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Prowadzący: 



•  20 spotkań (40 godzin lekcyjnych) – wtorki (s. 22, 08:00-10:00), 
  środy (s. 22, 10:00 – 12:00) 

•  wymagana obecność na 2/3 zajęć (13 spotkań) 
•  dozwolone 2 spotkania nieusprawiedliwione 
•  dwa sprawdziany zaliczeniowe : pierwsza połowa kwietnia i na 

ostatnich zajęciach + poprawki do każdego kolokwium  
•  nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium oznacza utratę 

podejścia 
•  istotna aktywność na zajęciach i prace domowe na ocenę 
•  materiały ze slajdów będą dostępne na stronie 

www.dydaktyka.fizyka.umk.pl w postaci pdf 

Istotne informacje 
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Zakres materiału 
 



RUCH FALOWY	
	



Fala to…. 
 zaburzenie ośrodka przenoszące energię, które propaguje się 

ze stałym kształtem i ze stałą prędkością  
(jest to nieścisła definicja) 

Ø  fale mechaniczne (sprężyste) – zaburzenie ośrodka materialnego 
        (np. ciecze, gazy, ciała stałe) 

Ø  fale elektromagnetyczne – zaburzenie pola elektromagnetycznego 

http://www.gimpuj.info/gallery/16278_15_07_09_4_24_56.gif	



Fale poprzeczne  
 

Fale podłużne kierunek	drgań	

kierunek	drgań	

kierunek	transportu	
energii	

kierunek	transportu	
energii	
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Matematyczny opis ruchu falowego 

  f (x ± vt)Każda	funkcja	w	postaci	 może	opisywać	ruch	falowy	

  f (x,0)   f (x,t) = f (x − vt)

x	



Fale sinusoidalne 

  f (x) = Asin(kx −ωt +ϕ )

Ogólny	zapis	funkcji	opisującej	falę	sinusoidalną	rozchodzącą	się	w	jednym	kierunku	
(wzrastających	wartości	x):	

amplituda	
liczba	falowa	 częstość	kątowa	

faza	początkowa	



Podstawowe parametry charakteryzujące falę periodyczną: 
 

λ
  
k = 2π

λ
i 	

DŁUGOŚC FALI    i    LICZBA FALOWA 

wychylenie 
 

kierunek 
rozchodzenia się 
fali 
 



Podstawowe parametry charakteryzujące falę periodyczną: 
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ    i    CZĘSTOŚĆ KOŁOWA 
 

  
f = 1

T   ω = 2π fi 	

czas 
 

wychylenie 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cx-qHZwsLqs	
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Fale sinusoidalne 

http://www.physics.usyd.edu.au/teach_res/mp/doc/wm_string_1.htm	

x	(m)	

f	

W	czasie	gdy	drgająca	cząstka	wykona	jedną	pełną	oscylację,	
fala	przemieści	się	na	odległość	równą	długości	fali	

λ

 λ = vT



  
f = v

λ

ZWIĄZEK MIĘDZY DŁUGOŚCIĄ  
I CZĘSTOTLIWOŚCIĄ FALI 

 v- prędkość fali 

  ω = vk

(np. ok. 340 m/s dźwięk w powietrzu,  
      ok. 300 000 000 m/s światło w próżni) 



Zadania	

 
1.  Kosinusoidalna fala rozchodzi się̨ wzdłuż osi OX. Jej amplituda 

wynosi A = 0.01m, długość λ = 0,4 m, a częstotliwość f = 8 Hz. 
Poprzeczne wychylenie punktów ośrodka sprężystego dla t = 0 i 
x= 0 wynosi 0.01m. Wyznaczyć liczbę falową k, okres T, częstość 
kołową ω i prędkość́ v tej fali. Określić wartość fazy początkowej 
φ oraz napisać równanie fali. 

	
2.  Znaleźć różnicę faz między dwoma punktami fali dźwiękowej 

rozchodzącej się w powietrzu, jeżeli są one odległe od siebie o l = 
0.25m, a częstotliwość drgań fali wynosi f  = 680 Hz. Prędkość 
dźwięku v = 340 m/s. 	



Zadania	

 
3.  Ile razy zmieni się długość fali dźwiękowej przy przejściu z 

powietrza do wody? Prędkość dźwięku w wodzie v2 = 1480 m/s, w 
powietrzu v1 = 340 m/s. 

	
4.  Na wysokości h = 680 m nad miejscem wystrzelenia jednocześnie 

usłyszano huk wystrzału i zauważono kulę. Jaka była 
początkowa prędkość v0 kuli? Prędkość dźwięku 340 m/s. 



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 



Częstotliwości drgań własnych 

Częstotliwości fal stojących w ośrodkach ograniczonych nie są dowolne, lecz 
precyzyjnie określone przez właściwości ośrodka. Noszą one nazwę drgań własnych 
(lub częstotliwości rezonansowych). 

  
fn =

v
2l

n

  
l = n

λn

2

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

ośrodek ograniczony z dwóch stron	

(częstotliwości	rezonansowe)	



Zadania	

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

 
6.  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. 

 

7.  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? 



Efekt Dopplera dla fal dźwiękowych 

źródło nieruchome (vz = 0) 
 – obserwator porusza się 

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 źródła Uwaga: 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 względem 
obserwatora z prędkością vz 

„-” – źródło zbliża się do obserwatora; 
„+” źródło oddala się od obserwatora Uwaga: 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) 

 



Zadania	

11.    Źródło fal akustycznych o częstości 1080 Hz porusza się w prawą stronę z szybkością 
33 m/s względem ziemi. Po prawej stronie źródła znajduje się powierzchnia odbijająca, 
która porusza się z szybkością 66 m/s w kierunku źródła. Przyjąć, że prędkość dźwięku 
w powietrzu jest równa 330 m/s i obliczyć: (a) ilość fal dobiegających w ciągu sekundy 
do odbijającej powierzchni; (b) długość fali odbitej.  (c) Dźwięk odbity of powierzchni 
powraca do źródła jako echo. Jaką częstość tego echa zarejestruje detektor 
poruszający się razem ze źródłem? 

 

 


