
Czym są dźwięki?

Dźwięki można zdefiniować jako złożone fale akustyczne, czyli takie które powstają na skutek 
nakładania się na siebie dwóch lub więcej 
częstotliwości, która jest zawsze wielokrotnością 

Przykład dwóch fal akustycznych o
częstotliwości 100 i 500 Hz.

Skąd się biorą fale akustyczne/dźwiękowe?

Źródłem fal dźwiękowych jest akustyczne zakłócenie (może nim być np. uderzenie książki o podłogę, 
szarpnięcie strun gitary), które powoduje rozrzedzanie i zagęszczanie cząsteczek ośrodka (powietrza, 
wody) i powstanie drgań akustycznych
(wszystkie ciała gazowe, ciekłe i stałe, charakteryzujące się bezwładnością i sprężystością, np. 
wodór, rtęć, aluminium).

Czym różnią się od siebie fale dźwiękowe

Każda fala dźwiękowa posiada specyficzną 

Częstotliwość odnosi się do odległości między kolejnymi maksymalnymi wychyleniami w przebiegu 
fali dźwiękowej (między punktami A na wykresie poniżej)
Jednostką pomiaru częstotliwości jest liczba cykli na sekundę (cps)
równowagi (B) do punktu maksymalnego pozytywnego wychylenia (A), dalej do położenia 
równowagi (B) i punktu maksymalnego negatywnego
równowagi (B). Dźwięk o F0 = 100 Hz posiada 100 cykli

Dźwięki można zdefiniować jako złożone fale akustyczne, czyli takie które powstają na skutek 
nakładania się na siebie dwóch lub więcej prostych fal akustycznych (dźwiękowych) o różnej 
częstotliwości, która jest zawsze wielokrotnością częstotliwości podstawowej (określanej mianem F0).

Przykład fali złożonej o falach składowych o 
częstotliwości 100 i 500 Hz.

Skąd się biorą fale akustyczne/dźwiękowe?

Źródłem fal dźwiękowych jest akustyczne zakłócenie (może nim być np. uderzenie książki o podłogę, 
które powoduje rozrzedzanie i zagęszczanie cząsteczek ośrodka (powietrza, 

wody) i powstanie drgań akustycznych przenoszonych przez cząsteczki powietrza lub innego ośrodka 
wszystkie ciała gazowe, ciekłe i stałe, charakteryzujące się bezwładnością i sprężystością, np. 

różnią się od siebie fale dźwiękowe?

Każda fala dźwiękowa posiada specyficzną częstotliwość i amplitudę.

odnosi się do odległości między kolejnymi maksymalnymi wychyleniami w przebiegu 
(między punktami A na wykresie poniżej).

jest liczba cykli na sekundę (cps). Jeden cykl to ruch fali z położenia 
równowagi (B) do punktu maksymalnego pozytywnego wychylenia (A), dalej do położenia 
równowagi (B) i punktu maksymalnego negatywnego wychylenia (C) i z powrotem do położenia 
równowagi (B). Dźwięk o F0 = 100 Hz posiada 100 cykli na sekundę.

Dźwięki można zdefiniować jako złożone fale akustyczne, czyli takie które powstają na skutek 
fal akustycznych (dźwiękowych) o różnej 

częstotliwości podstawowej (określanej mianem F0).

Przykład fali złożonej o falach składowych o 

Źródłem fal dźwiękowych jest akustyczne zakłócenie (może nim być np. uderzenie książki o podłogę, 
które powoduje rozrzedzanie i zagęszczanie cząsteczek ośrodka (powietrza, 

cząsteczki powietrza lub innego ośrodka 
wszystkie ciała gazowe, ciekłe i stałe, charakteryzujące się bezwładnością i sprężystością, np. woda, 

odnosi się do odległości między kolejnymi maksymalnymi wychyleniami w przebiegu 

cykl to ruch fali z położenia 
równowagi (B) do punktu maksymalnego pozytywnego wychylenia (A), dalej do położenia 

wychylenia (C) i z powrotem do położenia 



Częstotliwość podstawowa jest to częstotliwość z jaką drgają struny głosowe. Kształtuje się ona 
zwykle w przedziale 65-220 Hz w głosach męskich, 120-300 Hz w głosach żeńskich i 200-500 Hz u 
dzieci.

Amplituda odnosi się do odległości między punktem maksymalnego pozytywnego i negatywnego 
wychylenia fali (A-C).

Jakie są ograniczenia ludzkiego słuchu (czy jesteśmy w stanie usłyszeć wszystko)?

Ludzkie ucho „wyłapuje” dźwięki o częstotliwości między 20 a 20000 Hz. Istnieją jeszcze 
infradźwięki (< 20 Hz), ultradźwięki (> 20000 Hz) i hiperdźwięki (> 1010 Hz).

W jaki sposób powstaje mowa?

