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Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Abstrakt: Cílem práce je vytvoření elektronického multimediálního učebního
textu pokrývajícího středoškolský výklad mechanického kmitání a vlnění s přesahem do vysokoškolských partií. Učebnici je možno prezentovat s využitím
interaktivní tabule, žáci ji rovněž mohou použít na svém počítači.
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Abstract
Title: Oscillation and waves - multimedial text
Author: Vojtěch Hanák
Department of Physical Electronics, Faculty of Science, MU
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Abstract: The purpose of this work is to make electronic multimedia textbook
covering mechanic oscillations and waves in scope of highschool education. It
is possible to present this textbook using interactive whiteboard. Students can
also use the textbook on their PC.
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Úvod
Cílem práce je vytvoření elektronického multimediálního učebního textu pokrývajícího středoškolský výklad mechanického kmitání a vlnění s přesahem do
vysokoškolských partií. Učebnici je možno prezentovat s využitím interaktivní
tabule, žáci ji rovněž mohou použít na svém počítači.
V současné době cítíme ve školství silný trend zavádění interaktivních prvků a
multimédií do výuky. Často se tak děje bez nějakého většího účelu, ale proto,
aby daná škola nevybočovala z řady. Na školách se tak instalují nepotřebná
technická zařízení do nevyhovujících učeben, aby se na nich pracovalo se studijními materiály nevalné estetické a často i obsahové kvality.
Při výkladu školské fyziky však má využití multimédií a interaktivních prvků
dobrý smysl. V obsahu celé této partie hovoříme o pohybu, který přece jen videosekvence nebo animace může ukázat názorněji než statický obrázek. Speciálním druhem mechanického vlnění je zvuk, který nabízí další možnosti využití
multimédií. Také proto vznikla tato učebnice.
Při tvorbě této učebnice jsme nepředpokládali, že by studenti měli studovat
problematiku mechanických kmitů a vln zcela sami vybaveni pouze tímto textem. Chápeme, že studenti stále docházejí do své školy, dostalo se jim výkladu
této látky od jejich učitele a nejspíše jsou vybaveni i učebnicí z řady vydavatelství Prometheus. Tento učební text jim má poskytnout jiný výklad, než
s jakým se setkají právě v gymnaziální učebnici. Navíc jim nabízí možnosti,
které tištěný text nemůže poskytnout. Trváme ovšem na tom, že úloha učitele
fyziky a především pak úloha živě prováděného komentovaného fyzikálního
experimentu je nezastupitelná. Proto je tento učební text nutno chápat spíše
jako alternativu, podpůrný prostředek nebo rozšíření školního výkladu.
Hlavním těžištěm této diplomové práce je HTML projekt interaktivní učebnice, který je k tiskové verzi přiložen na kompaktním disku. Proto je výkladová
část učebnice také přesázena do tiskové verze a v příloze jsou uvedena i rozšíření učebního textu. HTML projekt obsahuje navíc kontrolní otázky, které již
do tohoto textu nepřetiskujeme.
Tisková sazba webového projektu s sebou přináší některé nevýhody. V papírové verzi nefungují hypertextové odkazy, nezní zvukové ukázky, nehýbou
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se animace a videa se nepřehrávají. Proto byly odkazy na zvukové soubory
z textu v tištěné verzi odstraněny. Videosekvence uvádíme odkazem na server
YouTube.com a z animací vybíráme některé z políček. Pro posouzení práce
a samozřejmě pro samotné studium problematiky je však výchozím webový
projekt na přiloženém kompaktním disku. Pro plnohodnotné použití je vyžadováno připojení k internetu, současný prohlížeč, funkční flash a java.
Papírová verze se od té webové liší na několika místech také terminologicky.
Obsah učebního textu je přetisknut doslova, proto, když v učebním textu
hovoříme o kapitolách, nemáme tím na mysli kapitoly v tisku diplomové práce,
ale samostatné HTML stránky webového projektu.
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Kapitola 1

Použité technologie
1.1

Výchozí specifikace

Na učebnici byly z hlediska možných technologických řešení od začátku kladeny určité požadavky, které v této kapitole postupně rozebereme. Těmto
požadavkům bylo možné vyhovět několika způsoby, tyto možnosti byly porovnány a bylo vybráno jedno z možných řešení. Učebnice měla z hlediska
techologií splňovat tyto požadavky:
• materiál musí být dostupný v elektronické podobě
• musí být přenosný mezi počítači
• musí fungovat bez připojení k internetu
• musí být přenosný mezi různými operačními systémy
• musí zvládat práci s multimédii
• technologie musí umět dobře a jednoduše zobrazovat matematický zápis
• výsledek musí být možné prezentovat na interaktivní tabuli
• materiál využívá interakci s uživatelem
• uživatel by měl být schopen editace materiálu
• přenos celé učebnice by měl být zajištěn kopírováním malého množství
souborů
• základní funkcionalita by neměla vyžadovat instalaci dalších programů
• využívané programové vybavení by mělo být dostupné zdarma
• výsledný produkt by měl mít jistou estetickou úroveň
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Při zvážení těchto požadavků se nabízela tři možná řešení. První bylo použití
programů dodávaných k interaktivním tabulím. Druhou možností bylo použití
PDF a třetí možností bylo použití HTML.

1.1.1

Interaktivní tabule

Výhody Učebnice měla být ze zadání prezentovatelná pomocí interaktivní
tabule. Použít tedy software dodávaný přímo k interaktivní tabuli by vedlo
k velkému zapojení uživatele, estetickou úroveň by bylo možné snadno ovlivnit
a navázání na ostatní multimédia a programy by bylo intuitivní.

Nevýhody Na trhu se pohybují dva velké konkurenční systémy interaktivních tabulí - Active Board a Smart Board. Programy pro tvorby prezentací a
formáty jejich výstupu spolu nejsou kompatibilní. Nelze tedy jednoduše použít
prezentaci připravenou pro jeden systém na tom druhém. Navíc pouze Smart
Board nabízí alespoň prohlížečku prezentací zdarma. Žáci by tak byli odkázáni na použití učebnice pouze ve škole. Pro samotnou tvorbu by bylo nutné
software zakoupit.
Interaktivní tabule mají též potíže při zobrazování nestandardních znaků a
matematických zápisů obecně. Vzorce by bylo nutné vkládat ručně jako obrázky. Program samotný by si pak musel uživatel do počítače nainstalovat.
Nakonec bylo rozhodnuto využít interaktivní tabuli pouze jako nástroj pro
prezentaci výsledku, tedy jako velkou dotykovou obrazovku.

1.1.2

PDF

Výhody Dokument je univerzálně přenosný, umožňuje provázání s externími
soubory, samotný výklad by mohl být v jediném souboru. Použitím systému
LATEX by byly matematické zápisy vysázeny snadno a v dostatečné kvalitě.
PDF zároveň umožňuje testové otázky i začlenění animací přímo do souboru.
Výsledek by byl použitelný bez internetového připojení a text učebnice by bylo
možné snadno celý vytisknout.

Nevýhody Pokročílé možnosti PDF nefungují ve všech prohlížečkách stejně,
kvůli některým funkcím by bylo nutné instalovat produkt firmy Adobe, byť je
dostupný zdarma. Dosáhnout příjemného moderního vzhledu by nebylo zcela
snadné, byť by to bylo možné. Kvůli dílčí nekompatibilitě by uživatel nemusel
být schopný PDF otevřít a korektně zobrazit. Výsledný soubor by mohl být
poměrně velký a jeho prohlížení by představovalo velkou strojovou zátěž.
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HTML

Výhody HTML je prostý textový soubor, veškeré obrázky, animace, zvuky,
aplety, přílohy jsou dostupné ve standardní adresářové struktuře. Soubory
lze jednoduše upravovat, uživatel si může dělat vlastní poznámky a úpravy.
HTML v kombinaci s Java scriptem umožňuje interakci s uživatelem, pomocí
CSS je možné dosáhnout hezkého výstupu. Soubor lze zobrazit na každém
počítači vybaveném internetovým prohlížečem. Nějaký prohlížeč je na všech
operačních systémech součástí standardní instalace. Celý projekt může být
navíc dostupný na internetu a využívat další internetové zdroje.

Nevýhody Uživatel musí mít pro některé fuknce povolenu podporu Java
scriptu, což ale většina uživatelů má. Projekt je rozdroben do více souborů,
pro stažení celé učebnice je nutno přichystat souhrný archivační soubor. Uživatel může mít problémy s kódováním českých znaků, HTML také neumí triviálně vykreslovat složitější matematické zápisy počínaje zlomky. Stylopis dokumentu, tedy jeho grafická stránka, bude v různých prohlížečích vykreslen
různým způsobem, je tedy nutné zajistit optimalizaci.

Z těchto možností bylo nakonec zvoleno použití kombinace HTML + CSS
+ Java script. Pro údržbu učebnice by bylo výhodné použít nějaký redakční
systém pro správu obsahu, nicméně to by znemožnilo použití bez připojení
k internetu bez nutnosti netriviální instalace dalších programů. Proto je použito klasické ručně kódované HTML.

1.2

Vykreslení matematiky v HTML

Největší překážkou v nasazení HTML bylo právě zobrazení matematických
zápisů. Jenou z možností bylo každý vztah nebo zákon vysázet v Latexu a
výsledek vložit do HTML jako obrázek. Tato metoda by byla nepohodlná,
složka pro obrázky vzorců by obsahovala velké množství souborů a produkt by
tak ztrácel na přehlednosti. Další možností bylo využití standardních možností
HTML, které například indexy, řecká písmena, popřípadě šipky nad vektory
vykreslit umí. HTML ovšem neumí zobrazit zlomky a odmocniny jinak než
pomocí tabulek, což by bylo opět nepohodlné pro kódování.
Nakonec bylo použito externí řešení v podobě skriptu JSMath [10]. JSMath
je Javascriptové řešení pro použití matematických zápisů na webu. Vychází
z vykreslovacího jádra TEXu a používá také jeho písem. Matematický zápis se
v HTML začlení do blokového elementu dané třídy a samotný zápis se provede
stejným způsobem jako v samotném LATEXu. Výsledný zápis ve zdrojovém
kódu pak vypadá pro řádkový zápis takto
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<span class="math">v = f \cdot \lambda</span>
a pro blokový takto

<div class="math">v = f \cdot \lambda</div> .
Použití JSMath přináší dvě úskalí. Uživatel musí mít povolen Java script a
musí mít též povoleno stahování souborů skripty (tento problém se zatím
vyskytl jen u prohlížeče Opera). Navíc JSMath obsahuje obrázek pro každý
možný symbol, a to ve všech dostupných velikostech. Celkově jde o přibližně
dvacet tisíc malých souborů. Kopírování, komprese a dekomprese celého projektu se tak prodlužuje, nicméně tento problém je pouze jednorázový. Teoreticky by bylo možné odstranit z projektu nepotřebné velikosti symbolů, popřípadě i nepoužité symboly, micméně externí skript byl ponechán ve stavu,
v jakém jej distribuuje autor.

1.3

Externí programy

Při tvorbě byly využívány další externí programy. Zde uvedeme některé z nich
a představíme jejich výhody. Dále zde uvádíme programové vybavení, které je
dostupné zdarma a může být užitečné při výuce fyziky.

Bluefish Editor Bluefish Editor je pokročilý textový editor zaměřený na
tvorbu zdrojových kódů. Editorů zvýrazňujících danou syntaxi bychom jistě
našli více, nicméně Bluefish umožňuje velmi jednoduchým způsobem vkládat
parametrizované úryvky kódů. Velmi tak usnadňuje vkládání obrázků, matematických zápisů, tabulek a podobně.

GIMP GNU Image Manipulation Program, tedy otevřený nástroj pro manipulaci s obrázky, je dostupný zdarma a představuje variantu známého editoru
Adobe Photoshop. S pomocí GIMP byla vytvořena nebo upravena drtivá většina obrázků použitých v učebnici. GIMP rovněž umí vytvářet a upravovat
animace.

WxMaxima WxMaxima je grafické rozhraní programu Maxima zaměřeného na počítačovou algebru a matematickou analýzu. Oba programy jsou
dostupné zdarma. Byly využity při provádění výpočtů a především ke generování statických i animovaných grafů.
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Phun Phun je program pro interaktivní fyziku. Je zaměřen na mechaniku,
umí pracovat s tuhými tělesy, pružinami a rotacemi. Zvládá zapínat a vypínat
gravitaci a odpor vzduchu. Jeho ovládání je zaměřeno především na dotykové
displeje a interaktivní tabule. Na stránkách projektu je možné najít velké
množství předpřipravených souborů.

Step Rovněž program pro simulaci fyzikálních dějů. Oproti Phunu zvládá
i práci s nabitými tělesy, rozlišuje gravitační a tíhové pole. Je psaný v QT
primárně pro GNU/Linux, ale je dostupná i verze pro Windows. Step navíc
umí vynášet grafy veličin a pracuje s jednotkami SI.

Audacity Svobodný software pro editaci zvuku. S pomocí Audacity byly
vytvářeny všechny zvukové ukázky v diplomové práci. S připojeným mikrofonem může sloužit jako jednoduchý nástroj pro zkoumání zvuku v reálném
čase.

Soundcard Scope Program Christiana Zeintitze pro analýzu zvuku v reálném čase. Zvuk je snímán mikrofonním vstupem zvukové karty. Program
zvládá funkci osciloskopu i FFT. S tímto programem je tedy možné zkoumat spektrum zvuků. Program je oficiálně podporován jen na Windows XP,
nicméně funguje bez problému i na jiných platformách.

Sonic Visualiser Tento program je určen pro analýzu zvukových záznamů.
Pracuje primárně se soubory typu wav nebo mp3. Program umí zobrazit záznam zvuku v podobě osciloskopu, frekvenční spektrum zvuku a spektrogram.
Frekvenční spektra program navíc umí cejchovat i klaviaturou, tedy nejen hodnotou frekvence. Program je šířen v jediném přenosném binárním souboru.

1.4

Uživatelské rozhraní

Vzhled stránek a rozložení ovládacích prvků byly voleny s ohledem na přehlednost, zároveň by neměly čtenáře příliš rušit a odvádět jeho pozornost nežádoucím směrem. Celkově je projekt laděn do světlejších ne příliš saturovaných
barev šetřících oči čtenáře.
Vzhledem má stránka evokovat školní čtverečkovaný sešit, má tak působit dojmem zápisků z hodiny. Žádný z ovládacích prvků není animovaný, stylopis
stránek pouze zvýrazňuje klikatelné objekty při přejetí myší. Hlavní nadpis
stránek je odkazem vedoucím na úvodní stránku projektu. Hlavní menu je
umístěné vlevo, což odpovídá směru, kterým čteme. Aktivní položka je podbarvena zeleně, položka, nad kterou držíme kurzor myši se podbarví červeně.
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Obrázek 1.1: Screenshot jedné ze stránek projektu
Rozšíření základního textu jsou zvýrazněna žlutě, stránky obsahující kontrolní
otázky jsou v menu podbarveny fialově.
Stylopis stránek určuje všem prvkům serifovou rodinu písma, přičemž nespecifikuje, kterým písmem má prohlížeč text vykreslovat. Použití serifového písma
na obrazovce je sice mírně diskutabilní, nicméně narozdíl od varianty sansserifové více doplňuje celkový dojem grafického zpracování projektu.
Z každé stránky je možné se jedním kliknutím dostat na výchozí stránku projektu, uvodní stránky obou kapitol (Kmity a Vlny) a na stránky obsahující
přehled všech testových stránek a přehled všech rozšíření. Projekt obsahuje
rovněž samostatnou stránku, na které si uživatel může ověřit korektní vykreslení všech použitých prvků ve svém prohlížeči.
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Kapitola 2

Obsah učebního textu
2.1

Kmity

Mechanické kmity jsou pohybem, který se od těch, se kterými jste byli zvyklí
pracovat v úvodu do mechaniky, v několika ohledech liší. Stále je to ovšem
mechanický pohyb. Pro kmity proto platí všechny základní poznatky, které
jste se učili v kinematice a dynamice.
Protože dynamiku máte již jistě za sebou, není na tomto místě důvod oddělovat ji od kinematiky. Známe-li tři Newtonovy axiomy, máme v rukou dostatečně silný aparát, abychom byli schopni matematicky popsat kmity.
Zásadní úlohu při zkoumání fyzikálních jevů má experiment. Proto vám doporučujeme provádět experimenty i v domácích podmínkách. Na jednoduché
pokusy nepotřebujete žádné složité vybavení. Pokud v textu hovoříme o pružinách, sestavte si experimentální pružinu. Nejspíš doma nemáte pružiny, které
by bylo možné lehkým závažím hodně protáhnout. Místo pružin můžete použít
gumu, kterou koupíte v každé galanterii, nebo zkuste navštívit domácí potřeby
a sehnat zde gumové lano. Tato lana sestávají z gumových nitek, které jsou
k simulaci pružiny přímo ideální. Metr takového lana stojí okolo dvaceti korun.
Pro pokusy s kyvadly doporučujeme použít cokoliv, co je po ruce. Klíče na
popruhu, mobil na šňůrce nebo kyvadlo vlastní konstrukce. Potřebujete zátěž
a závěs. Na závěs doporučujeme použít takzvanou lavinovku, tedy tenké lanko
s vysokou pevností (dodávají prodejny outdoorového vybavení), popřípadě
padákovou šňůru (sežene se v Army Shopech) nebo režnou nit. S hmotností
závaží to nepřehánějte, ať se vám kyvadlo neutrhne. Závaží by mělo být menších rozměrů. Při experimentech se vyvarujte škod na majetku a životě.
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Co kmitá, co jsou to kmity

Při kmitání zůstává kmitající těleso v okolí určitého bodu, rovnovážné polohy.
V rovnovážné poloze je výslednice všech vnějších sil, které na těleso působí,
nulový vektor. Kdybychom do tohoto místa umístili těleso v klidu, zůstane
zde libovolně dlouhou dobu.

Obrázek 2.1: Záznam srdeční činnosti
Záznam srdeční činnosti
S tímto druhem pohybu se setkáváme poměrně často. Kmitá například jehla
šicího stroje, houpačka v parku, struna na kytaře. Charakter kmitů má i tep
lidského srdce, kontrakce svalů a otevírání květů rostlin přes den. Kmitají křídla ptáků, závěsy kol automobilů, čtecí hlava DVD mechaniky, dveře tramvaje
i sluchátka iPodu. Některé kmity se od ostatních poněkud liší.

