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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. 
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Difrakciu môžeme vysvetliť Huygensovým princípom. Ak vlnenie 
narazí na okraj prekážky, elementárne vlnenia sa budú šíriť aj za túto 
prekážku – vlnenie sa ohne okolo okraja prekážky. 

Obr. 1-16 

Pri zvuku, ktorého vlnová dĺžka je rádovo 1 m si iba zriedka všim-
neme oblasť, kam sa vlnenie nedostane – teda tieň. Pritom za rohom 
lepšie počujeme zvuk nízkych frekvencií (väčších vlnových dĺžok). 

1.8  Princíp superpozície, interferencia vlnenia 

Interferencia môže nastať, ak dve alebo viac vlnení toho istého druhu 
prechádzajú tým istým prostredím v tom istom čase. V miestach, kde 
sa vlnenia prekrývajú, sa môžu vzájomne ovplyvňovať, ale postupujú 
ďalej, ako by sa šírili samostatne.  

Obr. 1-17 

Na začiatok si pripomeňme princíp superpozície kmitania. Môžeme 
ho aplikovať aj na vlnenie. Ak jeden bod prostredia má okamžitú 
výchylku y1 od jednej vlny a výchylku y2 od druhej, potom skutočná 
okamžitá výchylka tohto bodu je y1 + y2. Na obr. 1-17 sa stretávajú 


