


20.03
Fale mechaniczne.

Źródłem fali jest ciało drgające.

Rozchodzące się w ośrodku zaburzenia (odkształcenia ośrodka) nosi nazwę fali mechanicznej.

Cząsteczki ośrodka nie przemieszczają się wraz z falą, a jedynie wykonują drgania.

Jeżeli cząsteczki drgają równolegle do kierunku rozchodzenia się fali, to taką falę nazywamy falą
podłużną.



Jeżeli cząsteczki drgają prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali, to taką falę nazywamy falą
poprzeczną.

Oto link do animacji, który lepiej pokazuje, czym różnią się wyżej opisane rodzaje fal:

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_vlnostroj&l=pl 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_vlneni&l=pl 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_vlnostroj&l=pl
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_vlneni&l=pl


Poniżej na rysunku przedstawione są wielkości opisujące falę mechaniczną.

v – prędkość rozchodzenia się fali

A – amplituda

λ – długość fali (jest to grecka litera, czyt. lambda)

Do opisu fal przyjmujemy jeszcze znane Wam już wielkości, które opisują ruch drgający:

T – okres drgań ośrodka

f – częstotliwość drgań ośrodka



Aby obliczyć prędkość rozchodzenia się fali stosujemy wzory:

v=λ⋅ f  lub  v= λ
T

Obejrzyj prezentację, do slajdu 22 i wykonaj notatkę w zeszycie.

https://slideplayer.pl/slide/10718376/

Zapoznaj się ze zjawiskami, które towarzyszą rozchodzeniu się fal.

Podaj przykład przykład z życia codziennego przenoszenia energii przez fale.

https://slideplayer.pl/slide/10718376/


23.03
Fale dźwiękowe.

Źródłem dźwięku jest drgające ciało.

W powietrzu źródło wywołuje zagęszczanie i rozrzedzanie cząsteczek, jest więc falą podłużną. Falę
dźwiękową nazywamy inaczej falą akustyczną.

Dźwięk rozchodzi się w różnych ośrodkach: gazach, cieczach i ciałach stałych. Prędkość dźwięku
zależy od rodzaju ośrodka.

Dźwięk (ani żadna fala mechaniczna) nie rozchodzi się w próżni.

Oto  link  do  animacji,  możesz  usłyszeć  różne  dźwięki  w  zależności  od  długości  fali  i  jej
częstotliwości.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_zvuk&l=pl 

Obejrzyj prezentację, od slajdu 23 do końca:

https://slideplayer.pl/slide/10718376/

https://slideplayer.pl/slide/10718376/
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_zvuk&l=pl


Zadanie:

Wykonaj krótką prezentację (2 min) na zadany temat.  Wyślij  ją na maila (inny niż poprzednio):
dg.zadania@wp.pl

Termin: 26.03.2020, godz. 19:00

Temat prezentacji Numer ucznia w dzienniku

Ucho ludzkie – budowa i  działanie,  czyli  jak z punktu widzenia
fizyki, działa ucho ludzkie.

1,5,9

Ultradźwięki,  dźwięki  słyszalne,  infradźwięki  –  charakterystyka,
występowanie oraz zastosowanie.

2,6,10

Hałas (poziom natężenia dźwięków), wpływ hałasu na zdrowie. 3,7,11

Rodzaje  instrumentów  muzycznych  (pamiętaj  o  wielkościach
fizycznych opisujących działanie instrumentów muzycznych).

4,8,13

Uczniowie,  którzy  nie  otrzymali  dziś  zadania,  będą  wykonywać  prezentację  …  już  niedługo.
W następnym materiale będą kolejne.

Życzę zdrowia!

mailto:dg.zadania@wp.pl
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