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Wyobraznia17-1 
 

  
 Trzeba zatrzymać czas, by dostrzec złożoność fal morskich (Fot. Rafał Szydłowski) 
 

 
 

 
 

1. TAJEMNICE FAL 
 

  
1.1. Wstęp 
 

Fale najczęściej widzimy na powierzchni wody. Są zjawiskiem tak powszechnym, że 
zazwyczaj nie zwracamy na nie uwagi. Jednak nad morzem nie pozwolą o sobie zapomnieć. 
W pogodnych dniach słyszymy ich cichy plusk. W czasie wiatru są źródłem szumu morza. W 
czasie burz i sztormów bywają bardzo wysokie, groźne i głośne. Wydaje się, ze niewiele maja 
one wspólnego z piaskiem plaży, roślinami na lądzie a już zupełnie nie kojarzą się z naszym 
ciałem. Jednak, kiedy badamy dokładnie materię, przekonujemy się, że najmniejsze jej części, 
niewidoczne nawet pod mikroskopem, zachowują się bardzo dziwnie.  Niekiedy twarde i 
zwarte jak pociski uderzają w cel, a w innych zjawiskach rozmyte jak falująca mgła zajmują 
olbrzymie przestrzenie. Wprawdzie obserwowany przez nas świat nie przypomina fal w 
jeszcze wyższym stopniu, niż ubranie utkane z tworzyw naturalnych nie przypomina wełny 
owieczki lub kwiatu bawełny. Jednak, jak się przekonamy, fale są tak bardzo powszechne, że 
możemy zaryzykować tezę, że cały wszechświat jest z nich „utkany”.  

Przy wiejącym wietrze, na powierzchni wody morskiej z reguły widzimy fale 
pokazane na rysunku tytułowym. Są one bardzo złożone, bowiem stanowią wynik nałożenia 
wielu fal prostych. Kształt powierzchni wody zmienia się tak szybko, że nie dostrzegamy 
szczegółów widocznych na fotografii wykonanej w bardzo krótkim czasie.  Stąd musimy 
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obserwacje i doświadczenia rozpocząć od przypadków prostszych. Nasze rozważania 
rozpoczniemy od fal występujących w linkach i strunach instrumentów muzycznych, czyli w 
obiektach jednowymiarowych. Następnie większą uwagę skupimy na falach 
powierzchniowych, czyli dwuwymiarowych, do których należą fale na wodzie. W dalszych 
rozdziałach zajmiemy się również falami przestrzennymi rozchodzącymi się w 
trójwymiarowej przestrzeni. Znajomość fal najprostszych zwanych również drganiami 
harmonicznymi pozwoli nam zrozumieć istotę fal złożonych; takich jakie pokazano na 
tytułowej fotografii. Niektóre omówione w tym rozdziale proste obserwacje i eksperymenty 
możemy samodzielnie powtórzyć w warunkach domowych lub na spacerze nad stawem. Dla 
dzieci wykonanie takich eksperymentów może stanowić bardzo pouczającą zabawę. 

 
 
 

 1.2. Jak powstaje piękno muzyki  
 
 Niemal każdy z nas podziwia piękno muzyki i kunszt artystów, ale nie wszyscy 
zastanawiają się na czym polega istota dźwięku. Jak złożyć dźwięki, by utworzyły miłą dla 
ucha harmonię? Znamy różne instrumenty muzyczne, w których stosowane są różne sposoby 
wytwarzania dźwięku. W instrumentach strunowych źródłem dźwięku są struny  - druciki 
różnej średnicy zamocowane na końcach. Pobudzane są one do drgań za pomocą małych 
młoteczków jak w fortepianie,  przez szarpane jak w harfie czy gitarze, lub pocierane 
smyczkiem jak w skrzypcach. Dokładna obserwacja pozwala zauważyć, że struna wydająca 
dźwięk nie ma ostrych konturów, jest rozmyta (rys. 1.1). Dzieje się tak, bo nasze oczy 
potrzebują czasu rzędu 0,1 sekundy do zaobserwowania obrazu, a w tak długim czasie struna 
w sposób ciągły zmienia swoje położenie. To drgania struny są źródłem dźwięku, a ich 
częstość decyduje o wysokości dźwięku; im wyższa częstość tym wyższy dźwięk. Zauważmy 
również, że wysokość dźwięku struny zależy nie tylko od jej grubości, ale również od 
naprężenia (naciągu). Stąd dostrajanie instrumentów polega na regulacji naciągu struny. 
 

 
 
Rys. 1.1. Struna gitary pobudzona do drugiego drgania harmonicznego. 
 