Periodické kmity

Obrázek 2.2: Animace Matt Groennig. Nejenže děj musí skončit tam, kde začal,
i všechno mezi tím se musí opakovat.
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Pokud se celý pohyb opakuje, koná těleso periodické kmity. Čas, za který se
pohyb tělesa zopakuje nazveme periodou kmitání. Periodu kmitání označujeme
T, její jednotkou je sekunda s. Za čas jedné periody vykoná těleso právě jeden
kmit. Podmínku pro periodičnost kmitání můžeme matematicky zapsat takto:
~r(t − T ) = ~r(t) = ~r(t + T ),
čili výchylka v čase t je stejná jako v čase t zvětšeném nebo zmenšeném o periodu T

Obrázek 2.3: Při posunutí o periodu funkce splývá sama se sebou
Z výše uvedených příkladů je periodické například kmitání kytarové struny.
Kmitání tramvajových dveří periodické není, protože tramvaj nezastavuje pravidelně. Periodický charakter mohou mít i jiné jevy, popis této periodicity má
však stejný základ. Proto je matematické řešení problému obvodu se střídavým
proudem a elektromagnetického vlnění velmi podobné problému mechanických
kmitů a vln.
Definice periodicity předpokládá, že děj nikdy nekončí. Takových dějů, které
můžeme považovat za nekonečné a periodické, bychom nenašli mnoho - například oběh Země kolem Slunce se dá je periodický a z hlediska lidského života
nekončící děj. V přírodě se setkáváme spíše s jevy, které jsou sice časově omezené, ale přesto vykazují jisté opakování, například rozkvétání květiny přes
den. Ze striktně vzato neperiodického (protože časově omezeného) děje si můžeme vybrat část, která je až na okraje periodická. Pro tuto periodickou část
pak můžeme provádět všechny úvahy, které bychom prováděli u děje, který by
definici periodicity vyhovoval beze zbytku.
Často nás spíše než doba trvání jednoho kmitu zajímá, kolik kmitů vykoná
kmitající těleso za určitý časový úsek. Počet kmitů, které těleso vykoná za
časovou jednotku se nazývá frekvence nebo kmitočet. Frekvence kmitů ze značí
písmenem f, jednotkou frekvence je hertz Hz, kde 1Hz = 1s−1 . Je-li perioda
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dobou jednoho kmitu a frekvence počtem kmitů za jednotku času, je frekvence
převrácenou hodnotou periody
f=

1
.
T

V praxi se často používají násobné jednotky frekvence. Chcete-li mít přehled,
s jakými periodami a frekvencemi se běžně setkáváme, nahlédněte do rozšíření
této kapitoly.

2.1.2

Dynamika kmitů

Aby mohlo nějaké těleso vykonávat kmitavý pohyb, musí na něj působit síla,
která v každém okamžiku směřuje do rovnovážné polohy. Tato síla zřejmě
závisí na tom, jak je těleso od rovnovážné polohy vzdáleno, tedy na výchylce.
Nejjednodušší oscilátor, čili kmitající soustava, které nás může napadnout je
pružina se závažím. Zapomeňme na chvíli na gravitaci a podívejme se, jaké
síly na závaží na pružině v různých okamžicích působí.

Obrázek 2.4: Závaží v rovnovážné poloze

Obrázek 2.5: Závaží v obecné poloze
V rovnovážné poloze je výsledná síla pružiny působící na závaží nulový vektor.
V bodě obratu na závaží pružina působí největší silou, dál už se těleso nedostane. Jak se závaží vychyluje z rovnovážné polohy směrem k bodu obratu,
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Obrázek 2.6: Závaží v bodě obratu
velikost síly pružiny roste. V obecně zvolené poloze na těleso působí síla směřující do rovnovážné polohy. Jaká je její velikost v závislosti na výchylce závaží
z rovnovážné polohy? Síla, kterou je pružina tuhosti k napjata do vzdálenosti
x z rovnovážné polohy, je určena Hookovým zákonem:
F~ = −k~x.
V dalším textu budeme uvažovat pouze kmity, které probíhají na části přímky.
Díky tomuto omezení bude další matematický popis snazší - namísto vektorů
můžeme pracovat pouze s jejich velikostmi, orientaci působící síly nebo výchylky odlišíme znaménkem.
Síla, která závaží vrací do rovnovážné polohy, působí proti výchylce a její velikost je přímo úměrná výchylce závaží. V takovém případě říkáme, že kmitání
je harmonické. Zároveň platí, že každé harmonické kmitání je periodické, ale
ne všechny periodické kmity jsou harmonické.
Chceme-li zkoumat pohybový stav závaží hmotnosti m na pružině tuhosti k,
vyjdeme z druhého Newtonova zákona. Pro závaží na pružině nabývá tvaru
ma = −kx.
Závislost výchylky oscilátoru na čase by bylo možné získat z této pohybové
rovnice, na to ovšem nemáme postačující matematický aparát. Proto k jejímu
odvození využijeme analogie s jiným typem pohybu, což ukáže následující
kapitola.

2.1.3

Časový vývoj výchylky kmitů

No obrázku 2.7 vidíme ruské kolo ve vídeňském zábavním parku Prater. Jaký
pohyb budeme pozorovat při pohledu zepředu (jako je na obrázku) a jaký
pohyb uvidíme ze strany? Jistě to bude pohyb kmitavý.

Kapitola 2. Obsah učebního textu

20

Obrázek 2.7: Ruské kolo ve vídeňském Prateru
Nechejme kmitat těleso na pružině s periodou kmitu T a vedle něj nechme
obíhat hmotný bod po kružnici. Kružnice bude mít právě stejný průměr jako
je rozkmit pružiny. Hmotný bod se po ní pohybuje takovou rychlostí, že doba
jednoho oběhu je právě rovna periodě kmitů pružiny T. Experiment zachycuje
následující video.
http://www.youtube.com/v/kZ3SxVXVmlM
Všimněte si, že se oscilátor s kruhovým pohybem rozcházejí, nemají tedy stejnou periodu. Rozmyslete, jaký vliv má na toto rozcházení přesnější ladění
pokusu. Schematicky tento pokus znázorňuje následující animace.
Harmonické kmity pružiny jsou průmětem pohybu po kružnici. Podívejme se
nyní na okamžitou výchylku pružiny:
Odvození vztahu pro výchylku
Z pravoúhlého trojúhelníka:
y(t)
= sin ϕ
ym
y(t) = ym sin ϕ
ϕ = ωt
y(t) = ym sin (ωt).
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Obrázek 2.8: Harmonické kmity jako průmět pohybu po kružnici

Obrázek 2.9: Výchylka kmitů
Rychlost kmitající pružiny je průmětem obvodové rychlosti příslušného rovnoměrného pohybu po kružnici. Nejste-li si problematikou rovnoměrného pohybu
po kružnici zcela jistí, můžete nahlédnout do rozšíření této části.

Odvození vztahu pro rychlost kmitů
Z pravoúhlého trojúhelníka:
v(t)
= cos ϕ
vo
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Obrázek 2.10: Rychlost kmitů
v(t) = vo sin ϕ
vo = ωym
v(t) = ωym cos (ωt)
v(t) = ωy(t).
Odvození vztahu pro zrychlení kmitů

Obrázek 2.11: Zrychlení kmitů
Z pravoúhlého trojúhelníka:
a(t)
= sin ϕ
ad
a(t) = ad sin ϕ

22
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ad = ω 2 ym
F = ma = −ky
a(t) = −ω 2 ym sin (ωt)
a(t) = ω 2 y(t).
Zrychlení harmonických kmitů má vždy opačný směr než jejich výchylka.
Zrychlení je totiž přímo úměrné působící síle a ta má opačný směr než okamžitá výchylka.
Podle druhého Newtonova pohybového zákona je součin hmotnosti a zrychlení
tělesa dán velikostí výsledné síly. Dosadíme-li do tohoto zákona vztahy získané
zrychlení pružiny, zjistíme, že:
F = ma = −mω 2 y
Velikost výsledné síly, která na závaží působí je v každém časovém okamžiku
přímo úměrná výchylce, což je definice harmonického kmitání. Závislost výchylky kmitů harmonického oscilátoru na čase lze tedy popsat funkcí sinus.
Pro ilustraci se můžeme na kmitající pružinu podívat v různých časových okamžicích:

Obrázek 2.12: Časový rozvoj harmonických kmitů pružiny
Zde je sinusová závislost jasně patrná. Harmonické kmitání je z hlediska popisu
nejjednodušší. Velikost působící síly závisí na výchylce lineárně, výchylka závisí
na sinu času. Ze sinové závislosti na čase vyplývá, že každé harmonické kmitání
je zároveň periodické. Opačně tato věta neplatí, ne každé periodické kmity
navrací do rovnovážné polohy síla lineárně úměrná výchylce.
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2.1.4

Shrnutí kmitů

Kmity jsou prostorově lokalizovaným pohybem kolem rovnovážné polohy. Pokud těleso umístíme do rovnovážné polohy, zůstane v něm libovolně dlouhou
dobu. Kmitání je periodický děj, periodou T myslíme dobu trvání jednoho
kmitu, Počet period za jednotku času označíme frekvence, platí:
f=

1
T

Aby mohlo těleso kmitat, musí na něj působit taková výsledná síla, která je
vrací do rovnovážné polohy. V rovnovážné poloze je tato síla nulová, ve všech
ostatních polohách je orientována proti výchylce. V bodech obratu je výsledná
síla maximální.
Pokud výsledná vratná síla závisí přímo úměrně na výchylce (stále musí být
opačné orientace než výchylka), řekneme, že kmitání je harmonické. Pro výchylku, rychlost a zrychlení harmonického kmitání platí:
y(t) = ym sin (2πf t)
v(t) = vm cos (2πf t)
a(t) = −am sin (2πf t)
Pro amplitudy rychlosti a zrychlení platí:
vm = 2πf ym
am = (2πf )2 ym
Součin 2πf nazveme úhlová frekvence a označíme ω, platí tedy:
ω = 2πf =

2π
T

Časový vývoj výchylky, rychlosti a zrychlení zachycuje následující animace.

Obrázek 2.13: Harmonický oscilátor
Pokud zaneseme závislost výchylky, rychlosti a zrychlení harmonicky kmitajícího tělesa na čase do jednoho grafu, získáme obrázek .
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Obrázek 2.14: Časový vývoj výchylky, rychlosti a zrychlení

2.1.5

Fáze kmitů

Vztahy pro určení výchylky, rychlosti a zrychlení v daném časovém okamžiky
byly zatím odvozeny za předpokladu, že výchylka je v počátečním čase t = 0
nulová a rychlost je kladná. Často se ovšem setkáme s kmity, jejichž počáteční
výchylka nulová nebyla. Například pružinu rozkmitáme většinou tak, že ji
vychýlíme z rovnovážné polohy a poté pustíme. Co se v popisu kmitů změní,
pokud bude počáteční výchylka nenulová?

Obrázek 2.15: Fáze měsíce - slovo fáze používáme v podobném významu i jinde
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Elegantně se tomuto problému dá vyhnout tak, že čas začneme měřit prostě
jindy. Vybereme si takový okamžik, který vyhovuje našim podmínkám, a to
takový, který je co nejblíže před původně zvoleným počátkem měření času.
V původním čase t je y(t = 0) 6= 0. V novém čase T je y(T = 0) = 0 a
v(T = 0) > 0. Čas t = 0 odpovídá novému času T = t0 .

Obrázek 2.16: Zavedení nového času
Popis kmitů v čase započatém v červeném okamžiku nevyhovuje našim podmínkám. Popis v čase započatém v zeleném okamžiku již vyhovuje. Nemohu
popsat tyto kmity rovnicí y(t) = A sin (ωt), protože y(t = 0) 6= 0 tudíž tato
rovnice neplatí. Mohu ale tyto kmity popsat rovnicí y(T ) = A sin (ωT ), kde je
počáteční podmínka splněna.
Jak se dostat od času T k původnímu času? To můžeme odvodit z obrázku
2.16. Čas t je vůči času T opožděný (ukazuje méně) o časový interval t0 , platí
tedy T = t + t0 (čas T ukazuje o t0 více). Kmity tedy mohu popsat takto:
y(t) = A sin (ωT ), kdeT = t + t0
y(t) = A sin [ω(t + t0 )]
y(t) = A sin (ωt + ωt0 )
Součin ωt0 nazveme počáteční fáze a označíme ϕ0 . Dále součet ωt + ϕ0 nazveme fáze (v daném čase t) a označíme jej ϕ(t). Počáteční fáze je tak fáze
v počátečním čase (t = 0). Rovnici popisující kmity s nenulovou počáteční fází
pak zapíšeme takto:
y(t) = A sin (ωt + ϕ0 )
Jakou informaci o kmitech v daném okamžiku nám fáze dává, je lépe vidět
z následujícího obrázku. Zachycuje časový záznam dvou kmitání. Tyto kmity
se shodují ve frekvenci (tím i v periodě a úhlové frekvenci) i v amplitudě,
neshodují se však v každém okamžiku v okamžité výchylce a právě ve fázi.
Popišme kvalitativně zachycené kmity ve vyznačených časových okamžicích.
V okamžiku jedna je výchylka modrých kmitů nulová, zrychlení tedy také
nulové, rychlost směřuje nahoru a je maximální, fáze modrých kmitů je rovna
nule. Výchylka zelených kmitů v okamžiku jedna je kladná, ale není maximální,
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Obrázek 2.17: Časový záznam kmitů
zrychlení je záporné (směřuje dolů), rychlost směřuje dolů. Fáze zelených kmitů
v okamžiku 1 leží v intervalu ( 32 π, 2π). Obdobný rozbor pro ostatní okamžiky
proveďte sami.

2.1.6

Skládání kmitů

Koná-li studované těleso více různých pohybů zároveň, lze tyto pohyby podle
principu superpozice skládat. Nejinak tomu je i v případě kmitů. Pro názornost
uvažujme těleso, které zároveň vykonává dva kmitavé pohyby.
Časový vývoj výchylky prvního z pohybů, které zkoumané těleso koná, je
popsán funkcí y1 = y1 (t). Časový vývoj výchylky druhého z pohybů je popsán
funkcí y2 = y2 (t).
Kmity můžeme skládat, platí pro ně princip superpozice. Výchylka složeného
pohybu je pak v každém časovém okamžiku popsána funkcí danou součtem
těchto dílčích pohybů. Matematicky tuto skutečnost vyjádříme vztahem:

y(t) = y1 (t) + y2 (t).
Jak takový součet vypadá v praxi ukazuje obrázek 1. Pro jednoduchost skládáme dvě kmitání, která probíhají na téže přímce se stejnou frekvencí.
Uvedený postup je obecně platný. Nezáleží na poměru amplitud, frekvencí,
fází ani na prostorové orientaci skládaných kmitů. Pro případ skládání více
kmitů je třeba uvedený zápis rozšířit vhodným způsobem.
Skládání kmitů obecně nezachovává frekvenci skládaných kmitů, jejich harmoničnost a dokonce ani periodicitu. Výsledek složení harmonických kmitů může
být v závislosti na parametrech skládaných kmitů harmonický, neharmonický
i neperiodický.
Nadále uvažujme skládání harmonických kmitů v jedné přímce.
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Obrázek 2.18: Složení dvou kmitavých pohybů
Skládání kmitů stejné frekvence
Harmoničnost kmitů není superpozicí zachována. Periodicita kmitů se zachovává, pokud jsou poměry frekvencí skládaných kmitů racionálním číslem. Harmoničnost kmitů je zachována, pokud skládáme kmity téže frekvence.
Složením harmonických kmitů shodné frekvence vzniknou opět harmonické
kmity téže frekvence. Amplituda výsledných kmitů závisí na fázovém rozdílu
skládaných kmitů a amplitudách kmitání dílčích. Kdy získáme zajímavý výsledek?
Zaměříme se na dva kmitavé pohyby téže frekvence, téže amplitudy a čas začneme měřit tak, aby počáteční fáze jednoho z kmitavých pohybů byla nulová.
Za těchto podmínek je matematický součet kmitů relativně snadný, známe li
α−β
součtový vzorec sin α + sin β = 2 sin α+β
2 cos 2 .
y1 = A sin (ωt + ϕ)
y2 = A sin (ωt)
y = y1 + y2
y = A sin (ωt + ϕ) + A sin (ωt)
ϕ
2ωt + ϕ
cos
2
2
ϕ
ϕ
y = 2A cos sin (ωt + )
2
2
y = 2A sin

Hodnota výrazu cos ϕ2 je v dané situaci konstantní v závislosti na fázovém
rozdílu kmitů v daném bodě může nabývat dvou významných hodnot.
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Bude-li fázový rozdíl skládaných kmitů nulový a kmity tedy budou ve fázi,
bude hodnota této konstanty rovna jedné a amplituda výsledných kmitů bude
dána součtem amplitud dílčích. Situaci zachycuje obrázek 2.19.

Obrázek 2.19: Složení dvou kmitavých pohybů se stejnou fází

Stejný výsledek získáme vždy, když bude kosinus fázového rozdílu kmitů roven
jedné nebo mínus jedné. To nastane pro fázové rozdíly, které jsou rovny některému celistvému násobku π, neboli sudému násobku π2 . Amplituda skládaných
kmitů je dána součtem amplitud dílčích a je maximální, pokud jsou skládané
kmity ve fázi.
Druhou významnou hodnotou kosinu fázového rozdílu skládaných kmitů je
hodnota nulová. Bude-li kosinus fázového rozdílu roven nule, bude nule roven
i celý výraz pro časovou závislost výchylky složených kmitů. Výsledná amplituda kmitů bude nulová. Pokud se budou skládané kmity lišit v amplitudě,
bude pak amplituda složených kmitů dána rozdílem amplitud dílčích. Tuto
situaci zachycuje obrázek 2.20.
Stejný výsledek získáme vždy, když bude kosinus fázového rozdílu kmitů roven nule. To nastane pro fázové rozdíly, které jsou rovny některému lichému
násobku π2 . Amplituda skládaných kmitů je dána rozdílem amplitud dílčích a
je minimální, pokud jsou skládané kmity v protifázi.
Již jsme uvedli, že součet dvou harmonických kmitání téže frekvence zůstává
nadále harmonickým kmitáním, přičemž nezávisí na amplitudách ani počátečních fázích skládaných kmitů. Tento fakt ilustruje následující animace.
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Obrázek 2.20: Složení dvou kmitavých pohybů s opačnou fází

Obrázek 2.21: Součet dvou harmonických kmitů stejné frekvence a různé fáze
Skládání kmitů různých frekvencí
Při složení dvou a více různých harmonických kmitavých pohybů s rozdílnými
frekvencemi není výsledkem opět harmonické kmitání, jak ukazuje obrázek
2.22. Složením harmonických kmitů v iracionálním poměru frekvencí bychom
získali neperiodický pohyb.
Kmity blízké frekvence
Při skládání kmitů blízké frekvence pozorujeme vznik rázů, tedy periodického
zesilování a zeslabování amplitudy výsledných kmitů. Se snižujícím se rozdí-
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Obrázek 2.22: Složení dvou kmitavých pohybů s rozdílnou frekvencí

lem frekvencí skládaných kmitů se zvětšuje perioda rázů (a zmenšuje jejich
frekvence). S rostoucím rozdílem frekvencí přestává být jev pozorovatelný.

Obrázek 2.23: Rázy (f1 = 1, 2f2 )
Pro jednoduchost složme dva kmitavé pohyby stejných amplitud A a blízkých úhlových frekvencí ω1 , ω2 . Výsledná okamžitá výchylka je popsána funkcí
y = A(sin ω1 t + sin ω2 t). Součet můžeme provést podle goniometrické identity.
Výsledné kmitání je tedy popsáno funkcí:
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ω1 + ω2
ω1 − ω2
· cos
.
2
2

Na toto neharmonické kmitání můžeme pohlížet jako na harmonické kmitání
2
s frekvencí danou průměrem frekvencí skládaných kmitů (f = f1 +f
2 ) s časově
proměnnou amplitudou, která se v čase mění s funkcí kosinus s frekvencí da2
nou vztahem fmod = f1 −f
. Řekneme, že harmonická složka těchto kmitů je
2
modulována harmonickou funkcí.
Při blízkosti frekvencí skládaných kmitů pozorujeme pěkné rázy. Nic nám ale
nebrání sečíst kmity frekvencí ne tak zcela blízkých. Goniometrická identita
použitá pro odvození frekvence rázů platí obecně (pro skládané kmity se stejnou amplitudou). Jak se od sebe skládané frekvence vzdalují, bude kosinová
obálka sinových kmitů stále méně patrná. Přesáhne-li absolutní hodnota roz2
dílu f1 −f
průměr skládaných frekvencí, a tedy frekvenci výsledných kmitů,
2
nebude již kosinová modulace zřetelná vůbec.

