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Úvod 

Před třinácti lety vznikl nápad uspořádat setkání učitelů fyziky škol všech stupňů, na 
kterém by si účastníci vyměňovali zkušenosti z metod, kterými by se fyzika stala pro 
žáky a studenty přitažlivější. Hned první akce pod názvem Veletrh nápadů učitelů 
fyziky, kterou uspořádala Fakulta matematicko-fyzikální UK v roce 1996, překvapila 
účastníky i organizátory obrovským zájmem. V srpnu 1996 se v Praze sešlo více než 
150 učitelů fyziky ze základních, středních i vysokých škol z České republiky, Slo-
venské republiky a Polska. Přes 50 přihlášených vystoupilo s příspěvky, které byly 
většinou zaměřeny experimentálně a překypovaly invencí. Asi ani velcí optimisté 
však nepředpokládali, že se tato akce bude pořádat ještě v roce 2008. Je obdivuhodné, 
že i po dvanácti letech se sejde prakticky stejný počet nadšenců, které dokáže vybur-
covat postavení fyziky v našem školství k nevšednímu zapálení, nadšení a pracovitos-
ti. 
Postavení fyziky v našem školství je podobné Popelce: je skromná, není o ni velký 
zájem, v rodině je odstrkovaná, je však krásná, vlídná a překypuje pracovitostí. Čeká 
ale na kouzlo, které by pomohlo ukázat mocnému princi svoje přednosti a ten by ji 
konečně pozdvihl z popela. Věřme, že veletrhy nápadů jsou kousky kouzelných oříš-
ků, které Popelce pomohou.   
O užitečnosti a oblibě veletrhů nápadů svědčí to, že se ve dnech 26. až 28. 8. 2008 
konal Veletrh nápadů učitelů fyziky 13. První z druhého tuctu, abychom citovali ze 
závěru úvodu minulého sborníku. Pořádala jej po 11 letech opět katedra obecné fyzi-
ky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, která se nezalekla čísla 13 a 
nehodlala následovat osud Apolla 13.  
Záštitu konference převzal rektor univerzity doc. Ing. Josefa Průša, CSc. Tento rok 
přijelo do prostor Středního odborného učiliště v Plzni, ve kterých se akce pořádala, 
přes 160 účastníků. Jako obvykle nechyběli ani hosté ze zahraničí, kteří se na konfe-
renci aktivně podíleli svými zajímavými příspěvky. Účastníci ocenili, že jednání kon-
ference, stravování a pro většinu i ubytování bylo v jednom areálu. Je třeba za to 
vedení SOU poděkovat. 
Bylo předneseno více než šedesát příspěvků. Velkou většinu představovaly experi-
menty s vlastnoručně vyrobenými pomůckami, případně s netradičně využívanými 
pomůckami a s běžnými potřebami. Kromě toho, že se učitelé fyziky navzájem se-
známili s experimenty a s dalšími tvořivými aktivitami, které umožňují motivovat 
žáky a studenty k většímu zájmu o fyzikální problematiku, má „Veletrh“ i společen-
skou funkci. Byla navázána řada kontaktů, a to nejen při přestávkách, ale také na spo-
lečenském večeru, který se v městě piva konal v reprezentačních prostorách 
Prazdroje. Netradiční byla i návštěva rodícího se technického a vědeckého centra 
Techmania. 
V přilehlých chodbách se na konferenci pochlubily svými produkty i některé firmy. 
Učitelé měli možnost se také seznámit s moderními interaktivními učebnicemi.  
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Všichni účastníci konference se shodli, že není nad dobré praktické a odzkoušené 
nápady. V situaci, kdy společnost trpí nedostatkem technicky a přírodovědně vzděla-
ných lidí je význam takové akce nedocenitelný. Všichni ale předpokládáme, že 
k fyzikálnímu a technickému vzdělání přivedou nápady převzaté aktivními učiteli 
fyziky stovky nových zájemců. 
Abyste si mohli stále znovu a znovu připomínat plzeňský Veletrh nápadů učitelů fy-
ziky a abyste mohli použít zkušenosti vystupujících, posíláme Vám tento sborník. 
Poděkování za jeho vznik patří především disciplinovaným přispěvovatelům, kteří ve 
velké většině odevzdali články v potřebné šabloně. Sborník by určitě nevznikl tak 
rychle, kdyby se na něm nepodílely studentky doktorského studijního programu 
Mgr. Dagmar Bublíková, Mgr. Kateřina Maunová a především Mgr. Zdeňka Kielbu-
sová. Součástí sborníku je i CD s texty příspěvků a s příslušnými odkazy na webové 
stránky, na kterých najdete fotodokumentaci a další užitečné materiály. Disk připravil 
PhDr. Pavel Masopust. 
V závěru konference byla předána štafeta pořádání Veletrhu nápadů učitelů fyziky 
zástupci Masarykovy univerzity v Brně. Přejme si, aby čtrnáctý ročník ten třináctý 
ještě překonal. 
 

Jitka Prokšová, Karel Rauner 
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Bezpečně s elektřinou 

MARIE DUFKOVÁ  
ČEZ, a. s. 

MOTTO: Pro zprostředkování informací o bezpečnosti je pro děti a mládež 
nejdůležitější osobou učitel (výzkum VÚ bezpečnosti práce, UN 27/2008) 

Prosíme, pomozte nám přesvědčit děti, aby nehazardovaly. 

Elektřina je dobrý sluha. Neumíme si bez ní moderní život ani představit. Umí však 
být nebezpečná. Neopatrné zacházení s elektrospotřebiči a nerozumné chování 
v místech, kudy se elektřina přenáší, může ohrozit lidský život! 

Zásady bezpečnosti při styku s elektrickým zařízením 

• Nehraj si v blízkosti elektrických vedení, nemanipuluj zde s rozměrnými, dlou-
hými předměty, nepouštěj zde draka a neházej předměty do vedení. 

• Nedotýkej se přetržených drátů elektrických vedení, mohou být pod napětím a tím 
pro tebe hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

• Nelez na sloupy, příhradové stožáry ani jiné podpěry elektrických vedení, ani na 
stromy rostoucí v jejich blízkosti. 

• Jakékoliv dráty připevněné ke sloupům elektrických vedení nejsou na hraní. 

• Nelez na distribuční stanice, nelez dovnitř zděných transformačních stanic ani na 
ně nic neházej. 

• Uvnitř objektů a distribučních skříní opatřených výstražnou tabulkou nebo bles-
kem červené barvy je elektrické zařízení, proto do nich nevstupuj a nic nestrkej. 

• Najdeš-li zraněného v blízkosti elektrického zařízení, nedotýkej se ho a zavolej na 
pomoc dospělé osoby. 

