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GeoGebra – NEINERCIÁLNÍ VZTAŽNÁ SOUSTAVA 
 
Modrou barvou jsou uváděny příkazy, které lze rovnou vkládat do vstupního pole GeoGebry (případně 
do jiného pole, což by bylo explicitně uvedeno). 
 
Předpoklady: GeoGebra (animace) 

inerciální a neinerciální vztažná soustava 
  transformace souřadnic 
 
 
Porovnání trajektorie bodu v inerciální (IS) a neinerciální (NIS) vztažné soustavě 
 
Tato úloha zaměřená na porovnání IS a NIS ještě nebude vyžadovat numerický výpočet. Slouží 
především jako připomenutí možností (předpokládáme, že vše, co budeme v této úloze potřebovat, již 
známe), které máme v GeoGebře k dispozici, abychom si mohli vytvořit interaktivní materiál zachycující 
zkoumaný fyzikální problém. 

Budeme porovnávat trajektorii bodu v IS a NIS. Jako NIS vezmeme soustavu, která rovnoměrně 
rotuje kolem svého počátku – potom bude transformace souřadnic bodu pohybujícího se v IS do NIS 
jednoduchou analytickou záležitostí a numerickým výpočtem bychom sem zbytečně vnášeli 
nepřesnost. Jak si poradit s obecnějším případem NIS si ukážeme později. 

Soustavy si namodelujeme pouze ve 2D, takže si po spuštění GeoGebry zobrazíme především 
2D nákresnu (s osami a mřížkou), ale většinou se hodí i algebraické okno a vstupní pole, resp. příkazový 
řádek – viz obrázek 1. 
 

 
OBRÁZEK 1: 2D nákresna, algebraické okno a vstupní pole 

 
 Nákresnu si můžeme hned rozdělit na dvě poloviny, kde levá bude zobrazovat situaci z pohledu 
IS a pravá polovina z pohledu NIS. Vytvoříme si tedy dva body, které budou reprezentovat počátky IS 
a NIS – označíme je 𝑂IS a 𝑂NIS a budou mít souřadnice [−6, 0] a [6, 0]. Body vytvoříme například 
vložením požadovaného označení a souřadnic do vstupního pole (na obrázku 1 Input), tj. 
 
O_{IS} = (-6, 0)  
a O_{NIS} = (6, 0). 
 
Dále se budeme věnovat IS, a až bude hotová, vyřešíme transformaci do NIS. 
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 Aby se nám mohly objekty na nákresně pohybovat, potřebuje si vytvořit posuvník 
reprezentující čas (ostatní objekty definujeme pomocí něj a při jeho změně se tedy budou v čase 
vyvíjet). Zvolíme klasické označení 𝑡 a jelikož nám bude NIS rotovat, příslušný interval zvolíme 〈0, 2π〉. 
Tomu odpovídá příkaz Slider, ale v tomto případě bude asi jednodušší využít připraveného nástroje. 
Přírůstek 𝑡 na intervalu nastavíme později, až budeme zkoušet pouštět animaci. Umístění posuvníku je 
na nás, ale je vhodné umístit ho někam k okraji nákresny, aby později nezasahoval do pohybujících se 
objektů. 
 Nyní vytvoříme bod 𝑃IS, který se bude vůči IS pohybovat rovnoměrně přímočaře. Konkrétní 
trajektorie se bude odvíjet od definice souřadnic bodu. Souřadnice bychom měli jednak vztáhnout 
k počátku 𝑂IS a jednak k posuvníku 𝑡. Bod 𝑃IS můžeme definovat např. jako 𝑃IS = 𝑂IS + (𝑡 − π, 𝑡 − π), 
tj. 
 
P_{IS} = O_{IS} + (t – pi, t – pi).   
 
Potom by hodnotě 𝑡 = 0 odpovídala počáteční poloha [−6 − π, −π] a s rostoucím 𝑡 by se bod 𝑃IS 
pohyboval po přímce přes počátek 𝑂IS až do bodu [−6 + π, π]. 
 V tuto chvíli už můžeme vyzkoušet animaci. U bodu 𝑃IS pustíme zaznamenávání stopy (lze např. 
po kliknutím pravým tlačítkem myši), a potom buď ručně posuneme posuvní 𝑡, čímž se 𝑃IS rozpohybuje, 
anebo přímo u 𝑡 pustíme animaci (opět lze např. po kliknutím pravým tlačítkem myši). Potom by se 
nám měl naskytnout podobný obrázek, jako je zachyceno níže na obrázku 2. 
 

