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Hip – łączka => do Spisu treści

Heraklit z Efezu po wyjściu z radosnej (chyba) kąpieli w rzece uświadomił sobie prostą
prawdę, że nigdy w życiu ten fakt już się już nie powtórzy i każde następne wejście do tej
samej z pozoru rzeki to już kontakt z inną już rzeką zmodyfikowaną płynącą wodą a już na
pewno z inną wodą. Trzeba wielkiej intuicji analitycznego umysłu filozofa, aby ten oczywisty
fakt uogólnić na całą przyrodę stwierdzając bez żenady „panta rei” co w luźnym tłumaczeniu
na język polski znaczy wszystko płynie. Jak wykazała praktyka ponad 2 – ch tysiący lat
późniejszych badań nauk przyrodniczych twierdzenie było zbyt ogólne bo płynięcie z reguły
kojarzy się z ruchem prostoliniowym lub w częściej krzywoliniowym. Złośliwa natura jednak
częściej posługuje się powtarzalnymi (cyklicznymi) ruchami: po okręgu, po elipsie lub
oscylacje (drgania i fale). Prostoliniowe rozprzestrzenianie się promieniowania
elektromagnetycznego ma też niebanalne lub jak chciał Heraklit kluczowe (ale na pewno nie
jedyne) znaczenie w szeroko rozumianej Przyrodzie pod nazwą Kosmos. Prostoliniowy ruch
falowy fal elektromagnetycznych w próżni kosmicznej to specyfika odbioru informacji
z kosmosu, natomiast ruch cykliczny (obiegowy lub drgający) to bardziej domena bliższego
otoczenia człowieka.

Układ drgający tworzą obiekty obdarzone masą i sprężystością postaci, co jest cechą
charakterystyczną wszystkich obiektów materialnych (masowych) lub przemieszczający się
w obwodzie elektrycznym ładunek czyli na dobrą sprawę także masa, gdyż nie ma ładunków
bezmasowych. Oto przykłady typowych układów mechanicznych drgań.
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W bliskim otoczeniu to każdy listek na wietrze jest przykładem układu drgającego, gdzie
„blaszka” liścia to obciążenie masowe a ogonek listka to element sprężysty. W dalszej
perspektywie to każdy powieszony element to albo potencjalne wahadło albo ciężarek na
sprężynie. Z kolei wszystko co stoi to układ zbliżony charakterystyką do drgającej struny
i każdy z nich ma własną częstość rezonansową drgania, którą można wykorzystać do
usprawnienia konstrukcji lub do jej destrukcji. Niektóre z wymienionych układów mogą
działać tylko pod wpływem grawitacji natomiast inne mogą także w „próżni grawitacyjnej”,
czyli czymś co w rzeczywistości nie istnieje, bo grawitacja jest wszędobylska (patrz
„Oddziaływania” i prawo powszechnej leciwości „Każdy na każdego bez względu na wiek
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i płeć (ang. SEX)” z wyjątkiem być może transwersytów (brak danych), była tylko miał masę
a może być to nawet zmielony miał).
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+A

kulka w układzie dwóch pochylni

A teraz już na poważnie. Warunkiem każdego drgania jest wykorzystanie sił
wewnątrzukładowych układu drgającego po wcześniejszej ograniczonej czasowo ingerencji
siły zewnętrznej jako wymuszenie zachowania zwanego ruchem drgającym, oscylacją, rotacją
czy ogólnie a pospolicie nazywając wibracją. Wielkość tego zachowania może ulegać
zmniejszeniu jeżeli układ nie jest odizolowany od otoczenia. Przy „doskonałej” izolacji to
beznamiętny film pt „Drgania” może być z jednakowym efektem wizualnym oglądany
„w przód i w tył”.
Pośród wszystkich realnych drgań na szczególną uwagę zasługują tzw. drgania harmoniczne,
najprostsze w formalno – matematycznym opisie. Ale najpierw podstawowe i ogólne
parametry drgań.
=> do Spisu treści
Najbardziej podstawowym odnośnikiem do realnego drgania jest tzw. położenie
równowagi, które uzyskuje układ po dostatecznie długim czasie oddziaływania z otoczeniem.
Na schematach powyżej oznaczony punktem O jako stan o minimalnej energii potencjalnej
układu drgającego. Po ingerencji zewnętrznej siły wymuszającej Fz która wykonuje pracę na
łuku lub odcinku drogi s=OA element układu na który działa ta siła przyjmuje nowe
(krańcowe) położenie zwane amplitudą A, co fizycznie odpowiada wzrostowi jego energii
potencjalnej, zaś każde inne pośrednie położenie nazywa się po prostu wychyleniem x
(z położenia równowagi). Ujmując sprawę matematycznie mamy: x  0, A  0,  A lub

 A  x   A , czyli prosto i jasno określony przedział zmienności podstawowej zmiennej
czasowo wielkości w układzie drgającym zwanej wychyleniem czyli drogą jeżeli potraktować
problem czysto skalarnie jako wartość mianowana tzn. w metrach odległości od położenia
równowagi. Następnym równie ważnym jak poprzednie podstawowe definicje parametrem
jest okres drgania T, czyli i tu na dobrą sprawę nie wiadomo co można wstawić aby było jak
mawiają polscy emigranci powracający do kraju OK. a po naszemu to po prosu dobrze. Na
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nasz multimedialny QRS ΦZYKI to proponuję ale nie zmuszam przyjęcie określenia, że jest
to czas w ciągu którego obiekt drgający „odwiedzi” wszystkie możliwe swoje położenia
minimalną ilość razy startując z dowolnego z nich np. x – (+A) – x – 0 – (-A) – 0 – x . Droga
df
scał
przebyta w tym czasie to s = 4A. Średnia prędkość definiowana jako: vśr 
tcał  truch  tspocz
4 A
. Analogiczną wielkością do okresu drgania, który jest zawsze jednym
T
pełnym cyklem w różnym czasie wprowadza się częstość (częstotliwość) drgania oznaczaną
jako  (gr. ni) lub w starszych podręcznikowych wersjach f jako jednostkę czasu 1sekundę
przy różnych pełnych lub ułamkowych cyklach drgań. Stąd definicja tej wielkości jako:
df
df
1
1
  f  z jednostką 1Hz (herc)  , która oczywiście nie ma interpretacji fizycznej, gdyż
T
1s
w naturze opisywanej częścią nauk przyrodniczych zwaną fizyką odwrotność czasu jak dotąd
nie istnieje.
=> do Spisu treści

wynosi vśr 

Ruch harmoniczny powoduje zewnętrzna siła wymuszająca, której wartość jest
proporcjonalna do wychylenia układu drgającego przez nią wywołanego co można zapisać
formalnie jako: Fz  k  x , które układ odreagowuje siłą sprężystości Fs  Fz  k  x .
Efektem jej działania na wewnętrzne siły układu jest wychylenie x(t), prędkość v(t)
i przyspieszenie a(t), których relację względem czasu można przedstawić:

xt   A  sin  t    , vx t     A  cos  t    i ax t    2  A  sin  t    .

Tę wspólną relację dla przesunięcia fazowego φ=0 można porównać na wspólnym wykresie
zmienności, choć wartości są nieporównywalne ze względu na rożne jednostki.
x(t) v(t)

a(t)

vmax=ωA

xmax=A

T

Wielkość



2 
T

vmax= -ω2A

t

jako odpowiednik prędkości kątowej także cyklicznym ruchu po okręgu nosi

nazwę częstości kołowej drgań, dlatego że składowe ruchu po okręgu na płaszczyznę
prostopadłą do płaszczyzny okręgu wyrażają się identyczną zależnością jak wychylenie
w ruchu harmonicznym.

