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Zápis 

Kmitavý pohyb 

Úvod: Předchozí prezentace, tato a další povedou k pochopení fyzikálního jevu – zvuk. 

Minulá prezentace projednávala o pružnosti těles a pružnost těles úzce souvisí s kmitavým pohybem. 

Abychom pochopili, co je to zvuk, jaké má vlastnosti, jak se šíří, musíme pochopit kmitavý pohyb těles. 

(Úvod není součástí zápisu do sešitu).  

Zápis: 

Pokud deformujeme pružné těleso, vzniká výchylka (viz předchozí prezentace). Pokud se tato situace 

pravidelně opakuje, těleso se pravidelně vychyluje z rovnovážné polohy, jde kmitání, kmitavý pohyb. 

Kmitavé pohyby, které se opakují pravidelně, se nazývají: 

Periodické kmitavé pohyby 
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Výchylka 
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Periodické kmitavé pohyby lze číselně vyjádřit. 

Je nutné ujasnit některé pojmy: 

Základní výchylka – základní pohyb tělesa 

z rovnovážné polohy A do krajní polohy B (nebo 

C). Na obrázku je to z místa A do B (nebo z A do 

C), označeno např. číslem 1 (popřípadě číslem 

3) a slovem výchylka. Je vhodné dodat, že 

největší základní výchylka má svůj název – 

amplituda. 

Celková výchylka – jde o pohyb tělesa (kyvadla) 

z bodu A do bodu B, zpátky přes A do bodu C a 

končí opět v bodě A. Situace je podrobně 

znázorněna na obr. 2. Pohyb je znázorněn čísly 

1, 2, 3). Této celkové výchylce se také říká kmit. 

Pohybu pak říkáme kmitavý pohyb neboli 

kmitání. 

Perioda – je doba, za kterou proběhne celková 

výchylka. To znamená, kolik času uplyne, než se 

těleso dostane z bodu A přes body B a C opět 

do bodu A. Perioda se značí T a její jednotkou je 

sekunda. Píšeme T = [s]. 

Frekvence – kmitání může být tak rychlé, že se 

do jedné sekundy vejde více kmitů. V každé 

vteřině se tedy opakuje stejný počet kmitů. 

Frekvence se značí f a její jednotkou je Hertz (čti 

herc). Píšeme f = [Hz]. 

 

 

 

 

Obr. 2 

Obr. 1 
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Periodu a frekvenci můžeme vyjádřit i fyzikálními vzorci. 

Vzorce jsou vzájemně propojené: 

1. Periodu můžeme vypočítat pomocí frekvence. 

Jednička ve vzorci je 1 sekunda. 

2. Frekvenci můžeme vypočítat pomocí periody. 

𝐟 =
𝟏

𝐓
  

A příště si započítáme… 

 


