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Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda – základ života 

V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK 
KDF MFF UK 

P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mla-
dých fyzik  a matematik , po ádaného v Neko i v Orlických horách v termínu 
31. 7. – 14. 8. 2010. Konkrétn  jde o tyto projekty: Lávová lampa, Vodní binární s í-
ta ka, Nenewtonovské kapaliny, Stirling v stroj a Vznášedlo. 

Stru n  o tábo e1 

Mezi hlavní sou ásti odborného programu pat í kurzy matematiky a fyziky, p ednáš-
ky zvaných lektor  a projekty, b hem kterých ú astníci samostatn  pod vedením 
konzultanta pracují na vybraném tématu. Výsledky své práce prezentují na konci tá-
bora na záv re né konferenci.  
Nedílnou sou ástí tábora je také mimoodborný program. Další podrobnosti o progra-
mu tábora lze najít na jeho webových stránkách [1] nebo ve sbornících minulých Ve-
letrh  nápad  (nap . [2]). 

Projekty 

Letošní odborný program byl zast ešen tématem „Voda – základ života aneb Kdopak 
by se vody bál?“ V tšina projekt  se tak n jakým zp sobem dotýkala vody a jiných 
kapalin. Ú astníci si z nabídky více než 25 projekt  vybrali následující ( azeno abe-
cedn ): 

Binární s íta ka P e erpávání vody 

isti ka Smá ivost 

Fontána Stirling v stroj 

Kapka Vizualizace hudby 

Lávová lampa Vodní elektrárna 

M ení pH Vodní hodiny 

Nenewtonovské kapaliny Vodní m ení – optika 

Povrchové nap tí vody Vodní raketa 

Proud ní a ví ení vody Vznášedlo 

 

                                                 
1 A  oficiální název zní „Soust ed ní mladých fyzik  a matematik “ p ipomíná charakterem letní tábor, proto 
o n m obvykle mluvíme jako o tábo e. 
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Pozn. Následující popisy projekt  vycházejí z dokumentace zpracované ú astníky. 
Kompletní dokumentace vybraných projekt  dopln né o fotografie a videa jsou do-
stupná na webových stránkách [1]. 

Lávová lampa 

Cílem projektu bylo vytvo it model lávové lampy, který by se co nejvíc podobal ko-
mer n  vyráb ným. 

Princip 

Lávová lampa obsahuje dv  vzájemn  nemísitelné kapaliny s velmi podobnou husto-
tou. Kapalina s v tší hustotou z stává u dna nádoby, kapalina s menší hustotou plave 
na ní. Pokud n jakým zp sobem zmenšíme hustotu spodní kapaliny, vyplave na po-
vrch, kde op t hustotu zv tšíme a kapalina padá zp t dol . 
Ke zm n  hustoty kapaliny lze v principu využít dvou možností – nosného plynu: 
spodní kapalinu lze obalit bublinami CO2, díky kterým je kapalina vynesena nahoru 
(kde se CO2 op t uvolní a kapalina padá zp t dol ), a fyzikální zm ny: pokud spodní 
kapalinu zah ejeme, zmenší se její hustota. Prvního principu využívá model 1 lávové 
lampy, druhého principu modely 2 a 3. 
Vzhledem k tomu, že lávová lampa slouží p evážn  k dekorativním ú el m, je také 
t eba kapaliny vhodn  kontrastn  obarvit, aby „b hající kapalina“ byla vid t. 
Originální návody na výrobu, z kterých ú astníci vycházeli, jsou dostupné na [3], 
[4], [5]. 

1. model (viz obr. 1a) 

„B hající kapalinu“ tvo í voda obarvená potraviná ským barvivem, na ní plave olej. 
Jako pohon slouží šumivé tablety, obsahující mimo jiné jedlou sodu a kyselinu citro-
novou. Jako nosný plyn slouží CO2, vzniklý reakcí jedlé sody a kyseliny citronové ve 
vod  (znám jší je analogická reakce jedlé sody a octa). 
Výsledná lávová lampa je rychlá, kontrastní, snadno vyrobitelná, bohužel ale pot e-
buje „palivo“. 

2. model (viz obr. 1b) 

Jako „b hající kapalina“ slouží istý benzylalkohol, nad ním plave roztok kuchy ské 
soli ve vod  (4,8 %). Konkrétn  bylo použito 150 ml benzylalkoholu obarveného ole-
jovými barvami zna ky Pébeo a 500 ml roztoku kuchy ské soli. Sm s obou kapalin 
byla nalita do 1,5 l PET lahve a zespodu zah ívána 60 W žárovkou. 
P i výrob  této lávové lampy je pot eba si dát pozor na n kolik v cí: 

• Olejové barvy barví i st ny PET lahve, lepší by proto bylo použít sklen nou 
nádobu (viz model 3). 