Jan Magoń

Edu_Mag

Drgania i fale

Strona 4 z 23

=> do Spisu treści
Wahadło matematyczne to umowny układ drgający, którego dwa składniki to:
punkt materialny o masie m
zawieszony na nieważkim i nierozciągliwym cięgnie
i wykonujący niewielkie drgania wokół położenia równowagi.

α

m

Fs
Fn
P

Kąt α to mierzona w stopniach lub radianach odległość kątowa względem położenia
równowagi. Jeżeli w mierze stopniowej wartość kąta nie przekracza 50 to możliwe jest
zapisanie z dobrym przybliżeniu relacji: sin( )  tg ( )  ( ) . Dla konkretnych wartości
50 otrzymamy: sin (50) = 0,0872 ≈ tg (50) = 0,0875 i 50 = 0,0873 [rd], czyli przyjmując każdą
dowolną z tych relacji popełniamy znikomy błąd na poziomie 0,3% wartości.
Przyjmując długość wahadła l i odpowiadające jej maksymalne x max=A takie aby wychylenie
kątowe było nie większe od 50 mamy relacje:
FS  m  g  sin  
siła powodująca drganie:
(1)
naciąg cięgna wahadła:

FN  m  g  cos 

(2)


relacje geometryczne:

sin    tg     [rd ] 

Podstawiając (3) do (1) otrzymamy:

x
l

(3)

x m g

x
(4)
l
l
czyli siłę proporcjonalną do wychylenia, co jest warunkiem koniecznym drgań
harmonicznych w których przyspieszenie spełnia relację:
ax t    2  A  sin  t    2  xt 
(5)
Z zależności (4) i II zasady dynamiki Newtona otrzymamy wartość
F
g
a S  x
przyspieszenia:
(6).
m l
Porównując ostatnie dwie relacje z dokładnością do znaku nie mającego fizycznej
g
2 
interpretacji możemy zapisać
lub w rozwinięciu częstości kołowej
l
FS  m  g 
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2

(7)

m
(9) gdzie k – stała sprężyny oraz obwodu
k
drgań elektrycznych o indukcyjności L i pojemności C: T  2    L  C (10) w nieco
podobny sposób można wyprowadzić powyższe zależności.
=> do Spisu treści
Dla obciążnika na sprężynie mk

T  2  

Każde drganie to wzajemna przemiana energii wewnątrz układu drgającego. Dla drgań
mechanicznych energie potencjalna ciężkości Epc lub sprężystości Eps (w zależności od typu
układu) w kinetyczną Ek i odwrotnie, przy czym wartości tych energii w dowolnej chwili
2
2
k  xt 
k  A2  sin 2   t 
m  vt 
m    A2  cos 2   t 


wynoszą: E ps 
(1) Ek 
(2) .
2
2
2
2
Natomiast całkowita energia drgania Ec w dowolnej chwili jest sumą ich obydwu:
k  A2  sin 2   t  m    A2  cos 2   t 
Ec  E ps  Ek 


2
2
(3)
2
m    A2
m



A

 sin 2   t   cos 2   t  
 E ps MAX  Ek MAX  const
2
2
dla drgań swobodnych czyli nietłumionych.
W rzeczywistych drganiach w trakcie tych przemian energetycznych następuje ciągłe
rozproszenie energii do otoczenia jako efekt oddziaływania z tym otoczeniem.
=> do Spisu treści
Wspomniane wcześniej rozproszenie energii wewnątrz układowej uzyskanej w wyniku
pracy wykonanej nad układem przez zewnętrzną siłę wymuszającą objawia się dwoma
sposobami:
 jako wzrost energii samego otoczenia, jeżeli jest to atmosfera to wzrost energii
kinetycznej jej cząsteczek objawiający się jako wzrost temperatury
 spadek energii samego układu, którego widoczną konsekwencją jest spadek amplitudy
drgania, w przypadku dźwięku obserwowalne jest to jako spadek słyszalności, dla światła
to spadek widzialności a ogólnie ten efekt nazywa się po prostu tłumieniem
Modelowo ale i realnie proces tłumienia drgań można zilustrować następująco dla 3 – ch
różnych stopni tłumienia. Możliwe są oczywiście układy w których zanik amplitudy następuje
w ciągu jednego okresu lub nawet takie w których układ wychylony z położenia równowagi
tylko powraca do niego w ciągu półokresu. Przykładem takiego układy jest sprawny
amortyzator samochodowy, którego zadaniem jest całkowite wytłumienia drgania resora lub
sprężyny zawieszenia pojazdu właśnie w ciągu półokresu. Dla częściowo zużytych ale jeszcze
dopuszczalnych zakłada się 1,5 wahnięcia.
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drgania
swobodne

x(t)

drgania
silnie tłumione

=> do Spisu treści

Czasem zdarza się,
=> do Spisu treści
Czasem zdarza się,
=> do Spisu treści

T

2T

drgania
lekko tłumione

Formalno – matematyczny opis wymaga wprowadzenia siły tłumiącej (oporów ośrodka) F op
które dla ośrodków sprężystych i niewielkich prędkości są właśnie do niej proporcjonalne
i można to zapisać wprowadzają współczynnik proporcjonalności b o wymiarze [ Ns/m ]:

d
Fop  b  vt   b  xt    b  x (1).
dt
Pochodne czasowe często oznacza się w fizyce symbolem poziomego dwukropka u góry
wielkości różniczkowanej.
Dla siły wymuszającej drgania Fs proporcjonalnej do wychylenia FS  k  xt  (2) drgający
ruch tłumiony odbywa się pod wpływem wypadkowej tych dwóch sił zgodnie z II zasadą
d
d2
dynamiki Newtona Fw  m  at  (3) gdzie m  at   m  vt    m  2 xt   lub
dt
dt


d2
w uproszczeniu czasowym m  at   m  v  m  x a pełne jego brzmienie to Fw  m  2 xt  
dt


(3-1) lub z uproszczeniem czasowym Fw  m  xt  (3-2).
Łącząc te trzy równania otrzymamy wspólne dla drgań tłumionych, które jest ślicznym
równaniem różniczkowym drugiego rzędu.
Ostateczne równanie ma postać: Fw  m at  i wstawiając składowe  FS  Fop  m  at  a po
rozwinięciu różniczkowym składowych

 k  xt   b 

w eleganckim

czasowym

2
d
xt    m  d 2 xt  
dt
dt



graficznie

uproszczeniu

uporządkowaniu dostajemy




m  x  b  x  k  x  0 (5-2).

m



 k  xt   b  x  m  x

d2
xt    b  d xt    k  xt   0
2
dt
dt

(4-1) lub
(4-2).
(5-1)