Obrázek 2.24: Rázy (f2 ∈< 0, 75f1 ; 1, 25f1 >)
Jev vzniku rázů a především závislost frekvence modulace jejich amplitudy
nachází velké využití při měření frekvencí nebo při ladění hudebních nástrojů.
Skládání kmitů ve 2D
Když jsme odvozovali vztahy popisující harmonický pohyb, využili jsme průmětu rovnoměrného pohybu po kružnici. Při průmětu do osy y pozorujeme
harmonické kmity popsané funkcí sinus. Kdybychom se na pohyb po kružnici
dívali shora, při průmětu do osy x uvidíme kmity popsané funkcí kosinus (nebo
sinus s počáteční fází rovnou π2 ). Tuto situaci však můžeme uvažovat i naruby.
Složením dvou na sebe kolmých harmonických pohybů, jejichž vzájemný fázový posun je roven π2 a jejichž amplitudy jsou shodné vzniká rovnoměrný
pohyb po kružnici.
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Nic nám nebrání skládat kmitavé pohyby v ploše nebo prostoru. Poloha v rovině kmitajícího bodu je v čase t dána [x, y] = [x(t), y(t)].
Nejjednodušším případem je složení kmitů stejné amplitudy, frekvence i počáteční fáze. Souřadnice kmitajícího bodu budou v každém okamžiku t
[x(t), y(t)] = [A sin(ωt + ϕ), A sin(ωt + ϕ)],
tedy x(t) = y(t); ∀t. Těleso bude kmitat harmonicky v přímce y = x.

Obrázek 2.25: Lissajousův obrazec, x(t) = y(t)
Budeme-li měnit fázový rozdíl mezi skládanými kmity a jejich amplitudy, bude
výsledná trajektorie kmitajícího bodu nabývat tvaru různých převážně eliptických křivek nebo jejich částí.
Složením kmitů rozdílných frekvencí vznikají složitější obrazce nazývané Lissajousovy. Tvar Lissajových obrazců závisí především na poměru frekvencí skládaných kmitů, dále pak na jejich amplitudách a jejich fázovému posunu. Jednoduché obrazce získáme jen ve speciálních případech, kdy jsou frekvence skládaných kmitů v poměru malých celých čísel. Obrázek 2.26 zachycuje Lissajousův
obrazec s poměry frekvencí 3 : 2.
Budeme-li měnit poměr frekvencí tak, že budeme zvětšovat čitatele i jmenovatele, bude výsledný obrazec stále složitější. Obrázek 2.27 ukazuje obrazec,
kde frekvence skládaných kmitů jsou v poměru 15 : 17. Pokud by poměr skládaných frekvencí nebyl racionálním číslem. na obrázku bychom viděli souvisle
vyplněný celý obdélník.
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2.1.7

Obrázek 2.26: Lissajousův obrazec,

f1
f2

=

3
2

Obrázek 2.27: Lissajousův obrazec,

f1
f2

=

15
17

Útlum

Necháme-li nějakou soustavu volně kmitat, její pohyb nakonec ustane. Budeme
pozorovat postupné zmenšování amplitudy kmitů, až nakonec jakýkoliv pohyb
soustavy přestane být vůbec patrný. Kmity reálné soustavy jsou vždy tlumené.
Některé z příčin tohoto útlumu můžeme relativně snadno vystopovat. V modelu, který jsme dosud používali pro popis kmitů, jsme uvažovali většinou o závaží na pružině. Pokud není tato soustava umístěna ve vakuu, je její pohyb
brzděn odporovou silou. I kdybychom závaží i s pružinou umístili do vzdu-
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Obrázek 2.28: Časový záznam tlumených kmitů
choprázdna, bude kmitání této soustavy tlumené. Dochází totiž ke ztrátám
mechanické energie při deformaci pružiny (pružina se mírně ohřívá).
Nabízí se otázka, zda můžeme nějak popsat tlumené kmitání oscilátoru. Popis pohybu takové soustavy je mimo oblast středoškolské matematiky, nicméně
můžeme provést alespoň některé úvahy. První veličinou, kterou jsme začali popisovat kmitání, je perioda, popřípadě frekvence kmitů. Striktně vzato, vzhledem k definici periody nemá smysl o ní u tlumených kmitů hovořit.
Amplituda tlumených kmitů postupně klesá, až nakonec kmity ustanou. Má
ale dobrý smysl hovořit o periodě tohoto pohybu s tím, že intuitivní představa,
kterou o této charakteristice máme, je zde zcela na místě.
Pohyb tlumeného oscilátoru je oproti pohybu oscilátoru netlumeného (volného) brzděn. V průběhu jednoho kmitu dosáhne tlumený oscilátor menší maximální rychlosti než oscilátor volný. Dráhu, která odpovídá jednomu kmitu,
tedy urazí za delší čas, proto bude perioda tlumených kmitů větší, než perioda
kmitů netlumených (Ttlumené > Tnetlumené ).
Pokud nám v praktické aplikaci útlum vadí, nezbývá nám, než jej nějakým
způsobem kompenzovat a tedy soustavu nutit kmitat. Hovoříme o kmitání
nuceném (buzeném).

2.1.8

Rezonance

Necháme-li reálnou soustavu volně kmitat, její pohyb v důsledku tlumení nakonec ustane. Pokud chceme soustavu udržet v pohybu, musíme útlum vhodným
způsobem kompenzovat působením vnější vynucující síly.
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Obrázek 2.29: Tlumič odpružení v závěsu kola automobilu

Obrázek 2.30: Rozbití skleničky pomocí její rezonanční frekvence
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Naším cílem je zachování harmonického pohybu soustavy. Jak tedy musí budicí
síla záviset na čase a okamžité výchylce kmitů soustavy? Jistě není možné
zachovat periodické kmity silou konstantní velikosti. Vynucující síla musí být
rovněž periodická. Existují nějaké obecné podmínky, které by určovaly, jakou
frekvenci by měla vynucující síla mít?
Když se posadíte na houpačku, přesně víte, co máte dělat, abyste se mohli
houpat celé hodiny. Stačí se jen jednou odrazit od země a pak už jen pokrčujete
a natahujete nohy. A děláte to v přesném rytmu. Na každé houpačce je tento
rytmus trošku jiný, přesto jakmile usednete na houpačku, tak nějak víte, jakou
frekvenci zvolit.
Představme si závaží zavěšené na pružině, která navíc visí na provázku, který
držíme v ruce. Taháním za provázek se snažme pružinu rozkmitat. Budemeli za provázek tahat příliš pomalu, bude se celá soustava závaží - pružina
- provázek pohybovat přesně tak, jak za provázek taháme, tedy s frekvencí
vynucující síly. Budeme-li naopak za provázek tahat příliš rychle, kmity naší
ruky jako by se na pružinu vůbec nepřenášely, závaží zůstane v klidu. Pokud
dokážeme naladit frekvenci tahání za provázek do určité hodnoty, bude nám
stačit tahat provázek po velmi malé dráze, zatímco závaží na pružině bude
kmitat s velkou amplitudou. Dosáhli jsme rezonanční frekvence, tedy stavu
rezonance.
Neshledáme nikterak překvapivým, že rezonanční frekvence je blízká s vlastní
frekvencí f0 , se kterou kmitá soustava, když její kmity nepodporujeme vnější
silou. Křivka závislosti amplitudy nucených kmitů na frekvenci budící síly se
nazývá rezonanční křivka.

Obrázek 2.31: Rezonanční křivky, f0 = 2Hz, útlum roste od křivky 1 ke křivce
4
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Pro netlumený oscilátor je rezonanční frekvence rovna vlastní frekvenci oscilátoru, pro tlumený oscilátor je rezonanční frekvence vždy menší než vlastní
frekvence a tento rozdíl se zvětšuje s rostoucím tlumením.

Vlastní frekvence pružinového oscilátoru
Chceme-li budit kmity klasického pružinového oscilátoru, bude výhodné znát
jeho vlastní frekvenci f0 . Tu můžeme snadno spočítat pomocí druhého Newtonova zákona a základních znalostí o harmonických kmitech. Víme, že síla,
která vrací těleso do rovnovážné polohy je síla pružiny, která se řídí Hookovým
zákonem F = ky a známe druhý Newtonův zákon ma = F . Z minulých kapitol známe vztahy popisující časový vývoj výchylky a zrychlení harmonického
oscilátoru a víme, že platí a = ω 2 y. Pak můžeme psát:
mam = kym
am = ω02 ym
mω02 ym = kym
r

k
m
r
k
2πf0 =
m
r
1
k
f0 =
2π m
ω0 =

Rezonanční zesílení může mít na kmitající soustavu destruktivní účinky, když
amplituda kmitů naroste nad mez pevnosti materiálu. Takovou situaci zachycuje obrázek 2.30, na kterém vidíme roztříštění skleničky rezonancí zvuku.
Záběry tohoto jevu z rychloběžné kamery si můžete prohlédnout na následujícím videu.
http://www.youtube.com/embed/dU0OqVDl7kc
Rezonanční zesílení kmitů vyvolaných poryvy větru bylo také příčinou zřícení
mostu ve městě Tacoma, stát Washington. Ke kolapsu mostu došlo v roce 1940,
celý proces trval dost dlouho na to, aby mohli všichni lidé opustit ohrožený
prostor. Jedinou ztrátou na životech tak bylo úmrtí psa, který zůstal v jednom z automobilů uvězněných na mostě. Zřícení mostu zachycuje následující
anglicky komentované video.
http://www.youtube.com/embed/3mclp9QmCGs
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Obrázek 2.32: Tři ne tak docela matematická kyvadla

2.1.9

Kyvadlo

Až do této chvíle se tento text důsledně vyhýbal jednomu typickému periodickému pohybu, a sice pohybu kyvadla. Pohyb kyvadla můžeme pozorovat
poměrně často, ať už jde o kyvadlo v hodinách, houpačku nebo klíče zavěšené
na tkanici. Pohyb kyvadla je zcela jistě periodický. Je také harmonický? Odpověď na tuto otázku není zcela prostá. Prohlédněte si pozorně obrázek 2.33
a zkuste slovy popsat všechny veličiny na něm znázorněné.
Obrázek znázorňuje takzvané matematické kyvadlo. Matematické kyvadlo je
zjednodušeným modelem kyvadla reálného - lano, které drží závaží je neprotažitelné a nehmotné. Na obrázku vidíme kyvadlo délky l v obecné poloze.
~ tahová
Jsou zakresleny všechny síly, které na kyvadlo působí - tíhová síla G,
~
~
síla lana T a jejich výslednice F , tedy síla, která vrací těleso do rovnovážné
polohy.
Výslednice tíhové a tahové síly F~ má dvě složky, které jsou na sebe kolmé.
Síla F~n je normálová, tedy kolmá na trajektorii, je dostředivá a způsobuje to,
že závaží na kyvadle zatáčí, mění tedy pouze směr rychlosti. Síla F~t je tečná
k trajektorii a mění pouze velikost rychlosti. Právě tato síla nás zajímá.
Chceme-li rozhodnout o harmoničnosti pohybu, zkoumáme závislost návratové
síly na výchylce. Jak budeme v tomto případě měřit? Výchylku pro nás bude
představovat souřadnice x tělesa, dle obrázku. Dopouštíme se tak určitého zanedbání pohybu kyvadla ve směru kolmém na osu x. Toto můžeme učinit za
předpokladu dostatečně malé úhlové výchylky (αm ax). Je-li maximální úh-
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Obrázek 2.33: Matematické kyvadlo
lová výchylka dostatečně malá (většinou se uvažuje do pěti stupňů), můžeme
provést také následující aproximaci:
sin α = tan α = α.
Tato rovnost ovšem platí, pouze pokud úhel měříme v radiánech. Pro jak malé
úhly je tato rovnost splněna, si můžete ověřit na kalkulačce.
Z podobnosti trojúhelníků ABC a AED (věta uu) vyplývá:
sin α =
Ft =

x
Ft
=
l
G
G
x
l

Platí-li naše podmínka malé úhlové výchylky, závisí velikost návratové síly
přímo úměrně na výchylce (síla je samozřejmě orientována proti výchylce) a
kmity matematického kyvadla jsou tedy harmonické.
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Co můžeme říci o periodě kmitů harmonicky kmitajícího kyvadla? Pokud
se shodneme, že kmitá harmonicky, můžeme jeho periodu odvodit s pomocí
vztahu pro amplitudu zrychlení harmonicky kmitajícího tělesa amax = ω 2 xmax .
Podle druhého Newtonova zákona je zrychlení tělesa při neměnné hmotnosti
dáno působící silou. Proto můžeme psát:
mamax = Fmax
g
mω 2 xmax = mg xmax
l
r
g
ω=
l
r
2π
g
=
T
l
s
l
T = 2π
.
g
Vidíme, že perioda matematického kyvadla závisí pouze na jeho délce (a na
tíhovém zrychlení). Nezávisí vůbec na hmotnosti kyvadla ani na amplitudě
jeho výchylky. Toto tvrzení platí, pokud je platná i harmonická aproximace
kmitů kyvadla, tedy pro malé výchylky kyvadla. Pokud by tato podmínka
splněna nebyla, závisela by perioda kyvu také na amplitudě výchylky, nicméně
na hmotnosti závaží by perioda stále nezávisela.
Periodu kyvu kyvadla lze tedy ladit pouze změnou jeho délky. Následující video
zachycuje soustavu kyvadel, kde bylo dosaženo zajímavého efektu. Pečlivým
nastavením délek závěsů bylo zajištěno, aby první kyvadlo kmitlo patnáctkrát
za půl minuty, druhé šestnáctkrát, třetí sedmnáctkrát a tak dále. Jednou za
půl minuty tak jsou všechna kyvadla ve fázi (všechna vykonala celistvý počet
kyvů), po prvních patnácti sekundách jsou sudá a lichá kyvadla v protifázi.
http://www.youtube.com/embed/MhXactNkxSM

2.1.10

Spřažená kyvadla

Proveďte následující pokus. Mějme dvě stejná matematická kyvadla zavěšená
na společné ose. Obě kyvadla volně visí v rovnovážné poloze a jsou svázána
nenapjatou nití. Situaci znázorňuje obrázek 2.34. Jak se bude tato soustava
chovat, rozkýváme-li kyvadlo A?
Spojením závaží nití jsme mezi nimi vytvořili vazbu. Pozorujeme, že zatímco
se kyvadlo B v důsledku silového působení napjaté niti rozkmitává, amplituda
kmitů kyvadla A se zmenšuje. Pro celou soustavu musí totiž platit zákon zachování mechanické energie. Čekali bychom, že se kmity obou kyvadel ustálí na
stejné amplitudě, ale dojde k něčemu zcela jinému. Postupem času se kyvadlo
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Obrázek 2.34: Spřažená kyvadla
A na chvíli zcela zastaví. Poté se začne opět postupně rozkmitávat, zatímco
ustává pohyb kyvadla B. Celý děj se periodicky opakuje (zanedbáme-li útlum).
Celou akci v obdobné konfiguraci (vazbu zajišťuje samotný závěs) zachycuje
následující video.
http://www.youtube.com/embed/RoSYKPTdlxs
Kmitání jednotlivých kyvadel má charakter rázů. Mezi kyvadly dochází k přenosu energie. Jedno z kyvadel je pro to druhé zdrojem vynucující síly. Jak byste
poznali například ze sekundu trvajícího výstřižku z uvedeného videa poznat,
které kyvadlo je zdrojem buzení, a které je buzeno? Pokud se podíváte na video pozorně, všimnete si, že jedno z kyvadel se pohybuje jakoby napřed, a sice
to, které se zbavuje energie, tedy to, jehož amplituda se zmenšuje. Postupně
můžeme zapojit spřažených kyvadel více.
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Vlny

Postupujeme od kmitů k mechanickému vlnění. Vlna je souborem kmitajících
oscilátorů. Matematický popis vln je sice poněkud náročnější, ale přesto je
v našich silách.
Opět doporučujeme výrobu vlastního experimentálního náčiní. Gumové nitky,
které jste používali u kmitů se například hodí k použití jako struny. Vhodným
vybavením je též řetízek, ať už kuličkový nebo s malými očky (seženete v železářství). Neocenitelným pomocníkem ve zkoumání vln je jakýkoliv hudební
nástroj, především nástroje strunné.
Vlnění se rovněž dobře pozoruje na vodních hladinách. Z toho důvodu doporučujeme návštěvu vodních ploch, rybníků, jezer, řek nebo přehradních nádrží.
Koupel ve vaně může být pro fyzika zkoumajícího vlnění rovněž velmi inspirativní.
V první kapitole této části najdete návod na konstrukci tří různých zařízení
na zkoumání vln. Velmi vám doporučujeme výrobu alespoň některého z nich.

2.2.1

Co se vlní

S mechanickým vlněním se setkáváme v běžném životě poměrně často. Každý
jistě již někdy pozoroval vlny na vodní hladině - typické soustředné kružnice,
které se na hladině vytvoří, pokud do vody skočí plavec. Vlny lze pozorovat
na napjatém provaze, volně visícím řetízku, kytarové struně. V této kapitole
se s vlněním seznámíme blíže. Některé vlastnosti vln, o kterých zde budeme
mluvit, jsou obecné a vztahují se i na vlny elektromagnetické, nicméně v tomto
textu budeme hovořit pouze o vlnách mechanických.
Ke zkoumání vlastností vlnění nám může posloužit jednoduchý vlnostroj. Konstrukce takového zařízení není nikterak složitou záležitostí. Pro snazší a samozřejmě také zábavnější studium vřele doporučujeme si takový vlnostroj postavit. Nabízí se hned tři možnosti.
Ke konstrukci Juliova vlnostroje nám postačí izolepa, několik špejlí a plastelína. Lepicí pásku napneme mezi dvě pevná místa (například židle), naklademe
na ni pravidelně špejle a oba konce každé špejle dovážíme závažími z plastelíny
(nebo gumovými medvídky). Pokud by měl váš vlnostroj tendence se překlápět, zkuste jej volně zavěsit (opatrně, ať vám neopadají špejle).
Druhý typ vlnostroje sestává ze závěsu, závaží, nitek a pružin. Pro domácí konstrukci budeme potřebovat tyč dlouhou přibližně metr, větší (a těžší) stejné
korálky (nebo jiná provrtaná závaží), nit a kloboukovou gumu. V pravidelných odstupech zavěsíme závaží na tyč a každá dvě sousední závaží spojíme
kloboukovou gumou. Získáme tak konstrukci podobnou obrázku 2.
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Obrázek 2.35: Juliův vlnostroj s gumovými medvídky

Obrázek 2.36: Vlnostroj s kyvadly
Třetím typem vlnostroje je dostatečně dlouhá měkká pružina, zvaná též slinky.
Můžeme ji zavěsit na nitky, nebo ji nechat volně položenou na stole. Pokud
takovou pružinou disponujete, máte výborné experimentální vybavení na zkoumání mechanického vlnění.
S touto experimentální výbavou můžeme sledovat většinu jevů, o kterých budeme nyní hovořit. Naše vlnostroje sestávají z jednotlivých mechanických oscilátorů. Jediná špejle na Juliově vlnostroji kmitá, stejně tak Machův vlnostroj
sestává z kyvadel. Tyto oscilátory jsou spřaženy vazbou (izolepa, guma), která
způsobí, že vychýlení jednoho kyvadla se přenáší alespoň na jeho nejbližší sousedy. Pokud by taková vazba v daném prostředí neexistovala, vlnění by v něm
nemohlo vzniknout ani se šířit.
Rozkmitejme nyní Juliův vlnostroj. Právě sledujeme příčné postupné vlnění.
Postupné proto, že fáze kmitů jednotlivých oscilátorů se šíří v prostoru, příčné
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Obrázek 2.37: Slinky
proto, že kmity oscilátorů jsou kolmé na směr šíření vlny. Krom vlnění příčného existuje také vlnění podélné, kdy oscilátory kmitají ve směru šíření vlny.
Postupnou podélnou vlnu můžeme s trochou cviku vybudit na kyvadlovém
vlnostroji nebo pomocí měkké pružiny.
Ze všech možných vlnění jsme zatím vymezili vlnění postupné, rozeznáme
vlnění příčné a podélné. V následující kapitole zavedeme matematický popis
pro pohyb jednotlivých oscilátorů.

