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Procesy periodyczne w fizyce 

Wiele rodzajów ruchu ma charakter periodyczny, czyli powtarza się w czasie. Jako przykład 

można podać ruch wahadła zegarowego, wibracje dźwięku wytwarzanego w piszczałkach 

organów czy choćby ruch tłoka w silniku samochodowym. Dla ciała, które porusza się 

w  sposób periodyczny istnieje zawsze stan równowagi. Jeśli zostanie ono wyprowadzone 

z tego stanu powstaje siła, która dąży do ponownego osiągnięcia stanu równowagi. 

Opisując oscylacje, charakteryzujemy ich częstotliwość f, czyli ilość pełnych oscylacji 

w czasie jednej sekundy. Stąd częstotliwość wyrażana jest w hercach (1 Hz = 1/s). Okres 

ruchu definiuje czas potrzebny do wykonania jednego pełnego cyklu, czyli 

i wyznaczany jest w sekundach. Każdy ruch, który powtarza się w regularnych odstępach 

czasu, nazywany jest ruchem periodycznym, oscylacjami lub ruchem harmonicznym. 

Jednym z podstawowych przykładów ruchu periodycznego jest tzw. ruch harmoniczny, 

opisywany przez sinusoidalną funkcję czasu. Przemieszczenie w ruchu harmonicznym dane 

jest zależnością , w której  są stałymi. Wielkość  jest 

nazywana amplitudą ruchu i jest dodatnią stałą, której wartość zależy od tego, w jaki 

sposób ruch został zapoczątkowany. Indeks dolny oznacza wartość maksymalną, ponieważ 

amplituda stanowi maksymalną wartość dla przemieszczenia w każdym z kierunków. 

Funkcja cosinus przyjmuje wartości z zakresu od -1 do +1, zatem przemieszczenie będzie 

się zmieniać w granicach od  do . 

Rys. 1. Cząstka oscylująca w lewo i w prawo w ruchu harmonicznym. W skrajnych położeniach 
prędkość (zaznaczona przez czerwone strzałki) jest zerowa, a największą wartość przyjmuje 

przechodząc przez położenie równowagi. 
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Zmieniająca się w czasie wielkość , jest nazywana fazą ruchu, a stała  jest fazą 

początkową (inaczej stałą fazową), czyli fazą w chwili początkowej t=0. Faza początkowa 

zależy od prędkości i przemieszczenia ciała w chwili początkowej. 

Rys. 2. Po odwróceniu rys. 1. odkrywamy, że ruch harmoniczny odzwierciedla kształt funkcji 
cosinus. 

Przemieszczenie musi wrócić do wartości początkowej po czasie równym okresowi ruchu T, 

zatem  musi być równe  dla wszystkich t. Jeśli dla uproszczenia sytuacji 

założymy, że , to możemy zapisać . Funkcja cosinus 

powtarza się po raz pierwszy, gdy jej argument (faza ruchu) wzrósł o  radianów (rad). 

Oznacza to, że częstość  kołową drgań można zdefiniować jako . Jej 

jednostką jest rad/s, zatem  musi być wyrażane w radianach. 

Znając wyrażenie na przemieszczenie, prędkość w ruchu harmonicznym możemy zapisać 

w postaci: . Wielkość  nazywamy amplitudą prędkości, 

gdyż prędkość oscylującego ciała zmienia się  w przedziale od  do 

. Ze względu na fakt, że przemieszczenie jest opisane funkcją cosinus, 

a prędkość funkcją sinus, to na wykresie krzywa opisująca zależność  jest przesunięta 

względem krzywej opisującej zależność . 

Przyspieszenie w ruchu harmonicznym można obliczyć z prędkości. Dzięki różniczkowaniu 

otrzymujemy zależność: . Wielkość   jest nazywana 

amplitudą przyspieszenia, gdyż przyspieszenie oscylującego ciała może zmieniać 

się  w  przedziale od  do . Ponownie, krzywa zależności 
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przyspieszenia od czasu będzie przesunięta względem krzywej zależności prędkości od 

czasu. 

