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Fyzika s Veselou krávou
– aneb pokusy s opravdu jednoduchými pom ckami

LEOŠ DVO ÁK
MFF UK Praha 

P ísp vek popisuje fyzikální pokusy s jednoduchými pom ckami, jejichž základem 
jsou krabi ky od sýra. 

Úvod

Jak ukázala už ada p ísp vk  z  Veletrh  nápad , fyzik i u itel fyziky využije 
k pokus m cokoli – PET láhve, mince, v ci z lékárni ky, CD a b hví co ješt . Jak 
uvidíme, experimentovat lze i s tak jednoduchou v cí, jako je krabi ka od sýra. 
K ad  pokus  se hodí „ká a“ z poloviny kulaté krabi ky od tavených sýr . Osu ká i
vyrobíme ze zahrocené špejle. St ed dna krabi ky p edem najdeme t eba zkusmo tak, 
aby krabi ka byla vyvážena na hrotu špendlíku. Špejli ke krabi ce p ilepíme pomocí 
tavného lepidla. (Viz obr. 1.) Je jen t eba kontrolovat kolmost osy, aby ká a p íliš
neházela. A m žeme za ít s pokusy. 

Pokusy z mechaniky 

Úhlová rychlost – m ení pomocí po íta e

Na pevné podložce se ká a celkem dob e to í. Jak rychle ji vlastn  dokážeme 
v prstech rozto it? O ima nedokážeme otá ení sledovat, natož po ítat. M že nám 
pomoci po íta . K mikrofonnímu vstupu zvukové karty pomocí kablíku p ipojíme
fototranzistor a m žeme snímat zm ny osv tlení. Na ká u sta í nakreslit tužkou 
zna ku a p i otá ení k t mto míst m p iblížit fototranzistor.

Obr. 1 Ká a z krabi ky od sýra Obr. 2 Signál z rotující ká i snímaný 
fototranzistorem

Signál m žeme nahrávat a vyhodnocovat bu  n jakým programem typu Adobe Audi-
tion, nebo nap . pomocí freewareového programu SoundCard Oscilloscope. Výsledný 
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signál ukazuje obr. 2. Celkový zobrazený as je 1 s. Již jednoduchým odpo ítáním
tak zjistíme, že se ká a otá í asi 17-krát za sekundu. Zmín ný software umož uje 
dobu mezi impulzy m it i p esn ji. (V daném p ípad  byla frekvence 17,4 Hz.)

Úhlová rychlost – velmi jednoduché m ení 

Jak si pomoci, nemáte-li po ruce po íta  a fototranzistor? K p ibližnému zm ení úh-
lové rychlosti otá ení sta í položit osu ká i vodorovn  na hranu stolu. Osa jede po 
hran ; z dráhy ujeté za 1 s lze lehce spo íst po et otá ek za sekundu. (P íslušná úvaha 
možná pom že n kterým žák m názorn ji pochopit vztah mezi úhlovou a obvodovou 
rychlostí.) Aby osa neprokluzovala, m žeme na špejli navléknout kousek gumi ky do 
ventilku zakoupené v prodejn  jízdních kol. Celkov  je toto m ení spíše orienta ní,
ale do asi 20 otá ek za sekundu jím úhlovou rychlost p ibližn  ur íme.

Ká a jako „skoro smy ka smrti“ (a netradi ní m i  tíhového zrychlení) 