• Každé poškození elektrických vedení oznam dospělým osobám, Policii ČR nebo 
pracovníkům energetiky. Nesnaž se je sám opravovat. 

• Nezapomínej, že elektrický proud není vidět, není slyšet, není cítit, ale může zabí-
jet. 

• Nesahej na elektrická zařízení kromě bezpečných domácích spotřebičů, které jsou 
ti známé a s nimiž umíš zacházet. 
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Cesta elektřiny od výroby ke spotřebě 

 
      elektrárny 
 výrobci elektřiny 

rozvodny přenosová 
soustava 

transformovny distribuční 
soustava 

rozvody 
zákazníků 

Obr. 1: Cesta elektřiny 

Exemplární případy úrazů elektrickým proudem 

Během posledního roku na zařízeních provozovaných společností ČEZ Distribuce, 
a.s., byla zaznamenána desítka případů, kdy došlo ke zcela zbytečnému úmrtí vlivem 
zásahu elektrického proudu při přiblížení nebo přímém dotyku s distribučním zaříze-
ním. Velkou skupinu tvoří zloději, kteří ve snaze rychlého a snadného zisku hazardují 
se svými životy, kdy jim hrozí při zásahu elektrickým proudem smrtelná poranění 
případně těžké popáleniny s doživotními následky. 
Poněkud menší, ale o to závažnější skupinu tvoří mladiství, kdy je motivem nešťastná 
láska nebo jistý způsob adrenalinového hazardu. Jako příklad je možné uvést případ 
z nedávné minulosti, který se stal ve středních Čechách. 
Dne 2. 12. 2007 v 13.36 došlo v TR Milovice k zemnímu spojení na venkovním ve-
dení MIDRA 34–21. V 13.37 bylo vedení MIDRA vypnuto a zemní spojení zmizelo. 
V 13.39 zkušebně zapnuto a zemní spojení stále trvá. Dispečer začal provádět pro-
vozní manipulace k vyhledání postiženého úseku vedení.  
Při manipulacích montér provozní správy zahlédl viset neznámou osobu na TS 
280 918 Kostomlaty Betonárka. Uvědomil o tom příslušný dispečink a svého nadří-
zeného. Na místo byli povoláni příslušníci HZS a Policie ČR. Prostor byl z důvodu 
zajištění stop k případnému dalšímu šetření uzavřen. Při vyprošťování osoby bylo 
zřejmé, že došlo k průchodu elektrického proudu tělem postiženého v oblasti dolních 
končetin, což zapříčinilo smrt. Při ohledání místa bylo nalezeno opřené kolo o oplo-
cení trafostanice. 
Smrtelný úraz se stal na trafostanici, která je napájena vedením ČEZ Distribuce, a.s., 
22 kV. Úsekový vypínač před trafostanicí byl označen bezpečnostními tabulkami dle 
PNE 333301 Čl. 7.9.2. Mechanický pohon byl uzamčen předepsaným zámkem. 
Jelikož ochrana polohou vylučuje náhodný dotyk s živými částmi pod napětím, je 
zřejmé, že se jednalo o úmyslné jednání ze strany postiženého. 
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Po skončení vyšetřování Policií ČR bylo následně sděleno, že se jednalo o chlapce 
s datem narození 1990, který spáchal sebevraždu z nešťastné lásky po rozchodu 
s přítelkyní.  

                     
Obr. 2: Místo neštěstí 

Příkladem jiného druhu jsou krádeže měděných vodičů vedení vysokého napětí 
22 kV, kdy zloději způsobili během jediného srpnového týdne řádově statisícovou 
škodu. Krádež elektrických vodičů se stala jednomu z nich osudná. 
 

                    
Obr. 3: Místo neštěstí 
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Obr. 4: Místo neštěstí 

Další případ, tentokráte se šťastnějším koncem, se stal ve východních Čechách, kdy 
parta mladých nezletilců testovala svojí odvahu ve výstupech na stožár vysokého na-
pětí. Pouze díky shodě náhod mladá dívka po zásahu elektrickým proudem a násled-
ném pádu z desetimetrové výšky neutrpěla smrtelné zranění. Jednalo se 
o čtrnáctiletou dívku, která se při výstupu na vrchol mřížového stožáru elektrickému 
vedení 35 kV přiblížila na přeskokovou vzdálenost, kdy došlo k elektrickému výboji, 
který jí zasáhl do hlavy. Po zásahu elektrickým proudem dívka omdlela a zůstala za-
klíněna ve spojnici ramen stožáru. Při následném snášení ze stožáru vysokého napětí 
přišla dívka k vědomí a díky nekoordinovanému pohybu zachránci vyklouzla z náručí 
a začala padat k zemi, kde ji druhý přivolaný zachránce chytil do náručí. Díky poho-
tovému zásahu přivolaných zachránců dívka utrpěla pouze jednu zlomeninu horní 
končetiny.  
Obdobný případ se stal dne 7. 1. 2007. V 13.55 došlo v katastru obce Třemošnice 
k pádu nezletilé dívky ze sloupu vedení VN 806. Z neobjasněných důvodů nezletilá 
dívka lezla na příhradový sloup vedení VN 35 kV, ze kterého spadla (skočila) 
z výšky cca 5 m. Postižená při dopadu byla při vědomí a sama si přivolala mobilním 
telefonem lékařskou pomoc. Dívka utrpěla četné zlomeniny. 
Po prvním ošetření byla postižená odvezena do nemocnice. 
Následně Policie ČR sdělila, že se jednalo o sázku dívky s přítelem, z jaké výšky je 
schopna skočit. 
Zajímavý případ se rovněž stal v uzavřeném areálu střední školy zemědělství a služeb 
v Albrechticích, na stožárové čtyřsloupové trafostanice TS 2335, která je v majetku 
ČEZ Distribuce, a.s. K mimořádné události došlo v době osobního volna, které bylo 
vyhlášeno vychovatelem školy od 18.00 hod. do 19.30 hod. Skupinka pěti žáků si 
hrála v areálu školy na schovávanou. Jeden z nich (postižený) bez vědomí ostatních 
vyšplhal po železné a betonové konstrukci stožárové čtyřsloupové trafostanice 
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k transformátoru do výšky cca 6 metrů a v důsledku přiblížení se k živým částem pod 
napětím mezi fázi L1 a L2 VN byl zasažen elektrickým výbojem. Po zásahu byl od-
mrštěn a spadl z výšky cca 6 metrů na zem (travnatý měkký terén). Jeden z žáků, kte-
rý viděl záblesk a poté pád „něčeho“ (domníval se, že šlo o kočku) z konstrukce 
trafostanice, přiběhnul k trafostanici, kde viděl ležet spolužáka. Postižený žák byl při 
vědomí a vykazoval známky šoku. Dále k místu události přiběhli i ostatní žáci, snažili 
se postiženému pomoci a oznámili toto událost vychovateli. Ten okamžitě přivolal 
rychlou první pomoc. Po poskytnutí odborné lékařské pomoci byl postižený žák pře-
vezen rychlou zdravotní službou do nemocnice v Krnově a po té hospitalizován na 
popáleninovém centru v Ostravě – Porubě. Dle sdělení ředitelky školy, která je ve 
spojení s matkou žáka, bylo zjištěno, že žák utrpěl hluboké popáleniny na 3,5 % po-
vrchu týlové části hlavy. 

