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Předmluva 

     Tato sbírka úloh je určena pro studenty učitelství fyziky, ale též pro posluchače neu-

čitelských směrů jako pomůcka ke cvičením a přednáškám z obecné fyziky (Kmity a 

vlny. Optika) a k samostatnému domácímu studiu. Úvodní kurz fyziky představuje ob-

tížnou část studia. Výběr úloh je proto proveden tak, aby jejich řešení pomohlo studen-

tům k hlubšímu pochopení přednášené látky. 

     První část sbírky tvoří zadání úloh. Všechny potřebné fyzikální a materiálové kon-

stanty jsou pro jednoduchost uvedeny přímo v textu úloh. Ve druhé části sbírky jsou 

výsledky úloh, přičemž k většině úloh je kromě numerického výsledku uvedeno též 

obecné řešení.  

Přeji si, aby se sbírka úloh stala dobrou pomůckou při studiu, a budu velmi vděčná za 

připomínky k textu úloh i jejich řešení. 

 

Ústí nad Labem, 30. 6. 2017                                                                              E. Hejnová                               
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1 Kmity  
 

1.1 Netlumené harmonické kmity 

1.1.1 Oscilátor vznikl zavěšením závaží o hmotnosti 10 kg na pružinu, která se pro-

dloužila o 15 cm. Určete periodu oscilátoru. 

1.1.2 Těleso zavěšené na pružině kmitá s periodou 0,5 s. Po zastavení kmitání bylo těle-

so odstraněno. O kolik se přitom pružina zkrátila?  

1.1.3 Závaží o hmotnosti 4,00 kg je zavěšeno na pružinu. Pružina se tím prodlouží o 

16 cm vzhledem ke své nezatížené délce.  

a) Jaká je tuhost pružiny?  

b) Dané závaží odstraníme a na tutéž pružinu zavěsíme závaží o hmotnosti 

0,500 kg. Poté pružinu ještě poněkud protáhneme a uvolníme. Jaká bude peri-

oda vzniklých kmitů? 

1.1.4 Nehmotná pružina o tuhosti 19 N.m-1 je na jednom konci zavěšena. Na její volný 

konec zavěsíme těleso o hmotnosti 0,20 kg. Těleso uvolníme v okamžiku, kdy 

pružina ještě nebyla protažena.   

a) O jakou největší vzdálenost vzhledem ke své počáteční poloze těleso klesne?  

b) Určete frekvenci a amplitudu výsledného harmonického pohybu. 

1.1.5 Na pružině visí závaží o hmotnosti 234 g. Zvětšíme-li hmotnost závaží o 16 g, 

prodlouží se pružina o 4 cm. Jak velká je nyní doba kmitu? Určete závislost: 

a) výchylky, b) rychlosti, c) zrychlení na čase t při výkmitu A = 4 cm a počáteční 

fázi φ = 0.   

1.1.6 Břit elektrického holicího strojku se přesouvá sem a tam na vzdálenosti 2,00 mm. 

Jeho pohyb lze považovat za harmonické kmitání s frekvencí 120 Hz. Určete: 

a) amplitudu kmitů, b) největší rychlost břitu, c) největší zrychlení břitu.  

1.1.7 Na dokonale hladké vodorovné podložce leží koule o hmotnosti M připevněná 

k pružině o tuhosti k. Do koule vnikne střela o hmotnosti m, mající v okamžiku 

srážky s koulí rychlost v0 rovnoběžnou s pružinou. Jestliže srážku považujeme za 

dokonale nepružnou a zanedbáme-li odpor vzduchu, určete amplitudu a periodu 

kmitavého pohybu koule.  

1.1.8 Na hladké nakloněné rovině s úhlem 30º se nachází těleso o hmotnosti 0,1 kg, 

připevněné k pružině, jejíž tuhost je 490,5 N.m-1. Určete rovnici kmitavého pohy-

bu tělesa, jestliže bylo vypuštěno z polohy, při níž pružina nabyla deformována a 

nebyla mu udělena rychlost. 

1.1.9 Astronaut váží vzorky pomocí lehké pružinové váhy. Váha, která byla kalibrována 

na Zemi, má stupnici 100 mm dlouhou s hodnotami od 0 do 1,0 kg. Astronaut po-

zoruje, že určitý vzorek horniny před dosažením stabilní polohy kmitá s periodou 

1 s a ve stabilní poloze váhy ukazují 0,4 kg. Jaké je gravitační zrychlení na Měsí-

ci? 
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1.1.10 Mechanický oscilátor je tvořen pružinou, na níž je zavěšena miska se závažím. 

Perioda oscilátoru je 0,50 s. Přidáním dalšího závaží se perioda oscilátoru zvětší 

na 0,60 s. Určete, o kolik cm se pružina přidáním druhého závaží prodloužila. 

1.1.11 Kulička o hmotnosti m je zavěšena na pružině a harmonicky kmitá s frekvencí f. 

Jestliže ke kuličce přidáme závaží o hmotnosti ∆m = 300g, zmenší se frekvence 

kmitů na polovinu. Určete hmotnost kuličky. 

1.1.12 Kulička o hmotnosti m = 0,25 g je zavěšena na pružině a harmonicky kmitá 

s periodou T. Jaké závaží je nutno ke kuličce přidat, aby se doba kmitu prodlou-

žila na dvojnásobek? 

1.1.13 Závaží zavěsíme na pružné gumové vlákno a vytvoříme tak osci-

látor, který kmitá s periodou T. Pak odstřihneme 0,75 délky vlák-

na a vytvoříme oscilátor se stejným závažím. Jak se změní perio-

da kmitání? 

1.1.14 Závaží o hmotnosti m, zavěšené na nehmotné pružině o tuhosti 

K a délce l0, kmitá s úhlovou rychlostí 𝜔 = √
𝐾

𝑚
 . Jak se změní úh-

lová frekvence kmitání závaží, zkrátíme-li délku pružiny l0 o dél-

ku a?  

1.1.15 Určete výslednou tuhost pružin o tuhostech K1 a K2 zavěšených 

a) pod sebou (sériově), b) vedle sebe (paralelně) (obr. 1.1).   

                                                                                                                            Obr. 1.1 

1.1.16 Dvě stejné pružiny jsou jednou pověšeny pod sebou (sériově) a je k nim připoje-

no závaží. Po rozkmitání závaží, naměříme dobu kmitu TS. Po druhé jsou zavě-

šeny tytéž pružiny vedle sebe (paralelně) a je k nim připojeno totéž závaží. 

V tomto případě naměříme dobu kmitu TP. Najděte poměr period kmitů 
𝑇𝑆

𝑇𝑃
. 

1.1.17 Vagón o hmotnosti m = 18 640 kg jede rychlostí v0 = 0,971 m.s-1 po slepé koleji. 

Jak velkou tuhost má každý z nárazníků vagónu, je-li při jejich zkrácení při ná-

razu na pevnou překážku A = 12,2 cm? 

1.1.18 Uvažme kmitání automobilu ve svislém směru. Lze uvažovat, jako by vozidlo 

bylo umístěno na čtyřech stejných pružinách. U jistého vozidla nastavíme tuhost 

těchto pružin tak, aby frekvence kmitání činila 3,00 Hz. 

a) Jaká je tuhost každé z pružin, předpokládáme-li hmotnost vozidla 1 450 kg a 

rovnoměrné rozložení hmotnosti? 

b) Ve vozidle jede pět osob. Jejich průměrná hmotnost je 73 kg a jejich hmotnost 

je opět rozložena rovnoměrně. Jaká je frekvence kmitání každé pružiny?  
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1.1.19 Závaží zavěšené na pružině vykonává netlumený harmonický pohyb s periodou 

0,4 s a amplitudou 2 cm. Určete:  

a) velikost výchylky závaží z rovnovážné polohy, velikost jeho rychlosti a 

zrychlení 4,85 s od okamžiku, kdy závaží procházelo rovnovážnou polohou; 

b) dráhu, kterou závaží urazilo během 0,15 s po průchodu rovnovážnou polohou;  

c) maximální velikost rychlosti a zrychlení pohybu závaží.  

Předpokládejte, že v čase t = 0 s je počáteční výchylka i fáze nulová.   

1.1.20 Částice kmitá harmonicky s úhlovou frekvencí 4 rad.s-1. V čase t = 0 s má vý-

chylka částice z rovnovážné polohy velikost 0,25 m, velikost rychlosti je 1 m.s-1. 

Určete velikost výchylky, rychlosti a zrychlení částice v okamžiku t1 = 2,4 s. 

1.1.21 Amplituda harmonických kmitů je 50 mm, perioda 4 s a počáteční fáze π/4 rad.  

a) Napište rovnici tohoto pohybu. 

b) Najděte okamžitou výchylku kmitajícího bodu z rovnovážné polohy pro 

t = 0 s a t =  1,5 s. 

c) Najděte okamžiky, ve kterých bude velikost rychlosti maximální. 

d) Určete velikost maximální rychlosti a zrychlení kmitajícího bodu. 

1.1.22 Částice kmitá harmonicky s periodou 0,6 s a amplitudou 0,1 m. Vypočtěte prů-

měrnou skalární rychlost částice za dobu, ve které urazí dráhu rovnou polovině 

amplitudy: a) z krajní polohy, b) z rovnovážné polohy.  

1.1.23 Hmotný bod o hmotnosti 5 g koná lineární harmonické kmity s frekvencí 0,5 Hz, 

počáteční fází φ = 0º a amplitudou 3 cm. Určete velikost rychlosti, zrychlení a sí-

ly působící na hmotný bod v okamžiku, kdy jeho výchylka z rovnovážné polohy 

je 1,5 cm. 

1.1.24 Uvažujme harmonický oscilátor, který koná podélné kmity po velmi hladké vo-

dorovné podložce. V čase t = 0 s je výchylka y(0) = - 8,5 cm, rychlost       

v(0) = - 0,920 m.s-1 a zrychlení a(0) = + 47,0 m.s-2.  

            a) Určete úhlovou frekvenci a frekvenci kmitání. 

            b) Určete počáteční fázi φ.  

            c) Určete amplitudu kmitání ym.     

1.1.25 Určete amplitudu a počáteční fázi netlumeného harmonického pohybu hmotného 

bodu po přímce, když souřadnice jeho výchylky v okamžiku t = 0 je 

ux(0) = 5 cm a souřadnice jeho rychlosti vx(0) = 20 cm.s-1. Frekvence kmitů je 

1 Hz.  

1.1.26 Rovnice pohybu částice je dána ve tvaru 𝑥 = 𝑠𝑖𝑛 (
𝜋𝑡

6
). Najděte časové okamži-

ky, ve kterých bude rychlost a zrychlení maximální. 

1.1.27 Při jednorozměrném harmonickém pohybu hmotného bodu byla změřena veli-

kost jeho maximální rychlosti vm = 3,0 m.s-1 a velikost jeho maximálního zrych-

lení am = 18 m.s-2. Určete jeho amplitudu a frekvenci kmitání. 
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1.1.28 Za jakou část periody urazí hmotný bod konající harmonický pohyb dráhu rov-

nou  

a) polovině amplitudy výchylky, jestliže na začátku pohybu byl v rovnovážné 

poloze, 

b) třetině amplitudy výchylky, jestliže na začátku pohybu byl v krajní poloze? 

1.1.29 Těleso o hmotnosti 0,10 kg osciluje tam a zpět v přímém směru. Jeho výchylka, 

měřená od počátku souřadnic, je popsána vztahem 

𝑥 = (10 𝑐𝑚) cos [(10 𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1)𝑡 + 
1

2
𝜋 𝑟𝑎𝑑]. 

a) Jaká je frekvence kmitů? 

b) Jakou maximální rychlostí se těleso pohybuje? Při jaké hodnotě výchylky má 

těleso tuto maximální rychlost? 

c) Jaké je největší zrychlení tělesa? Při jaké hodnotě výchylky je zrychlení nej-

větší? 

d) Určete časovou závislost síly, která působí na těleso a vyvolává uvedené kmi-

tání. 

1.1.30 Dva kvádry o hmotnostech m1 a m2 jsou spojeny pružinou o tuhosti K a leží na 

hladké vodorovné desce. Určete periodu kmitání vzhledem k těžišti soustavy. 

