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Experimenty se systémem firmy Vernier 

JAROSLAV REICHL 
St ední pr myslová škola sd lovací techniky Panská, Praha 

Experiment a jeho vyhodnocení jsou nedílnou sou ástí výuky fyziky. V p ípad  
zkoumání n kterých fyzikálních d j  a jev  m že být problematické experiment vy-
hodnotit bez použití m icího p ístroje. Jednou z možností, jak reálné experimenty 
vyhodnocovat, je i použití sond firmy Vernier. V p ísp vku jsou popsány n které ex-
perimenty, které lze s tímto systémem provád t. 

Úvod 

adu fyzikálních experiment , které jsou p ínosné pro výuku fyziky, je nutné vyhod-
notit nejen kvalitativn , ale i kvantitativn . V n kterých p ípadech se ovšem t žko 
hledají vhodné p ístroje, které by u iteli fyziky dob e posloužily – bu  na školách 
nejsou, nebo jsou didakticky nevhodné. Školní experimentální systém Vernier, který 
ve svém p ísp vku [1] popsali v Brn  v roce 2009 Pavel Böhm a Jakub Jermá , tyto 
požadavky spl uje. Rozhraní Vernier LabQuest je p enosné, lze s ním m it nejen 
v u ebn  fyziky, ale také v terénu, nam ená data lze zpracovat p ímo v LabQuestu 
nebo na po íta i a to bu  v programu Vernier Logger Lite / Logger Pro, nebo 
v dostupném tabulkovém editoru. 

Popis systému 

Základem m icího systému jsou senzory, kterých je v nabídce více než 50. N které 
senzory lze používat samostatn , n které lze p ímo p ipojit k po íta i pomocí USB, 
v tšinou je však nutno p ipojovat senzory k n jakému rozhraní. Jednoduchá rozhraní 
Go!Link nebo LabQuest Mini slouží pouze k propojení senzoru s po íta em. P enos-
ným rozhraním a sou asn  dataloggerem, tedy „krabi kou schopnou zaznamenávat 
m ená data v terénu“, je LabQuest. V LabQuestu lze rovn ž prohlížet grafy a prová-
d t analýzu dat. 
Vhodným dopl kem je i software Logger Pro nebo Logger Lite – lze pomocí n j zob-
razovat i vyhodnocovat data v po íta i, p ípadn  je p es schránku opera ního systému 
p enést do tabulkového editoru a následn  provád t sofistikovan jší vyhodnocení. Ze 
souboru tabulkového editoru je pak možné data na íst nap . i do aplikace Mathemati-
ca [2], kde jsem také n která m ení dále zpracovával. 

Experimenty 

Experiment , které je možné se Vernierem provád t, je celá ada. Já se v tomto p í-
sp vku zam ím pouze na popis n kterých z nich. Další jsou pak popsány na interne-
tových stránkách [3] a [4]. 
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Netlumené kmitání t lesa zav šeného na pružin  

T leso zav šené na pružin  m žeme zkoumat pomocí dvou sond a m žeme vyšet o-
vat r zné charakteristiky tohoto pohybu. B hem m ení je nutné zachovat klid a ne-
pohybovat se kolem experimentálního za ízení: idla jsou velmi citlivá a zobrazené 
výsledky m ení by mohly být t mito vn jšími vlivy ovlivn né. 
První experiment provedeme s ultrazvukovým idlem polohy Go!Motion. T leso 
s jasn  definovaným spodním okrajem (tj. bez výstupk  i jiného len ní) zav síme 
na pružinu a pod pružinu s t lesem do vzdálenosti zhruba 15 cm až 20 cm umístíme 
idlo. Nastavíme as m ení na 5 s a vzorkovací frekvenci na 50 Hz. P ed rozkmitá-

ním t lesa zkontrolujeme, že se nachází p esn  nad idlem polohy. T leso rozkmitá-
me ve vertikálním sm ru a spustíme m ení. Po skon ení m ení získáme p ímo 
v LabQuestu (nebo na monitoru po íta e) graf závislosti okamžité výchylky kmitají-
cího t lesa na ase (obr. 1). Grafem je k ivka, kterou lze s velkou p esností považovat 
za sinusoidu. B hem krátkého asového intervalu, po který m ení probíhalo, nedo-
sáhla odporová síla vzduchu takové velikosti, aby se tlumení výrazn  projevilo 
v grafu. To mohou ovšem fyzikáln  rozebrat i sami žáci. 

