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Obr. 1-8 

Úlohy 

1. Vysvetlite rozdiel medzi rýchlosťou vlny na obr. 1-5. a rýchlosťou pohybu 
jedného bodu na modeli lana. 

2. Merania ukázali, že vlne s frekvenciou 1 900 Hz v istom prostredí odpovedá 
vlnová dĺžka 18 cm. Určte rýchlosť vlny tejto vlny. 

3. Rybár pozoruje, že vrchy vlnenia prechádzajú okolo jeho ukotveného člnka 
každých 5,0 s. Vzdialenosť medzi susednými vrchmi odhadol na 12 m. Akou 
rýchlosťou sa tieto vlny pohybujú? 

4. Kúsok polystyrénu leží na hladine vody, ktorou sa šíri vlna rýchlosťou  
0,20 m · s-1. Vlna má vlnovú dĺžku 15 cm a amplitúdu 5,0 cm.  

 a) Napíšte rovnicu tejto vlny. 
 b) Napíšte rovnicu závislosti polohy od času pre kmitanie polystyrénu. 
 c) Určte maximálnu rýchlosť pohybu polystyrénu. 

1.5  Vlnenie v rovine a v priestore 

Pri dvojrozmerných, alebo trojrozmerných vlnách (vlny na vodnej 
hladine, zvukové vlny) používame pojmy vlnoplocha a lúč (obr. 1-9).  

Obr. 1-9 

zhustenie   zriedenie 
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Vlnoplocha je množina bodov, ktoré kmitajú s rovnakou fázou. Pri 
grafickom znázorňovaní najčastejšie zakresľujeme tie vlnoplochy, pri 
ktorých je okamžitá výchylka maximálna kladná. 

Lúč je orientovaná čiara, ktorá udáva smer šírenia vlnenia. Lúč je  
v každom bode kolmý na vlnoplochu. 

Úloha 

V prostredí, ktoré je homogénne (ktorého vlastnosti sú vo všetkých jeho 
častiach rovnaké) a zároveň izotrópne (ktorého vlastnosti, napríklad rýchlosť 
šírenia vlnenia, sú vo všetkých smeroch rovnaké), sú vlnoplochy vlnenia od 
bodového zdroja sústredné kružnice. Vysvetlite túto skutočnosť. 

Úloha 

Na obr. 1-10 je naznačených niekoľko navzájom rovnobežných vlnoplôch. 
Porovnajte vzájomnú vzdialenosť susedných vlnoplôch s vlnovou dĺžkou. 
Nakreslite obrázok do zošita a dokreslite niekoľko zodpovedajúcich lúčov. 

 Obr. 1-10 

Niekedy stojíme pred úlohou určiť tvar vlnoplochy v istom okamihu, 
ak poznáme tvar vlnoplochy v predchádzajúcom okamihu. Pri riešení 
tejto úlohy nám pomôže ak si uvedomíme nasledujúcu skutočnosť. Každý 
bod prostredia, ktorým sa šíri vlna, je vlastne kmitajúci bod. Možno ho 
teda považovať za zdroj, z ktorého sa šíri vlnenie – takéto vlnenie nazý-
vame elementárne a prislúchajúce vlnoplochy nazývame elementárne 
vlnoplochy. Tieto vzájomne interagujú a vzniká výsledné vlnenie. 
Vlnoplocha výsledného vlnenia zvonku obaľuje všetky elementárne 
vlnoplochy. Tento poznatok vyslovil v roku 1678 holandský fyzik  
Christian Huygens a nazývame ho Huygensov princíp. 

Každý bod vlnoplochy, do ktorého sa dostalo vlnenie, v istom okamihu 
môžeme pokladať za zdroj elementárneho vlnenia, ktoré sa z neho šíri  
v elementárnych vlnoplochách. Vlnoplocha v nasledujúcom časovom 
okamihu je vonkajšia obalová plocha všetkých elementárnych vlnoplôch. 


