
Veletrh nápad  u itel  fyziky 15 

 

Experimenty s USB teplom rem Vernier Go!Temp 
a se sonarem Vernier Go!Motion 

JAKUB JERMÁ  
KDF MFF UK Praha 

V p ísp vku je popsána aktivita „sout ž teplom r “ realizovaná pomocí USB teplo-
m ru Vernier Go!Temp a dv  aktivity s USB sonarem Vernier Go!Motion – m ení 
kmitání závaží na pružin  a tzv. „napodobování grafu“. 

USB teplom r Vernier Go!Temp 

USB teplom r Vernier Go!Temp [1] je teplom r ur ený k m ení teplot v rozsahu od 
-20 °C do 110 °C a záznamu m ených dat pomocí program  Logger Lite, Logger 
Pro nebo datalogger  Vernier LabQuest [2]. S teplom rem se dodává program Lo-
gger Lite, popisovanou aktivitu proto budeme provád t s využitím tohoto programu.  

 

Obr. 1. USB teplom r Vernier Go!Temp 

Aktivita „sout ž teplom r “ 

Cílem této aktivity je zamyslet se nad tím, jak ovliv uje ochlazování p edm tu prou-
d ní vzduchu a odpa ování vody z povrchu. K experimentu je pot eba: 

• USB teplom r Vernier Go!Temp 

• po íta  s nainstalovaným software Logger Lite 

• rychlovarná konvice s horkou vodou 

• ut rka 
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V rychlovarné konvici p ivedeme vodu k varu. Kabel teplom ru p ipojíme k USB 
portu po íta e a teplom r samotný pono íme do va ící vody, aby se oh ál na teplotu 
blízkou 100 °C. V programu Logger Lite je vhodné nastavit dobu trvání m ení na 
20 sekund (v menu Experiment  Sb r dat). V pr b hu experimentu budeme teplo-
m r ochlazovat 4 zp soby: 

• teplom r vytáhneme z va ící vody a necháme chladnout (bez mávání s ním) 

• teplom r vytáhneme z va ící vody a máváme s ním 

• teplom r vytáhneme, rychle osušíme ut rkou a necháme chladnout 

• teplom r vytáhneme, rychle osušíme ut rkou a máváme s ním 
P ed za átkem m ení je vhodné napsat si na tabuli i kus papíru od vodn né hypo-
tézy, jak rychle bude v jednotlivých p ípadech ochlazování probíhat. 
Po skon ení každého m ení je t eba uchovat nam ená data (v menu Experiment  
Uchovat poslední m ení) a je také vhodné si ke každé nam ené k ivce v grafu na-
psat poznámku, o jaké m ení šlo (v menu Vložit  Textová poznámka). 
Po skon ení celého experimentu je vhodné použít automatické m ítko grafu (v menu 
Analýza  Automatické m ítko) a uspo ádat textové poznámky u jednotlivých na-
m ených k ivek tak, aby výsledný graf byl co nejp ehledn jší. Nyní je také vhodný 
as vrátit se k napsaným hypotézám a se studenty rozebrat výsledek experimentu. 

Nejrychleji se ochlazuje mokrý teplom r, jímž bylo máváno, o n co pomaleji pak 
suchý teplom r, jímž bylo máváno – ve v tšin  p ípad  se ochlazuje rychleji než 
mokrý teplom r v klidu. Nejpomaleji se pak ochlazuje suchý teplom r v klidu. 
Tuto aktivitu p edvád l Pavel Böhm na konferenci Alternativní metody výuky 2010 
[3], spole n  s Lucií Filipínskou jsme k ní vytvo ili i instruktážní video [4]. 
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USB sonar Vernier Go!Motion 

Vernier Go!Motion [5] je ultrazvukové idlo ur ené ke snímání polohy, rychlosti 
a zrychlení p edm tu na principu sonaru. idlo vysílá krátké ultrazvukové pulzy 
a z asu, kdy p ijme ozv nu, dopo ítává vzdálenost nejbližšího p edm tu, od n jž se 
ozv na vrátila. Ze znalosti p edchozích m ení pak dopo ítává také pr m t rychlosti 
a zrychlení p edm tu do sm ru m ení. idlo je schopné pracovat v rozsahu od 15 cm 
do zhruba 6 metr . Se sonarem Go!Motion se dodává program Logger Lite.  
 