 Jak już wspomnieliśmy, obserwacja ruchu struny jest bardzo trudna, ze względu na 
wysoką częstość drgań i małą amplitudę czyli małe wychylenia z położenia równowagi. Ale 
modelem struny może być długa linka. Jeden jej koniec mocujemy, a drugi trzymany ręką i 
wprowadzamy w drgania drobnymi ruchami dłoni (rys. 1.2b). Zmieniając powoli częstość 
drgań dłoni zauważymy, że przy pewnych częstościach drgania linki są szczególnie proste i 
nie zmieniają się w czasie. W niektórych miejscach zwanych strzałkami wychylenia są 
największe, w innych zwanych węzłami linka nie drga, jest nieruchoma (rys. 1.2a). Takie 
drgania nazywamy drganiami lub falami stojącymi.  
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 Na lince lub strunie dwustronnie zamocowanej nie można uzyskać fal stojących o 
dowolnej długości. Na długości  L  linki musi się mieścić całkowita liczba połówek fal (λ/2), 
co można zapisać wzorem1: 
 
     L = n (λ/2).    (1.1)   
 
 
 

     
 

     
 

Rys. 1.2. Na lewo:  Pierwsze cztery harmoniczne drgania fal stojących wytworzonych w lince 
lub strunie. Na prawo fotografie przykładowych poprzecznych fal stojących (fot. Marek 
Nowak).  
 
 Podkreślmy, że  n  może przyjmować tylko wartości całkowite (n = 1, 2, 3, ...), a nie 
może przyjmować wartości ułamkowych. Dla kolejnych wartości  n  otrzymujemy tak zwane 
fale harmoniczne pokazane na rysunku 1.2.  Wzór (1) jest matematycznym zapisem faktu, że:  
 

W strunie może wytworzyć się fala stojąca tylko wtedy,  
gdy na jej długość mieści się całkowita liczba połówek fali. 

 
Dodajmy, że w strunach instrumentów muzycznych z reguły nie zachodzi tylko jedno 

z możliwych drgań harmonicznych. Drganie struny instrumentu muzycznego jest drganiem 
złożonym, w którym struna równocześnie wykonuje wiele dozwolonych drgań 
harmonicznych. Wychylenia odpowiadające tym drganiom sumują się i z tego powodu z 
reguły w drgającej strunie nie widać węzłów i strałek. Na przykład w  połowie długości 
struny wprawdzie istnieją węzły parzystych drgań harmonicznych, ale równocześnie 
występują  strzałki nieparzystych harmonicznych.   

Dowód występowania wielu harmonicznych drgań w strunach możemy łatwo 
zademonstrować na klasycznym strunowym fortepianie. W celu wykonania eksperymentu 
delikatnie naciskamy klawisz jednej oktaw, który umownie nazwiemy c2 (tak delikatnie, by 
struna nie wydała dźwięku)  i wtedy krótko uderzamy w klawisz c1 odpowiadający 
dźwiękowi o oktawę niższemu. Usłyszymy krótki lecz głośny dźwięk struny c1, który 
zostanie natychmiast wyciszony, a wtedy usłyszymy cichy dźwięk struny c2. Dzieje się tak, 
ponieważ częstości dźwięku kolejnych oktaw różnią się dwukrotnie. Stąd druga harmoniczna 
dźwięku c1 pobudza do drgań strunę wydającą dźwięk  c2 o oktawę wyższy, który jest drugą 
harmoniczną dźwięku  c1.   
 
 Same drgania struny nie są dźwiękiem docierającym do naszego ucha. Nie usłyszymy 
dźwięku, gdy jego źródło umieścimy pod kloszem próżniowym. Drgająca struna wprowadza 
w drgania otaczające ją powietrze, które przenosi drgania do naszego ucha. Jednak drgania 
rozchodzące się w powietrzu istotnie próżnią się od drgań struny. W strunie wytwarzamy 
drgania poprzeczne, a w powietrzu drgania podłużne. Mechanizm przenoszenia drgań 
                                                 
1. Liczba całkowita  n  jest pierwowzorem liczb kwantowych (porównaj rozdz.6).  

I   (n=1) 
II  (n=2) 
 
III (n=3) 
IV (n=4) 
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podłużnych wyjaśni proste doświadczenie wykonane na elastycznej długiej sprężynie 
(slinky), takiej jaką bawią się dzieci.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.1.3. a) Sposób wzbudzania zagęszczenia zwojów. b) Przenoszenie się odkształcenia w 
postaci zagęszczenia zwojów wzdłuż sprężyny. Licząc od góry, kolejne rysunki pokazują 
sytuację w następujących po sobie chwilach czasowych.  
 