Po
lub
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Rozwiązanie przeprowadza się metodą „zgadywania” (odgadnąć ogólną postać rozwiązania
i po jedno i dwukrotnym zróżniczkowaniu sprawdzić przez wstawienie do wyjściowego czy
jest formalnie zgodne a następnie z warunków tzw. brzegowych wyznaczyć brakujące
współczynniki). W przypadku fizyki weryfikowalnej w 100% doświadczalnie po wykonaniu
doświadczenia z odpowiednimi pomiarami stosunkowo łatwo jest przewidzieć rozwiązanie
postaci: xt   Ae



bt
2m

cos1t    (6). Po jednokrotnym zróżniczkowaniu względem czasu

bt
bt


dxt 
b

Ae 2 m cos1t   1 Ae 2 m sin 1t  (7) a po drugim
dt
2m
bt
bt


dvt   1b 
 b2
2
2m
2
a

 Ae sin 1t    2  1  Ae m cos1t  (8) wykorzystując pochodną
dt
 m 
 4m

złożonych funkcji trygonometrycznych i zakładając stałą częstość kołową drgania ω.
Wstawiając ostatnie trzy zależności do poprzedzającej je ogólnej postaci otrzymamy:
bt

   b   bt

 b2
2
m  1  Ae 2 m sin 1t    2  1  Ae 2 m cos 1t  
 4m

 m 


mamy

v

bt
bt


 b

 b 
Ae 2 m cos 1t   1 Ae 2 m sin 1t  
 2m

bt
 

 k  Ae 2 m cos 1t   0



wyrażenie otrzymamy ostatecznie 1 

(9). Upraszczając wielokrotnie to

k
b2

(10)
m 4m 2

czyli częstość drgań własnych

układu mechanicznego tłumionego.
Wymuszenie drgań niegasnących
Aby skompensować rozproszenie energii drgań do otoczenia (sensu LARGO) można
wykorzystać część tego otoczenia (sensu STRCTE) jako skupioną siłę o zmienności czasowej
zbliżonej do „własnej” zmienności czasowej układu, którą nazywa się własną częstością
drgań. Równanie z udziałem siły wymuszającej FN jako dodatkowego składnika w sile
wypadkowej przyjmie postać  FS  Fop  FN  m  at  (12) lub z rozwinięciem

d
d2
 k  xt   b  xt     N  xN t   m  2 xt  
(12-1)
gdzie
γ
to
współczynnik
dt
dt
proporcjonalności siły wymuszającej. Rozwiązanie można zapostulować w postaci:
xt   B  sin t    (13). Po zróżniczkowaniu i wstawieniu do równania otrzymamy:

kB  sint     B  cost      N  sint     mB2  sint    (14).
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Rezonans drgań własnych i wymuszonych
Po wielu przekształceniach
równania (14) z udziałem
tożsamości sum i różnic
funkcji trygonometrycznych
i różniczkowego warunki
minimum funkcji (pierwsza
pochodna czasowa = zeru)
otrzymamy zależność
określającą częstość
rezonansową Ωr :

δ1 <

B

δ2 <

δ3 <

δ4

(15),
z którego wynika, że częstość
rezonansowa jest zawsze
mniejsza od częstości drgań
własnych układu. Te częstości
(pulsacje) są tym bliższe sobie
im mniejsze tłumienie zależne
od δ (wykres obok )

Ω

ω
0

Zastosowanie rezonansu mechanicznego bywa zwykle szkodliwe dla konstrukcji
zawierającej układ drgający a praktycznie każda konstrukcja takie elementy zawiera. Jednak
w przypadku drgań elektrycznych w rezonans w ogóle umożliwia selekcję i wybór żądanego
drgania z widma elektromagnetycznego emitowanego przez wszystkie nadajniki sztuczne
i źródła naturalne.
=> do Spisu treści
Rzadko kiedy występuje pojedynczy układ drgający, najczęściej jest to sprzężenie co
najmniej dwóch takich układów. Uzyskujemy wtedy wypadkowe drganie. Przykłady dwóch
takich połączeń mamy poniżej.

Krzywe Lissajous jako przykład złożenia
drgań w dwóch wzajemnie prostopadłych
kierunkach.

Wypadkowe drganie ciężarka na dwóch
sprężynach.
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Każdy akord muzyczny to złożenie kilku dźwięków o różnych kształtach impulsów (barwach
charakterystycznych dla danego instrumentu), amplitudach (głośnościach) czy częstościach
(wysokościach), natomiast brzmienie orkiestry symfonicznej czy zespołu rockowego to
złożenia wielu akordów wielu instrumentów jednym słowem trzy słowa niepowtarzalny utwór
muzyczny.
=> do Spisu treści
Pozwala unaocznić ruch obrotowy Ziemi i wraz z wahadłem fizycznym omówione
w „Dodatkach”.
=> do Spisu treści

Jest to cała grupa układów drgających, będących źródłami fal elektromagnetycznych.
Można te układy podzielić na 2 kategorie:
 naturalne układy drgań na poziomie atomowym jako źródła fal o dużej i bardzo dużej
częstości
 sztuczne elektryczne obwody drgań jako źródła fal o małej i średniej częstości
wykorzystywanych głównie w telekomunikacji
Każdy układ drgań elektrycznych posiada własną charakterystyczną częstość drgania
zależną od parametrów elementów elektrycznych jako jego składników lub rodzaju
pierwiastków (atomów) wykorzystywanych do jego wytwarzania. Wytworzona fala posiada
specyficzne cechy warunkujące jej zastosowanie.
=> do Spisu treści
Jest obwodem złożonym kondensatora o pojemności C (jako nośnika energii elektrycznej)
i zwojnicy o indukcyjności L (jako nośnika energii magnetycznej). Poniżej przedstawiono
schemat z ideą jego działania.

S

N

S

N

S

-

+

-

+

-

+

-

+
+
+
+
+
+

-
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Obwód po lewej stronie posiada maksimum energii magnetycznej, która w wyniku
zmienności (rozładowanie indukcyjne przez połączenie z okładkami kondensatora) ładuje
kondensator prądem indukcyjnym (rys środkowy) i powoduje ruch elektronów w antenie
dołączonej do przewodu, tak, że w konsekwencji kondensator zostaje naładowany do
potencjałów V+ i V- swoich okładek magazynując całość energii magnetycznej pod postacią
elektrycznej (rys z prawej) (przy założeniu zerowego oporu zwojnicy, przewodów i okładek).
Następnie następuje rozładowanie kondensatora poprzez zwojnicę i cały cykl się powtarza dla
przeciwnego kierunku prądu i ruchu elektronów w antenie.
Całość zmienności ładunku w tym obwodzie przez analogię do poprzednich mechanicznych
2
można opisać równaniem:  L d I   R d I   1 I  0 (1) dla realnego układu z niezerowym
 dt 2 



 dt  C

oporem tzw. omowym (klasycznym) powodującym drgania gasnące (tłumione w wyniku
rozproszenia energii na oporze sieci krystalicznej przewodnika). Dla idealistycznych
(„bezoporowych”) drgań brak jest w równaniu (1) drugiego składnika. Po przekształceniach
różniczkowych i trygonometrycznych otrzymujemy zależność okresu drgania od parametrów
elektrycznych obwodu: T  2 L  C (2).
=> do Spisu treści
Ze względu na obszerne omówienie tych tematów w Internecie problem będzie
omówione dość lakonicznie, choć w warunkach szkolnych może być łatwo zweryfikowany
empirycznie o ile posiadamy generator o regulowanej częstości impulsów elektrycznych.
W jednym z tych układów następuje w wyniku zgodności pulsacji wymuszającej z własną
rezonans prądów, w drugim rezonans napięć. Konsekwencją tych faktów może być nawet
tzw. „prąd bezwatowy” w obwodzie RLC tzn. taki w którym napięcie elektryczne względem
natężenia prądu w obwodzie jest „przesunięte” w fazie o 900 i pomimo współistnienia tych
dwóch charakterystycznych dla prądu elektrycznego wielkości niemożliwe jest wykonanie
jakiejkolwiek pracy przez „Serwo – mechanizm” dołączony do obwodu. Natomiast bardzo
realnym opisem każdego obwodu jest tzw. opór wypadkowy zwany w elektrotechnice
2
Zawadą i oznaczany jako Z o wartości: Z  R 2  L 2   1  (3).