Obr. 5: Ohledání místa události 

Ohledáním místa události a kontrolou dokumentace vedené k TS 2335 bylo 
zjištěno, že dané zařízení bylo provozováno v souladu s předpisy k zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci (ochrana živých částí pod napětím polohou proti úra-
zu elektrickým proudem, umístění bezpečnostních tabulek, spolehlivé uzamčení 
prostoru části rozvaděče NN proti vstupu cizích osob...), včetně provádění prohlídek, 
kontrol, zkoušek a revizí dle Řádu preventivní údržby.  
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Obr. 6: Místo neštěstí 

Další skupinou jsou úrazy elektrickým proudem malých dětí, které často doplácejí na 
svoji přirozenou dětskou zvídavost. Jedná se zejména o úrazy horních končetin 
v důsledku dotyku s živými částmi pod napětím v násilně poškozených rozvodných 

zařízení, které jsou předmětem krádeže 
elektrické energie nebo vandalství. Toto se 
týká zejména odlehlých oblastí, které obývají 
bezdomovci či nepřizpůsobiví spoluobčané. 
Značný podíl na tomto stavu má i výchova jak 
v rodině, tak i ve školách. Posledním příkla-
dem jsou dva případy úrazu popálením dvou 
děvčátek (šest a dvanáct let) v západních a 
středních Čechách. V obou případech došlo 
k zásahu elektrickým proudem na prstech 
horních končetin při manipulaci v násilně 
otevřených a nezabezpečených hlavních do-
movních skříní distribučního rozvodu NN. 
Příklady násilného poškození rozvodných 
zařízení – HDS jsou vidět na obrázcích č. 7–9. 
 

 
Obr. 7: Násilné poškození 
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Prosíme, pomozte nám děti poučit a varovat. 

Obr. 8: Násilné poškození Obr. 9: Násilné poškození 
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Příklady náborových programů energetické společnosti 
ČEZ 

MARIE DUFKOVÁ  
ČEZ, a. s. 

Spolupráce ČEZ se školami probíhá již patnáct let: 

 Vzdělávací program Svět energie – www.cez.cz/vzdelavaciprogram, 
www.tretipol.cz 

 Besedy na školách o energetice, náborové besedy 
 Soutěže (SŠ, VŠ) 
 Diplomové práce – témata, konzultace, vedení 
 Naši odborníci na školách – lektoři, konzultanti, garanti studentských prací 
 Exkurze na elektrárny a do informačních center 
 Podpora odborných olympiád (např. matematická olympiáda 2008 + ETE) 
 Podpora letních škol MFF a FJFI pro zájemce ze SŠ 
 Letní univerzita na ETE 
 Rámcové smlouvy s vysokými školami  
 Jaderná maturita na ETE 
 Projekt Bakalář 
 Specializované obory Energetika na vybraných SŠ (v přípravě) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Skupina studentů 
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Projekt JADERNÁ MATURITA 

 DOBA KONÁNÍ: tři dny v měsíci dubnu 
 ÚČASTNÍCI: studenti středních škol (zatím JČ kraj, cca 40 účastníků) 
 CÍL: maximální možné seznámení účastníků s problematikou JE, vzbuzení zájmu 

o další studium a navázání možné další spolupráce 
 PROGRAM: 
o zahájení – oběd 
o exkurze do informačního centra a na simulátor, úvodní slovo, poučení 
o přednášky: Dispoziční uspořádání JE (principy výroby elektřiny v JE), Teorie 

jaderných reaktorů, Primární a sekundární část JE, Elektrická část, Radiační 
ochrana. 

o beseda se zástupci vedení 
o písemný vědomostní test – předání cen 
o společné vyhodnocení možností další spolupráce 
 PŘEKVAPENÍ 
 KONTAKT: ilona.kovarikova@cez.cz – 724 828 152  

     pavel.simak@cez.cz – 602 612 763  

Projekt LETNÍ UNIVERZITA NA TEMELÍNĚ 

 DOBA KONÁNÍ: dva týdny v letních měsících – v době plánované odstávky na 
ETE 

 ÚČASTNÍCI: studenti 2. – 4. ročníků různých vysokých škol s technickým zamě-
řením a s vážným zájmem o jadernou energetiku (cca 30 – 40 účastníků) 

 CÍL: maximální seznámení s problematikou JE a navázání možné další spolupráce  
 PROGRAM : 
o zahájení, seznámení s programem, vstupní školení, exkurze do informačního 

centra, školení pro vstup do kontrolovaného pásma 
o venkovní objekty, pomocné hospodářství, simulátor, správa sekundárního okru-

hu 
 přednášky: – Aplikované principy teorie jaderných reaktorů 

  – Primární a sekundární část, elektrická část, chemie 
  – Systém přípravy zaměstnanců i dodavatelů ČEZ 
  – Historie a současnost elektrárny, analýza výstavby nových zdrojů 
  – Vnitřní, vnější komunikace 
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 besedy: se směnovým inženýrem, zástupcem centrálního inženýringu, se zástupci 
vedení 

 písemný vědomostní test, vyhlášení „KRÁLE UNIVERZITY“, předání cen 
 PŘEKVAPENÍ  
 KONTAKT: ilona.kovarikova@cez.cz – 724 828 152,  

     pavel.simak@cez.cz – 602 612 763  

Projekt BAKALÁŘ 

 ÚČASTNÍCI: studenti SŠ z celé republiky 
 CÍL: získat budoucí operátory reaktorů 
 POSTUP:  
o Psychotesty 
o Specializované bakalářské studijní obory na VUT Brno a ČVUT Praha  
o Stipendia dle studijních výsledků  
o Odborné vedení 
o Další kvalifikace po ukončení bakalářského stupně (ve školicím středisku ČEZ) 
o Pokud nesloží psychotesty na operátora, má možnost jiného místa v JE 
o Možnost získání bytu 

KONTAKT: www.cez.cz/bakalar 
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Paralyzér v hodině fyziky 

JOSEF HUBEŇÁK 
Univerzita Hradec Králové 

Experimenty s elektrickou jiskrou a s výboji v plynech jsou působivou součástí hodi-
ny fyziky a mohou vyvolat trvalý zájem o předmět. V řadě pokusů může být klasický 
Ruhmkorffův induktor nahrazen běžně dostupným paralyzérem.  