 Sprężynę zawieszamy poziomo na długich żyłkach nylonowych, nie zaznaczonych na 
rysunku 1.3a. Tak zawieszona sprężyna może wykonywać poziome drgania poprzeczne 
podobne do drgań struny. Jednak można w niej również wzbudzić drgania podłużne. W tym 
celu gwałtownie, ale niezbyt silnie uderzamy w jeden z swobodnych końców sprężyny w 
kierunku równoległym do jej osi. Powstaje zagęszczenie zwojów, które przenosi się wzdłuż 
osi sprężyny i odbija się od jej drugiego końca (rys. 1.3b).  Drgania wzbudzać możemy 
periodycznie i wtedy w sprężynie możemy wzbudzić stojącą falę zagęszczeń i rozrzedzeń 
zwojów. Jeżeli jakiś zwój sprężyny zamocujemy, to może w niej powstać tylko taka fala 
stojąca, która w unieruchomionym zwoju ma węzeł. w swobodnych końcach sprężyny muszą 
powstać strzałki. Na rysunku 3.4 pokazano pierwsze harmoniczne drganie podłużne 
swobodnej (nie zamocowanej) sprężyny.  Na długości sprężyny mieści się połowa fali z 
węzłem w połowie jej długości i strzałkami na końcach. 
 
  
   
  
 
 
 
 
Rys. 1.4. Fala stojąca w swobodnej sprężynie (pierwsze drganie harmoniczne). Środkowy 
zwój jest nieruchomy (węzeł) a końcowe drgają najsilniej (strzałki).  
 
 Drgania podłużne powietrza są również wykorzystywane w muzyce w piszczałkach 
organowych i trąbkach. 
  

W slupie powietrza mogą powstawać tylko fale podłużne z węzłem na zamkniętym 
końcu a strzałką w miejscu końca otwartego (rys. 1.4 i 1.5). 

 

b 
 
 
Czas 

a 

Strzałki oznaczają 
kierunek 
przemieszczania się 
zagęszczenia 

Uderzenie 
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W rurze piszczałki o długości  L musi mieścić się nieparzysta liczba ćwiartek długości fali λ: 
   L = (2n -1) λ/4      (1.2) 
 
n spełnia również funkcję liczby kwantowej i określa numer kolejnego drgania 
harmonicznego. Podobnie jak w przypadku struny, w słupie powietrza też mogą tworzyć się 
wszystkie drgania harmoniczne pokazane na rysunku 1.5.  
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1.5. Fale stojące w słupie powietrza (również w piszczałkach organowych). Rysunek 
pokazuje trzy pierwsze drgania harmoniczne, oraz drugie drganie harmoniczne jednostronnie 
zamocowanej sprężyny. 
 
 Rezonansowe drgania harmoniczne w pustej lub częściowo wypełnionej butelce może 
wzbudzić szum wywołany strumieniem powierza przepuszczanym nad otworem wlotowym 
butelki poprzecznie do kierunku jej wylotu. Szum jest mieszaniną dźwięków wszystkich 
częstości. Wzmocnieniu podlegają tylko częstości, które mogą wytworzyć drgania 
harmoniczne w butelce. 
 Dodajmy, że fala podłużna może rozchodzić się w każdym ośrodku stałym, ciekłym 
lub gazowym. Falą podłużna jest również dźwięk docierający do naszego ucha, który przenosi 
się w otaczającym nas powietrzu, czyli środowisku gazowym. Fala poprzeczna może 
rozchodzić się tylko w ciałach stałych, których atomy związane są na stałe z atomami 
sąsiadującymi i wychylone ze swego położenia wykonują drgania podobne do drgań 
elementów struny. 
 
 Warto dodać, że to właśnie wkład kolejnych harmonicznych (alikwotów) decyduje o 
barwie dźwięku, a barwa pozwala rozróżnić dźwięk różnych instrumentów (fortepianu od 
skrzypiec, gitary. czy harfy), a zgodność harmonicznych zawartych w różnych dźwiękach 
decyduje o zgodności brzmienia dźwięku, czyli o konsonancie, lub dysonansie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 1.6.  Fotografie fali stojącej na powierzchni zamocowanego w środku arkusza blachy.  

L1 
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L2 
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 Na płaskich powierzchniach n.p. płytkach metalowych mogą powstawać  
dwuwymiarowe fale stojące. Drgania takiej fali zachodzą w kierunku prostopadłym do 
powierzchni płyty. Można je wytworzyć (rys. 1.6) przez pociągnięcie smyczkiem po brzegu 
przytwierdzonego arkusza blachy. Słychać wtedy wysoki, przenikliwy dźwięk (pisk) 
wywołany drganiami bardzo wysokiej częstości. Można je uwidocznić za pomocą proszku 
(soli, piasku, kaszy itp.). Proszek gromadzi się w liniach węzłowych, a zostaje „zdmuchnięty” 
w miejscach strzałek, gdzie drgania są największe. Rozkład linii węzłowych tworzy tak 
zwane figury Chladni’ego  pokazane na rysunku 1.6. Instrumenty, w których wykorzystuje 
się drgania całego instrumentu lub jego części - membrany, nazywamy instrumentami 
perkusyjnymi.  
  