1.1.31 Válcový hustoměr o hmotnosti 0,2 kg a průměru 2 cm plove v kapalině. Jestliže 

jej ponoříme o něco hlouběji a pustíme, začne vykonávat kmitavý pohyb 

s periodou 1,6 s. Ukažte, že je tento pohyb harmonický a určete hustotu kapali-

ny. 

1.1.32 Krychle z dubového dřeva o hraně a = 20 cm plave na hladině vody. Krychli 

poněkud zatlačíme do vody (ρ0 = 1 000 kg.m-3) a pustíme. Určete periodu kmi-

tání krychle. Hustota dubového dřeva je ρ = 900 kg.m-3 . Předpokládejte, že výš-

ka hladiny vody se nemění.  

1.1.33 Zkumavka zatížená brokem má celkovou hmotnost m a průměr D. Plove ve svis-

lé poloze v kapalině o hustotě ρ. Svisle na ni ťukneme. Určete dobu kmitu. Po-

hyb kapaliny i tření zkumavky v kapalině zanedbejte. 

1.1.34 Kruhová deska, uložená v horizontální rovině, koná ve svislém směru kmitavý 

harmonický pohyb s amplitudou 0,75 m. Jaká může být maximální frekvence 

kmitání desky, aby se předmět volně uložený na desku od ní neoddělil?   

1.1.35 Vibrační síto pro třídění částic koná svislé harmonické kmity s amplitudou 

5,0 cm. Určete nejmenší úhlovou frekvenci kmitů, při které se částice ležící na 

sítu roztřídí (tj. odpoutají od síta). 

1.1.36 Na desce leží závaží o hmotnosti m = 2,0 kg. Deska koná harmonický pohyb ve 

svislém směru s periodou T = 0,50 s a amplitudou x0 = 3,0 cm. Vyjádřete sílu F, 

kterou závaží tlačí na desku, a vypočítejte amplitudu této síly.  
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1.1.37 Vodorovná deska byla rozkmitaná tak, že koná harmonické kmity ve svislé rovi-

ně s frekvencí f = 500 Hz. Povrch desky posypeme jemným pískem. Jaká je am-

plituda kmitů desky, jestliže měřením zjistíme, že zrníčka písku jsou nad rovno-

vážnou polohu desky vymršťované do výšky h = 3 mm?  

1.1.38 Horizontální deska koná harmonický pohyb ve vodorovném směru s periodou 

T = 5 s. Těleso, které leží na desce, začíná klouzat, když amplituda kmitů dosáh-

ne hodnotu 0,5 m. Jaký je koeficient tření mezi závažím a deskou? 

1.1.39 Sáním v jednom v jednom ramenu spojených nádob o stejném 

průřezu S zdvihneme povrch kapaliny o hustotě ρ a hmotnosti m 

o výšku h nad původní úroveň, současně o tuto výšku h klesne 

hladina v druhém ramenu (obr. 1.2). Dokažte, že v nádobě 

vznikne harmonické kmitání kapalinového sloupce, a určete jeho 

dobu kmitu.  

                                                                                                                            Obr. 1.2 

1.1.40 Vypočtěte periodu kmitání rtuti o hmotnosti 121 g, která je ve svislé trubici tva-

ru U. Vnitřní průřez trubice je 0,3 cm2. Povrchové jevy a tření zanedbejte. 

1.1.41 Skleněná trubice tvaru U je zčásti naplněna ideální kapalinou. Určete frekvenci 

kmitání kapalinového sloupce celkové délky l = 77,3 cm. 

1.1.42 Píst o hmotnosti m a průřezu S rozděluje válec plynem na dvě stejné části (každá 

má délku d), ve kterých je tlak p. Píst posuneme vlevo o vzdálenost x a pustíme. 

Určete periodu kmitání pístu. Předpokládejte, že děj je izotermický. 

1.1.43 Dvě kyvadla začala současně kývat. V okamžiku, kdy první kyvadlo vykonalo 

15 kmitů, druhé vykonalo 10 kmitů. V jakém poměru jsou délky kyvadel? 

1.1.44 V kabině výtahu visí kyvadlo, jehož perioda je 1 s. Když se kabina pohybuje se 

stálým zrychlením, kyvadlo kmitá s periodou 1,2 s. Určete velikost zrychlení vý-

tahu a směr jeho pohybu. 

1.1.45 Jaká je frekvence kmitů matematického kyvadla délky l ve výtahu, který se po-

hybuje směrem vzhůru se zrychlením +g/2?  

1.1.46 Kyvadlo délky l kmitá v blízkosti svislé stěny. Svisle pod bodem závěsu kyvadla 

ve vzdálenosti 𝑙1 = 
𝑙

2
 je stěny zaražen hřebík. Určete periodu T kmitání kyvadla. 

1.1.47 Na vlákně o délce l = 810 mm kývá kulička. Svisle pod závěsem ve vzdálenosti 

d = 170 mm upevníme kolík. Určete periodu tohoto kyvadla. 

1.1.48 Matematické kyvadlo má periodu kyvů T1. Zkrátíme-li je o d, má periodu T2. 

Určete tíhové zrychlení v daném místě i délku původního kyvadla. 
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1.1.49 Koule o poloměru r = 5 cm je zavěšena na niti délky l = 10 cm. Vypočítejte pro-

centní chybu, které se dopustíme při výpočtu doby kmitu, budeme-li danou sou-

stavu považovat za matematické kyvadlo délky l + r = 15 cm. Hmotnost nitě a 

odpor vzduchu neuvažujeme.   

Energie netlumených kmitů 

1.1.50 Těleso kmitá harmonicky s amplitudou výchylky 2 cm a jeho celková energie je 

3.10-7 J. Určete okamžitou výchylku, při níž na těleso působí síla o velikosti 

2,25.10-5 N. 

1.1.51 Hmotný bod o hmotnosti 300 g vykonává harmonický pohyb s amplitudou 

20 mm a periodou 5 s. Vypočtěte celkovou mechanickou energii hmotného bo-

du. 

1.1.52 V jaké vzdálenosti od rovnovážné polohy bude hmotný bod vykonávající har-

monický pohyb v okamžiku, kdy je jeho potenciální energie rovna kinetické 

energii? 

1.1.53 Mechanický oscilátor s periodou kmitání 2 s je vychýlen z rovnovážné polohy 

v záporném směru osy y silou 1,5.10-3 N. Přitom se vykoná práce 3.10-5 J. Napiš-

te rovnici harmonického kmitání oscilátoru. Čas měříme od okamžiku vychýlení 

oscilátoru. 

1.1.54 Jaká je frekvence netlumeného harmonického pohybu hmotného bodu o hmot-

nosti 2 g, jestliže amplituda pohybu je 10 cm a celková energie hmotného bodu 

je při tomto pohybu 1 J? 

1.1.55 Hmotný bod s amplitudou 5 cm má hmotnost 10 g. Celková energie hmotného 

bodu je 3,1.10-5 J. Napište číselný vztah pro časovou závislost okamžité výchyl-

ky při počáteční fázi π/3 rad. 

1.1.56 Těleso kmitající na pružině má mechanickou energii 1 J, amplitudu 0,1 m a ma-

ximální rychlost 1 m.s-1. Vypočtěte tuhost pružiny, hmotnost tělesa a frekvenci 

kmitů.  
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1.1.57 Pevný válec, otáčivý kolem vodorovné osy, je umístěn na vodorovné ploše. 

K ose válce je připevněna pružina tuhosti k = 3,0 N.m-1. Válec uvolníme 

s nulovou počáteční rychlostí v poloze, ve které je pružina protažena o 0,25 m 

vzhledem k její rovnovážné délce. Poté se válec valí po ploše bez prokluzování 

(viz obr. 1.3). 

 

 

 

Obr. 1.3 

a) Určete kinetickou energii translačního a rotačního pohybu válce v okamžiku, 

kdy válec právě prochází rovnovážnou polohou. 

b) Ukažte, že při splnění uvedených předpokladů uskutečňuje těžiště válce har-

monický pohyb s periodou 𝑇 = 2𝜋√
3𝑀

2𝑘
 , kde M je hmotnost válce. (Tip: Vypoč-

těte časovou derivaci celkové mechanické energie.) 

 

1.2 Tlumené harmonické kmity 

1.2.1 Jazýček analytických vah kývá před rovnoměrnou stupnicí s dělením 0-20. Body 

obratu jsou n1 = 16, n2 = 4, n3 = 14. Určete rovnovážnou polohu jazýčku. 

1.2.2 Tři po sobě následující výchylky kývající ručička galvanometru byly n1 = 20,0; 

n2 = 5,6; n3 = 12,8 dílku. Za předpokladu, že logaritmický dekrement útlumu je 

konstantní, určete dílek, který odpovídá rovnovážné poloze ručičky.  

1.2.3 Tři po sobě následující amplitudy jazýčku vah byly postupně 14, 9 a 12. Předpo-

kládejte, že součinitel tlumení je konstantní a stanovte rovnovážnou polohu vah. 

Výsledek porovnejte s hodnotou zjištěnou metodou tří kyvů.  

1.2.4 Amplituda tlumeného kmitavého pohybu se zmenší za jednu periodu na polovi-

nu. Jaký je logaritmický dekrement tlumení? 

1.2.5 Při kmitavém pohybu je počáteční výkmit (amplituda) A1 = 6 cm. Další výkmit 

(na opačnou stranu) o velikost A2 = 1,5 cm následuje za dobu t1 = 8 s (od začátku 

měření času). Za jakou dobu t2 dosáhne výkmitu (amplitudy) A3 = 0,6 cm? 

1.2.6 Počáteční amplituda kmitavého pohybu jsou 3 cm. Za dobu t1 = 10 s (od začátku 

měření času) klesne amplituda na 1 cm. Za jakou dobu t2 bude mít amplituda ve-

likost 0,3 cm? 

1.2.7 Amplituda tlumených kmitů se zmenšila za čas t na polovinu původní hodnoty. 

Jak se zmenší za trojnásobný čas? 

M
k
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1.2.8 Měřením bylo zjištěno, že doba 20 kmitů závaží zavěšeného na pružině je 

22,4 s  a že počáteční amplituda klesne na 1/10 původní hodnoty za 51,3 s. Jaký 

je logaritmický dekrement a útlum tohoto kmitavého pohybu?  

1.2.9 Jak velký je logaritmický dekrement kyvadla o délce 0,8 m, má-li počáteční vý-

kyv 5º a za 5 min klesne na 0,5 º? 

1.2.10 Pozorováním tlumeného kmitavého pohybu se zjistilo, že po dvou za sebou ná-

sledujících výchylkách na stejnou stranu se amplituda kmitů zmenšila o 6/10 a 

že doba kmitu byla 0,5 s. Určete konstantu útlumu a frekvenci netlumených kmi-

tů, které by probíhaly za jinak stejných podmínek. 

1.2.11 Počáteční amplituda kmitů kyvadla je 10 cm, amplituda po 100 kmitech je 5 cm. 

Perioda tlumených kmitů kyvadla je 2 s. Určete koeficient útlumu a logaritmický 

dekrement útlumu. Napište rovnici pro časovou závislost okamžité výchylky.  

1.2.12 Perioda lineárně tlumených kmitů je 4 s, logaritmický dekrement tlumení je 1,6; 

počáteční fáze je rovna −
𝜋

2
. Výchylka v čase T1/4 je rovna 4,5 cm. Napište rov-

nici pro časovou závislost okamžité výchylky.  

1.2.13 Přímočarý harmonický pohyb hmotného bodu je tlumen odporem prostředí 

úměrným rychlosti hmotného bodu. V okamžiku t = 0 s je výchylka x(0) = 0 m a 

rychlost v(0) = 1 m.s-1. Určete závislost okamžité výchylky hmotného bodu na 

čase, víme-li, že perioda kmitu T1 = 2 s a logaritmický dekrement útlumu 

δ = 0,5. 

1.2.14 Uvažujme dvě lineárně tlumená kmitání se známými periodami T a součiniteli 

tlumení b: T1 = 10 ms, b = 10 s-1, T2 = 0,1 ms, b = 100 s-1. Které z nich se rychle-

ji tlumí? Posouzení proveďte pomocí útlumu a pomocí poměru výchylek za stej-

nou dobu od počátku pohybu, např. za dobu 〈0; 10〉 ms. 

