
Fale stojące
Dwie jednakowe fale harmoniczne biegnące w 

przeciwnych kierunkach interferują dając falę stojącą:

  Asin kx +ωt( ) + Asin kx −ωt( ) = 2Asin kx( )cosωt
• istnieją punkty w przestrzeni, w których wychylenie zawsze jest zerowe

węzły fali: x = 0, 1/2 λ, λ, 3/2 λ, 2 λ, …                     sin kx = 0    

• istnieją punkty w przestrzeni, w których wychylenie zawsze jest maks.
strzałki fali: x = 1/4 λ, 3/4 λ, 5/4 λ, …                         sin kx = 1    

węzeł strzałka
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Jak wytworzyć fale stojące?

Np. potrząsając sznurkiem przyczepionym do ściany.



Częstotliwości rezonansowe
W ośrodkach ograniczonych fale stojące powstają przy ściśle określonych 
częstotliwościach, tzw. częstotliwościach rezonansowych.

  
fn =

v
2l

n

  
λn =

2l
n

  n = 1,2,3.... dozwolona jest tylko całkowita
liczba półfal

ośrodek ograniczony z dwóch stron

(częstotliwości rezonansowe, harmoniczne)

równanie kluczowe 
dla instrumentów 
strunowych



Zadania

5. W linie o długości 3m wzbudzono falę stojącą o „trzech pętlach”.
Prędkość fali wynosi 100 m/s. Podaj częstość fali.

6. Fala stojąca jest wzbudzana w strunie o długości 120 cm. Struna ma
cztery strzałki i wibruje z częstotliwością 120 Hz. (a) Określ długość
fali stojącej (b) Jaka jest podstawowa częstotliwość struny?

7. Lina rozpięta między dwoma sztywnymi wspornikami, znajdującymi
się w odległości 75 cm od siebie, ma częstości rezonansowe 420 Hz i 315
Hz, przy czym żadna pośrednia częstość nie jest rezonansowa. Określ:
(a) najmniejszą częstość rezonansową, (b) prędkość fali.



Efekt Dopplera dla fal dźwiękowych
źródło nieruchome (vz = 0)
– obserwator porusza się 

(zbliża lub oddala) 
względem źródła 
z prędkością v0 W tym samym czasie obserwator 

odbiera więcej (mniej) fal o prędkości 
v niż gdyby był w spoczynku. Zmienia 
się częstotliwość dźwięku słyszana 

przez obserwatora:

  
f ' = f

v ± v0

v
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

„+” – obserwator zbliża się do źródła; 
„-” obserwator oddala się od źródłaUwaga: prędkości są określone względem 

ośrodka, w którym rozchodzi się fala.



Efekt Dopplera dla fal dźwiękowych

Występuje efekt „skrócenia” długości 
fali, która porusza się z prędkością v . 

Zmienia się częstotliwość dźwięku 
słyszana przez obserwatora:

   
f ' = f v

v ∓ v z

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

obserwator nieruchomy (v0 = 0)
– źródło porusza się (zbliża lub 

oddala) względem obserwatora z 
prędkością vz

„-” – źródło zbliża się do obserwatora; 
„+” źródło oddala się od obserwatoraUwaga: prędkości są określone względem 

ośrodka, w którym rozchodzi się fala.



Efekt Dopplera dla fal dźwiękowych

   
f ' = f

v ± v0

v ∓ v z

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

obserwator i źródło poruszają się względem siebie z 
prędkościami odpowiednio: v0 oraz vz

Uwaga: prędkości są określone względem 
ośrodka, w którym rozchodzi się fala.



Zadania

8. Z jaką prędkością musi przybliżać się źródło do nieruchomego
obserwatora, aby częstość odbieranych przez niego fal była 2-krotnie
większa? Przyjąć, że prędkość dźwięku w powietrzu jest równa 340
m/s.

9. Gwizdek o częstości 540 Hz porusza się po torze kołowym o promieniu
61cm z prędkością kątową 15 rad/s. Jaka jest (a) najniższa i (b)
najwyższa częstość odbierana przez obserwatora, który pozostaje
nieruchomy w dużej odległości od środka okręgu. Przyjąć, że prędkość
dźwięku w powietrzu jest równa 340 m/s.

10. Syrena wysyłająca dźwięk o częstości 1 kHz oddala się od nas w kierunku
stromej ściany skalnej z prędkością 10 m/s. (a) Jaka jest częstość dźwięku
słyszanego przez nas, pochodzącego bezpośrednio od syreny? (b) Jaka jest
rejestrowana przez nas częstość i długość fali dźwięku odbitego od ściany?
Przyjąć, że prędkość dźwięku w powietrzu jest równa 330 m/s.
(zaniedbujemy dudnienia – czyli efekt związany z interferencją fal o
różnych częstotliwościach)


