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Povzetek 

V magistrskem delu sem obravnavala lom svetlobe na vzvalovani gladini in profil intenzitete 

svetlobe pod njo. Osredotočila sem se predvsem na področja s povečano intenziteto svetlobe 

oziroma kavstike. Ta področja so najbolj vidna v motni valujoči vodi. Vidna postanejo zaradi 

sipanja svetlobe na majhnih delcih v vodi. Svetlobni curki se pod vodo sekajo v več goriščih, 

zato nastane mreža kavstik. Predstavila sem, zakaj se mreža kavstik pojavi, kako jo lahko 

opazujemo in kako oblika gladine, na kateri se svetloba lomi, vpliva na mrežo kavstik. 

Analizirala sem različne primere neenostavnih površin ter njihov vpliv na začetno lego kavstike 

in njen razcep. Skušala sem ugotoviti tudi obratno, in sicer ali in kako lahko iz mreže kavstik 

sklepamo na obliko gladine. 

 

Ključne besede: sinusna funkcija, lom svetlobe, podvodni žarki, kavstika, mreža kavstik, 

oblika vzvalovane gladine, intenziteta svetlobe  

  



Abstract 

The goal of this work is to describe refraction of light on ruffled water surface and the intensity  

of light profile below it. The focus is on the area with increased intensity of light, that is the 

caustic. These areas are the most visible in wavy and unclear water. They can be observed due 

to the scattering of light on small, sandy particles present in the water. Light beams are 

intersected under water surface in several focal points, and by that the caustic network is 

formed. I described why is the caustic network phenomenon, how can we observe it and how 

the shape surface, at which the light refracts, affects the caustic network. 

I analyzed various examples of complex surfaces and their impact on the starting position of 

the caustic and its splitting. I also tried to analyze the opposite, how the shape of water surface 

can be deduced from the caustic network. 

 

Key words: sinus function, light refraction, underwater rays, caustic, caustic network, shape of 

ruffled water surface, intensity of light  
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Uvod 

Med poletnimi počitnicami se čas marsikomu ustavi ob pogledu na morje. V njem lahko v 

plitvejših predelih opazimo plešoče svetlobne lise. To so svetlobni curki, ki se na meji z vodo 

lomijo in se pod gladino sekajo na različnih mestih. Tam, kjer se seka več delnih curkov, 

nastanejo območja večje intenzitete svetlobe. Nam se zaradi valujoče vodne gladine zdi, da 

svetlobne lise plešejo po morskem dnu. Tej paleti svetlobnih lis rečemo mreža kavstik (Slika 

1). 

 

Slika 1. Morsko dno z mrežo kavstik. 

Zanimivo je opazovati, kako se oblika gladine ves čas spreminja in z njo vred plapola tudi 

mreža kavstik v vodi. Svetloba se ob »premikajočih se« valovih lomi pod različnimi koti, zato 

se nam zdi, da se z valovi hkrati gibljejo tudi lise pod gladino. Mogoče je sklepati tudi obratno. 

Če vidimo v vodi premikajočo se mrežo kavstik, lahko sklepamo, da gladina ni ravna. Če želimo 

pojav analizirati, je obliko gladine mogoče opisati s periodičnimi funkcijami. 

Področja s povečano intenziteto svetlobe oziroma kavstike so najbolj vidna v motni valujoči 

vodi. Vidimo jih zaradi sipanja svetlobe na majhnih delcih v vodi. Svetlobni curki se pod vodo 

sekajo v več goriščih, zato nastane mreža kavstik. Magistrsko delo izhaja iz teoretične 

obravnave sistema kavstik in intenzitete lomljene svetlobe. V raziskavi [1] je bil predstavljen 

pojav podvodnih curkov svetlobe ter svetlobnih lis na dnu bazena. Prikazana je bila tudi 

geometrijska slika lomljenih žarkov na prehodu zrak – voda, njihova presečišča po lomu ter 

intenziteta svetlobe na določeni globini. Navidezni podvodni curek svetlobe se pojavi zato, ker 

so ozka področja, kjer se delni curki svetlobe sekajo, med seboj povezana. 

Pri raziskovanju sem naletela na analitično obravnavo odboja svetlobe na vzvalovani gladini, 

predstavljenem ob modelu oz. učnem pripomočku, ki omogoča raziskovanje povezave med 

kavstično mrežo po odboju svetlobe in njenim vzrokom, obliko vzvalovane gladine [2]. Ob 

prebiranju sem ugotovila tudi nekaj podobnosti s kavstiko loma. 

V diplomskem delu je pojav raziskan v dinamičnem sistemu, ugotovljen je nastanek podvodnih 

curkov in razložena povezava s kavstiko. Zapisane so tudi spremembe, ki nastanejo ob 

spreminjanju globine vode, amplitude in frekvence valov [3]. 

Pomembno izhodišče za magistrsko delo je diplomsko delo, ki obravnava statičen prikaz 

podvodnih curkov. V njem je v posebej izdelani posodi z dnom v obliki sinusnega vala oziroma 
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Gaussove valovne motnje simuliran nastanek podvodnih curkov. Dno posode statično 

ponazarja obliko vodne gladine [4]. Pri teh poskusih se je vsakokrat na neki globini pojavila 

dodatna kavstika. Zdi se, da je bil njen nastanek povezan z obliko površine, ki ni bila idealno 

sinusoidalna, kar je motiviralo to delo. 

V magistrskem delu sem analizirala lom na različnih oblikah vzvalovane gladine in intenziteto 

lomljene svetlobe v vodi ter obratno, iz mreže kavstik sem ugotavljala obliko vzvalovane 

gladine.   
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1 Teoretični del 

V poletnih dneh običajno opazujemo morje, v katerem na plitvejših obalnih delih lahko vidimo 

svetlobne curke v vodi. Čim bolj motna je voda, tem bolje so vidni. Če se bolj poglobimo v 

opazovanje, lahko na umetno narejenih betonskih stenah in na dnu morja opazimo svetlobne 

lise (Slika 2). Te so posledica oblike vzvalovane gladine in loma svetlobe na prehodu iz zraka 

v vodo. Podoben pojav lahko opazujemo tudi na stenah, stopnicah ali dnu bazenov (Slika 3). 

 

Slika 2. Svetlobne lise v morju. 

 

 

Slika 3. Svetlobne lise v bazenu. 
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1.1 Vpliv oblike vzvalovane gladine na svetlobo pod vodo 

Na vzvalovani vodni gladini se zaradi spreminjanja lokalne vpadne pravokotnice svetloba lomi 

pod različnimi koti. Na prehod zrak – voda pade curek svetlobe iz poljubne smeri, tam pa se ta 

svetloba lomi, delno tudi odbije. Če geometrijsko preučimo pojav, pravokotno na mesto 

vpadnega žarka narišemo vpadno pravokotnico (ta je pravokotna na vodno gladino oz. val). 

Nato opazujemo vpadni kot med vpadnim žarkom in vpadno pravokotnico, to je kot pod katerim 

svetloba pada na gladino vode, in lomni kot, ki je kot med vpadno pravokotnico in lomljenim 

žarkom pod katerim se svetloba lomi (Slika 4. Geometrija loma s koti.). Če se svetloba širi iz 

optično redkejše snovi v optično gostejšo snov, to je iz snovi z majhnim lomnim količnikom v 

snov z večjim lomnim količnikom, potem je lomni kot manjši od vpadnega ali geometrijsko 

rečeno, se svetloba lomi k vpadni pravokotnici. Za analizo loma svetlobe na vzvalovani vodni 

gladini, moramo torej na vsakem kraju poznati naklon vodne gladine proti navpičnici. Zato 

zapišemo obliko vodne gladine z matematično odvisnostjo višine gladine od kraja. 

