
Лабораторна робота 3 

Тема уроку Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою 

сучасних цифрових засобів 

 Мета уроку: у процесі дослідницької діяльності закріпити знання про звукові коливання 

різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів, з’ясувати зв’язок 

між характеристиками звукової хвилі (амплітуда, частота) та гучністю й висотою тону 

звуку  

Обладнання: персональний комп’ютер, джерело звуку   (аудіо файл з записом звуку 

камертону), лінійка, цифрова лабораторія Ейнштейн, програмне забезпечення, датчик 

рівня звуку. 

 

 
 

Студенти повинні  вміти з’ясовувати зв’язок між характеристиками звукової хвилі 

(амплітуда, частота) та гучністю й висотою тону звуку. 

Навчальні матеріали: https://www.youtube.com/watch?v=1TymMXlkWUY  

  

                           
 

Джерелом звуку є тіло, що коливається з частотою від 16 до 20 000 Гц. Таке тіло створює 

в навколишньому середовищі механічні хвилі, які можуть поширюватися завдяки 

пружним властивостям середовища. Коли вони досягають вуха людини, то спричиняють 

виникнення вимушених коливань барабанної перепонки і людина чує звук. 

 Звуки поділяють на музичні тони і шуми. Музичним тоном називають звук певної 

частоти. Шум – це сукупність неперіодичних звуків різної інтенсивності і частоти. 

 Музичні тони характеризуються гучністю і висотою. 

 Гучність звуку залежить від амплітуди коливань у звуковій хвилі, тобто 

визначається її інтенсивністю (потужністю). Гучність звуку – це його суб’єктивна  

(психофізіологічна) характеристика, а інтенсивність - об’єктивна (фізична, або 

енергетична). Одиниця рівня гучності звук – 1 Бел. На практиці  користуються дрібнішою 

одиницею – 1 децибел (дБ).  

https://www.youtube.com/watch?v=1TymMXlkWUY


1 дБ = 0,1 Б. Це найменша зміна гучності, яку може сприймати людина. Гучність звуку 

шелесту листя – 10 дБ, шепіт – 20 дБ, вуличного шуму – 70 дБ. Рівень гучності, 

небезпечний для людини, становить 180 дБ. 

 Інтенсивність звуку від джерела I  спадає за законом: 
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I  , де 0I - інтенсивність звуку джерела,  

R – відстань від джерела до місця розташування датчика звуку.  

Так як ми будемо виконувати виміри в кабінеті, то датчик звуку фіксуватиме результуючу 

гучність звуку від джерела та звуків, відбитих від стін кабінету та меблів у ньому.  

 

Хід дослідження: 
 

 
 

1. Приєднати до персонального комп’ютера реєстратор даних, а до нього – датчик 

рівня звуку. 

2. Запустити програмне забезпечення цифрового комплексу. 

3. Налаштувати  програмне забезпечення на такі параметри: 

- режим роботи – автоматичний; 

- кількість замірів – 25 000; 

- частота замірів – 10 000 разів за секунду. 

4. Виміряти звуковий фон в кабінеті фізики і занести його значення до таблиці. 

5. Змінюючи відстань від датчика рівня звуку до джерела звуку, вимірювати гучність 

звуку через 20 см. Дослід повторити 5 разів. 

6. Результати вимірювань занести до таблиці. 

7. Розрахувати гучність звуку для кожного досліду, враховуючи звуковий фон в 

кабінеті. Для цього від виміряного значення гучності відняти значення звукового 

фону в кабінеті. 

8. Результати обчислень занести до таблиці. 
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9. Побудувати графік залежності гучності звуку від відстані.                                           

10. Зробити висновок. 

Контрольні запитання 

Що називають звуком? 

Від чого залежить швидкість поширення звуку 

Якими співвідношеннями пов’язані частота коливань і швидкість поширення звуку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


