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Ve dnech 2. - 16. ervence 2005 prob hlo další z tradi ních Odborných soust ed ní
mladých fyzik  a matematik  pro st edoškoláky po ádané Matematicko-fyzikální 
fakultou UK v Praze. Tento p ísp vek krátce shrnuje základní myšlenky této akce a 
uvádí výsledky vybraných dvou projekt , které studenti na soust ed ní ešili.

O soust ed ní

Cílem našeho soust ed ní je nejen zprost edkovat student m nové poznatky a doved-
nosti, ale také umožnit získat praktické zkušenosti p i ešení projekt . Na rozdíl od 
tradi ního „školního“ p ístupu se snažíme, aby do procesu poznávání byli studenti 
zapojeni aktivn  a p i zkoumání museli zapojit „svoji hlavu i ruce“. Takové znalosti i 
zkušenosti jsou mnohem trvalejší a hlubší než fakta sd lená n kým jiným. Krom
propracovaného odborného programu (tedy programu, p i kterém se studenti v nují
matematice a fyzice) má naše soust ed ní i bohatý mimoodborný program, v jehož 
rámci ú astníci prožijí „p íb h“ v rámci celotáborové hry, odpo inou hlav  a protáh-
nou t lo, ale mohou se zárove  dozv d t mnoho o sob  i o druhých. Mimoodborný 
program se letos nesl v duchu kolonizace Nového sv ta.
Typický den (podrobn ji viz [1]) na soust ed ní za íná „hodinou“ matematiky násle-
dovanou „hodinou“ fyziky. Každý ú astník si m že ze t í r zných úrovní obou kurz
vybrat tu, která mu nejvíce vyhovuje jak náro ností, tak svým zam ením. Nejedná se 
o tradi ní p ednášky. Výklad je dopln n mnoha praktickými p íklady, experimenty i 
zajímavostmi. Podle zvolené úrovn  si tak ást ú astník  prohloubí v domosti získa-
né na st ední škole a ást ú astník  se seznámí s partiemi, které se probírají až na 
škole vysoké. 

Souvislé kurzy a další povídání vedoucích soust ed ní nepravideln  dopl ují p ed-
nášky zvaných lektor  – pozvaných odborník , kte í na soust ed ní p ijeli jen na pár 
dní popovídat o zajímavých v cech ze svého oboru. V letošním roce naše soust ed ní
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navštívil doc. Ctirad Matyska (Katedra geofyziky MFF UK Praha), Mgr. Lukáš Žídek 
(Národní centrum pro biomolekulární výzkum MU Brno) a doc. Ji í Podolský (Ústav 
teoretické fyziky MFF UK Praha). Díky ochot  t chto lidí se ú astníci letos mohli 
dozv d t mnoho nového o geofyzice, nukleární magnetické rezonanci, gravita ních
vlnách a dalším. 
P ednášky a kurzy zaplní ale jen asi polovinu veškerého asu ur eného na odborný 
program. Základ odborného programu tvo í samostatn ešené projekty. Na za átku
soust ed ní se ú astníci dle svého zájmu rozd lí do malých skupinek a každá z nich si 
vybere téma projektu z p ipravené nabídky nebo si spole n  se zvoleným konzultan-
tem zformulují téma jiné. Konzultant z ad vedoucích pomáhá student m po celou 
dobu tábora a v p ípad  pot eby usm r uje jejich snažení. 

Uprost ed soust ed ní se koná tzv. p edobhajoba projektu p ed komisí, v rámci které 
každá skupina krátce shrne své dosavadní výsledky a o ekávaný postup dalších prací. 
Vyvrcholením celého odborného programu je záv re ná konference, na které každý 
tým prezentuje výsledky své práce p ed ostatními ú astníky a obhajuje je p ed odbor-
nou komisí. Práce na projektech tak p edstavuje jakousi miniaturizovanou variantu 
v decké práce. 