Najenostavnejšo obliko gladine zaradi valov lahko teoretično opišemo kot sinusni oz. kosinusni 

val (Slika 5). Tega zapišemo 

𝒇(𝒙) = 𝑨 𝒄𝒐𝒔(𝒌𝒙),  

(1.1) 

kjer je 𝐴 amplituda valovanja in 𝑘 valovni vektor z valovno dolžino valovanja 𝜆, ki ga zapišemo 

𝒌 =
𝟐𝝅

𝝀
. 

(1.2) 
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Slika 4. Geometrija loma s koti. 

 

 

Slika 5. Oblika vzvalovane gladine prikazana s kosinusno funkcijo. 

 

Če želimo opazovati vpliv ene same motnje na lom svetlobe, motnjo lahko opišemo z Gaussovo 

funkcijo (Slika 6) oblike 

𝒇(𝒙) = 𝑨exp( −
𝒙𝟐

𝝈𝟐 ),  

(1.3) 

kjer je 𝐴 amplituda vala in 𝜎 njegova razpolovna širina. 
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Slika 6. Motnja na gladini z obliko vala Gaussove funkcije. 

 

Kaj pravzaprav zares vidimo v motni vodi? Opazimo področja s povečano intenziteto svetlobe 

oz. kavstike. Ta področja postanejo vidna zaradi sipanja svetlobe na majhnih, umazanih delcih 

v vodi. Svetloba se siplje in odbija na teh delcih po velikosti nekajkrat večjih od valovne dolžine 

svetlobe oziroma s premeri do nekaj µm. V področjih kavstike, to je tam, kjer je intenziteta 

svetlobe večja, je sipanje intenzivnejše in nastane vtis curkov svetlobe. 

 

1.2 Podvodni curki svetlobe in kavstika 

Svetlobni curki, s katerimi ponazorimo pot svetlobe iz zraka v vodo, na prehodu med snovema 

spremenijo smer. Zaradi vzvalovane gladine imajo pod vodo različne smeri, v nekaterih 

področjih se intenziteta svetlobe poveča, v drugih zmanjša. V področjih, kjer se sekajo, je 

intenziteta največja, tam se tudi siplje največ svetlobe. Ker so sečišča bližnjih delnih curkov 

svetlobe pod vodo zvezno porazdeljena, nastane vtis curkov svetlobe. Vidimo jih zaradi sipanja 

svetlobe na mikroskopskih delcih v vodi (delci peska ali blata), osnovni vzrok za njihov 

nastanek je oblika vzvalovane gladine in lom svetlobe. 

Za poenostavljeno razlago si lahko predstavljamo, da je del vzvalovane gladine podoben leči. 

Ukrivljenost gladine določa gorišče take leče in se od točke do točke na gladini spreminja. Zato 

nastane niz med seboj povezanih gorišč, ki jih vidimo kot kavstiko. Zaradi oblike vzvalovane 

gladine se svetlobni curki ne sekajo v enem gorišču. Pod vodo se sekajo v več goriščih in 

ovojnica teh gorišč je kavstika. Kavstika je povezava sečišč svetlobnih curkov, ki se odbijejo 

ali lomijo na neravni (ukrivljeni) površini telesa. Mreža kavstik je oblika več kavstik skupaj in 

jo lahko opazimo na podlagi oziroma kot povezane svetlobne lise na dnu bazena (Slika 7). 

 

1.0 0.5 0.5 1.0

1.5

1.0

0.5



7 
 

 

Slika 7. Kavstike, ki jih povzroči površina vode. 

 

Kavstika nastane tam, kjer se sekajo bližnji curki svetlobe. Poskusimo zapisati enačbo kavstike 

oz. z matematičnim opisom položaj bolj osvetljenega področja. Ker se svetloba širi naravnost, 

lahko posamezne curke opišemo z linearno funkcijo 

𝒚𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž. = 𝒌𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.(𝒙) ∙ 𝒙𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž. + 𝒏𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.,  

(1.4) 

kjer sta 𝑥𝑠𝑣𝑒𝑡𝑙.ž. in 𝑦𝑠𝑣𝑒𝑡𝑙.ž. točki na vzvalovani gladini, kjer curek pade na površino vode in se 

lomi. Naklon premice, ki opisuje svetlobni curek pod vodo, zapišemo z enačbo 

𝒌𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.(𝒙) = 𝐭𝐚𝐧 𝝋𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž. = 𝐭𝐚𝐧 (
𝝅

𝟐
− 𝜷𝟎(𝒙)),  

(1.5) 

kjer je 𝜑𝑠𝑣𝑒𝑡𝑙.ž. smer svetlobnega curka pod vodo merjen glede na vodoravnico, 𝛽0(𝑥) pa kot 

med smerjo svetlobnega curka pod vodo in navpičnico (glej Slika 4. Geometrija loma s koti.). 

Iz Slika 4. Geometrija loma s koti. vidimo, da je vsota obeh kotov (𝜑𝑠𝑣𝑒𝑡𝑙.ž. + 𝛽0(𝑥)) enaka 90°. 

Začetna vrednost premice 𝑛𝑠𝑣𝑒𝑡𝑙.ž.(𝑥), ki svetlobni žarek opisuje oz. y koordinata točk, ki jih 

sekajo podvodni curki svetlobe, je 

𝒏𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.(𝒙) = 𝒇(𝒙) − 𝒌𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.(𝒙) ∙ 𝒙.  

(1.6) 

 

Kavstika nastane tam, kjer se sekata sosednja curka svetlobe. Na Slika 4. Geometrija loma s 

koti.vidimo, da sta nad vodno gladino vzporedna, zaradi loma svetlobe pa se pod gladino sekata. 

Če enačimo premici, ki opisujeta svetlobna curka pod vodo, dobimo presečišče, v katerem se 

sekajo bližnji curki svetlobe. Presečišču lahko zato rečemo kar gorišče, ki pa je odvisno od 
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ukrivljenosti gladine na mestu, na katerega je svetloba padala. Kavstika je ovojnica sekajočih 

sosednjih curkov oz. gorišč. Koordinati gorišča v odvisnosti od mesta na gladini lahko najdemo 

iz zvez 

𝒙𝒌𝒂𝒗𝒔𝒕𝒊𝒌𝒂 =

𝒅𝒏𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.(𝒙)
𝒅𝒙

𝒅𝒌𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.(𝒙)
𝒅𝒙

  

(1.7) 

𝒚𝒌𝒂𝒗𝒔𝒕𝒊𝒌𝒂 = 𝒌𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.(𝒙) ∙ 𝒙𝟎 + 𝒏𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.(𝒙), 

(1.8) 

obe dani v parametrični obliki, kjer je parameter mesto na gladini, kamor pada svetloba, opisano 

s koordinato x, ta pa določa tudi višino, naklon in ukrivljenost gladine na tistem mestu (1.1) ali 

(1.3). 

 

1.3 Lom svetlobe in nastanek kavstike 

Lom svetlobe je povezan s spremembo smeri svetlobe zaradi spremembe hitrosti svetlobe. 

Hitrost svetlobe se spremeni pri prehodu iz optično redkejše snovi v optično gostejšo snov ali 

obratno. Izražamo jo z lomnim količnikom snovi 𝑛, ki je količnik med hitrostjo svetlobe v 

vakuumu 𝑐  in hitrostjo svetlobe v snovi 𝑐𝑠 

𝒏 =
𝒄

𝒄𝒔
.  

(1.9) 

Snov z večjim lomnim količnikom je optično gostejša. Lomni količnik za zrak je približno 1 

(pri normalnih pogojih znaša 1,000294 – odvisno od gostote zraka), za vodo pa 1,33. 
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Slika 8. Lom svetlobe na prehodu iz zraka v vodo. 

