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1.9  Stojaté vlnenie 

Vykonajme jednoduchý experiment. Zoberme dlhú strunu, alebo kus 
hadice. Jeden koniec (bod A) držme v pokoji a druhým koncom (bod B) 
kmitajme. Z bodu B sa strunou šíri postupné vlnenie smerom k bodu A. 
V bode A sa toto vlnenie odráža a odrazené vlnenie sa šíri smerom ku 
bodu B.  

Máme v jednom prostredí dve vlnenia rovnakého druhu, s rovnakou 
vlnovou dĺžkou, ktoré sa šíria opačnými smermi. Superpozíciou týchto 
dvoch vlnení vznikne zvyčajne dosť nepravidelný pohyb struny. Pri 
vhodnej vlnovej dĺžke vlnenia však nastane kvalitatívne nový druh 
vlnenia – stojaté vlnenie. Niektoré body prostredia sú stále v pokoji, 
pričom iné body prostredia kmitajú s rôznymi amplitúdami. Body pros-
tredia, ktoré kmitajú s maximálnymi amplitúdami, nazývame kmitne, 
body prostredia kmitajúce s nulovými amplitúdami nazývame uzly 
(obr. 1-21). 

V obrázku 1-21 máme zakreslené polohy struny v štyroch časových 
okamihoch. Zvyčajne postačuje zakresliť polohy struny v okamihu, keď 
jej body dosahujú maximálne výchylky.  

  
Obr. 1-21 Obr. 1-22 

Stojaté vlnenie na strune a v trubici 
Skúmajme správanie sa napnutej gitarovej struny. Gitarová struna je 

upevnená na oboch koncoch, teda na oboch koncoch musia byť uzly 
výsledného stojatého vlnenia (obr. 1-22). Ak vezmeme do úvahy túto 
skutočnosť, veľmi ľahko nájdeme vlnové dĺžky možných stojatých 
vlnení.  



 30

Označme dĺžku struny písmenom l. Na obrázku 1-22 vidíme, že ak 
majú byť na koncoch struny uzly stojatého vlnenia, potom vlnová dĺžka 

môže nadobúdať iba hodnoty: lnlll n 2
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n je prirodzené číslo.  
Zvyčajne sa zaujímame viac o frekvencie, s ktorými struny kmitajú, 

teda o frekvencie príslušných stojatých vlnení. Ak využijeme vzťah 
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=f  zistíme, že na napnutej strune s dĺžkou l môžu vzniknúť stojaté 

vlnenia s frekvenciami  
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kde n je prirodzené číslo a v je rýchlosť vlnenia na strune. 
Stojaté vlnenie môže vzniknúť aj v stĺpci vzduchu v trubici. Na tomto 

princípe pracujú niektoré hudobné nástroje. Ak je trubica na konci za-
tvorená, vzniká na tomto konci uzol stojatého vlnenia (časti vzduchu 
nekmitajú). Ak je trubica na konci otvorená, od tohto konca sa vlnenie 
tiež odráža a vzniká na ňom kmitňa stojatého vlnenia. Pomocou vhod-
ného obrázku zistite možné frekvencie stojatých vlnení na trubici s dĺž-
kou l, ktorá je na jednom konci uzavretá a na druhom konci otvorená. 

Úloha 

Meraním overte platnosť vzťahu pre rýchlosť šírenia priečnej vlny na napnu-
tom drôte 
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kde F je veľkosť napínacej sily, µ je hmotnosť drôtu pripadajúca na jednotku 
dĺžky. 

Pomôcka: Môžete rozpracovať metódu, ktorej základ je načrtnutý na 
obr. 1-23. Praktická realizácia je na obr. 1-24. Časť drôtu s dĺžkou l pre-
chádza dutinou magnetu. Ak týmto vodičom necháme pretekať prúd  
s frekvenciou 50 Hz, bude stred tohto drôtu kmitať. Pri vhodnej dĺžke 
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drôtu a vhodnej hmotnosti závažia vznikne na tomto drôte stojaté vlne-
nie. Treba vopred odmerať veličinu µ tak, že odvážime známu dĺžku 
drôtu. 

 
Obr. 1-23 

Obr. 1-24  
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