 
1.3. Fale na powierzchni wody  
 

Fale widzimy najczęściej na powierzchni wody. W celu zrozumienia mechanizmu 
falowania przypomnijmy sobie elementy wiedzy o budowie cieczy. Ciecz składa się z 
nieregularnie rozrzuconych molekuł, które wprawdzie przyciągają się wzajemnie, ale 
nieustannie zmieniają swe położenie i sąsiadów. Molekułę wewnątrz cieczy otaczają sąsiedzi 
ze wszystkich stron i siła wypadkowa jest równa zero. Molekuły tworzące powierzchnię 
cieczy mają sąsiadów tylko pod jej powierzchnią, więc działają na nią tylko siły skierowane 
do wnętrza cieczy zaznaczone cienkimi strzałkami na rysunku 1.7. Każdą z tych sił można 
rozłożyć na składowe: prostopadłą do powierzchni, skierowaną w głąb cieczy, oraz poziomą  
Fp działającą wzdłuż powierzchni. Składowe poziome sumują się dzięki czemu zwiększa się 
wzajemne przyciąganie cząstek tworzących powierzchnię. Tworzą one napiętą i elastyczną 
błonę podobną do gumy. Po błonie tej mogą chodzić owady (nartniki). Zjawisko nazywamy 
napięciem powierzchniowym. To ono powoduje, że powierzchnia wody jest płaska, a kropla 
cieczy – okrągła. Fale na powierzchni wody stanowią zakłócenie jej płaskości, a siły napięcia 
powierzchniowego prowadzą do ich zaniku. 

 
 

                  
 
Rys. 1.7. Mechanizm powstawania napięcia powierzchniowego. Jest ono równe sumie 
składowych sił przyciągania sąsiadujących molekuł działających stycznie do powierzchni. Na 
prawo nartnik chodzący po błonie wytworzonej przez napięcie powierzchniowe porywające 
powierzchnię wody. 
 

Regularne fale płaskie rzadko oglądamy w naturze. Można je zobaczyć tylko w 
wyjątkowych sytuacjach na przykład na niewielkich stawach w czasie powiewu łagodnego 
wiatru (rys.1.8.b). W fali płaskiej linia łącząca punkty najwyżej położone nazywa się 
grzbietem fali, a doliną - linia łącząca punkty najniżej położone. Rysunek 1.8a przedstawia 
powiększenie przekroju fali w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni wody i grzbietów 
fali, a równoległej do kierunku jej rozchodzenia się.  

 Fp F1p 
 

F1p 

Fn 

F2 

F1 

F2p 

Fpow = Fp + Fp1 + Fp2 
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Rys. 1.8  a).  Przekrój prostopadły fali na wodzie;   λ. – długość fali,  A - amplituda.    
b) Fotografia płaskiej wzbudzonej lekkim powiewem na powierzchni stawu  (fot. Anna 
Pempera). 
                                        

Postarajmy się zapamiętać najważniejsze parametry fali, ich oznaczenia i związki 
między nimi.  

• Czas, który upływa między przejściem kolejnych dwóch grzbietów lub dolin nazywa 
się okresem fali i jest oznaczony literą  T.   

• Odwrotność okresu: 1/T  nazywa się częstością  f :  f =1/T.  Częstość oznacza liczbę 
fal (grzbietów, lub dolin), która mija palik w jednej sekundzie.  

• Prędkość przemieszczania się  v,  jak każda prędkość, jest równa ilorazowi przebytej 
drogi  s   do czasu  t:  v = s/t,  lub, gdy na drogę s przyjmiemy długości fali  λ,  którą 
fala przebywa w czasie równym okresowi  T, wtedy:  v = λ/T .  (Jeżeli przypomnimy 
sobie, że odwrotność okresu jest równa częstości to prędkość fali wyraża się wzorem  
ν = λ f,  czyli jest iloczynem długości fali i częstości). 

• Odległość pionowa między grzbietem i doliną, nazywana umownie wysokością fali, 
jest równa dwukrotnej wartości amplitudy 2A.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

          b         
 

a  
             b 

Rys. 1.9.  Tworzenie się fali 
kolistej. 

a)  symulacja etapów 
 rozchodzenia się fali. 
b) Fala wytwarzana w warunkach 

sztucznych (fot. Marek Nowak). 

a 

λ 

λ 

λ 

2A 

Grzbiety  fal 

Doliny  fal 
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 Fala kolista powstaje, gdy na niezakłóconą, gładką powierzchnię spuszczamy mały 
kamyk, kroplę wody lub wprowadzamy w rytmiczne drgania częściowo zanurzony w wodzie 
spławik wędki. Źródłem fali jest miejsce upadku kropli, lub spławik. Nazwa pochodzi stąd, że 
w każdej chwili grzbiety i doliny tworzą koła z środkiem w źródle fali (rys. 1.9). Fale-koła 
rozprzestrzeniają się we wszystkich kierunkach a ich wysokość maleje wraz z odległością od 
źródła, tak że w dużych odległościach od źródła fale są już niezauważalnie małe.  
  
