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Komplet Leybold do pokazu zjawiska powstawania fal 
 
Ruchem falowym nazywamy przenoszenie energii bez przenoszenia masy. Falą mechaniczną 

jest zjawisko rozchodzenia się zaburzeń w ośrodku sprężystym. Ze względu na kształt fal 

wyróżniamy: koliste, kuliste i płaskie. Wielkości charakteryzujące fale: amplituda fali (max. 

wychylenie cząstki z położenia równowagi), długość fali (odległość pomiędzy najbliższymi 

punktami drgającymi w tej samej fazie),  prędkość rozchodzenia się fali (odległość jaką fala 

przebędzie w ciągu 1 okresu). 

Czołem fali nazywamy zbiór punktów, do których w danej chwili dociera impuls falowy. Ze 

względu na kierunek wykonywanych przez cząstkę drgań wyróżniamy następujące fale: po-

przeczną (kierunek drgań jest prostopadły do kierunku rozchodzienia się zaburzenia) po-

dłużną (kierunek drgań jest równoległy do kierunku rozchodzenia się zaburzenia). 

1. Cel doświadczenia 

 Obsewacja kolistych fal płaskich (rys 1); 
 

 
 

 Obserwacja fal prostych (rys 2); 
 

 
 

 Obserwacja i pomiar długości  λ fali wodnej przy różnych częstotliwościach f 

i obliczanie prędkości przemieszczenia się fali; 
 Pomiar prędkości rozchodzenia się fal vgr; 
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2. Środki dydaktyczne 

Najlepszym ośrodkiem służącym do pokazów zjawisk rozchodzenia się fal jest środo-

wisko wodne, które pozwala dokonać obserwacji zjawiska gołym okiem. Do doświadczeń 

należy stosowań wannę laboratoryjną wraz z wytwornicą fal i stroboskopem jak na zdję-

ciu 1.  
 

 
 

 

Zdj. 1. Przyrząd do demonstracji zjawiska powstawania fal na wodzie 

Wymiary:  

Wanna : 43 cm x 31 cm x 4cm; Podłoże: 27cm x x15cm; Wysokość podstawy :20 cm 

Lustro: 40cm x 25,5 cm; Osłona prześwitująca (przezroczysta): 40cm x 23 cm  
Częstotliwość wytwornicy: około 10-30Hz;  

Napięcie prądu na wejściu do wytwornicy 9-12 V przez 4 mm puszkę 

Napięcie prądu oświetlenia : 12V/20W 

Przez podświetlenie można obserwować zjawisko powstawania fali na bocznej ścianie ekranowanej. 
 

Zjawisko powstawania fal najlepiej można zaobserwować na wodzie, ponieważ można je 

dwuwymiarowo badać bez dodatkowych instrumentów, poprostu gołym okiem. Pojęcia zwią-

zane z czołem fali, z transportem energii przez fale, szybkość rozchodzenia się fal, długością i 

częstotliwością są łatwe do obserwowania w wannie wodnej z wytwornicą i stroboskopem. 

Fale powstałe na wodzie w wannie doświadczalnej pozwalają na dokładne obserwacje, które 

można prowadzić dzięki ekranom i dnu wanny wykonanym z przezroczystego materiału. 

Podświetlając fale lampą punktową uzyskujemy dokładny obraz dwuwymiarowy fal i może-

my prowadzić obserwacje od impulsu aż do powstania ciągu falowego. Wanna umożliwia 

obserwację poruszania się cząsteczek po torach zamkniętych i zjawisk ugięcia, tłumienia, 

zjawiska Huygensa, Dopplera. 
 

W celu wykonania doświadczeń należy zmontować układ wanny doświadczalnej do badania 

fal zgodnie z rys. 1 – poniżej. 
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Rys. 1.  Połączenia elekryczne oświetlenia, silnika wytwornicy fal, silnika płyty strobo 

skopowej, mocowanie elementu wytwarzającego fale poprzeczne równoległe. 
 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Oświetlenie wanny do wytwarzania 

fal 

 

 

Rys. 2. Wanna (1) do demonstracji zjawiska 
powstawania fal na wodzie wraz z wytwornicą 

fal (3), nakładek szczelinowych i przesłon (6) 

 Rys. 4. Silnik do płyty stroboskopowej 
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Rys. Sterownik częstotliwości fal zależny od skuteczności długości dostępnego pola powierzchni 

 

W celu wykonania doświadczenia należy również zestaw do badań uzupełnić o stoper i 

linijkę lub inny przymiar z podziałką. 