 

Iz geometrijske skice (Slika 8. Lom svetlobe na prehodu iz zraka v vodo.Slika 8) vidimo, da 

vpadni žarek pri prehodu iz zraka v vodo spremeni smer. Vpadni kot α je večji od lomnega kota 

β, kar lahko povežemo z lomnima količnikoma teh dveh snovi v lomni zakon 

𝒔𝒊𝒏𝜶

𝒔𝒊𝒏𝜷
=

𝒏𝒗

𝒏𝒛
.   

(1.10) 

Intenziteta svetlobe na nekem položaju pod vodno gladino se zvezno spreminja tako v 

odvisnosti od globine kot tudi od kraja pod vzvalovano vodno gladino. 

Intenziteto svetlobe v vodi lahko modeliramo s številom delnih curkov, ki padejo na določen 

del vodne gladine (po prehodu gladine). Če poznamo smer svetlobnega curka pred lomom in 

ga opišemo s »presekom« (𝑑𝑥) in po lomu, ko ga opišemo s presekom (𝑑𝑥𝑠𝑣𝑒𝑡𝑙.ž.), potem lahko 

določimo število »modelskih« žarkov svetlobe, ki se lomijo na določenem delu gladine. 

Intenziteta svetlobe je večja, če določeno število delnih curkov pade na manjši obravnavani 

presek, in manjša, če enako število delnih curkov pade na večji obravnavani presek. Če bi 

poznali intenziteto svetlobe nad gladino, bi jo lahko izračunali tudi pod vodo: 
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𝒅𝒙

𝒅𝒙𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.
= |

𝒌𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.(𝒙)𝟐

𝒅𝒏𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.(𝒙)
𝒅𝒙 ∙ 𝒌𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž. +

𝒅𝒌𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.

𝒅𝒙 ∙ (𝒉 − 𝒏𝒔𝒗𝒆𝒕𝒍.ž.(𝒙))
| ,  

(1.11) 

kjer je ℎ globina vode. 

Lego začetka kavstike v točki 𝑓 pa je mogoče določiti tudi enostavneje. Če aproksimiramo vrh 

vala z zbiralno pollečo z radijem 𝑅, potem gorišče določa enačba 

𝒇 =
𝒏

𝒏−𝟏
𝑹,  

(1.12) 

kjer je 𝑛 lomni količnik vode, 𝑅 pa krivinski radij trenutne oblike vodne gladine v točki 𝑥, ki 

jo izračunamo 

𝑹 =
(𝟏 + (

𝒅𝒇(𝒙)
𝒅𝒙 )𝟐)

𝟑
𝟐

𝒅𝟐𝒇(𝒙)
𝒅𝒙𝟐

. 

(1.13) 

𝑓(𝑥) je funkcija, ki opisuje obliko vodne gladine. S pollečo mislimo lečo, ki nima meje sredstva 

na drugi strani ukrivljene površine, temveč se sredstvo nadaljuje. 

Začetna lega kavstike je vrh, ki se nato razcepi v dve smeri, odvisno od valovne dolžine in 

amplitude vala, s katerim opisujemo vzvalovanost vodne gladine. Pri poljubnem vpadnem kotu 

svetlobe se vedno jasno ne vidita obe smeri razcepa. 

Na tem delu vpeljimo še pojem konveksnosti. Če na obliko gladine gledamo iz zraka (v vodo), 

potem najprej vidimo maksimume, ki so za pogled s smeri zraka konveksni. Pri opazovanju 

različnih oblik gladin bomo lahko gledali pod vsako konkavno površino in se vprašali, v kateri 

smeri glede na konkavnost/konveksnost so nagnjene tudi kavstike. 

V teoretičnem delu so predstavljene osnove, potrebne za analizo kavstik in svetlobnih profilov. 

Podanih je nekaj osnovnih enačb in grafov, ki prikazujejo geometrijske ponazoritve pojavov in 

zakonitosti. V naslednjem poglavju sledi najprej obravnava enostavne oblike gladine 

modelirane s sinusno krivuljo, nato obravnava različnih neenostavnih površin in v odvisnosti 

od teh analiza kavstik in svetlobnih profilov.  
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2 Analiza kavstik pri neenostavnih površinah 

V tem poglavju bodo predstavljene različne oblike gladin, od preprostih do bolj zapletenih. 

Analizirani bodo primeri s teoretično predpostavljeno obliko gladine, ki omogočajo ponazoritev 

kavstik pri gladinah vseh oblik. Skozi različne površine je pojav zanimivo opazovati. Najprej 

za opis oblike gladine izberemo preprost sinus, nato pa površino postopoma spreminjamo ter 

opisujemo različne periodične oblike vzvalovane gladine tako, da dodajamo več sinusnih 

komponent.  

Do sedaj sta bila natančneje analizirana dva enostavna primera oblik vzvalovane gladine, 

sinusni val in motnja opisana z Gaussovo funkcijo. Kako pa analizirati bolj kompleksne oblike 

gladin? Omejila se bom na gladine, ki so še vedno periodične in jih je mogoče opisati kot vsoto 

različnih večkratnikov valovnih vektorjev enostavnih sinusnih valov [1]. Za proučevanje 

kavstik sem si izbrala različne oblike vzvalovane gladine opisane z vsoto trigonometričnih 

funkcij. Mogoče jih je zapisati kot vsoto nekaj členov Fourierjeve vrste. Raziskovanje sem 

začela z osnovno, enostavno sinusno funkcijo 

𝒇(𝒙) = 𝐀 ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝒌𝒙.  

(2.1) 

Za analizo sem uporabila program Mathematica. Najprej sem ugotavljala vpliv amplitude 

enostavnega sinusnega vala. Zanimalo me je, kako sprememba amplitude vpliva na začetno 

lego kavstike in njeno obliko. 

Pod vzvalovano gladino modelirano z enostavno sinusno funkcijo (temno modra krivulja) 

nastane kavstika (svetlo modre točke - presečišča, ki so v manjših globinah tako blizu skupaj, 

da so vidna kot črte). Slika 9 je narisana s programom Mathematica z uporabo vgrajenih ukazov. 

Tudi slike v nadaljevanju so narisane z istim programom. Med raziskovanjem vpliva višjih 

harmonskih frekvenc sem izbrala nekatere parametre in jih nisem spreminjala. To so perioda, 

ter amplituda enega in drugega sinusa. Kavstika valov na grafu predstavlja presečišča 

svetlobnih žarkov, zato jo program nariše s pikami oz. točkami. Svetlobni profil je prikaz jakosti 

svetlobe na določeni globini, v praksi se ga opazuje večinoma v plitvi vodi, saj se svetloba v 

vodi hitro razprši in globlje kavstike niso več dobro vidne. Rjava vodoravna črta predstavlja 

globino opazovanja svetlobnega profila. Običajno je na slikah predstavljen svetlobni profil na 

globini 0,2 m pod ravno (nevzvalovano) gladino. Enote za intenziteto svetlobe niso realne, 

ampak je predstavljen le numerični faktor, ki pove, kakšen je svetlobni tok glede na zunanjega. 
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Slika 9. Nastanek kavstik pod valovi enostavne sinusne funkcije. 

Pri enostavni sinusni gladini (Slika 9. Nastanek kavstik pod valovi enostavne sinusne funkcije.) 

opazimo, da se kavstika na določeni globini začne (malo pod 0,2 m) v eni točki, nato pa se 

simetrično razširja v dve smeri. Natančno lego začetka kavstike R izračunamo po enačbi (1.12), 

kjer pa ukrivljenost površine izračunamo iz (1.13) 

𝑅 =
(1+(

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
)2)

3
2

𝑑2𝑓(𝑥)

𝑑𝑥2

= −(1 + Cos[𝑥]2)1.5Csc[𝑥], 

(2.2) 

kar je prikazano na Slika 10. Na vodoravni osi je prikazana enostavna sinusna funkcija, ki 

ponazarja gladino, na navpični osi pa krivinski radij R(x) v odvisnosti od položaja 𝑥 na ravni 

gladini. Pod vsakim valom, ki je izbočen nad mirujočo gladino, ima radij negativen predznak, 

kar pomeni, da se nahaja pod vodno gladino. Za našo obravnavo je ta bolj pomemben. Pozitivni 

radiji se pojavijo nad predeli valov vbočenimi pod vodno gladino in določajo začetke kavstik 

pri odboju svetlobnih curkov [2], česar pa to delo ne obravnava. 
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Slika 10. Krivinski radij oblike vodne gladine enostavne funkcije sin(x). 