  
 
 
1.4. Ruch drobin falującej wody 
 

Grzbiety fal wywołanych wiatrem przemieszczają się w kierunku wiatru. Nasuwa się  
pytanie: dlaczego cała woda nie płynie z wiatrem? Tajemnicę tę wyjaśnia rysunek 1.10, na 
którym pokazano kolejne etapy ruchu wybranej molekuły (lub małego przedmiotu 
pływającego po powierzchni wody) względem nieruchomego palika wbitego w dno zbiornika 
wody.  Dokładna obserwacja zachowania takiego pływającego przedmiotu dowodzi, że 
zatacza on koło. Podobnie po kołach poruszają się drobiny tworzące powierzchnię wody. 
Zatem ostatecznie żadna z drobin biorących udział w przemieszczaniu fali nie zostaje 
wprawiona w ruch w kierunku wiatru, lecz tylko w ruch kołowy. Dla drobin z powierzchni 
jest to koło o średnicy równej wysokości fali2 (podwójnej amplitudzie).  

Gdy fala dopływa do brzegu głębokość wody maleje. Kiedy woda jest płytsza od 
średnicy koła zataczanego przez drobiny występuje zjawisko załamania fali. Ruch drobin w 
dolinach fal zachodzący w kierunku przeciwnym do ruchu fali, jest początkowo hamowany, a 
w miarę malenia głębokości zatrzymywany. Nie są hamowane drobiny tworzące grzbiety fal 
wskutek czego fala się deformuje. Zbocze odwietrznej strony fali jest coraz bardziej strome, 
w końcu tworzy nawis, spada w dół jak w wodospadzie i spieniona woda toczy się w kierunku 
lądu  zalewając brzeg plaży znajdujący się powyżej poziomu powierzchni wody nieruchomej.  
 
 
1.5. Dyfrakcja czyli ugięcie fal 

 
Z doświadczenia wiemy, że kulka tocząca się po płaskim, gładkim i poziomym 

podłożu porusza się po linii prostej. Wyobraźmy sobie następujący eksperyment. Na płaskiej 
obramowanej płycie ustawiamy przegrodę z szerokim otworem i rząd kulek w położeniu 
wyjściowym jak na rysunku 1.11a. Przeszkoda i ścianka przeciwległa do położenia 
wyjściowego kulek jest pokryta materiałem, który zatrzymuje kulki nie pozwalając na 
odbicie. Teraz uniesiemy nieco w górę ten koniec płyty, na którym ustawione są kulki (dolny 
na rys. 1.11). Kulki mogą toczyć się zgodnie z pochyleniem podłoża, czyli tylko po liniach 
prostych prostopadłych do przeszkody. Wynik eksperymentu pokazano na rysunku 1.11b. 
Kulki, które trafiły w przeszkodę zatrzymują się na niej, a te które przetoczyły się przez otwór  
zatrzymały się na przeciwległej ściance. Zauważmy, że te ostatnie odwzorowują rzut otworu 
w przeszkodzie. Żadna z nich nie padła w obszar „cienia” utworzonego przez przeszkodę.  
 

                                                 
2 Faktycznie masy wody przesuwają się nieco w kierunku wiatru. Przy wietrze wiejącym od morza jego 

poziom wzrasta, a  przy wietrze od strony lądu – maleje. Ruch masy wody i związane z tym zmiany poziomu są 
spowodowane lepkością wody. 
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Rys. 1.10.  Kolejne kadry ruchu po kole małego przedmiotu pływającego  na powierzchni 
wody w czasie przemieszczania się fali. 
 
 
 

 

Poziom wody 
nieruchomej 

Kierunek przemieszczania się fal 

Zmiany 
w 

czasie 

Palik – tło pozwalające 
obserwacji ruch drobiny 
względem nieruchomego dna 

Koło po którym 
obraca się drobina 
wody 

Powierzchnia fali 
przemieszczająca 
się w czasie w lewo 
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Rys. 1.11.  Toczenie się kulek przez otwór w przeszkodzie 
 

 
 

Rys. 1.12. Dyfrakcja fali na brzegach szerokiej szczeliny.  Fala przechodząca przez szeroką 
szczelinę uginająca się na krawędziach szczeliny (fot. Marek Nowak). 

 
W jaki sposób w podobnej sytuacji zachowuje się fala na wodzie pokazuje 

eksperyment zilustrowany rysunkiem 1.12. W falownicy, czyli płaskim naczyniu o 
przezroczystym dnie, ustawiamy przeszkodę z szerokim otworem. W dolnej  części falownicy 
wzbudzamy falę płaską o grzbietach równoległych do przeszkody. W części górnej falownicy 
zauważymy, że fala płaska nie tworzy wiązki o szerokości przeszkody, jak w przypadku 
kulek, lecz rozszerza się na boki ugina się i wnika w obszar przesłonięty przeszkodą (obszar 
„cienia” dla kulek). Zauważmy, że: 

 
Zjawisko ugięcia, czyli dyfrakcji na krawędziach przeszkody występujące tylko w 
przypadku fal, a nie występuje w przypadku poruszających się obiektów (kulek). 

