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Pokusy s kyvadly II 

B ETISLAV PAT
Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem 

Soubor pokus  voln  navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém 
ro níku Veletrhu nápad , Plze  1997. Slouží k demonstraci n kterých typ  kyvadel a 
k ov ování závislostí doby kmitu na jejich parametrech a na vlivu prost edí.

Fyzické kyvadlo s naklonitelnou rovinou kmitu 

Pot eby: fyzické kyvadlo 
s naklonitelnou osou otá ení, stop-
ky, stativ (obr. . 1) 
U kyvadla lze m nit plynule náklon 
roviny kmitu od svislého sm ru
v rozsahu 0o – 90°, ímž se m ní
vliv gravitace na dobu kmitu. 
K nastavení náklonu slouží úhlo-
m r p ipevn ný na stativu a ru i ka
spojená s kyvadlem. Z m ení doby 
kmitu p i r zných náklonech lze 
vytvo it graf závislosti doby kmitu 
na náklonu, resp. na vlivu gravita-
ce, a jeho pr b h porovnat se 
vztahem pro výpo et doby kmitu 
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kde je I moment setrva nosti
vzhledem k dané ose otá ení, a
vzdálenost t žišt  kyvadla od osy 
otá ení, m hmotnost kyvadla, g

velikost tíhového zrychlení a úhel náklonu roviny kmitu od svislého sm ru.
Zm ny náklonu lze p i demonstraci provád t i plynule p i rozkmitaném kyvadle. 

Simulace torzních kmit  dvouvláknovým kyvadlem 

Pot eby: dvouvláknové kyvadlo, zát že 100 g a 200 g na tenkých vláknech, nastavi-
telná m rka, m ítko 1 m a posuvné m ítko, stopky, stativ (obr. . 2). 
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U kyvadla lze m nit délku vláken, 
vzdálenost vláken podle m rky,
moment setrva nosti posunem zá-
važí po vodorovné ty i kyvadla 
podle m rky a simulovat zm nu
gravitace zav šením zát že na 
kyvadlo v jeho svislé ose. Zát ž se 
s kyvadlem nenatá í. Dobu kmitu 
m íme v závislosti na zm nách 
jednotlivých parametr , vytvá íme 
p íslušné grafy a jejich pr b h
porovnáváme se vztahem pro 
výpo et doby kmitu 
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kde je l délka vláken, d vzdálenost 
vláken, m hmotnost kyvadla, mz
hmotnost zát že, I moment 
setrva nosti kyvadla a g velikost 
tíhového zrychlení. 
Poznámka: Nevolíme amplitudy 

p ekra ující 90°, v opa ném p ípad  nemají kmity sinusový pr b h.

Kyvadlo nejen pružinové 

Pot eby: ocelové pružiny z drátu o 
pr m ru 0,35 mm s pr m rem vi-
nutí 4 mm s 900 a 500 závity, zát -
že 100 g tvaru b žného závaží a 
120 g tvaru ty e o pr m ru 6 mm, 
milimetrové m ítko, stopky, tenký 
vlasec, fotografický stativ. Pružiny 
jsou ke stativu a k zát ži p ipojeny 
našroubováním na závit M4. 

Amplituda a doba kmitu 
pružinového kyvadla v pr b hu
asu

Na stativ upevníme kyvadlo s pru-
žinou s 900 závity, zát ží 100 g a 
rozkmitáme jej s maximální ampli-
tudou (obr. . 3). Protože taková a 
takto instalovaná pružina kmitá z e-
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teln  asi 45 minut a vykoná p itom tém  2000 kmit , je vhodné sou asn  provád t
m ení doby kmitu a amplitudy po dvou nebo t ech minutách. 
Skupin  žák , která bude m ení provád t, dejme za úkol, aby stanovila technologii a 
organizaci m ení v etn  zp sobu záznamu tak, aby bylo možné vytvo it grafy pro 
zm ny amplitudy a doby kmitu v pr b hu trvání pokusu. 

