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kmitá harmonicky. Podobne ako v rovnici harmonického kmitania argu-
ment funkcie sínus nazývame fáza vlny. 

Obr. 1-5 

Príklad 

Máme vlnu s frekvenciou 600 Hz a s rýchlosťou 340 m · s−1. Určte 
fázový rozdiel medzi dvoma bodmi vzdialenými  

a) 0,17 m, 
b) 1,7 m. 

Riešenie 
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6007,12ϕ , keďže výsledok je celočíselným násobkom 

2π, tieto body kmitajú s rovnakou fázou a hovoríme, že kmitajú vo 
fáze. 

1.4  Priečne a pozdĺžne vlnenie 

Ako sme doteraz videli, aj keď sa vlny môžu šíriť na veľké vzdiale-
nosti, časti prostredia sa pohybujú iba obmedzene. Keď sa vlna šíri 
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pozdĺž lana tak, že časti lana kmitajú hore-dolu kolmo na lano ako na 
obr. 1-6a, potom takéto vlnenie nazývame priečne vlnenie. Keď časti 
prostredia kmitajú v smere šírenia vlnenia, ako na obr. 1-6b, potom ho 
nazývame pozdĺžne vlnenie. Pri pozdĺžnom vlnení sa šíria za sebou 
oblasti zhusteného a zriedeného prostredia. 

Obr. 1-6  

Úloha 

Na obr. 1-7 je graf závislosti výchylky od polohy pre pozdĺžne vlnenie. 
Načrtnite si obrázok do zošita (pričom amplitúdu zachovajte menšiu, ako štvr-
tina vlnovej dĺžky) a do obrázka naznačte skutočné polohy častíc prostredia. 
Naznačte minimálne 9 bodov. Ktoré z bodov majú v tomto okamihu nulovú 
výchylku z rovnovážnej polohy? 

Obr. 1-7 

Dôležitým príkladom pozdĺžneho vlnenia je zvuk. Membrána bubna 
na obr. 1-8 striedavo stláča a rozpína vzduch a vytvára pozdĺžnu zvukovú 
vlnu, ktorá sa šíri vo vzduchu.  

V pevných látkach sa stretávame s oboma typmi vlnenia – priečnym 
i pozdĺžnym. V tekutinách sa môže šíriť iba pozdĺžne vlnenie. Okrem 
týchto dvoch typov sa stretávame ešte s povrchovými vlnami, ktoré sa 
šíria na rozhraní prostredí, napríklad na rozhraní vody a vzduchu – na 
vodnej hladine. Časti vody sa pohybujú po kružnici, prípadne po 
elipse.  

Všetky doteraz spomenuté vlnenia nazývame postupné vlnenia. Okrem 
nich existuje stojaté vlnenie – priečne i pozdĺžne. Toto budeme študovať 
neskôr. 
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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 