Princip paralyzéru 

Učitele bude zajímat funkce paralyzéru, který dokáže z 9 voltů baterie vyrobit vysoké 
a velmi vysoké napětí. Připomeňme zapojení induktoru: 

 

Obr. 1: Zapojení induktoru 
Primární vinutí má indukčnost L a těsně před přerušením proudu je v magnetickém 

poli uložena energie 21
2mW L I= ⋅ ⋅ . Po přerušení se díky elektromagnetické indukci 

uloží tato energie do kondenzátoru a pokud zanedbáme ztráty, platí 
21

2m eW W C U= = ⋅ ⋅ . Díky malé kapacitě je maximum napětí na kondenzátoru několik 

set voltů a v primárním obvodu vzniknou tlumené kmity s touto amplitudou. Střídavé 
napětí se transformuje na vyšší hodnotu, protože sekundární vinutí má desítky tisíc 
závitů. 
Paralyzér je o něco složitější: impulzy stejnosměrného proudu z baterie jsou vedeny 
primárním vinutím prvního transformátoru a na sekundáru je střídavé napětí několika 
set voltů. To po usměrnění nabíjí kondenzátor. Po dosažení vhodného napětí se kon-
denzátor vybíjí do vinutí impulzního transformátoru a teprve jeho sekundární vinutí 
dává vysoké (do 35 kV) nebo velmi vysoké napětí (nad 35 kV). 
 

přerušovač 
Jádro Fe 

VN 100 kV

Zdroj 12 V
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Použité paralyzéry 

Existují typy určené do dámské kabelky – jeden z nich je na snímku.  

 
Obr. 2: Paralyzér se svítilnou 

Na výstupu jsou dvě dvojice hrotů: jedna zkušební (nad reflektorem) se vzdáleností 
kontaktů L = 6 mm a druhá „pracovní“ určená pro kontakt s útočníkem. Výstupní na-
pětí výrobce neudává. Suchý vzduch za normálních podmínek je izolantem až do in-
tenzity elektrického pole -1

max 3 kV mmE = ⋅  a z toho okamžitě dostáváme maximum 
výstupního napětí: 

max max 18 kVU L E= ⋅ = . 

Paralyzér POWER 200 je obranným prostředkem a podle výrobce dosahuje napětí 
200 kV.  

 
Obr. 3: POWER 200 

 
Vzdálenost zkušebních hrotů L = 28 mm a výboj nastane již při napětí U = 84 kV 
(v dokonale suchém vzduchu za normálních podmínek). Údaj o dosahovaném napětí 
je spíše reklamou, ale i tak je tento přístroj zajímavým zdrojem vysokého napětí. Vý-
robce opět neposkytuje schéma zapojení a pokud by učitel fyziky pátral po schéma-
tech, najde je Google pod heslem Stun Gun (ochromující nebo omračující zbraň). 
Stavět paralyzér učitel fyziky asi nebude a je rozhodně snazší jej zakoupit. Ceny se 
pohybují v rozmezí 300–1000 Kč.  
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Co ukázat s paralyzérem v hodině fyziky? 

1. Pozorovat jiskrový výboj 

 
Obr. 4: Jiskrový výboj s napětím asi 18 kV 

 
Obr. 5: Jiskrový výboj s napětím asi 80 kV 

 

Na střední a také na základní škole lze kvalitativně vysvětlit vznik jiskrového výboje: 
u povrchu elektrod dochází k ionizaci molekul plynu, ionty jsou urychleny silným 
elektrickým polem a dokáží ionizovat další molekuly. Tak se velmi rychle vytvoří 
vodivá dráha mezi elektrodami a dojde k hlavnímu výboji. Ten ohřeje vzduch a rych-
lé rozepnutí plynu ve výbojové dráze způsobí náraz na okolí – slyšíme silný praskot. 
Elektronika paralyzéru není schopna udržet trvalý elektrický proud a výboje se opa-
kují několikrát za sekundu.  
 
2. Tepelné účinky jiskrového výboje 
Rychlé rozepnutí vzduchu na dráze výboje lze prokázat průrazem listu papíru. Na 
pohled není v papíru žádná stopa, ale při pohledu proti světlu je vidět malé otvory, 
které zůstaly po jiskře. Přesně řečeno – otvory vytvořil rozepínající se plyn. Jsou 
prakticky kruhové a mají průměr asi 0,1 mm. Tepla je v plynu velmi málo a okraje 
otvorů nejsou zuhelnatělé – jsou vytlačeny kolmo k rovině papíru na obě strany a pa-
pír pohltí více světla pomocného zdroje.  
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Obr. 6: Stopy jiskry v papíru 

 
Obr. 7: Termostopa jiskry 

Termotiskárny pokladen v obchodech používají infradiody a jejich záblesky způsobí 
zčernání barviva na papírové pásce. Zčernání lze vyvolat i jiskrovým výbojem . 
 

3. Izolant v dráze jiskrového výboje 

Obr. 8: Výboj „obchází“ sklo 
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Papír má sice izolační vlastnosti, je ale pórovitý a pro jiskru nepředstavuje žádnou 
překážku. Izolační schopnosti skla jsou mnohem výraznější a je zajímavé ukázat, co 
způsobí sklo na výbojové dráze. Prodloužení dráhy výboje se technicky využívá na 
vedeních vysokého (do 35 kV) a velmi vysokého (do 400 kV) napětí. Porcelánové 
nebo skleněné izolátory mají tvarován povrch tak, aby dráha případného výboje byla 
podstatně delší než samotný izolátor.  
 

4. Plamen obsahuje ionty  

 
Obr. 9: Vodivost plamene 

Stiskneme opatrně tlačítko plynového zapalovače a zapálíme plyn jiskrovým výbo-
jem paralyzéru. Pak lze plamen vzdalovat a výboj „jde za plamenem“. To je způso-
beno dobrou vodivostí hořícího plynu, v němž je značná koncentrace iontů. Plamen je 
vodivý a jiskra ukazuje i oblast s nejvyšší koncentrací. Kdysi naši předkové jako 
ochranu před bleskem zapalovali svíčku hromničku. Pokud byla v uzavřené místnosti, 
nemohla mít žádný vliv, ovšem venku by spíše „přitahovala blesky“. 
 