Na podstawie wcześniej wyznaczonych zależności można sformułować związek: 

, który jest znakiem rozpoznawczym ruchu harmonicznego. W ruchu 

harmonicznym przyspieszenie jest proporcjonalne do przemieszczenia, ale ma przeciwny 

znak, a współczynnikiem proporcjonalności między tymi wielkościami jest kwadrat 

częstości kołowej. 

Skoro wiemy, w jaki sposób zmienia się  przyspieszenie oscylującej cząstki w czasie, 

możemy użyć drugiej zasady dynamiki Newtona i wyznaczyć siłę, która działa na cząstkę, 

nadając jej to przyspieszenie. W wyniku prostych przekształceń otrzymujemy dla ruchu 

harmonicznego: . Ta wznawiająca ruch siła jest proporcjonalna do 

przemieszczenia, ale ma przeciwny znak. Jest to siła znana z prawa Hooke’a:  dla 

sprężyny o stałej sprężystości . Za pomocą tego równania ruchu możemy 

zdefiniować ruch harmoniczny jako ruch, którego doznaje cząstka pod wpływem działania 

siły proporcjonalnej do przemieszczenia, ale o przeciwnym do niego znaku. 

W liniowym oscylatorze harmonicznym częstość  kołowa masy m poruszającej się  na 

sprężynie o współczynniku k dana jest przez: . Znając zależność między 

częstością kołową a okresem w ruchu harmonicznym, wyznaczyć można, że . 

Rys. 3. Zachowanie energii mechanicznej w ruchu harmonicznym. Po lewej: w miarę upływu 
czasu energia kinetyczna zmienia się w potencjalną i odwrotnie, jednak całkowita energia 

pozostaje stała. Po prawej: w czasie zmiany położenia energia kinetyczna zmienia 
się w potencjalną i odwrotnie, jednak całkowita energia pozostaje stała. 

Energia potencjalna sprężystości dla oscylatora harmonicznego w postaci masy 

umieszczonej na sprężynie zależy jedynie od tego jak bardzo naciągnięta lub ściśnięta jest 

sprężyna, zatem zapisujemy: . Energia kinetyczna 

a(t) = − ω2x(t)

F = ma = − mω2x

F = − k x

k = mω2

ω =
k
m

T = 2π
m
k

U(t) =
1
2

k x2 =
1
2

k x2
m cos2(ωt + ϕ)

3



natomiast związana jest jedynie z bloczkiem i zależy od tego jak, wolno, lub jak szybko, 

bloczek się porusza. Zatem: . Oczywiście, zgodnie 

z zasadą zachowania energii, spodziewamy się, że w czasie ruchu harmonicznego energia 

potencjalna zmienia się w kinetyczną, a ta ponownie w potencjalną, ale całkowita energia 

mechaniczna pozostaje stała. Dokonując prostych przekształceń i korzystając ze związków 

trygonometrycznych, możemy otrzymać: . Energia mechaniczna 

w ruchu harmonicznym jest stała i niezależna od czasu. 

Bardzo dobrym przykładem procesów periodycznych są zjawiska falowe. Rozróżniamy trzy 

grupy fal: 

1. Fale mechaniczne — to fale, z którymi jesteśmy najbardziej oswojeni, gdyż 

doświadczamy ich niemal stale. Przykłady takich fal to fale na wodzie, fale dźwiękowe 

czy fale sejsmiczne. Mają  one dwie istotne cechy: rządzą nimi zasady dynamiki 

Newtona, a także mogą istnieć jedynie w materialnym ośrodku. 

2. Fale elektromagnetyczne — to fale, z których ciągle korzystasz. Przykładem jest światło 

widzialne lub ultrafioletowe, fale radiowe i telewizyjne, mikrofale i promieniowanie X. 