 C 

=> do Spisu treści
Także drganie elektryczne to wzajemna przemiana energii wewnątrz układu drgającego.
Są toenergie potencjalne: magnetyczna EM i elektryczna EE w kinetyczną EK ruchu ładunku
w obwodzie, gdzie wartości tych energii potencjalnych wynoszą odpowiednio:
2
2
2
L  I t  
C  U t   C  U 0 2  cos 2   t 
L  I 0  sin 2   t 
Em 


(4) Ee 
(5) .
2
2
2
2
Natomiast całkowita energia drgania Ec w dowolnej chwili jest sumą ich obydwu:
Ec  Em  Ee  Em MAX  Ee MAX  const (6) dla drgań swobodnych (bezoporowych).
W przypadku emisji tej energii do otoczenia w postaci fali elektromagnetycznej (ujęcie
falowe) lub strumienia fotonów (ujęcie korpuskularne) to jest to właśnie energia fali lub
strumienia n – fotonów w jednostce czasu o energii E f  h  f  h  c każdy, gdzie νf to
f

odpowiednio częstość drgania własnego a λf długość emitowanej fali.
=> do Spisu treści
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Są formą oddziaływania układów drgających z otoczeniem polegającą na przekazywaniu
własnych zmian położenia (wychyleń) układu to otoczenia, które musi posiadać cechy
sprężystości kształtu i postaci. To z kolei odkształca (zaburza) sam ośrodek i odkształcenie to
zw. impulsem falowym rozprzestrzenia się w ośrodku pomimo, że ośrodek jako całość jest
nieruchomy (przemieszczają się tylko ruchem drgającym wokół położeń równowagi
fragmenty ośrodka). Ośrodkami sprężystymi mogą być: powietrze, woda, metale itp. czyli
w zasadzie wszystko co nas i układ drgający otacza. W podobny sposób ujął problem
rozchodzenia się fali fizyk i matematyk holenderski Christian Huygens (1629 – 1695)
wprowadzając pojęcie „cząstkowych fal kulistych”, których źródłem staje się każdy punkt
ośrodka sprężystego po dojściu do niego zaburzenia falowego. Poglądowo można to
zilustrować jak na przykładzie poniżej, na przykładzie czoła płaskich fal na wodzie, które
można traktować jako superpozycję (złożenie) kolistych fal cząstkowych emitowanych przez
punktowe zaburzanie ośrodka. Jako model posłuży deseczka z szeregiem nabitych w nią
gwoździ jako zaburzeń kolistych.

Deska z nabitymi
czterema gwoździami
wprawiana w cykliczne
zaburzania (ręcznie lub
mechanicznie)
zaburzająca wodę
w miejscach, gdzie są
końcówki gwoździ.

„Cząstkowe” fale koliste
powstałe wokół punktów
zaburzeń ośrodka
sprężystego wywołanych
uderzeniami końcówek
gwoździ o powierzchnię
wody

Punkty ośrodka o jednakowych wychyleniach czaso –
przestrzennych tworzące tzw. czoło fali płaskiej jako
wypadkowa wszystkich identycznych wychyleń
sprężystego ośrodka w danej chwili czasu.

Tempo biegu fali (odkształcenia) tzn. jej
długość λ, częstość ν oraz okres T
wyznaczone jest przez kolejne czoła fali jako
funkcja własności sprężystych ośrodka i
samego źródła fali (układu drgającego).

Z dzisiejszego punktu widzenia jest to już nieco archaiczna zasada nie wyjaśniająca
kompletnie mechanizmu rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w próżni.
=> do Spisu treści
Najczęściej przyjmuje się dwa kryteria podziału fal:
1. Kryterium wzajemnej relacji prostopadłości lub równoległości kierunku zaburzenia do
kierunku jego rozchodzenia się o otoczeniu:
fale podłużne gdzie impuls falowy jest równoległy do kierunku jego propagacji np.
głos lub dowolny dźwięk np. „wzdłuż gryfu gitary”
fale poprzeczne gdzie impuls falowy jest prostopadły do kierunku propagacji no fale
na wodzie, na strunie, na membranie czy wszystkie fale mechaniczne
2. Kryterium konieczności ośrodka sprężystego do propagacji (rozchodzenia się) fali.
fale mechaniczne (sprężyste) rozchodzące się zgodnie z zasadą Huygensa z różną
prędkością w różnych ośrodkach sprężystych
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fale elektromagnetyczne, które mogą rozprzestrzeniać się w próżni i to z maksymalną
z możliwych prędkości zw. prędkością światła c = 3*108 m/s oraz w wybranych
ośrodkach materialnych (przezroczystych lub nie) ale z prędkością mniejszą od c
Podstawowymi parametrami różnymi od parametrów inicjującego ją źródła są:
długość fali λ jako odległość przestrzenna dwóch najbliższych sobie punktów
o identycznym wychyleniu z położenia równowagi
okres fali T , czas w ciągu którego punkty przestrzeni osiągają poprzedni warunek;
z reguły jest to czas identyczny z okresem źródła (dla zjawisk falowych w których
częstość jest zachowana)
częstość fali ν jako odwrotność jej okresu
prędkość rozchodzenia się fali jako stały wektor będący funkcją parametrów ośrodka
w przeciwieństwie do zmiennej, chwilowej prędkości źródła fali
tzw. logarytmiczny dekrement tłumienia dla fal rzeczywistych (tłumionych) w danym
ośrodku jako stosunek amplitudy w danej chwili czasu t do amplitudy po upływie
czasu t + T czyli o jeden okres późniejszej
=> do Spisu treści
W przeciwieństwie do równania drgań opisującego tylko czasową zmienność położenia
punktu drgającego wokół położenia równowagi czyli ustalonego punktu przestrzeni równanie
fali musi opisywać położenie dowolnego punktu ośrodka w dowolnej chwili czasu czyli na
dobrą sprawę całą czaso – przestrzeń w której rozchodzą się fale. Najczęściej w pierwszym
uproszczeniu przyjmuje się falę rozchodzącą się liniowo od źródła wzdłuż dodatniego
kierunku osi O – X. Dla fali nietłumionej (płaskiej w płaszczyźnie X – Y) postać opisującego
ją równania jest następująca: y x ,t   A0  sin 2  t  x   , natomiast w postaci różniczkowej


T

 

 y
 y
 v 2 2 . Dla dowolnego zaburzenia     w czterowymiarowej czasoprzestrzeni
2
t
x
 r , t 
2

2



 
2


 r , t 


2

t



  2     2     2    

 r , t 
 r , t 
 r , t  





  gdzie długość promienia r od źródła do danego
 v2 


y 2
z 2 
 x 2





punktu przestrzeni wynosi: r  x 2  y 2  z 2 .
Jeżeli występuje tłumienie tu musi być ono uwzględnione funkcją opisującą spadek amplitudy
z czasem i odległością.
=> do Spisu treści
Każda fala mechaniczna to rozchodzące się w ośrodku zaburzenie stanu jego równowagi
budowy molekularnej (zagęszczenia i rozrzedzenia cząstek ośrodka związane
z występowaniem sił naprężeń) podobnie jak w bezpośrednim otoczeniu źródła fali czyli
mechanicznego układu drgającego. Dlatego energia fali jest także funkcją kwadratu
amplitudy.
Najbardziej drastycznym i destruktywnym przykładem działania energii fali jest fala
tsunami, której źródło znajduje się na pełnym oceanie w pewnej odległości od lądu i jest nim
przypuszczalnie zahaczenie o siebie (tąpnięcie) płyt tektonicznych, którymi pokryta jest
Ziemia. Pociąga to zadyszenie stanu (poziomu) wód oceanicznych na głębokości setek
metrów i w objętości tysięcy ton, choć na niewielkim powierzchniowo obszarze. To
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zaburzenie przemieszczając się centralnie i koliście od źródła w stronę głębi oceanu ulega
stopniowemu wytłumieniu. Natomiast przy ruchu w kierunku lądu wskutek stadku głębokości
oceanu wielosettonowy słup wody „przenosi się” w górę ponad powierzchnię wody i jako
potężna wodna, rybia i planktonowa masa uderza w ląd niszcząc wszystko na swojej drodze
lub mówiąc dyplomatycznie przekazując swoją energię.
Jeszcze innym przykładem destrukcji energii fal jest tzw. fala uderzeniowa powstała
w wyniku kumulacji energii poszczególnych impulsów falowych. Efekt ten zachodzi gdy
źródło fali przemieszcza się z prędkością o tej samej wartości co sama fala (efekt Dopplera,
który będzie omówiony w dalszej części tego rozdziału).
=> do Spisu treści

