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1.10  Zvuk a jeho vlastnosti 

Zvuk súvisí s našim zmyslom počutia. Súvisí s fyziológiou našich 
uší a s tým, ako náš mozog interpretuje vzruch prichádzajúci k našim 
ušiam – teda s neurológiou. Pojem zvuk tiež vyjadruje fyzikálny vzruch, 
ktorý vyvoláva v našich ušiach počutie. Týmto vzruchom je pozdĺžne 
mechanické vlnenie prostredia.  

Keď rozprávame o zvuku, musíme mať na mysli zdroj zvuku, pros-
tredie, v ktorom sa zvuk šíri a detektor zvuku. Zdrojom zvuku je kmita-
júce teleso. Prostredím je zvyčajne vzduch, ale samozrejme zvuk sa šíri 
aj v iných prostrediach. Zvuk na svoje šírenie potrebuje prostredie a na-
príklad rinčiaci zvonček umiestnený v nádobe, z ktorej sme vyčerpali 
vzduch, nepočuť. Detektorom je zvyčajne naše ucho, alebo mikrofón. 

Hlasitosť a výška zvuku 
Poslucháč si uvedomuje najmä dva aspekty zvuku, a to hlasitosť a výšku. 

Oba tieto aspekty odpovedajú pocitom vo vedomí poslucháča a zároveň 
odpovedajú merateľným fyzikálnym veličinám. Hlasitosť odpovedá 
energii prenášanej zvukom. Na tomto mieste sa jej nebudeme venovať. 

Výška zvuku nám určuje, či je zvuk vysoký, ako napríklad zvuk 
violy, alebo nízky, ako napríklad zvuk basy. Fyzikálnou veličinou 
odpovedajúcou výške zvuku je frekvencia zvuku. Nižšej frekvencii 
odpovedá nižšia výška zvuku. Človek počuje pozdĺžne mechanické 
vlnenie, ak má dostatočnú amplitúdu a ak má frekvenciu z intervalu od 
20 Hz do 20 kHz. U starších ľudí klesá horná hranica frekvencie až ku 
10 kHz. 

Zvuk je iba veľmi zriedkavo čistým harmonickým vlnením. Zvyčajne 
je zvuk veľmi komplikovaným vlnením. Podobne, ako sme v článku 
1.8 skladali dve vlnenia, možno každé periodické vlnenie aj rozložiť na 
harmonické vlnenia. Pri rozkladaní dostaneme viac harmonických vlnení 
s rôznymi frekvenciami. Výšku tónu určuje v tomto prípade najnižšia 
frekvencia, ktorú nazývame aj základná frekvencia.  

Pozdĺžne mechanické vlnenia s frekvenciami nad 20 kHz nazývame 
ultrazvuk. Niektoré zvieratá ultrazvuk počujú, napríklad psy počujú až 
do 50 kHz, netopiere až do 100 kHz. Ultrazvuk má široké využitie. 
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Môžeme sa s ním stretnúť v medicíne, napríklad pri pozorovaní ešte 
nenarodených detí, v klenotníctve, kde ho používajú na čistenie šperkov. 
Používa sa aj v niektorých fotoaparátoch na automatické zaostrovanie. 

Pozdĺžne mechanické vlnenia s frekvenciami nižšími ako 20 Hz sa 
nazývajú infrazvuk. Zdrojmi sú napríklad kmitajúce časti niektorých 
strojov. Napriek tomu, že ich nepočujeme, môžu byť nebezpečné, najmä 
ak rezonujú s niektorou časťou nášho tela. 

Rýchlosť zvuku 
Vo všeobecnosti možno povedať, že rýchlosť zvuku závisí od pruž-

nosti a hustoty prostredia.  
Rýchlosť zvuku vo vzduchu pri normálnom tlaku a pri teplote 0 °C 

je 331 m · s−1. So stúpajúcou teplotou rýchlosť zvuku vo vzduchu stúpa, 
približne podľa rovnice v = 331 + 0,61 t, kde t je teplota v °C. 

Príklad 
Trubica organu vydáva zvuk s frekvenciou 224 Hz pri teplote 22 °C. 

Aká bude frekvencia zvuku tejto trubice pri teplote 15 °C ak predpokla-
dáme, že dĺžka trubice sa nezmenila? 

Riešenie 
Vlnová dĺžka vlnenia závisí iba od dĺžky trubice, a teda sa nezmení. 
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V kvapalných a pevných látkach sú väzby medzi atómami silnejšie,  
a preto je rýchlosť zvuku v týchto látkach oveľa väčšia. Napríklad rýchlosť 
zvuku vo vode je približne 1 500 m · s−1 a v oceli približne 5 000 m · s−1. 

Úloha 

Navrhnite metódu merania rýchlosti zvuku vo vzduchu. Viete, že rýchlosť 
zvuku je približne 340 m · s−1. Navrhnite aparatúru a postup merania. Po dohode 
s učiteľom vyberte jeden z navrhnutých postupov a zrealizujte ho. Na záver sa 
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zamyslite nad presnosťou vašich výsledkov a nad možnosťami zlepšenia vašej 
metódy merania. 

Pomôcka: Môžete rozpracovať niektorú z metód: 
a) Metóda založená na vzniku stojatého vlnenia v trubici. Zvuk zdroja so 

známou frekvenciou sa zosilní, ak v trubici vznikne stojaté vlnenie. Nezávisle 
premennou veličinou vášho merania môže byť dĺžka trubice alebo frekvencia 
zvuku. 

b) Metóda založená na skladaní dvoch kmitaní s meniacim sa rozdielom fáz. 
Pri tomto meraní potrebujeme osciloskop, elektrický zdroj s nastaviteľnou 
frekvenciou, reproduktor a mikrofón. Ak pripojíme na vstup X osciloskopu 
napätie zdroja a na vstup Y napätie z mikrofónu, na monitore osciloskopu 
budeme vidieť elipsu alebo úsečku. Úsečku uvidíme vtedy, keď obe kmitania 
budú vo fáze. Pri vzďaľovaní mikrofónu od reproduktora sa bude fázový posuv 
meniť a v niektorej ďalšej polohe bude opäť nulový (zodpovedajúci párnemu 
násobku čísla π). 

c) Metóda založená na meraní vzdialeného zdroja zvuku alebo na meraní 
ozveny. 

Témy na referát 
1. V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali výškou zvuku. Niekedy 

však hovoríme aj o farbe zvuku. Nájdite informácie o tomto pojme. 
Ak zahráme na rôznych hudobných nástrojoch ten istý tón (zvuk s tou 
istou frekvenciou), tieto zvuky sú rôzne. Vysvetlite prečo. 

2. Nájdite informácie o princípe funkcie elektronických hudobných 
nástrojov, napríklad syntetizátorov. Vysvetlite, ako je pri ich funkcii 
využitý princíp superpozície. Ako sa líšia kvalitnejšie syntetizátory 
od menej kvalitných? Vysvetlite pojem polyfónia. 

3. Na začiatku článku 1.3 sme použili tvrdenie, podľa ktorého možno 
závislosť polohy telesa kmitajúceho okolo rovnovážnej polohy opísať 
rovnicou y = Ysin ωt. 
a) Presvedčte sa o tom v experimente, ktorý sami navrhnete. 
b) Zostavte matematický model kmitania telieska zaveseného na 

pružine. 
c) Preskúmajte experimentálne i matematicky pohyb jednoduchého 

kyvadla. Podrobnejší návrh nájdete na serveri FYZIKUS. 


