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Generator akustyczny1
V 2 – 15
Generator akustyczny z wyposażeniem przeznaczony jest do wykonywania doświadczeń
na lekcjach fizyki w szkołach podstawowych i ponad podstawowych.
Budowa i dane techniczne
Wygląd płyty czołowej generatora przedstawia rys. 1.

Rys. 1
Na płycie czołowej generatora umieszczone są trzy przełączniki (1) wyboru rodzaju generowanych sygnałów (sinusoida, prostokąt, trójkąt). Przełącznik (2) służy do wyboru płynnej
regulacji częstotliwości potencjometrem (8) lub (9). Potencjometr (8) służy do płynnej regulacji częstotliwości o powolnych zmianach (dziesięciokrotny obrót w określonym zakresie),
natomiast potencjometr (9) do szybkich zmian częstotliwości w podzakresie. Przełącznik (3)
przeznaczony jest do wyboru zakresu częstotliwości (dziesięciokrotnie mniejszej w całym
paśmie podzakresów), a szereg przełączników (3a) do skokowej zmiany częstotliwości w
podzakresach od 0 do 20 kHz. Przełącznik (4) służy do włączenia dzielnika i wzmacniacza.
Gniazdo wyjściowe wzmacniacza (5) do przyłączenia zewnętrznych przetworników elektroakustycznych, które stanowią głośniki i słuchawki jako elementy wyposażenia generatora.
Gniazda (6) służą do przyłączania oscyloskopu do obserwacji wyjściowych przebiegów
z generatora lub przyłączeni zewnętrznego licznika impulsów (częstościomierza). Pokrętłem
(7) reguluje się wzmocnienie sygnałów wyjściowych generatora. Ponadto na płycie czołowej
znajduje się świecąca dioda (10), która jest wskaźnikiem pracy generatora.
Ścianę tylną generatora przedstawia rys. 2. Dochodzi do niej przewód zasilający (11)
oraz wyłącznik główny (12).

1

Dodatkowe wskazanie możliwości wykorzystania generatora można znaleźć w artykule: E.Dubowik: Propozycje wykorzystania generatora akustycznego. Fizyka w Szkole nr 3, 1993 (przyp. red.).
Oprac. PDFiA IF US, red. T.M.Molenda, 2010
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Dane techniczne:
 zasilanie
 pobór mocy
 rodzaj wytwarzanych drgań

 regulacja płynna częstotliwości
 amplituda sygnału wyjściowego

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

 rezystancja wewnętrzna
 maksymalna amplituda na wyjściu
wzmacniacza
 rezystancja obciążenia wzmacniacza

– 50 Vpp
– RL 40 

 zakres generowanych częstotliwości
w dwóch zakresach
i pięciu podzakresach
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220 V
50Hz
30 W
prostokątne
trójkątne
sinusoidalne
6 Hz do 20 kHz
6 Hz ÷ 20 kHz
6 Hz ÷ 2 kHz
0 – 4 kHz
0 – 400 Hz
4 – 8 kHz
400 – 800 Hz
8 – 12 kHz
800 – 1200 Hz
12 – 16 kHz
1200 – 1600 Hz
16 – 20 kHz
1600 – 2000 Hz
w każdym podzakresie 2 rodzaje regulacji:
max 10 Vpp lub 1 Vpp z możliwością
płynnej regulacji
– 600 

Posługiwanie się generatorem
Po przyłączeniu przewodem (11) generatora do sieci oraz załączeniu przełącznikiem (12)
znajdującym się na tylnej ścianie obudowy obserwujemy diodą świecącą (10). Stan pracy
generatora sygnalizuje świecenia diody.
UWAGA:
Brak świecenia diody (przy napięciu w sieci) sygnalizuje uszkodzenie przyrządu. Jedynym uszkodzeniem, które może naprawić użytkownik, jest wymiana bezpiecznika.
W każdym innym wypadku niesprawności urządzenia należy się zwrócić do placówki
producenta! Sprawdzenie bezpiecznika należy przeprowadzić przy odłączonym przewodzie przyłączeniowym od gniazda sieciowego! Bezpiecznik sieciowy znajduje się
na tylnej ściance obudowy i dostępny jest po zdjęciu pokrywy górnej (wkładka WTA
160 mA 250 V).
Przełącznikiem (1) dokonujemy wyboru rodzaju przebiegu, który chcemy uzyskać na zaciskach wyjściowych generatora. Żądany zakres częstotliwości wybieramy przełącznikiem
(3), a podzakres przełącznikiem(3a).

