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SKLÁDÁNÍ KMITÁNÍ 
(zásobník úloh a námětů do výuky) 

Zásobník slouží jako zdroj příkladů a námětů pro učitele, tudíž zde nejsou metodicky rozpracované 

hodiny. Vyučující zde ale naleznou nápady, které mohou zakomponovat do výuky. 

Zásobník je rozdělen na následující části: 

● Zásobník úloh – základní úroveň 

● Zásobník úloh – pokročilá úroveň 

● Náměty do výuky 
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Zásobník úloh – základní úroveň 

1. Pokud ponesete při chůzi sklenici plnou vody, tak si můžete všimnout, jak se hladina vody 

rozhoupá. Voda se může i při neopatrné chůzi rozlít. Číšníci při obsluze hostů toto kmitání 

kompenzují pohybem ruky. Někdy to ale nestačí… 

A takhle jednou v poledne se stalo, že Karel si opět naložil na tác těch svých dvanáct talířů 
s příkrmem a zase, jak měl ve zvyku, postál u dveří, vybral si kousíček hovězí vařený špičky 
a k tomu drobeček kapusty, a místo moučníku žďabánek telecí nádivky, a pak si nadhodil 
tác, jako by tím jídlem posílen, a s úsměvem se vřítil do restaurace, ale nějaký host, který 
šňupal tabák nebo měl rýmu, byl to venkovský člověk, natáhl nosem, a jak natáhl, tak ten 
tah jako by jej za vlasy vytáhl, až se musel prudce vztyčit, a jak si tak hlučně kýchl, cípem 
zavadil o rám tácu, a Karel, který v předklonu dobíhal ten vzduchem letící tác naložený 
talíři, jako nějaký létající koberec, tak vzduchem restaurace Karel vždycky nosil ta jídla, tak 
ten tác dostal zrychlení nebo Karlovy nohy utrpěly zpoždění, prosmekl se, protože ten tác 
se posunul mimo k nebi otočenou dlaň, marně prsty sahaly po tom podnosu, všichni, kdo 
jsme byli od fochu, i šéf, který měl tady návštěvu grémia hoteliérů, sám pan Šroubek seděl 
u tabule a viděl to, co potom přišlo a jak jsme předvídali…, Karel udělal ještě mocný 
přískok, zachytil ještě ten tác, ale dva talíře se svezly, a nejdříve kousky špačka à la Puszta 
a potom omáčka a pak talíř a potom přesně to samé s vteřinovým zpožděním udělal i ten 
druhý talíř, omáčka a maso a nakonec knedlíky, padalo a padlo na hosta, který si předčítal 
jako vždycky celý jídelní lístek a pak, až si vybral, zvedl oči a objednal a dlouho se přitom 
vyptával, jestli to maso nebude tvrdé a omáčka dost horká a knedlík jestli bude péřový, tak 
to teklo a padalo na hostova záda, a jak se vztyčil i s tou omáčkou, knedlíky se mu svezly do 
klína a pak pod ubrus a jeden knedlík mu seděl na hlavě jako čepička, jak jarmulka, jak ji 
nosil rabín, jako kvadrátek velebný pán…, a Karel, který zachránil všech ostatních deset 
jídel, když tohle viděl, a viděl i pana Šroubka, majitele hotelu U Šroubků, tak zvedl ještě výš 
ten tác a nadhodil si jej, a obrátil a všech deset talířů mrskl na koberec, a tak jako na divadle 
nebo v pantomimě ukazoval, jak ho votrávily ty dva talíře, a taky tak si odvázal zástěru 
a i s tou zástěrou praštil, a rozkacený odcházel a oblékl se do civilu a šel chlastat. Já jsem 
ještě tohle nechápal, ale každý, kdo byl od fochu, tak každý o tom říkal, že kdyby se mu to 
stalo s těmi dvěma talíři, tak by to s těmi deseti dopadlo zrovna tak, protože pingl, číšník 
na place má čest jen jednu, a ta patří pravidlům reprezentačního stolničení. 

BOHUMIL, Hrabal. Obsluhoval jsem anglického krále. Praha: Mladá fronta, 2007, ISBN 
80-204-1574-2. 

a. Rozdělte se do skupin. S pomocí aplikace simulujte kmitavý pohyb sklenice vyvolaný 

chůzí a kmitavý pohyb ruky číšníka. Zvolte jejich počáteční fáze a amplitudy tak, aby 

výsledná amplituda byla nulová. Porovnejte výsledky všech skupin a pokuste se zobecnit 

pravidlo pro hodnoty amplitud a počátečních fází, abychom získali výsledné kmitání 

s nulovou amplitudou a kmitání tak zaniklo. 

b. Jaké pravidlo by muselo platit pro rozdíl počátečních fází, abychom získali maximální 

amplitudy výsledného kmitání? Ověřte s pomocí aplikace. 

Řešení: 

a. Amplitudy obou kmitání musí být stejné, jejich fázové posunutí musí vyhovovat 

podmínce: ∆𝜑 = 𝑘𝜋, kde k = 1, 3, 5, 7, … 
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b. Fázový rozdíl musí vyhovovat podmínce: ∆𝜑 = 𝑘𝜋, kde k = 0, 2, 4, 6, … 

 

2. S pomocí aplikace doplňte tabulku hodnot frekvencí a period 

Frekvence 
(Hz) 

5 10 20 40 

Perioda (s)     

S pomocí tabulkového procesoru vytvořte graf závislosti periody na frekvenci. Proložte graf 

spojnicí trendu a nalezněte rovnici spojnice trendu a hodnotu spolehlivosti R. 