Fale elektromagnetyczne nie potrzebują ośrodka by się  rozchodzić. Fale pochodzące 

z  gwiazd podróżują przez próżnię w kosmosie, by do nas dotrzeć. Wszystkie fale 

elektromagnetyczne podróżują  przez próżnię z tą samą prędkością — prędkością 

światła . 

3.  Fale materii — ten rodzaj fal jest szeroko stosowany we współczesnej technologii. Te 

fale powiązane są z elektronami, protonami i innym cząstkami elementarnymi, a także 

atomami i molekułami. Ponieważ te cząstki są składnikami materii, fale im 

przypisywane są nazywane falami materii. 

Wśród fal rozróżniamy także fale poprzeczne i podłużne. Fala poprzeczna to taka, w której 

kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali. Fale 

elektromagnetyczne są falami poprzecznymi. Fala podłużna to fala, w której kierunek 

rozchodzenia się fali jest zgodny z kierunkiem drgań ośrodka. To np. fala dźwiękowa. 

W ciałach stałych fale poprzeczne rozchodzą się wolniej od fal podłużnych. 

Zjawiska falowe opisujemy za pomocą podobnych wielkości fizycznych jak w ruchu 

harmonicznym. Charakteryzujemy amplitudę fali i jej fazę, częstość kołową, 

częstotliwość  i  okres fali. Dodatkowo, wprowadzamy wielkość nazywaną długością fali λ 
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definiowaną za pomocą liczby falowej . Długość fali jest wyrażana w metrach i jest 

to odległość (prostopadła do kierunku rozchodzenia się  fali) pomiędzy sąsiednimi 

maksimami lub sąsiednimi minimami. Możemy też zdefiniować szybkość rozchodzenia 

się  fali . Równanie  mówi nam, że szybkość fali to jedna długość 

fali na jeden okres, czyli fala pokonuje dystans jednej długości fali w czasie jednego pełnego 

okresu drgań. 

Rys. 4. Okres fali można odczytać z wykresu zależności położenia od czasu. Długość fali może 
być odczytana z wykresu zależności wychylenia od położenia. 

Rys. 5. Zasada superpozycji dla dwóch przemiatających się fal. Gdy dwie fale nakładają się na 
siebie, widzimy falę wypadkową zamiast fal indywidualnych. 

Często zdarza się, że więcej niż jedna fala przechodzi jednocześnie przez pewne położenie. 

Np. kiedy słuchamy koncertu, fale dźwiękowe z wielu różnych instrumentów wpadają 

jednocześnie do naszego ucha. Jeśli rozważymy, że dwie fale podróżują jednocześnie w tej 
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samej naciągniętej strunie i określimy, że ich wychylenia (wysokości) w danym punkcie 

wynoszą odpowiednio y1 i y2, to gdy te fale spotkają się w jednym położeniu, ich wychylenia 

będą się sumować: . Oznacza to, że nakładanie się dwóch fal daje falę 

wypadkową tworzoną jako suma algebraiczna fal składowych. Ta reguła jest nazywana 

superpozycją fal. Ponadto, nakładające się fale nie zaburzają swoich wzajemnych sposobów 

rozchodzenia się. 

Jeśli wyślemy dwie sinusoidalne fale o tej samej długości fali i amplitudzie, w tym samym 

kierunku wzdłuż naciągniętej struny, możemy dla nich zastosować regułę superpozycji. Ale 

co z niej wynika? Rezultat końcowy nakładania tych fal, czyli ich interferencji, zależy od 

tego, jak bardzo te fale są w fazie, czyli jak bardzo kształt jednej z nich jest przesunięty 

względem kształtu drugiej. Jeśli fale są dokładnie w fazie, czyli maksima i minima jednej 

z nich zrównują się dokładnie z maksimami i minimami drugiej, ich nakładanie spowoduje 