5. Voda je dobrý vodič 

Obr. 10: Vodivost vody 
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Pokud je výboj asi 10 mm nad hladinou vody, projde jiskra vzduchem. Při menší 
vzdálenosti výboj projde vodou, jak dokazují oba snímky. Pokus ukazuje, jak nebez-
pečné může být plavat a koupat se za bouře. Blesk může zasáhnout i klidnou vodní 
hladinu a výboj může zabíjet i pod hladinou. 
 

6. Výboje za sníženého tlaku 

 
Obr. 11: Výboj v héliu 

V kabinetu fyziky jsou spektrální trubice a většinu z nich lze rozsvítit i malým para-
lyzérem – na snímku je trubice s héliem. Spektrum lze pozorovat školním hranolo-
vým spektroskopem nebo s pomocí krycího CD, které poslouží jako mřížka na 
průhled. Obyčejné CD bude fungovat jako mřížka na odraz. 
Ze začátku 20. století pocházejí nádherné trubice podivných tvarů, svítící v různých 
barvách. I takovou trubici lze rozsvítit malým paralyzérem. Délka výboje více než 
1 metr (!) a UV záření vyvolává ve speciálních sklech luminiscenci ve dvou barvách.  

 
Obr. 12: Doutnavý výboj 
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7. Katodové záření 

 
Obr. 13: Trubice „s motýlkem“ 

Některé školy mají ve sbírkách „motýlka“. Tady malý paralyzér nestačí a je potřeba 
použít Power 200. Pak se rozsvítí barevné proužky v základních barvách, známých 
z monitorů a obrazovek. Sklo trubice zeleně září po dopadu urychlených elektronů 
a obrysy stínu motýlka ukazují na trajektorii elektronů v trubici. Permanentním mag-
netem můžeme ukázat vychylování elektronů v magnetickém poli – hranice stínu se 
viditelně přemístí. 
 

8. Přechod výboje za normálního tlaku k výboji za sníženého tlaku 

 
Obr. 14: Jiskra za sníženého tlaku 

Pro sledování změn vzhledu výboje se změnou tlaku je obvykle použita sada trubic 
plněných vzduchem. Druhá možnost je čerpat vývěvou vzduch z trubice 
s elektrodami, pokud takovou trubici ještě máme ve sbírkách a je k dispozici rotační 
vývěva. Experiment lze provést i s paralyzérem Power 200 a vývěvu nahradit snadno 
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dostupným kompresorem z chladničky. Na snímku je patrná kruhová elektroda a čer-
pací trubička napravo a hrotová elektroda nalevo. Brzy po začátku čerpání ustane jis-
krový výboj na zkušebních elektrodách paralyzéru a objeví se výboj v trubici, který 
se postupně rozšíří až na difúzní výboj. Hlubší vakuum zvýší napětí na výboji a jiskry 
se vrátí zase mezi zkušební hroty paralyzéru. Upravovat nebo zaizolovat hroty nelze, 
protože by došlo ke zničení paralyzéru vnitřním zkratem. S kamerou lze pořídit i sní-
mek jednotlivého výboje, ovšem potmě. 

 
Obr. 15: Záznam jiskry kamerou 

 

9. Paralyzér ruší příjem rozhlasu 

 
Obr. 16: Rušení příjmu AM 

Elektrická jiskra je obvykle také zdrojem elektromagnetického vlnění a paralyzér ruší 
příjem signálu s amplitudovou modulací. Pro zlepšení účinnosti takové rušičky jsou 
na hrotech paralyzéru nástavce, tvořící dipól. Frekvence jisker je zvýšena tím, že jis-
křiště mezi nástavci je zkráceno asi na 5 mm. Tento jiskrový vysílač lze zachytit 
v celém rozsahu vlnových délek – ozve se intenzívní praskání. VKV rozhlas ani sig-
nál mobilů rušen není.  
 

10. Odolnost učitele fyziky 
Pokud si obalíme předloktí Alobalem a schováme tento vodič pod pracovní plášť, 
můžeme si jiskřit na paži bez ochromení svalů. Žáci budou ohromeni, ale brzy při-
jdou na podstatu tohoto triku.  

Poznámka nakonec: paralyzér může být i nebezpečný. 
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Odhad ve fyzice a v životě 
VOJTĚCH ŽÁK 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  
Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952 

Úvod 

Součástí fyzikálního vzdělávání by mělo být i rozvíjení dovednosti odhadnout hodno-
ty různých veličin – např. délky, hmotnosti, ale také množství, což může být užitečné 
v běžném životě. Obsahem příspěvku jsou některé náměty na odhad a budování před-
stav o velikosti a množství, včetně zkušeností z realizace při výuce.  
Odhadování a měření nejsou podle mého názoru dva vzájemně se vylučující procesy. 
Naopak, mohou se vhodně doplňovat. Jejich přesnější vymezení v rámci tohoto pří-
spěvku je patrné z jejich použití v jednotlivých případech. 

Duševní rozcvička – řádové odhady na základě výpočtů z hlavy  

1. Jak vysoký by byl barometr, v němž by místo rtuti byla voda?  

Odpověď: Zhruba 10 m. 
Řešení: Uvážíme-li, že barometr funguje na základě rovnováhy, která se vytvoří mezi 
atmosférickým tlakem (zhruba roven normálnímu atmosférickému tlaku 510=np Pa) 
a hydrostatickým tlakem ghph ⋅⋅= ρ  použité kapaliny (zde vody). Z rovnosti 

hn pp =  dostáváme po dosazení za hustotu vody -31000 kg mρ = ⋅  a za velikost tíhové-
ho zrychlení -210 m sg = ⋅  výšku sloupce vody (rozdíl hladin) 10 .h m=   

2. Představte si, že by vás chtěl někdo vyvážit zlatem. Jaký bude mít zlato 
objem? 

Odpověď: Jednotky litrů. 
Řešení: Uvažujme člověka o hmotnosti např. 70 kg. Člověk je tvořen zejména vodou 
a jelikož je hustota vody -31000 kg mρ = ⋅ , zaujímá 1 kg vody objem 1 litru, a tudíž 
člověk o hmotnosti 70 kg má objem asi 70 litrů. Hustotu zlata si asi nepamatujeme, 
ale můžeme odhadovat, že je řádově 10krát větší než hustota vody (přesněji: 

-319290 kg mAuρ = ⋅ , viz [1]). Podle našeho velmi hrubého odhadu bude mít tedy zlato, 
které vyváží hmotnost našeho těla, 10krát menší objem, tj. řádově několik litrů (jed-
notky litrů nikoli desítky či desetiny).  

