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Teorie Mechanický oscilátor tvoří těleso zavěšené na pružině. Jestliže jej vychýlíme 
z rovnovážné polohy, začne konat harmonický kmitavý pohyb. Pro velikost síly 
působící na oscilátor platí vztah: 

 tymtamtFF mmm sinsinsin 2  

 
Pomůcky  Pružina, závaží, stojan, držák, tyčka, sonar Go!Motion, počítač s programem Logger 

Pro, LabQuest, siloměr Vernier, digitální váha, dataprojektor. 
 
Postup  Určení tuhosti pružiny 

 Ke stojanu připevněte pomocí svorky tyč, tak aby zaujímala vodorovnou polohu. 
Na konec tyče zavěste siloměr. Na siloměr zavěste pružinu se závažím. Na 
siloměru nastavíme rozsah 10N. 

 Pod závaží umístěte sonar. Přepínač přepněte do polohy vozíček. Sonar zapojte do 
USB portu počítače. Závaží musí být při maximální výchylce minimálně 15 cm od 
sonaru. 

 Nastavíme v programu Logger Pro v menu Experimenty → Nastavení grafu na 
záložce Nastavení souřadnicových os v položce Osa y zaškrtněte veličinu Síla a 
v položce Osa x vyberte veličinu vzdálenost (m). 

 Před začátkem měření vynulujte obě čidla. 

 Uveďte pružinový oscilátor do pohybu a současně zahajte měření stiskem tlačítka 
Sběr dat. 

 Daty proložte přímku Analýza → Proložit přímku a zjistěte její směrnici. Velikost 
směrnice udává tuhost pružiny k. 

 
 



 
 
Nejdříve proveďte nulování senzoru: Experiment → Nulovat… →OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poté zavěsíme na siloměr se zavěšenou pružinou. Síla udává tíhovou sílu působící na pružinu FG = 

mpg, kde g = 9,81ms-2 je tíhové zrychlení, mp je hmotnost pružiny. Vypočteme hmotnost 

pružiny kgmp 0319,0
9,81

0,306

g

G
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Na pružinu zavěste těleso (hmotnost zavěšeného tělesa m=617,1g byla zjištěna na elektronických 

vahách s přesností na 0,1g)). Uveďte pružinový oscilátor do pohybu a současně zahajte měření 

stiskem tlačítka Sběr dat. 

 
 
 
Úkoly pro žáky: 

1. Z grafu závislosti polohy na čase určete maximální výchylku, periodu, frekvenci a počáteční 

fázi kmitání. Napište rovnici pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu. 

2. Z grafu závislosti rychlosti na čase určete maximální rychlost, periodu, frekvenci a počáteční 

fázi kmitání. Napište rovnici pro okamžitou rychlost kmitavého pohybu. 

3. Z grafu závislosti Síly na čase určete maximální sílu, periodu, frekvenci a počáteční fázi 

kmitání. Napište rovnici pro sílu. 

4. Při jaké výchylce má síla maximální hodnotu? 

5. Při jaké výchylce má Síla nulovou hodnotu? 

6. Jaký je fázový posun mezi okamžitou výchylkou, rychlostí a silou? 



 
 
Naměřenými daty proložte křivku Analýza → Proložit křivku. 
 

 
Vysvětlení Graf závislosti síly na čase 

Grafem je sinusoida 2sin tFF m  

A představuje maximální síly (amplitudu) v m.s-1, A=am=1,104 N 

B je úhlová frekvence kmitání v rad.s-1, B= =2πf=
T

2
=6,193 rad.s-1 

C udává počáteční fázi v radiánech, 1 = 3,337 rad 

  

   



 
Vysvětlení Graf závislosti zrychlení na čase 

Grafem je sinusoida 1sin taa m  

A představuje maximální zrychlení (amplitudu) v m.s-1, A=am=1,53 m.s-2, můžeme 

ověřit vztah am= 2ym=(6,194)2 0,04464= m.s-2. Rozdíl mezi hodnotami je dán 

číselnou derivací. 

B je úhlová frekvence kmitání v rad.s-1, B= =2πf=
T

2
=6,194 rad.s-1 

C udává počáteční fázi v radiánech, 
1

= 3,513 rad 

  D je nula 

Vysvětlení Graf závislosti polohy na čase 

Grafem je sinusoida Dtyy m 0sin  

A představuje maximální výchylku (amplitudu) v metrech, A=ym=4,464 cm 

B je úhlová frekvence kmitání v rad.s-1, B= =2πf=
T

2
=6,192 rad.s-1 

C udává počáteční fázi v radiánech, 0 = 0,3787 rad 

D určuje vzdálenost rovnovážné polohy od sonaru, D=61,29 cm 

Fázový posun mezi okamžitou výchylkou a zrychlením je rad1343,301 , což odpovídá 

teorii. Fázový posun mezi sílou a zrychlením je rad176,012 .  
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