podwojenie amplitudy pojedynczej fali. To zjawisko nazywane jest interferencją 

konstruktywną. Jeśli fale są dokładnie w przeciwfazie, czyli maksima jednej z fal nakładają 

się na minima drugiej, nakładanie tych fal spowoduje ich wygaszenie i struna pozostanie 

prosta. To zjawisko nazywane jest interferencją destruktywną. Oczywiście, równie 

prawdopodobny jest przypadek, w którym nie będzie dochodzić do interferencji 

konstruktywnej ani interferencji destruktywnej — mówimy wtedy o interferencji 

pośredniej. Jeśli, zatem, dwie sinusoidalne fale o tej samej amplitudzie i długości fali 

przemieszczają się w tym samym kierunku wzdłuż naciągniętej struny, to będą one ze sobą 

interferować (nakładać się) wytwarzając wypadkową falę sinusoidalną rozchodzącą 

się w tym samym kierunku. 

Tabela 1. Typy interferencji w zależności od warunków. 

Jak wspomniano wcześniej, rozróżniamy dwie grupy fal: poprzeczne i podłużne. 

Poprzeczne uwzględniają oscylacje poprzecznie do kierunku rozchodzenia się fali, podłużne 

— oscylacje wzdłuż kierunku rozchodzenia się  fali. Przykładem fali podłużnej jest fala 

dźwiękowa, która ma bardzo dużo zastosowań. Dzięki falom dźwiękowym możemy dosyć 

y′ = y1 + y2

Różnica w fazie 
(stopnie)

Różnica w fazie 
(radiany)

Różnica w fazie 
(długość fali)

Amplituda fali 
wypadkowej

Typ interferencji

0 0 0 2ym konstruktywna

120 2/3 π 0,33 ym pośrednia

180 π 0,5 0 destruktywna

240 4/3 π 0,67 ym pośrednia

360 2 π 1 2ym konstruktywna
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dobrze obrazować tkanki miękkie żywego organizmu, używając techniki nazywanej USG, 

od ultrasonografii. Zjawiska falowe są bardzo powszechne, jednak ze względu na swoją 

złożoność nie zawsze są dobrze rozumiane, dlatego prace nad opisem niektórych zjawisk 

związanych z  dźwiękiem wciąż trwają. Medycy zastanawiają się np. w jaki sposób 

wydobywamy głos i  czy można złagodzić proces utraty słuchu. Inżynierowie dążą do 

ciągłego ulepszania akustyki w salach koncertowych i rozważają różne sposoby na 

zminimalizowanie hałasu w pobliżu autostrad. Z kolei biolodzy pragną zrozumieć w  jaki 

sposób mruczy kot. 

Do podstawowych cech dźwięku zalicza się: 

• wysokość dźwięku zależącą od częstotliwości dźwięku; im większa częstotliwość fal, 

tym wyższy dźwięk, 

• głośność  dźwięku zależącą od natężenia dźwięku; z rosnącym natężeniem dźwięku 

rośnie jego głośność, choć zależność ta nie jest liniowa, 

• barwę dźwięku zależącą od składu widmowego fali; pozwala rozróżniać  dźwięki 

wytwarzane przez różne źródła, czy rozpoznawać znajome głosy, 

• czas trwania dźwięku. 

Ze względu na ich częstotliwość dźwięki dzielimy na: 

• infradźwięki — poniżej 16 Hz, odbierane np. przez koty za pomocą wibrysów, 

• dźwięki słyszalne dla człowieka — od 16 Hz do 20 kHz (z wiekiem ten zakres zawęża 

się), 

• ultradźwięki — między 20 kHz a 1 GHz, wysyłane i odbierane np. przez nietoperze 

i delfiny, 

• hiperdźwięki — powyżej 1 GHz, rozchodzące się jedynie w kryształach. 

