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LISSAJOUSOVY OBRAZCE 
(metodické pokyny pro práci s aplikací) 

Výukové aplikace v rámci projektu „Hrátky s fyzikou“ umožňují simulaci vybraných dějů a jevů. Tato 

aplikace nám umožňuje simulovat skládání dvou navzájem kolmých kmitání a vytváření 

Lissajousových obrazců. U kmitání můžeme volit amplitudu, frekvenci i počáteční fázi. Vykreslování 

lze kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. 

Cíle 

1. Seznámit žáky se skládáním dvou navzájem kolmých kmitání. 

2. Pracovat s počítačovou aplikací a intuitivně objevovat její funkce a možnosti. 

3. Posilovat sociální interakce při práci ve skupinách a s učitelem. 

4. Utvářet fyzikální obraz světa. 

Klíčové kompetence 

Materiály, které byly vytvořeny v rámci projektu „Hrátky s fyzikou“, přispívají k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí žáků, zejména pak kompetence k učení a kompetence k řešení problémů. 

Klíčové kompetence jsou detailně rozepsány v dokumentu „Metodika projektu Hrátky s fyzikou“. 

Pomůcky 

Počítače s nainstalovanou aplikací Hrátky s fyzikou: Lissajousovy obrazce, dataprojektor, pracovní 

listy, čisté papíry, kalkulačky. 

Postup 

1. Instalace aplikace 

Aplikace funguje pouze na počítačích s operačním systémem Windows 10. Instalace se 

provádí přes Windows Store, do budoucna předpokládáme portable verzi. 

2. Ovládání aplikace 

Po spuštění aplikace si uživatel může vybrat z několika možností: 

 Základní úroveň – volba amplitud a frekvencí 

 Pokročilá úroveň – volba amplitud, frekvencí a počátečních fází 

 Demo – přednastavené hodnoty amplitud, frekvencí a počátečních fází 

 Studijní text – podrobné vysvětlení probírané látky, doplněné o otázky sloužící ke 

zpětné vazbě 

Po spuštění Základní úrovně, Pokročilé úrovně či Dema se spustí kmitání s předem danými 

hodnotami. 

U základní varianty lze měnit amplitudy a frekvence, u pokročilé varianty lze měnit 

amplitudy, frekvence i počáteční fáze jednotlivých kmitání. 

U dema myší volíme varianty přednastavených hodnot amplitud, frekvencí a počátečních fází. 

Vykreslování lze zrychlit či zpomalit, zastavit či pustit od začátku. 

Do grafu lze psát či přikládat pravítko a úhloměr. 

Samostudium je určené pro žáky střední školy, kteří si chtějí látku nastudovat sami. Součástí 

této části jsou i kontrolní otázky, které umožní ověřit pochopení látky.  
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3. Průběh hodiny 

V úvodu hodiny seznámí učitel žáky s tématem hodiny a s jejím průběhem. Krátce vysvětlí, 

co jsou to Lissajousovy obrazce. 

Žáky rozdělíme do skupin po dvou až čtyřech. Každá skupina bude mít k dispozici počítač 

s nainstalovanou aplikací Hrátky s fyzikou: Lissajousovy obrazce, pracovní list, papír, 

kalkulačku a psací potřeby. Učitel může na dataprojektoru ukázat ovládání aplikace. 

4. Pracovní listy 

Po pokynu učitele žáci začnou ve skupinách vyhotovovat pracovní list dle učitelem zvolené 

úrovně. Základní verze je určená pro běžné hodiny fyziky, pokročilejší verze je určena pro 

fyzikální seminář. Je však na každém učiteli či škole, jakou verzi použije, protože každá škola 

má svůj vlastní školní vzdělávací plán. 

 Pracovní list – základní úroveň 

V první úloze mají žáci najít video s Blackburnovým kyvadlem a prohlédnout si ho, 

protože ne ve všech školách je možnost toto kyvadlo postavit. 

Ve druhé úloze získávají „experimentálně“ Lissajousův obrazec. Měli by umět 

odpovědět na otázku:  Jak se změní obrazec, když prohodíme frekvence kolmých 

kmitání? 

Třetí úloha vede žáky k analýze získaných obrazců. Z nich by měli vyčíst, jak souvisí 

poměr frekvencí s tvarem křivky. 

Pracovní list – pokročilá úroveň 

První úloha vyžaduje základní znalosti kuželoseček, konkrétně elipsy. Žák dopočítá 

potřebné údaje elipsy (učitel může pomoci s výpočty) a nastaví parametry navzájem 

kolmých kmitání tak, aby byla vykreslena elipsa požadovaných vlastností. 

Ve druhé úloze mají žáci navrhnout délky závěsu Blackburnova kyvadla. 

Z Lissajousova obrazce určí poměry frekvencí, z nich potřebné délky závěsu. Je 

třeba znát vztah po úhlovou frekvenci matematického kyvadla (učitel samozřejmě 

může pomoci). 

Třetí úloha ukáže žákům, jak budou vypadat Lissajousovy obrazce při velmi malých 

rozdílech frekvencí jednotlivých kmitání. 

Žáci cca 2/3 hodiny vyhotovují pracovní listy pomocí výukové aplikace. Učitel pomáhá 

studentům s pracovními listy, ukazuje jim ovládání aplikace a případně pomáhá s výpočty. 

Poslední 1/3 hodiny učitel se studenty projde pracovní list, ukáže řešení v aplikaci přes 

dataprojektor či na tabuli s postupem řešení. 

Následuje shrnutí hodiny. 

5. Zásobník úloh a námětů do výuky 

V případě, že učitel či žáci chtějí v dalších hodinách využít tuto aplikaci, je k dispozici 

zásobník úloh s řešením a další náměty do výuky. 

Přílohy 

1. pracovní list – základní úroveň 

2. pracovní list – základní úroveň s řešením 

3. pracovní list – pokročilá úroveň 
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4. pracovní list – pokročilá úroveň s řešením 

5. zásobník úloh a námětů do výuky 

Použité zdroje 

 Skládání dvou kolmých kmitů :: MEF. Fyzika :: MEF [online]. 2006 [cit. 18.02.2021]. 

Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/180-skladani-dvou-kolmych-

kmitu 

 Krčmář, M., Pauk, J.: Lissajousovy obrazce [online]. [cit. 18.02.2021].  

Dostupné z: http://fyzsem.fjfi.cvut.cz/2008-2009/Zima08/proc/lissa.pdf 

 Skládání kolmých kmitů. [online]. [cit. 18.02.2021].  

Dostupné z: http://artemis.osu.cz/MMi/Kmity/Kmitani/SlKm1.htm 

 Lissajous curve – Wikipedia. [online]. [cit. 18.02.2021].  

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Lissajous_curve 


