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TEMAT: Fala sprężysta. 

 

Dzień dobry, 

Przeczytajcie uważnie temat8.3 ze strony 46. 

Jako uzupełnienie i zrozumienie tematu przeczytajcie moją notatkę do tej lekcji. 

 

 

Fala sprężysta jest to fala mechaniczna, która rozchodzi się w ośrodku sprężystym w wyniku 

działania sił związanych z odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem) i postaci 

(ścinaniem) elementów ośrodka. Ze względu na kierunek drgań cząsteczek ośrodka względem 

kierunku rozchodzenia się fali wyróżniamy: o fale poprzeczne – kierunek drgań cząsteczek 

ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali, o fale podłużne – kierunek drgań 

cząsteczek ośrodka jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali 

 

 

 
Fala poprzeczna 

 

 

 

 
 

Wielkości opisujące falę: 

o długość fali (λ) – jest to droga, jaką przebywa fala w czasie jednego okresu drgań 

cząsteczek, 

o okres fali (T) – czas w którym fala przebędzie drogę równą długości fali, 

o amplituda fali (A) – maksymalne wychylenie cząsteczek ośrodka z położenia równowagi 

(w górę lub w dół), 

o częstotliwość fali (f) – ilość drgań w ciągu jednej sekundy drgań, 

o szybkość fali (v) – zależna od rodzaju ośrodka. 

 

 

 



Fale w ośrodku sprężystym 

Falą nazywamy rozchodzące się zaburzenie w ośrodku sprężystym . W ruchu 
falowym cząsteczki ośrodka nie przemieszczają się wraz z zaburzeniem, a jedynie 
wykonują drgania wokół swojego położenia równowagi. 

Rozróżniamy fale: 

a. poprzeczne – kierunek rozchodzenia się fal jest prostopadły do kierunku 
drgań cząsteczek ośrodka 

b. podłużne – kierunek rozchodzenia się zaburzenia jest zgodny z 
kierunkiem drgań cząsteczek ośrodka. 

Fale charakteryzujemy podając: 

a. długość fali – droga, jaką przebędzie fala w ciągu 1 okresu (odległość, 
np.: między dwoma grzbietami fali). 

b. prędkość rozchodzenia się fali. 
 

 

Wzór na długość fali: 

 

λ- długość fali – droga, którą fala przebywa w czasie gdy dowolna cząstka (wstążka) 

wykonuje pełne drganie( w czasie jednego okresu – 1T). wyrażamy ją jak każdą długość w 

metrach [m] . 

 

𝜆=V * T 

 

V- szybkość rozchodzenia się fali 

T – okres drgań (okres fali) 

 

 

                   Lub 

 

 

λ=V/f 

 

V – szybkość rozchodzenia się fali 

f  - częstotliwość drgań 

 

Drgające cząstki pobudzają następne i przekazują im energię. Dzięki temu fala niesie ze sobą 

energię i może wykonywać pracę. 

 

 

Pozdrawiam 

Wojciech Krupa 

 

 