Ta grupa fal to naprzemienne impulsy elektryczne i magnetyczne wzajemnie się
indukujące nawet w próżni czasoprzestrzennej. Ich kierunek jest zawsze prostopadły do
kierunku propagacji (fale poprzeczne) a maksymalną prędkość i 100% bezstratną propagację
osiągają właśnie w pustej czasoprzestrzeni. Źródłem tych fal są algo naturalne generatory
cząsteczkowo – atomowe albo obwody drgań elektrycznych złożone z elementów
pojemnościowych i indukcyjnych. W ujęciu korpuskularnym to strugi fotonowe, gdzie ilość
fotonów to miara tzw. natężenia fali, natomiast jej energia
=> do Spisu treści
Całość widma elektromagnetycznego poznanego do tej pory to bardzo szeroki zakres
długości, częstości i związanych z tym energii pojedynczych fotonów. Ogólnie można je
podzielić na 2 kategorie: nisko i średnioenergetyczne wytworzone sztucznie w generatorach
LC i wysokoenergetyczne z naturalnych generatorów.
(generatory
elektryczne)

1-podakustyczne
2-akustyczne:

niskie
wysokie

λ[m]
10

9

107
1,9*104

/

0,3 / 1,25 10

30

-12

/ 1,25 10-11

16 10+3 / 6,7 10-8

3-RTV:

długie
średnie
krótkie
UKF
TV

103
102
10
3
0,5

4-mikrofale

10-3

λ[m]

/

5-podczerwień

10-4

3 10+12 / 1,26 101

6-widzialne:
czerwone

7*10-5

żółte
zielone
niebieskie

111111
111111
111111

(gener. atomowe
i cząsteczkowe)

3 10+5 / 1,26 10-9
3 10+6 / 1,26 10-8
3 10+7 / 1,26 10-7
4,2 10+8 / 1,76 10-6
6 10+8 / 1,26 10-6

3 10+11 / 1,26

fioletowe

4*10-5

4 10+12 / 1,7 10e1
111111111111111
111111111111111
111111111111111
7,5 10+12 / 3,1 101

7-nadfiolet

10-7

3 10+15 / 1,26 104

8-prom. X (rtg)

10-9

3 10+17 / 1,26 106

9-prom. γ

10-12

3 10+20 / 1,26 109

(SAT, radar)

Energia pojedynczych fotonów jest zależna od rodzaju źródła a ich ilość od jego mocy. Przez
jaki ośrodek przechodzi dana fala zależne jest to od jej specyfiki oddziaływania z tym
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otoczeniem np światło przechodzi tylko przez ośrodki przezroczyste natomiast fale radiowe
lub mikrofale przez wszystkie tworzywa sztuczne (przezroczyste lub nie). Przez metal nie
przechodzi żadna fala elektromagnetyczna.
=> do Spisu treści
Stanowi maksymalną prędkość w przyrodzie z jaką mogą być przekazywane informacje,
w tym także oddziaływanie elektromagnetyczne (fotony) i być może także grawitacyjne (choć
grawitony są jeszcze nie odkryte). Dokładniej pomiar prędkości omówiony jest
w „Dodatkach”. Jej wartość w dużym przybliżeniu wynosi c  3 108 ms  i jest to
nieporównywalna z jakąkolwiek z prędkości np dźwięk rozchodzi się w powietrzu
z prędkością zależną od temperatury, wilgotności i ciśnienia i średnio można przyjąć np.
vd = 335 m/s. W warunkach ziemskich to można powiedzieć prawie natychmiastowy odbiór
sygnału elektromagnetycznego co umożliwia szybką czy wręcz natychmiastową łączność.
O ile w odległości do Księżyca 400 000 km to przesył przez 1,3 s to już w odległości do
najbliższej planety Wenus 45 000 000 km przesył trwa około 150 s czyli 2,5 min,
(z potwierdzeniem odbioru 5 min). Przy odległościach międzygwiezdnych w galaktyce to już
z potwierdzeniem odbioru dziesiątki lat a o międzygalaktycznych szkoda mówić bo
cywilizacja jeszcze tyle nie istnieje.
Istnieje co prawda hipoteza cząstek nadświetlnych nazwanych już TACHIONAMI ale jej
potwierdzenie jest jeszcze nierealne i jak na razie bariera prędkości światła wydaje się
niestety lub może na szczęście niezagrożona.
=> do Spisu treści
Wskutek ogromu Kosmosu elektromagnetyczny przekaz informacji wydaje się nierealny
to na Ziemi ma on obecnie największe znaczenie. Dotyczy to nie tylko przekazu
z nadajnikami i przemiennikami nadawczo – odbiorczymi telefonii komórkowej, RTV
i Internetu lecz także z przekazem satelitarnym na znaczne obszary Ziemi. Do każdego
przekazu dla zapewnienia jak najbardziej efektywnego sposobu przekazu stosuje się różne
sposoby kodowania sygnału (analogowy – ciągły lub cyfrowy – nieciągły zw. dyskretnym).
W każdym przypadku stosuje się tzw. falę nośną o częstości dużo większej od tej na której
jest przesyłana informacja.
W typie analogowym kodowania radiowego wyróżnić można dwa podstawowe sposoby:
AM (amplifier mudulation) gdzie sygnał informacyjny zmienia (moduluje) amplitudę fali
nośnej. Jest on bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju zakłócenia wywołane nie tylko
dyfrakcją na przeszkodach ale także interferencją z zewnętrznymi sygnałami innych stacji
lub zakłóceń np. wyładowań atmosferycznych, które najczęściej wpływają na amplitudę.
FM (fregency modulation) sygnał informacyjny modyfikuje częstość fali nośnej przy stałej
amplitudzie. Jeśli nawet dyfrakcyjno – interferencyjne zakłócenia modyfikują amplitudę to
ich wpływ na częstość wypadkowej, zmodyfikowanej fali ponieważ większość zjawisk (za
wyjątkiem efektu Dopplera) zachowuje częstość.
Poglądową ilustrację tych zagadnień przedstawiono poniżej.
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Odbiornik – do anteny
dochodzą sygnały z wielu
nadajników, jeden z nich
jest wydzielany metodą
rezonansu i dekodowany.