1.2.15 Jaký je koeficient útlum tlumených harmonických kmitů hmotného bodu, jestli-

že podíl dvou za sebou jdoucích maximálních výchylek hmotného bodu na stej-

nou stranu se rovná 2 a perioda tlumených kmitů je 0,5 s? Jaká by byla perioda 

netlumených kmitů za stejných podmínek?  

1.2.16 Netlumené kmity ručičky měřicího přístroje mají periodu 0,5 s. Jaký musí být 

útlum, aby byla amplituda kmitů při druhém kmitu rovna 0,01 amplitudy první-

ho kmitu?  

1.2.17 Tlumený kmitavý pohyb zmenší svůj výkmit za jednu periodu na 1/3. O kolik 

procent je jeho perioda větší než perioda netlumených kmitů? 

1.2.18 Válcový hustoměr poloměru 1 cm a hmotnosti 0,1 kg plave ve svislé poloze 

v glycerinu. Po udělení malého impulsu ve svislém směru začne kmitat. Určete 

periodu malých kmitů hustoměru za předpokladu, že odpor prostředí je přímo 

úměrný rychlosti při pohybu: F0 = Bv, kde B = ‒ 0,6 N.s.m-1.  
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1.2.19 Frekvence kmitů ocelové kuličky o hustotě ρ = 7 710 kg.m-3 a poloměru 

r = 0,01 m připevněné k pružině je ve vzduchu ω0 = 5 rad.s-1a v kapalině 

ω0 = 4,06 rad.s-1.  Určete dynamickou viskozitu kapaliny.    

Energie tlumeného kmitavého pohybu 

1.2.20 Za jak dlouho se energie kmitavého pohybu zvučící ladičky s frekvencí 600 Hz 

zmenší milionkrát, je-li logaritmický dekrement 8.10-3?  

1.2.21 Určete logaritmický dekrement útlumu matematického kyvadla délky 1 m, které 

ztratí za 10 min kmitání 90 % své mechanické energie. 

1.2.22 Jaký je logaritmický dekrement útlumu tlumeného harmonického pohybu hmot-

ného bodu, jestliže za t = 10 s trvání pohybu hmotný bod ztratí 50 % své mecha-

nické energie a jestliže perioda tlumeného pohybu je T1 = 2 s? 

1.2.23 Energie tlumených kmitů kyvadla se za dobu t = 120 s zmenšila stokrát. Určete 

součinitel lineárního odporu prostředí, jestliže hmotnost kyvadla je m = 0,10 kg. 

1.2.24 Lineární harmonický oscilátor je tlumen tak, že jeho amplituda poklesne na po-

lovinu počáteční hodnoty za dobu t1 = 30 s. Na jakou část  jeho počáteční ener-

gie klesne energie oscilátoru za dobu t2 = 120 s?  

1.2.25 Tlumený oscilátor je tvořen závažím o hmotnosti m = 250 g a pružinou o tuhosti 

K = 85 N.m-1. Předpokládejme, že pohyb oscilátoru je lineárně tlumený silou 

F = - Bv, kde B = 70 g.s-1. 

a) Určete periodu kmitání. 

b) Za jak dlouho se zmenší amplituda kmitání na polovinu své počáteční veli-

kosti? 

c) Za jak dlouho se zmenší mechanická energie oscilátoru na polovinu své počá-

teční velikosti.  

 

1.3 Nucené harmonické kmity 

1.3.1 Jaká je rezonanční amplituda hmotného bodu o hmotnosti 100 g konajícího nu-

cené kmity, jestliže vlastní frekvence je 20 Hz, konstanta tlumení 3 s-1 a ampli-

tuda síly je 10 N? 

1.3.2 Voda v nádobě, kterou nese chlapec, má periodu vlastního kmitání 0,8 s. Při jaké 

velikosti rychlosti pohybu chlapce se voda značně rozkmitá, je-li délka chlapco-

va kroku 60 cm? 

1.3.3 Jaký je koeficient pružnosti každé ze čtyř pružin železničního vagónu, který má 

spolu s nákladem hmotnost 50 0000 kg, jestliže se zjistilo, že při rychlosti 

v = 12 m.s-1 se vůz začne prudce houpat vlivem nárazů na spojích kolejnic? Dél-

ka kolejnice je l = 12,8 m. Vliv tlumení zanedbejte. 
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1.3.4 Při jaké velikosti rychlosti vlaku se vagóny velmi silně rozkmitají vlivem nárazů 

kol na spoje mezi kolejnicemi? Délka kolejnic je l, péra vagónu jsou zatíženy tí-

hou o velikosti G a při zatížení silou o velikosti F se stlačí o vzdálenost h.  

1.3.5 Statické stlačení per naloženého nákladního vagónu je ∆l = 5 cm. Určete kritic-

kou rychlost vlaku, při níž dojde k mechanickému rozkmitání vagónu, jestliže 

nárazy na spojích budí vynucené kmity vagónu. Kolejnice jsou 12 m dlouhé.  

1.3.6 Hmotný bod o hmotnosti 100 g koná nucené kmity. Konstanta tlumení je 3 s-1 a 

amplituda nutící síly je 10 N. Harmonická vazba má takovou tuhost, že úhlová 

frekvence vlastních kmitů je ω0 = 20 s-1. Určete rezonanční frekvenci nutící síly 

a rezonanční amplitudu kmitů. 

1.3.7 Z rezonanční křivky daného systému jsme zjistili, že amplitudy vynucených 

kmitů byly stejné při úhlových frekvencích 400 rad.s-1 a 600 rad.s-1. najděte úh-

lovou frekvenci, při které bude amplituda maximální.   

 

1.4 Superpozice harmonických kmitů 

Superpozice dvou kmitů téhož směru o stejné frekvenci 

1.4.1 Složte dva harmonické pohyby 𝑦1 = 5 sin (10𝑡 +
3

4
𝜋),  𝑦2 = 6 sin (10𝑡 +

1

4
𝜋), 

které se dějí v téže přímce.  

1.4.2 Dva harmonické pohyby v téže přímce s amplitudami 5 mm a 7 mm, téže perio-

dy T = 0,02 s, se skládají v harmonický pohyb o amplitudě 9 mm. Vyjádřete 

rovnici tohoto pohybu, jestliže počáteční fáze φ2 = 0.   

1.4.3 Určete amplitudu a počáteční fázi kmitu, který vznikne skládáním kmitů téhož 

směru s amplitudami A1 = 10 cm, A2 = 11 cm a počátečními fázemi 𝜑1 = 
𝜋

12
,   

𝜑2 = 
𝜋

4
.  

1.4.4 Najděte amplitudu a počáteční fázi harmonického pohybu získaného složením 

stejnosměrných kmitů daných rovnicemi 𝑦1 = 4 sin 𝜋𝑡  a  𝑦2 = 3 sin (𝜋𝑡 +
𝜋

2
).  

Určete rovnici výsledných kmitů. 

1.4.5 Vypočtěte amplitudu a počáteční fázi výsledného harmonického pohybu, který 

vznikl složením dvou harmonických kmitů téhož směru, stejných amplitud 

(5 cm) a frekvencí, s počátečními fázemi π/6 rad a π/3 rad.                                           

Superpozice dvou kmitů téhož směru s blízkými frekvencemi 

1.4.6 Dvě ladičky jsou naladěny na frekvenci 440 Hz. Na rameno jedné z nich nakáp-

neme trochu vosku a pak je rozezvučíme. Uslyšíme 45 záznějů během 9 sekund. 

Jakou frekvenci má tato ladička? 
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1.4.7 Když necháme ladičku neznámé frekvence znít současně se standardní ladičkou 

frekvence 384 Hz, uslyšíme tři zázněje za sekundu. Když na rameno zkoumané 

ladičky nalepíme kousek vosku, frekvence rázů klesne. Jaká je frekvence zkou-

mané ladičky? 

1.4.8 Dva kmity téhož směru stejné amplitudy, stejné počáteční fáze a blízkých period 

T1 = 3 s, T2 = 3,1 s se skládají ve výsledný pohyb. Určete periodu výsledného 

kmitavého pohybu a periodu rázů. 

1.4.9 Při skládání harmonických kmitů téhož směru má rovnice výsledného kmitání 

tvar 𝑦(𝑡) =  𝑦𝑚 cos(2,1 𝑡) cos(50𝑡), kde t je čas v sekundách. Najděte úhlovou 

frekvenci skládaných kmitů a periodu rázů výsledného kmitání. 

1.4.10 Při skládání dvou harmonických kmitavých pohybů stejného směru, stejné am-

plitudy i počáteční fáze vznikly rázy s periodou Tr = 0,5 s a výsledný kmitavý 

pohyb měl periodu T = 0,1 s a maximální amplitudu výchylky ym = 3 mm. Urče-

te frekvence a amplitudu původních kmitů.  

1.4.11 Na klavíru znějí současně dva tóny, jejichž kmitočty jsou v poměru 16:15. 

V 5 sekundách slyšíme 112 záznějů. Jak velké jsou jejich kmitočty? 

Superpozice kmitů k sobě kolmých 

1.4.12 Dva kmity se stejnou dobou kmitu v přímkách k sobě kolmých jsou určeny rov-

nicemi: 𝑥(𝑡) = 2 sin 𝜔𝑡, 𝑦(𝑡) = 2 cos𝜔𝑡. Stanovte dráhu pro pohyb, který 

vznikne jejich složením. 

1.4.13 Najděte dráhu výsledného pohybu, který vznikne při skládání dvou navzájem 

kolmých harmonických pohybů s amplitudami 3 cm a 5 cm, stejnými periodami 

a stejnými počátečními fázemi. 

1.4.14 Najděte trajektorie 𝑦 = 𝑓(𝑥) bodu, vykonávajícího současně dva harmonické 

navzájem kolmé kmitavé pohyby: 

a) 𝑥(𝑡) = 𝑦𝑚 sin 𝜔𝑡, 𝑦(𝑡) = 𝑦𝑚 sin 2𝜔𝑡, 

b) 𝑥(𝑡) = 𝑦𝑚 sin 𝜔𝑡, 𝑦(𝑡) = 𝑦𝑚 cos 2𝜔𝑡. 

1.4.15 Světelná stopa osciloskopu vykonává současně dva sinusové kmity. Prvé se dějí 

ve směru osy x, mají amplitudu výchylky 4 cm, dobu kmitu 12 s a nulovou počá-

teční fázi. Druhé kmity se dějí ve směru osy y, mají amplitudu výchylky 8 cm, 

dobu kmitu 6 s a počáteční fázi –π/2 rad. Určete rovnici trajektorie výsledného 

kmitu, polohu a velikost rychlosti světelné stopy v čase t = 4 s.  

1.4.16 Určete rovnici křivky, kterou bude opisovat hmotný bod, jenž vykonává vzá-

jemně kolmé harmonické kmity x = 5 sin(4𝜋𝑡), y= 5 sin (4𝜋𝑡 +
𝜋

4
). Určete 

vektory rychlosti a zrychlení pohybu a jejich velikosti v čase t = 0,1 s. 

1.4.17 Určete Lissajousovu křivku vzniklou složením kmitů 𝑥 = 𝐴 sin 𝑡, y= 2𝐴 sin 2𝑡. 
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2 Mechanické vlnění   

2.1 Postupné vlnění  

2.1.1 Rychlost podélných vln ve vzduchu je při teplotě 15 ºC 340 m.s-1. Jak dlouhé 

vlny přísluší krajním slyšitelným kmitočtům 16 Hz a 20 kHz? 

2.1.2 Určete z rovnice 𝑦 = 5. 10−4 cos ( 2826𝑡 − 9𝑥) amplitudu vlny, frekvenci, 

rychlost šíření vlnění a délku vlny. 

2.1.3 Uslyšíte zvuk, jehož vlnění vyjadřuje rovnice 𝑦 = 0,05 sin (1980𝑡 − 6𝑥). Vy-

počtěte frekvenci, rychlost šíření vlnění a délku vlny. 