 
OBRÁZEK 2: rovnoměrný přímočarý pohyb bodu 𝑃IS v IS 

 
 Nyní se zaměříme na NIS. Abychom si dokázali situaci lépe představit, můžeme si zobrazit, jak 
rotuje NIS vůči IS. Budeme uvažovat případ, že počátek IS a NIS splývá – vytvoříme čtverec, jehož střed 
bude ležet v bodě 𝑂IS a který bude kolem svého středu rotovat úhlovou rychlostí 𝜔. Pro začátek 
zvolíme hodnotu 𝜔 rovnou 2, tj. 
 
w = 2. 
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Na vytvoření čtverce potřebuje v GeoGebře definovat alespoň jednu jeho stranu. To provedeme 
pomocí dvou bodů, 𝐴 a 𝐵, u kterých zvolíme souřadnice tak, aby ve zvolené vzdálenosti obíhaly 

úhlovou rychlostí 𝜔 kolem počátku 𝑂IS a byl mezi nimi úhel 
π

2
 radiánů. Budou tedy obíhat po kružnici, 

u které zvolíme poloměr délky 3. Potom by mohl být bod 𝐴 = 𝑂IS + (3 cos(𝜔 𝑡) , 3 sin(𝜔 𝑡)) a bod 

𝐵 = 𝑂IS + (3 cos (𝜔 𝑡 +
π

2
) , 3 sin (𝜔 𝑡 +

π

2
)). Takto definovaná základna čtverce by ale byla v pro 𝑡 =

0 „nakloněná“ a celý čtverec by potom na začátku „stál“ na jednom svém vrcholu. Proto ještě 
nastavíme počáteční fázi bodu 𝐴 tak, aby tvořil s bodem 𝐵 vodorovnou základnu – posuneme je oba 

o úhel −
3π

4
, tj. 

 
A = O_{IS} + (3 cos(w t – 3 pi/4), 3 sin(w t – 3 pi/4)) 
a B = O_{IS} + (3 cos(w t + pi/2 – 3 pi/4), 3 sin(w t + pi/2 – 3 pi/4)). 
 
Nyní pomocí nástroje Pravidelný mnohoúhelník vytvoříme čtverec se základnou 𝐴𝐵. 
 Když nyní pustíme pro kontrolu animaci, měl by nám na nákresně zároveň s pohybujícím se 
bodem 𝑃IS rotovat čtverec 𝐴𝐵𝐶𝐷 – viz obrázek 3. 
 

 
OBRÁZEK 3: rotující čtverec v IS znázorňující NIS 

  
 Nyní se zaměříme na NIS. Budeme chtít zobrazit trajektorii bodu 𝑃IS vzhledem k rotujícímu 
čtverci. Toho dosáhneme jednoduchou transformací souřadnic do rotující soustavy – využijeme 
známých vztahů pro transformaci ze soustavy S do soustavy S’, která je vůči S pootočená o úhel 𝜑 
(a jejich počátky splývají): 
 
 𝑥′ = 𝑥 cos 𝜑 + 𝑦 sin 𝜑, 
 𝑦′ = −𝑥 sin 𝜑 + 𝑦 cos 𝜑. 
 
V našem případě bude 𝜑 = 𝜔 𝑡. 

Pro práci se souřadnicemi využijeme příkazy x( ) a y( ). Fungují jednoduše – jsou-li souřadnice 
nějakého bodu např. 𝑆 = [7, 3], potom příkaz x(S) vrátí hodnotu x-ové souřadnice bodu 𝑆, tedy 7; 
analogicky y(S) vrátí hodnotu 3. 



Numerická řešení fyzikálních problémů pro učitele  pracovní verze 

Do transformačního vztahu musíme za 𝑥 dosazovat souřadnici 𝑃IS vůči počátku 𝑂IS. Příkaz 
x(P_{IS}) vrátí hodnotu x-ové souřadnice 𝑃IS vůči počátku nákresny, tj. bod [0, 0]. Za 𝑥 tedy musíme 
dosadit x(P_{IS}) – x(O_{IS}). Analogicky za 𝑦 dosadíme y(P_{IS}) – y(O_{IS}). 
 
 𝑥′ = (x(P_{IS}) – x(O_{IS})) cos(w t) + (y(P_{IS}) – y(O_{IS})) sin(w t) 
 𝑦′ = −(x(P_{IS}) – x(O_{IS})) sin(w t) + (y(P_{IS}) – y(O_{IS})) cos(w t) 
 
Takto by nám ale vznikly souřadnice 𝑥′ a 𝑦′ opět vůči bodu [0, 0]. Musíme je ještě posunout k počátku 
NIS, tedy k bodu 𝑂NIS = [6, 0], což se evidentně projeví pouze u 𝑥′ jako + x(O_{NIS}), tj. + 6. Pro 
pořádek asi ale přidáme + y(O_{NIS}) i k 𝑦′. Tedy 
 
 𝑥′ = (x(P_{IS}) – x(O_{IS})) cos(w t) + (y(P_{IS}) – y(O_{IS})) sin(w t) + x(O_{NIS}), 
 𝑦′ = −(x(P_{IS}) – x(O_{IS})) sin(w t) + (y(P_{IS}) – y(O_{IS})) cos(w t) + y(O_{NIS}). 
 