2.2.2

Dvě proměnné

V minulé kapitole jsme zkonstruovali dva vlnostroje, pozorovali, kdy vlnění
vzniká a provedli jsme základní klasifikaci. Nyní se podíváme, jakým způsobem
lze vlnění matematicky popsat. Chceme získat časový vývoj výchylky všech
oscilátorů podílejících se na daném vlnění. Jistě bude tato výchylka záviset na
tom, o který oscilátor se jedná, a také na čase.
Čím se liší okamžitá výchylka v tomtéž čase v místě x0 = 0 (u(0, t)) a x
(u(x, t))? Amplituda je v obou místech stejná, rovněž tak frekvence. Jediné,
v čem se dva různé body v prostoru při vlnění mohou lišit, je fáze. Do bodu x
dorazí postupná vlna později.
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Obrázek 2.38: Příčná a podélná vlna

Obrázek 2.39: Postupná vlna v čase t

u(0, t) = um sin (ωt)
u(x, t) = um sin [ω(t − τ )]
Zbývá určit, jak velké je zpoždění τ . Vlna se šíří homogenním prostředím
rovnoměrně, pro čas, za který urazí vzdálenost mezi body x0 a x, platí známý
kinematický vztah t = vs . Konkrétně pro zpoždění τ :
τ=

x
v
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Kde x je vzdálenost mezi oběma zkoumanými body a v je rychlost šíření postupné vlny v daném prostředí. Výchylka v čase t a místě x je tedy popsána
funkcí:
u(x, t) = um sin [ω(t −
u(x, t) = um sin [2π(

x
)]
v

x
t
−
)]
T
T ·v

Součin periody vlnění a rychlosti, kterou se šíří v daném prostředí, představuje
vzdálenost, do které se vlnění rozšíří za dobu jedné periody. Tuto vzdálenost
nazveme vlnovou délkou a označíme λ. Ve funkci dvou proměnných - časové a
prostorové souřadnice - popisující výchylku vlnění tak vystupuje člen popisující
periodicitu v čase (perioda T) a člen popisující periodicitu v prostoru (vlnová
délka λ). Celá rovnice pro výchylku vlny v místě x v čase t pak nabývá tvaru:
u(x, t) = um sin [2π(

t
x
− )].
T
λ

Perioda T má význam periody vlnění v čase, vlnová délka λ popisuje periodu
vlny v prostoru. Tuto skutečnost ilustrují obrázky 2.40 a 2.41.

Obrázek 2.40: Časový vývoj výchylky v místě x s periodou T
Budeme-li sledovat jeden pevně daný oscilátor, pak závislost výchylky tohoto
oscilátoru na čase není ničím jiným, než matematickým popisem kmitů oscilátoru v daném místě. Dále budeme předpokládat, že všechny oscilátory kmitají
harmonicky, tedy že jsou vraceny silou, jejíž velikost je přímo úměrná okamžité výchylce oscilátoru. Potom platí, že časová závislost výchylky oscilátoru
v místě x0 je u(x0 , t) = A sin (2π Tt + ϕ), viz obrázek 2.42.
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Obrázek 2.41: Prostorové rozložení výchylky v čase t s periodou λ

Obrázek 2.42: Kmity daného oscilátoru

Druhým možným přístupem je pořídit fotografii celé vlny. Tím získáme okamžitou výchylku všech oscilátorů v daném okamžiku T. Výchylka každého
oscilátoru v tomto okamžiku v závislosti na jeho poloze x je dána vztahem
u(x, T ) = A sin (2π λx + ψ), viz obrázek 2.43.
Pokud se vám zdá zvláštní, že je v argumentu popisující vlnění mínus a nevíte,
kde se tam vzalo, nahlédněte do rozšíření této kapitoly.
Chceme-li zjistit výchylku vlny popsané rovnicí u(x, t) = um sin [2π( Tt − λx )]
v čase A, píšeme a provedeme to takto:

u(x, A) = um sin [2π(

A x
− )].
T
λ

Chceme-li znát výchylku této vlny v bodě B, provedeme to takto:
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Obrázek 2.43: „Fotografieÿ vlny

u(B, t) = um sin [2π(

t
B
− )].
T
λ

Chceme-li tedy znát výchylku vlny v bodě B a čase A, dojdeme k tomuto
zápisu:
u(B, A) = um sin [2π(

2.2.3

A B
− )].
T
λ

Shrnutí vln

V minulé kapitole jsme odvodili rovnici popisující výchylku postupné příčné
vlny v daném místě a čase. Zavedli jsme také vlnovou délku. V této kapitole
shrneme základní veličiny a vztahy popisující vlnění.
K šíření vlnění potřebujeme pružné prostředí (mezi jednotlivými oscilátory
musí existovat vazba). Postupná vlna se v určitém prostředí šíří danou rychlostí v. Předpokládejme nyní, že studujeme prostředí izotropní, tedy takové,
ve kterém se vlnění šíří stejnou rychlostí ve všech směrech. Za dobu periody
T urazí pevnou vzdálenost v · T . Tuto vzdálenost nazveme vlnovou délkou a
označíme písmenem λ (lambda).
Vlnová délka λ postupné vlny je vzdálenost, kterou vlna urazí za dobu jedné
periody.
Dosadíme-li do definičního vztahu pro vlnovou délku vztah mezi periodou a
frekvencí získáme základní vztah mezi periodicitou vlny v prostoru a čase:
v = f · λ.
Výchylka libovolného body vlny v čase je popsána funkcí dvou proměnných:
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Obrázek 2.44: Vlny na mořské hladině

u(x, t) = sin [2π(

t
x
− ) + ϕ].
T
λ

Každý z bodů vlny vykonává kmity popsané rovnicí:
u(t) = sin [2π

t
+ ϕ].
T

Počáteční fáze v sobě nese informaci o poloze zkoumaného bodu. Podobně
rozložení výchylky v prostoru v daném časovém okamžiku je popsáno rovnicí:
x
u(x) = sin [2π(− ) + ϕ].
λ
Informace o časovém okamžiku, ve kterém vlnění zkoumáme je opět uložena
v počáteční fázi.
Můžeme říci, že pokud hovoříme o vlnění, hovoříme o delokalizovaných kmitech, tedy kmitech, které nejsou vázány na určité místo v prostoru.

2.2.4

Skládání vln

Zkoumáme postupné vlnění. V této kapitole se zaměříme na situaci, kdy jedním bodem prostoru procházejí dvě vlny ze dvou různých zdrojů. Sledujeme-li
vlnění v daném bodě, sledujeme kmity tohoto bobu. Skládáme li dvě vlny, pak
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Obrázek 2.45: Skládání vln vln na hladině oleje
v každém bodě skládáme kmity. Pro skládání vln se také často používá název
interference, říkáme, že vlny interferují.
Zaměříme se opět na postupnou příčnou vlnu šířící se pouze ve směru osy x.
Vyberme si jeden daný bod X. Pokud by byl činný pouze zdroj Z1 , kmital
by bod X podle vlny popsané výchylkou u1 . Pokud by byl činný pouze zdroj
Z2 , kmital by bod X podle vlny popsané výchylkou u2 . Jsou-li aktivní oba
zdroje vlnění, jsou výsledné kmity v tomto bodě dány superpozicí kmitů u =
u1 (x, t) + u2 (x, t).
Zajímavý výsledek získáme, zaměříme-li se na skládání dvou vln téže frekvence
ze dvou různých zdrojů. Obě vlny mají tutéž frekvenci, tím pádem i tutéž
vlnovou délku (protože v daném prostředí se vlny téhož typu a téže frekvence
šíří toutéž rychlostí). Zdroje vlnění ale nejsou v tomtéž bodě. Vzdálenost bodu
X od zdroje vlny u1 označme x1 , obdobně x2 .

Obrázek 2.46: Skládání vln v řadě bodů, označení
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Výsledné vlnění určíme obdobným způsobem jako u skládání kmitání - provedeme superpozici všech výchylek v daném bodě a čase. Skládáme-li v daném
bodě harmonické vlny téže frekvence a rozdílných amplitud a fází, bude výsledkem opět harmonická vlna téže frekvence a obecně různé fáze a amplitudy, než
vlny dílčí. Pro usnadnění matematických operací zvolíme dvě vlny se stejnou
amplitudou. Zvláštní výsledek získáme ve dvou případech.
Kmity daného bodu X na obou vlnách jsou popsány těmito funkcemi:
t
x1
− )]
T
λ
t
x2
u2 (x, t) = A sin [2π( − )]
T
λ
u1 (x, t) = A sin [2π(

u(X, t) = u1 (x, t) + u2 (x, t)
x1
t
x2
t
− ) + sin 2π( − )
T
λ
T
λ
t
x1
t
x2
t
x1
t
x2
u(X, t) = 2A sin π( −
+ − ) cos π( −
− + )
T
λ
T
λ
T
λ
T
λ
x2 − x1
t
x1 + x2
u(X, t) = 2A cos π(
) sin 2π( −
).
λ
T
2λ
u(X, t) = A sin 2π(

1
Daný bod kmitá harmonicky, jeho amplituda je dána výrazem 2A cos π( x2 −x
λ ).
Rozdíl x2 − x1 nazveme dráhový rozdíl a označíme písmenem d. Mohou nastat
dva významné případy.

Pokud vlnění dorazí do bodu X s nulovým fázovým rozdílem, pak budeme skládat v bodě kmity ve fázi. Dráhový rozdíl vln musí být roven celistvým násob1
kům vlnové délky, neboli sudým násobkům λ2 . Tehdy bude výraz cos π( x2 −x
λ )
v absolutní hodnotě roven jedné a výsledná amplituda složené vlny v daném
bodě bude maximální.

Obrázek 2.47: Konstruktivní interference
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V případě skládání vln různé amplitudy bude v tomto bodě výsledná amplituda dána součtem amplitud dílčích, jak ukazuje obrázek 2.47. Říkáme, že dochází ke konstruktivní interferenci, v bodě X nastává interferenční maximum.
Podmínku pro konstruktivní interferenci a interferenční maximum můžeme
zapsat takto:
d = 2k

λ
= kλ
2

; k = 0, 1, 2, ...

Pokud vlnění dorazí do bodu X s fázovým rozdílem rovným lichým násobkům
π
2 , pak budeme skládat v bodě kmity v protifázi. Dráhový rozdíl vln musí
1
být roven lichým násobkům λ2 . Tehdy bude výraz cos π( x2 −x
λ ) roven nule a
výsledná amplituda složené vlny v daném bodě bude nulová.

Obrázek 2.48: Destruktivní interference
V případě skládání vln různé amplitudy bude v tomto bodě výsledná amplituda dána rozdílem amplitud dílčích, jak ukazuje obrázek 2.48. Říkáme, že
dochází k destruktivní interferenci, v bodě X nastává interferenční minimum.
Podmínku pro destruktivní interferenci a interferenční minimum můžeme zapsat takto:
d = (2k + 1)

λ
2

; k = 0, 1, 2, ...

V praxi je výhodnější pracovat s dráhovým rozdílem, protože vyplývá z geometrie situace.
Vraťme se nyní k obrázku 2.45. Jak taková fotografie mohla vzniknout? Když
hodíme do vody kámen, uvidíme na hladině soustředné kružnice. Hodíme-li
o kus dál do vody jiný kámen, uvidíme totéž. Hodíme-li však do vody dva kameny (nemusí nutně dopadnout do vody zároveň), uvidíme na hladině situaci
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z obrázku 2.45. Vznik interference vlnění ze dvou různých zdrojů zachycuje
animace 2.49. Nejprve vidíme samotnou první vlnu, poté druhou a nakonec
jejich interferenci.

Obrázek 2.49: Vznik interference na vodní hladině

2.2.5

Odraz vlnění v řadě bodů

Pokračujeme ve studiu postupného vlnění. Na začátku tohoto textu jsme hovořili o konstrukci vlnostroje. Věříme, že jste si alespoň jeden zkusili sestrojit.
Při popisu postupných vln jsme až dosud předpokládali, že se postupná vlna
šíří v řadě bodů ve směru osy x a nekladli jsme na její šíření žádná omezení.
Váš vlnostroj má dva konce. Co se stane s postupnou vlnou (a její výchylkou)
když dorazí na některý z nich?
Konce řady kmitajících bodů spojených vazbou mohou být v zásadě dvojího typu. Může se jednat o konec volný, například konce Juliova vlnostroje,
volně visící konec řetězu nebo lano uvázané ke kroužku na garnýži. Druhou
krajní možnost představuje pevný konec, například kytarová struna uchycená
v kobylce nebo lano uvázané ke skobě. Odraz na pevném i volném konci můžete zkoumat na kterémkoliv z vlnostrojů z úvodní kapitoly. Provedení těchto
experimentů vřele doporučujeme, hezčího výsledku dosáhnete, pokud budete
pozorovat, co se děje s jediným pulzem.
Obecně můžeme říci, že vlna, která dorazí na konec řady bodů, se na tomto
konci odrazí a postupuje zpět. Způsob, jakým se odrazí, je dán podmínkami
na okraji (okrajovými podmínkami).
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Obrázek 2.50: Pevný konec kytarové struny

Volný konec
Bod na konci řady se může volně pohybovat. Výchylka odražené vlny je tedy
v každém okamžiku stejná, jako výchylka vlny dopadající. Vlnění se odráží
tak, jako by řada bodů pokračovala za volným koncem dále. Vlna se odráží se
stejnou fází. Odražená a dopadající vlna spolu v místě odrazu konstruktivně
interferují. Všimněte si, že výchylka je v bodě odrazu dvojnásobná.

Obrázek 2.51: Odraz na volném konci
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Pevný konec
Bod na konci řady se nemůže pohybovat. Jeho výchylka musí být v každém
časovém okamžiku rovna nule. Odražené vlnění tak v místě odrazu musí mít
právě takovou výchylku, aby s dopadající vlnou interferovalo destruktivně.
Odražená vlna tedy musí mít opačnou fázi, než vlna dopadající.

Obrázek 2.52: Odraz na pevném konci
Zajímavá situace nastane, pokud k pevnému konci přichází harmonická vlna
namísto jediného pulzu, jak je tomu v animacích na této stránce. Tento případ
rozebereme v další kapitole.

2.2.6

Stojatá vlna

Pozorujeme vlnění v řadě bodů. K tomuto pozorování můžeme použít náš vlnostroj nebo ještě jednodušší zařízení. Stačí nám gumové lanko (klobouková
guma), které uvážeme například ke klice. Volný konec držíme v ruce a rozkmitáme. Pulz se šíří po vlákně (jeho rychlost závisí na napětí gumy), dorazí ke
klice a tam se odrazí s opačnou fází. Pokud budeme volným koncem kmitat
setrvale, budeme po laně vysílat vlnu. Ta se odrazí na pevném konci, odražená vlna bude mít opačnou fázi a složí se s vlnou příchozí. Vznikne zajímavá
situace.
V tuto chvíli máme dostatečný matematický aparát, abychom mohli příchozí
a odraženou vlnu složit. Vlny mají stejnou vlnovou délku, frekvenci i amplitudu. Dopadající vlnu můžeme popsat rovnicí ud (x, t) = A sin 2π( Tt − λx ),
odražená vlna se šíří opačným směrem, je tedy popsána rovnicí uo (x, t) =
A sin 2π( Tt + λx ). Výsledná vlna vznikne superpozicí těchto dílčích vln.
u(x, t) = ud (x, t) + uo (x, t)
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Obrázek 2.53: Stojaté vlny na kytaře (detail uzlů)

u(x, t) = A sin 2π(

u(x, t) = 2A sin 2π(

x
t
x
t
− ) + A sin 2π( + )
T
λ
T
λ

t
x
t
x
t
x
t
x
− + + ) cos 2π( − − − )
T
λ T
λ
T
λ T
λ

u(x, t) = 2A cos 2π

2x
2t
sin 2π
λ
T

t
x
u(x, t) = 2A cos 2π λ sin 2π T
2

2

Vidíme, že výchylka kmitů závisí na čase, ovšem amplituda těchto kmitů je
funkcí polohy. Konkrétně budou některá místa kmitat s velkou amplitudou,
zatímco některá místa budou v klidu. Místa v klidu od sebe budou pravidelně
vzdálena a tato vzdálenost bude stejná jako pravidelný rozestup míst kmitajících s největší amplitudou. Tuto vzdálenost nazveme vlnovou délku stojaté
vlny, všimněte si, že je číselně rovna polovině vlnové délky skládaných kmitů.
Všechny body kmitají se stejnou fází. Superponovali jsme dvě postupné vlny
s opačnou fází šířící se opačným směrem a dali jsme tak vzniknout stojatému
vlnění. Ta místa, která kmitají s největší amplitudou, nazveme kmitny, místa,
která zůstávají v klidu, nazveme uzly.
Kolik má vlna na obrázku 2.54 uzlů a kolik má kmiten?
Obdobný pokus můžeme vyzkoušet i s odrazem na volném konci. V takovém
případě stačí zavěsit lano třeba z okna (stačí mít k dispozici alespoň dva
metry) a rozkmitávat jeden jeho konec. Vznik stojatého vlnění na laně s jedním
volným koncem vyžaduje poněkud větší šikovnost než v případě lana s oběma
pevnými konci (doporučujeme zkoušet lano spíše roztočit).
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Obrázek 2.54: Stojatá vlna se dvěma pevnými konci

2.2.7

Vlnoplochy

Vraťme se nyní zpět k postupným vlnám. Dosud jsme se zaměřovali na vlny
šířící se v řadě bodů, zatímco většinou se setkáváme s vlnami, které se šíří
v rámci nějaké plochy (vlny na vodní hladině) nebo prostorem (tlaková vlna,
zvuk, signál mobilní sítě). V této kapitole se podíváme blíže na způsob, jakým
se vlny šíří prostředím.