Řešení: 

Frekvence 
(Hz) 

5 10 20 40 

Perioda (s) 0,2 0,1 0,05 0,025 
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3. Se skládáním kmitání se setkáme také ve spotřebitelské síti elektrické energie. V trojfázové 

síti se setkáme s třemi fázovými vodiči, ve kterých kmitá elektrické napětí, a s nulovacím 

vodičem, ve kterém se za ideálních podmínek tyto tři kmity složí a navzájem vyruší. 

Napětí v prvním fázovém vodiči je dáno vztahem 𝑢1 = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 a v druhém fázovém 

vodiči vztahem 𝑢2 = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 −
2

3
𝜋)  

a. Nalezněte s pomocí aplikace vhodný třetí kmitavý pohyb, aby se tyto tři kmity navzájem 

vyrušily. 

b. Pokuste se matematicky určit vztah pro třetí okamžitou hodnotu elektrického napětí. 

Řešení: 

 

b. Počáteční fáze u třetího kmitání je 1,333 π rad. 

𝑢1 = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡   

𝑢2 = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 −
2

3
𝜋) 

𝑢3 = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 −
4

3
𝜋)  nebo 𝑢3 = 𝑈𝑚 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 +

2

3
𝜋)  
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Zásobník úloh – pokročilá úroveň 

1. Mějme dva kmitavé pohyby o frekvencích 2 Hz a 3 Hz s počáteční fází 𝜑0 = 0 𝑟𝑎𝑑 , které 
složíme do výsledného kmitání. Rozdělte se do skupin, které mohou spolupracovat, 
a s pomocí aplikace odpovězte na následující otázky: 

a. Jaká je frekvence a perioda výsledného kmitání?  

b. Závisí tvar grafu výsledného kmitu na hodnotách amplitud prvního a druhého kmitání?  

c. Závisí výsledná perioda na hodnotách amplitud prvního a druhého kmitání? 

d. Určete výslednou hodnotu periody i výpočtem. 

Řešení:  

a. 1 Hz, 1 s 

b. Tvar grafu výsledného kmitání na hodnotách amplitud závisí. 

c. Jeho perioda na hodnotách amplitud nezávisí. 

d. 1 s 

2. Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) přišel s myšlenkou, že jakýkoliv periodický 
kmitavý pohyb lze rozložit na řadu harmonických pohybů. Tomuto procesu se říká Fourierova 
transformace. 

Pokuste se s pomocí aplikace získat obdélníkový kmit. Obecný vztah pro obdélníkový kmit je: 

 𝑦 =  
4

𝜋
(𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 +

1

3
𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 3𝜔𝑡 +

1

5
𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 5𝜔𝑡 +

1

7
𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 7𝜔𝑡 + ⋯ +

1

2𝑛−1
𝑠𝑖𝑛 (2𝑛 − 1)𝜔𝑡) 

Řešení: 

 

3. Skládání kmitání je důležité v hudbě. Každý hudební nástroj kmitá v základní frekvenci, ale 
také v jejích násobcích – dvojnásobné, trojnásobné, čtyřnásobné…, kterým se říká 
harmonické frekvence. 

Všeobecně lze říci, že sudé harmonické, které jsou obsaženy např. v tónech dřevěných 
dechových nástrojů, vytvářejí měkčí a zastřenější tón. Oproti tomu liché harmonické, které 
jsou obsaženy v tónech např. žesťových nástrojů, dodávají tónům lesk a ostrost. 

JANOUŠEK, Ivo. ABC akustiky pro hudební praxi. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1979. 
Příručky ABC. 

a. Rozdělte se do skupin. S pomocí aplikace vytvořte složené kmitání, které se skládá ze 

základní frekvence a dvou lichých harmonických. Výsledky práce navzájem porovnejte. 
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Jsou získané grafy jednotlivých skupin stejné nebo se liší? Pokud jsou rozdílné, co je 

důvodem jejich rozdílnosti? 

b. Rozdělte se do skupin. S pomocí aplikace vytvořte složené kmitání, které se skládá ze 

základní frekvence a dvou sudých harmonických. Výsledky práce navzájem porovnejte. 

Řešení: 

a. 

 

b. 
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Náměty do výuky 

Kromě časového záznamu harmonického signálu je také velmi důležité znát jeho frekvenční 
spektrum. K tomu se využívá Fourierova transformace, která umožnuje rozložit periodický kmit na 
harmonické složky. Tohoto procesu se například využívá v medicíně (biologické signály), geologii 
(studium zemětřesení), informačních technologiích (přenos dat, princip MP3) a dalších oborech. 

 

Zvuk hudebních nástrojů je dán frekvencemi, na kterých daný nástroj kmitá. Při zahrání určitého 
tónu nástroj kmitá na základní frekvenci a na dalších harmonických i neharmonických frekvencích. 
Výrobci nástrojů dokážou volbou designu a materiálů určité vyšší frekvence utlumit či zesílit, a tím 
dodat zvuku nástroje potřebnou barvu, měkkost, zastřenost či lesk a ostrost. 

 

Kmitání budov při zemětřesení či vlivem lidské činnosti může vést k jejich zřícení. Typické frekvence 
pro zemětřesení jsou v rozsahu 0,5–10 Hz. Frekvence kmitů země u velmi vzdálených zemětřesení je 
0,01–1 Hz a u blízkých až 100 Hz. Obor, který se věnuje ochraně staveb před vlivy otřesů země, se 
nazývá seismické inženýrství. 