 

Obr. 1. Graf závislosti okamžité výchylky na ase 

Na první pohled graf zobrazený na obr. 1 odpovídá graf m uvád ným v u ebnicích 
zabývajících se kmitavým pohybem. P i pozorn jším pohledu ovšem zjistíme, že to-
mu tak není. Rovnovážná poloha nemá nulovou výchylku, ale p ibližn  0,3 m (na 
svislé ose Poloha). To je vzdálenost idla polohy od závaží v rovnovážné poloze. Zá-
rove  vidíme, že této hodnoty poprvé nedosahuje kmitající t leso v nulovém ase. 
Pro ? A máme první úlohu, nad kterou mohou p emýšlet sami žáci. Graf uvedené 
závislosti neza íná v bod  [0; 0,3] proto, že m ení za alo v okamžiku, kdy t leso 
m lo ur itou nenulovou po áte ní fázi. Tu m žeme z grafu ur it pomocí asu, ve kte-
rém dosáhlo kmitající t leso poprvé rovnovážné polohy. V ten okamžik je fáze kmi-
tání nulová a na základ  frekvence kmitavého pohybu ode tené z grafu m žeme ur it 
po áte ní fázi kmitání. Podrobn ji je tato úloha komentována v materiálech [4]. 
M žeme žáky také vyzvat, aby napsali rovnici závislosti okamžité výchylky na ase, 
která popisuje tento kmitavý pohyb – to znamená, že je nutné ur it amplitudu, perio-
du a po áte ní fázi daného kmitavého pohybu. P i této analýze mohou pomoci analy-
tické nástroje zabudované do program  Vernier. Logger Lite umož uje zobrazit 
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maximální, minimální a pr m rnou hodnotu zobrazeného grafu – tedy hodnoty, na 
základ  nichž lze ur it parametry kmitavého pohybu nutné pro napsání výše zmín né 
rovnice. Program Logger Pro navíc umož uje vybraná data proložit jednou 
z p eddefinovaných závislostí (lineární, polynomická, goniometrická, logaritmic-
ká,…) p ípadn  napsat rovnici vlastní závislosti (viz dále). 
T mito a dalšími úlohami ov íme, zda žáci základnímu kinematickému popisu me-
chanického kmitání rozum jí. 
Sou asn  s grafem závislosti výchylky na ase zobrazí LabQuest i graf závislosti ve-
likosti okamžité rychlosti kmitajícího t lesa na ase. U tohoto grafu je ovšem nutné si 
uv domit, že p ístroj získává informace o rychlosti numericky, zobrazená funkce tedy 
nemusí být hladká. P ípadné odchylky od harmonického pr b hu jsou dány práv  
použitou numerickou metodou výpo tu, volbou vzorkovací frekvence, rušivými vlivy 
z okolí apod. 
Druhý experiment provedeme se silom rem, na kterém nejd íve nastavíme citlivost 
podle hmotnosti t lesa, které na pružinu budeme zav šovat. Parametry m ení nasta-
víme stejn  jako v prvním experimentu, rozkmitáme t leso zav šené na pružin  
a spustíme m ení. Graf závislosti velikosti okamžité síly na ase (obr. 2) je velmi 
podobný grafu zobrazenému na obr. 1. 

 

Obr. 2. Graf závislosti velikosti okamžité síly na ase 

Nyní m žeme žák m položit následující otázky a dát tyto úkoly: Jaká je hmotnost 
t lesa, které na pružin  kmitalo? Jaká je maximální velikost síly, která na kmitající 
t leso p sobila? Jaká je amplituda velikosti prom nné síly p sobící na kmitající t le-
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so? Jaká je perioda kmitání t lesa zav šeného na pružin ? Napište rovnici pro oka-
mžitou velikost síly p sobící na t leso v závislosti na ase. Jaká je tuhost použité pru-
žiny? Tuhost pružiny lze p itom ur it dv ma zp soby. První z nich vychází ze vztahu 
pro frekvenci (resp. periodu) vlastních kmit  t lesa zav šeného na pružin . Tato peri-
oda, kterou lze ur it z grafu, závisí na hmotnosti t lesa (tu lze ur it pomocí silom ru, 
na kterém je zav šeno t leso v klidu) a tuhosti použité pružiny. S využitím matema-
tického vztahu popisující tuto závislost lze tuhost pružiny ur it. 
Druhá metoda vyplývá z rozboru sil, které na t leso zav šené na pružin  p sobí 
v rovnovážné poloze. Svisle dol  p sobí jeho tíhová síla, která je kompenzována si-
lou pružnosti vyvolanou protaženou pružinou; její velikost je p ímo úm rná prodlou-
žení pružiny z její klidové délky a tuhosti pružiny. Ob  uvažované síly jsou 
v rovnovážné poloze t lesa stejn  velké. Tíhovou sílu ur íme pomocí silom ru, pro-
dloužení pružiny nam íme pravítkem a pak již m žeme ur it tuhost použité pružiny. 
Podrobn jší komentá  je uveden v materiálech [4]. 
Odpoví-li na tyto otázky žáci správn , pochopili kinematiku i dynamiku kmitavého 
pohybu. 

