
 26

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 
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dva vrchy pohybujúce sa smerom ku sebe. Všimnime si ako je použitý 
princíp superpozície na vysvetlenie tvaru lana v časovom okamihu t3.  

Úloha 

Pokúste sa nakresliť podobnú situáciu, keď sa stretne vrch a dol. Nastane  
v určitom okamihu situácia, že lano bude úplne rovné? 

Ak máme spojité vlnenia, ktoré sa v prostredí prekrývajú, pozorujeme 
výsledné vlnenie. Tvar výslednej vlny môže vyzerať veľmi zložito. Na 
obr. 1-18 máme vlnenie, ktoré sme dostali superpozíciou dvoch harmo-
nických vĺn s rovnakou amplitúdou a s rôznymi frekvenciami. 

Obr. 1-18 

Ak obe harmonické vlny majú rovnakú frekvenciu, aj výsledné vlnenie 
bude harmonické. Amplitúda výsledného vlnenia môže byť väčšia i men-
šia ako amplitúda jednotlivých vlnení (obr. 1-19). Hovoríme o inter-
ferenčnom zosilnení, ak amplitúda je súčtom amplitúd jednotlivých 
vlnení (ak sú obe vlnenia vo fáze) a o interferenčnom zoslabení, ak 
amplitúda výsledného vlnenia je rozdielom amplitúd jednotlivých vlnení. 

Obr. 1-19 
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Interferencia vlnení z dvoch zdrojov 
Pozorujme vlnenie na vlnostroji vyvolané dvoma zdrojmi, ktoré 

kmitajú súčasne vo fáze. Na obr. 1-20 sú znázornené vlnoplochy týchto 
vlnení. Všimnime si body, kde sa stretávajú vlnoplochy od jedného  
a od druhého zdroja. Takéto body vytvárajú čiary – množiny bodov  
s interferenčným zosilnením. 

Obr. 1-20 

Ak sú dve vlnenia rovnakého druhu a v každom bode je rozdiel ich fáz 
konštantný (nemenný v čase), hovoríme, že tieto vlnenia sú koherentné. 
Pekné interferenčné obrazy pozorujeme len pri koherentných vlneniach. 

Ak je fázový rozdiel dvoch koherentných vlnení v určitom bode 2π, 
alebo iný párny násobok π, nastáva interferenčné zosilnenie. Ak fázový 
rozdiel je nepárny násobok π, nastáva interferenčné zoslabenie. 

Príklad 
Dva reproduktory sú pripojené k jednému zdroju s frekvenciou 1 150 Hz. 

Vzájomná vzdialenosť reproduktorov je 1,0 m. Mikrofón máme 4,0 m od 
jedného z nich. Aká musí byť vzdialenosť od druhého, aby sme pozoro-
vali interferenčné zoslabenie? Rýchlosť zvuku je 340 m · s−1. 

Riešenie 

Vlnová dĺžka tohto zvuku 3,0
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λ  m. Aby sme pozoro-

vali zoslabenie, musí byť druhá vzdialenosť o nepárny násobok λ/2 
väčšia, alebo menšia ako vzdialenosť od prvého reproduktora, naprí-
klad 3,83 m, alebo 4,15 m. 