2.1.4 Vlnění s periodou T postupuje podél osy x. Bod o souřadnici x = 4 cm má v čase 

T/6 okamžitou výchylku rovnou polovině amplitudy. Určete vlnovou délku vl-

nění. 

2.1.5 Vlnění s periodou T a vlnovou délkou λ se šíří ze zdroje podél přímky. V čase 

0,5T má bod, který leží na přímce ve vzdálenosti λ/3 od zdroje, okamžitou vý-

chylku 5 cm. Určete amplitudu vlnění. 

2.1.6 Příčná vlna postupuje přímou řadou bodů fázovou rychlostí v. Počáteční bod 

řady je právě ve výkmitu. Jak daleko je od něho bod, který má výchylku rovnou 

1/3 výkmitu počátečního bodu? 

2.1.7 Pružným vláknem se šíří postupné vlnění o frekvenci 2 Hz. Určete fázovou rych-

lost vlnění, jestliže body vlákna, navzájem vzdálené 0,15 m, kmitají s fázovým 

rozdílem π/2 rad.   

2.1.8 Vlna s frekvencí 500 Hz má fázovou rychlost 350 m.s-1. 

a) Jak jsou od sebe vzdáleny dva body prostředí, jímž se vlna šíří, liší-li se jejich 

fáze o 60º? 

b) Jaký je fázový rozdíl mezi dvěma výchylkami určitého bodu po uplynutí ča-

sového intervalu 0,001 s? 

2.1.9 První bod přímé řady, kterou postupuje příčné vlnění o délce vlny 15 cm a o 

amplitudě vlny 5 mm, vykonal celý jeden kmit. Ve vzdálenosti 3 cm od něho se 

nalézá bod; určete jeho výchylku. Vypočtěte v uvažovaném bodě jeho rychlost a 

zrychlení, jestliže se vlnění šíří rychlostí 1,5 m.s-1. 

2.1.10 Dva body ležící na přímce, podél níž se šíří vlnění, jsou ve vzájemné vzdálenosti 

25 mm a kmitají s fázovým rozdílem π/6. Určete vlnovou délku vlnění. 

2.1.11 Jakou frekvenci má rovinná vlna, jejíž jistá vlnoplocha se za 12 s posune o 7,5 

vlnových délek? 
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2.1.12 Podél přímky postupuje vlnění s periodou 0,25 s rychlostí o velikosti 68 m.s-1. 

V čase 10 s od začátku kmitání zdroje vlnění má bod ležící ve vzdálenosti 43 m 

od zdroje okamžitou výchylku 3,0 cm. Jaká je v tomto čase okamžitá výchylka 

bodu, který je ve vzdálenosti 45 m od zdroje? Jaký je fázový rozdíl kmitavých 

pohybů obou bodů?  

2.1.13 Jaký je fázový rozdíl dvou v bodové řadě kmitajících hmotných bodů, jestliže 

jejich vzájemná vzdálenost je 2 m a vlnová délka 0,5 m? 

2.1.14 Jaký je fázový rozdíl vlnění ve dvou bodech, z nichž první leží ve vzdálenosti 

10 m a druhý ve vzdálenosti 16 m od zdroje vlnění? Perioda kmitů Je 0,004 s, 

rychlost šíření vlnění je 300 m.s-1. 

2.1.15 Příčná postupná vlna, šířící se na velmi dlouhé struně, je popsána rovnicí             

𝑦 = 6,0 sin ( 0,020𝜋𝑥 + 4,0𝜋𝑡), kde souřadnice x a y jsou vyjádřeny 

v centimetrech a čas t v sekundách. Pro tuto vlnu určete: a) amplitudu, b) vlno-

vou délku, c) frekvenci, d) fázovou rychlost, e) směr šíření, f) největší příčnou 

rychlost částic struny, g) příčnou výchylku struny v místě x = 3,5 cm a v čase t = 

0,26 s. 

2.1.16 Jaká je amplituda, perioda, frekvence, vlnová délka, fázová rychlost a směr šíře-

ní vlny vyjádřené rovnicí 𝑦 = 4. 10−2 sin 2𝜋(8𝑡 + 5𝑥), kde souřadnice x a y 

jsou vyjádřeny v metrech a čas t v sekundách.  

2.1.17 Rovinná vlna je popsána rovnicí 𝑦 = 𝑦𝑚 cos ( Ω𝑡 − 𝑘𝑥𝑥). Amplituda vlny je 

10 cm, fázová rychlost 0,5 m.s-1 a vlnová délka 5 cm. Najděte rovnovážnou po-

lohu (souřadnici x) těch hmotných bodů, které budou mít v čase 

t = 5 s okamžitou výchylku 4 cm. 

2.1.18 Napište rovnici harmonické vlny, která se pohybuje v kladném směru osy x tak, 

že v čase t = 0 je okamžitá výchylka bodu x = 0 rovna 10 mm, bodu 𝑥 =  
𝜆

6
 je 20 

mm a bodu 𝑥 =  
5𝜆

12
 je nulová. 

2.1.19 Napište rovnici postupné vlny, která se šíří proti směru osy x, má amplitudu 

0,010 m, frekvenci 550 Hz a rychlost 330 m.s-1.  

2.1.20 a) Napište rovnici příčné postupné sinusové vlny, šířící se na vlákně ve směru 

+x, má-li tato vlna vlnovou délku 10 cm, frekvenci 400 Hz a amplitudu 2,0 cm. 

b) Jaká je největší příčná rychlost částic vlákna? 

c) Jaká je rychlost vlny? 

2.1.21 Rovnice netlumené rovinné vlny má v tvar 𝑦 = 6. 10−5 cos (1 800𝑡 − 5,3𝑥), 
kde souřadnice x a y jsou vyjádřeny v metrech a čas t v sekundách. Určete: 

a) amplitudu, úhlovou frekvenci a periodu vlny, b) velikost vlnového vektoru a 

vlnovou délku, c) velikost fázové rychlosti šíření struny, d) poměr velikosti ma-

ximální rychlosti kmitajících částic prostředí ku velikosti fázové rychlosti vlny, 

e) fázový rozdíl mezi dvěma místy, vzdálenými od sebe 1,186 m a 0,593 m ve 

směru šíření vlny. 
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2.2 Interference vlnění, rychlost vlnění 

2.2.1 Dva zdroje příčných vlnění kmitají s periodami 0,1 s a se stejnými fázemi. Ze 

zdrojů se šíří vlnění rychlostmi o velikosti 1 000 m.s-1 ve směru téže přímky a 

interferují spolu. Určete dráhový rozdíl obou vlnění v bodech, v nichž má nastat: 

a) interferenční maximum, b) interferenční minimum.   

2.2.2 Zdroje zvukového vlnění Z1, Z2 jsou ve vzdálenosti 0,5 m. Oba zdroje kmitají se 

stejnou frekvencí 170 Hz a se stejnou počáteční fází. Určete fázový rozdíl vlnění 

(v libovolném bodě).   

2.2.3 Na struně se šíří souhlasným směrem dvě stejné sinusové vlny, které spolu inter-

ferují. Výsledná vlna má rovnici: 

y´(𝑥, 𝑡) = (3,0 mm) sin(20 rad.m−1𝑥 − 4,0 rad. s−1𝑡 + 0,820 rad). 
a) Jaká je společná vlnová délka obou výchozích vln? 

b) Jaký je mezi nimi fázový rozdíl? 

c) Jaká je jejich společná amplituda ym?  

2.2.4 Dvě vlnění, která spolu interferují, mají stejné amplitudy (1,00 mm) i vlnové 

délky a postupují stejným směrem. Jejich fáze se liší v každém bodě o π/4. Jaká 

je amplituda výsledného vlnění? 

2.2.5 Rovnice postupné příčné vlny v jisté struně má tvar  

y´(𝑥, 𝑡) = (0,15 𝑚) sin(0,79 𝑟𝑎𝑑.𝑚−1𝑥 − 13 𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1𝑡). 

a) Jaká je výchylka struny y na souřadnici x = 2,3 m v čase t = 0,16 s? 

b) Napište rovnici vlny, která vytvoří při interferenci s výše uvedenou vlnou sto-

jaté vlnění. 

c) Jaká je výchylka výsledné stojaté vlny na souřadnici x = 2,3 m v čase 

t = 0,16 s? 

d) Jaká je fázová rychlost postupné vlny? 

e) Jak velká je rychlost částice se souřadnicí x = 2,3 m v čase t = 0,16 s?  

2.2.6 Stojaté vlnění vzniklo interferencí dvou vln s frekvencí 475 Hz. Vzdálenost sou-

sedních uzlů byla 1,5 m. Jaká je rychlost šíření vlněn v prostředí, ve kterém toto 

stojaté vlnění vzniklo? 

2.2.7 Určete vzdálenost dvou sousedních uzlů stojatého vlnění, které vzniklo interfe-

rencí dvou vln s periodou 2,1.10-3, je-li fázová rychlost postupného vlnění 

1 425 m.s-1.  

2.2.8 Struna zní tónem o výšce 400 Hz. V kterém místě ji musíme lehce přidržet, aby 

vydala tóny o výškách 800 Hz a 1 200 Hz? 

2.2.9 Základní frekvence struny délky 2 m a délkové hustoty 1,5 g.cm-1 je 2 Hz. Jakou 

silou je struna napínána? 

2.2.10 Když zkrátíme strunu o 10 cm, zvýší se její základní frekvence 1,5 krát. Vypoč-

těte původní délku struny, když v obou dvou případech je napětí struny stejné. 
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2.2.11 Nenapnuté kaučukové vlákno má délku 𝑙0 = 40 cm. Napneme je do délky     

𝑙1 = 43 cm. Brnkneme-li o ně při této délce, vydává nízký tón o frekvenci f1. Do 

jaké délky 𝑙2 musíme toto vlákno napnout, aby při brnkání vydávalo tón o dvoj-

násobné frekvenci 2f1?  

2.2.12 Mosazná tyč délky 90 cm je upevněna na jednom konci. Třeme-li ji podélně, 

vydává základní tón o frekvenci 880 Hz. Kterými jinými tóny by ještě mohla 

znít ve frekvenčním intervalu do 5 kHz? Nakreslete v příčném chvění rozmístění 

jejích uzlů a kmiten. Jak velká je rychlost zvuku v mosazi? 

2.2.13 Tyč délky 60 cm je upevněna uprostřed. Při jejím znění byla ve vzduchu kolem 

tyče naměřena délka vlny 12 cm. Jaká je rychlost a frekvence zvuku v tyči? 

Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je 340 m.s-1. 

2.2.14 Mosazná tyč délky 1 m je ve svém středu upevněna a její konec s pístem je vsu-

nut do otevřeného rezonátoru Kundtovy trubice. Podélným rozkmiáním tyče 

vznikne chvění a v trubici se utvoří stojaté vlnění o vlnové délce 20 cm. Určete 

velikost rychlosti zvuku v mosazi, víte-li, že velikost rychlosti zvuku ve vzduchu 

je 340 m.s-1. 

2.2.15 Měděná tyč délky 0,5 m je v prostředku upevněna. Po podélném rozkmitání za-

čne vydávat tón. Určete základní kmitočet rozkmitané tyče a stanovte, kolik 

vyšších harmonických vln připadne na frekvenční interval 20 až 50 kHz. Jaké 

jsou kmitočty těchto vyšších harmonických vln? (E = 123.109 Pa, 

ρ = 8 960 kg.m-3) 

2.2.16 Uzavřená trubice má délku 1,7 m. Vypočtěte vlastní (základní) frekvenci 

v trubici uzavřeného sloupce vzduchu, v němž se šíří zvuk rychlostí 340 m.s-1. 

2.2.17 Trubice uzavřená na jednom konci zní tónem o frekvenci 50 Hz. Jak dlouhá je 

trubice? Rychlost šíření zvuku je 340 m.s-1. 

2.2.18 Odhadněte minimální délku varhanní píšťaly potřebné k vytvoření tónu 

s nejnižší slyšitelnou výškou (cca 20 Hz), jestliže je vybuzena stojatá vlna 

s uzlem akustického tlaku na jednom konci a kmitnou na druhém. 

2.2.19 Krytá píšťala a 1,34 m dlouhá struna znějí stejným tónem. Prodlouží-li se struna 

o 0,02 m, je slyšet 5 záznějů za sekundu. Jak dlouhá je píšťala? 