Vytvoříme tedy bod, jehož souřadnice budou 𝑥′ a 𝑦′ a označíme ho jako 𝑃NIS: 
 
P_{NIS} = ( (x(P_{IS}) – x(O_{IS})) cos(w t) + (y(P_{IS}) – y(O_{IS})) sin(w t) + x(O_{NIS}) , – (x(P_{IS}) – 
x(O_{IS})) sin(w t) + (y(P_{IS}) – y(O_{IS})) cos(w t) + y(O_{NIS}) ) 
 
 Aby bylo naše porovnání ještě názornější, můžeme vytvořit i čtverec 𝐴𝐵𝐶𝐷 v NIS, kde bude 
v klidu a bude tak přímo evokovat, že proces pozorujeme z jeho vztažné soustavy. Provedeme to 
analogicky, jako u rotujícího čtverce, jenom jako počátek zvolíme 𝑂NIS a v argumentech 
goniometrických funkcí vynecháme člen w t. Základnu budou tedy definovat dva body: 
 
E = O_{NIS} + (3 cos(– 3 pi/4), 3 sin(– 3 pi/4)) 
a F = O_{NIS} + (3 cos(pi/2 – 3 pi/4), 3 sin(pi/2 – 3 pi/4)). 
  
Nástrojem Pravidelný mnohoúhelník dotvoříme celý čtverec. 
 

 
OBRÁZEK 4: Porovnání IS a NIS 
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Aby byl celý model hotový, pustíme si ještě zaznamenávání stopy i u bodu 𝑃NIS a u čtverce 
𝐸𝐹𝐺𝐻 můžeme změnit popisek u bodů na 𝐴𝐵𝐶𝐷, aby označením odpovídal čtverci v IS. Když nyní 
spustíme animaci, už by měla principiálně fungovat. Pravděpodobně ale bude mírně „trhaná“, což je 
dáno velikostí kroku k posuvníku 𝑡, od kterého se animace odvíjí. Výchozí hodnota kroku je 0.1, což je 
pro plynulou animaci příliš. Změníme-li hodnotu kroku na 0.01, bude animace mnohem plynulejší 
a měli bychom pozorovat něco podobného, jako je na obrázku 4. 
 Další práce s vytvořeným modelem je už čistě v režii každého z nás. Co by se ještě dalo relativně 
jednoduše vylepšit, je například vzhled celého modelu – GeoGebra umožňuje relativně široké 
umělecké vyžití. Potom se dají doplňovat další objekty, jako jsou tlačítka, kterými můžeme model 
ovládat, lze doplnit posuvník pro 𝜔 a měnit jím úhlovou rychlost (namísto přepisování w 
v algebraickém okně). Daly by se do modelu doplnit další body, které by se pohybovali jiným způsobem 
než 𝑃IS, resp. 𝑃NIS, atd. 
 Jak může vypadat podobný applet, když se mu věnuje trochu více času, než zabere pár příkazů 
ve vstupním poli, můžeme vidět na obrázku 5. 
 

 
OBRÁZEK 5: propracovanější applet 
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SHRNUTÍ: 
 
1. přichystání prostředí GeoGebry – 2D nákresna, algebraické okno, vstupní pole 
2. body 𝑂IS a 𝑂NIS (počátky IS a NIS): 

O_{IS} = (-6, 0)  
O_{NIS} = (6, 0) 
 

3. posuvník 𝑡 (čas) – min: 0, max: 2π, krok: 0.01 
4. bod 𝑃IS (objekt pohybující se rovnoměrně přímočaře v IS): 

P_{IS} = O_{IS} + (t – pi, t – pi) 
 
(pustit zaznamenávání stopy) 
 

5. úhlová rychlost NIS 𝜔: 
w = 2 
 

6. čtverec 𝐴𝐵𝐶𝐷 (reprezentující NIS v IS): 
A = O_{IS} + (3 cos(w t – 3 pi/4), 3 sin(w t – 3 pi/4)) 
B = O_{IS} + (3 cos(w t + pi/2 – 3 pi/4), 3 sin(w t + pi/2 – 3 pi/4)) 
 
Pravidelný mnohoúhelník – 𝐴, 𝐵, vrcholy: 4 
 

7. bod 𝑃NIS (transformace souřadnic 𝑃IS do rotující soustavy): 
P_{NIS} = ( (x(P_{IS}) – x(O_{IS})) cos(w t) + (y(P_{IS}) – y(O_{IS})) sin(w t) + x(O_{NIS}) , –  
(x(P_{IS}) – x(O_{IS})) sin(w t) + (y(P_{IS}) – y(O_{IS})) cos(w t) + y(O_{NIS}) ) 
 
(pustit zaznamenávání stopy) 
 

8. čtverec 𝐸𝐹𝐺𝐻 (reprezentující NIS v NIS): 
E = O_{NIS} + (3 cos(– 3 pi/4), 3 sin(– 3 pi/4)) 
F = O_{NIS} + (3 cos(pi/2 – 3 pi/4), 3 sin(pi/2 – 3 pi/4)) 
 
Pravidelný mnohoúhelník – 𝐸, 𝐹, vrcholy: 4 
 
(změnit popisek bodů 𝐸, 𝐹, 𝐺 a 𝐻 na 𝐴, 𝐵, 𝐶 a 𝐷) 
 

9. pustit animaci posuvníku 𝑡 
 

 
 