 

 

Slika 11. Svetlobni profil na globini 0,2 m. 

Svetlobni profil na globini 0,2 m (Slika 11) ima na krivulji spodaj ravno črto, torej je na teh 

delih svetloba bolj ali manj enakomerno razpršena. Kavstika, za katero velja, da se lokalna 

intenziteta svetlobe močno poveča, se na tej globini še ne pojavi. Na mestih, kjer so maksimumi 

krivulje, je intenziteta svetlobe največja. Če graf primerjamo z osnovnim (Slika 9), vidimo, da 

se pod vsakim valom oziroma njihovim vrhom pojavi povečanje intenzitete svetlobe. V 

nekoliko večji globini se na tem mestu pojavi kavstika. Ker je intenziteta svetlobe (teoretično) 

v kavstiki neskončna, jo v grafu prepoznamo kot izrazito naraščanje intenzitete preko meja 

grafične predstavitve. Intenziteta svetlobe je tam, kjer ima funkcija začetek kavstike, največja 

(lahko pogledamo pri 𝑥 = 0.15). Kavstika se z globino cepi in oddaljuje, kar lahko dobro 

vidimo v bazenu (Slika 7). 

V nadaljevanju opazimo, da se z večanjem globine spreminja profil svetlobe. Iz grafov spodaj 

razberemo, da ima graf profila svetlobe krivuljo vse bolj zgoščeno, to pomeni, čim globlje 

gledaš, tem manj natančno vidiš kavstike.    
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5

5
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Slika 12. Barvno označene globine funkcije sin(x), kjer opazujemo profil svetlobe. 

 

 

Slika 13. Svetlobni profil na globini 0,3 m. 
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Slika 14. Svetlobni profili na globinah 0,4 m, 0,5 m in 0,8 m. 

Zgornji grafi (Slika 12, Slika 13, Slika 14) so vsi risani v enakem merilu. Če med seboj 

primerjamo profile svetlobe na štirih različnih globinah, lahko opazimo, da je na globini 0,3 m 

še dobro viden profil, na 0,4 m pa je  intenziteta svetlobe že manjša, saj že opazujemo področje 

pod vrhom kavstike (razcep v dve območji osvetljenosti). Intenziteta svetlobe v tej globini že 

nima več vrha, ampak se cepi v dve krivulji. Pri globini 2 m (Slika 15) so vse kavstike že zelo 
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blizu skupaj, iz česar lahko sklepamo, da intenzitete svetlobe že skorajda ne ločimo več (kje so 

močnejša in kje šibkejša področja). 

 

 

 

Slika 15. Svetlobni profili na globinah 1 m, 1,5 m in 2 m. 
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2.1 Vodne gladine opisane s sestavljenimi sinusnimi funkcijami 

Običajno valov ne moremo opisati z enostavno sinusno funkcijo, temveč je oblika gladine 

mnogo bolj razgibana. Nemalokrat je v realnem življenju vzvalovana gladina nepravilne oblike, 

tako da je ta raziskava približek tistega, kar se v naravi zares pojavi. S tem namenom so na 

naslednjih straneh preučevane tudi kompleksnejše oblike gladin. 

Privzemimo, da je oblika vodne gladine opisana s funkcijo 

𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 2𝑘𝑥. 

Vodna gladina oblike 𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 2𝑘𝑥 (Slika 16) ima tudi vrh oz. začetno lego 

kavstike pod maksimumi valov. Ker so nekateri deli površine asimetrični - nagnjeni v eno smer, 

se tudi kavstika pod njimi ne razcepi simetrično, ampak je nagnjena v nasprotno smer. Območja 

večje osvetljenosti pod vodo so najbolj izrazita tam, kjer je ukrivljenost površine največja. 

Pri bolj kompleksnih oblikah vzvalovanih gladin so tudi začetne lege kavstik na različnih 

mestih, odvisno od oblike gladine. Vpliv takih kompleksnosti ugotavljamo na poenostavljenem 

primeru opisa vzvalovane gladine z dvema sinusnima komponentama, podobno kot prej, le z 

različnima amplitudama komponent. Amplitudi sta označeni z 𝐴 in 𝐵. Najprej sta 𝐴 in 𝐵 

(amplitudi) enaki, torej je njuno razmerje 𝐴/𝐵 = 1 (𝐴 = 𝐵 = 0,08). Razmerje amplitud A in 

B še bolj razgiba izbrane funkcije. Čim večje je razmerje amplitud, tem bolj se del vodne gladine 

dvigne in tem bolj se del vodne gladine »uravna« z vodoravno osjo. Če razmerje amplitud 

manjšamo pod 1, se krivulja ne spreminja tako očitno, zato je obravnavanih več krivulj z večjim 

razmerjem od 1. 

 

2.2 Pojav nove kavstike 

Ker je začetek kavstike odvisen od ukrivljenosti površine oz. radija pritisnjenega kroga, 

drugačna oblika vodne gladine lahko povzroči nastanek nove kavstike. V naslednjih primerih 

iščemo kriterij, po katerem bi lahko ugotovili, kdaj se pojavi dodatna kavstika. V analizi bomo 

spreminjali razmerje amplitud obeh sinusnih komponent, in opazovali svetlobni profil na 

različnih globinah. 
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Slika 16. a) Sestavljena oblika gladine 𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 2𝑘𝑥. 

b) Svetlobni profil na globini ℎ = 0,2 m. 
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Slika 17. Svetlobni profili na globinah 0,4 m, 1 m in 1,5 m. 

Na grafu svetlobnega profila na globini 0,2 m vidimo dve kavstiki (Slika 16 b) v dveh periodah, 

kolikor smo jih narisali, dve pa se pojavita kasneje pri globini 0,4 m (Slika 17). Na teh dveh 

mestih lahko potrdimo največjo intenziteto svetlobe, saj se krivulja na območju grafa še ne 
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sklene v vrh. Na globini 0,4 m se pojavita še dve kavstiki, pri katerih je intenziteta večja v 

primerjavi s prejšnjima dvema, saj je na tej globini njun vrh, prejšnji dve pa se že razpršujeta. 

Čim globlje opazujemo, tem bolj se na krivulji oži prostor. Teoretično bi dobili več kavstik, a 

se moč svetlobe komaj še zazna. 

Sedaj spremenimo amplitudi 𝐴 in 𝐵, eno povečamo, drugo zmanjšamo (𝐴 = 0.1, 𝐵 = 0.05), 

torej je razmerje 𝐴/𝐵 = 2 (Slika 18). Svetlobni profil gledamo na dveh globinah, in sicer ℎ =

0,4 m in ℎ = 1 m (Slika 19). Pri teh vrednostih se »druga« kavstika pojavi globlje kot v 

prejšnjem primeru in bolj zamaknjeno v levo, kar lahko iz oblike gladine tudi pričakujemo. 

Gladina je v vsaki periodi enkrat povsem sploščena. Pod tem delom se kavstika pojavi globlje. 

Kjer je krivulja ukrivljena navzgor (»hrib«), lahko vidimo kavstiko. Opazimo lahko, da velja, 

čim manjša je ukrivljenost gladine, tem globlje se pojavi kavstika.  
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Slika 18. Sestavljena funkcija z razmerjem amplitud A/B =  2 in svetlobnim profilom na 

globini 0,4 m. 
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Slika 19. Svetlobni profil pri razmerju A/B = 2 za globino h = 1 m. 