2.2.20 Dvě současně znějící uzavřené píšťaly dlouhé 60 cm dávají jeden ráz za sekun-

du, protože je v nich vzduch o různých teplotách. Teplota vzduchu v píšťale, kte-

rá vydává nižší tón, je 16 ºC. Jaká je teplota vzduchu ve druhé píšťale? 

2.2.21 Jak velkou rychlostí probíhají konce ramen ladičky rovnovážnou polohou, mají-

li jejich kmity výkmity 1 mm a znějí-li tónem o frekvenci 440 Hz?  

2.2.22 Za jak dlouho dorazí podélná porucha způsobená zemětřesením z místa vzdále-

ného 5 000 km. Průměrná hodnota Youngova modulu pružnosti hornin, kterými 

se porucha šíří je 8,3.1010 N.m-2, průměrná hustota hornin je 2 700 kg.m-3. 
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2.2.23 Průměrná hustota zemského pláště 10 km pod kontinenty je 2,7 g.cm-3. Rychlost 

podélných seizmických vln v této hloubce, určené sledováním jejich příchodů ze 

vzdálených zemětřesení, je 5,4 km.s-1. Určete Youngův modul pružnosti zem-

ského pláště v dané hloubce a porovnejte ho s modulem pružnosti oceli. 

2.2.24 Při podélném rozkmitání piezoelektrického rezonátoru ve tvaru destičky délky 

2,53 cm uprostřed upevněné byl naměřen základní rezonanční kmitočet 66 kHz. 

Hustota materiálu byla 7 400 kg.m-3. Z experimentálních údajů vypočtěte modul 

pružnosti v tahu piezoelektrika. Kolik vyšších harmonických můžeme pozoro-

vat, máme-li k dispozici zařízení k měření kmitočtů v rozsahu 0 – 300 kHz? 

2.2.25 Do dlouhé hliníkové tyče na jednom konci silně udeříme. Pozorovatel na opač-

ném konci s uchem blízko tyče uslyší úder dvakrát (jednou přes tyč a jednou 

přes vzduch) s odstupem 0,120 s. Jak dlouhá je tyč?  

2.2.26 Jaké jsou tři nejnižší vlastní frekvence pro stojaté vlny na struně délky 10,0 m a 

hmotnosti 100 g, jestliže je struna napnuta silou 250 N a upevněna mezi dvěma 

svorkami? 

 

2.3 Fázová a grupová rychlost 

2.3.1 Disperze elektromagnetických vln v horních vrstvách atmosféry (v ionosféře) je 

dána empirickým vztahem 𝑣𝑓 = 
𝑎

1−𝑏𝜆2, kde a, b jsou konstanty. Najděte grupo-

vou rychlost těchto vln. 

2.3.2 Fázová rychlost vlny je a) v hluboké vodě dána vztahem 𝑣𝑓 = √
𝑔𝜆

2𝜋
,  b) pro po-

vrchovou vlnu je 𝑣𝑓 = √
2𝜋𝜏

𝜌𝜆
, kde τ je povrchové napětí a ρ hustota. Vypočítejte 

v obou případech grupovou rychlost pro úzkou oblast frekvencí a rozhodněte, 

zda se jedná o prostředí s normální, či anomální disperzí.  

2.3.3 Vypočtěte grupovou rychlost pro dané typy vlnění (v závorce je uveden vztah 

pro fázovou rychlost pro dané vlnění): 

a) šíření zvuku ve vzduchu (𝑣𝑓 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡) , 

b) šíření kapilárních vln (𝑣𝑓 =
𝑎

√𝜆
), 

c) šíření mechanických vln v pružné tyči (𝑣𝑓 =
𝑎

𝜆
).  

 

2.4 Dopplerův jev 

2.4.1 Pozorovatel stojící těsně u trati slyší při přijíždění pískající lokomotivy tón o 

kmitočtu 612 Hz, při vzdalování lokomotivy tón 544 Hz. Jakou rychlostí loko-

motiva jede a jakou kmitočtem zní její píšťala? Rychlost šíření zvuku ve vzdu-

chu je 340 m.s-1.  
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2.4.2 Cestující jede rychlostí 20 m.s-1 kolem píšťaly znějící kmitočtem 576 Hz. Jaký 

kmitočet slyší: a) při přijíždění, b) při odjíždění. Jak se snížil tón při přejíždění 

kolem píšťaly (určete poměr frekvencí)?  

2.4.3 Vlak se blíží rychlostí 60 km.h-1 proti jedoucímu vlaku, který jede rychlostí 

72 km.h-1. Lokomotiva pomalejšího vlaku píská tón o kmitočtu 840 Hz. Jak vy-

soký tón slyší cestující v rychlejším vlaku? Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je 

340 m.s-1.  

2.4.4 Pozorovatel stojící blízko trati expresního vlaku slyší tón vydávaný píšťalou 

vlaku při jeho přibližování o kvintu vyšší než při jeho vzdalování. Jak veliká je 

rychlost vlaku? V intervalu kvinty je poměr kmitočtů 3:2, rychlost zvuku ve 

vzduchu je 340 m.s-1. 

2.4.5 Zdroj zvuku Z1 má výšku tónu vyšší než zdroj Z2. Pozorovatel, který je mezi 

nimi, se blíží ke zdroji Z1 rovnoměrným pohybem po jejich přímé spojnici a zdá 

se mu, že oba tóny jsou v poměru 3:2. Blíží-li se pozorovatel ke zdroji Z2, zdá se 

mu, že je poměr kmitočtu 5:4. Určete skutečný poměr kmitočtů zdrojů i rychlost 

pozorovatele. Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je 330 m.s-1.   

2.4.6 Automobil jede za bezvětří rychlostí o velikosti 30 m.s-1 po přímé silnici. Kmi-

točet zvuku vydávaného klaksonem automobilu je 500 Hz.  

            a) Jaká je vlnová délka zvukové vlny klaksonu před automobilem a za automo-

bilem?   

b) Jaký kmitočet zvuku slyší pozorovatel stojící u silnice před automobilem a za 

automobilem? 

c) Jaký bude kmitočet zvuku, který uslyší jiný pozorovatel, sedící v automobilu 

jedoucím opačným směrem rychlostí o velikosti 15 m.s-1, před automobilem a za 

automobilem? 

2.4.7 Ladička znějící tónem o kmitočtu 2 000 Hz se blíží rychlostí v = 1 m.s-1 k velké 

rovné stěně. Kolik rázů uslyší pozorovatel, je-li ladička mezi ním a stěnou? 

Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je vvz = 340 m.s-1.  

2.4.8 Zvučící ladička se blíží ke stěně stálou rychlostí v = 25 cm.s-1. Ladička je mezi 

stěnou a pozorovatelem, který slyší rázy s kmitočtem fr = 3 Hz. Vypočítejte kmi-

točet ladičky, je-li rychlost šíření zvuku ve vzduchu je vvz = 340 m.s-1.  

2.4.9 Mezi dvěma zdroji o frekvenci 𝑓0 = 435 Hz se pohybuje pozorovatel po přímé 

dráze rychlostí v = 34 cm.s-1. Jakou frekvenci mají rázy, které slyší? 

2.4.10 Maketa rakety se pohybuje rychlostí 242 m.s-1. klidným vzduchem přímo 

k nehybnému stožáru. Přitom vysílá zvukové vlny o frekvenci 1 250 Hz.   

a) Jakou frekvenci naměří detektor, který je připevněn ke stožáru? 

b) Část zvukové vlny se od stožáru odrazí zpět k raketě, která má svůj vlastní de-

tektor. Jakou frekvenci zaznamená detektor rakety? Rychlost zvuku je         

343 m.s-1.  

c) Předpokládejte, že se vzduch pohybuje směrem k tyči rychlostí 20 m.s-1. Jaká 

rychlost zdroje by měla být použita v řešení části a) a jakou rychlost by měl mít 

detektor v části b)? 
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2.4.11 Siréna vydávající zvuk frekvence 1 000 Hz se pohybuje směrem od nás ke stěně 

skalního útesu rychlostí 10 m.s-1. Rychlost zvuku ve vzduchu je 330 m.s-1.  

a) Jaká je frekvence zvuku, který slyšíme přímo od sirény? 

b) Jaká je frekvence zvuku odraženého od útesu?  

c) Jaká je frekvence záznějů?  

2.4.12 Píšťalka na psy má frekvenci 22 kHz. Pes ji ale ignoruje. Jeho majitelka se tedy 

chce pomocí Dopplerova jevu přesvědčit, že píšťalka funguje, ačkoliv ona sama 

neslyší zvuky nad 20 kHz. Požádá proto svou přítelkyni, aby na píšťalku zapís-

kala z jedoucího auta, zatímco ona bude stát u silnice a naslouchat. Jakou rych-

lostí a v jakém směru musí auto jet, aby majitelka psa píšťalku uslyšela? 
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3 Optika 

3.1 Základní vlastnosti světla 

Základní pojmy 

3.1.1 Zrnko písku má hmotnost 10-5 g. Z jaké výšky musí dopadnout volným pádem 

na podložku, aby jeho kinetická energie v okamžiku dopadu byla právě rovna 

energii jednoho kvanta viditelného světla o vlnové délce 600 nm? 

3.1.2 Laser o výkonu 1,0 mW má průměr světelného svazku roven 2 mm. Za předpo-

kladu, že lze zanedbat divergenci tohoto svazku, vypočtěte objemovou hustotu 

energie záření laseru. 

3.1.3 Kolik fotonů je za 1 s emitováno žárovkou s příkonem 100 W za předpokladu, 

že nedochází k tepelným ztrátám při přeměně elektrické energie ve světelnou a 

že vyzařované světlo má vlnovou délku 550 nm? (Ve skutečnosti se asi jen 

2,5 % energie vyzáří ve formě světelné energie.) 

3.1.4 Žárovka o napětí 3 V odebírá proud 0,25 A a jedno procento svého příkonu mění 

ve světelné záření o vlnové délce 550 nm. Svazek světla, které vysílá, má průřez 

10 cm2. Kolik fotonů žárovka každou sekundu vysílá? 

3.1.5 Dokonale absorbující ploška je ozařována 300 W světla po dobu 100 s. Vypočtě-

te celkovou hybnost, kterou světlo plošce udělilo? 

3.1.6 Představte si kosmonauta, který se octne mimo kosmickou loď se svítilnou, vy-

zařující po neomezeně dlouhou dobu světelný výkon 1 000 W. Celková hmot-

nost kosmonauta je 100 kg. Jak dlouho by musel používat své svítilny jako foto-

nového pohonu, aby dosáhl ve volném prostoru rychlosti 1 m.s-1?    

Polarizace světelné vlny 

3.1.7 Tři polarizační destičky leží na sobě. První a třetí jsou zkřížené, směr polarizace 

střední destičky je otočen vůči nim o 45º. Jaká část intenzity původního nepola-

rizovaného paprsku projde touto sestavou? 

3.1.8 Elektrický vektor rovinné elektromagnetické vlny je ve vakuu dán vztahem 

𝐸𝑥 = 0, 𝐸𝑦 = 0,5 cos [2𝜋. 108 (𝑡 − 
𝑥

𝑐
) ] , 𝐸𝑧 = 0. 

a) Určete vlnovou délku, stav polarizace a směr šíření této vlny. 

b) Určete magnetický vektor dané vlny �⃗� .   

c) Určete střední hodnotu plošné hustoty výkonu dané vlny (tj. intenzitu záření). 

3.1.9 Elektrický vektor rovinné elektromagnetické vlny je ve vakuu dán vztahem:  

�⃗� (𝑧, 𝑡) = 𝑖 𝐸0 cos 𝜋. 108 (𝑡 − 
𝑧

𝑐
) + 𝑗 𝐸0 cos 𝜋. 108 (𝑡 − 

𝑧

𝑐
) , 

Určete vlnovou délku, frekvenci, směr a orientaci šíření vlny, stav polarizace 

(u lineárně polarizované vlny určete azimut). 