3. Odhadněte hmotnost milionu ocelových kuliček o průměru 1 mm. 

Odpověď: Jednotky kilogramů. 
Řešení: Použijeme vztah mezi hmotností, hustotou a objemem, tj. Vm ⋅= ρ . Hustotu 
oceli odhadneme jako -35000 kg mρ ≈ ⋅  (větší než hustota vody a menší než hustota 
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zlata). Skutečná hustota (uvedená v [1]) se sice pohybuje mezi -37500 kg m⋅  až 
-38300 kg m⋅  pro různé druhy oceli, ale my klidně vystačíme s velmi přibližným odha-

dem -35000 kg mρ ≈ ⋅ . Objem jedné kuličky je 
3

3 3 34 4 1 13 mm mm
3 3 2 2

V rπ ⎛ ⎞= ⋅ ≈ ⋅ ⋅ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

(Jedna studentka došla k tomuto odhadu tak, že si řekla, že každá kulička je uvězněna 
v krychličce o hraně 1 mm, ale protože ji nevyplňuje úplně, budeme uvažovat polo-

viční objem, tedy 31 mm
2

). 1 000 000 kuliček bude zaujímat objem 1 000 000krát vět-

ší, tj. 31 dm
2

 a po vynásobení odhadovanou hustotou dostáváme 2 až 3 kilogramy, tj. 

jednotky kilogramů.  

4. Kolik molů vody odnesete na zádech? 

Odpověď: Tisíce molů tedy jednotky kilomolů. 
Řešení: Hmotnost jednoho molu neboli molární hmotnost vody je 

[ ]-1 -1 -1 -1
2( ) g mol 2 ( ) ( ) g mol (2 1 16) g mol 18 g mol .m r r rM M H O A H A O= ⋅ = ⋅ + ⋅ ≈ ⋅ + ⋅ ≈ ⋅  Ti-

síc molů vody má tedy hmotnost 18 kg, což je hmotnost těžšího batohu. Uneseme 
tedy zhruba tisíc(e) molů vody, tj. jednotky kilomolů.  

5. Co je více peněz – jeden vagon desetikorun nebo deset vagonů korun? 

Odpověď: Deset vagonů korun. 
Řešení: Můžeme vyjít z následující úvahy: Deset vagonů korun by dalo stejnou fi-
nanční částku jako jeden vagon desetikorun, pokud by korunová i desetikorunová 
mince měly stejný objem. Korunová mince je ale menší než desetikoruna, a proto se 
jich vejde do deseti vagonů víc, a tak je v deseti vagonech naplněných korunami větší 
peněžní obnos než v jednom vagonu s desetikorunami.  

Už jste někdy viděli milion aneb představa o velkých množstvích  

Tato aktivita může pomoci žákům vytvořit si představu o velkých množstvích. Je 
vhodná pro žáky různého věku. Žáky je vhodné rozdělit do větších skupinek (6 až 8 
lidí), protože budou slepovat větší množství (asi 20) archů milimetrového papíru. Ak-
tivita má dvě varianty, přičemž postup je ze začátku u obou stejný. 
Úkol: Slepte k sobě tolik archů milimetrového papíru, aby počet milimetrových čtve-
rečků na vzniklém papíře byl zhruba 1 000 000. Vyznačte pak tolik čtverečků,  

a) kolik žije obyvatel ve vašem krajském městě; ve městě (vesnici), kde bydlíte; 
kolik máte spolužáků ve třídě, 

b) kolika hodin se dožije 100letý člověk; kolik hodin strávíte na základní škole. 
Pomůcky: dostatečný počet milimetrových papírů (na jednu skupinku asi 20 archů 
A4), nůžky, lepidlo, pravítko, kalkulačka, psací potřeby 
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Postup: Jednoduchým výpočtem žáci zjistí, že k získání 1 000 000 milimetrových 
čtverečků je potřeba asi 20 (přesně 16) milimetrových papírů formátu A4. (Vzniklý 
papír bude mít obsah zhruba 1 2m ).  
a) Počet obyvatel v krajském městě mohou žáci nejprve odhadnout a potom najít 
přesnější údaj na internetu. Na milimetrovém papíře vyznačí čarou oblast, která bude 
obsahovat příslušný počet milimetrových čtverečků. Vhodné je navrhnout žákům, 
aby zvolili zhruba čtvercovou oblast – to je nejnázornější. Pokud je to možné, tak 
v rámci této oblasti vyznačí oblast představující město (vesnici), kde bydlí. Pokud 
žáci z jedné skupinky bydlí v různých městech (vesnicích), tak si může každý sám 
doplnit svoje město (vesnici). Obdobně se postupuje při zvýrazňování počtu spolužá-
ků ve třídě. Jediným „problematickým“ krajským městem je Praha, která má zhruba 
1 200 000 obyvatel a která se tudíž na milimetrový papír nemusí vejít. V tomto přípa-
dě považujeme celý papír za Prahu.  
b) Žáci zjistí výpočtem, zhruba kolik hodin se vejde do 100 let. Uvažujeme-li, že rok 
má průměrně 365 dní a den 24 hodin, dostáváme 87600024365100 =⋅⋅=n . Stoletý 
člověk se tedy dožije necelých 900 000 hodin, což se může zdát málo (!). Zvýrazňo-
vání je dobré provádět obdobně, jak je uvedeno v odstavci a). Kolik hodin strávíme 
na ZŠ? Vyučovací hodina má sice 45 minut, ale připočteme-li přestávky a čas potřeb-
ný na oběd ve školní jídelně, můžeme počítat se 60minutovými hodinami; jde nám 
přece jen o odhad. Dále předpokládejme, že jsme nepropadli a chodíme tedy na zá-
kladní školu 9 let. Každý školní rok se dejme tomu učí 33 týdnů a každý týden se 
odučí 25 hodin. Počet hodin strávených na ZŠ tak zhruba je .742525339 =⋅⋅=p  To 
je necelé 1 % ze 100 let a trochu více než 1 % z průměrného věku, což není zas až tak 
moc. V tom s Vámi žáci asi nebudou souhlasit ☺ !  

Metodické poznámky: Učitel by si měl dopředu rozmyslet, zda žákům povolí používat 
kalkulačku nebo ne. Pokud jim chcete kalkulačku povolit, doporučuji, aby využili 
kalkulačku na svých mobilních telefonech, i když to třeba standardně nesmějí. Pro-
cvičí se v práci s přístrojem, který nosí stále u sebe. Ve variantě b) je možné, aby žáci 
spočítali a vyznačili, např. kolik hodin stráví během života v práci. Všechny zjištěné 
údaje je dobré se žáky diskutovat, a to včetně porovnání počtu jednotlivých hodin. Je 
vhodné nechat je subjektivně zhodnotit, zda se jim jednotlivé počty zdají velké nebo 
malé. 