Vložte do krabi ky tvo ící naši ká u lehký p edm t (kousek špejle, mati ku i kance-
lá skou sponku), chy te krabi ku za osu a v prstech ji rozto te. P edm t se samoz ej-
m  posune k okraji. Když te  (za stálého otá ení ká i) oto íte osu do vodorovné 
polohy, p edm t z stane na okraji, i když je zrovna naho e. Máte vlastn  model pou-
ové atrakce – svislého kola, kde ze seda ky nevypadnete ani v horní úvrati, kdy jste 

hlavou dol  – resp. tém  model „smy ky smrti“. 
P i zpomalování otá ek ovšem v jistý okamžik p edm t vypadne. (Takový pokus by-
chom asi na skute né pouti neradi d lali.) P ekvapující je, že se to stane až p i dosti 
nízkých otá kách, p i necelých 2,5 otá kách za sekundu. Z rovnosti odst edivé síly 
( ešíme-li situaci v soustav  spojené s krabi kou) a tíhové síly m žeme p ibližn  vy-
po ítat tíhové zrychlení. (M íme-li úhlovou rychlost po íta em, jak bylo popsáno 
výše, lze dosáhnout p esnost tém  10%.) 

Ká a jako centrifuga (aneb rotující soustava prakticky) 

Naši ká u m žeme využít také jako jednoduchou centrifugu. Je zajímavé uv domit si, 
že i p i relativn  nízkých otá kách m že zrychlení na obvodu dosáhnout zna ných 
hodnot. Už p i rozto ení ká i v prstech (p i výše zmín ných 17 otá kách za sekundu) 
iní úhlová rychlost  p es 100 s-1 a zrychlení u obvodu (r = 5 cm) je tedy více než 

500 m/s2, tedy, vyjád eno v násobcích tíhového zrychlení, p es 50 g!
Vyšších hodnot úhlové rychlosti dosáhneme, rozto íme-li ká u vrta kou nebo pomocí 
malého elektrického motorku. Malá vrta ka pro modelá e ( i na vrtání plošných spo-
j , lze ji koupit v prodejnách s elektronickými sou ástkami) má p es 6 tisíc otá ek za 
minutu. To znamená 100 otá ek za sekundu, tedy úhlovou rychlost p es 600 s-1. Vy-
po t te s vašimi žáky zrychlení na obvodu krabi ky! Suchý vzore ek r· 2 dostane 
„štávu“ a dá pro mnohé asi p ekvapující výsledek: tém  20000 m/s2, tedy tém
2 tisíce g! Každý gram tedy tla í na obvod krabi ky silou, jakou normáln  tla í na 
podložku dvoukilové závaží. 
Skute nost, že na t lesa v rotující krabi ce opravdu p sobí velká odst edivá síla, m -
žeme demonstrovat, vložíme-li do krabi ky do dvou protilehlých míst (aby centrifuga 
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z stala vyvážená) dva malé kousky taveného sýra (kosti ky o hran  asi 1 cm). Roztá-
ení centrifugy v prstech nesta í. Ovšem už p i asi 40 otá kách za sekundu se sýr 

„rozmázne“ do docela tenké vrstvy. Doporu uji p itom vnit ek krabi ky v míst , kde 
bude sýr, vylepit izolepou i podobnou páskou (aby šel sýr zase sundat) a naši centri-
fugu zav ít ví kem (jinak sýr radostn  odlétá všemi sm ry). Druhý konec osi ky p i-
držujte v prstech, aby se celá centrifuga nerozvibrovala do stran. 
Upozorn ní: Do otev ené (a rad ji ani do zav ené) centrifugy pohán né motorkem i
vrta kou nedávejte žádné tvrdší p edm ty (ani ty sponky, mati ky apod.)! Op t je to 
p íležitost pro faktickou fyzikální diskusi s žáky: P i 100 otá kách za sekundu je ob-
vodová rychlost p es 30 m/s, tedy p es 100 km/h. A kdo by cht l dostat mati kou le-
tící takovou rychlostí t eba do ela, o o ích nemluv … Obecn  dejte pozor, aby 
z vaší ká i nemohlo nic odlétnout (vyplatí se slepit izolepou konce proužku tvo ícího
pláš  krabi ky). A rad ji se nepoušt jte do vyšších úhlových rychlostí, i když jich 
n které malé vrta ky dosáhnou. P i 18 tisíc otá kách za minutu by bylo zrychlení na 
obvodu krabi ky p es 170 tisíc m/s2 a obvodová rychlost p es 300 km/h. M že být 
sice zajímavé argumentovat, že desetigramový kousek sýra by pak tla il na obvod 
stejnou silou, jako kdyby nám šlápl na nohu urostlý zápasník sumo, ale riziko zran ní 
za to nestojí. 