 



 24 

3.1.10 Elektrický vektor rovinné elektromagnetické vlny je ve vakuu dán vztahem:  

a) �⃗� (𝑧, 𝑡) = 𝑖  𝐸0 cos (𝑘𝑧 −  𝜔𝑡) + 𝑗  𝐸0 cos (𝑘𝑧 −  𝜔𝑡 + 
𝜋

4
) , 

b) �⃗� (𝑧, 𝑡) = 𝑗  𝐸0𝑠𝑖𝑛 (
2𝜋𝑥

𝜆
 − 𝜔𝑡) − �⃗�  𝐸0𝑠𝑖𝑛 (

2𝜋𝑥

𝜆
 − 𝜔𝑡) . 

Určete směr a orientaci šíření vlny a stav polarizace (u lineárně polarizované vl-

ny určete azimut). 

3.1.11 Je dána elektromagnetická vlna:  

𝐸𝑥 = 0 

𝐸𝑦 = 𝐴 cos [6𝜋. 1010 (𝑡 + 10−8  
𝑥

3
) ] , 

 𝐸𝑧 = 𝐴 sin [6𝜋. 1010 (𝑡 + 10−8  
𝑥

3
) ]  . 

Určete frekvenci, vlnovou délku, směr a orientaci šíření vlny a stav polarizace 

vlny (u lineárně polarizované vlny určete azimut). 

3.1.12 Je dána elektromagnetická vlna:  

�⃗� (𝑧, 𝑡) = 𝑖  𝐸0 cos (3. 104𝑧 − 6. 1012𝑡) + 𝑗  𝐸0 𝑐𝑜𝑠 (3. 104𝑧 − 6. 1012𝑡 + 
𝜋

4
). 

Určete frekvenci, fázovou rychlost, směr a orientaci šíření vlny a stav polarizace 

vlny (u lineárně polarizované vlny určete azimut). 

3.1.13 Popište polarizační stav vln vyjádřených těmito rovnicemi, určete směr šíření vln 

a u lineárně polarizovaných vln určete azimut: 

a) 𝐸𝑦 = A cos𝜔 (𝑡 − 
𝑥

𝑐
) , 𝐸𝑧 = A sin𝜔 (𝑡 − 

𝑥

𝑐
) ,  

b) 𝐸𝑦 = A cos𝜔 (𝑡 − 
𝑥

𝑐
) , 𝐸𝑧 = − A cos𝜔 (𝑡 − 

𝑥

𝑐
) , 

c) 𝐸𝑦 = A cos𝜔 (𝑡 − 
𝑥

𝑐
) , 𝐸𝑧 = A cos [𝜔 (𝑡 − 

𝑥

𝑐
) − 

3

4
𝜋] , 

d) �⃗� (𝑧, 𝑡) = 𝑖  𝐸0 cos (𝑘𝑧 −  𝜔𝑡) + 𝑗  2𝐸0 𝑠𝑖𝑛 (𝑘𝑧 −  𝜔𝑡 + 
𝜋

4
), 

e) �⃗� (𝑧, 𝑡) = 𝑖  𝐸0 𝑒
𝑖 (𝑘𝑧+ 𝜔𝑡) + 𝑗  2𝐸0 𝑒

𝑖 (𝑘𝑧+ 𝜔𝑡− 
3

4
𝜋), 

f) �⃗� (𝑧, 𝑡) = (𝑖⃗⃗ + 2𝑗 )𝐸0 𝑒
𝑖 (𝑘𝑧 − 𝜔𝑡), 

g) �⃗� (𝑥, 𝑡) = 𝐸0(√3𝑗 + �⃗� ) cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥),  

h) �⃗� (𝑦, 𝑡) = 𝐸0(𝑖 + 2𝑖�⃗� )𝑒𝑖 (𝜔𝑡−𝑘𝑦). 

ch)    tkyiekiiEtyE 


0),(  

3.1.14 Napište vektor elektrické intenzity lineárně polarizované elektromagnetické vlny 

s úhlovou frekvencí ω, šířící se podél kladné osy x tak, že rovina jejích kmitů 

svírá s rovinou xy úhel 30º.  

3.1.15 Napište vektor elektrické intenzity lineárně polarizované elektromagnetické vl-

ny, šíříc se podél kladné osy z tak, že elektrický vektor svírá v čase t = 0 úhel 

120º s kladným směrem osy x. Vlnová délka je 2 m a maximální amplituda 

1 V.m-1.  

3.1.16 Napište vektor elektrické intenzity kruhově polarizované vlny šířící se ve vakuu 

ve směru záporné osy z. Vlnová délka je 3 m a maximální amplituda je 2 V.m-1. 
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3.1.17 Rovinná harmonická lineárně polarizovaná světelná vlna o vlnové délce 500 nm 

se šíří ve vakuu ve směru osy x. Plošná hustota výkonu je 0,1 W.m-2 a roviny 

kmitů elektrického vektoru je rovnoběžná s osou y. Napište rovnice popisující 

elektrické a magnetické pole (vektor �⃗� ) této vlny.  

3.1.18 Elektrický vektor harmonické rovinné elektromagnetické vlny kmitá ve směru 

osy y, vlna se šíří ve směru osy x. Její frekvence je 5.106 Hz a amplituda 

0,04 V.m-1. Napište rovnice popisující elektrické a magnetické pole (vektor �⃗⃗� ) 
této vlny a vypočtěte plošnou hustotu výkonu.  

3.1.19 Rovinná elektromagnetická vlna má ve vakuu vlnovou délku 100 m. Maximální 

hodnota intenzity elektrického pole této vlny je 10-4 V.m-1. Napište možný tvar 

vektoru �⃗�  této vlny. 

 

 

3.2 Interference  

3.2.1 Obr. 3.1 ukazuje dva světelné pulzy šířící se vrstvami z plastu o uvedených in-

dexech lomu a o tloušťkách h a 2h.  

a) Který pulz projde plastem v kratším čase? 

b) V násobcích h/c  vyjádřete rozdíl mezi dobami průchodů pulzů. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 

Youngův pokus 

3.2.2 V jistém uspořádání Youngova interferenčního pokusu jsou štěrbiny ve vzdále-

nosti 0,2 mm od sebe a interferenční jev pozorujeme na stínítku vzdáleném 

0,5 m. Vypočtěte vzdálenost mezi hlavním maximem a třetím minimem na stí-

nítku, osvětlíme-li štěrbiny světlem o vlnové délce 500 nm. 

3.2.3 Jaká je vlnová délka použitého světla v Youngově pokusu, když vzdálenost štěr-

bin je 0,6 mm a na stínítku ve vzdálenosti 5 m jsou sousední interferenční ma-

xima vzdálena 4 mm? Jak se změní interferenční obrazec, provedeme-li pokus 

ve stejném uspořádání ve vodě? 

pulz 2

pulz 1

1,55 1,70 1,60 1,45

1,59 1,65 1,50

h h h h
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3.2.4 Dvě rovnoběžné štěrbiny, vzdálené 1 mm od sebe, jsou osvětleny červeným 

světlem o vlnové délce 650 nm. Interferenční proužky pozorujeme na stínítku ve 

vzdálenosti 1 m od štěrbin. 

a) Najděte vzdálenost mezi dvěma sousedními jasnými proužky a mezi dvěma 

sousedními tmavými proužky. 

b) Určete vzdálenost třetího tmavého proužku a pátého jasného proužku od cen-

trálního maxima. 

3.2.5 V Youngově experimentu je vlnová délka použitého světla 546 nm, vzdálenost 

štěrbin 0,10 mm a vzdálenost stínítka od dvojštěrbiny 20 cm. Jaká je na stínítku 

vzdálenost pátého maxima a sedmého minima? 

3.2.6 Ve dvojštěrbinovém experimentu je vzdálenost mezi štěrbinami 5,0 mm a štěr-

biny jsou 1,0 m od projekčního stínítka. Na stínítku lze vidět dva interferenční 

obrazce: jeden vytvořený světlem o vlnové délce 480 nm, a druhý, vytvořený 

světlem o vlnové délce 600 nm. Jaká je na stínítku vzdálenost mezi světlými 

proužky třetího řádu těchto dvou rozdílných obrazů? 

3.2.7 Předpokládejte, že k Youngovu experimentu je použito modrozelené světlo 

s vlnovou délkou 500 nm. Vzdálenost středů štěrbin je 1,20 mm a stínítko je ve 

vzdálenosti 5,40 m od štěrbin. Jaká je vzdálenost světlých proužků? 

3.2.8 Jaká je vlnová délka použitého světla, jestliže vzdálenost mezi prvním a desátým 

minimem dvojštěrbinového obrazce je 18 mm, mezera mezi štěrbinami je 

0,15 mm a vzdálenost stínítka od štěrbin je 50 cm? 

3.2.9 Když jedna ze štěrbin v Youngově interferenčním pokusu bude překryta tenkou 

vrstvou průhledného materiálu o indexu lomu 1,4, posune se centrální interfe-

renční maximum o 2,2 proužku. Jaká je tloušťka uvažované vrstvy, jestliže je 

vlnová délka dopadajícího světla 500 nm? 

3.2.10 Youngova dvoujštěrbina je osvětlena světlem, sestávajícím se ze dvou diskrét-

ních vlnových délek. Jedna vlnová délka je λ1 = 550 nm. Určete druhou vlnovou 

délku, jestliže bylo zjištěno, že její třetí interferenční maximum splývá na stínít-

ku se čtvrtým minimem vlnové délky λ1. 

Interference na tenké vrstvě 

3.2.11 Mýdlová rovinná blána má při pozorování v odraženém světle jasně zelenou 

barvu. Světelné paprsky vstupují do oka pod úhlem 35º (úhle měříme od normá-

ly). Vypočtěte, jaká je tloušťka blány. Jakou barvu bude blána mít, jestliže se na 

ni díváme kolmo? Index lomu mýdlové blány je 1,33, vlnová délka zeleného 

světla je 500 nm. 

3.2.12 Mýdlová blána (n = 4/3) je osvětlená kolmo monochromatickým světlem vlnové 

délky 540 nm. Jaká musí být tloušťka blány, aby v odraženém světle na bláně 

nevznikl interferenční úkaz?  

3.2.13 Bílé světlo se odráží kolmo na plochách vzdušné vrstvy tloušťky 1 μm, která se 

nachází mezi dvěma skleněnými deskami. Určete vlnové délky světla ve viditel-

né oblasti, které jsou v odraženém světle nejvíce a) zesílené, b) zeslabené. 
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3.2.14 Najděte tloušťku mydlinové blány (n = 1,33), na níž by se odráželo žluté světlo 

vlnové délky 600 nm. Předpokládejte kolmý dopad a odraz prvého řádu. Jaká je 

vlnová délka tohoto světla v mydlinové vrstvě? 

3.2.15 Světlo vlnové délky 5 000 Å dopadá kolmo ze vzduchu na vrstvičku materiálu o 

tloušťce 0,000 1 cm. Index lomu tohoto materiálu je 1,375. část světla proniká 

do vrstvičky, odráží se a vrací se zpět do vzduchu. 

a) Kolik vln se vytvoří podél cesty světla ve vrstvičce? 

b) Jaký je fázový rozdíl mezi vlnou, která opouští vrstvičku a která do ní vniká? 

3.2.16 Tenka vrstva MgF2 (n1 = 1,38) je nanesena na skleněný povrch (n2 = 1,5). Jaká 

je nejmenší tloušťka vrstvy, která interferencí odstraňuje odrazivost ve středu 

oblasti viditelného spektra (pro vlnovou délku 550 nm)? Předpokládejte kolmý 

dopad světla.  

3.2.17 Aby se pomocí interference odstranil odraz kolmo dopadajícího světla o vlnové 

délce λ, je čočka o indexu lomu větším než 1,30 pokryta tenkou průhlednou 

vrstvou o indexu lomu 1,25. Jaká nejmenší tloušťka vrstvy, vyjádřená v λ, je 

k tomu zapotřebí? 

3.2.18 Umělé drahokamy v bižuterii jsou skla s indexem lomu n1 = 1,50. Aby se zvýšil 

jejich odrazivost, jsou často pokryta vrstvou oxidu křemičitého s indexem lomu 

n2 = 2,00. Jaká nejmenší tloušťka vrstvy zajistí, aby při odrazu kolmo dopadají-

cího světla o vlnové délce 560 nm docházelo na vrstvě ke konstruktivní interfe-

renci?  