Fale dźwiękowe o różnej częstotliwości są wykorzystywane przez człowieka w rozmaitych 

sytuacjach. Dźwięki słyszalne przez człowieka mają najszersze zastosowanie 

z  wymienionych powyżej. Nasz aparat mowy wytwarza dźwięki zaliczane do tej grupy, 

dzięki którym porozumiewamy się ze sobą. Inne dźwięki słyszalne umożliwiają nam np. 

słuchanie muzyki czy różnych ostrzeżeń, w tym syren alarmowych. Ultradźwięki mają 

wysoką częstotliwość, czyli małą długość  fali, a dzięki temu nadają się doskonale do 

dokładnej obserwacji różnych przedmiotów. Są szeroko stosowane w medycynie, gdzie za 

pomocą głowicy emitującej i wychwytującej odbite od przeszkody ultradźwięki można 

obrazować narządy wewnętrzne. Wykorzystywane są także w terapii stanów zapalnych, ze 

względu na efekt termiczny i przeciwbólowy, które wywołują przy przechodzeniu przez 

tkanki. Ultradźwięki są ponadto stosowane w produkcji żywności, do przyspieszania 

procesów przetwórczych, takich jak zamrażanie czy suszenie, w celu zwiększenia 
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efektywności tych procesów. Także sonary umieszczone na okrętach podwodnych 

korzystają z ultradźwięków. Dzięki nim możliwe jest obrazowanie dna morskiego. 

Infradźwięki nie mają zastosowań w technice czy przemyśle, a spowodowane jest to ich 

negatywnymi skutkami oddziaływania na organizm żywy. Badania nad wpływem 

infradźwięków są nadal prowadzone, a ich wyniki, choć są niejednoznaczne, wskazują, że 

szczególnie niebezpieczne jest narażenie na wysoki poziom infradźwięków. Ze względu na 

dużą długość  fali infradźwięki rozchodzą się na bardzo dużych odległościach. Ich 

naturalnymi źródłami są m.in. trzęsienia ziemi czy wiatry fenowe, a także pioruny. Do 

źródeł sztucznych zaliczamy np. odrzutowce i śmigłowce czy silniki rakietowe. 

Hiperdźwięki, jako najdłuższe z wymienionych fal, również są wykorzystywane w technice, 

szczególnie w zastosowaniach militarnych. Podczas gdy prędkość dźwięku w powietrzu 

wynosi 343 m/s, budowane są hipersoniczne samoloty i hipersoniczna broń, które mają 

poruszać się  z prędkościami wyższymi niż ta. Nazywane są one prędkościami 

hiperdźwiękowymi lub hipersonicznymi i są prędkościami naddźwiękowymi o wartości 

przekraczającej 5 mach. Najszybszym samolotem naddźwiękowym jest bezzałogowy Boeing 

X-43, który osiągnął prędkość 9,6 mach. Prędkości hiperdźwiękowe podawane są 

w  specjalnej klasyfikacji NASA, określającej liczbę Macha odpowiadającej przedziałowi 

prędkości, podanej w tabeli poniżej. 

Tabela 2. Klasyfikacja nadźwiękowych prędkości według NASA. 

Zjawiskiem szeroko wykorzystywanym w nauce i technice, które dotyczy wielu różnych 

rodzajów fal, jest zjawisko Dopplera. Zjawisko to można zaobserwować zarówno na falach 

dźwiękowych, jak i elektromagnetycznych, włącznie z mikrofalami, falami radiowymi czy 

widzialnymi. Rozważając szczegółowo zjawisko Dopplera, opisywać  będziemy 

zmianę w  odbieranej częstotliwości fal, w przypadku, gdy źródło dźwięku lub odbiorca 

dźwięku jest w ruchu. Jeśli samochód policyjny, zaparkowany przy zjeździe z autostrady, 