Fala nośna (dużej częstości, A=const)
i fala zmodyfikowana informacją.
(mniejsza częstość i zmienna w takt
informacji amplituda)

demodulator i dekoder
sygnału video i audio

modulacja FM sygnał INFO
zmienia częstość fali nośnej
modulacja AM sygnał INFO
zmienia amplitudę fali nośnej

W przypadku sygnału wizyjnego i fonicznego przesyłanych łącznie to każdy z nich jest
kodowany w innym zakresie fali nośnej. Zakres częstości fali nośnej przeznaczony dla danego
przesyłu nazywa się po prostu kanałem transmisyjnym. Do przekazu jeszcze
efektywniejszego tzn dwóch informacji na jednym kanale jako falę nośną wykorzystuje się
falę spolaryzowaną pionowo (polaryzacja V (wertykalna)) dla jednego kanału i polaryzację
poziomą (polaryzacja H (horyzontalna)) dla kanału drugiego ale obydwie w tym samym
zakresie częstości. Dla uzyskania rezonansu anteny odbiorcze muszą być odpowiednio
prostopadłe lub równoległe względem horyzontu.
=> do Spisu treści

Fala to specyficzny rodzaj zachowania materii względem czaso – przestrzeni jako
swojego środowiska oraz innych jej (tzn czasoprzestrzeni) elementów (najczęściej masy lub
innych fal). Te zachowania są albo podobne albo wręcz identyczne z makro zachowaniem
mas np. odbicie czy absorpcja, ale większość to charakterystyczne zachowania tylko dla fal.
Jak każe zachowanie materii może być wykorzystane dla pożytku ale i na zgubę innych ludzi,
gdyż głupota podobnie jak grawitacja jest wszędobylska.
=> do Spisu treści
Ponieważ rozprzestrzenianie się fali to transport samej energii a nie materii, która jest
tylko chwilowym pośrednikiem tego transportu poprzez krótkotrwałą zmianę swoich
własności można wprowadzić wielkość strumienia energii fali przetransportowanego przez
daną powierzchnię ośrodka w jednostce czasu, który może być po prostu mocą P fali
wyrażoną w jej jednostkach czyli w watach 1W=1J/1s . Z kolei dzieląc ten strumień energii
związanej z powierzchnią S ośrodka prostopadłą do promienia fali (czyli będącą częścią czoła
fali) przez wartość tej powierzchni dostajemy nową wielkość często wykorzystywaną
df
P
w opisie fal (najczęściej akustycznych) zwaną natężeniem fali I o wymiarze W/m2: I  (1).
S
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Gęstość energii fali różnie oznaczana np. γf to ilość energii fali lecz w jednostce objętości
df
I
ośrodka, która z prędkością fali vf i natężeniem I powiązana jest zależnością:  f 
(2).
vf
Właśnie gęstość fali jest tym co ulega zmniejszeniu w wyniku tłumienia w ośrodku.
Natomiast z gęstością ρ ośrodka absorbującego, pulsacją fali ω i jej amplitudą A gęstość
  vm 2
wiąże się poprzez maksymalną prędkość fali vm zależnością:  f 
(3)
2
gdzie vm    A (4). Propagacja i absorpcja to cechy fali ze sobą powiązane i odwrotnie
proporcjonalne do siebie: lepsza propagacja to gorsza absorpcja i odwrotnie. Każda z nich
może być opisywana innymi, definiowanymi i mierzalnymi wielkościami jak np. powyżej.
Dla fal elektromagnetycznych wprowadza się idealistyczne pojęcie „ciała doskonale
czarnego” ( CDCz ) tzn. takiego które pochłania 100% padającej na niego energii i jest
w stanie wyemitować całą energię wytworzoną w jego wnętrzu. To idealistyczne pojęcie nie
ma nic wspólnego z potocznym nazewnictwem barw a w szczególności z barwą czarną, która
jest tylko odbiciem wizualnej skali szarości (stopnia absorpcji fali), natomiast barwa jako
cecha elektromagnetycznej fali widzialnej (czyt. światła) to po prostu z fizycznego
(mierzalnego obiektywnie) punktu widzenia odpowiednia częstość czy długość fali przy stałej
prędkości światła c. Jako przykład ( CDCz ) w ziemskiej skali może posłużyć „czarna” sadza
lub jeszcze czarniejsza dziura w sadzy (jak masz pod ręką czarną sadzę to zrób w niej dziurę
i zobacz, że jest „czarniejsza”) a w warunkach kosmicznych jaskrawo białe Słońce (jak masz
pod ręką Słońce to zrób w nim dziurę i zobacz, że jest „czarniejsza” od reszty Słońca tak jak
nieco chłodniejsze granule słoneczne są czarniejsze od reszty Słońca, jak nie masz Słońca po
ręką to poczekaj do rana, pożycz sobie lunetę i maskę spawalniczą i masz to samo jak na
obrazku tyle, że z natury).
spadek amplitudy i częstości wraz z
odległością pokonywaną przez falę
w ośrodku sprężystym
niejednorodnym (wzrost oporów)

różne stopnie „tłumienia
amplitudowego” przez absorbent
jednorodny (z zachowaniem częstości
fali)

=> do Spisu treści
To efekt który wszyscy kopacze znają z autopsji (czyt. z własnego doświadczenia: lepiej
kopać niż być kopanym choć prawu kopania jest to obojętne), gdzie kopnięty byle jak przez
byle kogo byle jaki element, odbija się od byle czego zgodnie z niebyle jakim prawem
odbicia, które brzmi (UWAGA !!! !! ! Nie spadnij z byle czego na czym siedzisz lub nie stań
na byle czym jeżeli leżysz):    (1). Nawet to drugie α można sobie oznaczyć α’ lub nawet
α1 to prawu odbicia jest to dokładnie obojętne i tak równość kątów jest zachowana. To efekt
ogólno – Kosmosowy od którego jeszcze nie znaleziono odskoczni. Problem jest prosty
w przypadku odbicia kuli od powierzchni płaskiej ale już przy odbiciu od regularnie krzywej
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powierzchni (zewnętrznej lub wewnętrznej) to najpierw (dla zmatematyzowania tzn
skomplikowania opisu) trzeba jeszcze wykreślić powierzchnię styczną do krzywej w punkcie
odbicia (styczności), potem już tylko prostopadłą do płaszczyzny w punkcie padania, którą
zresztą nazwa się właśnie prostopadłą padania i względem niej zmierzyć kąt padania czyli kąt
pomiędzy tą prostopadłą padania a promieniem fali padającej na granicę ośrodka o większej
propagacji z ośrodkiem o mniejszej propagacji lub nawet odwrotnie i już mamy kąt padania.
Ponieważ kąt odbicia jest z nim równy to tylko znaleźć czoło fali odbitej wykreślić do niego
płaszczyznę styczną (o ile nie jest to czoło płaskie), do niej dowolną prostą prostopadłą,
(która musi być równocześnie prostopadła do co najmniej dwóch prostych zawartych w tej
płaszczyźnie) znaleźć punkt przecięcia z płaszczyzną styczną do granicy ośrodków, zmierzyć
kąt odbicia względem opisanej wcześniej prostopadłej padania i sprawdzić, że krótki
formalnie opis matematyczny (1) daje się też opisać werbalnie (pol. słownie) całkiem niekrótką
nowelą. Dlatego MATEMATYKA jest najlepszym narzędziem (czyt. sługą) nauki, ale broń
Boże (wersja dla ateistów broń materio w której istnienie nie powinni wątpić a jeśli wątpią to
powinni porzucić to czytanie) nie „Królową NAUK” jak się samozwańczo nazwała, ale
właśnie dobrym sługą, który jest nieraz bardziej użyteczny od niejednego króla.
Schemat odbić i załamań na granicach wielu ośrodków przedstawiono poniżej.
α

prostopadłe padania

α

α

β

β

β

α

Osobnym efektem jest omówione poniżej całkowite wewnętrzne odbicie.
=> do Spisu treści
To już specyficznie falowy efekt, polegający na zmianie toru i prędkości ruchu fali
przechodzącej przez granicę dwóch ośrodków o różnej propagacji zgodnie z empirycznym
prawem zw. także od jego odkrywcy II prawem Snella (I prawo Snella to prawo odbicia):
sin  v 


 const  n . Tę stałą proporcję sinusów kątów padania do załamania
sin  v 

i równocześnie stałość proporcji prędkości odpowiednio w ośrodku padającym i załamanym
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oraz odwrotnej proporcji długości fal a nazywana po prostu współczynnikiem załamania n.
Faktem jest to, że fala przechodząc z ośrodka o lepszej propagacji do ośrodka o gorszej
zwalnia i zwiększa swoją długość przy zachowaniu jej częstości jako cechy większości
zjawisk falowych.
Przy przejściu odwrotnym zachodzi
warunek dla kąta padania powyżej
którego promień załamany nie opuszcza
ośrodka padającego ulegając tzw.
całkowitemu wewnętrznemu odbiciu. Jest
to podstawa działania falowodów a dla
światła jako fali to po prostu światłowodu
(rysunek poniżej) pod warunkiem, że
wejście w falowód jest pod kątem
większym od granicznego.