3.2.19 Z poškozené cisternové lodi v Perském zálivu uniká petrolej (n1 = 1,20) a vytvá-

ří na hladině vody (n2 = 1,30) mastnou skvrnu. Jestliže se díváte z letadla přímo 

dolů, zatímco Slunce je nad vámi, oblast skvrny o tloušťce 460 nm se pro určitou 

vlnovou délku viditelného světla jeví světlá. Pro kterou vlnovou délku k tomu 

dochází?  

 

3.2.20 Na tenký skleněný klín ((n = 1,5) dopadá kolmo svazek paprsků monofrekvenč-

ního světla o vlnové délce 600 nm. Určete úhle sevřený plochami klínu, jestliže 

pozorujeme interferenční proužky ve vzájemné vzdálenosti 4,0 mm.  

Newtonovy kroužky 

3.2.21 Prostor mezi Newtonovými skly je vyplněný vodou. Vypočítejte vzdálenost me-

zi třetím a čtvrtým (světlým) kroužkem, jestliže poloměr křivosti čočky R = 1 m 

a kroužky pozorujeme v odraženém světle vlnové délky 600 nm. Index lomu vo-

dy je 4/3. 

3.2.22 Průměr pátého Newtonova světlého kroužku při pozorování v odraže-

ném červeném světle (λ = 700 nm) je 3,54 mm. Určete poloměr křivosti R plos-

kovypuklé čočky. Jaký by byl průměr pátého světlého kroužku v modrém světle 

(λ = 450 nm)? 
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3.2.23 Na Newtonova skla dopadá kolmo jednobarevné světlo a interferenční úkaz po-

zorujeme v odraženém světle. Jaká je vlnová délka použitého světla, jestliže 

průměr prvního tmavého interferenčního kroužku je 1,52 mm a poloměr křivosti 

ploskovypuklé čočky je 1 m?  

3.2.24 Položíme-li plankonvexní čočku konvexní plochou na rovinnou skleněnou desku 

a osvětlíme-li systém shora monochromatickým světlem, vzniknou newtonovy 

interferenční kroužky. Poloměr prvního světlého kroužku je 1 mm.   

a) Jaká je vlnová délka použitého monochromatického světla, je-li poloměr kři-

vosti kulové plochy 4 m? 

b) Jaký bude poloměr prvního světlého kroužku, vyplní-li se prostor mezi čoč-

kou a deskou vodou? 

 

3.3 Ohyb světla  

3.3.1 Jestliže na štěrbinu dopadá kolmo rovnoběžný paprsek modrého světla vlnové 

délky 450 nm, je možné vidět na vzdáleném stínítku střed druhého tmavého 

proužku pod úhlem 5º 14´, měřeného od normály k rovině štěrbiny. Pod jakým 

úhlem bude vidět střed čtvrtého tmavého proužku, jestliže štěrbinu osvětlujeme 

červeným světlem vlnové délky 760 nm? 

3.3.2 Na optickou mřížku, která má na 1 mm 100 vrypů, dopadá kolmo rovnoběžný 

svazek bílého světla. Pomocí spojky s ohniskovou vzdáleností 30 cm, umístěné 

těsně za mřížkou, se vytvoří na vhodně umístěném stínítku spektrum. Vypočítej-

te, v jaké vzdálenosti od sebe na stínítku je  

a) červená a fialová barva ve spektru 2. řádu, 

b) konec spektra 1. řádu a začátek spektra 2. řádu. 

Vlnová délka červeného světla je 760 nm a krajního fialového světla 400 nm. 

3.3.3 Ohybová mřížka je osvětlená kolmo rovnoběžným svazkem bílého světla. Urče-

te, zda se může některá barva spektra 1. řádu překrývat s některou barvou spek-

tra 2. řádu. 

3.3.4 Rovnoběžný svazek monochromatického světla vlnové délky 450 nm dopadá 

kolmo na štěrbinu šířky 1 mm. Těsně za štěrbinou je umístěna čočka 

s ohniskovou vzdáleností 100 cm. Na stínítku umístěném v ohniskové rovině 

čočky se vytvoří ohybový obraz. Určete vzdálenost minima prvního, druhého a 

třetího řádu od hlavního maxima. 

3.3.5 Na štěrbinu šířky 0,5 mm dopadá kolmo rovnoběžný svazek monochromatic-

kých paprsků a na stínítku vzdáleném od štěrbiny 3,5 m se objeví ohybový jev. 

Vypočtěte vlnovou délku použitého světla, jestliže střed prvního tmavého 

proužku od středu obrazu štěrbiny je vzdálený 4,2 mm. 

3.3.6 Úzká štěrbina osvětlená rovnoběžným svazkem bílého světla, dopadajícího kol-

mo na štěrbinu. Určete, pro kterou vlnovou délku splyne střed třetího tmavého 

proužku se středem druhého tmavého proužku pro červenou barvu vlnové délky 

690 nm. 
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3.3.7 Na ohybovou mřížku, která má na 1 mm 100 vrypů, dopadá kolmo rovnoběžný 

svazek červeného světla o vlnové délce 700 nm. Vypočtěte, v jaké vzdálenosti 

od sebe budou první a třetí světlý proužek na stínítku umístěném ve vzdálenosti 

1 m od mřížky. 

3.3.8 Určete nejvyšší řád spektra, ve kterém je ještě možné pozorovat červenou čáru 

s vlnovou délkou 700 nm pomocí optické mřížky, která má na 1 mm 300 vrypů.  

3.3.9 Na otickou mřížku, která má na 1 mm 310 vrypů, dopadá kolmo rovnoběžný 

svazek bílého světla. Na stínítku se vytvoří barevný ohybový jev. Určete úhlo-

vou odchylku zelené barvy s vlnovou délkou 540 nm, která se překrývá 

s fialovou čarou s vlnovou délkou 405 nm ze spektra nejbližšího vyššího řádu. 

3.3.10 Rovnoběžný svazek monochromatického světla o vlnové délce 600 nm prochází 

štěrbinou, jejíž šířka je 0,2 mm a je zaostřen za čočkou na stínítko. První ma-

ximum leží 3 mm od hlavního maxima. Určete ohniskovou vzdálenost použité 

čočky. 

3.3.11 Rovnoběžný svazek zelených paprsků odfiltrovaných ze světla rtuťové výbojky 

( = 564,1 nm) prochází štěrbinou šíře 0,4 mm, která je připevněna na čočce 

o ohniskové vzdálenosti 40 cm. Jaká je lineární vzdálenost hlavního maxima 

k prvnímu minimu na stínítku v ohniskové rovině čočky? 

3.3.12 Fraunhoferova difrakce vzniká na štěrbině šířky 0,4 mm a je zviditelněna na 

stínítku v ohniskové rovině čočky. Ohnisková vzdálenost použité čočky je 1 m a 

štěrbina je osvětlena dvěma vlnovými délkami λ1 a λ2. Bylo zjištěno, že čtvrté 

minimum pro vlnovou délku λ1 splývá s pátým minimem pro vlnovou délku λ2 a 

je přesně 5 mm od hlavního maxima. Určete obě vlnové délky.   

3.3.13 Když postavíte kompaktní disk tak, aby na něj sluneční paprsky svítily kolmo a 

sledujete, kterou barvu vidíte z kterého směru, zjistíte přibližně údaje uvedené 

v tabulce. Určete z nich, jak daleko jsou od sebe sousední stopy na disku. 

 

Barva fialová modrá zelená žlutá červená fialová 

 14 16 19 21 24 30 

 

3.4 Fotometrie 

3.4.1 V promítacím přístroji se používá žárovka, která vydává celkový světelný tok 

4 800 lm. Při promítání je projekční plátno tvaru obdélníka se stranami a = 2 m, 

b = 1,5 m rovnoměrně osvětleno a intenzita jeho osvětlení je 4 lx. Jaká část svě-

telného toku, který žárovka vyšle, dopadne na projekční plátno?  

3.4.2 Ve vzdálenosti 2 m od lampy je požadováno osvětlení 60 lx. Jaká musí být svíti-

vost lampy? Má-li nejsilnější použitelná lampa polovinu žádané svítivosti, do ja-

ké vzdálenosti je nutno ji umístit, aby se dostalo požadované osvětlení 60 lx? 
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3.4.3 Stěna je osvětlená dvěma stejnými svíčkami, postavenými vedle sebe a vzdále-

nými od stěny 1 m. Vypočítejte, o jakou vzdálenost máme přiblížit ke stěně dru-

hou svíčku, jestliže jednu zhasneme, aby stěna byla stejně osvětlená jako před-

tím. 

3.4.4 Zdroj o svítivosti 1 800 cd osvětluje ze vzdálenosti 5 m sádrovou desku o veli-

kosti 30 x 30 cm ve směru 30º od normály k desce. Určete její osvětlení. 

3.4.5 Dvě žárovky o svítivostech 79 cd a 250 cd jsou umístěny ve výšce 3 m kolmo 

nad stolem, jejich vzdálenost je 4 m. Jaké osvětlení je v místě ležícím svisle pod 

první žárovkou? 

3.4.6 Vypočítejte osvětlení na zemi uprostřed mezi dvěma pouličními svítilnami vzdá-

lenými od sebe 91 m a 4,5 m vysokými, má-li každá lampa svítivost 400 cd. 

3.4.7 Stůl je osvětlený dvěma žárovkami, které jsou umístěné ve vzájemné vzdálenosti 

d = 1 m, ve výšce h = 2 m nad rovinou stolu. Vypočítejte, jaké bude osvětlení 

a) v bodech pod zdroji světla, b) uprostřed mezi těmito body, jestliže svítivost 

každé žárovky je 200 cd.  

3.4.8 Nad středem stolu tvaru čtverce visí ve výšce h = 1 m lampa svítivosti I = 30 cd. 

Vypočítejte, jaká bude intenzita osvětlení stolu a) v jeho středu, b) 

v jednotlivých jeho rozích, jestliže strana čtvercového stolu je 2 m.  

3.4.9 Pod stropem montážní haly jsou umístěna ve výšce h = 4 m nad podlahou dvě 

osvětlovací tělesa Z1 a Z2, vzdálená od sebe o l = 3 m. Jaké je osvětlení v místě 

pod osvětlovacím tělesem a uprostřed haly, jestliže a) světelný tok každého 

z obou zdrojů je 2 500 lm, b) světelný tok zdroje Z1 = 3 000 lm a Z2 = 2 000 lm. 

Předpokládejte, že každý z obou zdrojů má ve všech směrech stejnou směrovou 

svítivost, a zanedbejte vliv osvětlení stropu. Zdroje Z1 a Z2 považujte za bodové 

zdroje světla. 

3.4.10 Uprostřed nad kruhovou deskou stolu poloměru R = 1 m je zavěšený zdroj svět-

la. Vypočítejte, do jaké výšky je ho třeba posunout, aby intenzita osvětlení okra-

je stolu byla maximální. 

3.4.11 Nad polokoulí o poloměru R = 1 m ve výšce, která se rovná průměru koule, je 

bodový světelný zdroj. Nechť se jedná o izotropní světelný zdroj, který vysílá do 

svého okolí celkový světelný tok 600 lm. Vypočtěte, jaké je osvětlení v tom bo-

dě vnitřního povrchu polokoule, na který dopadá světelný paprsek pod úhlem 

 =  30º.    

3.4.12 Bodový světelný zdroj S osvětluje vodorovnou rovinu. Určete, jak se změní 

osvětlení v bodě A, ve kterém paprsek dopadá na rovinu kolmo, jestliže ze strany 

ke zdroji postavíme zrcadlo tak, aby bylo od zdroje S stejně vzdálené jako rovi-

na. Zrcadlo odráží světelný paprsek do bodu A. Předpokládejte, že zrcadlo odráží 

světlo úplně. 
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3.4.13 Ulice široká 20 m je osvětlena svítilnami se svítivostí 500 cd zavěšenými ve výši 

4 m nad středem ulice. Vypočítejte jejich největší přípustnou vzdálenost, aby 

osvětlení dlažby nikde nekleslo pod 2 lx. 