 
Obr. 2. USB sonar Vernier Go!Motion 

M ení kmitavého pohybu 

Cílem této aktivity je demonstrovat, že závislosti polohy (výchylky) a rychlosti záva-
ží kmitajícího na pružin  lze popsat funkcí sinus a ukázat vztah mezi výchylkou 
a rychlostí v jednotlivých fázích kmitu. K experimentu je pot eba: 

• USB sonar Vernier Go!Motion 

• po íta  s nainstalovaným software Logger Lite 

• stojan, pružina a dostate n  hmotné závaží 
V praxi se osv d ilo použít jako závaží hrnek a mén  tuhou pružinu. Díky v tší 
hmotnosti hrnku jsou pak kmity dostate n  pomalé, ideální se jeví frekvence zhruba 
1 kmit za sekundu, tedy 1 Hz. V programu Logger Lite nastavíme dobu trvání m ení 
na 2 nebo 5 sekund a vzorkovací frekvenci na 25 Hz (v menu Experiment  Sb r 
dat). Závaží na pružin  zav síme na stojan nad sonar Go!Motion a necháme ustálit 
v rovnovážné poloze. P ed samotným m ením je vhodné nastavit rovnovážnou polo-
hu jako vzdálenost 0, tedy vynulovat senzor (v menu Experiment  Nulovat…). Nyní 
vychýlíme závaží sm rem dol  k sonaru, necháme jej kmitat a spustíme m ení (ze-
leným tla ítkem v menu). Po dokon ení m ení pak vložíme nový graf (v menu Vložit 
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 Graf) a kliknutím na osu Y vybereme rychlost (p ednastaveno je zrychlení). Uspo-
ádáme grafy bu  pomocí myši nebo klávesovou zkratkou Ctrl+R. 

Napodobování grafu 

Cílem této aktivity je umožnit student m, „zažít si“, co vlastn  graf závislosti polohy 
i rychlosti na ase znamená, což by jim m lo poskytnout v tší pochopení významu 

graf  a zlepšit schopnost grafy interpretovat. K experimentu je pot eba: 

• USB sonar Vernier Go!Motion 

• po íta  s nainstalovaným software Logger Lite 

• vhodné jsou pevné desky i v tší model autí ka, lze ale vysta it i s rukou 
V praxi se osv d ilo nakreslit si na lavici ( i ješt  lépe na papír p ipevn ný na lavici) 
m ítko. Sonar položíme na lavici na okraj m ítka a vyklopíme jeho hlavici tak, aby 
sm ovala ve sm ru vzr stajících hodnot na m ítku. USB kabelem sonar p ipojíme 
k po íta i se spušt ným programem Logger Lite. 
V programu Logger Lite nastavíme dobu trvání m ení na 15 sekund a vzorkovací 
frekvenci na 25 Hz (v menu Experiment  Sb r dat). 
Kliknutím na horní okraj osy Y v grafu zm níme rozsah grafu, doporu ujeme zm nit 
maximální hodnotu na 1 m. Kliknutím na ikonu „Náhodný graf“ v horní lišt  menu 
(nebo pomocí volby Analýza  Vytvo it p edlohu) vygenerujeme náhodný graf. Po-
kud si chceme p edlohu grafu nakreslit sami, použijeme vedlejší tla ítko s obrázkem 
tužky (p ípadn  v menu Analýza  Na rtnout p edpov ). 
Nyní umístíme objekt (desky, autí ko i ruku) do pat i né vzdálenosti, spustíme m -
ení zeleným tla ítkem v menu a pohybem objektu se snažíme co nejv rn ji napodo-

bit graf. 

 

Obr. 3. Napodobování grafu pomocí pohybu desek p ed sonarem 
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Tato aktivita je inspirována lánkem Martiny Kekule „Zobrazení pohybu pomocí gra-
f  – nám t na laboratorní úlohu“ [6]. Lucie Filipínská pak pro tuto aktivitu vytvo ila 
instruktážní video [7]. 
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