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Experimenty s USB teplomČrem Vernier Go!Temp
a se sonarem Vernier Go!Motion
JAKUB JERMÁě
KDF MFF UK Praha
V pĜíspČvku je popsána aktivita „soutČž teplomČrĤ“ realizovaná pomocí USB teplomČru Vernier Go!Temp a dvČ aktivity s USB sonarem Vernier Go!Motion – mČĜení
kmitání závaží na pružinČ a tzv. „napodobování grafu“.

USB teplomČr Vernier Go!Temp
USB teplomČr Vernier Go!Temp [1] je teplomČr urþený k mČĜení teplot v rozsahu od
-20 °C do 110 °C a záznamu mČĜených dat pomocí programĤ Logger Lite, Logger
Pro nebo dataloggerĤ Vernier LabQuest [2]. S teplomČrem se dodává program Logger Lite, popisovanou aktivitu proto budeme provádČt s využitím tohoto programu.

Obr. 1. USB teplomČr Vernier Go!Temp
Aktivita „soutČž teplomČrĤ“
Cílem této aktivity je zamyslet se nad tím, jak ovlivĖuje ochlazování pĜedmČtu proudČní vzduchu a odpaĜování vody z povrchu. K experimentu je potĜeba:
• USB teplomČr Vernier Go!Temp
• poþítaþ s nainstalovaným software Logger Lite
• rychlovarná konvice s horkou vodou
• utČrka
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V rychlovarné konvici pĜivedeme vodu k varu. Kabel teplomČru pĜipojíme k USB
portu poþítaþe a teplomČr samotný ponoĜíme do vaĜící vody, aby se ohĜál na teplotu
blízkou 100 °C. V programu Logger Lite je vhodné nastavit dobu trvání mČĜení na
20 sekund (v menu Experiment Æ SbČr dat). V prĤbČhu experimentu budeme teplomČr ochlazovat 4 zpĤsoby:
• teplomČr vytáhneme z vaĜící vody a necháme chladnout (bez mávání s ním)
• teplomČr vytáhneme z vaĜící vody a máváme s ním
• teplomČr vytáhneme, rychle osušíme utČrkou a necháme chladnout
• teplomČr vytáhneme, rychle osušíme utČrkou a máváme s ním
PĜed zaþátkem mČĜení je vhodné napsat si na tabuli þi kus papíru odĤvodnČné hypotézy, jak rychle bude v jednotlivých pĜípadech ochlazování probíhat.
Po skonþení každého mČĜení je tĜeba uchovat namČĜená data (v menu Experiment Æ
Uchovat poslední mČĜení) a je také vhodné si ke každé namČĜené kĜivce v grafu napsat poznámku, o jaké mČĜení šlo (v menu Vložit Æ Textová poznámka).
Po skonþení celého experimentu je vhodné použít automatické mČĜítko grafu (v menu
Analýza Æ Automatické mČĜítko) a uspoĜádat textové poznámky u jednotlivých namČĜených kĜivek tak, aby výsledný graf byl co nejpĜehlednČjší. Nyní je také vhodný
þas vrátit se k napsaným hypotézám a se studenty rozebrat výsledek experimentu.
Nejrychleji se ochlazuje mokrý teplomČr, jímž bylo máváno, o nČco pomaleji pak
suchý teplomČr, jímž bylo máváno – ve vČtšinČ pĜípadĤ se ochlazuje rychleji než
mokrý teplomČr v klidu. Nejpomaleji se pak ochlazuje suchý teplomČr v klidu.
Tuto aktivitu pĜedvádČl Pavel Böhm na konferenci Alternativní metody výuky 2010
[3], spoleþnČ s Lucií Filipínskou jsme k ní vytvoĜili i instruktážní video [4].
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USB sonar Vernier Go!Motion
Vernier Go!Motion [5] je ultrazvukové þidlo urþené ke snímání polohy, rychlosti
a zrychlení pĜedmČtu na principu sonaru. ýidlo vysílá krátké ultrazvukové pulzy
a z þasu, kdy pĜijme ozvČnu, dopoþítává vzdálenost nejbližšího pĜedmČtu, od nČjž se
ozvČna vrátila. Ze znalosti pĜedchozích mČĜení pak dopoþítává také prĤmČt rychlosti
a zrychlení pĜedmČtu do smČru mČĜení. ýidlo je schopné pracovat v rozsahu od 15 cm
do zhruba 6 metrĤ. Se sonarem Go!Motion se dodává program Logger Lite.