Rozkmitání pružinového kyvadla 

Na stativu ponecháme kyvadlo z p edchozího pokusu a demonstrujeme možnosti, jak 
jej rozkmitat. Energii m žeme této soustav  dodat natažením pružiny, vyzdvižením 
závaží, p sobením okamžité síly na kyvadlo ve svislé ose, rezonancí silového p so-
bení kmit  ruky s vlastními kmity kyvadla v blízkosti záv su, nebo tak, že závaží po-
držíme rukou v nulové poloze, druhou rukou uchopíme pružinu v polovin  délky a 
natáhneme její horní ást. Po sou asném uvoln ní zát že i pružiny kyvadlo nekmitá, 
délkov  kmitá jen pružina mezi zát ží a záv sem. Kyvadlo pak rozkmitáme tím, že 
podržíme krátkodob  pružinu op t v polovin  délky. Hodnota takto uvoln né energie 
pro pružinové kmity závisí na okamžiku stisku pružiny vzhledem k pr b hu jejích 
kmit , a proto pokus n kolikrát opakujeme. 

Kmity pružinové a torzní  

Kyvadlo umíst né na stativu op t
ponecháme a k zav šenému závaží 
dole p ipojíme tenký vlasec. P i
stažení zát že vlascem dol  se 
pružina nejen napne, ale i torzn
deformuje tak, že se nepatrn
zvýší po et jejích závit . Touto 
vlastností je vyvolána souvislost 
mezi kmity pružinovými a 
torzními a v p ípad , že obojí mají 
stejné frekvence, dochází 
k p enosu energie mezi ob ma 
typy kyvadel.
Na stativ p ipevníme pružinu 
s 500 závity a závažím 120 g (obr. 
. 4). Protože torzní tuhost takové 

pružiny je malá, musí být malý i 
moment setrva nosti daného 
závaží. Rozkmitáme-li kyvadlo 
jako pružinové, za ne kmitat i 
jako torzní. Amplituda opakovan
nar stá až na hodnotu asi 900° a 
klesá. Vyvoláme-li v nulové 

poloze kyvadla kmity torzní, rozkmitává se pružinov  s amplitudou asi 8 mm. Torzní 
kmity jsou patrné na barevné ty ince, p ipevn né kolmo k ty ovému závaží. 
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Kyvadlo v nehomogenním silovém poli 

Pot eby: matematické kyvadlo s magnetickým a nemagnetickým ocelovým závažím, 
dva v tší ploché feritové magnety a jeden ty ový, vozík pro demonstraci pohyblivého 
magnetického pole, fotografický stativ. 

Zav síme kyvadlo 
s magnetickým 

závažím a pod n j
umístíme libovoln
trojici magnet  (viz 
obr. . 5). Silové 
pole bude tak 
tvo eno t emi poli 
magnetickými a 
polem gravita ním; 
kmity kyvadla 
budou dále 
ovlivn ny místem 
záv su a velikostí i 
sm rem po áte ní 
výchylky. Chování 
kyvadla je 
prakticky pokaždé 

jiné a zdánliv  chaotické. V takovém poli m že mít kyvadlo n kolik stabilních poloh, 
kolem kterých m že kmitat, p i emž kmity mají výrazn  nesinusový pr b h.

Zát ž kyvadla 
vym níme za ocelo-
vou kuli ku, 
snížíme stativ a 
zkrátíme kyvadlo, 
aby jeho kmity 
m ly vyšší 
frekvenci (obr. .
6). Kyvadlo 
rozkmitáme a kol-
mo k rovin  kmit
necháme v blízkosti 

kyvadla 
rovnom rným 

pohybem projet 
vozík s magnetem. 
Pozorujeme, jak se 

stá í rovina kmit  kyvadla, a porovnáme její po áte ní a koncový sm r.
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etízkové kyvadlo 

Pot eby: etízek (nejlépe kuli kový) délky asi 2m 
etízek zav šený nebo držený rukou p edstavuje fyzické kyvadlo s nulovou materiá-

lovou p í nou tuhostí. Tuhost vyvolaná jeho zav šením je prom nná v jeho délce. 
Pokud etízek rozkmitáme jako kyvadlo, kmitá tak, že se b hem kmit  prohýbá a nej-
v tší zak ivení má na dolním konci. Z toho vyplývá, že i takto kmitající tuhá ty , i 
když to není patrné, je v ohybu namáhána. 
Dále kyvadlo rozkmitáme jako kuželové, op t pozorujeme jeho zak ivování a p i vyš-
ších frekvencích m žeme vytvo it na kyvadle i další uzly, krom  místa záv su.
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