Pri svetlobnem profilu na globini 1 m lahko vidimo, kako širok je prostor med dvema 

parabolama, pri točkah −0,4 in +0,6, saj se tam pojavi »druga« kavstika.  

Zamenjajmo še vrednosti 𝐴 in 𝐵, 𝐴 = 0, 05  in 𝐵 = 0, 1, torej 𝐴/𝐵 = 1/2.  Prva kavstika se 

pojavi že na globini 0,1 m, druga pa na 0,2 m (Slika 20). Svetlobni profil opazujemo pri 

globinah 0,2 m in 0,5 m. Na prvi globini je vrh druge kavstike, kar pove tudi graf profila, saj 

je na teh mestih intenziteta svetlobe zelo močna. Prav tako lahko opazimo neravno dno krivulje 

svetlobnega profila, kar je posledica presečišč kavstik. Pri drugi globini se to že spremeni v lep 

U profil in teh kavstik ne opazimo več tako intenzivno. 
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Slika 20. Sestavljena funkcija z razmerjem A/B = ½ in svetlobni profil na globinah 0,2 m in 

0,5 m. 

Za naslednji vrednosti amplitud izberemo 𝐴 = 0, 11 in 𝐵 = 0, 03, razmerje pri njih je  
𝐴

𝐵
= 3,7. 

Najprej gledamo svetlobni profil na globini 0,4 m (Slika 21).  
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Slika 21. Sestavljena funkcija z razmerjem 3,7 in svetlobni profil na globini 0,4 m. 
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Slika 22. Svetlobni profil pri razmerju A/B = 3,7 za globini 1,5 m in 2,3 m. 

Kavstika se pojavi na globini 0,4 m, nato pa že precej globlje opazimo še dve kavstiki. Ker je 

oblika vzvalovane gladine na padajočem delu skoraj ravna oziroma je njen krivinski radij zelo 

velik, se svetloba lomi pod približno enakimi koti, zato je kavstika tako globoko (curki svetlobe 

se globlje sekajo). Na globini 1,5 m lahko pri razdalji −0,4 in +0,6 od izhodišča opazimo, da 

je intenziteta svetlobe večja, ne gre pa še proti neskončnosti, medtem ko je pri globini 2,3 m, 

ko se druga kavstika pojavi, že bolj strma, usmerjena proti neskončnosti (Slika 22). 

 

Novi vrednosti sestavljene funkcije naj bosta sedaj 𝐴 = 0,11 in 𝐵 = 0,025, razmerje torej še 

večje, 𝐴/𝐵 = 4,4 (Slika 23). Pričakujemo, da se bo vrh druge kavstike pojavil še globlje kot 

pri prejšnjem razmerju. 
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Slika 23. Sestavljena funkcija z razmerjem 4,4 in svetlobni profil na globini 0,5 m. 

Če razmerje amplitud 𝐴 in 𝐵 povečujemo, lahko opazimo, da se kavstike pojavljajo na vedno 

večji globini, druge kavstike pa še mnogo globlje kot prve. Pri vse večjih razmerjih komaj še 

opazimo razliko v obliki gladine – padajoči del oblike vzvalovane gladine je vedno bolj 

poravnan. Prva kavstika se pri razmerju amplitud 𝐴/𝐵 = 4,4 pojavi na približno 0,5 m globine, 
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naslednja pa pri 3,6 m. Za vsako naslednje večje razmerje pričakujemo torej globlje pojav 

dodatnih kavstik. Preverimo to še pri razmerju 𝐴/𝐵 = 5 (Slika 24 in Slika 25). 

 

Slika 24. Sestavljena funkcija z razmerjem A/B = 5. 
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Slika 25. Svetlobni profil pri razmerju A/B = 5 za globino 0,5 m. 

V naslednjem primeru vrednosti amplitud spet nekoliko spremenimo, da dobimo še večje 

razmerje, 𝐴 = 0,11 in 𝐵 = 0,022. Prva kavstika se pojavi na minimalno večji globini kot pri 

prejšnjem razmerju, medtem ko drugo opazimo šele na približno 5,4 m globine. Za primer prve 

neenostavne oblike funkcije torej lahko zaključimo, da večje kot je razmerje amplitud 𝐴/𝐵, 

globlje se pojavi druga kavstika. 

Poglejmo obravnavo še bolj kompleksnih gladin s še večjim razmerjem amplitud in opazujmo 

zopet, kje se pojavljajo dodatne kavstike. Sklepamo lahko, čim večje bo razmerje amplitud, tem 

globlje se bo vsaka naslednja kavstika pojavila. 

Naslednja oblika vodne gladine je definirana s funkcijo (Slika 26. Kavstike pod valovi oblike 

seštevka sinusnih krivulj) 

𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 3𝑘𝑥. 
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Slika 26. Kavstike pod valovi oblike seštevka sinusnih krivulj 

𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 3𝑘𝑥. 

Ko opazujemo kavstike te oblike površine vidimo, da pod vsakim maksimumom funkcije 

nastaneta dve kavstiki, ki se potem naprej razcepita v dve smeri. Natančneje, kavstiki nastaneta 

tam, kjer leži radij najmanjšega pritisnjenega kroga. Ker sta za ta profil površine dva različna, 

sta tudi kavstiki dve (Slika 26). Najprej sta amplitudi 𝐴 in 𝐵 enaki (𝐴 = 𝐵 = 0,08), torej je 

njuno razmerje 𝐴/𝐵 = 1. Poglejmo si še, kakšen je svetlobni profil na posameznih globinah. 
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Slika 27. Svetlobni profil pri razmerju A/B = 1 za globino 0,1 m in 0,4 m. 

Zopet lahko vidimo, da ima vsak val pod seboj svojo kavstiko (Slika 27). Na globini 0,1 m je 

pri razdaljah −0,25 m in 0,75 m od izhodišča ravno vrh kavstike, kar pomeni, da je osvetljenost 

tam največja. Če pogledamo graf svetlobnega profila, lahko to potrdimo z največjim razmahom 

v smeri naraščanja intenzitete svetlobe proti neskončnosti. Na globini 0,4 m se ta razmah že 

zoži oz. se vmes vrine še ena parabola. Svetloba se potem globlje vse bolj razprši. Na določene 

točke še pride svetlobni curek, vendar ima vedno slabšo moč. 

 

Razmerje amplitud sedaj spreminjamo in spet opazujemo kje se pojavlja druga kavstika. 

Vzamemo vrednosti 𝐴 = 0,1 in 𝐵 = 0,05, torej razmerje je 𝐴/𝐵 = 2 (Slika 28). 
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Slika 28. Sestavljena funkcija 𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 3𝑘𝑥 s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 2. 
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Slika 29. Svetlobni profil na dveh različnih globinah, 0,1 m in 0,4 m za sestavljeno funkcijo z 

razmerjem amplitud A/B = 2. 

Na delih, kjer je funkcija negativna, opazimo pri profilu globine 0,1 m še vpliv krivulje same. 

Vidi se, na katerih mestih bo nastalo območje z močnejšo intenziteto svetlobe (na štirih mestih). 

Na globini približno 0,4 m nastaneta dve novi kavstiki (Slika 29). Pri grafu svetlobnega profila 

razberemo mesti, kjer nastaneta, to je na razdalji 0,75 in −0,25 od izhodišča se pojavi širši pas, 

ki pove, da je na tem mestu jakost svetlobe velika (neskončna). 

