
Vlnění – vznik 

Když hodíme kámen na hladinu rybníka, co můžeme pozorovat? 

- voda se v místě dopadu rozkmitá a tento její 

pohyb se postupně šíří dále po hladině 

- na hladině vzniká VLNĚNÍ  

 

- podobné vlnění vzniká i při cvičení se stuhou 

- stuha se vlní, ale jeho hmota se nikam nepřenáší  

- to samé můžeme pozorovat u rozkmitané spirály, u domina či lánu obilí, když 

fouká vítr 

 

Vlnění = děj, při kterém se prostředím šíří kmitavý pohyb ze zdroje do okolí 

Zdroj: rozkmitaná hladina vody - kmitavý pohyb se šíří vodou 

           rozkmitaný triangl - kmitavý pohyb se šíří vzduchem 

 

▪ mechanické vlnění se může šířit pouze v pružných látkách (částice vzájemně ovlivňují svoji polohu) 

▪ vzájemné vazby mezi částicemi tělesa postupně přenášejí kmitavý pohyb do celého prostoru 

▪ vzniká tedy nejlépe na pružných tělesech (měkké gumové hadice, pružné provazy, vodní hladiny…) 

 

a) Příčné vlnění 

▪ kmitavý pohyb je kolmý na směr šíření  

▪ toto vlnění se může šířit jen v pevných látkách a na hladině 

kapalin 

▪ Machův vlnostroj 

př. strunné nástroje 

 

b) Podélné vlnění 

▪ kmitavý pohyb je shodný se směrem šíření 

▪ toto vlnění se může šířit v pevných látkách, kapalinách  

i plynech 

př. dechové nástroje 

 

 

 

 



Popis a vlastnosti vlnění 

 

 

▪ vlna se šíří od místa rozruchu (kam dopadl kámen) a vytváří vrchy – hřeben vlny 

 (hladina je nejvíce nahoru) 

▪ vytváří doly (hladina propadlá nejvíce dolů) 

▪ vrchy a doly se posunují po hladině a vlivem odporu prostředí se zmenšují, až zaniknou 

 

Vlnová délka = vzdálenost dvou sousedních hřebenů vln 

(vzdálenost mezi rovnovážnými polohami) 

Přesněji – nejmenší vzdálenost bodů, které kmitají stejně 

(periodický děj) 

 

• označujeme ji řeckým písmenem lambda  

• jednotkou je metr 

 

• při vlnění se nepřenáší žádná látka 

• vlněním se kmity šíří určitou rychlostí – říkáme jí rychlost šíření vlnění – udává vzdálenost, do které 

postoupí vlnění za 1 s 

• rychlost šíření vlnění spočítáme ze vztahu:        v =  . f  

 =  vlnová délka (m) 

f = frekvence (Hz) 

v = rychlost (m/s) 

 

V různých látkách se vlnění šíří různou rychlostí. 

Vzduch: 340 m/s, Voda: 1500 m/s , Ocel: 500 m/s 

Pro šíření vlnění (mechanického) je třeba pružné prostředí =  ve vakuu vlnění nemůže šířit. 

 

 

 

 