 
Omówione powyżej doświadczenie możemy wykonać po zmniejszeniu szerokości 

otworu do kilku centymetrów (rys. 1.13). Po wzbudzeniu fali w dolnej części falownicy, w 
drugiej (górnej) części powstaje fala kolista (a właściwie półkolista), z środkiem koła w 
miejscu otworu w przeszkodzie.  
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Dyfrakcja jest zjawiskiem typowym dla fal.  
Jest jednym z dowodów falowej natury obiektów podlegających dyfrakcji. 

 
 

   
 
Rys. 1.13. Fala półkolista rozchodzącej się z pojedynczego otworu (Zasada Christiaana 
Huygensa: każdy punkt do którego dociera czoło fali staje się źródłem nowej fali kolistej). 

 
 
 
1.6. Interferencja czyli nakładanie się fal 

 
Z Interferencją  (nakładaniem się)  fal mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy przez 

jakiś obszar przebiegają i nakładają się przynajmniej dwie niezależne fale. Wychylenia 
nakładających się fal sumują się w miejscu, gdzie spotkają się grzbiety fal, wychylenie 
wypadkowe jest równe sumie wychyleń fal składowych. Tam, gdzie spotkają się doliny 
powstaje dolina o głębokości równej sumie nakładających się dolin fal składowych. W 
miejscu, gdzie spotkają się grzbiet z doliną, wypadkowe wychylenie też jest sumą 
algebraiczną wysokości nakładających się fal. Dla fal o równej wysokości jest równe zero. 
 

 
 
Rys. 1.14. Interferencja fal płaskich rozchodzących się w kierunkach wzajemnie 
prostopadłych. Fotografia przedstawia chwilowy obraz i nie daje wyobrażenia o dynamice 
ruchu (fot. Marek Nowak). 
 

Ciekawy jest wynik interferencji dwóch fal płaskich pokazany na rysunku 1.14.  W 
falownicy trzeba wytworzyć dwie krzyżujące się fale płaskie, które rozchodzą się w 
„korytarzach” o ograniczonej szerokości. "Trasa" ich rozchodzenia się przypomina 
skrzyżowanie dróg. Na przecięciu tych wiązek zachodzi interferencja. Obraz interferencji jest 
skomplikowany i bardzo szybko zmienia się w czasie. Ale zauważmy że po opuszczeniu 
obszaru nakładania się każda z fal rozchodzi się dalej w taki sposób, jak gdyby w ogóle nie 
doznawała po drodze interferencji. Drobiny wody w obszarze interferencji musiały 
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wykonywać bardzo skomplikowane ruchy, wynikające z nałożenia ruchu po dwóch 
wzajemnie prostopadłych kołach (por. rys. 1.9), a mimo takiej komplikacji bezbłędnie 
przeniosły każdą z fal składowych przez ten obszar.  

Obraz powierzchni wody jest bardziej skomplikowany, gdy nakłada się więcej fal. 
Takie sytuacje występują w przypadku fal morskich. Na rysunku tytułowym pokazano 
fotografię fali morskiej poruszającej się w kierunku plaży. Można na nim dostrzec kilka 
nakładających się fal o dużej długości i wysokości, a sama powierzchnia tej skomplikowanej 
powierzchni wody jest pokryta jeszcze dodatkowymi falami o małej długości (zmarszczkami). 
 Na morzu w miejscach odległych od brzegów silne sztormy, np. cyklony tropikalne, 
mogą wytwarzać fale bardzo wysokie. przekraczające 12m. Mają one kształty regularne, a ich 
zachowanie jest przewidywalne. Ale niekiedy na oceanach pojawiają się pojedyncze fale 
wyjątkowej wysokości rzędu 30m, czyli blisko trzykrotnie wyższe od fal sztormowych, 
zwane falami fenomenalnymi, potwornymi lub dzikimi.  Fala fenomenalna jest niezwykle 
stroma i  poprzedza ją głęboka bruzda, co stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo dla żeglugi 
czy platform wydobywczych. Na rysunku 1.15 pokazano przykładowy przebieg jednej z 
takich fal zarejestrowano ją na platformie wydobywczej Draupner. Jak widać, fala 
fenomenalna "przemknęła" w ciągu zaledwie 10 sekund i wyrządziła poważne szkody [6].  
 
   

 
 

Rys. 1.15. Przebieg fali fenomenalnej na platformie wydobywczej Draupner zarejestrowany w 
dniu 1.01.1995.  Wykres przedstawia zależność wysokości wzniesienia powierzchni wody w 
metrach od czasu mierzonego sekundach. 
 