graniczny kąt
padania dla którego
załamanie zachodzi
pod kątem prostym

promień całkowicie
wewnętrznie odbity na
granicy ośrodków

Pomimo, że prawo załamania jest specyfiką fal, to postępując zgodnie z nim mądry
ratownik znając swoją prędkość biegu na lądzie i pływania w wodzie jest w stanie
w minimalnym czasie dotrzeć do tonącego. Dzieje się tak dlatego, że prawo załamania jest
konsekwencją ogólniejszego prawa Fermata, które mówi że fala porusza się zawsze po takiej
trajektorii dla której czas przebycia jest ekstremalny (najczęściej minimalny a jeżeli nie jest to
możliwe to fala „wybiera” ekstremum maksymalne czyli ucieczkę do nieskończoności).
=> do Spisu treści
Dyfrakcja zachodzi wtedy gdy fala napotka na swojej drodze propagacji przeszkodę
z innego ośrodka o dużo mniejszej propagacji lub szczelinę z tego samego ośrodka
w przeszkodzie odbijającej. Warunkiem wyrazistej dyfrakcji jest to aby rozmiar liniowe d
tych przegród dyfrakcyjnych były porównywalne przynajmniej co do rzędu wielkości
z długością fali λ, która ma ulec dyfrakcji. Sama zaś dyfrakcja to termin trudny do
przetłumaczenia jednym słowem na język polski. Najprościej byłoby powiedzieć, że jest to
ugięcie i podział (fragmentacja) fali macierzystej na regularne mocne i słabe fragmenty
w czasoprzestrzeni za przegrodą.
W przypadku światła lub fal w pobliżu jego długości stosuje się tzw. siatki dyfrakcyjne czyli
układy równoległych blisko siebie leżących szczelin (rzędu setek na mm długości lub gęściej)
stanowiących przegrody dyfrakcyjne dla fali. Wykonuje się je jako ciąg równoległych
nieprzezroczystych dla fali rys nacinanych „grzebieniem” ostrzy diamentowych na materiale
przezroczystym np. szkle, celuloidzie itp. Przerwy pomiędzy regularnymi rysami to właśnie
przegrody dyfrakcyjne na których fala ulega ugięciu. Ponieważ jest to układ regularnych
szczelin to kolejne obszary silnych fragmentów fal nakładają się na siebie wzajemnie
wzmacniając a rozszczepione fragmenty fali pozwalają na dokładniejszą jej analizę (tzw.
analiza spektralna) wykorzystywana np. do sprawdzania składu procentowego stopów metali
lub innych trwałych połączeń pierwiastków. Analiza spektralna jest jedynym źródłem pozna
nie składu procentowego gwiazd i galaktyk.
W przypadku dźwięku (fal mechanicznych podłużnych o długościach rzędu cm, dm i m) na
fantazyjnie ukształtowanych przez naturę nierównościach małżowiny usznej możemy słyszeć
dźwięki „naokoło głowy” bez potrzeby odwracania się „echolokatorem” w stronę źródła. Są
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to jednak tylko fragmenty dyfrakcyjne i dla ludzi z niedosłuchem mogą być niewystarczające
do zadziałania zacinającego się mechanizmu zmysłu słuchu.
Dla elektromagnetycznych poprzecznych fal wykorzystywanych w telekomunikacji
o długościach podobnych do długości fal głosowych dyfrakcja na przeszkodach terenowych
to zakłócenie sposobu kodowania i zawsze pogorszenia jakości odbioru.
Dyfrakcją promieni Rõentgena na siatce dyfrakcyjnej utworzonej przez kryształy
pierwiastków lub ich stopów na podstawie obrazy interferencyjno – dyfrakcyjnego bada się
ich strukturę krystaliczną.
=> do Spisu treści
Tym mianem określa się dowolny przypadek nakładanie się (superpozycji) fal na siebie,
choć od typowej superpozycji różni się pewnymi cechami charakterystycznej postaci obrazu
powstałego w wyniku tzw. interferencji „czystej” lub podobnych do niej.
Na schemacie poniżej przedstawiono ten przypadek dla fali głosowej (dźwięku). Warunkiem
typowej interferencji są tzw. dwie fale spójne, które mogą się różnić co najwyżej amplitudami
i ewentualnie fazami drgań przy zgodnych częstościach (pulsacjach). Można to uzyskać tylko
jako fale wtórna tzn. pochodzące od wspólnego źródła pierwotnego po przejściu
wyemitowanej z niego fali przez 2 szczeliny odległe od siebie o d. Praktycznie nie da się tego
uzyskać z dwóch różnych źródeł. Przy braku przesunięcia fazowego na symetralnej szczelin
mamy największe (zerowe) wzmocnienie interferencyjne. Po jednej i drugiej stronie
rozłożone są symetrycznie strefy wzmocnień i wygaszeń interferencyjnych. Można je
zcharakteryzwać kątem αn pomiędzy symetralną szczelin, ich środkiem i kierunkiem danego
położenia maksimum lub minimum na środek szczelin. Dla fali o długości λ warunki
kolejnych wzmocnień względem symetralnej przyjmują postać: d  sin n   n   (1).
Rolę szczelin dyfrakcyjnych pełnią dwa identyczne głośniki pobierające wspólny sygnał
z generatora akustycznego. Mając taki można interferencji posłuchać na „własne” uszy
przechadzając się prostopadle do symetralnej odległości głośników.

d

fala pierwotna

λ0
A1
α

λ0
A1
spójne fale wtórne
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Wzmocnienia interferencyjne powstają gdy różnica dróg fal od obydwu wtórnych źródeł do
danego punktu jest całkowitą krotnością długości fali (amplitudy sumują się), osłabienie gdy
różnica dróg jest równa połówce długości fali (różnica amplitud składowych).
Efekty interferencyjne wykorzystuje się np. w stereofonicznym przekazie muzyki lub obecnie
w systemie 5 – głośnikowym (system SURRAND).
W siatce dyfrakcyjnej te wzmocnienia wzajemnie się nakładające od interferencji
wzmocnionych dla wszystkich równo rozmieszczonych szczelin pomiędzy rysami.
Specyficznym przypadkiem interferencji fali można powiedzieć samej z sobą (czyli na pewno
fal spójnych) nazywany falą stojącą, trochę ironicznie jak na twór dynamiczny jakim jest fala.
Fala interferuje z własnym odbiciem jeżeli:
odbicie zachodzi w stronę przeciwną do jej biegu czyli ściana odbijająca jest prostopadła
do kierunku fali padającej
odległość L źródła od przeszkody spełnia warunek: L  n 
Fala biegnąca stopniowo tłumiona w ośrodku

S - strzałka



2

gdzie n  N (2)