Klasa Liczba Macha km/h m/s

Prędkość poddźwiękowa < 1,0 < 1 224 < 340

Prędkość przydźwiękowa 0,8–1,2 980–1 475 270–410

Prędkość naddźwiękowa 1,0–5,0 1 230–6 150 340–1710

Prędkość hiperdźwiękowa 5,0–10,0 6 150–12 300 1710–3415

Prędkość wysokohiperdźwiękowa 10,0–25,0 12 300–30 740 3415–8465

Prędkość ponownego wejścia w 
atmosferę

> 25,0 > 30 740 > 8465
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emituje fale dźwiękowe o częstotliwości 1000 Hz, to jeśli będziesz się poruszać w kierunku 

tego radiowozu z prędkością 120 km/h, usłyszysz wyższą częstotliwość dźwięku jego syreny 

(1096 Hz). Jeśli będziesz się oddalał od radiowozu z tą samą prędkością, to usłyszysz niższą 

częstotliwość dźwięku (904 Hz). Jeśli jeden z elementów uczestniczących w tym zdarzeniu 

będzie w ruchu, czy to będzie źródło dźwięku, czy odbiornik tego dźwięku, czy oba te 

elementy jednocześnie, związek pomiędzy częstotliwością emitowaną f i  częstotliwością 

odbieraną f’ jest następujący: , gdzie v jest prędkością dźwięku w powietrzu, 

vodb jest prędkością z którą porusza się odbiornik lub odbiorca, vzr jest prędkością źródła 

fali dźwiękowej. Kiedy ruch odbiornika albo źródła zbliża te elementy do siebie, znak 

prędkości powoduje wzrost częstotliwości. Kiedy ruch odbiornika lub źródła oddala je od 

siebie, znak prędkości powoduje obniżenie częstotliwości. 

Rys. 6. Zjawisko Dopplera. Odbiornik jest stacjonarny, a źródło porusza się w jego kierunku, 
wzdłuż osi x.  

Jeśli odbiornik jest w spoczynku, w czasie t fronty falowe przebędą drogę vt. Liczba 

długości fal w  tym odcinku wynosi vt/λ. Zatem częstotliwość f odebrana przez odbiornik 

będzie dana stosunkiem: . Oznacza to, że zjawisko Dopplera nie występuje 

i częstotliwość odebrana przez odbiornik jest taka sama jaką emitowało źródło. 

Przykład 1.: Bloczek o masie 0,68 kg jest umieszczony na gładkim stole i przyczepiony do 

sprężyny o stałej sprężystości 65 N/m. Bloczek został odchylony o 11 cm od położenia 

równowagi i zwolniony w chwili t=0. Oblicz częstość kołową, częstotliwość i okres w ruchu, 

w który wprawiono bloczek. Jaka jest amplituda oscylacji? Jaka jest maksymalna prędkość 

f ′ = f
v ± vodb

v ± vzr

f =
vt /λ

t
=

v
λ
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oscylacji bloczka i gdzie bloczek znajduje się gdy osiąga tę  prędkość? Jakie jest 

maksymalne przyspieszenie bloczka? 

Rozwiązanie 1.: Układ składający się z bloczka umieszczonego na sprężynie, 

poruszającego się po gładkim stole (bez tarcia) poruszał się będzie ruchem harmonicznym. 

Z podanych w zadaniu wartości k i m obliczymy częstość kołową 

. 

Stąd obliczymy częstotliwość  

 i okres ruchu . 

Bloczek został zwolniony z wychylenia maksymalnego wynoszącego . To jest 

więc amplitudą oscylacji. 

Prędkość maksymalna to amplituda prędkości . 

Maksymalna prędkość jest osiągana przez bloczek, gdy przechodzi on przez położenie 

równowagi, czyli dla x=0. 

Przyspieszenie maksymalne to amplituda przyspieszenia 

. To przyspieszenie bloczek osiąga 

w położeniach skrajnych, tam gdzie siła oddziałująca na bloczek przyjmuje maksymalne 

wartości. 