W celu demonstracji tego zjawiska w wannie doświadczalnej wypełnionej wodą wytwa-

rzane są równoległe fale czołowe,  które trafiając  na szeroki otwór przechodzą przez niego 

powodując powstanie nowej fali o zmienionym kształcie. Kształt fal ulega zmianie w jeszcze 

większym stopniu jak trafiają na szczelinę lub siatkę.   

3. Cel doświadczenia 

 Obserwacja zjawiska powstania nowych fal po przejściu przez szeroką szczelinę 
 

 
 
 

 Obsewacja propagacji fal kolistych płaskich po przejściu przez szczeliną, 
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 Obserwacja zjawiska powstania nowych fal po przejściu przez siatkę, 

 

 
 

 

4. Środki dydaktyczne 

Doświadczenie wykonywane są w demonstracyjnej wannie do prezentacji zjawiska fal 

wyposażonej w stroboskop i wytwornicę fal oraz dodatkowe elementy do symulacji zja-

wiska.  

Wannę doświadczalną należy zamontować i ustawić zgodnie z instrukcją producenta Ley-

bold tak, aby nie miały na nią wpływu wstrząsy i drgania przenoszone z otoczenia. Wy-

twornicą fal połączyć jak na rysunku 1. 

5. Przebieg doświadczenia 

a) Powstawanie fal kołowych 

 Wytwornicę fal połączyć zgodnie z rys. 1 i zdjęciem, 

 Pokrętłami ustawić częstotliwość 20 Hz i amplitudę wytwornicy, powoli zwiększać tak, aby 

powstały wyraźnie fale czołowe (zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia Leybold); 

 Płytkę krążka stroboskopu przekręcić za pomocą śruby brzegowej, tak aby w pełni było 

oświetlone dno wanny doświadczalnej; 

 Śrubą nastawczą zmieniać zanurzenie; 

 W celu obserwacji fal stojących włączyć stroboskop. Po krótkim czasie dokładnie wyjustować 

i z synchronizować wytwornicę z częstotliwością stroboskopu, aż do powstania fali stojącej; 

 Ustawić różne częstotliwości pomiędzy 10 Hz, a 80 Hz i obserwując powstające fale, jeżeli 

koniecznym jest z synchronizować dodatkowo amplitudę. 
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b) Powstawanie fal równoległych (prostych) 

 Wytwornicę dla uzyskania fal równoległych (prostych) połczyć zgodnie z rys 3; 

 Częstotliwość zwiększać powoli z 20 Hz jak również powoli zwiększać ampiltudę wytworni-

cy tak, aby powstały wyraźnie fale czołowe ( zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia Ley-
bold); 

 Płytkę krążka stroboskopu przekręcić, tak aby w pełni było oświetlone dno wanny doświad-

czalnej; 

 Śrubą nastawczą zmieniać zanurzenie; 

 W celu obserwacji fal stojących ustawiś dokładnie stroboskopi zsynchronizować z wytworni-

cą jego częstotliwośś tak aby powstały fale stojące; 

 Ustawić różne częstotliwości pomiędzy 10 Hz, a 80 Hz i obserwować powstające fale, jeżli 

koniecznym jest zsynchronizować dodatkowo amplitudę. 

c) Obserwacja ruchu wody w pojedyńczej fali i porównanie z przemieszczania się fal 

 Wyłączyć stroboskop; 

 Przy różnej częstotliwości fal posypać powierzchnią wody kuleczkami stropianowymi lub pa-
pierowymi i przy ich pomocy obserwować przemieszczanie się fal. 

d) Pomiar długości fali λ  przy różnej częstotliwości f wytwornicy fal i obliczenie pręd-

kości fali v   

 Włączyć stroboskop i poprzez synchronizację  spowodować powstanie fali stojącej; 