 W ostatnich latach wykonano obserwacje satelitarne fal fenomenalnych. Tylko w 
ciągu trzech tygodni obserwacji zarejestrowano 10 przypadków wystąpienia fal 
fenomenalnych o wysokości powyżej 25 m.  Statystyki podają, że w ciągu dwóch dekad na 
morzach i oceanach świata zaginęło około 200 dużych statków. Prawdopodobna przyczyna to 
ekstremalne warunki hydrometeorologiczne, do których zalicza się fale fenomenalne. 
Dotychczasowe obserwacje sugerują, że fale fenomenalne zwykle pojawiają się w rejonie 
silnego strumienia prądu wodnego o przeciwnym kierunku do kierunku ruchu wysokiej fali, 
lub w miejscach, w których powstaje wiele odbić od brzegów, wysp, czy też mielizn3.   
 

 

                                                 
3 W 1978 roku na północ od Azorów zniknął bez śladu kontenerowiec „München” z 28 

członkami załogi, najnowocześniejsza wtedy jednostka armatora Hapag-Lloyd. We wrześniu 
1980 roku frachtowiec „Derbyshire”, 295 metrów długości, 44 członków załogi, zniknął u 
wybrzeży Japonii, bez jednego nadania SOS. 15 lutego 1982 roku na leżącym przed Kanadą 
łowisku Grand Banks zatonęła cała platforma wiertnicza z 84-osobową obsługą [7].  
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1.7. Dyfrakcja i interferencja fal ugiętych na szczelinach 
 

Brzeg zbiornika wodnego lub przegroda umieszczona na drodze fali uniemożliwia 
dalszej jej rozprzestrzenianie. Jednak w przypadku, gdy w przegrodzie jest wąski otwór, to za 
przegrodą jest on źródłem nowej fali półkolistej jak to pokazano na rysunku 1.13. Szerokość 
otworu powinna być porównywalna z długością fali. Kiedy w przegrodzie znajdują się dwa 
otwory, a ich odległość wzajemna jest również porównywalna z długością fali obserwujemy 
charakterystyczny obraz interferencji fal półkolistych powstających za każdym z tych 
otworów, co pokazano na rysunku 1.16. Jest to bardzo ważne doświadczenie, bo jest modelem 
bardzo ważnego doświadczenia optycznego zwanego doświadczeniem Younga.  Jego 
zrozumienie jest warunkiem niezbędnym zrozumienie wielu zjawisk przyrodniczych.  
                 

Zwróćmy uwagę na wynik interferencji na górnej krawędzi rysunku 1.16a, która jest  
prostą równoległą do przeszkody dwoma szczelinami. Zrozumienie obserwowanych efektów 
pokazanych na fotografii rzeczywistego doświadczenia ułatwia nam model pokazany na 
rysunku 1.16b. Na pasku u góry tego modelu pokazano obrazowo obserwowany wynik 
nakładania obydwu fal. Kolorem białym oznaczono miejsca maksimów, czyli najwyższych 
fal, a niebieskim - miejsca minimów, a nawet całkowitego zaniku fali (w miejscu minimum 
powierzchnia wody jest nieruchoma). Dokładna obserwacja pozwala ustalić następujące 
reguły:  

 
• W miejscu, gdzie spotkają się dwa grzbiety fal, wychylenia zsumują się dając 

wychylenie wypadkowe równe sumie wychyleń obydwu fal składowych.  
• Tam, gdzie spotkają się dwie doliny powstaje odpowiednio większa dolina.  
• W miejscu, w którym spotka się grzbiet z doliną, wychylenie jest różnicą wysokości 

obydwu fal. W przypadku fal o równej wysokości jest równe zero. 
 
Największe maksimum nazywane maksimum zerowym leży na osi symetrii przechodzącej 
przez środek odległości między szczelinami. Zauważmy, że odległości dowolnego punktu tej 
prostej od obydwu szczelin są równe.   
 W miarę oddalania się w prawo lub w lewo od zerowego maksimum amplituda czyli 
wysokość fali wypadkowej maleje i spada do zera w "minimach", po czym znowu wzrasta 
osiągając lokalne maksima boczne, by w przy dalszym oddalaniu się znowu zmaleć do zera i 
rozpocząć wzrost. Kolejne maksima boczne nazywamy maksimami rzędu I, II, …. o numerze 
odpowiadającym kolejnemu numerowi liczonemu od maksimum zerowego. Na rysunku 1.16b 
widać wyraźnie tylko pierwsze dwa maksima boczne. Amplituda drgań w kolejnych 
maksimach bocznych maleje względem maksimum zerowego. 

