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s bez tyče 

Jindřiška Svobodová1 

A experiment with wood rod is deseribed, a ball at the end of falling stisk jumps in to eup faster 
then gravity. 

Tento je z části z německého [1], jeho sestavení je velmi prosté, 
stačí asi 1m dlouhá tyč, která má na konci pevně připevněn plastikový kelímek a kulička, která 

koncem o zem úhlem asi 30 o, kuličku volně položíme 
o kousek výše. Tyč 
Po tyče na měkkou bude kulička v kelímku. Z 

nec musí padat než kulička. Pro mnohé je toto tvrzení nr,"",'"''''''I''' 
že všechna tělesa padají rychle volném a pokud šlo o 

že odpor vzduchu více než kuličku. Proč tyč 

Představme že musíme na kůl nesoucí telefonní je h metrů 
Právě když na vrcholku tyče, dole v základně a začne se kácet dolů, je lepší pro 
nás nebo se nebo se držet vrcholu s ní po kruhové dráze? 

případech dosáhneme. V prvním 
se ze ZZME: 

V druhém - Vb, 

hmotnosti dlouhé 

11 

2 

1 

2 

2 =2.hg 

zanedbáme-li hmotnost nešťastníka na 
úhlovou dopadu 

Pro homogenní n'~"""'"{"'l se kolem svého konce je moment setrvačnosti J == -~ 
3 

2 

Takže budeme-li se držet vršku asi 1 
na konci 

monotónně roste. 

Literatura: 

1. MEYER, E. Fallende Stange. Unterricht V. 1996. 
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Svobodová1 

A experiment with wood rod is deseribed, a ball at the end of falling stisk jumps into eup faster 
then gravity. 

Tento je z části z německého '-"""VlJi"'U sestavení je velmi 
stačí asi 1m dlouhá tyč, která má na konci pevně plastikový kelímek a kulička, která 

Tyč koncem úhlem asi 30°, kuličku volně položíme 
o kousek výše. 
Po dopadu tyče na měkkou bude kulička v kelímku. Z je že ko-

nec tyče musí padat než kulička. Pro mnohé je toto tvrzení překvapivé, obecně vědí, 
že všechna tělesa padají stejně volném a pokud šlo o pád v lze 
očekávat, že odpor vzduchu více než kuličku. Proč 

s 

Představme že musíme na kůl nesoucí telefonní tyč je h metrů vysoká. 
Právě jsme na vrcholku dole v základně a začne se kácet dolů, je lepší pro 
nás nebo se nebo se držet vrcholu s ní po kruhové dráze? 

I."-H~'-"'U dosáhneme. V ,...r,rni,,,", 

se . ze ZZME: 

V druhém - Vbf 

hmotnosti dlouhé 

Pro 

2 
2 :=2.h.g 

h 

2 

se kolem svého konce je moment setrvačnosti 

:= 3 => 
h 

2 

Takže budeme-li se držet vršku 
na konci 

monotónně roste. 

Literatura: 

L MEYER, E. Fallende Unterricht V. 1996. 
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