Preverimo še, kako je s kavstikami pri manjšem razmerju amplitud; vzamemo 𝐴 = 0,05, 𝐵 =

0,1, 𝐴/𝐵 = 1/2. Glede na prejšnji dve krivulji ima ta mnogo manj izrazite maksimume glede 

na višino gladine – vsi so skoraj enaki (Slika 30). Zato so tudi kavstike nastale na globini, ki je 

tik pod gladino, druge kavstike pa le malo nižje. Svetlobni profil na globini 0,15 m (Slika 31) 

že vsebuje pojav vseh kavstik. Parabole niso zaokrožene, temveč so na vmesnih mestih, kjer 

pride vpliv ene kavstike in druge kavstike na dveh različnih globinah, valovite. Na globini 0,4 m 

(Slika 32) so te parabole že bolj zaokrožene, vendar ne še povsem. 
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Slika 30. Sestavljena funkcija 𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 3𝑘𝑥 s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 1/2. 

 

 

Slika 311. Svetlobni profil za Slika 30 na globini 0,15 m. 
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Slika 32. Svetlobni profil za Slika 30 na globini 0,4 m. 

 

 

Slika 33. Sestavljena funkcija 𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 3𝑘𝑥 s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 3,7. 

Večje razlike med pojavom kavstike opazimo, če je razmerje med amplitudama večje (Slika 

33). Zato vzamemo novi amplitudi 𝐴 = 0,11, 𝐵 = 0,03, razmerje pa s tem spremenimo na 

𝐴/𝐵 = 3,7. Oblika gladine je v tem primeru takšna, da vsebuje dva maksimuma na majhni 

razdalji in enega na malo večji ter za 0,2 m nižje. Kavstike so nesimetrične glede na navpičnico; 

nagnjene so toliko, kolikor je zamaknjen maksimum. Svetlobni profil (Slika 34) na globini 

0,3 m kaže, kako močna je svetlobna jakost, saj vsebuje široke pasove, ki ponazarjajo, da je le 

ta velika (gre proti neskončnosti). Na globini 0,7 m je velika jakost opazna pri kavstikah, ki 
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tam nastanejo na novo (druge kavstike). Pri 1 m pod vodno gladino pa se tudi ta del zoži in 

svetlobni profil ponazarja, da je osvetljenih mest vedno manj in so vedno bolj šibka. 

 

 

 

 

Slika 34. Svetlobni profil za Slika 33 na globinah 0,3 m, 0,7 m in 1 m. 
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Z grafa svetlobnega profila razberemo, da pade pod gladino najmanj svetlobe tam, kjer je 

gladina ravna. Na tistih predelih se večji del svetlobe odbija od površine, kar pa nismo 

natančneje opazovali. Vrhovi svetlobnega profila se nahajajo plitvejše pod območji 

ukrivljenosti vbočene gladine (tam, kjer so minimumi funkcije). 

Razmerje amplitud še povečamo - na 𝐴 = 0,11, 𝐵 = 0,025, 𝐴/𝐵 = 4,4 (Slika 35). Prvi dve 

kavstiki se pojavita na globini 0,3 m (Slika 36), druga pa približno na globini 1 m (Slika 37). 

Svetlobni profil na prvi globini že s svojo obliko »vdrte« parabole nakazuje na pojav druge 

kavstike. Jakost svetlobe je že na tem predelu globine večja. Na drugi globini se vpliv kavstike 

na prvi globini že zmanjša, saj se širine med parabolami enakomerno zmanjšujejo. 

 

 

Slika 35. Sestavljena funkcija 𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 3𝑘𝑥 s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 4,4. 
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Slika 36. Svetlobni profil za Slika 35 na globini 0,3 m. 

 

 

Slika 37. Svetlobni profil za Slika 35 na globini 1 m. 

 

Poglejmo si še večje razmerje amplitud za enako sestavljeno funkcijo, 𝐴/𝐵 = 5 (Slika 38). 

Kavstike se pojavijo še nižje. Torej lahko že sklepamo, čim večje je razmerje amplitud 

sestavljene funkcije, tem bolj zglajena je oblika gladine in tem globlje se pojavijo kavstike. 

Z grafa svetlobnega profila (Slika 39) razberemo, da je na globini 0,35 m največja svetlobna 

jakost tam, kjer je vrh kavstike. Prav tako pa se na razdalji 0,25 m levo in 0,75 m desno od 

izhodišča pri svetlobnem profilu na paraboli že naredi vdrtina, ki nakazuje svetlo področje 

globlje zaradi druge kavstike. Na globini 0,9 m opazimo presek dveh kavstik, prav tako nas na 
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to opozori svetlobni profil, saj se na presečišču spremenijo velikosti parabol. Graf svetlobnega 

profila nakazuje na globini 1,4 m največjo jakost tam, kjer se je pojavila druga kavstika. 

 

 

Slika 38. Sestavljena funkcija f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 3kx s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 5. 
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Slika 39. Svetlobni profil za Slika 38 na globinah 0,35 m, 0,9 m in 1,4 m. 

Poskusimo sedaj še z večjim razmerjem, 𝐴/𝐵 = 8,5 (Slika 40). Z grafom poskusimo ugotoviti, 

kako globoko se bo druga kavstika sploh še pojavljala. Oblika gladine je vedno bolj gladka, 

minimumi in maksimumi so vedno manj opazni. Prva kavstika se pojavi na globini nižji od 

1 m, druga pa že zelo globoko, pri globini nekaj manj kot 15 m. Na svetlobnem profilu se pri 

nižjih globinah druge kavstike ne zazna, na globini 15 m pa je jakost svetlobe zelo majhna. 
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Slika 40. Sestavljena funkcija 𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛 3𝑘𝑥 s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 8,5. 
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Nova izbrana oblika vodne gladine, ki je za liho frekvenco višja od prejšnje je 

𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 5𝑘𝑥. 

 

Slika 41. Kavstike pod vodno gladino oblike 𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 5𝑘𝑥 z razmerjem 

amplitud A/B = 1. 

S tega grafa (Slika 41) vidimo, kako so začetne lege kavstik točno pod vsakim maksimumom. 

Razcepijo se v smeri, ki je enaka naklonu dela oblike vodne gladine pod katero se kavstika 

nahaja. Na tem mestu lahko sklepamo na vpliv amplitude seštevkov sinusov višjih lihih 

(2𝑁 −  1) harmonskih frekvenc. Nastalih kavstik je toliko, kolikor je maksimumov v eni 

periodi ali število valov v eni periodi. 

Oblika gladine je močno razgibana; na kratki razdalji je tudi po več ekstremov. Če pogledamo 

svetlobni profil na globini 0,1 m (Slika 42), nam najprej pade v oči malo širši pas pri razdaljah 

od izhodišča  − 0,25 m in 0,75 m, kjer je svetlobni profil še maksimalne jakosti, saj je tam val 

še nad gladino. Na globini 0,2 m pa vidimo, da so kavstike že vse »razpršene«, globlje se le še 

po večkrat sekajo. Jakost svetlobe je na celi globini skoraj enaka, opazen je večji vpliv kavstik, 

ki so nastale najgloblje – parabola na tistih delih ni lepo zaokrožena. 
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Slika 42. Svetlobni profil za Slika 41 na globinah 0,1 m in 0,2 m. 

Povečamo razmerje amplitud na 𝐴/𝐵 = 2 (Slika 43). Podobno kot v prejšnjem primeru so vsi 

vrhovi kavstik že nad globino 0,2 m. Ekstremi so bolj nagnjeni, temu ustrezno se tudi vrh 

kavstike razcepi pod nekim majhnim kotom. Tudi tu so vse kavstike nad globino 0,2 m in grafa 

svetlobnega profila jasno kažeta na to s svojo obliko na spodnjem robu – zaokroževanja 

parabole na tem delu še ni opaziti. 
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Slika 43. Sestavljena funkcija 𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 5𝑘𝑥 s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 2. 

 

Slika 44. Svetlobni profil za Slika 43 na globini 0,1 m. 
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Slika 45. Svetlobni profil za Slika 43 na globini 0,2 m. 

Sedaj razmerje amplitud zmanjšamo na 𝐴/𝐵 = 1/2 (Slika 46).  