Oprac. PDFiA IF US, red. T.M.Molenda, 2010
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Zmianę częstotliwości można uzyskać (nie wyłączając generatora od sieci) za pomocą
przełączników podzakresów (3a) skokowo i w danym podzakresie płynnie potencjometrem
(8) lub (9).
Sygnały generowane podawane są do gniazda (5) oraz na zaciski laboratoryjne (6).
Pokrętłem (7) regulujemy amplitudę sygnału wyjściowego. Załączenie dzielnika napięcia
wyjściowego dokonujemy przełącznikiem (4).
Wyposażenie generatora
W skład wyposażenia generatora akustycznego wchodzą następujące elementy:
1) głośnik w obudowie
– 2 szt.
2) słuchawka w obudowie
– 1 szt.
3) rura rezonansowa
– 1 szt.
4) przystawka pneumatyczna
– 1 szt.
5) przewód rozgałęziony
– 1 szt.

Doświadczenia z generatorem akustycznym.
Podstawowe cechy dźwięków.
Łączymy do gniazda (5) generatora głośnik lub słuchawkę. Wybieramy przełącznikiem
(1) wybrany przebieg np. sinusoidalny, przełącznikiem (3) zakres częstotliwości oraz (3a)
podzakres. Jeśli zakres ustawimy w pozycji x1 i wciśniemy przełącznik w pozycji 0 kHz, to
powstanie możliwości regulacji płynnej częstotliwości od 3 Hz do 4 Hz. Przełącznikiem (2)
ustalamy regulację częstotliwości potencjometru (8). Pokrętłem (7) włączamy maksymalne
wzmocnienie. Zaczynając od najmniejszych częstotliwości obracając potencjometrem (8)
przechodzimy do coraz większych ( potencjometr ma w tym podzakresie powolne zmiany
częstotliwości, cały podzakres reguluje się dziesięcioma obrotami). Z głośnika słyszymy coraz wyższe dźwięki. Cofając pokrętło (8) zmniejszamy częstotliwość. Dysponując oscyloskopem możemy zmianę częstotliwości obserwować na jego ekranie. W tym celu do zacisków
(6) generatora podłączmy odchylanie Y oscyloskopu zgodnie z oznaczeniami na płycie czołowej generatora. Zmieniając częstotliwość pokrętłem (8) generatora obserwujemy zwężenie
się sinusoidy na ekranie oscyloskopu. Widzimy zależność wysokości dźwięku od częstotliwości.
To samo doświadczenie powtarzamy teraz przy ustalonej wartości częstotliwości, natomiast pokrętłem (7) zmieniamy amplitudę sygnału wyjściowego. Zmienia się wtedy w sposób
słyszalny natężenie dźwięku. Słyszymy jak dźwięk od bardzo głośnego staje się coraz cichszy. Jednocześnie amplituda na ekranie oscyloskopu staje się coraz mniejsza. Obracamy pokrętłem w przeciwną stronę, zwiększamy natężenie dźwięku i amplitudę. Wykazujemy w ten
sposób zależność natężenia dźwięku od amplitudy. Możemy powtórzyć te same doświadczenia na przebiegu prostokątnym i trójkątnym.
Badanie akustycznego pola falowego
Dwa głośniki znajdujące się w wyposażeniu generatora łączymy z gniazdem (5) za pomocą przewodu rozgałęzionego. Ustawiamy je w takim miejscu pracowni szkolnej, by jak
najmniejsze było tłumienie i odbicia dźwięków od przeszkód w postaci stojących szaf itp.
Najkorzystniej umieścić je na wysokim stole demonstracyjnym w odległości np. 1 m od siebie
jak pokazuje rys. 3.
Włączamy generator ustawiając częstotliwości, np. 1200 Hz, a pokrętłem wzmocnienia
(7) na niski, słyszalny poziom natężenia dźwięku. Prosimy siedzących w ławkach szkolnych
uczniów, by podnieśli ręce do góry ci, którzy słyszą dźwięk z głośnika. Z rozkładu podniesionych rąk określamy obraz linii wzmocnień i wygaszeń interferencyjnych pola akustycznego.
Oprac. PDFiA IF US, red. T.M.Molenda, 2010
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Znacznie lepszy efekt możemy uzyskać, gdy dysponujemy mikrofonem, który podłączony jest do zacisków odchylania pionowego oscyloskopu. Przemieszczamy mikrofon w polu
falowym wzdłuż linii równoległych do głośników w coraz większej od nich odległości. Miejsca wzmocnień, które widoczne są na ekranie oscyloskopu jako wzrost amplitudy, zaznaczamy wskaźnikami, np. kolorowymi kółkami z papieru. Następnie postępujemy tak samo przesuwając mikrofon wzdłuż linii prostopadłych do głośników.
W ten sposób staramy się przebadać całe akustyczne pole falowe. Oznaczone miejsca
tworzą obraz pola interferencyjnego, tzn. wzmocnienia i osłabienia dźwięków.

