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4. Pásák a auto pustíme zároveň, ale pásák s vhodným náskokem. Dále jako v bodě 3. Navíc určÍ
me za jak dlouho dohonilo auto pásák a rychlost auta vůči němu. Porovnáme s rozdílem rychlostí určených v bodě 2.
5. Auto i pásák pustíme proti sobě z větší vzdálenosti a určíme dobu setkánÍ, Určíme vzájenmou
vzájemnou
rychlost a porovnáme se součtem rychlostí určených v bodě 2.
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Pomůcky:

Trubice s kapalinou, pásmo, stopky, fix.
nebo plastovou trubici o vnitřním průměru větším než 7 mm, delší než cca 1 m
naplníme
naplrúme barevnou kapalinou a uzavřeme tak, aby v ní zůstala bublinka. Při naklonění trubice se
bublina pohybuje proti
rovnováze síl
o rovnoměrný pohyb
sil
řádově cml s. Zaznamenáváme
po několika sekundách fixem. Pak můžeme
sestrojit graf závislosti dráhy na čase a
rychlost bubliny. Diskutujeme zda jde o rovnoměrný pohyb.
dosáhneme změnou
velikosti LJU!JIUII-". nebo
jiné kapaliny. S rostouCÍm
dosáhne maxima
rostoucím sklonem obvykle nejprve rychlost bublinky
maximální
a pak začne klesat. Při svislé poloze trubice může
maximálrú
Skleněnou

J

Trubici je třeba dobře utěsnit, aby se stala
kým barvivem. Při použití vody
konzervační ",,,,,,,,,.,,,'c'v
vhodnou trubici poslouží dobře plastová hadice natažená na liště.
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Pomůcky: Měděná tyč,

stojan s držákem, klouzátko s neodymovým magnetem,

stopky nebo

metronom, metr.
Měděnou tyč obdélníkového
co
hornímu koncI.
obdéhúkového průřezu
konci. Dolní se opírá
o stůL Sklon činí 30'
3D' až 80".
80'. Na tyč položíme klouzátko z lehkého silného magnetu. Vlivem pohybové složkv tíhové sílv se dá do pohvbu. Změnou
pole v tvči vzniknou silné vířivé
složku tíhové
proudy které velmi rychle vyrovnají
Rovnoměrnost
je ",,,,ij,,,ti;n,,,
klesne hodnota brzdící

z metronomu kreslíme na
interval je cca 3
kreslení značek neovlivnili
na čase. Podle sklonu
závislosti

Náčrt

celkové
a detail
klouzátka
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Rovnoměrně

zrychlený

přímočarý

pohyb

Pro rovnoměrně zrychlený pohyb tělesa potřebujeme zajistit působení stálé síly. Nabízí se
volný pád. Zrychlení je však pro naše smysly příliš velké a k jeho sledování potřebujeme obvykle
poměrně složitá zařízení. Podobně je to se sledováním pohybu těles urychlovaných přes kladku
závažím. Nejednodušší variantou se jeví kulička na nakloněné rovině.
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Pro žákovské frontální práce se hodí ",.,.,,..,,,11 ....
Lištu umístíme na
kreslit tužkou měřítko. Velmi

na nakloněné rovině můžeme
z měření vzdálenosti a
kterou nastavíme nakloněnou rovinu. Viz [1]
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