 

 

Slika 46. Sestavljena funkcija f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 5kx s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 1/2. 
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Slika 47. Svetlobni profil za Slika 46 na globinah 0,01 m in 0,1 m. 

Krivulja je kar podobna sinusni funkciji, le njena perioda je bolj razgibana. Svetloba se lomi 

pod velikimi koti, zato so vrhovi kavstik tik pod maksimumi krivulje same. Če pogledamo 

profila svetlobe (Slika 47) tik pod gladino in 0,1 m pod gladino, vidimo da pri minimumih 

svetloba še sploh ni pod gladino, temveč nad. To pa pomeni, da se svetloba še ni lomila in težko 

zaključimo kaj o vplivu loma svetlobe in zbiranja svetlobe v goriščih pod gladino.  

Sedaj razmerje amplitud povečujemo; najprej naj bosta vrednosti 𝐴 = 0,11 in 𝐵 = 0,03, torej 

razmerje 𝐴/𝐵 = 3,7 (Slika 48). Oblika vzvalovane gladine spominja na sinusno krivuljo z 

vmesnimi manjšimi valovi. Kavstike se pojavijo pod vsakim maksimumom gladine. Dodatnih 

kavstik ni opaziti (vsaj do 25 m ne, do kamor se je opazovalo). Svetlobna profila sta zanimiva 

že (samo) pri zelo nizkih globinah; pri 0,01 m se opazi, da na tem preseku gladine v eni periodi 

šele enkrat sekamo vrh kavstike, prav tako je drugod še nivo gladine nižji (Slika 49). Na globini 
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0,22 m (Slika 50) opazimo največjo jakost svetlobe tam, kjer sta vrhova kavstike nižjih 

maksimumov. Na teh mestih je razmik med eno in drugo parabolo širši v primerjavi z ostalimi.  

 

Slika 48. Sestavljena funkcija f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 5kx s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 3,7. 

 

 

Slika 49. Svetlobni profil za Slika 48 na globini 0,01 m. 
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Slika 50. Svetlobni profil za Slika 48 na globini 0,22 m. 

Razmerje 𝐴/𝐵 povečamo na 5 (Slika 51). V primerjavi s prejšnjo obliko gladine ima ta 

»vmesne« maksimume in minimume nižje oz. za odtenek bolj zglajene. V skladu s tem so koti 

loma svetlobe manjši in posledično tudi kavstike bolj globoko. Svetlobni profil na globini 

0,22 m kaže (Slika 52), kako se bo jakost svetlobe z globino na mestih prvih kavstik manjšala 

in kako se bo na mestih drugih kavstik, ki jih tu še ne doseže, večala. 

 

Slika 51. Sestavljena funkcija f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 5kx s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 5. 
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Slika 52. Svetlobni profil za Slika 51 na globini 0,22 m. 

Poskusimo sedaj preveriti ugotovitve še na večjem razmerju. Vprašanje je, ali se bo kavstika 

pojavila vedno nižje in ali se bo razmik med pojavom prve in druge kavstike povečeval (Slika 

53). 

 

 

Slika 53. Sestavljena funkcija f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 5kx s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 8,5. 
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Izbrano razmerje je 𝐴/𝐵 = 8,5 (Slika 53). Na globini 0,3 m (Slika 54) se pri grafu svetlobnega 

profila vidi, da je najsvetlejše območje pri kavstikah, najbližjih tej globini. Nekaj vpliva se čuti 

od kavstike globine najbliže gladini (dve špranji, ki na tem grafu nista omejeni), nekaj pa od 

ovojnic gorišč, ki se zberejo na globini približno 0,5 m. 

 

Slika 54. Svetlobni profil za Slika 53 na globini 0,3 m. 

Pri profilu svetlobe opazimo podobno kot pri prejšnjem primeru – na mestih, kjer je vodna 

gladina bolj ukrivljena, je svetlobe več, kjer pa je bolj ravna, se je več odbije. 

 

Sledi še en primer oblike vodne gladine s sodo višjo harmonsko frekvenco (Slika 55) 

𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 4𝑘𝑥. 
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Slika 55. Vodna gladina oblike f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 4kx, razmerje A/B = 1. 

Funkcija ima v eni periodi štiri maksimume in posledično tudi štiri začetne lege kavstike, od 

katerih se vsaka razcepi glede na nagnjenost maksimuma. Svetlobni profil nam zopet potrjuje 

večjo intenziteto tam, kjer je ukrivljenost večja, torej v vseh maksimumih in minimumih, skupaj 

osem, kolikor je tudi bolj osvetljenih področij. 

 

 

Slika 56. Svetlobni profil za Slika 55 na globini 0,1 m. 
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Slika 57. Svetlobni profil za Slika 55 na globini 0,3 m. 

Spremenimo zopet razmerje zadnje sestavljene funkcije iz 𝐴/𝐵 = 1 na 2. Oblika gladine 

postane bolj razgibana, krivulja se malenkost bolj razvleče, zato po predvidevanjih vidimo vrh 

prve kavstike nižje kot pri prejšnjem razmerju. Svetlobni profil na globini 0,2 m že zaobjame 

vse kavstike; te se kasneje le še večkrat sekajo med seboj. Jasno je, da je pri tej globini največja 

jakost svetlobe na mestih, kjer je vrh kavstike (najnižji vrh za to obliko gladine). 

 

Slika 58. Sestavljena funkcija f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 4kx s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 2. 
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Slika 59. Svetlobni profil za Slika 58 na globini 0,2 m. 

 

Če razmerje zmanjšamo na 𝐴/𝐵 = 1/2 (Slika 60), dobimo podoben niz kavstik kot pri razmerju 

1. Pod vsakim maksimumom se pojavi vrh kavstike, in to zelo blizu gladine. Profil svetlobe 

znova pogledamo na zelo majhni globini, zato se na nekaterih delih le ta še nahaja nad vodno 

gladino. To opazimo kot odsek z visoko svetlobno jakostjo (Slika 61). 

 

Slika 60. Sestavljena funkcija f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 4kx s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 1/2. 
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Slika 61. Svetlobni profil za Slika 60 na globini 0,1 m. 

 

Funkcije z višjim razmerjem imajo več zanimivosti, zato spremenimo razmerje na 𝐴/𝐵 = 3,7 

(Slika 62). Oblika gladine je zelo razgibana; maksimumi so različnih naklonov in temu 

pripadajoči so tudi vrhovi kavstik. Ti se pojavijo na različnih globinah. Na globini 0,1 m (Slika 

63) je na enem delu gladina znova bolj poglobljena, zato je tam opazen vpliv svetlobe še pred 

lomom. Na globini 0,3 m (Slika 64) ima največji vpliv kavstika, ki še nima vrha, temveč ga 

ima tik pod njo. Tam opazimo širši pas med dvema parabolama. 
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Slika 62. Sestavljena funkcija f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 4kx s kavstikami in z razmerjem 

amplitud A/B = 3,7. 

 

 

Slika 63. Svetlobni profil za Slika 62 na globini 0,1 m. 
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Slika 64. Svetlobni profil za Slika 62 na globini 0,3 m. 

 

Za konec pa me je zanimala še funkcija, ki nima celoštevilske višje frekvence (Slika 65) 

𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin 𝑘𝑥 + 𝐵 ∙ sin 2,5𝑘𝑥. 

  

Slika 65. Primer funkcije, ki nima celoštevilske višje frekvence. 

Tudi v tem primeru lahko opazimo podobno kot pri prejšnjih. Oblika vodne gladine je taka, da 

ima kavstike točno pod maksimumi, lega njihovih vrhov pa je njihovim višinam primerna. Prvi 
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svetlobni profil gledamo na globini 0,1 m (Slika 66). Vpliv kavstik preučimo glede na širino 

pasu, ki gre proti večjim vrednostim. Najširši pas je približno pri vrednosti 0,1 desno od 

izhodišča in temu pripada ravno vrh kavstike na tem mestu oz. na tej globini. Svetlobni profil 

na globini 0,2 m (Slika 67) kaže na najmočnejšo svetlobo pri vrednosti 0,9 desno od izhodišča 

in če pogledamo na graf pripadajoče sestavljene funkcije, je tam ravno vrh kavstike. Vse to 

velja za razmerje amplitud 𝐴/𝐵 = 1. 