Przykład 2.: Ultradźwięki o częstotliwości 4,5 MHz są używane do diagnozy nowotworów 

w tkance miękkiej. Jaka jest długość fali takiego ultradźwięku w powietrzu? Jeśli prędkość 

dźwięku w tkance wynosi 1500 m/s to jaka jest wtedy długość fali ultradźwięku? 

Rozwiązanie 2.:  

Długość fali ultradźwięku w powietrzu, dla v = 343 m/s, wynosi:  

. 

Długość fali ultradźwięku w tkance, dla v = 1500 m/s, wynosi: 

 

ω =
k
m

=
65 N/m
0,68 kg

≈ 9,8 rad /s

f =
ω
2π

=
9,8 rad /s
2π rad

≈ 1,6 Hz T =
1
f

=
1

1,6 Hz
≈ 0,6 s

xm = 11 cm

vm = ωxm = 9,8 rad /s ⋅ 0,11 m ≈ 1,1 m /s

am = ω2xm = (9,8 rad /s)2 ⋅ 0,11 m ≈ 10,6 m2 /s

λ =
343 m /s

4,5 ⋅ 106 1/s
= 76,2 ⋅ 10−6 m = 76,2 μm

λ =
1500 m /s

4,5 ⋅ 106 1/s
= 333,3 ⋅ 10−6 m = 333,3 μm
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Przykład 3.: Nietoperz emituje ultradźwięki o częstotliwości 82,52 Hz, gdy leci 

z prędkością 9 m/s w kierunku ćmy, lecącej z prędkością 8 m/s. Jaką częstotliwość dźwięku 

zarejestruje ćma? Jaką częstotliwość dźwięku odbitego od ćmy zarejestruje nietoperz? 

Rozwiązanie 3.: Częstotliwość dźwięku odbierana przez ćmę, będzie zależała od 

prędkości, z którymi poruszają się nietoperz (źródło) i ćma (odbiornik). W pierwszej części 

zadania ćma oddala się  od nietoperza, co obniża odbieraną częstotliwość. Prędkość 

odbiornika znajduje się  w liczniku, więc żeby go pomniejszyć musimy wstawić minus. 

Prędkość nietoperza, zbliżającego się do odbiornika, jest w mianowniku. Żeby powiększyć 

wartość częstotliwości, prędkość nietoperza przyjmiemy z minusem. Zatem częstotliwość 

odbierana przez ćmę wynosi:  

. 

W drugiej części zadania rozważamy częstotliwość dźwięku odebranego przez nietoperza, 

gdy ten najpierw odbije się  od ćmy. Teraz ćma jest źródłem, a nietoperz odbiornikiem, 

a  częstotliwość emisji dźwięku została obliczona powyżej. Otrzymujemy zatem: 

. 

Doświadczenie 1.: Tuba — skupianie dźwięku. Potrzebne będą: kartka papieru lub 

duży lejek, taśma klejąca. Z kartki papieru robimy lejek i sklejamy taśmą, by utrzymać jego 

kształt. Na jednym końcu lejka powinniśmy otrzymać mały otwór, a na drugim końcu 

—  duży. Tuba służy do głośniejszego mówienia i do kierowania dźwięku. Śpiewając 

piosenkę do tuby należy zmieniać kierunek, w którym śpiewamy i pozwolić zaobserwować 

uczniom zmiany w odbieranym natężeniu dźwięku. Można stanąć przodem do uczniów, 

bokiem, tyłem, kierując tubę w podłogę i w sufit. Można zamienić tubę na plastikowy lejek, 

ale efekty nie są takie spektakularne. 

Doświadczenie 2.: Telefon sznurkowy — rozchodzenie dźwięku, 

przekazywanie drgań. Potrzebne będą: plastikowy wąż od pralki lub odkurzacza, dwa 

kubeczki plastikowe, sznurek o długości około 4 m (najlepiej bawełniany), nóż lub cyrkiel 

do zrobienia otworu. Wykorzystując rurę od pralki lub odkurzacza należy poprosić jednego 

z uczniów o mówienie do niej, a pozostałych o pojedyncze, delikatne dotykanie tej rury. 