Obrázek 2.55: Kruhy na vodní hladině
Představte si, že hodíte kámen do vody. Nakreslete co se stane. Nejspíš nakreslíte soustředné kružnice. Co tyto kružnice znamenají? Tyto křivky spojují
některá místa, která mají stejnou výchylku. Zároveň představují možnost jak
znázornit příčné vlnění šířící se plochou, tedy trojrozměrnou situaci.
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Zaměřme se na prostředí, ve kterém se vlnění šíří ve všech směrech stejnou
rychlostí. Takové prostředí nazýváme izotropní. Prozatím budeme studovat
vlnění šířící se po ploše, například vlny na vodní hladině. Za dobu t se vlnění
rozšíří od zdroje Z do vzdálenosti s = v · t. Protože se vlnění šíří v izotropním
prostředí, šíří se do všech směrů stejnou rychlosti. Body vzdálené od zdroje
vlnění Z právě o vzdálenost s, tedy ležící na kružnici se středem v Z a poloměrem s, tak budou mít stejnou okamžitou výchylku a budou kmitat se stejnou
fází.
Podobnou úvahu bychom mohli provést s vlněním šířícím se v izotropním
prostoru. Body, do kterých se vlnění rozšíří za dobu t, leží na povrchu kulové
plochy se středem v místě zdroje vlnění a poloměrem s = v · t. Tyto body mají
stejnou výchylku, kmitají s toutéž fází a vlnění se do nich rozšířilo za tutéž
dobu. Množinu takových bodů nazýváme vlnoplocha.
Vlnoplochou nazveme množinu bodů, do nichž se vlnění rozšíří za daný čas t.
Směr šíření vlnění v daném místě určuje kolmice k vlnoploše, kterou nazveme
paprskem.
Ve velké vzdálenosti od zdroje vlnění je možné zanedbat rozměry zdroje a
považovat ho tak za bodový zdroj. Kruhové (kulové) vlnoplochy mají velký
poloměr a jejich malou část tak lze považovat za rovinnou vlnoplochu. Pokuste
se určit, kde je na obrázku 2.56 zdroj modrého vlnění a kde je zdroj červeného
vlnění.

Obrázek 2.56: Kulové a rovinné vlnoplochy

Vlnoplochu můžeme uvažovat u jakékoliv vlny. Díky vlnoplochám můžeme vlnění v daném čase nakreslit a mít tak názornou představu o rozložení výchylky
v prostoru.
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Huygensův princip
Zkoumáme-li, jak se daným prostředím šíří nějaké vlnění, nemusíme mít dokonce žádnou informaci o tom, kde je jeho zdroj a jak se chová. K předpovědi
tvaru další vlnoplochy nám stačí znát vlastnosti daného vlnění a některou jeho
vlnoplochu.
Tento postup objevil nizozemský matematik Christian Huygens. Huygensův
princip zpřesněný Fresnelem můžeme formulovat takto:
Každý bod vlnoplochy, do něhož postupné vlnění dospělo v určitém okamžiku,
můžeme pokládat za zdroj elementárního vlnění, které se z něho šíří v elementárních vlnoplochách. Celková vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je vnější
obálka všech elementárních vlnoploch a kolmice na ni jednoznačně určuje směr
šíření.
Tuto poněkud složitou formulaci se pokusíme ilustrovat obrázkem, ve kterém opět předpokládáme izotropní prostředí, elementární vlnoplochy jsou tedy
kružnice.

Obrázek 2.57: Huygensův princip
Elementární vlnoplochy spolu navzájem interferují. Tato interference je destruktivní ve všech bodech mimo vnější obálku.
Huygensův (nebo též Huygensův-Fresnelův) princip nám umožňuje zkoumat
šíření vlnění v libovolných situacích. S jeho pomocí lze odvodit další důležité zákony vztahující se na vlnění nebo vysvětlit další jevy s vlněním spjaté.
Následující kapitoly toho budou důkazem.

2.2.8

Odraz a lom

Huygensův princip zavedený v minulé kapitole je silným nástrojem při studiu
šíření vlnění v různých situacích. V této kapitole budeme zkoumat, co se stane
s vlnou, která narazí na rozhraní dvou různých izotropních prostředí.
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V daném izotropním prostředí má vlnění stejnou rychlost šíření ve všech
směrech. Nás v tuto chvíli zajímá děj na rozhraní dvou prostředí. Informace
o zdroji vlny pro nás nejsou podstatné, proto se můžeme zaměřit na rovinné
vlny. Nechť se tedy prostředím 1 danou rychlostí v1 blíží rovinná vlna k rozhraní s prostředím 2, ve kterém by se táž vlna šířila rychlostí v2 . Co se s vlnou
stane?

Obrázek 2.58: Odraz vlnění na pevné překážce

Odraz vlnění
Soustřeďme se nyní jen na tu část vlnění, která neproniká do druhého prostředí
a od rozhraní se odráží. Úhel dopadu je úhel, který svírá paprsek dopadající
vlny v daném místě s kolmicí na rozhraní dvou prostředí, měří se tedy od kolmice na rozhraní. Vlna, která dopadá kolmo na rozhraní dopadá pod nulovým
úhlem dopadu. Zaměřme se na situaci, kdy dopadá rovinná vlna na rozhraní
pod úhlem α.
Situaci v čase t0 = 0 kdy první vlnoplocha dorazila na rozhraní zachycuje obrázek 2.59. Bod X se podle Huygensova principu stává zdrojem elementárního
vlnění, které se šíří v kulových vlnoplochách dále. Za čas t se tato elementární
vlna rozšíří do vzdálenosti s = v1 · t. V případě bodu Y musí nejdříve vlna
urazit vzdálenost s, teprve poté se bod Y stává zdrojem elementárního vlnění,
které se stihne rozšířit do vzdálenosti r. Protože je prostředí 1 izotropní, musí
platit s + r = S - libovolný bod téže vlnoplochy urazí za tentýž čas tutéž
dráhu.
Výsledná vlnoplocha bude dána vnější obálkou elementárních vlnoploch (obrázek 2.61). Co platí pro úhly α a α0 ? Vztah mezi nimi můžeme odvodit
z geometrie situace.
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Obrázek 2.59: Odraz vlnění

Obrázek 2.60: Odraz vlnění

Z obrázku je vidět, že vlnění, které dopadá na rozhraní pod úhlem dopadu α,
dospěje nejdříve do bodu A a postupně do dalších bodů až po bod D. Tyto
body se podle Huygensova principu stávají zdroji elementárních vlnění, které
se šíří zpět do prostředí 1. Dochází tak k odrazu vlnění. Čelo dopadající vlny
je představováno úsečkou AB, čelo odražené vlny je představováno úsečkou
CD. Ze shodnosti trojúhelníků ABD a CAD vyplývá:
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Obrázek 2.61: Odvození zákona odrazu

α = α0
Vidíme, že velikost úhlu odrazu je shodná s velikostí úhlu dopadu. Můžeme
tedy formulovat zákon odrazu:
Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.
Lom vlnění
Nyní se soustřeďme na část vlnění, která proniká i do prostředí 2. Výsledek
bude silně záviset na tom, jakou rychlostí se vlnění v prostředí 2 šíří. Předpokládejme nyní, že v2 < v1
Kdyby se v prostředí 2 šířilo vlnění stejnou rychlostí, pokračovala by vlna dále
původním směrem. Protože je ale rychlost ve druhém prostředí menší, rozšíří
se vlnění do menší vzdálenosti než za tentýž čas v prostředí 1. Dojde k lomu
paprsku směrem ke kolmici. Matematický vztah mezi úhlem dopadu a úhlem
lomu můžeme najít s pomocí geometrické úvahy. Obrázek 2.63 představuje
nákres situace.
Vlnění dopadá pod úhlem α1 , nejdříve dorazí do bodu A a postupně do dalších bodů až po bod C. Tyto body se podle Huygensova principu stávají zdroji
elementárních vlnění, které se šíří do prostředí 2. Čelo dopadající rovinné vlny
(tedy vlnoplocha) je představováno úsečkou AB, čelo lomené vlny je představováno úsečkou CD. Pro poměr sinů úhlu dopadu α1 a lomu α2 platí podle
obrázku vztah
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Obrázek 2.62: Lom vlnění

Obrázek 2.63: Odvození zákona lomu

sin α1
=
sin α2

|BC|
|AC|
|AD|
|AC|

=

|BC|
.
|AD|

Délka úsečky AD je dráha, kterou v prostředí 2 urazí vlnění za dobu t, úsečka
BC představuje dráhu, kterou za tentýž čas urazí vlnění v prostředí 1. Platí
tedy |BC| = v1 · t a |AD| = v2 · t. Odtud plyne:
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v1 · t
sin α1
v1
=
= .
sin α2
v2 · t
v2
Můžeme tedy formulovat Snellův zákon lomu.
Lomený paprsek zůstává v rovině dopadu, přičemž platí
sin α1
v1
= .
sin α2
v2

2.2.9

Ohyb vln

Co se stane s vlněním, které dopadne na nějakou překážku? V duchu předchozí kapitoly bychom mohli odpovědět, že se odrazí (přičemž část rozhraním
projde). Jak bude vypadat situace za překážkou? A co se stane, když rovinná
vlna dorazí k malému otvoru?

Obrázek 2.64: Ohyb vlnění v zálivu
Kdykoliv chceme zkoumat šíření nějaké vlny v prostoru, můžeme se obrátit
na Huygensův princip. Zkoumejme nyní situaci, kdy rovinná vlna dorazila
k překážce ve tvaru desky, ve které je jeden malý otvor. Otvor nechť je natolik
malý, že jej bude možno považovat za bodový. Tehdy bude pois situace snazší,
přesto dojdeme k zajímavým výsledkům.
Huygensův princip nám říká, že každý bod vlnoplochy se stává zdrojem elementárního vlnění. Bude-li štěrbina tak malá, že ji bude možno považovat za
bod, bude se za překážkou šířit kulová vlna (obrázek 2.65). Vlnění se tak šíří i
ve směrech odlišných od původního. Tento jev se nazývá ohyb vlnění, v optice
častěji difrakce. Při difrakci se vlnění šíří i do míst geometrického stínu. Pokud
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Obrázek 2.65: Štěrbina jako zdroj elementárního vlnění

bychom si vykreslili paprsky vlnění, bylo by zjevné, proč se tento jev nazývá
ohyb.

Dvě štěrbiny
Zajímavá situace nastane ve chvíli, kdy rovinné vlnění dopadá na překážku, ve
které jsou dvě štěrbiny. Každá ze štěrbin se podle Huygensova principu stává
zdrojem elementárního vlnění a za překážkou se z tohoto zdroje šíří kulová
vlna. Máme tedy dva zdroje kulových vln, které spolu interferují.
Ve kterých místech bude tato interference konstruktivní a ve kterých destruktivní? Zřejmě záleží na dráhovém rozdílu interferujících vln. Elementární vlny,
jejichž zdrojem je horní štěrbina, označíme zeleně, vlny, jejichž zdrojem je
dolní štěrbina, označíme červeně. Vlnoplochu maximální výchylky směrem nahoru obarvíme světlejší barvou, vlnoplochu maximální výchylky směrem dolů
obarvíme tmavší barvou. Značení a výsledek interference elementárních vlna
znázorňuje obrázek 2.67.
Pomocí Huygensova principu tak můžeme zjistit v daném čase rozložení výchylky v prostoru. Zakreslíme vlnoplochy maximální a minimální výchylky
v prostoru a můžeme určovat místa s maximální nebo nulovou amplitudou.
Situaci zachycuje obrázek 2.68.
Tento pokus lze simulovat například s použitím vlnové vany, Jak výsledek takového pokusu vypadá zachycuje obrázek 2.69. Rozmyslete, jak poznáme na
tomto obrázku místa s nulovou amplitudou a jak místa s maximální amplitudou.
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Obrázek 2.66: Ohyb vln na dvnou štěrbinách

Obrázek 2.67: Použité značení

2.2.10

Kmitové módy

Proč najednou v části vlnění hovoříme o módech? Když se podíváme na kmitové módy reálného tělesa (nebo řady oscilátorů), zjistíme, že je to v zásadě
totéž, jako stojatá vlna na daném tělese. Kmitový stav tělesa určité frekvence
nazveme kmitovým módem tělesa.
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Obrázek 2.68: Skládání vln elementárních vln

Obrázek 2.69: Ohyb vln na dvou štěrbinách
Struny a tyče
Nejjednodušší reálný objekt, který si ke studiu můžeme vybrat je struna.
Struna je jednodimenzionální objekt, kterým se šíří příčné vlnění. Můžeme
provést jednoduchý pokus. Rozezníme strunu nějakého hudebního nástroje.
Aby strunu bylo možné rozkmitat a aby zněla je nutné, aby byla upevněna na
obou koncích a mezi těmito pevnými konci musí být struna napjatá. Na kon-
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Obrázek 2.70: Hráč na zvony

cích struny tedy musí vzniknout uzel stojatého vlnění. Rozezníme-li strunu,
můžeme si všimnout, že s největší amplitudou kmitá místo v polovině délky
struny. Co se stane, když v tomto místě vynutíme uzel stojaté vlny, například
tím, že v tomto místě strunu lehce přidržíme (nebo podepřeme)?

Obrázek 2.71: Kmitové módy struny
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Stejný pokus můžeme zopakovat s vynucením uzlů v jiných místech struny.
Zajímavé situace znázorňuje obrázek 2.71. Kmitové módy tvoříme tak, že na
strunu skládáme čtvrtiny funkce sinus dané vlnové délky tak, aby byla splněna
podmínka nulové výchylky na koncích. Poměrně snadno lze vynutit uzly kmitání ve jmenných zlomcích délky struny. Při vynucení uzlu v polovině délky
struny bude struna kmitat s poloviční vlnovou délkou oproti volné struně stejných parametrů. Při vynucení uzlu ve třetině struny bude struna kmitat s třetinovou vlnovou délkou oproti základnímu módu a tak dále. Co bude platit
pro frekvenci kmitání?
Mezi vlnovou délkou a frekvencí platí vztah vyplývající z definice vlnové délky,
sice v = λ·f . Nabízí se otázka o jaké rychlosti šíření tu vlastně hovoříme, pokud
studujeme stojatou vlnu. Zde si musíme uvědomit, jak stojatá vlna vzniká.
Stojatá vlna vznikne složením dvou postupných vln téže frekvence šířících se
proti sobě. Ve vztahu vystupuje rychlost těchto postupných vln, tedy rychlost
šíření vlnění v materiálu, z něhož je daná struna vyrobena.
Platí-li, že vlnová délka druhého módu je poloviční oproti vlnové délce základního módu, můžeme dosadit do vztahu v = λ · f následující rovnost λ2 = 12 λ1 .
Platí:
v
= λ1
f1

v
= λ2
f2

λ1
f2
=
f1
λ2

λ1
=2
λ2

Rovnice dáme do poměru:

f2 = 2f1
Vidíme, že druhý mód má oproti prvnímu poloviční vlnovou délku, a tedy
dvojnásobnou frekvenci. Třetí mód bude mít frekvenci trojnásobnou, čtvrtý
čtyřnásobnou a tak dále.
Nabízí se dále otázka, jak souvisí délka struny s vlnovou délkou výsledného
stojatého vlnění. Vlnová délka stojaté vlny základního módu kmitů struny je
dvojnásobkem délky struny (vzdálenosti mezi místy, kde je struna uchycena).
Vlnová délka kmitající struny je přímo úměrná jmennému zlomku její délky,
který je dán příslušným kmitovým módem. Frekvence kmitající struny je její
délce úměrná nepřímo (proč?).
Následující video zachycuje, jak Victor Wooten využívá kmitových módů strun
své baskytary.
http://www.youtube.com/embed/PA-ZKDOoBnk
Obdobně lze uvažovat o kmitání tyče pevně uchycené na jednom konci (například u zábradlí), nebo o kmitech zavěšené tyče s oběma konci volnými (větrná
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zvonkohra). Na těchto příkladech si ukážeme, jak dospět k rozložení výchylky
stojaté vlny z obrázku 2.71.
Nejprve popišme situaci. Máme tyč, která má oba konce volné a ve které
chceme vybudit vlnění. Pro tuto chvíli nezáleží na tom, zda hovoříme o vlnění
podélném, nebo příčném. Oba konce tyče jsou volné, musí v nich tedy být
kmitna stojaté vlny. Zároveň na stojaté vlně musí být alespoň jeden uzel (jinak
by se tyč pohybovala jako celek). Tento jediný uzel musí být uprostřed tyče.
Tento mód kmitů tyče se dvěma volnými konci nazveme základním. Situaci
pro příčné vlnění znázorňuje obrázek 2.72.

Obrázek 2.72: Základní mód, dva volné konce
Vidíme, že vlnová délka základního módu tyče se dvěma volnými konci je
stejná jako vlnová délka základního módu tyče (nebo struny) s oběma konci
upevněnými. Další módy získáme analogicky. Pro druhý mód musí platit, že
na koncích tyče jsou opět kmitny, kmitna je také uprostřed a uzly jsou ve
třetinách tyče. Situace je zachycena na obrázku 2.73.
Zajímavé je srovnání se situací, kdy je jeden konec tyče pevný a druhý volný.
V jakém vztahu budou frekvence základních módů kmitů tyče upevněné na
obou a pouze na jednom konci? Rozložení výchylky stojaté vlny tyče s jedním
pevným koncem dokážeme snadno zkonstruovat. Na pevném konci musí mít
vlnění uzel (konec se nehýbe), na volném konci musí být naopak kmitna. Další
podmínky na základní mód nejsou kladeny. Vidíme, že vlnová délka tohoto
vlnění je dvojnásobná oproti situaci, kdy byly oba konce pevné (nebo oba
volné). V jakém poměru budou frekvence?
Rozdíl ve vlnové délce mezi trubkou s jedním pevným koncem a trubkou
s oběma konci volnými si můžete sami vyzkoušet. K pokusu potřebujete časopis
se silnější vazbou (za tímto účelem se osvědčil časopis ČiliChilli distribuovaný
zdarma v prodejnách Vodafone). Časopis stočíte do trubičky a uchopíte. Pokud na vrchol trubky udeříte dlaní, uslyšíte krátký hluboký tón. S trochou
cviku se vám podaří udeřit prsty přes hranu trubky, pak uslyšíte tón poloviční
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Obrázek 2.73: Druhý mód, dva volné konce

Obrázek 2.74: Základní mód, jeden konec pevný
vlnové délky, tedy o oktávu vyšší. Vhodnou volbou délky trubek si můžete
sestavit celý hudební nástroj.
Vybuzením některého z kmitových tónu nezakazujeme ostatní. Pouze omezujeme počet možných módů polohami definovaných uzlů a kmiten. Obrázek
2.75 ukazuje strunu se třemi možnými módy. Všimněte si, že pro všechny tři
zakreslené módy je v hnědých bodech uzel stojaté vlny a v oranžových bodech
kmitna stojaté vlny.

Desky
Rozložení výchylky stojatých vln při chvění mechanických soustav lze zkoumat i plošně. Těmto výzkumům se jako jeden z prvních věnoval Ernst Chladni
(Německý fyzik původem ze Slovenska), jehož jméno obrazce rozložení uzlů na
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Obrázek 2.75: Kmitové módy
čtvercových deskách nesou. Matematický popis kmitových módu dvojrozměrných (a trojrozměrných) objektů je příliš složitý. Na tomto místě představuje
fyzikální experiment velmi dobré východisko.
Klasicky probíhá experiment demonstrující Chladniho obrazce takto: kovovou
deskou posypeme lehkým sypkým materiálem (jemný písek, krupice) a poté
desku rozezníme smyčcem. Zazní nepříjemný zvuk a zrnka krupice se na desce
sesypou do těch míst, která kmitají s nejmenší výchylkou. Zviditelníme tak
uzly stojatého vlnění v desce. Obrazce, které si zakreslil Chladni při svých
experimentech si můžete prohlédnout na obrázku 2.76.
Zkoumání chvění mechanických soustav, hledání kmitových módů a rozložení
výchylky má praktické důsledky například při konstrukci hudebních nástrojů.
Ze situace na obrázku 2.77 si můžeme například udělat představu, kam by
nebylo dobré na takovou kytaru umístit akustický snímač.
Následující video zachycuje Chlandiho obrazce na čtvercové desce.
http://www.youtube.com/embed/Qf0t4qIVWF4
Pokud se vám zdá zvláštní hovořit o kmitání mosazné desky a máte dojem, že
výchylka kmitů takové desky musí být velmi malá, prohlédněte si následující
video, zachycující úder paličkou do činelu snímaný rychloběžnou kamerou.
http://www.youtube.com/embed/E_MqM_RQ5r4

2.2.11

Zvuk

S jedním typem mechanického vlnění se setkáváme celý život. Tím vlněním je
zvuk.