Jak dlouhou máme chodbu aneb měření přesnější odhadů? 

Tato aktivita je vhodná jako poněkud netradiční úvod do měření, zejména pro mladší 
žáky. Je nenáročná na pomůcky. Vhodná je práce ve dvojicích. 
Úkol: Odhadněte a potom změřte délku školní chodby. 
a) Odhadněte délku chodby, když stojíte na jednom jejím konci. 
b) Odhadněte délku chodby tak, že jí projdete rychlostí, jakou běžně chodíte, aniž 
byste se zastavovali. 
c) Změřte délku chodby, přičemž smíte použít cokoliv, co nemá měřítko v délkových 
jednotkách (nesmíte použít pravítko, skládací metr apod.). 
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Pomůcky: psací potřeby, předměty splňující podmínku v bodě c). 
Postup:  
a) Žáci si buď tipnou, jak dlouhá je chodba, nebo její délku odhadnou na základě 
vzdálenosti mezi dveřmi sousedních učeben, šířky oken, vzdálenosti spár na linu 
apod. Odhadnutý údaj žáci zaznamenají. 
b) Při plnění tohoto úkolu asi žáky napadne spočítat, kolik kroků ujdou, a počet kroků 
vynásobí odhadovanou délkou jednoho kroku. Údaje opět pečlivě zaznamenají. 
c) V tomto úkolu žáky většinou rychle napadne vzít nějaký předmět, jehož délku zna-
jí. Bývá to např. sešit formátu A4 nebo různé části lidského těla (často rozpažené ru-
ce). Někteří žáci zapálení pro práci si postupně lehají na zem tak, aby jejich polohy 
navazovaly, až se takto „projdou“, vlastně „proleží“ celou chodbou.  
Metodické poznámky: Pokud porovnáme postup a), b) a c), můžeme se domnívat, že 
nejméně přesný je postup a), přesnější b) a nejpřesnější c). Stává se ovšem, že některá 
dvojice lépe odhaduje, než měří. Může to být věc náhody nebo systematická chyba, 
kdy žáci chybně určí délku sešitu apod. Pokud ale spočítáme aritmetický průměr 
z údajů všech dvojic zvlášť pro a), b) a c), je velmi pravděpodobné, že c) vyjde přece 
jen přesněji než a) a b). Přesto rozdíly mezi odhady a) a b) a měřením c) nemusí být 
dramatické.  

Co váží víc aneb jak tělesa klamou  

 
Obr. 1: Co je těžší? Nenechte se oklamat velikostí ani materiálem! 

Tato aktivita má žákům názorně přiblížit, že určování hmotnosti pouhým „potěžká-
ním“ je nespolehlivé, protože do něj promítáme zkušenosti, např. že velké nebo ko-
vové předměty bývají těžké. 
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Úkol: Potěžkejte předložené dva předměty (a) větší předmět je lehčí než menší, b) 
větší předmět je skutečně těžší než menší), tak že jeden uchopíte do pravé ruky a sou-
časně druhý do levé. 
Pomůcky: těžší menší předmět a lehčí větší předmět – např. laboratorní stojan a hliní-
kové štafle, těžší větší předmět a lehčí menší předmět – např. plastová láhev s vodou 
a těžítko, vhodné váhy (osobní a kuchyňské) 
Postup: Připravíme první dvojici předmětů – rozměrnější předmět, který bude lehčí 
než druhý, menší předmět. Vhodné jsou např. hliníkové štafle a laboratorní stojan. 
Necháme postupně žáky potěžkávat oba předměty, přičemž je vyzveme, aby slovně 
ani jinak porovnávání nekomentovali, ale aby si samostatně zaznamenali, který 
předmět je těžší a který lehčí. Po skončení potěžkávání vše vyhodnotíme – porovná-
me jednotlivé odhady a předměty skutečně zvážíme. Provedeme diskuzi (viz Meto-
dické pokyny). Teprve potom budou žáci porovnávat druhou dvojici předmětů. 
Metodické poznámky: Většina žáků bude pravděpodobně považovat hliníkové štafle 
za těžší než výrazně menší stojan. Abychom je přesvědčili, jak je tomu ve skutečnos-
ti, zvážíme oba předměty např. na osobní váze. Položíme-li žákům otázku, proč vět-
šina z nich považovala větší předmět mylně za těžší, asi je napadne, že je to právě 
díky jeho větší velikosti. Protože mají nyní žáci zkušenost, že větší předmět může být 
lehčí než menší, uplatní ji někteří při porovnávání menšího lehčího předmětu (těžítka) 
a většího těžšího předmětu (lahve). Během diskuze, proč byla většina zmatena, je 
dobré poukázat na to, že kovové předměty považujeme obecně mylně za těžké. Hlav-
ním závěrem je, že porovnávání hmotnosti pouhým potěžkáváním je nespolehlivé, 
ošidné.  

Závěr 

Bez kalkulačky a dokonce i bez psacích potřeb je možné z hlavy odhadnout pomocí 
jednoduchých výpočtů hodnoty různých veličin. Představy o velkých množstvích je 
možné vizualizovat pomocí milimetrového papíru. Měření bývá přesnější než odhad, 
ale i při odhadování můžeme využít porovnání se známou (nebo přesněji odhadova-
nou) hodnotou dané veličiny, takže rozdíly mezi měřením a odhadem nemusejí být 
dramatické, a odhad tudíž není bezcenný. Na druhou stranu je potřeba mít na paměti, 
že odhad může být ovlivněn subjektivně dalšími okolnostmi, které nemůžeme zcela 
vyloučit (např. velikost tělesa nebo materiál, ze kterého je těleso vyrobeno, při odha-
dování jeho hmotnosti porovnáváním s jiným tělesem). 

Literatura 

[1] Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. 
Prometheus Praha, 1988. ISBN 80-85849-84-4. 
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Tajemství indukčního vařiče 

PETER ŽILAVÝ 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

Indukční vařič je dnes snadno dostupným elektrickým spotřebičem. Jak pracuje? Proč 
na něm nelze použít hliníkové nádobí? A jaké pokusy s ním lze předvést (nejen) 
v hodině fyziky? Praktické hledání odpovědí na tyto i další otázky je obsahem tohoto 
příspěvku. 

