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Uwaga: We wszystkich zadaniach przyjmujemy prędkość dźwięku równą 340 m/s.

Zad.1  Znaleźć różnicę faz między dwoma punktami fali dźwiękowej rozchodzącej się w 
powietrzu, jeżeli mikrofony pomiarowe ułożone na prostej równoległej do kierunku propagacji fali w
odległości L=0.10m, a częstotliwość drgań fali wynosi f=680 Hz. Przyjąć prędkość dźwięku równą 
340 m/s. W jakiej odległości należałoby ustawić mikrofony aby fale były w przeciwfazie, czyli z 
różnicą fazy równą p ?

Zad.2 Dwa głośniki, emitujące dookólnie ten sam dźwięk, umieszczone są w pustym otoczeniu na
płaszczyźnie XY, w odległości d=5m od siebie - można przyjąć ich lokalizacje jako punkty A(-2.5,0)
oraz B(2.5,0). Dźwięk emitowany przez nie to sygnał sinusoidalny o częstotliwości f=340 Hz. 
Mamy mozliwość pomiaru ampitudy (natężenia) fali dźwiekowej za pomocą mikrofonu 
pomiarowego, ulokowanego w danym położeniu na płaszczyżnie. Jak będzie wyglądać amplituda 
fali dźwiekowej w funkcji współrzędnej X mikrofonu, jeżeli wędruje on:

• po osi X (Y=0) w zakresie od X=-2.5 do x=+2.5

• po prostej Y=5 w zakresie od X=-5 do X=+5

Zad.3 Strunę stalową rozpięto między dwoma punktami mocowania odległymi o L=2m. Jaka 
będzie najniższa częstotliwość z jaką może drgać ta struna, jeżeli prędkość fali rozchodzącej się w
materiale wynosi v=5000 m/s. Jak zwiększy się ta częstotliwość jeżeli siła rozciągająca strunę 
zostanie zwiekszona dwa razy ?

Zad.4 Na jeziorze o płaskim profilu dna wzbudzono falę na wodzie, która dobiegła do końca 
pomostu po upływie t=1 min. Odległość pomiędzy grzbietami fali wynosi L=1.5 m a czas pomiędzy 
kolejnymi uderzeniami grzbietów fali o pomost wynosi T= 2 s. W jakiej odległości od czoła 
pomostu została wywołana fala ?

Zad 5. Ktoś uderzył młotkiem w szynę kolejową w pewnej odległości L od obserwatora 
przykładającego ucho do szyny. Obserwator usłyszał dźwięk wędrujący w szynie o T=3s wcześniej
niż dźwięk wędrujący w powietrzu. Proszę obliczyć odległość L, jeżeli prędkość dźwięku w 
materiale szyny wynosi V=5000 m/s.

Zad 6. W długiej, pionowej rurze zamkniętej od spodu można zmieniać poziom wody poprzez 
wpuszczanie lub wypuszczanie wody przez rurkę umieszczoną w dnie. Nad górnym wylotem rury 
umieszczono kamerton drgający ze stałą częstotliwością. Podczas podnoszenie poziomu wody w rurze
zauważono, że przy niektórych położeniach następuje znaczące wzmocnienie dźwięku kamertonu. 
Proszę obliczyć częstotliwość drgań kamertonu, jeżeli wzmocnienia następowały kiedy poziom wody 
był odległy od górnej krawędzi rury o H1=75 cm, a następnie o H2=25 cm. Proszę przyjąć prędkość 
dźwięku w powietrzu v=340 m/s.

Zad 7. Stojące źródło dźwięku emituje krótkie sygnały (piski) co T=1 s. Impulsy te są odbierane 
przez mikrofon pomiarowy umieszczony na samochodzie. Jaki będzie odstęp czasu między 
odbiorem kolejnych impulsów, jeżeli samochód z mikrofonem jedzie z prędkością V=34 m/s w 
kierunku źródła dźwięku. Co się zmieni, jeżeli samochód będzie się oddalał, a nie zbliżał do źródła 
dźwieku ? Jak zmieni się sytuacja jeżeli mikrofon umieścimy na stałym stanowisku, a źródło 
impulsów na jadącym samochodzie ?