Práv  projektová forma práce, která dokázala naplnit cíl aktivn  zapojit všechny 
ú astníky, je velmi náro ná na organizaci. Proto je naše soust ed ní velmi specifické 
velkým množství vedoucích, kte í mu dobrovoln  v nují as nejen o prázdninách, ale 

218



P. Žilavý, Z. Broklová, P. Böhm: Pár v cí (nejen) z tábora 8 

též v rámci p íprav v pr b hu celého roku. Na soust ed ní je také nutné p ivézt dosta-
te né množství ná adí a materiálu, m ící p ístroje, po íta e a prezenta ní techniku. 
Úst edním tématem letošního soust ed ní byla Rezonance (a s ní související kmitání 
a vln ní). Studenti mimo jiné zkoumali fyzické kyvadlo, elektromagnetické vln ní 
v mikrovlnné troub , Doppler v jev na rotujícím kotou i, pozorovali Lissajousovy 
obrazce vytvo ené sypáním krupice ze speciáln  upraveného kyvadla i „rozmíta kou
laserového paprsku“ ze dvou reproduktor , syntetizovali a analyzovali tóny hudeb-
ních nástroj , stav li mechanické ladi ky, rádiový vysíla , hlukom r, zkoumali ab-
sorpci zvuku v materiálu, vlastnosti „hrajících skleni ek“ a lahví, a mnoho dalšího. 
Následující odstavce p edstavují zkrácené verze studentských dokumentací dvou 
z t chto projekt .  Krom  drobných stylistických zásah  a zkrácení jsou zde otišt ny
tak, jak je studenti na tábo e vytvo ili.

Panova ladi ka 

auto i: Vít Zajac, Jakub Lumík Klener, konzultant: Mirek Jílek

Princip Panovy ladi ky 

Jedná se o válcovou trubici, v níž je umíst n posuvný píst. Je-li v okolí trubice zvuk, 
vstupuje do ní a vytvá í stojaté vln ní s uzlem na pístu. V okamžiku, kdy je délka 
trubice plus pr m rová korekce (+0,6 pr m ru trubice) rovna lichému násobku tvr-
tiny vlnové délky vstupujícího zvuku, je možno zaznamenat vn  trubice maximální 
zesílení zvuku, nebo  u otvoru se vytvo ila kmitna. Pokud je tato délka rovna sudému 
násobku tvrtvlny, dojde naopak k zeslabení zvuku. 

Sestrojení Panovy ladi ky 

Jako trubici jsme použili PVC trubku o pr m ru 60 mm a jako píst p evrácenou polo-
vinu tenisového mí ku. Ten jsme vrutem p ipevnili na konec ty e. P i posouvání pís-
tu sm rem ven se p ltenisák p íliš deformoval u st ny, proto jsme na ty  p idali dva 
kartónové st edící kroužky. K p esnému snímání zesílení zvuku byla ladi ka vybave-
na mikrofonem, který byl umíst n pomocí drát né spony v ústí trubice. Signál 
z mikrofonu byl zobrazen na osciloskopu a analyzován. 

Experimenty s Panovou ladi kou

Nejsnazší ov ení principu Panovy flétny bylo provád no lidským hlasem. U ústí tru-
bice s fixovanou polohou pístu experimentátor zpíval plynule se m nící tón. Podle 
p edpokladu došlo práv  p i ur ité výšce tónu k zesílení zvuku. Nebo naopak zp vák 
zpíval jeden tón a experimentátor posouval píst, dokud nedošlo k zesílení zvuku. 
Jako zdroj zvuku jsme vyzkoušeli krom  lidského hlasu také sopránovou zobcovou 
flétnu. Nestálost fáze ale neumož ovala p esné ode tení hodnot z osciloskopu, proto 
jsme za ali používat tónový generátor (frekvence 440-460Hz) s p ipojeným repro-
duktorem. 
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Jako první jsme ladi ku okalibrovali podle temperovaného lad ní. Tak jsme byli 
schopni stanovovat s jistou tolerancí jaký tón je v ladi ce zesilován. 
Dále jsme se rozhodli prom it rezonan ní k ivky, tedy závislost zesílení zvuku 
(o konstantní frekvenci) na délce trubice p i použití píst  z r zných materiál . Proto-
že u p ltenisáku jsme váhali, odkud m it délku trubice, použili jsme pro tato m ení
rovné písty. Prom ili jsme zesílení p i použití pístu vyst iženého z plechu (zesílení 
nebylo p íliš z etelné) a pístu vytvarovaného z 2 cm silného polystyrenu, který velmi 
dob e t snil. Tak bylo možné prom it rezonan ní k ivku na tém  celém rozsahu 
délky válce (viz následující graf). 