Trocha kmitání 

Torzní kyvadlo 

Z naší ká i m žeme lehce ud lat torzní kyvadlo. Sta í na horní konec špejle tvo ící
osu navléci gumi ku z ventilku. Druhý konec gumi ky držíme v prstech. Rozto íme-
li ká u, gumi ka se zkrucuje (krásný p íklad torzní deformace), brzdí otá ení ká i a 
pak ji roztá í zpátky. P i délce gumi ky 8 cm a b žné krabi ce od sýr  byla perioda 
kmit  asi 2,9 s. 

M ení momentu setrva nosti

P edchozí pokus m žeme využít i k m ení momentu setrva nosti krabi ky J0. Sta í
dát do krabi ky vhodné p ívažky (jejichž moment setrva nosti JP budeme znát), zm -
it periodu torzních kmit T bez p ívažk  a periodu T1 s p ívažky a ze vztah  pro pe-

riody kmit  vypo íst J0 = JP/((T1/T)2-1).
Nemáme-li po ruce p ívažky známé hmotnosti, mohou nám pomoci dílky sýra 
v krabi ce. Dle údaje na krabi ce má 8 dílk  140 g. Jeden dílek má tedy m = 17,5 g. 
Protože se dílek rozši uje od st edu ke kraji, platí pro jeho moment setrva nosti stejný 
vztah jako v p ípad  válce, tj. ½·m·r2. Konkrétní m ení a výpo et daly pro moment 
krabi ky (resp. její spodní poloviny, v etn  osy) hodnotu p ibližn J0 = 2·10-5 kg·m2.

Rezonance 

Pomocí popsaného torzního kyvadla m žeme demonstrovat i rezonanci. Malé pootá-
ení horního konce gumi ky v prstech vede p i vhodné frekvenci k velmi výrazným 

torzním kmit m krabi ky. Rychlé nebo pomalé pootá ení krabi ku tém  nerozkmitá. 

214



L. Dvo ák: Fyzika s Veselou krávou 

N co málo z akustiky 

Savartova a Seebeckova siréna – a jedna navíc 

Vyst ihneme-li v plášti krabi ky pravidelné zá ezy, funguje po rozto ení krabi ka
jako (ne moc hlasitá) siréna. Krabi ku op t roztá íme vrta kou i motorkem. Dotý-
káme-li se zá ez  proužkem papíru, jde o Savartovu sirénu, pokud na n  foukáme 
t eba br kem, jde o Seebeckovu sirénu. 
Další, trochu netradi ní možností, je snímat fototranzistorem sv tlo p erušované „zu-
by“ na obvodu krabi ky. Po íta em m žeme tento signál analyzovat (a podívat se 
t eba na jeho frekven ní spektrum), ale také zesílit a pak reprodukovat. 

Jeden pokus z optiky 

Válcové zrcadlo 

Proužek lesklé fólie z obalu na kv tiny, vložený podél vnit ní st ny krabi ky, funguje 
jako válcové zrcadlo. Chod paprsk  nejlépe vidíme na p ímém slune ním sv tle (viz 
obr. 3 a 4). 