 

Slika 66. Svetlobni profil za Slika 65 na globini 0,1 m. 

 

 

Slika 67. Svetlobni profil za Slika 65 na globini 0,2 m. 

 

1.0 0.5 0.0 0.5 1.0

1

2

3

4

1.0 0.5 0.0 0.5 1.0

1

2

3

4



58 
 

 

Slika 68. Sestavljena funkcija f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 2,5kx, ki ima razmerje amplitud 

A/B = 2. 

Sedaj povečamo razmerje amplitud na 𝐴/𝐵 = 2 (Slika 68). Oblika gladine postane na delu, kjer 

opazujemo sestavljeno funkcijo neperiodična; maksimumi so različnih naklonov, na nekaterih 

mestih so zelo sploščeni. Kavstike pod njimi se vse nahajajo na globinah do 0,5 m in so prav 

tako različno nagnjene. Svetlobni profil gledamo na globini 0,2 m (Slika 69). Vrh prve kavstike 

ima že zmanjšan vpliv na jakost svetlobe, medtem ko pri pojavu druge kavstike, ki ima ravno 

pri tej globini vrh, opazimo, da je pas najširši, torej je tam največ svetlobe.  
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Slika 69. Svetlobni profil za Slika 68 na globini 0,2 m. 

 

Tako kot pri vseh prejšnjih sestavljenih funkcijah, spremenimo razmerje najprej navzdol, 

𝐴/𝐵 = 1/2 (Slika 70). Funkcija se pri manjšem razmerju bolj približa osnovni sinusni obliki 

kot pri večjem. Opazimo, da se pod vsakim maksimumom pojavi kavstika na globini odvisni 

od njegove višine. Vsi vrhovi kavstik se že pojavijo do globine 0,2 m (Slika 71), globlje se 

curki svetlobe le še sekajo. Če pogledamo svetlobni profil, lahko opazimo največjo jakost 

svetlobe ravno na tistem delu, kjer je vrh kavstike najbližje ravnini svetlobnega profila. Pri tej 

sestavljeni funkciji je jakost svetlobe na določenem delu globine na vseh mestih približno 

enaka. 
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Slika 70. Sestavljena funkcija f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 2,5kx, ki ima razmerje amplitud 

A/B = 1/2. 

 

 

 

Slika 71. Svetlobni profil za Slika 70 na globini 0,2 m. 
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Poglejmo sedaj še večja razmerja, prvo med njimi naj bo 𝐴/𝐵 = 3,7 (Slika 72). Že sama 

sestavljena funkcija kaže na to, da si kavstike ne bodo sledile v nekem določenem zaporedju. 

Tam, kjer so maksimumi, se pojavijo vrhovi kavstik, na globini odvisno od višine maksimuma 

in njegove nagnjenosti. Najprej pogledamo svetlobni profil na globini 0,2 m. Največji vpliv tu 

ima kavstika z najvišjim maksimumom, opazimo pa tudi že naslednja dva vrhova v obliki 

povišane krivulje na grafu svetlobnega profila. Na globini 0,6 m je svetlobni profil že pod 

vplivom več kavstik in njihovih presečišč. Sklepamo lahko tudi na katerih mestih se bo vrh 

kavstike še pojavil in s primerjavo prve globine določimo tudi mesta, kjer se je že pojavil. Na 

globini 1,4 m ne opazimo več nobenega vrha na grafu svetlobnega profila, zato sklepamo, da 

se globlje vrhovi kavstik ne pojavljajo več (Slika 73). 

 

 

Slika 72. Sestavljena funkcija f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 2,5kx, ki ima razmerje amplitud 

A/B = 3,7. 
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Slika 73. Svetlobni profil za Slika 72 na globinah 0,2 m, 0,6 m in 1,4 m. 
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Z večanjem razmerja amplitud se veča tudi prostor pod vodo, kjer se pojavljajo kavstike. 

Najnižje jo v tem primeru opazimo šele na globini 3,1 m. To je že tako globoko, da se svetlobni 

profil zaradi nje le minimalno spremeni (neopazno za naše oko). Pri razmerju 𝐴/𝐵 = 5 (Slika 

74) natančneje pogledamo svetlobni profil na globini 0,8 m. Opazimo največji vpliv kavstike, 

ki ima na tej globini ravno vrh in vpliv prvih dveh, ki sta se že razcepili na dva dela. Na desni 

strani na razdalji 0,9 od izhodišča se na grafu svetlobnega profila pojavi še en vpliv kavstike, 

ki je na osnovnem grafu pod sestavljeno funkcijo ni opaziti. Glede na razgibanost oblike gladine 

in s tem tudi kavstik se morda tam pojavi kakšna motnja. Če pogledamo potem še profil svetlobe 

na globini 1,8 m (Slika 75) lahko vidimo, da je bolj opazen vrh kavstike, ki se pojavi pod 3 m 

globine, kot pa vrh kavstike na levem delu, ki je tik pod opazovanim delom. V teh sestavljenih 

funkcijah z ne celoštevilskimi višjimi frekvencami torej težko sklepamo na točno določen pojav 

kavstike. 

 

 

Slika 74. Sestavljena funkcija f(x) = A ∙ sin kx + B ∙ sin 2,5kx, ki ima razmerje amplitud 

A/B = 5. 
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Slika 75. Svetlobni profil za Slika 74 na globinah 0,8 m in 1,8 m. 

 

Pri neenostavnih površinah s celoštevilskimi višjimi frekvencami torej iz znane oblike vodne 

gladine lahko sklepamo na število kavstik pod njo in njihovo smer, ki je določena z 

maksimumom valovanja. 
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3 Zaključek 

Pojav kavstike pod vodno gladino je posledica loma svetlobe na neravni površini. Pri enostavni 

sinusni krivulji enoznačno določimo pojav kavstike. Točno pod vsako najvišjo točko gladine 

se pojavi začetna lega kavstike, gorišče, ki se nato simetrično razcepi v dve smeri. Predpogoj 

za nastanek kavstike je ekstrem krivulje, ki opisuje obliko gladine. 

Pri neenostavnih oblikah vodne gladine so začetne lege kavstik na različnih globinah, odvisno 

od tega, kako izraziti so maksimumi valovanja. Različnih kavstik je toliko, kolikor 

maksimumov ima en val. Torej pod vsakim maksimumom pritisnjenega kroga se pojavi 

kavstika. Svetlobne lise, ki nastanejo na določeni globini oz. na dnu, niso povsod enake, kar je 

odvisno od loma posameznih curkov svetlobe na prehodu zrak – voda, torej spet od oblike 

vodne gladine.  

Kavstika se pri vseh obravnavanih primerih razcepi okoli premice, ki povezuje točko največje 

ukrivljenosti in središče pritisnjenega kroga. Globina začetka kavstike je odvisna od 

ukrivljenosti površine oz. od radija pritisnjenega kroga. Čim manjši je radij pritisnjenega kroga, 

tem višje se pojavi začetek kavstike. Simetrične gladine imajo kavstike simetrične glede na 

navpičnico. Pod simetričnimi gladinami je kavstika nagnjena v nasprotno smer kot gladina 

zaradi katere nastane. 

V analizi kavstik neenostavnih površin sem raziskala vpliv višjih harmonikov na število in 

razcep kavstik ter na njihove začetne lege. Ugotovitve sem s pomočjo narisanih grafov opisala 

ter poleg tega opazovala še intenziteto svetlobnega profila.   
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