
 15

šíriť iba v pružných prostrediach, teda v takých, kde existujú väzbové 
sily medzi časticami prostredia. Kmitanie jednej častice sa väzbovými 
silami prenáša na vedľajšie častice. 

Obr. 1-2   
Šírenie sa „kopčeka“ na lane 

Na obr. 1-3 máme model lana. Je na ňom znázornených niekoľko bo-
dov, väzby medzi nimi sú znázornené pružinami. Na obr. 1-3b sú všetky 
body v rovnovážnych polohách, lano je v pokoji. Na obr. 1-3a sa lanom 
šíri vrch. Smer šírenia vlny je znázornený šípkou, zľava doprava. Uve-
domte si, ktoré z bodov sú v pokoji a ktoré sa pohybujú. Aký je smer 
pohybu týchto bodov? Šírila by sa našim modelom energia aj keby sme 
niektorú z pružín odstránili? 

Obr. 1-3  

1.2  Postupné mechanické vlnenie 

Zdrojom vlnenia je teda kmitanie, a je to zároveň kmitanie, čo sa šíri 
prostredím a vytvára vlnenie. Ak zdroj kmitá harmonicky (časová závis-
losť je sínusoida s určitou frekvenciou) a prostredie je dokonale pružné, 
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aj vzniknuté vlnenie je harmonické. Ak sa na takéto vlnenie pozrieme 
v ľubovoľnom okamihu (obr. 1-4, napr. ak takéto vlnenie odfotíme), 
vlnenie má tvar sínusoidy. Na druhej strane, ak sa pozrieme na pohyb 
jedného bodu, grafom závislosti výchylky z rovnovážnej polohy od času 
je tiež sínusoida.  

Obr. 1-4 

Pri opise vlny používame niekoľko nových fyzikálnych veličín: 
Amplitúda Y je najväčšia výchylka z rovnovážnej polohy. 
Vlnová dĺžka λ je vzdialenosť medzi dvoma susednými bodmi s maxi-

málnou kladnou výchylkou z rovnovážnej polohy. 
Frekvencia f je počet kmitov bodu prostredia za jednotku času. 
Perióda T je čas jedného kmitu bodu prostredia. Uvedomme si, že 

platí: 
T

f 1
= . 

Rýchlosť vlnenia v je rýchlosť, ktorou sa pohybuje maximálna kladná 
výchylka. Musíme rozlišovať medzi rýchlosťou vlny a rýchlosťou bodu 
prostredia. Na obr. 1-2 sa vlna pohybuje doprava v smere lana, zatiaľ čo 
body prostredia sa pohybujú kolmo naň.  

Vlna prejde vzdialenosť jednej vlnovej dĺžky za jednu periódu, teda  

 λ = v · T (1) 

Napríklad vlna šíriaca sa rýchlosťou 2 m · s−1 s periódou 5 s má vlnovú 
dĺžku 10 m. 

Rýchlosť vlny závisí od vlastností prostredia, v ktorom sa šíri. Naprí-
klad rýchlosť vlny na napnutom špagáte (drôte) závisí od napnutia 
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špagátu a od dĺžkovej hustoty (hmotnosti pripadajúcej na jeden meter) 
špagátu.  

Príklad 
Koncom dlhej napnutej hadice kmitáme s frekvenciou 7,0 Hz, tým 

vytvoríme vlnenie s vlnovou dĺžkou 1,2 m. Určte rýchlosť šírenia tohto 
vlnenia. Poznámka: 1 Hz = s−1. 

Riešenie 
Podľa vzťahu (1) platí v = λ f = 8,4 m · s−1. 

1.3  Rovnica postupného vlnenia 

Závislosť polohy telesa kmitajúceho okolo rovnovážnej polohy možno 
opísať rovnicou y = sin ωt. Pokúsme sa nájsť podobnú rovnicu pre 
vlnenie. Dá sa očakávať, že výchylka z rovnovážnej polohy bude 
závisieť nielen od času, ale aj od vzdialenosti rovnovážnej polohy 
určitého bodu prostredia od zdroja.  

Nech zdroj (x = 0) kmitá podľa rovnice y = sin ωt. Ľubovoľne zvolený 
bod B (obr. 1-5) nech je vo vzdialenosti x v smere šírenia vlnenia. Označme 
písmenom τ  čas, za ktorý sa vlnenie dostane zo zdroja do bodu B. Mô-
žeme povedať, že bod B kmitá takisto, ako kmital zdroj v čase o τ  skôr. 
Rovnica kmitania tohto bodu teda bude taká istá, ako rovnica kmitania 
zdroja až na to, že fáza kmitania tohto bodu bude posunutá o ωτ. Teda 

 y(x, t) = Y sin ω(t − τ) 
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Táto rovnica opisuje kmitanie ľubovoľného bodu B, do ktorého sa 
dostala vlna zo zdroja. Nazýva sa rovnica postupného vlnenia. Vidíme, 
že ak zdroj kmitá harmonicky, aj ľubovoľný (každý) iný bod prostredia 