• Žárovka se nesmí p ímo dotýkat dna lahve, vhodná je vzdálenost cca 2 cm. 
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• Lávová lampa pot ebuje n kolik minut na rozeh átí, než za ne benzylalkohol 
„b hat“, po proh átí celého objemu lahve se samoz ejm  pohyb kapaliny za-
staví. 

3. model (viz obr. 1c) 

V roztoku isopropylalkoholu s vodou slouží jako „b hající kapalina“ kuchy ský olej. 
Vhodný pom r isopropylalkoholu a vody se ukázal být 7 objemových díl  vody na 10 
objemových díl  isopropylalkoholu. Oba roztoky byly nality do odm rného válce, 
soustava byla zah ívána ve vodní lázni. Nevýhodou tohoto modelu se ukázalo pro-
blematické obarvení jedné z kapalin. Isopropylalkohol ve sm si s vodou se vcelku 
ochotn  nechá obarvit potraviná ským barvivem, v této sm si bohužel ale nevynikne 
tém  pr hledný olej. Ve výsledném modelu byl olej obarven olejovými barvami, 
roztok isopropylalkoholu z stal bezbarvý. 

   

Obr. 1.  Lávové lampy: a) model pohán ný CO2, b) model s benzylalkoholem, 
c) model s isopropylalkoholem 

Binární s íta ka 

Binární s íta ka je p ístroj, který s ítá ísla ve dvojkové soustav  místo v desítkové. 
Vzhledem k tomu, že tématem letošního tábora byla voda, postavila skupina ú astní-
k  binární s íta ku na principu p etékání vody. 

  

Obr. 2. Binární s íta ka: a) celkový pohled, b) detail p e erpávací hadi ky 
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Princip s ítání 

Každá nádoba na vodu p edstavuje jednu cifru ve dvojkové soustav  (jeden bit). 
Prázdná nádoba zna í nulu, ur ité množství v ní pak jedni ku. Do prázdné první ná-
doby (cifry) se nalije množství vody ur ující jedni ku, což je se tení 0+1=1. Pokud 
do první cifry op t nalijeme jedni ku, všechna voda se p elije do další nádoby (která 
je dvakrát v tší), první nádoba se vyprázdní. Ve druhé nádob  bude te  jedni ka, 
v první nula: 1+1=10 (10 v dvojkové soustav  zna í 2 v desítkové). 

Praktické provedení 

Nádoby jsou vyrobeny z elektriká ských lišt tak, aby každá následující m la dvojná-
sobný objem než p edchozí. K p elití vody je v každé nádob  zahnutá hadi ka vedou-
cí ode dna nádoby nad hladinu a zp t skrz otvor ve dn  nádoby do další (viz obr. 2b). 
Pokud je v nádob  0 nebo 1, nic se ned je. Po nalití druhé jedni ky hladina stoupne 
nad hadi ku, do celé hadi ky se dostane voda a ob  jedni ky jsou vysáty do následu-
jícího bitu. 
Každý bit s vyšší váhou musí pojmout 
dvojnásobný objem vody než p edchozí 
bit. Do jednoho bitu je možné nalít „dv  
jedni ky“ a sou et objem  t chto „jedni-
ek“ musí být velký jako jedna „jedni -

ka“ v dalším bitu. Pro zadávání s ítanc  
proto ú astníci vyrobili „odm rné válce“ 
(viz obr. 3) 
V každé nádob  je malé pr hledné okén-
ko, aby byla vid t hladina vody. Voda je 
pro lepší viditelnost obarvena erven  
a kv li snížení povrchového nap tí je 
v ní malé množství jaru. 
S íta ka je dopln na zobrazovací jednotkou, která p evádí výsledný sou et do desít-
kové soustavy.  

Nenewtonovské kapaliny 

Cílem projektu bylo ov it n které návody na výrobu nenewtonovské kapaliny a pro-
zkoumat jejich vlastnosti. Návody, s kterými ú astníci pracovali, jsou dostupné v do-
kumentaci projektu [6]. 