Kapitola 2. Obsah učebního textu

74

Obrázek 2.76: Chladniho obrazce

Obrázek 2.77: Rozložení uzlů na těle kytary při různých frekvencích
Zdroje zvuku
Zvuk je mechanické vlnění, jeho zdrojem jsou tedy kmitající mechanické objekty. Periodické zvuky rozpoznáme sluchem jako tóny, neperiodické zvuky
vnímáme jako šum.
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Obrázek 2.78: James Marshall Hendrix a jeho zdroj zvuku - Fender Stratocaster
Jako zvuk vnímáme pouze mechanické vlnění určitých frekvencí. Představme si
zvukový signál ve tvaru pravoúhlého pulzu. Samotný jeden pulz uslyšíme jako
lupnutí v reproduktoru (to si můžeme i vyzkoušet, stačí připojit reproduktor
k baterii vhodného napětí). Pokud bude frekvence pulzů dostatečně malá,
budeme je vnímat jako jednotlivé údery. Jakmile však frekvence pulzů překročí
určitou mez, začneme vnímat hluboký tón. Jak frekvence poroste, tento tón
se bude zvyšovat. Hudební teorii věnujeme samostatné rozšíření.

Šíření zvuku
Zvuk se šíří pouze látkovým pružným prostředím. V tekutinách (kapaliny a
plyny) se zvuk šíří pouze v podobě podélného vlnění, v pevných látkách je

76

Kapitola 2. Obsah učebního textu

možné i vlnění příčné. Rychlost šíření zvuku v různých materiálech zachycuje
následující tabulka:
Látka

Rychlost (ms−1 )

Vodík (0 ◦ C)
Oxid uhličitý (25 ◦ C)
Kyslík (25 ◦ C)
Suchý vzduch (0 ◦ C)
Suchý vzduch (25 ◦ C)
Helium (0 ◦ C)
Rtuť (20 ◦ C)
Destilovaná voda (25 ◦ C)
Mořská voda (13 ◦ C)
Led (-4 ◦ C)
Stříbro (20 ◦ C)
Měď (20 ◦ C)
Ocel (20 ◦ C)
Hliník (20 ◦ C)

1270
259
316
331,4
346,3
970
1400
1497
1500
3250
2700 /
3500 /
5000 /
5200 /

3700
4720
6000
6400

Tabulka 2.1: Rychlost šíření zvuku v různých materiálech
V případě pevných látek má podélná vlna vždy větší rychlost, než vlna příčná.
Zvláštní situace nastane, pokud se zdroj zvuku pohybuje. Dochází k Dopplerovu jevu. Vlnoplocha vzniklá v pozdějším čase vzniká i v jiném místě. Když
takových vlnoploch vykreslíme více, všimneme si, že pokud se zdroj vlnění
blíží, registrujeme kratší vlnovou délku, naopak pokud se zdroj vzdaluje, registrujeme delší vlnovou délku. Změnu vlnové délky vlny v důsledku pohybu
zdroje ilustruje obrázek 2.79.

Obrázek 2.79: Dopplerův jev
Změnu výšky tónů v důsledku pohybujícího se zdroje zvuku, tedy Dopplerův
jev si můžete poslechnout ve videoukázce.
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http://www.youtube.com/embed/imoxDcn2Sgo
Vnímání zvuku
Lidské ucho je schopno registrovat jako zvuk mechanické vlnění ve frekvenčním rozsahu přibližně 20Hz až 20kHz. Akustické signály s nižší než prahovou
frekvencí nazýváme infrazvuk, akustické signály s frekvencí vyšší než nejvyšší
slyšitelná mez nazýváme ultrazvuk.
Lidskému uchu, jeho vlastnostem a způsobu jakým zpracovává informace věnujeme samostatné rozšíření.
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Kapitola 3

Komentář k učebnímu textu
V této kapitole rozebereme blíže některé pasáže učebního textu. Uvedeme rozdíly proti standardní gymnaziální učebnici vydavatelství Prometheus [1] a zdůvodníme konkrétní formulace výkladu. U vybraných částí nabídneme možné
experimenty, jejichž provedení ve škole může studentům pomoci v pochopení
zkoumaných jevů.
Představená učebnice předpokládá, že student již prošel výkladem tohoto tématu na své škole. Představuje jakousi alternativu k výkladu, který je na
školách běžný. Student by měl učebnicí procházet lineárně, tedy tak, jak je
napsána. Dále předpokládáme, že student bude provádět sám alespoň některé
experimenty, o nichž se v textu hovoří.

3.1

Kmity

Gymnaziální učebnice mechanických kmitů a vln [1] při výkladu kmitů odděluje kinematiku a dynmaiku kmitů. Ve druhém ročníku již ale studenti mají
za sebou výklad mechaniky a Newtonových axiomů, není tedy důvodu tyto
partie důsledně oddělovat. Byl zvolen postup, kdy z dynamického rozboru pomocí Newtonových axiomů (zejména druhého) odvozujeme časové závilsosti
kinematických veličin.

Co kmitá V této části definujeme periodické děje, zavádíme pojem perioda a
fekvence. Zavádíme matemtickou definici periody a snažíme se pomocí animací
vybudovat názornou představu. Kontrolní otázky k této části jsou zaměřeny na
převody jednotek, vztah mezi periodou a frekvencí a rozlišení periodických a
neperiodických dějů. V rozšíření stránky uvádíme příklady periodických dějů,
jejich periody a frekvence.
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Dynamika Tato kapitola zavádí pojem harmonických kmitů. Zdůrazňujeme
přítomnost takové síly, která těleso vrací do rovnovážné polohy. Z jejích vlastností (vrací těleso do daného místa) usuzujeme na její vztah vzhledem k výchylce tělesa. Dále harmonické kmity zavádíme jako takové, při nichž je vratná
síla přímo úměrná výchylce. Zde vidíme největší rozdíl proti gymnaziální učebnici. Ta zavádí harmonické kmity jako takové, které lze popsat funkcí sinus.
Pokud před sebou má student nějakou fyzikální situaci, jen těžko pozná, jakou
matematickou funkcí popíše závislost výchylky na čase. Naopak silový rozbor
v dané situaci je schopen provést. Kontrolní otázky pracují právě se silovými
rozbory a definicí harmonických kmitů. V rozšíření kapitoly se věnujeme započítání tíhové síly a jejímu vlivu na harmoničnost kmitů pružiny.
Časový vývoj Zde odvozujeme časovou závislost kinematických veličin.
Student není schopen řešit pohybovou rovnici oscilátoru, ačkoliv je schopen
ji zapsat a měl by to i provést. Proto využíváme analogie s jiným pohybem.
Záznamem experimentu ukazujeme, že harmonické kmity jsou průmětem pohybu po kružnici, tento experiment doporučujeme provádět i při výkladu ve
škole. Z této analogie poté odvozujeme s pomocí elementární geometrie vztahy
pro časový vývoj výchylky, rychlosti a zrychlení oscilátoru. Ukazujeme, že když
těleso kmitá harmonicky, pak je jeho výchylka popsána funkcí sinus (nikoliv naopak, jak je tomu v gymnaziální učebnici). Kontrolní otázky této části sledují
zejména, zda student dokáže pracovat s těmito vztahy a zda rozumí problematice rovnoměrného pohybu po kružnici. Připomenutí této partie výkladu
mechaniky je věnováno i samostatné rozšíření stránky.
Shrnutí kmitů Na této stránce shrnujeme dosavadní poznatky o kmitech.
Připomínáme základní definice a vztahy. Kontrolní otázky zjišťují, nakolik si
je student jistý hodnotami veličin v klíčových bodech.
Fáze kmitů Toto místo pokládáme ve středoškolském výkladu za jedno
z nejproblematičtějších. Gymnaziální učebnice se ve výkladu omezuje na zavedení fáze jako výrazu (ωt + ϕ0 ). Text pak dále používá formulace typu „kmity
ve fáziÿ, aniž by student měl představu, co to vlastně fáze je a jaké informace
dává. Tato stránky se snaží zavést pojem fáze, jako slovo, které v běžné řeči
používáme ve stejném významu (fáze měsíce, třífázový trénink). Počáteční fáze
kmitů je zavedena pomocí transformace časové souřadnice. Kontrolní otázky
pracují dále s pojmem fáze a s jeho vztahem k hodnotám kinematických veličin.
Skládání kmitů Kapitola ukazuje, jak skládáme kmity graficky, a ukazuje
také matematický postup. Vycházíme z principu superpozice. Matematicky
skládáme kmity stejné výchylky, hledáme podmínky maximální a minimální
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amplitudy. Ve druhé časti (v HTML verzi je na samostatné stránce kvůli délce
textu) zkoumáme vznik rázů a Lissajousovy obrazce. U rázů zdůrazňujeme, že
podmínka blízkých frekvencí je nutná pouze k tomu, abychom získali zajímavý
výsledek, ale na skutečnosti samotné nic nemění. Lissajousovy obrazce zkoumáme pouze kvalitativně. Kontrolní otázky ověřují schopnost studentů najít
podmínky pro maximum a minimum amplitudy výsledných kmitů, výpočty
s rázy a kvalitativní představy o Lissajousových obrazcích.
Při výkladu na škole doporučujeme provádět pokusy s ladičkami demonstrujícími rázy. Frekvenci rázů je možné měřit a ladičky bývají cejchované, takže je
možné měřit frekvenci rozladěné ladičky. Často používané (zejména nevhodným způsobem) ladičky jsou schopné vykazovat rázy, i když jsou jejich uvedené
frekvence shodné. Tento pokus může být pro studenty zajímavou problémovou úlohou (co je špatně). Ladičku rozezníváme buď gumovým kladívkem nebo
úderem o ruku, nikdy ne kovovým předmětem nebo úderem o stůl. Nešetrné
zacházení může ladičku rozladit. U výkladu Lissajousových obrazců doporučujeme pokusy s Blackburnovým kyvadlem, tedy kyvadlem na dvojitém závěsu,
ze kterého se na desku sype písek nebo krupice.

Útlum Tato kratší stránka hovoří o kmitech tlumeného oscilátoru. Informace jsou pouze kvalitativní. Zdůrazňujeme pokles amplitudy reálného oscilátoru a faktickou neperiodičnost takového pohybu. Přesto hovoříme o periodě,
neboť to zde má dobrý smysl. Stránka neobsahuje testové úlohy ani rozšíření.
Na tomto místě lze provést experiment s pružinovým oscilátorem ponořeným
do vody a oleje, můžeme ukázat vliv tlumení.

Rezonance V této kapitole hovoříme o stavu rezonance. Výchozí motivací
je kompenzace útlumu reálného oscilátoru. Připomínáme nucené kmity houpačky, které ovládáme od dětství, aniž bychom za nimi hledali fyziku. Uvádíme rezonanční křivky pro různé hodnoty tlumení. V rámci kontrolních otázek mohou studenti přijít na to, jaký vliv má tlumení na tvar rezonanční
křivky. Vhodným experimentem je buzení kmitů pružinového oscilátoru lankem. V textu připomínáme a doplňujeme videoukázkou známý experiment
s rezonancí zvuku ve skleničce a kolaps mostu v Tacomě.

Kyvadlo Problematika matematického kyvadla má v české fyzice dlouhou
tradici. V této učebnici se ke kyvadlu vyjadřujeme až na konci výkladu kmitů,
neboť do této chvíle nebylo nutné s kyvadlem pracovat. Vycházíme opět z rozboru sil na kyvadlo působících, zdůrazňujeme směr výsledné síly v obecné
poloze. Pomocí harmonické aproximace odvozujeme vztahy pro periodu kyvu.
V kontrolních otázkách dále sledujeme dynamiku kyvadla a závislost periody
kyvu na dalších veličinách. Při výkladu doporučujeme experimentální měření
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tíhového zrychlení z periody kyvu matematického kyvadla. Můžeme také zdůraznit metodiku měření periody a její vliv na přesnost měření.
Kyvadla Tato kratší stránka kvalitativně hovoří o spřažených kyvadlech
a představuje jakýsi most mezi kmity a vlnami. Experiment se spřaženými
kyvadly doporučujeme provést a všimnout si předbíhání budícího oscilátoru
(a zpoždění buzeného). Stránka neobsahuje kontrolní otázky ani rozšíření.

3.2

Vlny

Na několika místech výkladu části vlny zdůrazňujeme podobnost s mechanickými kmity. Tato část obsahuje navíc Java applety ukazující některé principy
vlnění. Výklad vln je možno snadno doplnit vhodnými experimenty, což doporučujeme ve výuce i při samostudiu.
Co se vlní Na úvodní stránce vyjadřujeme podmínku pro vznik a šíření vlnění, totiž přítomnost vazby mezi oscilátory. Dále nabízíme tři možné domácí
konstrukce vlnostroje, které můžeme vzhledem k ceně školských demonstračních pomůcek doporučit k využítí i ve škole. Zavádíme pojem příčné a podélné
postupné vlny. Stránka neobsahuje kontrolní otázky ani rozšíření.
Dvě proměnné V této kapitole odvozujeme rovnici popisující výchylku vlny
v závislosti na poloze a čase. Odvození vychází z popisu kmitů jednotlivých
oscilátorů na vlně, zde zdůrazňujeme podobnost s kmity. Protože studenti se
na tomto místě poprvé setkávají s funkcí více proměnných, věnujeme část výkladu této problematice. Kontrolní otázky ověřují schopnost práce s funkcí
dvou proměnných. Rozšíření této stránky zpracovává problematiku směru šíření postupné vlny a vliv směru šíření na tvar rovnice popisující postupnou
vlnu.
Shrnutí vln Na této stránce opět shrnujeme základní poznatky o vlnách,
jejich klasifikaci a veličiny, které je popisují. Zavádíme vlnovou délku jako
vzdálenost, do které se vlnění rozšíří daným směrem za dobu jedné periody.
Zde je zásadní rozdíl proti gymnaziální učebnici, jejíž definice vlnové délky jako
vzdálenosti dvou bodů kmitajících se stejnou fází, budí dojem nejednoznačnosti. Kontrolní otázky ověžují znalost funkcí popisujících vlnění a představu
o hodnotách vybraných veličin v klíčových bodech.
Skládání vln Text výkladu skládání vln se snaží maximálně podobat výkladu skládání kmitů. Zdůrazňujeme, že skládání vln je skládáním kmitů v kaž-
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dém bodě, proto táké používáme misto slova interference slovní spojení skládání kmitů. Odvozujeme (stejným způsobem jako u kmitů) podmínky pro
konstruktivní a destruktivní interferenci. V testové části ověřujeme zejména
pochopení destruktivní a konstruktivní interference. Rozšíření této části se
věnuje efektu moaré. Výklad této kapitoly je vhodné doplnit experimenty ve
vlnové vaně.
Odraz v řadě bodů Zde hovoříme zejména o odrazu na volném a pevném
konci. Zavádíme okrajovou podmínku a k popisu odražené vlny se dostáváme
skrze skládání kmitů v bodě odrazu. Oba hlavní typy odrazu jsou ilustrovány
animací. Kapitola neobsahuje test ani rozšíření a je přípravou pro kapitolu
věnovanou stojatému vlnění. Odraz na volném i pevném konci je možné demonstrovat s použítím uvázaného gumového lana (pevný konec) a visícího
řetízku (volný konec). Pokud disponujeme vlnostrojem, je velmi dobré ukázat
oba typy odrazu na něm, zde doporučujeme zkoumat odraz jednoho pulzu,
který je zřetelnější.
Stojatá vlna K popisu a zavedení stojaté vlny se dostáváme složením dopadající a odražené vlny. Z interference vyplývá časově neměnná závislost amplitudy na poloze oscilátoru. Zavádíme vlnovou délku stojaté vlny, zdůrazňujeme
vztah mezi periodou a frekvencí, ve kterém vystupuje rychlost postupných vln,
které jsme skládali. Vznik stojaté vlny můžeme demonstrovat na vlnostroji
nebo uvázaném gumovém laně. Kapitola neobsahuje test ani rozšíření.
Vlnoplochy Pojem vlnoplochy zavádíme opět odlišně, než je tomu v gymnaziální učebnici. Vlnoplochu definujeme jako množinu bodů, do nichž se vlnění
rozšíří za daný čas t. Gymnaziální učebnice definuje vlnoplochu jako množinu
bodů kmitajících se stejnou fází, což může budit dojem nejednoznačnosti. Připomínáme kruhy na vodě, které každý student již viděl, říkáme, že vlnoplochy
nám umožňují vlnu v daném čase nakreslit. V téže kapitole zavádíme i Huygensův princip, který je výchozí pro další části textu. Kontrolní otázky ověřují
představu o pojmu vlnoplocha a porozumnění Huygensovu principu. Výklad
je opět možné doplnit experimenty ve vlnové vaně. Rozšíření této části zavádí
pojem geometrického stínu.
Odraz a lom V této kapitole odvozujeme zákon odrazu a Snellův zákon
lomu. Odvození vychází z Huygensova principu a elementární geometrie. V testové části se věnujeme především vlivu rychlosti šíření vlny v obou prostředích
na úhlu lomu a odvozujeme podmínku pro totální odraz.
Ohyb vln Zde zkoumáme ohyb vlnění na bodovém otvoru, opět vycházíme
z Huygensova principu. Zkoumáme ohyb na štěrbině a na dvou štěrbinách.
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Výklad této části lze dopnit experimenty na vlnové vaně, vhodné ilustrační
obrázky poskytují například výpustě přehradních nádrží. V rozšíření této části
zkoumáme vliv vlnové délky na difrakci a srovnáváme v tomto ohledu světlo
a zvuk.
Kmitové módy Tato pasáž je v gymnaziální učebnici uvedena pod názvem
chvění. Ačkoliv hovoříme o kmitových módech, je pasáž uvedena v části věnované vlnám pro její podobnost se stojatou vlnou. Hovoříme o kmitových
módech struny a tyče uchycené na jednom, obou či žádném konci. Připomínáme analogii s technikou hry na hudební nástroje. Odvozujeme vztah mezi
pořadím módu a jeho vlnovou délkou a frekvencí. Tyto znalosti ověřujeme
kontrolními otázkami. Rozšíření této části se dotýká Fourierovy analýzy periodických funkcí, tedy možnosti vyjádřit neharmonickou funkci řadou funkcí
harmonických. Z možných experimentů zde doporučujeme využití monochordu
nebo buzení módů podélných vln v hliníkové tyči.
Zvuk Poslední kapitola části věnované vlnám je nejbohatší na rozšíření. Samotná stránka věnovaná zvuku je stručnější a shrnuje vlastnosti zvuku, jeho
zdroje, krátký úvod k Dopplerovu jevu a kratší pasáž o lidském sluchu. Samostatná rozšíření věnujeme hudební teorii, efektu ozvěny, Dopplerovu jevu,
konkrétně kvantifikaci tohoto jevu a pohybu nadzvukovou rychlostí a lidskému
sluchu. Text je doplněn několika zvukovými soubory. Z experimentů zde doporučujeme využití monochordu, rozeznění ladičky v letmém dotyku s kyvadlem,
popřípadě vliv rezonanční skříňky na délku dozvuku ladičky. Zajímavý je též
pokus, kdy si student přiloží znějící ladičku bez ozvučné sříňky na některou
z lebečních kostí, a dále experiment, kdy si student přiloží k uším rezonanční
dutiny ladiček nastavených na rázy.