Tlumené kmitání t lesa zav šeného na pružin  

Tento experiment je jednoduchou obm nou prvního experimentu. Op t jej m žeme 
provést s ultrazvukovým idlem polohy nebo se silom rem. Rozdílné bude pouze 
nastavení m ení: dobu m ení nastavíme na 30 s. Rozkmitáme t leso zav šené na 
pružin  a spustíme m ení. Graf závislosti okamžité výchylky na ase je zobrazen na 
obr. 3. Na tomto obrázku je zobrazen i teoretický pr b h funkce popisující tento kmi-
tavý pohyb (funkce byla vygenerována v programu Logger Pro). 
Tuto a jiné fitovací funkce získáme tak, že pomocí myši ozna íme nam ená data 
a zvolíme v menu volbu Analýza - Proložit k ivku. V tomto p ípad  tla ítkem Define 
Function otev eme dialogové okno, do kterého zapíšeme rovnici k ivky, kterou 
chceme nam ená data proložit, tj. rovnici f(x) = A*exp(-E*x)*sin(B*x+C)+D. Potvr-
díme tla ítkem OK a pak tla ítkem Try Fit spustíme fitování, b hem kterého program 
nalezne hodnoty koeficient  A, B, C, D a E ze zadané rovnice. Výsledná funkce je 
zobrazena na obr. 3, na kterém je zobrazen i p vodní graf závislosti okamžité vý-
chylky na ase. Vzhledem k tomu, že nalezená funkce velmi p esn  prochází body 
grafu získanými na základ  m ení, není nam ená k ivka v grafu tém  patrná. 
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Obr. 3. Graf závislosti okamžité výchylky na ase u tlumeného kmitání 

Se žáky m žeme pak diskutovat o tom, pro  k získání grafu závislosti okamžité vý-
chylky na ase pro tlumené kmitání sta ilo ve srovnání s netlumeným kmitáním pou-
ze prodloužit as m ení. 

Tlak vzduchu v balonku 

Tlak vzduchu v balonku, ze kterého uniká vzduch, se zcela jist  m ní. Zajímavé je 
zjistit, jak se tento tlak m ní v závislosti na ase. To lze zjistit pomocí tlakom ru 
GPS-BTA. Senzor p ipojíme k rozhraní (nap íklad LabQuestu), nastavíme as m ení 
na 10 sekund a vzorkovací frekvenci zvolíme nap . 5 Hz. Nafoukneme pou ový balo-
nek a opatrn  (abychom z n j nevypustili p íliš mnoho vzduchu) do n j jeho náust-
kem zasuneme hadi ku od senzoru tlaku. Spustíme m ení a sou asn  uvolníme 
náustek balonku tak, aby vzduch z balonku mohl voln  proudit ven. Graf asové zá-
vislosti tlaku vzduchu v balonku je zobrazen na obr. 4. Z tohoto grafu je z ejmé, že 
tlak vzduchu v balonku b hem jeho vypoušt ní nejd íve klesá a poté za ne r st. Hod-
nota lokálního minima v závislosti na maximálním tlaku vzduchu v balonku závisí na 
materiálu balonku. 
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Obr. 4. Graf závislosti tlaku vzduchu v balonku na ase 

Tento experiment m že sloužit jako motiva ní experiment ke studiu deformací pev-
ných t les (blány balonku), ale také m že sloužit jako srovnávací s analogickým ex-
perimentem provedeným s mýdlovou bublinou. V p ípad  mýdlové bubliny je možné 
pe liv  prom it závislost tlaku vzduchu uvnit  bubliny na jejím polom ru. 

Záv r 

Výše uvedené experimenty jsou pouze zlomkem z toho, co vše lze s využitím idel 
firmy Vernier zkoumat. D vod, pro  se mi práce s LabQuestem a idly líbí, spo ívá 
v intuitivním ovládání systému, v jeho mobilit , intuitivní práci s programem 
a v možnosti nam ená data zpracovávat v dalších programech. Velkou výhodou 
z hlediska použití ve škole je snadné ovládání nejen pro u itele, který se LabQuest 
a jeho p íslušenství nau í ovládat b hem n kolika minut, ale i pro žáky. Ti jsou ve 
v tšin  p ípad  na práci s technickými p ístroji šikovn jší než u itelé, takže ani jim 
nebude init ovládání žádné potíže. Navíc z vlastní zkušenosti vím, že je práce 
s LabQuestem baví. Na druhou stranu není vhodné provád t ve škole experimenty 
výhradn  s touto pom ckou. Žáci by m li mít možnosti vid t a provád t i jiný typ 
experiment . Nemluv  o dalších aktivitách b hem hodin fyziky: ešení typových 
úloh, hledání souvislostí mezi probíranými fyzikálními jevy apod. 
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V souvislosti s rozvojem žákových kompetencí je experimentální systém Vernier 
velmi vhodný z hlediska budování mezip edm tových vztah  ve fyzice, matematice, 
výpo etní technice, biologii, chemii a dalších disciplínách. 
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