
MECHANICKÉ KMITANIE A VLNENIE, AKUSTIKA 
 

1. Určte dobu kmitu a frekvenciu  a) ihly šijacieho stroja, ktorá urobí 20 stehov za sekundu,  
b) tepov srdca, ktoré vykoná 73 tepov za minútu. 
[a) T = 0,05 s;  f = 20 Hz,  b) T = 0,8 s ;  f = 1,25 Hz] 

2. Napíšte rovnicu harmonického kmitania hmotného bodu, ktorý kmitá s amplitúdou 
výchylky 1,5 cm a s periódou 0,2 s. 
[y = 1,5 sin 10.π.t (cm)] 

3. Harmonické kmitanie oscilátora je opísané rovnicou y = 8 sin 4πt cm. V ktorej polohe sa 
nachádza závažie oscilátora v čase 0 s? Určte z rovnice amplitúdu výchylky kmitavého 
pohybu. Vypočítajte periódu a frekvenciu kmitania oscilátora. 
[ym = 8 cm;  T = 0,5 s;  f = 2 Hz;  y(0) = 5,66 cm] 

4. Harmonické kmitanie oscilátora je opísané rovnicou  ( ) cmty π5,0sin4= . Za aký čas 
dosiahne okamžitá výchylka oscilátora polovičnú veľkosť amplitúdy výchylky. 
[1/3 s] 

5. Vypočítajte okamžitú výchylku a veľkosť okamžitej rýchlosti telesa, ktoré harmonicky 
kmitá s amplitúdou výchylky 12 cm a s frekvenciou 4 Hz, v čase t1= 0,02 s a t2 = 0,1 s. V 

čase t0 = 0 s prechádza oscilátor rovnovážnou polohou. 

[y = 12sin(8πt) cm;  v = 0,96cos(8πt) m.s-1] 
6. Z grafu na obrázku napíšte  a) rovnicu pre okamžitú výchylku kmitania,  b) rovnicu pre 

rýchlosť kmitania,  c) rovnicu pre zrýchlenie kmitania 

[ cmty 






 +=
32

sin33,4
ππ ] 

7. Ako sa zmení perióda harmonického pohybu, ak na pružinu namiesto medenej guľôčky 
pripevníme hliníkovú guľôčku s rovnakým priemerom (ρCu = 8930 kg.m-3; ρAl = 2700 
kg.m-3 ). 
[TAl / TCu = 0,55] 

8. V kabíne výťahu visí kyvadlo, ktorého perióda je 1s. Keď sa kabína pohybuje so stálym 
zrýchlením, kyvadlo kmitá s periódou 1,2 s. Určte veľkosť a smer zrýchlenia kabíny. 
[a = - 3 m.s-2] 

9. Perióda vlastného kmitania železničného vagóna je 1,25 s. Nárazmi na spoje koľajníc 
dostáva vagón silové impulzy, ktoré ho rozkmitajú. Pri akej rýchlosti vlaku sa vagón 
najviac rozkmitá, ak dĺžka koľajníc je 25 m. 
[72 km.h-1] 
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10. Hmotný bod koná harmonický pohyb určený rovnicou ( ) .6sin.5 cmty π= V ktorom čase je 
jeho kinetická energia trikrát väčšia ako potenciálna energia ? 
[1/36 s] 

11. Frekvenčný rozsah ľudskej reči je 200 Hz až 1,5 kHz. Určte najväčšiu a najmenšiu vlnovú 
dĺžku príslušného zvukového vlnenia pri rýchlosti 340 m.s-1. 
[1,7 m ;  0,23 m] 

12. Určte frekvenciu rovinnej vlny, ktorá do vzdialenosti rovnajúcej sa 7,5-násobku vlnovej 
dĺžky postúpi za 12 s. 
[0,625 Hz] 

13. Určte rýchlosť šírenia vlnenia v mosadznej tyči, ak pri frekvencii 2,5 kHz vzniká vlnenie s 
vlnovou dĺžkou 1,36 m. 
[3,4 km.s-1] 

14. Priečne vlnenie s vlnovou dĺžkou 5 cm sa šíri radom bodov. Zdroj vlnenia kmitá 
s amplitúdou 5 cm a frekvenciou 2 Hz. Napíšte :  a) rovnicu postupnej vlny,  b) okamžitú 
výchylku v čase 1,5 s vo vzdialenosti 8 cm od zdroja vlnenia. 
[y = 0,05 sin2π(2t-20x) m;  y = 29,3 mm] 

15. Postupné mechanické vlnenie opisuje rovnica y = 0,1 sin 2π (5t - 0,3x) m. Porovnaním 
tejto rovnice so všeobecným vyjadrením rovnice postupnej mechanickej vlny určte  
amplitúdu výchylky, vlnovú dĺžku a periódu vlnenia. Vypočítajte veľkosť rýchlosti, 
ktorou sa toto vlnenie šíri v prostredí. 
[ym = 0,1 m;  λ = 10/3 m;  T = 0,2 s;  f = 5 Hz] 

16. Pozorovateľ, ktorý stojí na okraji priepasti Macocha spustil do nej kameň a počul jeho 
náraz za 5,6 s. Určte hĺbku priepasti ak rýchlosť zvuku v danom mieste je 340 m.s-1. 
[136 m] 

17. Ak skrátime dĺžku struny (pri nezmenenej napínacej sile) o 10 cm, zmení sa jej základná 
frekvencia 1,5 krát. Určte pôvodnú dĺžku struny. 
[30 cm] 

 



 