Závěr

85

Závěr
Cílem práce bylo vytvoření elektronického učebního textu využívajícího multimédií a interaktivních prvků pokrývajícího problematiku mechanických kmitů
a vln v rozsahu středoškolského učiva. Webový projekt na přiloženém kompaktním disku toto zadání splňuje.
Studenti ve vytvořeném učebním textu najdou výklad, který se v některých
pasážích odlišuje od výkladu gymnaziální učebnice. Věříme, že zvolený způsob
výkladu je konzistentnější a čtenáři srozumitelnější. Studenti zde navíc najdou
návody na provedení základních experimentů v domácích podmínkách. Učitelé
středních škol mohou tuto učebnici použít jako doplněk ke svému výkladu nebo
jako prezentaci při samotné výuce. V učebnici také najdou zajímavá videa a
zvukové ukázky, kterými mohou rozšířit vyučovací hodinu.
Studentům i učitelům v první kapitole textu také nabízíme softwarové vybavení vhodné ke studiu a výuce fyziky, které je dostupné zdarma. Zejména
školám využívajícím drahé interaktivní tabule s ovládacím softwarem omezených možností mohou tyto programy nabídnout nové příležitosti v práci se
studenty.
Tento text je v souladu se zákonem veřejně dostupný. Veřejně dostupná je i
HTML verze, tedy obsah přiloženého kompaktního disku. V době odevzdání
diplomové práce byly všechny její části dostupné na této adrese:
http://vojtahanak.cz
Na webových stránkách autora práce je PDF verze, HTML projekt a archiv
HTML projektu volně ke stažení. Všechny tyto části je dovoleno dále šířit i
upravovat s uvedením původního autora a v případě změn provedených jinou
osobou než původním autorem je nutno explicitně uvést, že byl dokument
měněn.
Výhodou použití formátu HTML a jeho zveřejnění na webu je možnost dalšího
vývoje projektu i po odevzdání práce. Jakékoliv další návrhy a připomínky
k textu jsou vítány.
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Příloha A - Rozšíření
učebního textu
Co kmitá - S jakými frekvencemi se setkáváme
Rozpětí hodnot frekvencí a period různých periodických kmitů okolo nás je
poměrně široké. Některé přibližné hodnoty uvádí tabulka 3.1.

Děj

Frekvence

Perioda

Obíhání Země kolem Slunce
Obíhání Měsíce kolem Země
Periodicita víkendu
Rotace Země kolem vlastní osy
Užívání V-Penicilin 500 mg, dospělý pacient
Obíhání minutové ručičky hodinek
Obíhání sekundové ručičky hodinek
Kmitání nejnižší struny kontrabasu
Elektrický proud v zásuvce
Obnovovací frekvence monitoru
Základní tón poplešné sirény
Nejvyšší tón kytary
Horní mez rozsahu sluchátek Koss MV1
Vzorkovací frekvence formátu MP3
Taktovací frekvence procesoru Intel 486 (1989)
ČRO 1 Radiožurnál, vysílač Brno, Kojál
Intel Pentium III (1999)
Vlny mikrovlnné trouby
Intel Core i7 (2009)
Kmity atomů v molekulách

32 nHz
410 nHz
1,7 µHz
12 µHz
35 µHz
0,28 mHz
16 mHz
41 Hz
50 Hz
85 Hz
0,42 kHz
1,3 kHz
25 kHz
44,1 kHz
25 MHz
95,1 MHz
650 MHz
2,45 GHz
3,33 GHz
10 THz

1 rok
28 dní
7 dní
24 h
8h
60 min
60 s
24 ms
20 ms
12 ms
2,4 ms
800 µs
40 µs
23 µs
40 ns
11 ns
1,5 ns
410 ps
300 ps
0,1 ps

Tabulka 3.1: Přehled hodnot frekvencí a period některých dějů
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Dynamika - Tíhové pole
Uvažme opět pružinu se závažím, tentokrát však připustíme i tíhovou sílu.
Nechme tuto soustavu v klidu. Závaží na pružině klesne do polohy, ve které
velikost síly pružiny vyrovná velikost tíhové síly. Výsledná síla působící na
závaží bude v této poloze nulový vektor, závaží v tomto místě bude mít novou
rovnovážnou polohu, na obrázku je vzdálenost tohoto místa od závěsu pružiny
označena jako x.

Obrázek A.1: Síly působící na pružinu
V rovnovážné poloze platí:
mg = kx
Při vychýlení o ∆x působí na pružinu výsledná síla o velikosti:
F = k(x + ∆x) − mg
F = k∆x + kx − mg
Velikost výsledné síly působící na pružinu je tedy opět lineární funkcí výchylky.
F = k∆x
Veličinu ∆x jsme zavedli jako velikost výchylky z nové rovnovážné polohy.
Tuhost pružiny zůstává stejná, výsledná síla závisí lineárně na výchylce. Kmity
pružiny jsou i s uvážením gravitace stále harmonické.
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Časový vývoj - Pohyb po kružnici
V tomto rozšíření se vrátíme k rovnoměrnému pohybu po kružnici. Pokud
si touto problematikou nejste zcela jisti, můžete si zde připomenout některé
zásadní informace.

Obrázek A.2: Jiskry odlétají od brusky ve směru tečny
Kdy se bude nějaké těleso pohybovat rovnoměrně? O rovnoměrném pohybu
hovoříme, nemění-li se velikost rychlosti tělesa. Kdy bude nějaké těleso zatáčet doleva? Pokud jej tam bude tlačit nějaká síla, tedy pokud výsledná síla
působící na těleso bude mít nenulovou složku v tom směru.
Aby se těleso mohlo pohybovat po kružnici, musí existovat síla, která způsobuje stáčení jeho rychlosti. Tuto sílu nazýváme dostředivá síla, protože působí
neustále do středu kružnice. Dostředivá síla uděluje tělesu dostředivé zrychlení,
které můžeme určit ze druhého Newtonova zákona Fd = mad .
Hovoříme o rovnoměrném pohybu a zároveň o zrychlení. Není to protimluv?
Vše je v pořádku, dostředivá síla působí kolmo na rychlost tělesa, takže nemění
její velikost, ale pouze směr.
Těleso hmotnosti m se tedy pohybuje po kružnici poloměru r rovnoměrně
rychlostí o velikosti v. Z definice rovnoměrného pohybu plyne, že za dva stejně
dlouhé časové okamžiky těleso urazí stejně dlouhé dráhy. Čas, za který oběhne
kružnici právě jednou je tedy jednoznačný, nazveme jej periodou a označíme
písmenem T.
Jaký úhel opíše průvodič tělesa za jednotku času? Za dobu jedné periody opíše
úhel 2π radiánu. Za dobu jedné sekundy tedy 2π
T radiánu. Úhel, který opíše
průvodič za jednotku času nazveme úhlová rychlost a označíme ω. Jednotkou
úhlové rychlosti je radián za sekundu. Úhlová rychlost je vektrorovou veličinou,
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její směr je kolmý na rovinu kružnice a její orientace je dána směrem rotace.
Nadále budeme hovořit jen o velikosti úhlové rychlosti. Z definice rovnoměrného pohybu vyplývá, že pokud se těleso po kružnici pohybuje rovnoměrně,
pak jeho úhlová rychlost nezávisí na čase. Platí:
ω=

2π
.
T

Jak souvisí rychlost, kterou se těleso rovnoměrně po kružnici pohybuje s úhlovou rychlostí? Pokud známe význam jednotky radián a víme, že délka oblouku
na kružnici o poloměru r příslušného úhlu ϕ měřeného v radiánech je dána
vztahem s = rϕ, můžeme tuto skutečnost aplikovat dále. Dráha s, kterou těleso urazí za čas t po obvodu kružnice, je vt, úhel ϕ, který tomuto oblouku
odpovídá, je ωt. Dojdeme ke vztahu:
vt = ωtr
v = ωr
Dále můžeme zavést frekvenci f pohybu po kružnici, jako počet otáček, které
těleso vykoná za jednotku času. Platí f = T1 .
Aby se těleso o hmotnosti m pohybovalo rovnoměrně po kružnici poloměru r
s obvodovou rychlostí v, musí na něj působit dostředivá síla, jejíž velikost je
dána vztahem:

Fd = m

v2
.
r

Tato síla uděluje tělesu dostředivé zrychlení a~d , jehož velikost je dána (z druhého Newtonova zákona):
v2
ad =
= ω 2 r.
r
Vraťte se nyní k obrázku A.2. Všimněte si, že jiskry od brusného kotouče
odlétají ve směru tečny ke kotouči. Určete, kterým směrem se brusný kotouč
otáčí.

Dvě proměnné - Směr šíření
Podívejme se podrobněji, proč se od sebe prostorová a časová závislost ve
funkci sinus odečítají. Základní otázka zní, kam se vlna šíří. Na tuto otázku
můžeme podat jednoznačnou odpověď: vlna se pohybuje tam, kam se pohybuje
bod konstantní fáze (například amplituda). Fáze bodu x v čase t je popsána
vztahem
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Φ = 2π(

t
x
− )
T
λ

Zkoumáme bod konstantní fáze - fáze tohoto bodu se tedy nemění (aby to však
bylo možné, musí se měnit poloha tohoto bodu). Položme tedy fázi Φ rovnu
nějaké konstantě, do této konstanty zahrňme i člen 2π. Můžeme tedy psát:
t
x
− = konst
T
λ
x
t
= − konst
λ
T
V dalším kroku konstanta přenásobená vlnovou délkou zůstává konstantou
(má pouze jinou číselnou hodnotu).
x=

λ
x − Konst
T

Vidíme, poloha x bodu konstantní fáze s časem t roste, bod konstantní fáze
tedy postupuje ve směru osy x.
V případě vlny popsané funkcí u(x, t) = sin [2π( Tt +
gický. Pro bod konstantní fáze platí:

x
T ·v )]

bude postup analo-

t
x
+ = konst
T
λ
t
x
= − − konst
λ
T
λ
x = − x − Konst
T
S rostoucím časem t tedy poloha x bodu konstantní fáze postupuje proti směru
osy x, vlna tedy postupuje proti směru osy x.
Jiným možným pohledem, je zkoumat tutéž vlnu ve dvou blízkých po sobě
jdoucích okamžicích. Uvažme nejprve vlnu popsanou funkcí
u(x, t) = A sin (ωt − κx).
Máme časové okamžiky t > T a na obrázcích vidíme tato rozložení výchylek
v prostoru:
Vidíme, že vlna postupuje vpravo, tedy ve směru osy x. Pokud nyní provedeme
totéž pro vlnou popsanou funkcí
y(x, t) = A sin (ωt + κx).
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Obrázek A.3: ωt − κx

Obrázek A.4: ωt + κx

Zjistíme, že tato vlna postupuje proti směru osy x, tedy vlevo.
V naprosté obecnosti můžeme tedy napsat, že postupná vlny šířící se v prostředí harmonických oscilátorů je popsána obecně funkcí polohy a času ve
tvaru y(x, t) = A sin (ωt ± κx).

Skládání vln - Moaré
Velmi podobné obrazce jako při interferenci vlnění můžeme vidět i v situacích,
kde o žádném vlnění nemůže být řeč. Hovoříme o moaré efektu.
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Obrázek A.5: Moaré efekt na vzorku saka

Efekt moaré pozorujeme v situacích, kdy přes sebe překládáme dvě periodické
struktury, například dvě pletivové mřížky. Tyto dvě struktury spolu jakoby
interferují a vytvářejí složitější periodickou strukturu, jejíž tvar je ovlivněn
tvary skládaných struktur a jejich posunem vůči sobě. Co je to efekt moaré a
jak se projevuje je dobře patrné z následující videoukázky.
http://www.youtube.com/embed/uvYPBkWpIhY
Člověk na videu přes sebe překládá dvě drátěné mřížky a mění úhel, který
svírají. Tento experiment můžete vyzkoušet i ve svých stavebninách.
Moaré efekt se projeví kdykoliv přes sebe skládáme periodické struktury. Nejčastěji se s ním setkáme při pořizování obrazového záznamu fotoaparátem nebo
kamerou. Rastr snímacího čipu (pixelová mřížka) může interferovat s periodickou strukturou snímaného obrazu, například s výrazným vzorkem oděvu.
Takový efekt je zachycen na obrázku A.5. Vznik moaré může poškodit celý
snímaný obraz, jak ukazuje obrázek A.6.
Moaré je většinou nežádoucí, snažíme se mu při snímání obrazu vyhnout, nebo
jej dodatečně eliminovat, nicméně využitím moaré lze dosáhnout zajímavých
efektů. Některé z nich najdete v přiložených videoukázkách.

Příloha A - Rozšíření učebního textu

94

Obrázek A.6: Moaré vzniklé při fotografování displeje

http://www.youtube.com/embed/KYlf-cWwRWs
http://www.youtube.com/embed/T5xtRdLOopU

Vlnoplochy - Stín
Víme-li, co je vlnoplocha (množina bodů, do kterých se vlna rozšíří za daný
čas), můžeme zavést pojem paprsek. Paprsek je vždy kolmý na vlnoplochu a
určuje směr šíření vlny. Vlnění se ze zdroje šíří v izotropním prostředí přímočaře, paprsky jsou tedy části přímek, dokud nedospěje k překážce (nebo do
jiného prostředí).
V izotropním prostředí, je nám vcelku zřejmý pojem geometrického stínu.
Uvažme nejprve vlnění šířící se z bodového zdroje, kterému v cestě stojí překážka. Zkonstruujme oblast geometrického stínu, tedy oblast za překážkou, do
které vlnění nedospěje. Konstrukci geometrického stínu za překážkou znázorňuje obrázek A.8.
Pokud nebude zdroj vlnění bodový, ale bude mít nenulové oblasti, obdobnou
konstrukcí stínů pro jednotlivé body zdroje zjistíme, že existují za překážkou
místa, kam se bude šířit vlnění jen z části zdroje. Hovoříme o polostínu. Nutno
dodat, že oproti obrázku A.9 je mezi polostínem a stínem plynulý přechod,
tedy nikoliv ostrá hrana.
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Obrázek A.7: Stín sochy v kombinaci s grafitti na zdi

Obrázek A.8: Geometrický stín pro bodový zdroj

Ohyb vlny - Světlo a zvuk
Nabízí se několik otázek. Dochází k ohybu vlnění vždy? Pokud ano, jak výrazný
tento efekt je? Jak to, že vůbec nějaký stín existuje? Jak je možné, že neznáme
žádný akustický stín?
Výraznost difrakce závisí na vlnové délce vlnění a velikosti překážky. Aby
mohlo dojít na překážce k ohybu vlnění, musí být rozměry překážky srovnatelné (nebo menší) s vlnovou délkou dopadající vlny. Například stíny vrhané
předměty v našem okolí žádnou difrakci nevykazují. Postavíme-li rovinné vlně
do cesty široký otvor, pak budeme na jeho druhé straně pozorovat výřez z dopadající rovinné vlny.
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Obrázek A.9: Stín pro plošný zdroj

Obrázek A.10: Mikrofon Sennheiser MKH 8070 a jeho směrová charakteristika
Pokud budeme otvor zmenšovat, začne být difrakce tím výraznější, čím více
bude možné otvor považovat za bodový. Zde se skrývá odpověď na některé
z úvodních otázek.
Světlo i zvuk mají charakter vlnění. V případě zvuku má toto vlnění povahu
mechanickou, v případě světla elektromagnetickou, nicméně z hlediska popisu
jde v obou případech o vlnění vykazující difrakci v závislosti na vlnové délce
a rozměrech překážky.
Vlnová délka zvukových vln se pohybuje ve vzduchu v rozmezí od desítek milimetrů až po celé metry. K ohybu zvuku tedy dochází na objektech o rozmě-
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rech v řádu i desítek centimetrů. Vlnová délka viditelného světla se pohybuje
v řádu stovek nanometrů, objekty, na kterých může docházet ke zřetelnému
ohybu světla proto musí mít rozměry menší než milimetrové.
Proto slyšíme i rozhovor lidí stojících za rohem, ačkoliv je nevidíme. Ze stejného důvodu, pokud si před nás v kině sedne dáma v extravagantním klobouku, sice nic neuvidíme, ale o zvukovou stopu filmu ochuzeni nebudeme (a
tudíž nemáme nárok na vrácení vstupného).
Akustický stín je sice nezvyklý, nicméně není nemožný. Například reproduktory koncertních aparatur jsou konstruovány tak, aby vysílaly zvuk pouze ve
vymezeném kuželu před sebe. Obdobně jsou konstruovány směrové mikrofony, viz obrázek A.10. Mikrofon Sennheiser MKH 8070 je konstruován tak,
aby ”slyšel” pouze z definovaného směru. Směrová charakteristika mikrofonu
ukazuje, jakou citlivost má daný mikrofon v daném směru (měřeno od osy
mikrofonu). Vidíme, že pro nižší frekvence, a tedy větší vlnové délky, je směrovost mikrofonu výrazně horší. Větší vlnové délky se na vstupní mřížce snáze
ohýbají.

Kmitové módy - Fourier
Poznali jsme, že struny, tyče, desky nebo membrány bubnů mají své kmitové
módy, na nichž mohou kmitat. K vybuzení daného módu je nutné zajistit
výchozí podmínky (rozložení uzlů a kmiten). Důležité je, že každé reálné těleso,
které může kmitat na více módech, tedy s různými frekvencemi, takto také
kmitá.
Každému reálnému tělesu přísluší základní frekvence. Pokud takové těleso rozkmitáme, pak může kmitat se všemi celistvými násobky této frekvence zároveň.
Například struna naladěná na 200Hz může kmitat zároveň s frekvencí 400Hz,
600Hz, 800Hz, ale ne s frekvencí 300Hz. Zastoupení těchto vyšších harmonických frekvencí má vliv na to, jak výsledné kmitání vnímáme.
Na celý proces se dá nazírat i obráceně. Podle francouzského matematika a fyzika Jeana Baptiste Josepha Fouriera lze každou periodickou funkci s frekvencí
f vyjádřit pomocí nekonečné řady funkcí sinus a kosinus s frekvencemi f, 2f, 3f
a tak dále. Fyzikálně bychom mohli říci, že každé periodické kmitání a vlnění
s frekvencí f lze popsat jako součet (superpozici) určitého počtu harmonických
kmitů (nebo vln), jejichž frekvence jsou celistvými násobky frekvence f. Díky
této skutečnosti vůbec nevadí, že jsme se v celém výkladu zaměřili pouze na
harmonické kmity a harmonické vlny. Jakékoliv reálné kmity a vlny můžeme
popsat jejich superpozicí, kterou navíc umíme provést. Matematická teorie
hovoří o nekonečné řadě. Superponovat nekonečné množství kmitů bychom
nedokázali, při použití pouze konečného množství harmonických složek se dopustíme nepřesnosti v popisu. Tato nepřesnost je tím menší, čím více dílčích
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složek vezmeme v potaz. Konstrukci popisu reálného periodického popisu pomocí řady harmonických funkcí znázorňuje animace A.11.