Obr. 3 Široký svazek paprsk  ukáže i 
vady zobrazení válcovým zrcadlem 

Obr. 4 Úzký svazek se zobrazí do ohniska 

A dokonce n co sm rem k astronomii 

Slune ní hodiny 

Je-li špejle tvo ící osu krabi ky rovnob žná se zem-
skou osou, m že naše krabi ka fungovat jako slune -
ní hodiny. Sta í ji „opásat“ proužkem papíru, na 
n mž vyzna íme hodiny (viz obrázek). Díky vhodné 
velikosti krabi ky odpovídá na obvodu jedné hodin
délka 1,5 cm. (Je vhodné to zkontrolovat, p ípadn
pásek papíru trochu „vypodložit“.) Jak dlouhý kousek 
špejle nechat pod krabi kou p e nívat, aby osa m la
správný sklon, m že být úlohou pro žáky. 
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Trocha teorie aneb srovnáváme velikosti 

Pro názornost je možná zajímavé ud lat si p edstavu o velikostech velmi velkých a 
velmi malých v cí. A pro  ne srovnáním s naší krabi kou?
Stomiliónkrát zv tšená krabi ka by m la rozm ry Zem . (Nep esnost je zhruba 20%.) 
Miliardkrát zmenšená krabi ka by m la rozm ry atomu. (Dokonce bychom tak dosta-
li Bohr v polom r s p esností na 5%.) 
A ješt  jedno srovnání: krabi ka sýra jako dráha Zem  kolem Slunce. (M ítko je 
1 : 2,7·1012). V tomto modelu by Slunce m lo pr m r 0,5 mm, Zem  asi 5 m,  
ob žná dráha Jupitera by m la pr m r necelých 60 cm, ob žná dráha Neptuna 3,3 m, 
takže se tenhle model práv  vejde do t ídy...

Na konec trochu „pyramidologie“ 

Mnozí se pokoušejí vy íst tajemství vesmíru z rozm r  Velké (Cheopsovy) pyramidy 
v Gíze. Pro  však obt žovat pyramidu? Zkusme užít naši krabi ku od Veselé krávy! 
Žasn te, co vše dostaneme: 
Pom r pr m ru krabi ky (11 cm) a její výšky (2 cm) umocn ný na tvrtou krát 2 dá 
asi 1830 – tj. skoro pom r hmotnosti protonu a elektronu (1836,152663). Když za 
p esn jší hodnotu pr m ru krabi ky vezmeme 11,111111cm a za p esn jší hodnotu 
výšky 2,018542011 cm, vyjde to úpln  p esn ! Konec konc  „pyramidologové“ si 
míry ob as také trochu p izp sobují… 
P ibereme-li ke krabi ce i pyramidu, je výpo et této konstanty ješt  jednodušší. Výš-
ka Velké pyramidy (146,7 m) d lená výškou krabi ky (2 cm) po vyd lení 4 dává 
1833,75. Pokud krabi ku trochu sešlápneme, jsme op t na p esné hodnot . :-) 
Podobn  m žeme dostat i hodnoty dalších fyzikálních konstant. Ale i matematických: 
úhlop í ka základny Cheopsovy pyramidy (232,4· 2 m) d lená pr m rem krabi ky 
(spíš vnit ním: 11,025423 cm) dá po umocn ní na 1/8 hodnotu 2,718281..., tedy e. 
P idejte trochu záhadný výraz, zamumlejte k t mto výpo t m n co tajemného – a 
nebýt v tom ta krabi ka od sýra, snad by vás n kdo za al brát i vážn ... Až na vás 
vaši žáci p ijdou s tím, co vše se dá vy íst z rozm r  pyramid, m žete jim p edvést, 
že leccos nám odhalí i Veselá kráva. Snad je to p ivede k pon kud racionáln jšímu a 
kriti t jšímu pohledu na v c.
Ale ješt  bychom nem li zapomenout na jeden naprosto nevyvratitelný „trhák“.  
Obvod krabi ky vyd lený jejím pr m rem dá 3,1415926… – opravdu, je to !

Záv r

A to je vše? Zdaleka ne! Jen rozsah p ísp vku nedovoluje popsat všechny nápady. 
Vždy  jsme se t eba v bec nedotkli elekt iny a magnetismu. Takže možná n kdy
nashledanou u Fyziky s Veselou krávou II. 
A pokud vám tento p ísp vek bude alespo  v n em inspirací, splnil sv j ú el.
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