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1.6  Odraz a lom vlnenia 

Odraz vlnenia 

Keď vlna narazí na prekážku alebo príde na koniec prostredia, v kto-
rom sa šíri, vždy sa aspoň čiastočne odrazí. Iste ste už videli odraz vlny 
na vodnej hladine od okraja bazénu a počuli ste po výkriku v horách 
ozvenu. 

Odraz vrchu šíriaceho sa na lane je znázornený na obr. 1-11. Ak je 
koniec pevný, po odraze sa vracia ako dol, teda je prevrátený. Ak je 
koniec voľný, pri odraze sa neprevracia. 

Obr. 1-11 

Ako sa odráža rovinná vlnoplocha od rozhrania, ktoré má tvar roviny, 
je všeobecne známe. Takýto odraz máme znázornený na obr. 1-12.  

Obr. 1-12 

Dopadajúce vlnenie je znázornené vlnoplochami a jedným lúčom. 
Bod, v ktorom sa dopadajúci lúč stretáva s rozhraním sa nazýva bod 
dopadu (pre daný lúč). Kolmica zostrojená na rozhranie v tomto bode 
sa nazýva kolmica dopadu. Uhol zovretý dopadajúcim lúčom a kol-
micou dopadu nazývame uhol dopadu.  
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Pre odrazený lúč platí zákon odrazu: Odrazený lúč ostáva v rovine 
dopadu (v rovine danej dopadajúcim lúčom a kolmicou dopadu) a zviera 
s kolmicou dopadu uhol odrazu rovnaký ako uhol dopadu. 

Lom vlnenia 
Keď sa vlnenie dostane na rozhranie dvoch prostredí, časť sa odrazí 

a časť sa môže šíriť v druhom prostredí. Prechod vlnenia z jedného 
prostredia do iného nazývame lom vlnenia. Vlnenie pritom mení svoj 
smer. Toto je zapríčinené inou rýchlosťou šírenia vlnenia v druhom 
prostredí. Lúč po prechode rozhraním zviera s kolmicou dopadu uhol 
lomu.  

Na obr. 1-13 je uhol lomu β menší, ako uhol dopadu α. Tento jav 
nazývame lom ku kolmici a nastáva vtedy, ak rýchlosť vlnenia v dru-
hom prostredí je menšia ako rýchlosť v prvom prostredí.  

Obr. 1-13 

Ak je rýchlosť vlnenia v druhom prostredí väčšia ako rýchlosť v prvom 
prostredí, nastáva lom od kolmice alebo úplný odraz. 

Lom sa dá vysvetliť Huygensovým princípom. Zoberme si rozhranie 
prostredí (obr. 1-14) s rýchlosťami šírenia vlnenia v1 a v2. Nakreslime si 
dva dopadajúce lúče x a y. Tieto prichádzajú k rozhraniu v dvoch bodoch 
A a B. Nakreslime si v týchto bodoch vlnoplochy a a b. Priesečník vlno-
plochy a s lúčom y označme D. Vlnenie sa z bodu D do bodu B dostalo 
za určitý čas, označme ho t. Za tento čas sa vlnenie z bodu A dostalo  
v druhom prostredí do vzdialenosti v2t. Vlnoplocha v čase t má byť von-
kajšou obalovou plochou všetkých elementárnych vlnoplôch, teda na 
obrázku bude dotyčnicou vedenou z bodu B ku naznačenej polkružnici 
(tento krok si dobre premyslite, prípadne si dokreslite viac dopadajúcich 
lúčov). Lúč je vždy kolmý na vlnoplochu, a tak zostrojíme lúč z bodu A. 
Lúč y bude rovnobežný s lúčom x aj v druhom prostredí. 
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Skúsme nájsť vzťah medzi uhlom lomu a uhlom dopadu. Uhol do-
padu α sa rovná uhlu, ktorý zviera dopadajúca vlnoplocha s rozhraním 
(dokážte). Podobne vlnoplocha v druhom prostredí zviera s rozhraním 
uhol rovnaký, ako uhol lomu β. 

Obr. 1-14 
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Pre lom vlnenia platí zákon lomu: Lomený lúč ostáva v rovine dopadu 
a pomer sínusu uhla dopadu a sínusu uhla lomu je pre danú dvojicu 
prostredí konštantný, rovná sa podielu rýchlostí vlnení v týchto pros-
trediach. 

Úlohy 

1. Možno pre ľubovoľný uhol dopadu a ľubovoľnú dvojicu prostredí nájsť 
uhol lomu? 

2. Zamyslite sa nad otázkou, či sa pri prechode vlnenia z jedného prostredia do 
iného mení frekvencia vlnenia. Skúsili ste sa niekedy započúvať do okolitých 
zvukov pri ponorení sa pod hladinu vody? 
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Je dôležité uvedomiť si, že pri lome sa okrem smeru šírenia mení  
i vlnová dĺžka vlnenia. Frekvencia vlny sa rovná frekvencii kmitania 

zdroja. Platí: 
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S lomom zvuku súvisí zaujímavý jav. Možno ste si niekedy uvedomili, 
že na väčšie vzdialenosti je lepšie počuť v noci, ako cez deň. Cez deň 
sú vyššie vrstvy ovzdušia chladnejšie než vrstvy pri zemi. Zvuk má 
väčšiu rýchlosť pri vyššej teplote, a tak sa zvuk láme smerom nahor.  
V noci je situácia opačná a zvuk sa láme smerom k zemi (obr. 1-15). 

Obr. 1-15  

Úloha 

Podobne sa dá vysvetliť tvar vĺn na okraji jazera, ktorého hĺbka sa mení 
postupne. Rýchlosť vlnenia závisí od hĺbky (pri malých hĺbkach) a čím je voda 
plytšia, tým je rýchlosť vlnenia menšia. Predstavte si vlnu, ktorá sa šíri ku brehu 
pod uhlom 45º a načrtnite, ako vyzerajú vlnoplochy pri brehu (ak je prechod 
na breh plynulý, vlna sa takmer neodráža). 

1.7  Ohyb vlnenia (difrakcia) 

Ohyb vlnenia je jav, ktorý vzniká vtedy, keď sa vlnenie šíri cez otvor 
v prekážke, alebo okolo prekážky. Ohyb môžeme sledovať na vodnej 
hladine, na prístroji zvanom vlnostroj. Ako súvisí miera difrakcie s veľ-
kosťou otvoru je znázornené na obr. 1-16. Difrakcia je najjednoduchšie 
pozorovateľná vtedy, keď rozmer prekážky, alebo otvoru je porovnateľný 
s vlnovou dĺžkou vlnenia. 