Obrázek A.11: Popis pravoúhlé vlny pomocí harmonických funkcí

Zvuk - Hudba
Mechanické vlnění nás obklopuje po celý den. Zejména v podobě zvuku. Netrvalo dlouho, a člověk se naučil ovládnout zvuk natolik, aby mu jeho produkce
přivodila libé pocity. Nejstarším hudebním nástrojem je lidské tělo. Můžeme
zpívat, tleskat a vytvářet další zvuky údery na hrudník, do stehen a podobně.
Dalším způsobem, jak vytvořit zvuk, je udeřit něčím o něco. Tak vznikly první
bicí nástroje. A velmi záhy také potřeba, nějak nástroje ladit a vylepšovat.
Všichni nejspíš intuitivně chápeme pojem výška tónu. Dokážeme říci, který tón
je vyšší, který nižší, které dva jsou stejné. Ale jak to poznáme? Výška tónu
je dána jeho frekvencí, tedy frekvencí příčného mechanického vlněné, které
dopadá do našich uší. Tón s vyšší frekvencí vnímáme jako vyšší, tón s nižší
frekvencí vnímáme jako nižší. Jak je to s vlnovou délkou?
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Obrázek A.12: Notový zápis renesančního skladatele Palestriny
Jak frekvence tónu roste, dostaneme se do situace, že nám vyšší tón zní překvapivě podobně jako tón základní. Dosáhli jsme hudebního intervalu oktáva.
Tón o oktávu vyšší vůči základnímu má dvojnásobnou frekvenci než tón základní. Měl-li tón A frekvenci 220Hz, pak tón o frekvenci 440Hz bude o oktávu
vyšší a označíme ho také jako a (velikost písmen zde naznačuje, že se nejedná
o tentýž tón).
Frekvencí je tedy dána výška tónu. Jak ale poznáme, zda daný tón vydává
klarinet, trumpeta, akordeon nebo naše maminka? To poznáme díky barvě
tónu. Pokud se vrátíme ke kapitole Kmitové módy a jejímu rozšíření, tvrdili
jsme, že každé reálné těleso kmitá s více módy zároveň. Aplikujeme-li toto
tvrzení na nějaký zdroj zvuku, pak ten také kmitá nejen se základní frekvencí,
ale i s frekvencemi, které jsou celistvými násobky základní frekvence. Právě
zastoupení těchto vyšších harmonických frekvencí vytváří barvu tónu.

Ladění
Obrázek A.13 zachycuje klaviaturu koncertního křídla. Jak je možné, že některé černé klávesy chybí? Je toto koncertní křídlo v pořádku, nebo je něco
špatně?
Vraťme se na chvíli k hudebnímu intervalu oktáva. Dva tóny jsou v intervalu
oktávy, pokud jsou jejich frekvence v poměru 1 : 2. Experimentováním s monochordem (nástroj s jednou strunou, již lze rozdělit jezdcem na dva znějící
úseky) Pythagoras zjistil, že příjemně zní také tóny, které mají poměr frekvencí 3 : 4, tento interval nazveme kvartou, a 3 : 2, tento interval nazveme
kvintou.
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Obrázek A.13: Klaviatura koncertního křídla

Evropská hudba dále vyžaduje, aby interval jedné oktávy obsahoval dvanáct
půltónů. Stupnici C dur známe všichni. Je to posloupnost osmi celých tónu
C - D - E - F - G - A - H - C. Všechny tyto tóny jsou z hlediska hudební
teorie celé, ale aby stupnice zněla durově (vesele, tvrdě), musí být mezi třetím
a čtvrtým stupněm a mezi sedmým a osmým stupněm interval půltónu (tedy
malá sekunda).
Budeme-li zvyšovat tóny stupnice C dur o půltón, získáme tóny Cis, Dis, ale
zvýšíme-li o půltón tón E, získáme tón F. Mezi tóny E a F je interval jednoho
půltónu. Máme tedy 8 celých tónů (bílé klapky) do jedné oktávy. Do jedné
oktávy se má vejít dvanáct půltónů, na tóny s křížkem (černé klapky) nám
zbývá už jen 6 půltónu. Proto v klaviatuře chybí v každé oktávě dvě černé
klapky. Půltón, který by měly hrát totiž mezi těmi dvěma bílými klapkami,
které spolu sousedí, už je.
Jak ale naladit hudební nástroj, abychom na něj mohli zahrát jakoukoliv písničku. Naladit oktávu nebude problém. Víme že její frekvence má být dvojnásobná, než je frekvence základního tónu. Vynutíme-li na základní struně druhý
harmonický mód, slyšíme ten tón, který určuje výšku oktávy. Ale co s ostatními tóny? Má-li jich být do oktávy dvanáct, pak nejjednodušší bude rozdělit
oktávu na dvanáct stejnoměrných
dílků. Každé dva sousední dílky (půltóny)
√
12
budou mít poměr frekvencí
2.
√ 7
12
Frekvence kvinty bude tedy ( 2) násobkem frekvence základního tónu (na
sedmou protože kvinta sestává ze sedmi půltónu). Pokud toto číslo vyčíslíme,
dojdeme ke koeficientu 1,498. Pythagorem definovaná kvinta je 32 násobek
základní frekvence, tedy koeficient 1,5. Naše matematicky definované ladění
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se tedy od toho Pythagorova příliš neliší. Toto ladění se v hudební teorii nazývá
rovnoměrně temperované. Na rozdíl od ladění přirozeného (pythagorejského)
poměr sousedních půltónů je v temperovaném ladění konstantní. V důsledku
toho nástroj naladěný do temperovaného ladění může hrát v libovolné tónině,
zatímco přirozeně laděný nástroj může hrát bez újmy na celkovém dojmu
pouze v tónině, do které je naladěn.

Zvuk - Ozvěna
Jsme-li v nějaké velké místnosti (nádražní hala, tunel, jeskyně, sportovní hala)
setkáváme se s jevem ozvěny. Část zvuku k nám dorazí se zpožděním, často
také ozvěny slyšíme z jiného směru, než ve kterém je umístěn zdroj zvuku. Na
tento jev se nyní podíváme blíže.

Obrázek A.14: Páskové echo firmy Watkins
Zvuk se ve vzduchu šíří konečnou rychlostí. Navíc můžeme předpokládat, že
se šíří stejnou rychlostí do všech směrů. Zvuková vlna šířící se od zdroje k posluchači k němu dorazí nejkratší drahou s za čas t. Část vlny, která se šířila
směrem ke stropu místnosti se tam odrazí a teprve poté směřuje k posluchači.
Urazí delší dráhu, k posluchači tedy dospěje za delší čas. Tomuto jevu říkáme
ozvěna, echo.
Echo můžeme slyšet i když se zvuk odráží od překážky před námi. Zajímavé je
takzvané jednoslabičné echo, tedy ozvěna, kdy je zvuk zpožděn o jednu slabiku.
Známe-li rychlost šíření zvuku můžeme spočítat dráhový rozdíl přímého a
zpožděného zvukového signálu. Průměrná doba trvání jedné slabiky je 0,1ṡ.
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s = vt
s = 340ms−1 · 0, 1s
s = 34m
Aby k nám ozvěna dorazila se zpožděním jedné slabiky, musí urazit dráhu delší
o 34 m. Pokud tedy voláme proti zdi a slyšíme svůj hlas se zpožděním jedné
slabiky, víme, že zeď je od nás vzdálena 17 m (17 m ke zdi, 17m zpět).
V hudební technice se efekt echa často simuluje elektronicky. Na obrázku A.14
je analogové řešení simulace ozvěny - páskové echo. Smyčka magnetofonové
pásky obíhá tři záznamové hlavičky, jednu čtecí hlavičku a jednu mazací hlavičku. Prostorovým rozmístěním záznamových hlav je dosaženo zpoždění zápisu na pásku a tím je dosažen efekt echa.

Zvuk - Dopplerův jev podrobněji
Vzájemné rychlosti
Vrátíme se k Dopplerovu jevu. Víme, že dochází ke zkrácení vlnové délky v důsledku pohybu blížícího se zdroje zvuku (nebo prodloužení v důsledku vzdalujícího se zdroje). Nyní se pokusíme tuto změnu kvantifikovat, dojít ke vztahu
mezi změnou vlnové délky a vzájemnou rychlostí zdroje zvuku a posluchače.
Nejdříve prozkoumáme nejjednodušší případ. Posluchač se pohybuje proti šířící se rovinné vlně. Vlna se šíří rychlostí, kterou označíme c, posluchač se k ní
přibližuje rychlostí v. Rychlost v je kladná, pokud se posluchač blíží ke zdroji
vlnění, záporná, pokud se vzdaluje.

Obrázek A.15: Přibližující se posluchač
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Kdyby posluchač stál, pak za čas t zaregistruje průchod ct
λ vlnoploch (ct je
dráha, kterou vlna za čas t urazí, vydělením této dráhy vlnovou délkou zjistíme,
kolik vlnových délek se na tuto dráhu vejde).
Nyní se posluchač pohybuje rychlostí v vstříc vlnění. Za dobu t přes něj projde ”délka vlny” (c + v)t, a tedy (c+v)t
vlnoploch. Frekvence vlnění je určena
λ
počtem registrovaných vlnoploch za jednotku času, posluchač tedy zaznamená
frekvenci vlny c+v
λ . Zdůrazněme, že frekvence ani vlnová délka vlnění vycházejícího ze zdroje se nemění, pouze pozorovatel, který se pohybuje zaznamená
jinou frekvenci (a vlnovou délku).
Kdy zaznamená pozorovatel, který se pohybuje vůči zdroji vlnění rychlostí
v vyšší frekvenci a kdy nižší?
Druhým případem, který rozebereme podrobněji je situace, kdy je posluchač
statický, ale pohybuje se zdroj vlnění. Nechť tedy posluchač stojí na místě a
zdroj rovinné vlny se k němu blíží rychlostí v (rychlost v je kladná, jestliže se
zdroj přibližuje, a záporná, pokud se vzdaluje).

Obrázek A.16: Přibližující se zdroj
Do jaké vzdálenosti se dostane první a druhá vlnoplocha za dobu t (t > T )?
První vlnoplocha se rozšíří do vzdálenosti ct. Druhá vlnoplocha vyjde ze zdroje
o periodu později. Za dobu jedné periody se zdroj posune o vzdálenost vT .
Z tohoto místa se pak druhá vlnoplocha rozšíří do vzdálenosti c(t−T ). Celkem
tedy bude druhá vlnoplocha v čase t ve vzdálenosti vT + c(t − T ). Vlnovou
délku, kterou zaznamená posluchač získáme tak, že od vzdálenosti, kam se
rozšířila první vlnoplocha, odečteme vzdálenost, kam se rozšířila druhá vlnoplocha.
λ0 = ct − (vT + c(t − T )
λ0 = cT − vT
λ0 = (c − v)T
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Kdy zaregistruje pozorovatel větší vlnovou délku a kdy menší?

Nadzvuková rychlost
Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je 340 ms−1 . Co se stane, bude-li se zdroj
zvuku pohybovat právě touto rychlostí nebo ještě rychleji?

Obrázek A.17: Stíhačka překračující rychlost zvuku

Hraničním případem je pohyb zdroje zvuku právě takovou rychlostí, kterou se
zvuk v daném prostředí šíří, tedy rychlostí zvuku. V takovém případě za čas t
dorazí čela vlnoploch vzniklých v časovém intervalu < 0, t > do téhož místa.
V daném místě prudce naroste intenzita zvuku. Dojde ke vzniku rázové vlny.
Zviditelnění této vlny v důsledku zhuštění vzduchu a následné kondenzace
vodních par vidíme na obrázku A.17.
Pokud se zdroj zvuku bude pohybovat rychleji než zvuk v daném prostředí,
bude jakoby unikat svým vlnoplochám. Vlnoplochy zvuku budou za zdrojem
vytvářet kužel. Pokud projde posluchač plochou tohoto kuželu uslyší akustický
třesk.
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Obrázek A.18: Vznik rázové vlny

Obrázek A.19: Pohyb nadzvukovou rychlostí

Zvuk - Sluch
Ucho
Lidské ucho je pozoruhodný orgán, jehož některé parametry jsou nesrovnatelné
s našimi dalšími smysly. V této kapitole se blíže podíváme, jak ucho funguje.
Lidské ucho sestává ze tří větších celků - vnějšího, středního a vnitřního ucha.
Vnější ucho je z hlediska fyzika ta nejméně zajímavá část. Vnější ucho sestává
z ušního boltce, zvukovodu a ušního bubínku. Ušní bubínek je tenká vazivová
blána na konci zvukovodu, která se při dopadu zvukové vlny rozechvěje. Toto
chvění se pak přenáší do středního ucha.
Střední ucho sestává ze tří kůstek - kladívka, třmínku a kovadlinky. Střední
ucho je dutina vyplněná vzduchem a její stěny jsou pokryté sliznicí. Ze střed-
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Obrázek A.20: Stavba lidského ucha

ního ucha do nosohltanu ústí Eustachova trubice, která vyrovnává tlak ve
středním uchu s tlakem okolí. Pro nás jsou zajímavé právě kůstky kladívko,
kovadlinka a třmínek.
Kladívko se přímo dotýká zevnitř ušního bubínku a je tedy spolu s ním rozechvíváno dopadající zvukovou vlnou. Kladívko je spojeno s kovadlinkou a ta se
třmínkem. Ve středním uchu tak máme dvě zřetězené páky zesilující vstupní
signál.
Třmínek je spojený s oválným okénkem oddělujícím střední ucho vyplněné
vzduchem od vnitřního ucha vyplněného kapalinou. Přechod vlnění ze vzduchu
do vody je problematický, většina zvukové vlny se odrazí, do kapaliny projde
jen malá část. Díky kůstkám středního ucha je ale vstupní signál zesílený,
navíc oválné okénko má menší průměr než ušní bubínek, dojde tedy k dalšímu
zesílení signálu.
Vnitřní ucho představuje hlavně hlemýžď, spirálově stočená trubička vyplněná
tekutinou. Vnitřní stěny hlemýždě jsou posety sluchovými buňkami, které vnímají zvuk příslušné frekvence. Sluchové buňky jsou v hlemýždi rozmístěny tak,
že blíže oválnému okénku jsou buňky citlivé na vyšší frekvence. Tekutina v hlemýždi je oválným okénkem rozechvívána a toto chvění dráždí sluchové buňky.
Jejich signál je pak přenášen do mozku.
Lidské ucho je schopno vnímat zvuk ve frekvenčním rozsahu přibližně 20 Hz
až 20 kHz. Tyto meze jsou individuální, navíc se mění s věkem. Nejprve se
zaměříme na horní mez. S věkem se horní mez slyšení snižuje. O tomto snížení
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je však snadné si udělat zkreslenou představu. O kolik toho uslyšíme méně,
pokud se nám horní mez sníží z 20 kHz na „pouhýchÿ 10 kHz? Vypadá to,
jako bychom ztratili polovinu zvukového spektra, ale není tomu tak. Musíme si
uvědomit, že dvojnásobek frekvence definuje hudební interval oktáva. Ztratili
jsme tedy jen jednu oktávu. Z osmdesáti osmi kláves piana tak neuslyšíme
posledních osm bílých klapek (a všechny černé mezi nimi).
Spodní mez slyšení souvisí s dobou odezvy ucha, tedy s rychlostí, jakou signál detekuje. Jak časově blízké signály je ucho schopno rozlišit, a které bude
vnímat jako jeden zvuk? Průměrná doba odezvy ucha je zhruba 50ms. Pokud
budou tedy dva akustické pulzy zpožděny o 50 ms, lidské ucho je ještě rozliší.
Tato perioda akustických pulzů odpovídá právě frekvenci 20Hz. Pokud by nějaký člověk slyšel jako tón i nižší frekvence, je jeho ucho v detekci rychlejší
nebo pomalejší?

Vnímání zvuku
Jak zvukový signál vnímáme? Pro vnímání zvuku platí Weberův - Fechnerův zákon. Ten říká, že změna počitku je úměrná relativní změně podnětu.
Nevnímáme tedy rozdíl počáteční a koncové hodnoty výchylky bubínku, ale
jejich podíl. Ucho je logaritmický detektor. Pro hlasitost zvuku je používána
jednotka bel. Bel je relativní jednotka, jeden bel odpovídá zdesetinásobení intenzity zvuku. Prahová intenzita zvuku je 10−12 W m−2 , práh bolesti představuje intenzita 10W m−2 . Zesílení, které lidské uch snese spočteme v decibelech
takto:
Z = 10 log

Ibolest
Iprahová

Z = 130dB
Lidské ucho tedy snese změnu amplitudy tlaku vzduchu v rozsahu třinácti
řádů. To je přímo nepředstavitelný rozsah, srovnáme-li jej například s teplotními nebo tlakovými receptory kůže.
Lidské ucho je také různě citlivé pro různé zvukové frekvence. Citlivost ucha
v závislosti na frekvenci dopadajícího vlnění zachycují obrázky A.21 a A.22.
Nakonec se zaměříme na to, proč máme uši dvě a jak jejich signál mozek interpretuje. Díky tomu, že uši máme dvě a navíc nasměrované do různých stran,
jsme schopni zvukové lokalizace. Sluch lokalizuje tak, že měří zpoždění signálu
mezi oběma ušima. Přesněji řečeno měří zpoždění náběžné hrany zvuku. Pokud
zvuk trvá déle a je ještě navíc harmonický, není jej ucho mimo oblasti náběhu
schopno lokalizovat. O této vlastnosti sluchu se můžete přesvědčit, použijete-li
přiloženou zvukovou ukázku. Uslyšíte drnknutí struny s velmi dlouhým dozvukem. Zvuk je ve stereu posunutý o 20% vlevo. Pokud dáte reproduktory
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Obrázek A.21: Intenzitní a frekvenční rozsah sluchu

Obrázek A.22: Citlivost sluchu v závislosti na frekvenci a intenzitě zvuku
dále od sebe a najdete si místo, ve kterém uslyšíte dozvuk struny jakoby před
sebou, pak pouze při nástupu zvuku uslyšíte, že jste blíže levému reproduktoru (pozor, je možné, že stereo máte obráceně). Při použití sluchátek je jev
opačný - dozvuk uslyšíte zleva ale drnknutí uprostřed.
Mozek pak vezme signály z obou uší a sečte je, provede jejich superpozici.
O tom se můžete opět přesvědčit použítím přiložené nahrávky. Tentokrát budou sluchátka nutná. Pokud si zvuk poslechnete z reproduktorů, uslyšíte harmonický tón nejprve z levého reproduktoru, poté tón neznatelně vyšší z pravého reproduktoru a následně oba tóny, každý ze svého reproduktoru. Tyto
dvě zvukové vlny spolu budou interferovat a díky jejich blízkým frekvencím
uslyšíte rázy s frekvencí přibližně 2Hz. Zajímavá situace (a uznáváme, že na
poslech trochu nepříjemná) nastane, pokud si ukázku poslechnete ve sluchátkách. Také uslyšíte rázy. Ne už tak zřetelné, nicméně rázy, které nemohly
vzniknout jinak, než superpozicí signálů z obou uší v mozku.
Sluch ovšem vůbec není schopen registrovat změnu fáze zvuku. Toto tvrzení
se někdy nazývá Ohmův akustický zákon. O jeho platnosti se můžete snadno
přesvědčit, stačí vám k tomu stereofonní reproduktory a jakákoliv monofonní
nahrávka. Dráhový rozdíl vlnění implikuje fázový rozdíl. Vlnová délka základ-
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ních tónů hudby je řádově v decimetrech. Pokud tedy do obou reproduktorů
pošleme tentýž signál a budeme je vůči sobě na stole posouvat v řádu decimetrů, projdeme všechny možné fázové rozdíly zvukových vln z obou reproduktorů, aniž bychom zaregistrovali kvalitativní změnu sluchového vjemu.
Rozmyslete sami důsledky neplatnosti Ohmova akustického zákona.
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