Zwróćmy uwagę również na to, że maksima drgań występują wzdłuż całych linii 
łączących maksima z środkiem otworów. Podobnie linie łączące minima z środkiem szczelin 
są liniami węzłowymi, na których wychylenia są zerowe, czyli nie zachodzą drgania. Zatem 
mimo, że za szczelinami nie ma żadnych przeszkód, istnieją całe linie, na których 
powierzchnia wody nie faluje. Przy mniejszej odległości otworów powstaje więcej maksimów 
bocznych i maleją ich odległości. Podkreślmy: 

 
Występowanie interferencji dowodzi falowej natury obserwowanego obiektu lub 

zjawiska. 
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        b 
 
Rys 1.16. Doświadczenie Younga na wodzie rozkład maksimów (linie żółte) i minimów (linie 
czarne (b). Ponad rysunkiem 1.15b zamieszczono obraz rozkładu wysokości fali. Biel oznacza 
miejsca maksimów a stopień wysycenia barwą zmniejszanie się amplitudy.  Miejsca 
minimów są intensywnie niebieskie. (a) (fot. Marek Nowak).   
 

 
 

 Wspominaliśmy, że fale morskie są bardzo złożone i trudno zauważyć efekty dyfrakcji 
i interferencji. Dopiero zdjęcia satelitarne pozwalają dostrzec te efekty. Na fotografii 1.17 
wyraźnie widać, że „szczeliny” między wyspami są źródłem fali półkolistej, a w „cieniu” 
widać wyraźnie nakładanie się fal ugiętych docierających z dwóch stron wyspy.  
 
                                       
1.8. Modelowanie interferencji.  
  
 Modelem fali może być pasek płyty falistej stosowanej do krycia dachów. Ale model 
wykonany z płyty falistej jest bardzo duży i trudno dostępny. Natomiast powszechnie 

a b 

Rys. 1. 17. Zdjęcie satelitarne 
powierzchni morza u wybrzeży 
Norwegii, na którym wyraźnie widać 
dyfrakcję i interferencję fal  morskich 
ugiętych na przybrzeżnych wyspach [8]. 
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dostępny jest model papierowy, który można wykonać z tektury służącej jako opakowanie. 
Tektura składa się z trzech warstw papieru. Pomiędzy dwoma warstwami płaskimi jest 
warstwa papieru pofalowanego, który może być modelem fali. Wycinamy dwa paski kartonu 
długość rzędu kilkunastu centymetrów w taki sposób, by fale warstwy środkowej były 
prostopadłe do długości i nie były zniekształcone. Usuwamy warstwę płaską kartonu z jednej 
strony pasków odsłaniając warstwę falistą. Drugą warstwę płaską pozostawiamy, dzięki 
czemu warstwa pofalowana zachowuje swą pierwotną długość. Końcówki pasków 
przytwierdzamy gwoździkami do grubego kartonu lub styropianu w odstępie rzędu dwóch 
długości fali (rys.1.17). Te dwa gwoździe odpowiadają dwom otworom z których rozchodzi 
się fala. W miejscu zamocowania obydwie fale muszą mieć taką samą fazę n.p. maksimum. 

 
W położeniu odpowiadającym rysunkowi 1.18a wzdłuż linii symetrii fale „pasują do 

siebie”; dolina pokrywa się z doliną, a grzbiet z grzbietem co odpowiada wzmocnieniu 
zwanemu maksimum zerowym. Zauważmy, że dwusieczna kąta jaki tworzą paski dla 
maksimum zerowego pokrywa się z osią symetrii w doświadczeniu Younga. Odchylamy 
dolne końce pasków od płaszczyzny symetrii przesuwając w prawo lub w lewo punkt styku 
pasków. Wtedy dwusieczna przechodząca przez środek szczeliny i punkt styku pasków 
tworzy pewien kąt z osią symetrii. W miarę wzrostu tego kąta  skraca się długość jednego 
paska, a wydłuża drugiego i odpowiednio przesuwają się fale względem siebie (rys. 1.17b). 
Dla pewnych wartości kąta góra jednej fali pokrywa się dokładnie z doliną drugiej i dla tego 
kierunku występuje znoszenie się fal. Dla innych kątów obserwujemy wzmocnienie (rys. 
1.18b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   a       b 
Rys. 1.18.  a) Wykonanie modelu z tektury. Obydwie "fale" w punktach zamocowania muszą 
mieć taką samą fazę (n.p. minimum).  b) Dodawanie się wychyleń lub odejmowania zależnie 
od nachylenia kierunku  obserwacji względem prostopadłej do układu szczelin. Wzmacnianie 
zachodzi również w kierunku osi symetrii (rysunek a). Obraz fali pokazany u góry pozwala 
ocenić wzajemną odległość szczelin, czyli punktów zamocowania pasków.  

 
 
 

Punkt 
„0” Pinezki 

Warstwa 
falista 

Warstwa 
płaska 
kartonu 

Maksimum 

Fale się znoszą Wzmocnienie 
fale się sumują 

Wzmocnienie 

Osła-
bie-
nie 
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