 Zmierzyć odległość pomiędzy dwoma falami czołowymi na ekranie obserwacyjnym 

ściany bocznej. Do obliczenia rzeczywistej długości fali uwzględnić skalę powiększe-

nia i zniekształcenia. (Zgodnie z instrukcją techniczną urządzenia Leybold); 

 Przy różej częstotliwości fal od 10 Hz do 80 Hz jak wyżej pomierzyć długość fal; 

 przy pomocy dokładnego ustawienia częstotliwości i pomiaru długości fal obliczyć 

prędkość rozchodzenia się fali ( v = λ f );  

e) Pomiar prędkości przemieszczenia się ciągu falowego vgr   

 Do pomiaru prędkości rozchodzenia się vgr  zdjęć osłonę 20 cm z wytwornicy fal i położyć ja-
ko oznaczenie miejsca na szklanej płycie; 

 Ustawić płytkę stroboskopu; pokrętło amplitudy ustawić całkowicie do końcowego lewego 

położenia. Uważać, aby element wytwornicy fal na całej długości stykał się z wodą i wytwarzł 

falę czołową, tak aby była ona jeszcze widoczna na oznaczeniu. 

 Włączyć stoper i jednocześnie przycisk dla wytworzenia wytwornicą fali pojedyńczej.  

Przykłady pomiarów i obliczenia 

Powyżej przedstawiono zdjęcia pokazujące efekt doświadczeń. 

Tabela 1.  Długość fal λ i prędkość przemieszczenia się fali w zależności  

od częstotliwości f wytwornicy 
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Tabela 2  Prędkość przemieszczania się ciągu falowego 
 

s,  cm t,  s vgr,  cm/s 

20 1 20 

 

6. Wyniki doświadczenia 

Fale, które wytwarzane są przez element punktowy wytwornicy rozchodzą się w formie okręgów 

i taką postać ma też fala czołowa. Fale wytworzone przez prosty element powierzchniowy rozchodzą 
się równolegle do elementu i tworzą równoległe fale czołowe. Tłumienie fal prowadzi do ciągłego 

zmniejszania się amplitudy i wraz z rosnącą odległością od wytwornicy zmniejsza się wychylenie 

i tym samy zaciera się obraz fal. 
W trakcie rozchodzenia się fali, cząsteczki wody nie są przenoszone (transportowane), a jedynie 

ulegają drganiom wytwarzanym przez falę. Transportowana jest jedynie energia drgań wytwarzająca 

falę. 
Przy częstotliwości pomiędzy 10-80 Hz zmniejsza się długość fal wraz z wzrostem częstotliwości. 

Prędkość rozchodzenia się fali vgr jest zgodna z częstotliwością i długością fali. 

Informacje uzupełniające 

W przypadku fal w środowisku wodnym, siła tarcia cząsteczek drgających określona jest przez siłę 

ciężkości i napięcie powierzchniowe. Prędkość fali (prędkość okresowa) v jest zależna od długości fali 

λ: 



 π2

π2


d
gv  

Równanie to obowiązuje tylko w przypadku dużych głębokości, gdzie 

g – przyspieszenie, 
σ – napięcie powierzchniowe 

d – gęstość ośrodka 

w przypadku kiedy długość fal jest większa od  λ = 1,7 cm mówimy o falach ciężkich. Prędkość roz-
chodzenia się fal zwiększa się z wzrostem długości fali. W przypadku fal o długości poniżej 

λ = 1,7 cm decydujący wpływ ma napięcie powierzchniowe i wówczas mówimy o falach drobnych 

( kapilarnych lub włoskowatych) i w tym przypadku wraz ze wzrostem długości fali rośnie jej pręd-

kość. 
Ze względu na opisane powyżej rodzaje fal mamy różne prędkości rozchodzenia się fali vgr.  W przy-

padku przeprowadzonych doświadczeń  możemy wspomniane fakty pominąć. 

Równanie dla niewielkich warstw wody (woda płytka) przyjmuje postać jak dla fal ciężkich: 
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Instrukcja została opracowana w Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii Uniwersytetu 

Szczecińskiego do celów dydaktycznych – użytku do zajęć studentów w Pracowni na podsta-

wie:   

– Instrukcja i książka obsługi doświadczeń Leybold  


