
Fale dźwiękowe 

1. Fala dźwiękowa jest przykładem fali podłużnej. 

 

 

 

2. Fala dźwiękowa rozchodzi się w ośrodku sprężystym. 

 

3. Źródłem fali dźwiękowej mogą być struny głosowe, słupy powietrza, membrany bębna, struny 
w gitarze. 

 

 

 

 

 

 

4. Nie widzimy wibracji widełek kamertonu, bo drgają one z częstotliwością ok. 440 Hz. 

 

5. Fale dźwiękowe nie rozchodzą się w próżni. 
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Rozchodzenie dźwięku  

1. Drgające ciało, będące źródłem dźwięku powoduje   drgania wymuszone  cząsteczek powietrza. 

 

2. Występują chwilowe zagęszczenia i rozrzedzenia ośrodka, które powodują zmianę ciśnienia.  

 

 

 

 

 

 

3. Zmiany ciśnienia powierza spowodowane drganiami cząsteczek nazywamy ciśnieniem 
akustycznym. 
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Odbieranie dźwięku 

1. Docierająca do ucha fala dźwiękowa powoduje drgania błony bębenkowej .  

 

2.   Drgania  są przenoszone dalej do kosteczek słuchowych   (młoteczek, strzemiączko i kowadełko),         
a następnie do ślimaka.  Znajdujący się w ślimaku narząd Cortiego  zamienia drgania  w impulsy 
nerwowe, które przekazywane są do mózgu. 
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Częstotliwość odbieranych dźwięków 

 

1. Człowiek  słyszy dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 20 000 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dźwięki o częstotliwości niższej niż 16 Hz nazywamy infradźwiękami, zaś dźwięki o częstotliwości 
większej od 20 000Hz to ultradźwięki. 

 

 Psy: 50 Hz – 45 000 Hz,  Nietoperze – do 120 000 Hz 

 Koty: 45 Hz – 85 000 Hz  Delfiny – do 200 000 Hz 

 Słonie: 5 Hz – 10 ooo Hz. 
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Wrażenia słuchowe 

a) Ton  - drganie o jednej ściśle określonej częstotliwości i                                                                          
amplitudzie.  

 

b) Dźwięk  - drgania okresowe, powstające ze złożenia kilku tonów.                                                                   
Ton podstawowy  to ton o najniższej częstotliwości.                                                                                   
Decyduje on o wysokości dźwięku.  

 

c) Szmer – to drgania nieokresowe o różnych częstotliwościach                                                                                                                                        
i różnej  amplitudzie.  

 

 

 

 

Hałas to zjawisko dźwiękowe, które w danych okolicznościach jest niepożądane, szkodliwe lub 

przeszkadzające. 
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Cechy dźwięków 

Obiektywne (fizyczne) 
cechy dźwięku 

Subiektywne  (wrażeniowe) 
cechy dźwięku 

 Częstotliwość  Wysokość 

Natężenie dźwięku,  
Poziom natężenia 

Głośność 

Charakter drgań Barwa 

1. Wysokość  dźwięku  to subiektywne odczucie częstotliwości .  Im wyższy dźwięk, tym większa 
jest częstotliwość drgań źródła dźwięku. 

 

2. Głośność  - związana jest z ilością energii przenoszonej przez falę.  

 

3. Barwa dźwięku – opisuje złożoność dźwięku. Są to subtelne różnice w brzmieniu.  Barwa 
zależy od częstotliwości i amplitudy tonów składających się na dźwięk. 
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Natężenie dźwięku ( I ) 

1. Jest miarą energii niesionej przez falę dźwiękową.   

         Im większą amplitudę ma fala, tym większą  

          energię fala przenosi.  

 

 

 

  2.  Próg słyszalności - najmniejsze natężenie dźwięku jakie może zarejestrować ludzkie ucho lub  
 najmniejsze ciśnienie akustyczne wywierane na błonę bębenkową , przy którym ucho 
 zaczyna odbierać wrażenia słuchowe – 0,00002 Pa (dla częstotliwości 1000 Hz) 

 

  3.   Próg bólu  - natężenie dźwięku, przy którym człowiek zaczyna odczuwać ból, lub poziom ciśnienia 
 akustycznego, które wywołuje ból – 20 Pa. 

 

Natężenie dźwięku (również głośność) silnie zależy od odległości od źródła dźwięku. 

 

𝐼 ∝  
1

𝑟2
 

 

Zatem jeśli odległość wzrośnie 2-krotnie, to głośność zmaleje 4-krotnie. 
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Poziom natężenia dźwięku   
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