Závislost zesílení zvuku na délce trubice
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Doppler v jev 

auto i:František Frühbauer, Martin Feigl, konzultant: Zden k Polák 
Prolog 
Pokud se zdroj a p ijíma  akustického i elektromagnetického vln ní pohybují v i
sob  navzájem, tak se frekvence zachycená od frekvence vyslané liší. Tento jev obje-
vil Christian Doppler. V našem projektu se zabýváme tzv. podélným Dopplerovým 
jevem.

Popis experimentu 

P i našem pokusu jsme použili setrva ník (hliníkový disk rotující kolem své osy) po-
hán ný motorkem p ibližn  konstantní úhlovou rychlostí. Setrva ník jsme roztá eli
r znými rychlostmi, ude ili do n j kladivem a mikrofonem zaznamenávali vznikající 
rázy. Záznam jsme poté zkoumali v programu Adobe Audition™. Pro m ení otá ek
jsme použili fotodiodu. 

Vysv tlení pokusu a m ení

Rázy vznikají skládáním vln sob  blízkých frekvencí – kmity se zesilují ve stejné fázi 
a ruší se ve fázi opa né. Setrva ník chv jící se po úderu kladiva p edstavuje zdroj 
zvuku. P i otá ení setrva níku mají jeho r zné ásti v i mikrofonu v klidu r zné
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rychlosti. V d sledku Dopplerova jevu pak na mikrofon dopadají vlny o frekvencích 
nižších i vyšších než je frekvence chv ní setrva níku. Nejz eteln jší zm na od místa 
úderu byla na druhé stran  setrva níku p es p ímku pr m ru.

Záznam intenzity zvuku vydávaného rotujícím kotou em a frekven ní spektrum 
v okolí maxima intenzity zvuku 

Rychlost kotou e jsme ur ovali t emi metodami – z analýzy ráz , z frekven ního 
spektra a pomocí fotodiody a osciloskopu. Všechny t i metody dávaly p ibližn  stejné 
výsledky.

Záv r, co ješt  bychom mohli ud lat

P vodn  jsme plánovali ješt  jeden druh pokusu – p ijíma  položíme, a zdrojem zvu-
ku to íme na š e a naopak. To nám ovšem z asových d vod  nevyšlo. 

Záv rem

Vzhledem k p átelské a tv r í atmosfé e, která panuje na našich soust ed ních, se 
nám ani nechce p íliš v it, že mezi studenty klesá zájem o p írodov dné p edm ty 
nebo že jsou pravdivé n které stesky u itel , že jsou studenti líní p emýšlet. Uv do-
mujeme si, že nám na soust ed ní jezdí „vybraní“ studenti, kte í mají zájem, ale na 
druhou stranu, ani vedoucí tábora na tuto „motivovanost“ ú astník  p íliš nespoléhají 
a snaží se, aby program byl pro n  opravdu zajímavý a hodnotný. Za to jim všem pat-
í velký dík. 
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Podrobn jší informace o našem soust ed ní naleznete na webových stránkách: 
http://kdf.mff.cuni.cz/tabor. Pokud máte nap . ve t íd  šikovného studenta, který p e-
mýšlí nad sv tem kolem nás, ekn te mu o našem tábo e, aby i on mohl zažít 14 
prázdninových dní napln ných zkoumáním i legrací. 
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