Teorie 

Krom  kapalin, které se deformují p sobením tlaku pr b žn , bez ohledu na jeho 
velikost, existují i látky, které se Newtonovým zákonem ne ídí. Obvykle bývají ozna-
ovány jako nenewtonovské. V rámci projektu se ú astnice zabývaly tzv. dilatantními 

kapalinami, tj. kapalinami, u nichž viskozita roste s rychlostí deformace. Podrobn ji 

Obr. 3. Odm rné válce pro binární s íta ku 
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je teorie nenewtonovských kapalin k dispozici nap . v [7]. Nejrozší en jší takovou 
kapalinou jsou škrobové suspenze, známý je i tzv. gluep. 

Škrobové suspenze 

Nejvíce se osv d ila sm s kuku i ného škrobu a vody v pom ru 2:1 ve prosp ch 
škrobu. Podobný pom r lze použít i pro sm s bramborového škrobu a vody, tato sm s 
se ale musí neustále promíchávat, jinak se ob  ásti odd lí. Životnost vzniklých sm sí 
je pouze n kolik dní, pak se za nou kazit. 

Gluep 

Jedná se o sm s bílého lepidla Herkules s boraxem (Na2BO4*10H2O) a vodou, p íp. 
potraviná ským barvivem. Nejvíce se osv d il následující recept: smísit 20 ml lepidla 
s 20 ml vody, do 100 ml vody p idat 2,7 g boraxu a za stálého míchání vlít roztok 
boraxu do roztoku lepidla. Vzniklý sliz promýt v tekoucí vod . 

Inteligentní plastelína 

Základní látkou, ze které je vytvo ena komer n  vyráb ná inteligentní plastelína, je 
organický silikonový polymer polydimethylsiloxan. Když do inteligentní plastelíny 
uhodíme kladivem, rozt íští se. Lze ji trhat, ale také se táhne jako žvýka ka.  

Vlastnosti dilatantních kapalin: 

• Pokud se suspenze deformuje pomalu, neklade tém  žádný odpor, p i rychlé 
deformaci se však chová tém  jako pevná látka. Velký rozdíl je tak vid t nap . 
p i pomalém/rychlém pono ení ruky nebo p i pomalém/rychlém pr chodu ty -
ky kapalinou (viz obr. 4). Stejná vlastnost dovoluje z této kapaliny vytvo it 
v dlaních kouli apod.  

• Jsou-li suspenze vylity na reproduktor p ipojený k zesilova i a tónovému ge-
nerátoru, za nou se p i frekvenci 20 – 80 Hz deformovat, vytvá et zajímavé 
útvary a mají snahu z reproduktoru uniknout. P i vypnutí generátoru se sus-
penze rozte e zp t na p vodní kapalinu. 

• Weissenberg v efekt: P i míchání newtonovské kapaliny (nap . vody) vznikne 
kolem mícha ky povrchová prohlube . P i míchání nenewtonovské kapaliny 
leze naopak kapalina vzh ru po ty ce. Konkrétní pokus byl provád n 
s gluepem a d ev nou ty kou roztá enou vrta kou, sm s vystoupala do výšky 
8 cm. 

Poznámka: N která videa vzniklá p i zkoumání kapalin lze vid t na stránkách tábora 
[1]. 
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Obr. 4. Pr chod ty kou v gluepu: a) pomalu, b) rychle 

Vysv tlení chování nenewtonovských kapalin 

Odpov  na uvedenou otázku musíme hledat v chemické struktu e škrobu. Škrob je 
totiž zvláštní látka, která vykazuje hned n kolik reologicky zajímavých odchylek. 
Mikroskopická struktura suspenze – škrob – se skládá ze strukturáln  odlišných ástí 
– amylázy (nerozv tvená forma polysacharidu) a amylopektinu (rozv tvená forma 
polysacharidu). Zatímco amyláza je složena z cca 3800 k sob  azených molekul, 
tvo í amylopektin sí ovou strukturu z 6000 až 20 milion  jednotlivých molekul (tzv. 
vláknová struktura). Vztah mezi t mito složkami ovliv uje vlastnosti daného škrobu.  
Jednoduché vysv tlení t chto složitých jev  bohužel není. Domníváme se, že by 
ovšem šlo použít jednoduché p irovnání se suchým zipem. Jedna strana zipu 
(chuchvalce) zna í et zec amylázy a druhá strana zipu („há ky“) zna í zase et zec 
amylopektinu. Pokud k sob  ob  strany zipu lehce p iblížíme, nic se ned je. Pokud 
ob  strany k sob  p itla íme, zip drží. 