Będzie można odczuć na niej wibracje, czyli drgania powietrza. W taki właśnie sposób 

rozchodzi się dźwięk. Do jednego końca rury mówi uczeń, a z drugiego końca rury pozostali 

fcmy = fniet
v − vcmy

v − vniet
≈ 82,8 kHz

fniet = fcmy
v − vniet

v − vcmy
≈ 83 kHz
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słyszą dźwięk. Dźwięk ten rozchodzi się z pewnym opóźnieniem. Im dłuższa rura, tym 

większe opóźnienie dźwięku. 

Telefon sznurkowy stworzymy przewlekając bawełniany sznurek przez otwory w dnach 

kubeczków i zawiązując je na supełki, tak by sznurek nie wypadł. Aby telefon sznurkowy 

działał, linka powinna być naprężona, nie zagięta (bez przeszkód). Uczeń z jednej strony 

śpiewa do kubeczka, drgania te są przenoszone do drugiego, do którego inny uczeń 

przystawia ucho. Później następuje zmiana. 

Doświadczenie 3.: Szklanki — instrument muzyczny. Potrzebne będą: kilka 

jednakowych szklanek, woda, duża strzykawka do odmierzenia ilości wody, łyżka lub 

drewniana pałeczka do cymbałków. Do szklanek wlewamy przykładowo odmierzone 

następujące objętości wody: 200 ml, 170 ml, 140 ml, 125 ml, 95 ml, 65 ml, 35 ml, 5 ml. 

Stukamy w szklanki łyżką lub pałeczką, wydobywając dźwięki i tworząc własną muzykę. 

Doświadczenie 4.: Prawo Hooke’a. Potrzebne będą: Statyw, sprężyna, obciążniki o tej 

samej lub różnych masach, miarka lub suwmiarka. Na statywie montujemy sprężynę, tak 

by wisiała swobodnie. Mierzymy długość sprężyny bez obciążenia. Nakładamy pierwszy 

obciążnik i  mierzymy długość sprężyny. Dokładamy następny obciążnik i mierzymy 

długość sprężyny.  Postępujemy tak do wykorzystania wszystkich obciążników. Zapisujemy 

dane w tabeli pomiarowej, zarówno masy obciążników, jak i odpowiadające im długości 

sprężyn. Na podstawie danych pomiarowych obliczamy siłę ciężkości Q = mg działającą na 

sprężynę przy każdym z obciążników i  wykreślamy zależność Q(x). Ze współczynnika 

nachylenia prostej wynikającej z zależności Q = –kx wyznaczamy stałą sprężystości 

sprężyny k. 

Doświadczenie 5.: Badanie wahadła prostego. Wahadło matematyczne (wahadło 

proste) to jeden z prostych modeli oddających ruch harmoniczny. Model ten zrealizujemy 

zawieszając kulkę, odważnik lub inną masę na lince, a tę podwieszając na statywie. Na 

podstawie okresu drgań wahadła można wyznaczyć przyspieszenie ziemskie, wykorzystując 

zależność . Okres drgań należy wyznaczyć dla 20 lub 30 drgań, a następnie 

podzielić go przez tę ilość, by wyznaczyć pojedynczy okres drgań. Należy wyznaczyć długość 

wahadła (od punktu zawieszenia do środka masy kulki) i przekształcając powyższy wzór 

wyznaczyć przyspieszenie ziemskie. Można je też wyznaczyć graficznie z wykresu zależności 

T = 2π
l
g
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, posiadając pomiary dla różnych długości wahadła. Każdy pomiar wielkości fizycznej 

dla danych warunków należy powtórzyć 5-krotnie i do obliczeń użyć wartości średnich. 
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