Obr. 2. USB sonar Vernier Go!Motion
MČĜení kmitavého pohybu
Cílem této aktivity je demonstrovat, že závislosti polohy (výchylky) a rychlosti závaží kmitajícího na pružinČ lze popsat funkcí sinus a ukázat vztah mezi výchylkou
a rychlostí v jednotlivých fázích kmitu. K experimentu je potĜeba:
• USB sonar Vernier Go!Motion
• poþítaþ s nainstalovaným software Logger Lite
• stojan, pružina a dostateþnČ hmotné závaží
V praxi se osvČdþilo použít jako závaží hrnek a ménČ tuhou pružinu. Díky vČtší
hmotnosti hrnku jsou pak kmity dostateþnČ pomalé, ideální se jeví frekvence zhruba
1 kmit za sekundu, tedy 1 Hz. V programu Logger Lite nastavíme dobu trvání mČĜení
na 2 nebo 5 sekund a vzorkovací frekvenci na 25 Hz (v menu Experiment Æ SbČr
dat). Závaží na pružinČ zavČsíme na stojan nad sonar Go!Motion a necháme ustálit
v rovnovážné poloze. PĜed samotným mČĜením je vhodné nastavit rovnovážnou polohu jako vzdálenost 0, tedy vynulovat senzor (v menu Experiment Æ Nulovat…). Nyní
vychýlíme závaží smČrem dolĤ k sonaru, necháme jej kmitat a spustíme mČĜení (zeleným tlaþítkem v menu). Po dokonþení mČĜení pak vložíme nový graf (v menu Vložit
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Æ Graf) a kliknutím na osu Y vybereme rychlost (pĜednastaveno je zrychlení). UspoĜádáme grafy buć pomocí myši nebo klávesovou zkratkou Ctrl+R.
Napodobování grafu
Cílem této aktivity je umožnit studentĤm, „zažít si“, co vlastnČ graf závislosti polohy
þi rychlosti na þase znamená, což by jim mČlo poskytnout vČtší pochopení významu
grafĤ a zlepšit schopnost grafy interpretovat. K experimentu je potĜeba:
• USB sonar Vernier Go!Motion
• poþítaþ s nainstalovaným software Logger Lite
• vhodné jsou pevné desky þi vČtší model autíþka, lze ale vystaþit i s rukou
V praxi se osvČdþilo nakreslit si na lavici (þi ještČ lépe na papír pĜipevnČný na lavici)
mČĜítko. Sonar položíme na lavici na okraj mČĜítka a vyklopíme jeho hlavici tak, aby
smČĜovala ve smČru vzrĤstajících hodnot na mČĜítku. USB kabelem sonar pĜipojíme
k poþítaþi se spuštČným programem Logger Lite.
V programu Logger Lite nastavíme dobu trvání mČĜení na 15 sekund a vzorkovací
frekvenci na 25 Hz (v menu Experiment Æ SbČr dat).
Kliknutím na horní okraj osy Y v grafu zmČníme rozsah grafu, doporuþujeme zmČnit
maximální hodnotu na 1 m. Kliknutím na ikonu „Náhodný graf“ v horní lištČ menu
(nebo pomocí volby Analýza Æ VytvoĜit pĜedlohu) vygenerujeme náhodný graf. Pokud si chceme pĜedlohu grafu nakreslit sami, použijeme vedlejší tlaþítko s obrázkem
tužky (pĜípadnČ v menu Analýza Æ Naþrtnout pĜedpovČć).
Nyní umístíme objekt (desky, autíþko þi ruku) do patĜiþné vzdálenosti, spustíme mČĜení zeleným tlaþítkem v menu a pohybem objektu se snažíme co nejvČrnČji napodobit graf.

Obr. 3. Napodobování grafu pomocí pohybu desek pĜed sonarem
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Tato aktivita je inspirována þlánkem Martiny Kekule „Zobrazení pohybu pomocí grafĤ – námČt na laboratorní úlohu“ [6]. Lucie Filipínská pak pro tuto aktivitu vytvoĜila
instruktážní video [7].
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