Stirling v stroj 

Princip 

Stirling v stroj pat í mezi tepelné motory s vn j-
ším spalováním. Využívá zm ny objemu uzav e-
ného plynu (vzduchu) s teplotou.  
Základem stroje, jehož model ú astníci na sou-
st ed ní vyráb li, jsou dva propojené válce s pís-
ty. Jeden píst je pracovní a druhý p epoušt cí. 
P epoušt cí se voln  pohybuje bez ut sn ní ve 
svém válci a slouží pouze k p esouvání plynu od 
oh ívané ásti motoru k chlazené a zp t. Musí mít 
dostate nou výšku a být z tepeln  odolného leh-
kého materiálu (viz obr. 5). Písty jsou pohybli-
vými spojkami p ipojeny na spole nou klikovou h ídel se setrva níkem a vzájemn  
posunuty o tvrtinu periody. Jestliže p epoušt cí píst je uprost ed a jde nahoru, pra-
covní píst je v dolní úvrati. Plyn v dolní ásti se oh ívá, roste tlak (všude stejn ), pra-
covní píst se vysouvá, p epoušt cí píst pokra uje nahoru a chladný vzduch nad ním se 
dostává dol  pod n j. Když je p epoušt cí píst naho e, pracovní je v polovin  své 
pracovní dráhy, všechen vzduch je v teplé ásti stroje a rychle roste tlak. Pracovní 
píst se vysouvá vzh ru a p epoušt cí jde dol . Tím se dostává horký vzduch nad p e-

Obr. 5. Princip Stirlingova stroje 
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poušt cí píst do chladné ásti velkého válce a tlak klesá. V okamžiku kdy je pracovní 
píst v horní úvrati, velký píst je v polovin  své dráhy dol . ím je velký píst níž, tím 
více vzduchu je nad ním, kde odevzdává teplo, ochlazuje se a tím nižší tlak je ve stro-
ji. Malý pracovní píst se vrací dol , a když je v polovin  dráhy, velký píst se vydává 
na cestu vzh ru. V této chvíli je ve stroji již nižší tlak než atmosférický. Pracovní píst 
se rychle dostává do nejnižší polohy, ale tím se vytvá í pod p epoušt cím pístem 
prostor pro ochlazený vzduch, který za íná p ijímat teplo a roste jeho tlak. A celý 
cyklus se opakuje. 
V rámci projektu ú astníci vyrobili model Stirlingova stroje zah ívaný sví kou 
a chlazený ledem (viz obr. 6b) 

  

Obr. 6. Stirling v stroj: a) jednodušší model se zkumavkou, b) složit jší model 

Jednodušší model 

Krom  tohoto stroje s pohyblivými písty studenti vyrobili také jednodušší stroj ze 
zkumavky (viz obr. 6a). I ten musí mít dva písty. Funkci p epoušt e mají sklen né 
kuli ky a pracovní píst je tvo en malou nádobkou p ekrytou gumovou membránou 
z nafukovacího balónku, o kterou se opírá zveda  zkumavky. Na po átku je zkumav-
ka zvednutá. Jestliže ji za neme zah ívat, vzroste v ní teplota a tlak. Gumová blána na 
pracovním válci se vyfoukne ven a zvedne chladnou ást zkumavky vzh ru. Tím se 
p ekutálí kuli ky dop edu a p etla í horký vzduch do chladné ásti. Vzduch se ochla-
dí, klesne tlak, gumová blána splaskne a zkumavky se p eklopí do výchozí polohy. 

Vznášedlo 

Cílem projektu bylo vyrobit vznášedlo na principu vzduchového polštá e. Ú astníci 
vyrobili n kolik prototyp , na kterých zkoumali vlastnosti vhán ného vzduchu, po-
t ebnou velikost polštá e apod. a nakonec vyrobili finální vznášedlo schopné pohybu 
po souši i po vod .  
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Vznášedlo „p tasedmdesátka“ 

T lo vznášedla je vyrobené z polystyrenové desky, na vak byl použit igelitový pytel. 
Vzduch do vaku ženou ty i po íta ové v tráky, do pohybu je vznášedlo uvád no 
v trákem s modelá ským motorkem. Klapka, díky které m že vznášedlo zatá et, je 
natá ena motorkem ze stavebnice Merkur. 

 

Obr. 7. Vznášedlo „p tasedmdesátka“ 

P íští tábor 

P íští tábor bude op t v Neko i v Orlických horách v termínu 30. 7. – 13. 8. 2011. 
Pokud máte studenty, které by mohl náš tábor zaujmout, prosím, ekn te jim o n m. 
M žete nás také kontaktovat na adrese mfsoustredko@kdf.mff.cuni.cz. 
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