3.4.14 Plátno v kině má délku 5 m a výšku 4 m. Jak velké je osvětlení na plátně, když 

se požaduje, aby osvětlení promítací stěny v luxech bylo číselně padesátinásob-

kem délky plátna? Jaký je světlený tok dopadající na plochu plátna, předpoklá-

dáme-li rovnoměrné osvětlení plátna? Jaká musí být svítivost zdroje, když se 

počítá, že se ztrácí 48 % světelného toku při průchodu clonkami a okénkem 

v promítací kabině? 

 

3.5 Odraz a lom na rovinném rozhraní 

3.5.1 Na skleněnou destičku s indexem lomu n = 1,5 dopadá světelný paprsek. Pod 

jakým úhlem dopadl, jestliže lomený paprsek svírá s odraženým paprskem na 

rozhraní úhel 60º? 

3.5.2 Jaká výška zrcadla na svislé stěně stačí k tomu, abychom se v něm viděli celí? 

Jak je třeba zrcadlo pověsit?  

3.5.3 Světelný paprsek dopadá na rovinné rozhraní dvou průhledných prostředí o in-

dexech lomu 1,60 a 1,40. Paprsek přechází z prostředí opticky hustšího do pro-

středí opticky řidšího. Úhel dopadu je 30º. Vypočítejte úhel lomu a deviaci pa-

prsku. 

3.5.4 Paprsek světla dopadá pod úhlem 60º na skleněnou planparalelní destičku 

tloušťky 20 mm. Index lomu skla je 1,50. Po obou stranách destičky je vzduch. 

Vypočtěte posunutí mezi dopadajícím a vystupujícím paprskem.  

3.5.5 Světelný paprsek dopadá pod úhlem 35º na skleněnou destičku o indexu lomu 

1,3 a tloušťce 6 cm. Přímo k této destičce přiléhá jiná, jejíž index lomu je 1,5. 

Jaký je úhel dopadu a lomu na rozhraní mezi oběma destičkami? 

3.5.6 Pozorovatel stojí na okraji vodního bazénu, ve kterém je hloubka vody h = 

2,81 m a pozoruje předmět ležící na jeho dně. V jaké hloubce h´ se vytvoří obraz 

pozorovaného předmětu, je-li směr, ve kterém pozorovatel vidí obraz, odchýlen 

od kolmice na vodní hladinu o úhel 60º?  

3.5.7 Hranol s vrcholovým úhlem 60º má index lomu 1,5.  

a) Najděte deviaci paprsku, dopadajícího pod úhlem 40º. 

b) Najděte minimální deviaci a odpovídající úhel dopadu. 

3.5.8 Minimální deviace jistého hranolu je 30º, jeho vrcholový úhel je 50º. Najděte 

index lomu skla, ze kterého je hranol zhotoven a úhel dopadu, splňující podmín-

ku minimální deviace. 

3.5.9 Optický hranol s lámavým úhlem 50º má minimální deviaci pro jistý paprsek 35º. 

Jaký bude úhel minimální deviace pro tento paprsek, když hranol ponoříme do 

vody?  
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3.5.10 Světelný paprsek dopadá na skleněný hranol s indexem lomu 1,6 pod úhlem 37º 

(viz obr. 3.2). Jaký musí být vrcholový úhel tohoto hranolu, aby došlo 

k totálnímu odrazu? 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 

3.5.11 Světlo dopadá na pravoúhlý rovnoramenný hranol s indexem lomu 1,55 (viz 

obr. 3.3). Vypočtěte úhel dopadu, při kterém dojde k totálnímu odrazu na zadní 

stěně hranolu. 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 

3.5.12 Světlo dopadá pod úhlem φ = 45 na horní stěnu skleněné krychle (viz obr. 3.4). 

Index lomu skla n = 1,414. Bude paprsek totálně odražen na svislé stěně krych-

le?  

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 
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3.5.13 Jaký index lomu má skleněná kostka (viz obr. 3.5), jestliže při úhlu dopadu 

φ1 = 45 na horní stěnu skleněné krychle dojde k totálnímu odrazu světla na dol-

ní stěně ponořené do vody.   

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5 

3.5.14 Skleněný hranol, jehož průřez má tvar rovnoramenného trojúhelníku, je ponořen 

do vody tak, že jeho základna splývá s hladinou vody (viz obr. 3.6). Kolmo na 

tuto základnu dopadá světelný paprsek. Při kterých hodnotách lámavého úhlu 

hranolu  nastává na rozhraní skla a vody úplný odraz? Index lomu skla je 1,50, 

vody 1,33. 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6 

3.5.15 Určete úhel dopadu a lomu světelného paprsku, je-li paprsek odražený od skle-

něné destičky (n = 1,50) zcela polarizován. 

3.5.16 Světlo šířící se vodou s indexem lomu 1,33 dopadá na skleněnou destičku 

s indexem lomu 1,53. Při jakém úhlu dopadu bude odražené světlo úplně polari-

zované? 

3.5.17 Mezní úhel pro světelný paprsek určité vlnové délky je v jistém prostředí 45. 

Najděte jeho Brewsterův úhel.  

3.5.18 Vypočtěte Brewsterův úhel pro následující případy: 

a) světlo dopadá na sklo s indexem lomu 1,6, 

b) světlo vychází ze skla s indexem lomu 1,6, 

c) rozhlasová vlna dopadá na hladinu vody, jejíž index lomu pro uvažovaný kmi-

točet je roven 9. 

φ2
φ1

n n0

nv

φ
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3.5.19 V otevřené nádobě se nachází průzračná kapalina. Bylo zjištěno, že při úhlu do-

padu světla rovném 45 dochází k jeho totálnímu odrazu. Když na kapalinu ne-

cháme dopadat světlo shora, bude při jistém úhlu dopadu odražený paprsek do-

konale lineárně polarizován. Určete, při kterém úhlu dopadu se tak stane.   

3.5.20 Světlo dopadá na vodní hladinu pod takovým úhlem, že odražené světlo je úplně 

polarizováno.  

a) Jaký je úhel dopadu ? 

b) Ve vodě je ponořena skleněná deska (n = 1,5) s vyleštěným povrchem 

(obr. 3.7). Paprsek odražený od povrchu skleněné desky je úplně polarizován. 

Najděte úhel, který svírá s vodní hladina s povrchem skleněné desky. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.7 

 

3.6 Geometrická optika 

Zrcadla a kulové lámavé plochy 

3.6.1 Uvnitř skleněné koule o poloměru 𝑟0 = 10 cm je bublinka vzduchu. Pozorovateli 

hledícímu ve směru osy kulové lámavé plochy se zdá, že bublinka je na této ose 

ve vzdálenosti 𝑏0 = 2,5 cm od povrchu koule. Zjistěte, v jaké skutečné vzdále-

nosti od povrchu koule se bublinka nachází (index lomu skla n = 1,5). 

3.6.2 Duté sférické zrcadlo má poloměr křivosti 56 cm. Do jaké vzdálenosti od vrcho-

lu zrcadla je třeba umístit předmět, aby jeho obraz byl: a) reálný, čtyřikrát zvět-

šený, b) zdánlivý, čtyřikrát zvětšený. Nalezněte v obou případech polohu obrazu. 

3.6.3 Předmět výšky 15 mm je ve vzdálenosti 32 cm od vrcholu dutého zrcadla, jenž 

má poloměr křivosti 48 cm. Kde bude jeho obraz a jak bude velký? 

3.6.4 Do jaké vzdálenosti od dutého zrcadla se má postavit muž, který se potřebuje 

oholit, aby virtuální obraz svého oka viděl v konvenční vzdálenosti 24 cm? Oh-

nisková vzdálenost zrcadla je 16 cm. 

3.6.5 Jestliže se předmět, který byl původně ve vzdálenosti 60 cm od konkávního zr-

cadla, posune o 10 cm blíže k němu, pak vzdálenost předmětu a jeho obrazu 

vzroste 2,5 krát. Určete ohniskovou vzdálenost zrcadla.  

φ2

φ1

φ3
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3.6.6 Konkávní (duté) zrcadlo vytváří reálný převrácený obraz, který je třikrát větší 

než předmět a nachází se ve vzdálenosti 28 cm od něho. Najděte ohniskovou 

vzdálenost zrcadla. 

3.6.7 Do jaké vzdálenosti před skleněnou kulovou plochu s poloměrem r0 je třeba po-

stavit předmět, aby obraz předmětu byl za kulovým rozhraním stejně daleko jako 

předmět před ním? 

3.6.8 Konvexní (vypuklé) zrcadlo má poloměr křivosti 1 m. Najděte polohu obrazu a 

jeho zvětšení, je-li vzdálenost předmětu od zrcadla rovna 0,60 m. Podobný vý-

počet proveďte pro virtuální předmět ve vzdálenosti a) 0,30 m, b) 0,80 m.  

3.6.9 Konkávní (duté) zrcadlo má poloměr křivosti 1 m. Najděte polohu obrazu před-

mětu a příslušné zvětšení, je-li vzdálenost předmětu od zrcadla rovna: a) 140 cm, 

b) 100 cm, c) 80 cm, d) 50 cm, e) 30 cm.  

3.6.10 Vypuklé a duté zrcadlo se stejnými poloměry křivosti r0 = 1 m jsou postavené 

proti sobě zrcadlícími plochami tak, že jejich optické osy splývají a jejich vzá-

jemná vzdálenost d = 2r0.  

a) Do kterého bodu ležícího na společné ose zrcadel je třeba umístit bodový 

zdroj světla, aby se z něho vycházející paprsky po odrazu na vypuklém a potom 

na dutém zrcadle znovu protnuly v tomto bodě?  

b) Je vzniklý obraz skutečný nebo zdánlivý? 

c) Jak velké je příčné zvětšení obrazu vzhledem k předmětu? 

3.6.11 Duté a vypuklé zrcadlo o stejné ohniskové vzdálenosti 20 cm jsou postaveny 

proti sobě tak, že jejich optické osy splývají a jejich vzájemná vzdálenost je 

50 cm. Ve vzdálenosti 30 cm od dutého zrcadla leží bodový svítící předmět. Kde 

vznikne jeho obraz:  

a) po odrazu nejprve na dutém a pak na vypuklém zrcadle,  

b) po odrazu na vypuklém a pak na dutém zrcadle. 

Čočky 

3.6.12 Spojná čočka s ohniskovou vzdáleností f = 42 cm vytváří třikrát zvětšený virtu-

ální obraz předmětu. Najděte polohu předmětu a obrazu. 

3.6.13 Optická mohutnost skleněné dvojvypuklé čočky ve vzduchu je 12 D. Jaká bude 

optická mohutnost, jestliže čočku ponoříme do vody? 

3.6.14 Čočka omezená dvěma vypuklými povrchy je vyrobena ze skla o indexu lomu 

1,5. Jeden povrch má mít dvojnásobný poloměr křivosti než druhý a ohnisková 

vzdálenost by měla být 60 mm. Jaké jsou poloměry křivosti? 

3.6.15 Čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu 1,5. Jedna její strana je plochá, druhá 

je vypuklá s poloměrem křivosti 20 cm.  

a) Najděte její ohniskovou vzdálenost.  

b) Je-li předmět umístěn 40 cm před čočkou, kde se nachází jeho obraz? 
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3.6.16 Spojka s ohniskovou vzdáleností +20 cm je umístěna 10 cm vlevo od rozptylky 

s ohniskovou vzdálenosti –15 cm. Je-li předmět umístěn 40 cm nalevo od spoj-

ky, určete polohu a vlastnosti konečného obrazu vytvořeného rozptylkou. 

3.6.17 Předmět je 20 cm nalevo od čočky s ohniskovou vzdáleností +10 cm. Druhá 

čočka s ohniskovou vzdáleností +12,5 cm je 30 cm napravo od první čočky. Na-

jděte poloh a relativní velikost konečného obrazu. Je konečný obraz reálný, nebo 

virtuální? Je převrácený? 

3.6.18 Tenká skleněná dvojvypuklá čočka vytvoří obraz předmětu ve vzdálenosti 10 cm 

od čočky. Jestliže ponoříme předmět i čočku do vody bez toho, že bychom mezi 

nimi měnili vzdálenost, vytvoří se obraz ve vzdálenosti 60 cm od čočky. Jaká je 

ohnisková vzdálenost čočky ve vzduchu?  
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