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SKLÁDÁNÍ KMITÁNÍ 
(pracovní list – základní úroveň – klíč řešení) 

Úloha 1: Amplituda izochronních kmitů 

V první úloze prozkoumáme amplitudy skládaných kmitání ve vztahu k amplitudě 
složeného kmitání. 

 Pomocí tlačítka „Přidat kmitání“ vyvolejte dialog pro zadání parametrů kmitání. Nastavte 
amplitudu A1 podle tabulky a frekvenci si zvolte libovolně od 1 do 5 Hz. Počáteční fázi 
ponechte nulovou. Nakonec vyberte libovolnou barvu kmitání. 

 Podobně zvolte i druhé kmitání. Zde zadejte amplitudu A2 podle tabulky. Frekvenci 
ponechte stejnou jako u prvního kmitání. Zvolte si barvu odlišnou od prvního kmitání. 

 Do tabulky zapište amplitudu výsledného kmitání. Abyste ji mohli změřit, musíte si 
kmitání nejprve zastavit. To uděláte kulatým tlačítkem „Start/Pause“, které najdete dole 
uprostřed. Diagram si zastavte tak, abyste mohli amplitudu přečíst na svislé ose. 

(Tip: Pokud vám nejde zastavení diagramu blízko svislé osy, tak můžete k měření amplitud 
využít nástroj pravítko. Pravítko najdete jako poslední nástroj v paletě nástrojů nahoře 
uprostřed. Diagram si zastavte, pravítkem si změřte A1, A2 a A. Naměřené hodnoty si zapište 
do tabulky) 

Skládání izochronních kmitů s nulovou počáteční fází (skládaná kmitání „ve fázi“). 

Zvolená frekvence             1              Hz 

Číslo měření 1 2 3 4 5 6 7 8 

Amplituda 1. kmitání (A1) 1 2 3 4 5 1 1 1 

Amplituda 2. kmitání (A2) 0,5 1,5 2 3 3 0,5 1 2 

Amplituda výsledného kmitání (A) 1,5 3,5 5 7 8 1,5 2 3 

Otázky: 
1. Je výsledkem skládání kmitání s různou amplitudou periodické nebo neperiodické 

kmitání? 

PERIODICKÉ NEPERIODICKÉ 

2. Je výsledné kmitání harmonické?  

ANO NE 

3. Jaká je frekvence výsledného kmitání ve srovnání s frekvencemi skládaných kmitání? 

MENŠÍ STEJNÁ VĚTŠÍ 

4. Nyní analyzujte naměřené hodnoty a určete, jaký vztah platí mezi amplitudami A1, A2 a A 

při každém z osmi měření. 

 

Výsledná amplituda složeného kmitání je součtem amplitud skládaných kmitání a platí 
A = A1 + A2 
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Úloha 2: Fáze izochronních kmitů 

V druhé úloze prozkoumáme vliv počáteční fáze skládaných kmitání na podobu 
složeného kmitání. 

 Pomocí tlačítka „Přidat kmitání“ vyvolejte dialog pro zadání parametrů kmitání. Nastavte 
amplitudu A1 = 1 a frekvenci si zvolte libovolně od 1 do 5 Hz. Počáteční fázi ponechte 
nulovou. Nakonec vyberte libovolnou barvu kmitání. 

 Podobně zvolte i druhé kmitání. Zde zadejte amplitudu A2 = A1 = 1. Frekvenci ponechte 
stejnou jako u prvního kmitání. Počáteční fázi zvolte podle tabulky. Zvolte si barvu 
odlišnou od prvního kmitání. 

 Ke každému měření zapište do tabulky jednu ze tří následujících možností: 
o Pokud skládaná kmitání kmitají se stejnou fází (tzv. jsou „ve fázi“), napište do 

tabulky VF 
o Pokud skládaná kmitání kmitají s opačnou fází, napište do tabulky OF. 
o Pokud skládaná kmitání kmitají s obecně různým fázovým rozdílem 

∆𝜑 = 𝜑02 − 𝜑01, napište do tabulky RFR. 

 Vyberte a zapište do tabulky jednu ze tří následujících možností: 
o +A … výsledné vlnění má amplitudu, která je součtem amplitud skládaných 

kmitání. 
o 0 … výsledné vlnění má nulovou amplitudu. 
o + … v okamžiku, kdy je výchylka složeného kmitání maximální, tak je součtem 

okamžitých hodnot výchylek skládaných kmitání. 

Skládání izochronních kmitů s rozdílnou počáteční fází.  

Zvolená frekvence           1            Hz 

Číslo měření 1 2 2 4 5 6 6 8 9 10 11 12 

Počáteční fáze 
2. kmitání 
φ0 [π rad] 

–2 –1,5 –1 0 0,1 0,2 0,5 1 2 3 4 5 

VF/OF/RFR VF RFR OF VF RFR RFR RFR OF VF OF VF OF 

+A/0/+ +A + 0 +A + + + 0 +A 0 +A 0 

Pokuste se z vyplněné tabulky vyvodit nějaké obecné závěry. 

(Doporučení: Pro přehlednost si vybarvěte sloupce obsahující VF jednou barvou, OF druhou 
barvou a RFR třetí barvou.) 

Jsou-li kmitání „ve fázi“, je amplituda složeného kmitání součtem amplitud skládaných 
kmitání. 

Skládáme-li kmitání stejných amplitud a s opačnými fázemi, je amplituda složeného kmitání 
nulová. 

V ostatních případech je amplituda složeného kmitání součtem okamžitých hodnot výchylek 
skládaných kmitání. 


 