Fala odbita od przeszkody odległej o L o źródła

W - węzeł AMIN=0

AMAX

Każdy klasyczny instrument muzyczny wykorzystujący rurę rezonansową (piszczałkę) lub
pudło rezonansowe wykorzystuje także rezonans z falą stojącą w piszczałce λ=4L lub na
długości pudła λ=2L. Podobnie na strunach instrumentów powstaje fala o długości λ=2L
gdzie L – długość struny, choć dobry wirtuoz gitary lub rockman to wyciągnie do drugiej
harmonicznej.
Podstawowa fala λ=2L i pierwsza harmoniczna λ=L na strunie

Fala stojąca w piszczałce jednostronnie
otwartej λ=4L

Fala stojąca w piszczałce dwustronnie
zamkniętej lub pudle rezonansowym λ=2L

=> do Spisu treści
Wytworzone w źródle drgania mechaniczne lub elektromagnetyczne zachodzą często
a prawdę powiedziawszy prawie zawsze w różnych kierunkach leżących w płaszczyźnie
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prostopadłej do kierunku ruchu fali. Można ten kierunek ustalić przepuszczając falę
mechaniczną przez układ szczelin ustalających ten kierunek a tłumiących inne.
polaroid
Fala
niespolaryzowana
w której drgania
zachodzą w wielu
kierunkach
prostopadłych do
kierunku
rozchodzenia się

Fala
spolaryzowana
w której drgania
zachodzą tylko w
jednym kierunku
prostopadłym do
kierunku
rozchodzenia się

W przypadku fal elektromagnetycznych można wykorzystać do tego celu polaryzację
odbiciową przy załamaniu dla kąta padania przy którym promień fali częściowo odbitej jest
prostopadły do promienia fali załamanej to ten odbity jest spolaryzowany liniowo. Jest to tzw.
kąt Brewstera.
Można także wykorzystać niektóre kryształy czyli tzw. polaroidy tzn. ich regularną budowę
do ustalenia kierunku drgań wektora natężenia pola elektrycznego co z kolei wymusi stałość
kierunku wektora magnetycznego.
Zastosowanie polaryzacji obok wspomnianej wcześniej transmisji dwukanałowej w jednym
zakresie częstości kanału to w przypadku np. światła polaroidy umożliwiają np. fotografie za
szybą.
=> do Spisu treści
Jest jednym z niewielu efektów falowych w których nie jest zachowana częstość fali.
Warunkiem tego efektu jest względny ruch źródła fali względem obserwatora z detektorem
częstości. Ponieważ źródła fal dość często są w ruchu względem obserwatorów więc efekt ten
można by rzec jest najbardziej powszechnym efektem falowym. Dla fal
elektromagnetycznych poruszających się z przeogromną prędkością światła w warunkach
ziemskich ten efekt ma marginalne znaczenie, dopiero w warunkach kosmicznych wielkich
prędkości. Dla fal mechanicznych a zwłaszcza dźwięku prędkości źródeł są porównywalne
a w wielu wypadkach większe od prędkości fali znaczenie tego efektu bywa bardzo duże.

ν2

vf

ν0

ν1

vf

vz
POLICJA

Jeżeli od słuchacza źródło
się oddala to odbiera on
częstość mniejszą od
emitowanej

Jeżeli do słuchacza źródło
się zbliża to odbiera on
częstość większą od
emitowanej
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Jeżeli źródło fali porusza się z prędkością vz i jest to równocześnie względna prędkość do i od
obserwatorów znajdujących się odpowiednio przed i za źródłem, emitując falę (np. dźwięk)
o częstości ν0 to obserwatorzy odbierają inną częstość niż źródłowa. Jeżeli źródło
i obserwator zbliżają się do siebie to jest to odbiór większej częstości (mniejszej długości);
jeżeli oddalają się to odbierana jest częstość mniejsza (długość większa). Opisuje to
zależność:  1 2 

0

v
1 z
vf

(1) gdzie znak „ – ” dotyczy względnej prędkości do siebie

natomiast znak „+” dla prędkości od siebie.
Ciekawym jest przypadek gdy następuje zbliżanie się z prędkością porównywalną do
prędkości fali. Dla warunku vz→vf równanie (1) codo wartości dąży do nieskończoności
ν1→∞. Jest formalny opis tzw. fali uderzeniowej. W trakcie istnienia tej fali wszystkie czoła
falowe kolejnych impulsów falowych nakładają się na siebie i wypadkowa amplituda jest ich
sumą czyli bardzo duża co jest prawie zawsze destruktywne dla samej fali jak i jej otoczenia.
Zastosowanie efektu Dopplera:
badania całodobowe rytmu serca ze szczególnym uwzględnieniem arytmii serca
pomiar prędkości oddalania się lub ewentualnie zbliżania gwiazd a zwłaszcza galaktyk
radarowy pomiar prędkości obiektów
=> do Spisu treści
Nie sposób wymienić i opisać wszystkich zachowań falowych a zwłaszcza ich
zastosowania. Omówiono tylko podstawowe z nich, które można reasumować w formie
tabelarycznej:
MIN ILOŚĆ
MIN
LP ZJAWISKO OŚRODKÓW ILOŚĆ
PRAWO
PRZYKŁAD
ŹRÓDEŁ
światło we mgle
  vm 2


1
propagacja
1–p
1
zdjęcia rtg
f
2
 
2
odbicie
1–p,1–n
1
sonar, radar,
zwierciadła
3
pryzmat,
sin 

n

załamanie
1 – p1 , 1 – p2
1
soczewka
sin 
4

dyfrakcja

1–p,1–n

1

d  sin n   n  

5

interferencja

1–p

2

d  sin n   n  

6

polaryzacja

1–p,1–n

1

7

Dopplera

1–p

1

12 

0
1

vz
vf

słyszalność
dźwięków
układy gwiazd
transmisja
RTV, SAT
badania USG
prędkości ruchomych
źródeł

p – ośrodek przepuszczalny n – ośrodek nieprzepuszczalny (odbijający) lub silnie absorbujący
Wydaje się obserwując postęp cywilizacyjny, że znaczenie ruchu falowego będzie ciągle
rosło nie tylko w dziedzinie telekomunikacji ale w wielu dziedzinach z medycyną na czele.
=> do Spisu treści
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Spis treści rozdziału:
1. Układy mechaniczne drgań.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Parametry drgań mechanicznych.
Ruch harmoniczny prosty (oscylator harmoniczny).
Wahadło matematyczne (idealne) i obciążnik na sprężynie.
Energia drgań.
Drgania tłumione, wymuszone i rezonans drgań.

2. Fizyczne (realne) układy drgań.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Wahadła fizyczne i ich parametry.
Składanie drgań.
Układy drgań mechanicznych.
Wahadło Faucolte’a.

3. Drgania elektryczne.
3.1. Obwód LC drgań elektrycznych.
3.2. Szeregowy i równoległy obwód RLC.
3.3. Energia drgań elektrycznych.

4. Fale machaniczne.
4.1. Podział i parametry fal.
4.2. Równanie fali.
4.3. Energie fal mechanicznych.

5. Fale elektromagnetyczne.
5.1. Przegląd fal elektromagnetycznych.
5.2. Prędkość światła.
5.3. Przekaz informacji z wykorzystaniem energii fali elektromagnetycznej.

6. Podstawowe efekty falowe.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Propagacja i obsorbcja.
Odbicie.
Załamanie i całkowite wewnętrzne odbicie.
Dyfrakcja.
Interferencja i fala stojąca.
Polaryzacja.
Efekt Dopplera.
Podsumowanie zjawisk falowych.
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