierciadła, to punkt 
przecięcia wypadnie w A1 poza zaznaczoną krawędzią, na powierzchni odbijającej. 
Wykreślamy prostopadłą do powierzchni odbijającej w punkcie A1, w który trafia 
wiązka padająca. Kąt zawarty między wiązką padającą z prostopadła padania 
nazywa się kątem padania. Kąt zawarty między wiązką odbitą a prostopadłą 
padania nazywa się kątem odbicia. Zmierzmy te kąty za pomocą kątomierza, a 
także cięciwy AB i AC odpowiadające kątowi padania i odbicia. Skręcając 
zwierciadło powtarzamy doświadczenie kilkakrotnie, notujemy otrzymane wyniki i 
porównujemy wyniki.

Pomiar  Promień padający Promień odbity

1. 38 39

2. 42 42

3. 23 21

4. 92 92

5. 59 61

Niestety nie ominęły 
nas błędy pomiaru.



ZADANIE 1
Z jaką szybkością fala elektromagnetyczna rozchodzi się w szkle, 
którego względna przenikalność elektryczna ε = 6, a względna 
przenikalność magnetyczna μ = 1?

Rozwiązanie: Szybkość rozchodzenia się fali 
elektromagnetycznej w szkle obliczmy ze wzoru:

Odp.: Fala elektromagnetyczna rozchodzi się w szkle 
z szybkością około 1,2*10 m/s.



ZADANIE 2
 Jaka jest długość fal radiowych ultrakrótkich o częstotliwości 87 MHz?

Rozwiązanie: W treści zadania nie  podano w jakim ośrodku 
rozchodzą się fale, przyjmujemy zatem, że w próżni. 
Szybkość  rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w powietrzu 
jest zbliżona do c, zatem długość fali w powietrzu jest równa 
w przybliżeniu długości fali w próżni. Długość tych fal obliczymy 
ze wzoru:

Odp.: Ten rodzaj fal ma długość około 3,4 m.



Jaka jest częstotliwość fali elektromagnetycznej wytwarzanej przez 
obwód LC złożony z cewki o indukcyjności 1 mH i kondensatora 
o pojemności  400 pF?

ZADANIE 3

Rozwiązanie: 

Dane:             Szukane:
L= 1 mH         ƒ= ?
C= 400 pF 

Odp.: Częstotliwość wytwarzanych fal jest równa około 250kHz.



ZADANIE 4
Antena nadawcza ma w swoim obwodzie cewkę z rdzeniem  
o indukcyjności L=2∙10-3 H i kondensator o pojemności C=4,5∙10-10 

F. Na jaką długość fali należy nastawić odbiornik fal radiowych, 
by słuchać programu radiostacji? Szybkość fali wynosi v=3∙108 m/s

Dane:                                                      Szukane:       

λ=?

Odp.: Odbiornika fal radiowych należy nastawić 
na długość fali równej 1,8 km.



ZADANIE 5
Na siatkę dyfrakcyjną, mającą 300 rys na 1mm, pada prostopadle 
wiązka światła monochromatycznego. Jasny prążek 1-go rzędu 
zaobserwowano pod kątem 100. Oblicz długość fali światła 
padającego na siatkę dyfrakcyjną.

Odp.: Na siatkę dyfrakcyjną padało światło 
o długości fali 575 nm (odpowiada to barwie żółto-zielonej).



ZADANIE 6
Oblicz, pod jakim kątem nad powierzchnią jeziora znajduje się Słońce, 
jeżeli światło słoneczne odbite od powierzchni jeziora jest całkowicie 
wygaszone przez okulary przeciwsłoneczne z filtrem polaryzacyjnym. 
Współczynnik załamania wody 1,33.

Odp.: Słońce znajduje się pod kątem 36056’ 

nad powierzchnią jeziora.



ZADANIE 7
Stojąca w wodzie łódka wykonuje drgania o okresie T=4s. 
Jaka jest szybkość rozchodzenia się fal na wodzie, 
jeżeli odległość między sąsiednimi grzbietami fal to Λ=8m?

Odp.: Szybkość rozchodzenia się fal na wodzie wynosi 2m/s.



Fala głosowa przechodzi z powietrza (szybkość w powietrzu 
v2=330m/s) do wody (szybkość w wodzie v1=1450m/s). 
Jaki jest stosunek długości fali w wodzie do długości fali w 
powietrzu?

Odp.: Szukany stosunek wynosi 4,39.

ZADANIE 8



Wirujący z częstotliwością f=20Hz krążek z mimośrodowo 
umieszczonym wibratorem powoduje powstanie fali stojącej na 
lince. Odległość między węzłami fali wynosi l=10cm. Z jaką 
szybkością rozchodzi się fala?

Odp.: Fala rozchodzi się z prędkością 4m/s.

ZADANIE 9



Sygnał wysyłany przez echosondę łodzi podwodnej powrócił po 
czasie t=3,7s. W jakiej odległości od łodzi znajduje się 
przeszkoda, jeżeli szybkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie 
to v=1450m/s?

Odp.: Przeszkoda znajduje się w odległości 2682,5m 
od łodzi.

ZADANIE 10 



Kolejarz uderza młotem w szynę. Znajdujący się w odległości 
l człowiek rejestruje dźwięk biegnący przez szynę i powietrze 
w chwilach różniących się o 0,5s. Szybkość rozchodzenia się 
dźwięku w powietrzu to v1=330m/s, a w stali v2=5300m/s. Oblicz 
odległość l.

Odp.: Odległość l wynosi 176 metrów.

ZADANIE 11



Jaka będzie częstotliwość tonu wydanego podczas przepuszczania 
strumienia powietrza nad zamkniętą od dołu rurą o wysokości 
h=0,5m? Szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu 
v=330m/s.

Odp.: Częstotliwość tego tonu to 165Hz.

ZADANIE 12



Ton podstawowy wydawany przez strunę ma częstotliwość f1. 
Jaka będzie częstotliwość tonu wydawanego przez tę strunę, 
jeżeli skrócimy ją o 1/4 długości?

Odp.: Częstotliwość tonu po skróceniu struny wynosi 4/3f1.

ZADANIE 13



Oblicz częstotliwość dźwięku, który usłyszymy, zbliżając się z 
szybkością uob=10m/s do źródła wydającego dźwięk o częstotliwości 
fźr=1000Hz. Szybkość rozchodzenia się dźwięku w  powietrzu 
v=330m/s.

Odp.: Częstotliwość tego dźwięku to 1030,3Hz.

ZADANIE 14
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