W ujęciu akustycznej teorii Fanta (1960) produkcja mowy jest procesem dwuetapowym: pierwszy 
etap polega na generowaniu źródła dźwięku, a drugi na filtracyjnym działaniu kanału głosowego, 
który modyfikuje cechy i strukturę źródła. Źródłem głosu jest akustyczne zakłócenie nałożone na 
strumień wydychanego powietrza. 

Źródło może mieć strukturę:
a) dźwiękową i składać się z drgań okresowych ( o wychyleniu, prędkości i przyspieszeniu 

powtarzających się w regularnych odstępach czasu): samogłoski, spółgłoska drżąca /r/, 
spółgłoski nosowe, boczne, półsamogłoski, segment zwarcia dźwięcznych spółgłosek zwarto-
wybuchowych i zwarto-szczelinowych

b) szumową i składać się z drgań nieokresowych (wychylenie, prędkość i przyspieszenie mają 
wartości „przypadkowe”): bezdźwięczne spółgłoski zwarto-wybuchowe, zwarto-szczelinowe i 
szczelinowe

czas

amplituda
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amplituda



c) dźwiękowo-szumową – drgania nieokresowe nakładają się na drgania okresowe: dźwięczne 
spółgłoski szczelinowe, segment następujący po zwarciu w wymowie dźwięcznych spółgłosek 
zwarto-wybuchowych i zwarto-szczelinowych

Czym różnią się od siebie dźwięki?

Dwa dźwięki o tym samym czasie trwania mogą różnić się pod względem: wysokości tonu, głośności i 
barwy.

Wysokość tonu odnosi się do subiektywnego wrażenia wysokości dźwięku (tak, jak jest on odbierany 
przez człowieka). O wysokość tonu decyduje częstotliwość drgania. Dwa dźwięki o różnej 
częstotliwości mogą być postrzegane jako dźwięki o tej samej wysokości tonu. 

Głośność jest związana z amplitudą w ten sam sposób co wysokość tonu z częstotliwością. Im wyższa 
amplituda, tym bardziej dźwięk jest postrzegane jako głośniejszy.
Amplituda (a więc i głośność dźwięku) zależy od wydajności ośrodka, w którym rozchodzą się 
drgania (niektóre materiały, np. drewno, są bardziej wydajne w przewodzeniu dźwięków niż 
powietrze) i odległości od niego - wrażenie głośności maleje wraz ze wzrostem odległości. 

Barwa 
Różnice w barwie wynikają z różnic w kształcie i wielkości ośrodka, oraz jego właściwości 
fizycznych (ciało stałe, ciekłe, gazowe). Np. w odniesieniu do dźwięków mowy, głoska /a/ 
wypowiedziana przez dwóch mówców nie będzie identyczna, nawet jeśli będzie miała tę samą 
długość, wysokość tonu i głośność, gdyż różnice w wielkości, budowie i masie narządów aparatu 
głosowego spowodują różnice w barwie. W podobny sposób, słuchacz odróżni dwa dźwięki o tej 
samej wysokości i głośności, ale zagrane na dwóch różnych instrumentach. Dzieje się tak dlatego, że 
cechy ośrodka wpływają na wzmacnianie lub wytłumianie częstotliwości składowych dźwięku.

Wizualizacja mowy

Oscylogram (waveform) obrazuje zmiany amplitudy dźwięku (na osi x) w czasie (oś y). 
Na podstawie  oscylogramu można określić: amplitudę, wysokość tonu oraz źródło dźwięku. 

Oscylogram wypowiedzi: Ostatnie przygody Korowiowa i Behemota.

czas

amplituda



Spektrogram obrazuje zmiany w dziedzinie częstotliwości (oś x) na przestrzeni czasu (oś y). W 
miejscu głosek dźwięcznych wyraźnie widać pionowe paski, które odpowiadają drganiom strun 
głosowych.
W dziedzinie częstotliwości widać też wyraźnie, że obraz nie jest jednorodny, lecz w niektórych 
miejscach jest jaśniejszy, w innych ciemniejszy. Wynika to z tego, że w wyniku filtracyjnego działania 
układu artykulacyjnego (zmian w jego kształcie), niektóre częstotliwości składowe dźwięku zostają 
wzmocnione, a inne osłabione. Częstotliwości wzmocnione, widoczne jako czarne pasy, nazywamy 
formantami. Mają one swoje wysokości (frequencies) i zakresy (bandwidths), np. w analizie 
samogłosek kluczowe są wysokości formantu pierwszego (F1) i drugiego (F2), które związane są 
kolejno z położeniem języka w płaszczyźnie poziomej (samogłoski niskie vs. wysokie) i pionowej 
(samogłoski przednie vs. tylne).
Na podstawie spektrogramu można określić wysokość dźwięku, sposób artykulacji oraz w mniejszym 
stopniu miejsce artykulacji.

Spektrogram wypowiedzi: Ostatnie przygody Korowiowa i Behemota.