Úvod 

Před několika lety se v nabídce supermarketů i internetových obchodů (např. [1]) ob-
jevil nový pomocník do domácnosti – indukční vařič. V komentáři prodejce na jeho 
internetových stránkách (stejně jako v návodu k použití přístroje [2]) se můžeme do-
číst: 

  
Kromě pasáže o nepřipalování potravin zaujme každého alespoň trochu fyzikálně 
myslícího člověka část návodu věnovaná nutnosti použití speciálního zmagnetizo-
va(tel)ného nádobí. Proč nelze použít např. hliníkové nádobí, když proměnné magne-
tické pole vytvoří v hliníku stejně dobře vířivé proudy jako např. v železe? Je důležitý 
požadavek feromagnetického materiálu hrnců? Lze indukční vařič použít v hodině 
fyziky na předvádění demonstračních pokusů? Experimentálně zjištěnou odpověď na 
tyto otázky nabízí další odstavce. 

Základ indukčního vařiče, jak je již z názvu patrné, tvoří indukční cívka (elek-
tromagnet) umístněná pod keramickou deskou. Spolu s kovovým dnem nádobí 
vytváří elektromagnetický obvod, díky němuž indukční vařič vlastně ohřívá jen 
dno nádoby (98% elektrické energie je přeměněno na teplo). Při využití běžného 
elektrického ohřevu (plotýnkový vařič, běžná sklokeramická varná deska) pře-
chází vyrobené teplo kovovou či sklokeramickou deskou a až potom se odevzdá 
dnu hrnce, ve kterém vaříte. Každým předáváním tepla vznikají obrovské ztráty. 
Indukční vařič, na rozdíl od všech ostatních, nevydává teplo, a proto nepřipálí 
žádné potraviny! Vaření je o mnoho rychlejší a úspornější než všechny ostatní 
používané metody.  
Indukční vařič – nádobí 
Při vaření na indukčním vařiči je třeba používat nádobí z vodivého zmagnetizo-
vaného materiálu jako je litina, smalt a jiné speciální nádoby a zároveň musí 
mít nádoba rovné dno (velikost dna nádoby 12-30 cm). Vaření je zcela bezpeč-
né, neboť povrch varné desky zůstává i při ohřevu chladný.  

www.tvproducts.cz
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Popis přístroje 

Popisovaný indukční vařič má sklokeramickou desku, pod kterou se skrývá vzducho-
vá plochá cívka (hustě vinutá spirála) nalepená na plastovém podkladu. Cívka je na-
pájena impulsy o frekvenci přibližně 30 kHz (měřeno jednozávitovou smyčkou na 
sondě osciloskopu přiblíženou k cívce).  

 

Obr. 1: Pohled do vařiče 

Základní obsluha vařiče je jednoduchá – poté, co na sklokeramickou desku vařiče 
postavíme (neprázdný) hrnec, stiskem tlačítka ON/OFF vařič zapneme a po ukončení 
vaření také vypneme. Výkon vařiče lze upravit tlačítky s vyobrazením šipek. Nikdy 
neohříváme prázdný hrnec – velmi rychle dojde k jeho ohřátí na vysokou teplotu a 
k jeho možnému poškození.  
Pokud zapneme vařič bez hrnce, po malé chvilce se na displeji objeví chybové hláše-
ní, zazní zvukový signál (pípání) a vařič se vypne. Stejným způsobem se vařič zacho-
vá, pokud se na něj postaví „nevhodné“ nádobí. Pokud se o to moc nesnažíme, vařič 
se ochrání sám před špatnou manipulací.  

Zkoumání indukčního vařiče 

Na vařič jsem postavil železný (plechový) smaltovaný hrnec s cca 0,05 l vody (na 
pokrytí dna) a zapnul vařič (stupeň „1200 W“). Voda se po krátké chvilce (10–15 
sekund) dostala do varu. Tímto byla ukázána základní funkce vařiče. 
Předchozí „pokus“ jsem po chvilce zopakoval s tím, že jsem hrnec postavil na vařič 
přes dřevěnou mřížku vysokou asi 1cm (jaká se pokládá na stůl, když se na něj chce 
dát něco horkého) resp. přes stejně silnou vrstvu pěnového polystyrénu. Voda se opět 
rychle dostala do varu. Bezprostředně po odebrání hrnce i mřížky (polystyrénu) je 
možno rukou zkusit teplotu sklokeramické desky vařiče – je studená. V případě in-
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dukčního vařiče nedochází k transportu tepla vedením či sáláním, vířivé proudy indu-
kované v materiálu hrnce jej Jouleovým teplem ohřívají přímo. 
Místo mřížky jsem pod hrnec dal silný hliníkový plech (hrnec jsem postavil do hliní-
kové pánve nebo hliníkového spodku od Remosky) a opět zopakoval předchozí – va-
řič ohlásil chybu a začal pípat. Stejně se zachoval, když jsem dal do pánve pouze 
vodu a zapnul vařič (když jsem se pokusil použít standardním způsobem hliníkové 
nádobí). Pokus ukázal, že vařiči „vadí“ přítomnost dobře vodivého silného hliníku 
(hlásil chybu, i když v pánvi byl vložený železný hrnec).  
Vrátil jsem se k železnému hrnci (už bez dřevěné mřížky), pod něj jsem dal na celou 
plochu alobal. Po zapnutí se spíše ohříval alobal, než hrnec nad ním – voda se ohříva-
la znatelně pomaleji, po sundání hrnce i alobalu byla sklokeramická deska od něj 
hodně teplá. Zkusil jsem dále položit na vařič pouze alobal – po zapnutí vařiče se 
vznesl. A nebylo to teplým vzduchem! (Vzpomeňte si například na školní pokus 
s hliníkovým prstencem na demonstraci Lenzova zákona…) Když jsem pak samotný 
alobal (bez chlazení hrncem) přidržel na desce vařiče, rozžhavil se místy do bílého 
žáru, začal se tavit a jiskřit. Zdá se, že tenký alobal nezatížil vařič natolik, aby jej ve-
stavěná ochrana vypnula.  
Dále jsem na vařič postavil hrnec z neferomagnetické nerezové oceli (vyzkoušeno 
magnetem) bez sendvičového dna (obyčejný plech). Voda se opět bez problémů uva-
řila.  
Pak jsem totéž zopakoval ještě s „luxusním“ nerezovým hrncem se sendvičovým 
dnem (které zřejmě obsahuje masivní hliník kvůli rozvádění tepla), vařič ohlásil chy-
bu a začal pípat. 
Pokud se plechový nerezový nebo železný hrnec s trochou vody podrží „v prstech“ 
nad zapnutým vařičem, je znatelně cítit jeho nadlehčování. Podobně jako to bylo 
v případě alobalu. 
Z uvedených pokusů plyne, že hrnec ohřívají především v materiálu indukované víři-
vé proudy (spíše než hysterezní ztráty či jiné mechanizmy – funguje to i na vodivé 
neferomagnetické materiály). Materiál hrnce ale nesmí být příliš vodivý – jinak je 
vařič příliš zatížen a jeho ochrana jej vypíná. