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Vlnění je jedním z nejrozšířenějších fyzikálních jevů. S vlněním se setkáváme v podobě 

zvuku, světla, rozhlasového či televizního vysílání atd. Vlnění mají různou fyzikální podstatu, 

ale platí pro ně řada společných zákonitostí. Budeme se zabývat mechanickým vlněním. 

Příkladem takového vlnění může být vznik kruhových vln na vodní hladině, na kterou 

dopadl kámen. 



1.1 Vznik a druhy vln ění 

Mechanické vlnění vzniká v látkách všech skupenstvích a jeho příčinou je existence 

vazebných sil mezi částicemi látky - kmitání jedné částice se vzájemnými vazbami přenáší na 

částice další. Současně se na částice přenáší energie kmitavého pohybu. Takové prostředí se 

nazývá pružné prostředí.  

Pružné prostředí si lze představit jako mechanické oscilátory, které jsou vzájemně 

spojeny vazbou (jako např. spřažená kyvadla) (obr. 1).  

 
Obr. 1 - Řada mechanických oscilátorů spojených vazbou 

 

Vychýlíme-li první kyvadlo z rovnovážné polohy, začne kmitat a kmitání se pomocí 

vazeb přenáší (šíří) na ostatní částice určitou rychlostí v. Vzniká postupné vlnění a rychlost 

v je rychlost postupného vlnění. 

Zdrojem mechanického vlnění je mechanický oscilátor a pružným prostředím se 

vlnění šíří určitou rychlostí. V závislosti na směru výchylky kmitání jednotlivých bodů a 

směru šíření vlnění se vlnění dělí na:  

1. Postupné vlnění příčné (obr. 2) - hmotné body kmitají ve směru kolmém na směr 

šíření vlnění a je typické pro pevná pružná tělesa tvaru tyčí, vláken apod. Postupné vlnění 

příčné jsme také pozorovali na hladině rybníka nebo např. při chvění tyče, do níž udeříme 

kladivem.  

 
Obr. 2 - Postupné vlnění příčné 



2. Postupné vlnění podélné (obr. 3) - hmotné body kmitají ve směru šíření vlnění a je 

typické pro tělesa všech skupenství, která jsou pružná při změně objemu (tj. při stlačování a 

rozpínání). Postupným vlněním podélným se v pružných látkách šíří např. zvuk. 

 
Obr. 3 - Postupné vlnění podélné 

 

Vlnění lze rozdělit i z jiného pohledu - podle přenosu energie:  

1. vlnění postupné - energie se vlněním přenáší  

2. vlnění stojaté - energie se vlněním nepřenáší  

 

Vykoná-li první rozkmitaný bod jeden kmit za dobu rovnou periodě kmitání T zdroje 

vlnění, rozšíří se vlnění do vzdálenosti  

 

f

v
vT ==λ ,  

 

která se nazývá vlnová délka.  

Všechny body kmitají se stejnou amplitudou a úhlovou frekvencí, ale liší se fází. Se 

stejnou fází kmitají body, které jsou vzdáleny právě o vlnovou délku, tedy:  

 

Vlnová délka λ je vzdálenost dvou nejbližších bodů, které kmitají se stejnou fází. 

 

 

  

  



1.2 Rovnice postupného vln ění 

Postupné mechanické vlnění lze popsat vztahem, který umožňuje určit okamžitou 

výchylku v každém bod řady, kterou se vlnění šíří. Tato výchylka závisí na  

� Na čase t 

� Na vzdálenosti x od zdroje vlnění 

(tím se vlnění liší od kmitání, při němž je okamžitá výchylka kmitajícího bodu jen funkcí 

času). 

Postupné vlnění se šíří řadou bodů od zdroje Z, který kmitá harmonicky. Velikost 

rychlosti vlnění v daném prostředí je v. Do libovolného bodu M, jehož vzdálenost od zdroje je 

x, vlnění dospěje za čas 
v

x=τ  (viz obr. 4). O tuto dobu je kmitání bodu M opožděno proti 

kmitání zdroje Z.  

 
          Obr. 4 - K odvození rovnice postupné vlny 

Pro kmitání bodu M bude tedy platit vztah: 
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Vztah upravíme dosazením T/2πω =  a λ=vT a dostaneme rovnici postupné vlny pro řadu 

bodů: 
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Tato rovnice platí pro příčné i podélné harmonické vlnění v homogenním prostředí (navíc 

předpokládáme, že vlnění je netlumené).  

Veličina 
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x, byla by fáze 
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2 . Mechanické vlnění je tedy děj s dvojí periodicitou. 

Všechny veličiny popisující vlnění jsou jak funkcemi času, tak funkcemi polohy (souřadnice) 

bodu, kterými vlnění prochází. 



Příklad 1: 

Příčné vlnění s vlnovou délkou 32 cm postupuje řadou bodů. Zdroj vlnění kmitá s amplitudou 

5 cm a s frekvencí 2 Hz. Napište a) rovnici postupné vlny, b) rovnici kmitavého pohybu pro 

bod vzdálený 8 cm od zdroje vlnění. 

 

Příklad 2: 

Postupné mechanické vlnění je popsáno rovnicí { } { } { }( )xty 3,352sin1,0 −= π . Určete 

amplitudu, vlnovou délku a rychlost vlnění. 

 

Příklad 3: 

Zdroj vlnění kmitá s frekvencí 0,4 Hz a s amplitudou 5 cm. V počátečním okamžiku má 

nulovou výchylku i počáteční fázi. Určete výchylku bodu vzdáleného 45 cm od zdroje v čase 

12 s od počátečního okamžiku, jestliže vlnová délka je 60 cm. Napište rovnici postupné vlny. 

 

Příklad 4: 

Jaký tvar bude mít rovnice postupné vlny, jestliže počáteční fáze zdroje vlnění není nulová, 

ale má hodnotu 4/π ? 



1.3 Interference vln ění 

Dopadnou-li na hladinu dva kameny, pozorujeme dvě kruhové vlny, které se vzájemně 

překrývají, ale při svém pohybu se neovlivňují a šíří se navzájem nezávisle. V místě překryvu 

má amplituda ale různou velikost, což je důsledek interference vlnění.  

Setkají-li se dvě a více vlnění, dochází ke skládání (interferenci) vlnění. Výsledný 

kmitavý pohyb hmotných bodů prostředí je určen superpozicí kmitání  vyvolaných všemi 

dílčími vlněními.  

 

Pro rozbor dějů při interferenci vlnění budeme uvažovat tyto podmínky interference:  

� budeme mít k dispozici minimálně dvě vlnění  

� všechna uvažovaná vlnění mají stejnou vlnovou délku λ a amplitudu ym, která se 

stejnou rychlostí šíří řadou bodů (viz obr. 5) 

 
Obr. 5 - Interference vlnění v řadě bodů 

 

Zdroje vlnění  Z1 a Z2 mají různou polohu, ale kmitají se stejnou fází. Vzhledem 

k bodu M popíšeme složky vlnění rovnicemi: 
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 O výsledku interference rozhoduje fázový rozdíl vlnění ∆φ, který určíme jako rozdíl fází 

jednotlivých vlnění v určitém okamžiku:  
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kde ( )21 xxd −=  je dráhový rozdíl vlnění - je to vzdálenost dvou bodů, v nichž mají obě 

vlnění stejnou fázi. Vidíme, že fázový rozdíl vlnění je přímo úměrný dráhovému rozdílu 

vlnění. 



Výsledné vlnění, které vzniká interferencí dvou vlnění, určíme stejným způsobem, 

jakým jsme prováděli superpozici při skládání kmitavých pohybů. Nejjednodušší je postup, 

při němž graficky sčítáme výchylky v jednotlivých bodech. Jsou-li složky harmonické, má 

harmonický průběh i výsledná vlna . 

Zvláštní případy interference vlnění dostáváme v případě, kdy je dráhový rozdíl roven 

celistvému počtu půlvln interferujících vlnění:  

1. Sudý počet půlvln : λλ
kkd ==

2
2 , kde k = 0, 1, 2, …  

Interferující vlnění se setkávají v každém bodě se stejnou fází a vzniká vlnění, jehož 

výsledná amplituda je rovna součtu amplitud složek: 21 mmm yyy += (obr. 6). Vzniká 

interferenční maximum 

 

 
    Obr. 6 - Vznik interferenčního maxima 

2. Lichý počet půlvln : 
2

)12(
λ+= kd , kde k = 0, 1, 2 …  

Interferující vlnění se setkávají s opačnou fází a amplitudou výsledného vlnění je rovna 

absolutní hodnotě rozdílu amplitud složek: 21 mmm yyy −= (obr. 7). Vzniká interferenční 

minimum.  Při stejné amplitudě výchylek obou složek se vlnění navzájem ruší. 

 
Obr. 7 - Vznik interferenčního minima 

 

Interferencí dvou vlnění o stejné vlnové délce vzniká výsledné vlnění, jehož amplituda je 

největší v místech, v nichž se vlnění setkávají se stejnou fází, a nejmenší (popř. nulová) je 

v místech, v nichž se vlnění setkávají s opačnou fází. 



 

Příklad 1: 

Zdroje zvukového vlnění Z1, Z2 (obr. 5) jsou  vzájemné vzdálenosti 0,5 m. Oba zdroje kmitají 

se stejnou frekvencí 170 Hz a se stejnou počáteční fází. Rychlost zvukového vlnění je 340 m . 

s-1. Určete fázový rozdíl v bodě v bodě M. 



1.4 Odraz vln ění v řadě bodů 

Postupuje-li vlnění řadou bodů a dospěje-li na konec této řady, nastává odraz vlnění a 

vlna se vrací zpět. Na konci může dojít ke dvěma „typům konce“ řady bodů: 

 

1. pevný konec - dochází k odrazu vlnění s opačnou fází, tj. dospěl-li k pevnému konci 

nejdříve vrch a pak důl vlny, po odrazu je situace opačná - jako první se vrací důl a pak vrch 

vlny (viz obr. 8) 

Pevný konec lze zrealizovat např. pomocí gumové hadice upevněné ke skobě ve zdi. 

Nebo dětskou barevnou pružinou, kterou vezmeme do ruky, necháme viset svisle dolů a 

rozvlníme v příčném směru. Přitom druhý konec pružiny zatížíme těžkým závažím nebo 

přišlápneme botou. Odraz na pevném konci je pak dobře patrný. 

    
        Obr. 8 - Odraz vlnění na pevném konci 

2. volný konec - dochází k odrazu se stejnou fází, tj. dospěje-li k volnému konci nejdříve vrch 

a pak důl vlny, po odrazu se pohybuje vrch a důl ve stejném pořadí - tj. nejdříve se vrací vrch 

a pak důl vlny (viz obr. 9) 

Volný konec lze realizovat např. volně visící dětské pružiny, volně visícího lana nebo 

pomocí gumové hadice připevněné ke skobě ve zdi. Tentokráte je třeba ale mezi hadici a 

skobu přidat kousek provázku. 

 
Obr. 9 - Odraz vlnění na volném konci 

 



Na konci řady bodů, kterou se šíří postupné vlnění, nastává odraz vlnění. Na pevném 

konci se vlnění odráží s opačnou fází a na volném konci se odráží se stejnou fází. 

 

Kmitá-li jeden konec pružného vlákna trvale harmonicky, postupuje vlnění k jeho 

pevnému konci, tam se odráží a vrací se zpět ke zdroji a dochází ke skládání (interferenci) 

přímého a odraženého vlnění. Obě tato vlnění postupují stejnými rychlostmi opačného směru. 

U výsledného vlnění je amplituda výchylek jednotlivých bodů různá a průběh vlnění na 

vlákně vytváří dojem, že vlna jako by „stojí“ na místě. Tento typ vlnění se nazývá stojaté 

vlnění. 

Stojaté vlnění vzniká interferencí postupného přímého vlnění a vlnění odraženého od 

pevného konce daného prostředí. 

Vznik stojatého vlnění je graficky znázorněn na obr. 10; stojaté vlnění vzniká 

grafickou superpozicí dvou stejných vlnění postupujících opačným směrem proti sobě. 

Superpozice začíná v čase t = 0, kdy se obě vlnění setkávají v bodě M, a je zakreslena pro 

časové intervaly T/4. Bod M a také další body vzdálené od něho o celistvé násobky poloviny 

vlnové délky kmitají s největší amplitudou. V těchto bodech vzniká kmitna stojatého vlnění. 

 
Obr. 10 - Vznik stojatého vlnění 

 

 Body vyznačené v obrázku tečkami zůstávají ve všech fázích periody stále v klidu. 

Jsou to uzly stojatého kmitání. Rovněž uzly jsou ve vzájemné vzdálenosti  λ/2. Poloha 

kmiten a uzlů stojatého vlnění se nemění. Kmitna je ve vzdálenosti λ/4 od uzlu. 



 

Mezi postupným a dotkaným vlněním jsou zásadní rozdíly: 

1. Postupné vlnění  

� všechny body kmitají se stejnou amplitudou, ale s různou fází, která je funkcí 

času 

� každý následující bod dosahuje stejné výchylky později než předcházející 

� fáze vlnění se šíří rychlostí v, kterou označujeme jako fázová rychlost vlnění 

� postupným vlněním se přenáší energie 

 

2. Stojaté vlnění 

� všechny body kmitají mezi dvěma uzly se stejnou fází, ale s různou amplitudou, 

která závisí na poloze bodu 

� stojatým vlnění se energie nepřenáší, ale jen se periodicky mění potenciální 

energie pružnosti částic prostředí v jejich kinetickou energii a naopak 

 

Stojaté vlnění může být příčné i podélné. U podélného vlnění dochází k největšímu 

zhuštění, popř. zředění kmitajících částic v kmitnách, kdežto částice v uzlech nekmitají. 

Typické příklady stojatého vlnění jsou u hudebních nástrojů – u strunných je zdrojem 

zvuku příčné stojaté vlnění struny, u dechových vzniká podélné stojaté vlnění vzduchového 

sloupce v duté části nástroje. 

 

 

 



1.5 Chvění mechanických soustav 

Rozechvějeme-li strunu např. na kytaře, vznikne příčné stojaté vlnění. Na konci struny 

jsou uzly, ostatní body kmitají s různou amplitudou, přičemž v nejjednodušším případě má 

největší amplitudu bod uprostřed struny, kde je kmitna stojatého vlnění. Délka l struny tedy 

představuje polovinu vlnové délky (obr. 11a)): l = λ/2. 

 
Obr. 11 - Chvění pružných soustav 

Chvění struny je ale možné vyvolat tak, že na struně vznikne celá vlna s tím, že je 

zachována podmínka o uzlech v koncových bodech (obr. 11b)). Pokud se rychlost vlnění 

nemění, nastává tento druhý případ při dvojnásobné frekvenci než první.  

Obecně je možné vytvořit stojaté vlny, které však vždy musí splňovat podmínku: 

 
2

λ
kl = ,  

kde k = 1, 2, 3 … . 

Tato stojatá vlna vzniká při frekvencích 

zk kff = , 

kde fz je základní frekvence: 

l

vv
f z 2

==
λ

 

Frekvence při nichž je k > 1 se nazývají vyšší harmonické frekvence.  

V pružných tělesech (tyčích, strunách, vláknech apod.) vzniká chvění jen s určitými 

frekvencemi, které jsou násobky základní frekvence. Tato základní frekvence je dána 

geometrickými rozměry pružného tělesa, v němž vzniká chvění. Pružné těleso se chová jako 

mechanický oscilátor.  

Podle způsobu upevnění pružných těles jsou možné tyto případy (viz obr.11):  



Na obr. 11 jsou pro každý případ zakresleny dvě možné vlny, které se na daný typ tělesa (tyče) 

vejdou.  

1. pružné těleso je upevněno na obou koncích (obr. 11a), b)) 

Struna na kytaře, struna v klavíru, tyč vetknutá mezi dvě stěny, atp. 

2. pružné těleso je upevněno uprostřed (obr. 11c), d)) 

 Uzel ke vždy ve středu tyče a na koncích tyče vznikají kmitny ). Např. ozvučná dřívka 

držená uprostřed, tyč upevněná uprostřed s volnými konci apod. 

3. pružné těleso je upevněno na jednom konci (obr. 11 e), f)) 

Chvění se základní sekvencí odpovídá vlnová délka λ = 4l a možné jsou opět jen liché 

násobky základní frekvence. Např.hraní na láhev od piva foukáním přes její hrdlo: chvěje se 

vzduchový sloupec ve válci, který je z jedné strany otevřen a z druhé uzavřen.  

 

 Chvění je charakteristické zejména pro zdroje zvuku jako např. hudební nástroje, ale i 

lidské hlasivky. Zdroje zvuku tedy plní funkci oscilátoru, ze kterého se kmitání přenáší do 

okolního prostředí, nejčastěji do vzduchu. Ve vzduchu vznikají periodické změny tlaku 

vzduchu a prostředím se šíří postupné podélné zvukové vlnění. 

Chvění však nevzniká jen v pružných tělesech s jedním převládajícím rozměrem. 

Zajímavý průběh má chvění desek různého tvaru, např. posypeme-li desku upevněnou 

uprostřed jemným pískem a poté její okraj rozkmitáme pomocí smyčce. Vzniká chvění, při 

němž se zrna písku shromáždí v uzlech a vytvoří charakteristické obrazce, kterých říkáme 

Chladniho obrazce. 



1.6 Vlnění v izotropním prost ředí 

Izotropní prostředí je prostředí, které má ve všech směrech stejné vlastnosti. 

Z hlediska mechanických vlastností je izotropním prostředím např. hladina rybníku v 

dostatečné vzdálenosti od břehu. Vlnění se od zdroje (vhozený kámen) šíří všemi směry stejně.  

Šíří-li se takovým prostředím vlnění od bodového zdroje, mají vlny kruhový tvar, což 

svědčí o tom, že rychlost vlnění v je ve všech směrech stejná. To znamená, že vlnění 

postupuje prostředím, které má z hlediska šíření vlnění ve všech bodech i směrech stejné 

vlastnosti. Za dobu t se na vodní hladině vytvoří vlna ve tvaru kružnice o poloměru r = vt. 

Všechny body na této kružnici kmitají se stejnou fází. 

Podobně si můžeme představit šíření mechanického vlnění, např. zvuku v prostoru. Ze 

zdroje zvuku se vlnění šíří v izotropním prostředí stejnou rychlostí a v určitém okamžiku 

body ve stejné vzdálenosti od zdroje vlnění leží na povrchu kulové plochy a fáze kmitání je 

stejná. Takovou plochu nazýváme vlnoplocha. Směr šíření vlnění v daném bodě určuje 

kolmice k vlnoploše, která se nazývá paprsek. 

 
Obr. 12 - Vlnoplocha a paprsek 

Ve velké vzdálenosti od zdroje vlnění lze zanedbat jeho rozměry a zdroj označujeme 

jako bodový zdroj vlnění. Malou část vlnoplochy v okolí zdroje můžeme považovat za část 

roviny. Je to rovinná vlnoplocha. V tomto případě jsou paprsky rovnoběžné. 

 

Vlnoplocha postupného vlnění je plocha, jejíž body kmitají se stejnou fází. Vlnění se 

šíří ve směru paprsku, který je kolmý na vlnoplochu. 

 

Někdy bývá obtížné určit zdroj vlnění (jsme od něho daleko, vlnění se odrazilo atp.), 

ale přesto potřebujeme znát tvar vlnoplochy. Tímto problémem se zabýval holandský fyzik 

Christian Huygens (1629 - 1695) a došel k závěru, který je znám jako Huygensův princip  

(obr. 13). Schematicky je mechanismus šíření  vln znázorněn na obr. 13. Vlnění vychází ze 

zdroje Z a po určité době vytvoří ve vzdálenosti r od zdroje vlnoplochu V1. Jednotlivé body 



této vlnoplochy kmitají a stávají se zdrojem tzv. elementárního vlnění EV. Tato elementární 

vlnění navzájem interferují, avšak interferencí se ruší ve všech bodech mimo vnější obálku 

všech elementárních vlnoploch. Tato obálka tvoří novou vlnoplochu V2
 ve vzdálenosti r + ∆r 

od zdroje. 

 
   Obr. 13 - K výkladu Huygensova principu 

 

Huygensův princip: 

Každý bod vlnoplochy, do něhož dospělo vlnění v určitém časovém okamžiku, lze 

považovat za zdroj elementárního vlnění, které se z něho šíří v elementárních vlnoplochách. 

Vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je vnější obalová plocha všech elementárních 

vlnoploch.  

 



1.7 Odraz a lom vln ění 

K vysvětlení těchto jevů použijeme Huygensův princip. 

 

Odraz vlnění. 

Mechanické vlnění vychází ze zdroje Z a dopadá na rozměrnou nepropustnou 

překážku P (viz obr. 14). Vlnoplochy mají v řezu podobu kruhových oblouků. K dotyku 

vlnoplochy s překážkou dojde nejprve v bodě 1. Tam nastává odraz vlnění a bod 1 můžeme 

považovat za zdroj elementárního vlnění. 

 
Obr. 14 - Odraz vlnění z bodového zdroje 

Poloměr elementární vlnoplochy, která se z tohoto bodu šíří, se postupně zvětšuje a 

v okamžiku, kdy původní vlnoplocha dospěla do bodů 4 a 4´, má již tvar patrný z obrázku. 

Poloměr elementárních vlnoploch vycházejících z ostatních bodů překážky je menší. Jestliže 

podle Huygensova principu vytvoříme obálku všech elementárních vlnoploch v daném 

okamžiku dostaneme tvar vlnoplochy po odrazu od překážky. Odražená vlnoplocha má 

takový tvar, jako vy vlnění zdánlivě vycházelo z bodu Z´za překážkou. 

Pomocí Huygensova principu lze také objasnit zákon odrazu.  

 
    Obr. 15 - Odraz rovinné plochy 



K rozměrné překážce postupuje rovinná vlnoplocha AB, která s překážkou svírá úhel α. 

Vlnoplocha dospěje k překážce nejprve v bodě A a ten se stane elementárního vlnění. 

Postupně se stávají zdroji elementárního vlnění i ostatní body překážky, až vlnění dospěje 

z bodu B do bodu D. Najdeme obálku elementárních vlnoploch a získáme tak odraženou 

vlnoplochu CD. Z obr. 15 je zřejmé, že vzdálenost│BD│ je stejná jako│AC│ první 

elementární vlnoplochy. To současně znamená, že úhel odrazu α´, který s překážkou svírá 

odražení vlnoplocha, je stejný jako úhel dopadu α, který s překážkou svírá dopadající 

vlnoplocha.  

 

Platí zákon odrazu: 

Úhel odrazu vlnění se rovná úhlu dopadu: 

                              α´= α 

 

Šíření paprsků vlnění zpravidla vyznačujeme pomocí paprsků. Dopadající vlnění je 

vyznačeno paprskem p, který svírá úhel dopadu α s kolmicí vztyčenou k rovinné překážce 

v místě dopadu vlnění (kolmice dopadu k). Paprsek p´ odraženého vlnění svírá obdobně 

s kolmicí dopadu a dopadajícím paprskem je rovina dopadu. Platí, že odražený paprsek 

zůstává v rovině dopadu. 

