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SKLÁDÁNÍ KMITÁNÍ 
(pracovní list – pokročilá úroveň) 

Úloha 1: Vlastnosti kmitů vzniklých složením kmitání různých frekvencí  

V první úloze prozkoumáme vlastnosti složeného kmitání ve vztahu k amplitudě složeného 
kmitání. 

 Pomocí tlačítka „Přidat kmitání“ vyvolejte dialog pro zadání parametrů kmitání. 
Amplitudu A1 ponechte na hodnotě 1. Frekvenci f1 zvolte podle tabulky. Počáteční fázi 
ponechte nulovou. Nakonec vyberte libovolnou barvu kmitání. 

 Podobně zvolte i druhé kmitání. Amplitudu A2 ponechte 1. Frekvenci f2 zvolte podle 
tabulky. Počáteční fázi rovněž podle tabulky. Barvu zvolte odlišnou od prvního kmitání. 

 Do tabulky zapište, zda je složené kmitání periodické (P) či není periodické (NP). 

Skládání kmitů různých frekvencí. 

Číslo měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Frekvence 1. kmitání 
f1 [Hz] 

1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

Frekvence 2. kmitání 
f2 [Hz] 

1,7 0,8 1 2 2 2 2 2 2 1,8 3 

Počáteční fáze 2. kmitání 
φ02 [π rad] 

0 0 0 0 0,5 1 1,5 0,6 1,7 0 0,4 

Periodičnost 
P/NP 

           

Otázky: 

1. Je výsledné kmitání harmonické? 

ANO NE 

2. Je výsledné kmitání periodické? 

ANO NE 

3. Ovlivní odlišná počáteční fáze obou kmitání periodičnost (resp. neperiodičnost) jejich 
složeného kmitání? 

ANO NE 

4. Napište, při jakých hodnotách počáteční fáze neovlivnilo 2. kmitání tvar časového 
diagramu složeného kmitání. Formulujte závěr. 
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Úloha 2: Skládání kmitů blízkých frekvencí 

V druhé úloze prozkoumáme výsledné kmitání vzniklé složením dvou kmitání blízkých frekvencí, 
při nichž vznikají tzv. rázy. Pokud amplitudami složeného kmitání povedeme křivku, dostaneme 
téměř harmonické kmitání. Vzdálenost dvou sousedních amplitud v časovém diagramu této 
obalové křivky nazýváme periodou.  

 Pomocí tlačítka „Přidat kmitání“ vyvolejte dialog pro zadání parametrů kmitání. 
Amplitudu A1 ponechte na hodnotě 1. frekvenci f1 zvolte podle tabulky. Počáteční fázi 
ponechte nulovou. Nakonec vyberte libovolnou barvu kmitání. 

 Podobně zvolte i druhé kmitání. Amplitudu A2 ponechte 1. Frekvenci f2 zvolte podle 
tabulky. Počáteční fázi rovněž podle tabulky. Barvu zvolte odlišnou od prvního kmitání. 

 Do tabulky zapište hodnotu periody rázů. Určete ji buď výpočtem ze vztahu 𝑇 =
1

|𝑓2−𝑓1|
 , 

nebo odečtením přímo z časového diagramu. Naměřené hodnoty si zapište do tabulky do 

řádku perioda rázů … T0). Z periody můžeme zjistit frekvenci rázů podle vztahu 𝑓0 =
1
𝑇0
⁄ . 

Skládání kmitů blízkých frekvencí. 

Číslo měření 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Frekvence 1. kmitání 
f1 [Hz] 

5 5 5 5 5 4 4 4 6 6 10 

Frekvence 2. kmitání 
f2 [Hz] 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,4 3,5 3,6 5,5 5 11,5 

Počáteční fáze 2. kmitání 
𝜑02 [π rad] 

0 0,1 0,3 0,5 1 0 0 0 0 0 0 

Perioda rázů 
T0  

           

Otázky: 

1. Ovlivní odlišná počáteční fáze obou kmitání periodu rázů? 

ANO NE 

2. Vyberte z tabulky hodnoty period rázů, kdy byl rozdíl frekvencí skládaných kmitání stejný. 
Jaký závěr vyplývá z těchto naměřených hodnot? 

 

3. Zvolte hodnotu f1 = 10 Hz. Odhadněte pomocí aplikace podle tvaru časového diagramu, při 
jaké hodnotě frekvence f2 již nelze mluvit o rázech. Z hlediska skládání kmitání tedy nejde 
o blízké frekvence. Odpověď napište v celých Hz. 

 

 

? 


