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P ísp vek obsahuje nám ty na n kolik experiment  se sv telnými idly Vernier.  

Vernier LabQuest a idla sv tla 

Spole nost Vernier nabízí dv  sv telná idla: luxmetr LS-BTA [1] a jednoduchou 
sv telnou sondu TILT-BTA [1], která nezobrazuje intenzitu osv tlení v luxech, ale 
pouze v intervalu 0-1. I p esto se i s jednoduchou sv telnou sondou dá d lat mnoho 
experiment . idla je t eba zapojit do n kterého z rozhraní Vernier. Více o školním 
experimentálním systému Vernier najdete v [1]. 

Nabíhání zá ivky 

Úsporné zá ivky nesvítí ihned po rozsvícení naplno, chvíli trvá, než dosáhnou plné 
intenzity. Nabíhání zá ivky lze pomocí sv telného idla snadno prom it. Protože 
zá ivka ve skute nosti bliká, je vhodné nastavit dostate n  vysokou vzorkovací frek-
venci. as m ení je podle druhu zá ivky pot eba nastavit na jednu až n kolik minut. 
M ením získáme graf, na kterém je jasn  patrný as, od kterého z stává osv tlení 
tém  nem nné (obr. 1). 

 

Obr. 1. Nabíhání zá ivky 
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Blikání sv tla p ipojeného do sít  (230 V, 50 Hz) 

V p edchozím experimentu je z grafu jasn  patrné, že grafem závislosti intenzity 
osv tlení na ase není p ímka, ale je to jakýsi pás. Je tedy vid t, že intenzita osv tlení 
se s asem velice rychle m ní mezi ur itými hodnotami. 
Pokud po dobu nap íklad jedné sekundy prom íme intenzitu sv tla žárovky nebo 
zá ivky s dostate n  vysokou frekvencí (s rozhraním Vernier Go!Link [1] dosáhneme 
200 Hz, s ostatními rozhraními Vernier [1] m žeme jít až na maximální hodnotu pro 
toto idlo, což je 1000 Hz). Po vybrání ásti grafu a p iblížení je vid t, že se hodnota 
osv tlení m ní periodicky zhruba podle funkce sinus (obr. 2). 

 

Obr. 2. Blikání žárovky nebo zá ivky 

Podrobn jším prozkoumáním grafu zjistíme, že maxim bylo dosahováno vždy po 
0,01 s, což odpovídá frekvenci 100 Hz. Tato hodnota odpovídá skute nosti, že maxi-
mum proudu je b hem jedné periody dosaženo dvakrát. Zadání této úlohy m že být 
formulováno také jako problémová úloha pro žáky (pro  sv tlo bliká s frekvencí 
100 Hz, když v síti je pouze 50 Hz?). 

Závislost intenzity osv tlení na vzdálenosti od zdroje 

K m ení je vhodné použít m icí režim události + hodnoty. Ke každé zaznamenané 
události tak ru n  zadáme ješt  hodnotu, která bude odpovídat vzdálenosti sv telného 
idla od zdroje sv tla. 

Použijeme n jaký „dostate n  bodový“ zdroj sv tla, nap íklad malou žárovku napá-
jenou stejnosm rným proudem (aby neblikala), diodu nebo sví ku (jen pozor, aby 
sv tlo p íliš nekolísalo). V p ípad , že použijeme blikající zdroj (žárovku napájenou 
ze sít ), je vhodn jší m it stejn  jako u blikání a brát pr m rné hodnoty. 
Výsledek m ení ukazuje obrázek 3. 
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Obr. 3. Závislost intenzity osv tlení na vzdálenosti od bodového zdroje 

Zkusíme-li na dané hodnoty nafitovat r zné funkce, zjistíme, že nejlépe odpovídá 
funk ní závislost úm rná 1/x2. 

Závislost intenzity osv tlení na tlouš ce pohlcujícího filtru 

Postupujeme podobn  jako v p edchozím experimentu. Jako filtry dob e poslouží ige-
litový sá ek, více vrstev získáme pouhým p ekládáním sá ku.  
Je vhodné experiment provád t v zatm né místnosti, pouhá malá zm na sv tla venku 
velice ovlivní nam ená data (sta í, aby nap íklad sluní ko zašlo za mrak). Luxmetr 
je vhodné zafixovat v ur ité poloze lepicí páskou (obr. 4). 

  

Obr. 4. Vlevo uchycení luxmetru ke hran  stolu pomocí papírové lepicí pásky. 
Vpravo stín ní idla pomocí n kolika vrstev igelitu vzniklých p ekládáním sá ku 

Pe livým m ením získáme graf podobný tomu na obr. 5. 
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Obr. 5. Závislost intenzity osv tlení na po tu vrstev igelitu 

Zkoušíme-li na nam ená data nafitovat r zné funkce, zjistíme, že data nejlépe popi-
suje exponenciální k ivka. 

Použití ve škole 

Experimenty se sv telnými idly mohou provád t žáci samostatn  s idly p ipojený-
mi k po íta i nebo k p enosnému rozhraní Vernier LabQuest. Lze tak žáky nechat 
samostatn  objevovat p íslušné zákonitosti. Druhou možností je, že experimenty pro-
vádí vyu ující pro celou t ídu a využívá dataprojektor a program Logger Lite (zdarma 
dodávaný k rozhraním) i Logger Pro (je t eba zakoupit) nebo emulátor LabQuestu 
(lze zdarma stáhnout). 
LabQuest a Logger Pro disponují oproti Logger Lite mnohem více analytickými 
funkcemi, zpracování dat je tak s nimi snadn jší a rychlejší. 
Data m žeme také vyexportovat do Excelu i jiného programu a zpracovat je v n m. 
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