 
Obr. 16 - K výkladu zákona odrazu 

 

Lom vlnění 

Projevuje se změnou směru, kterým se vlnění po průchodu rozhraním dvou prostředí 

šíří. Předpokládejme, že velikost rychlosti vlnění v prvním prostředí je v1 a ve druhém pak v2. 

Budeme uvažovat případ, kdy rychlost vlnění v druhém případě je menší (v1 > v2) 

Když vlnění dospěje do bodu A rozhraní, stává se tento bod zdrojem elementárního 

vlnění (viz obr. 17). Za dobu τ, než vlnění v prvním prostředí dospěje z bodu B do bodu D 

(│BD│ = v1τ), vznikne v druhém prostředí elementární vlnoplopcha o poloměru│AC│= v2τ. 



Z bodů na úsečce AD vycházejí další elementární vlnoplochy a jejich obalová plocha  

o poloměru CD je rovinnou vlnoplochou lomeného vlnění ve druhém prostředí. Dopadající a 

lomené paprsky jsou kolmé na vlnoplovhy AB a CD. Podle obr. 17 platí 
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Poněvadž αsinADBD =  a βsinADAC = , dostaneme 

  

kde α je úhel dopadu a β je úhel lomu vlnění. 

 
Obr. 17 - Lom vlnění 

Platí zákon lomu vlnění: 

Poměr sinu úhlu dopadu k sinu úhlu lomu je pro daná prostředí stálá veličina a rovná se 

poměru rychlostí vlnění v obou prostředích. Nazývá se index lomu vlnění n pro daná 

prostředí. Lomený paprsek zůstává v rovině dopadu. 

 

 

 

 



1.8 Ohyb vln ění 

Dopadá-li vlnění na překážku malých rozměrů, lze pozorovat šíření vln i za touto 

překážkou. Stejně tak je možné pozorovat šíření vln za velkou překážkou, v níž je otvor. 

Vlnění se za touto překážkou šíří všemi směry, ne jen v původním směru. Oba tyto jevy 

svědčí o tom, že nastal ohyb vlnění. Podstatu tohoto poměrně složitého jevu, je možné 

pochopit pomocí Huygensova principu: každý bod vlnoplochy, která dospěla k překážce, je 

zdrojem elementárního vlnění, které se šíří všemi směry, tedy i do prostoru za překážku. Zde 

tato vlnění vzájemně interferují, což vede ke zvětšení, popř. zmenšení amplitudy výchylky 

výsledného vlnění v jednotlivých bodech, což se projevuje jako ohyb vlnění. 

Ohyb vlnění souvisí jak s rozměrem překážky, tak s vlnovou délkou vlnění, která na 

překážku dopadá. Obecně platí, že ohyb je při určitém rozměru překážky a poloze 

pozorovatele tím výraznější, čím větší je vlnová délka vlnění. 

Srovnejme z tohoto hlediska dvě nejdůležitější vlnění - zvuk a světlo. Zvuk je 

mechanické vlnění o vlnové délce řádově 10-1 m, kdežto světlo má vlnovou délku řádově 10-7 

m. Tomu odpovídá mnohem výraznější ohyb zvukového vlnění, kterým můžeme vysvětlit ti 

skutečnost, že zvuk slyšíme i za velkou překážkou, zatímco světlo nepronikne ani za překážku 

malých rozměrů a vzniká za ním stín. 

Větší význam než ohyb zvukového vlnění má ohyb světla. Směr, kterým se vlnění šíří, 

jsme vyznačili přímkou- paprskem. Předpokládali jsme tedy přímočaré šíření vlnění - jak jsme 

ukázalo, tento předpoklad má omezenou platnost. 

 

Směr šíření vlnění je ovlivněn ohybem vlnění na překážkách. Tento vliv však je menší u 

vlnění s menší vlnovou délkou.  

 

. 
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