Rys. 3.
Poprzednie doświadczenia staraliśmy się wykonać przy przesuwaniu mikrofonu w jednej
poziomej płaszczyźnie. To samo doświadczenie powtarzamy przesuwając mikrofon w płaszczyznach pionowych. Analizujemy w ten sposób falowe pole akustyczne w przestrzeni.
UWAGA:
Korzystnie jest wykonać to doświadczenie na korytarzu szkolnym, by ławki, krzesła
lub inne sprzęty nie zakłócały odbiciami pola falowego.
Wyznaczanie długości fal dźwiękowych
Wykorzystamy w tym doświadczeniu analogię do doświadczenia z wyznaczaniem długości fali światła metodą interferencyjną za pomocą siatki dyfrakcyjnej.
Ustawiamy generator z głośnikami jak w poprzednim doświadczeniu, uznając, że głośniki są spójnymi źródłami fal akustycznych. Mierząc odległość d między nimi, jak na rys. 4,
odległość x wyznaczonego punktu P1, w którym mamy wzmocnienie pierwszego rzędu w
polu falowym od położenia punktu P0 wzmocnienia centralnego oraz odległość l między
punktem P0 a głośnikami.
Korzystając ze znanej zależności dla doświadczeń z siatką dyfrakcyjną
xd
 n
l

Oprac. PDFiA IF US, red. T.M.Molenda, 2010
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gdzie n = 1 dla punktu P1 pierwszego wzmocnienia, wyznaczamy długość fali akustycznej.
Korzystając również ze znanej zależności:
v=f
gdzie  – zmierzona długość fali otrzymywanej z generatora, wyznaczamy prędkość fali
dźwiękowej w powietrzu.

Rys. 4.
Wyznaczanie położenia strzałek i węzłów fali stojącej.
(doświadczenie z rurą rezonansową)
Do gniazda (5) generatora podłączamy słuchawkę w obudowie, a następnie umieszczamy
ją w gnieździe obudowy rury rezonansowej jak na rys. 5.

Rys. 5.
Włączamy generator ustalając częstotliwość np., 1200 Hz. Przełącznikiem (1) wybieramy
przebieg generowanych sygnałów np., sinusoidalnych. Pokrętłem (7) ustalamy wartość
wzmocnienia dźwięku. Przesuwamy tłok w rurze (w dowolną stronę) słuchając wzmocnień i
osłabień dźwięku. Miejsca wzmocnień zaznaczamy na powierzchni rury kolorowym piaskiem. Powtarzamy pomiary nie zmieniając częstotliwości. Mierzymy kilka kolejnych odległości między zaznaczonymi miejscami wzmocnienia dźwięku.
We wszystkich tych przypadkach rezonans występuje tylko wtedy, gdy słup powietrza w
rurze ma długość równą nieparzystej liczbie 1/4 długości fali dźwiękowej. Zmieniamy częstotliwości generowanych dźwięków i wykonujemy doświadczenia jak poprzednio. Zaznaczamy znów miejsce wzmocnienia dźwięku. Porównujemy je z pomiarami poprzednimi i stąd
wiemy, jak zmienia się długość fali akustycznej w zależności częstotliwości. Rura rezonansowa z tłokiem jest rezonatorem zamkniętym na jednym końcu i może mieć różne długości w
zależności od położenia tłoka. Powstaje w niej fala stojąca na skutek nakładania się wzajem-

Oprac. PDFiA IF US, red. T.M.Molenda, 2010

- 5/9 -

www.dydaktyka.fizyka.szc.pl

Pracownia Dydaktyki Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Szczeciński
Generator akustyczny

www.dydaktyka.fizyka.szc.pl
V 2 - 15

nego fali biegnącej i fali odbitej. Fala ta w rurze zamkniętej ma węzeł na końcu zamkniętym.
Liczba węzłów i strzałek zależy od długości rury i częstotliwości drgań wzbudzonych.
Wykonujemy również doświadczenie w rurze otwartej po wymontowaniu tłoka. Sprawdzamy rozkład strzałek i węzłów zmieniając częstotliwość generowanych drgań (na końcu
otwartej rury mamy teraz strzałkę).
Wyznaczanie położenia strzałek i węzłów fali stojącej
(doświadczenie z rurą szklaną)
W celu uwidocznienia drgań i fali stojącej należy przygotować rurę szklaną. Do tego celu
najlepiej wykorzystać znaną rurę Kundta. W miejsce pręta z tłokiem, umocowanego w
uchwycie, wstawiamy tłok, który swobodnie można przesuwać wewnątrz rury, a przy jej drugim, otwartym końcu umieścimy słuchawkę w obudowie, podłączoną do gniazda (5) generatora. Do wnętrza rury wsypujemy trochę suchego proszku korkowego. Ustalając wybraną
częstotliwość generatora, przesuwamy powoli tłok do wnętrza rury. Układ doświadczalny
pokazuje rys. 6.
Doprowadzamy tłok do takiego położenia, przy którym jest widoczny obraz fali stojącej.
W strzałkach proszek drga najmocniej, natomiast w węzłach leży spokojnie. Odległość między sąsiednimi węzłami jest równa połowie długości fali.
Możemy, jak w poprzednich doświadczeniach, wyznaczać długość fali mierząc odległość
między węzłami lub strzałkami fali stojącej.
Przesuwamy tłok we wnętrzu rury wytwarzając przy pewnym jego położeniu obraz fali
stojącej. Sprawdzamy prawidłowości, przy których następuje rezonans.

Rys. 6.
Nie zmieniając położenia tłoka ( przy dowolnym jego położeniu) regulujemy częstotliwość w generatorze pokrętłem (8) – co obserwujemy?
Drgania proszku korkowego i obraz fali można pokazać metodą cieniową. Do tego celu
wykorzystamy mocną żarówkę lub projektoskop, które ustawiamy przed rurą szklaną, rzutując obraz rozkładu proszku korkowego na ekran.
Pomiar długości fali akustycznej metoda rezonansu
Wykorzystujemy do tego celu znany zestaw przyrządów, zwany naczyniami połączonymi
składającymi się z rury szklanej (1) (długości około 80 cm) oraz połączonego z nią wężem
gumowym zbiornika (2). Słuchawkę w obudowie połączymy z gniazdem (5) generatora
i mocujemy w łapie statywu nad wylotem rury (patrz rys. 7). Pokrętłem (8) wybieramy częstotliwość drgań np. 1600 Hz, a pokrętłem (7) ustawiamy dość niski, ale słyszalny poziom
natężenia dźwięku. Ustawiamy poziom wody w rurze (1) (podnosząc zbiornik do góry) tak,

Oprac. PDFiA IF US, red. T.M.Molenda, 2010
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by znalazł się on tuż poniżej krawędzi górnej. Obniżamy naczynie (2) przez co w rurze (1)
działającej jak rezonans powiększamy długość słupa powietrznego w sposób ciągły. W miarę
wzrastania długości słupa powietrza, rura odzywa się coraz głośniej, a przy pewnej długości l
słyszymy bardzo znaczne wzmocnienie głosu.

Rys. 7.
Obniżamy naczynie (2) w dalszym ciągu. Głos słabnie, ale znowu gdy poziom wody
opadnie do l1, następuje rezonansowe maksimum (patrz rys. 8).
Oznaczamy na rurze poziom wody w miejscach wzmocnień rezonansowych. Odejmując
od l1 długość l, otrzymujemy pół długości fali, wytwarzanej przez słuchawkę generatora. Częstość drgań powietrza w rurze zależy od długości l. Długość ta jest dla danej częstości drgań
ograniczona na dole węzłem, a w górze strzałką fali stojącej. W najprostszym przypadku może być jeden węzeł i jedna strzałka, wtedy długość słupa powietrza l równa się ¼ długości
fali. Przy długości l1 mamy w fali stojącej dwa węzły i dwie strzałki, przy czym strzałka jest
w otworze rury, a węzeł przy powierzchni wody. Długość l1 = 3/4 . Widać, że
l1 – l = 1/2 . Jeśli znamy częstotliwość drgań z generatora, to z zależności v =   f wyznaczamy prędkość fali akustycznej rozchodzącej się w powietrzu.
Warto zmienić teraz pokrętłem (8) generatora częstotliwość i powtórzyć doświadczenie,
wyznaczając tą samą metodą długość fali oraz jej prędkość w powietrzu. Otrzymane wyniki
porównujemy z wartością tablicową.

Rys. 8.

Oprac. PDFiA IF US, red. T.M.Molenda, 2010
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Wzbudzanie fal mechanicznych
Generator wraz z głośnikami można wykorzystać do wzbudzania fal na powierzchni wody. Każdy z głośników znajdujących się w zestawie ma szczelną obudowę i wyprowadzoną
na zewnątrz końcówkę fasolkową, na którą nakładamy elastyczną rurkę długości około 1 m.
Drugi koniec rurki umieszczamy w łapie statywu, a następnie w naczyniu z wodą ( np. przezroczysta kuweta fotograficzna), zanurzając ją nieco poniżej powierzchni. Kuwetę ustawiamy
wcześniej na soczewce projektoskopu. Do gniazda (5) podłączamy głośnik, przełącznikiem
(1) wybieramy przebieg prostokątny, zaś potencjometrem (8) ustawiamy najmniejszą częstotliwość. W szczelnej obudowie głośnika drgająca membrana wytwarza impulsy ciśnienia powietrza, które przenoszone są rurką na powierzchnię wody w naczyniu. Wzbudzamy w ten
sposób kolistą falę na powierzchni wody. W przypadku wykorzystania dwóch głośników i
dwóch rurek otrzymuje się dwa punktowe drania.
Ten sam efekt można uzyskać stosując znajdujący się w zestawie impulsator słuchawkowy.
Wykorzystując tę metodę wzbudzania fal na powierzchni wody można wykonać następujące doświadczenia:
1. Wytwarzanie i obserwacja impulsów falowych rozchodzących się na powierzchni
wody.
2. Badanie zależności między długością fali a jej częstotliwością.
3. Interferencję fal na powierzchni wody.
Wykonanie dość prostej końcówki w postaci wielu równoległych, cienkich szklanych rurek połączonych w kształt ” grzebienia’’ pozwala na rozszerzanie zakresu wykorzystania generatora do demonstracji fal, szczególnie do pokazania zasady Huygensa oraz wzbudzania fali
płaskiej.
Inne wykorzystanie generatora
Ponieważ generator wzbudza impulsy o trzech przebiegach: sinusoida, prostokąt, trójkąt
jest on w zasadzie przyrządem, który może być wykorzystany jako generator funkcyjny, do
doświadczeń, gdzie potrzebne są tego typu impulsy, np. do badania zjawisk w obwodach
RLC, analizy harmonicznej przebiegów impulsów podstawowych, badania czwórników itp.
Zagadnienia te nie są tematem tej instrukcji, w razie więc potrzeby należy sięgnąć do odpowiednich opracowań.
Uwagi o wadach i zaletach przyrządu prosimy przesyłać do Fabryki Pomocy Naukowych w Poznaniu ul. Międzychodzka 3/5.
UWAGA:
Producent zapewnia parametry wyjściowe częstotliwości do 16 kHz w tolerancji  5% na
poszczególnych podzakresach, natomiast uzyskanie częstotliwości od 16 kHz, a max do
20 kHz uzależnione jest od właściwości zamontowanego układu scalonego. Ponieważ
Komisja Ocen Ministerstwa Edukacji Narodowej określiła wymaganą górną granicę
znacznie poniżej 16 kHz, producent zdecydował się na takie rozwiązanie, w którym nie
są montowane droższe elementy podnoszące cenę końcową wyrobu.
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Opracowano w Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Szczecińskiego
pod kierunkiem Tadeusza M. Molendy na podstawie:

Generator akustyczny
Nr katalogowy: V 2 – 15
Produkowano:
BIOFIZ
ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU POMOCY NAUKOWYCH I ZAOPATRZENIA SZKÓŁ WARSZAWA
Fabryka Pomocy Naukowych w Poznaniu
Generator akustyczny z oprzyrządowaniem wraz z instrukcją został zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty
i Wychowania do użytku szkolnego. Znak rozpoznawczy Ps – 6655 – F – 795/87.
Opracowanie instrukcji: Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego
w Warszawie, ul. Śniadeckich 17.
Rysunki wykonała: Małgorzata Milczarek, Redakcja techniczna: Barbara Choroś
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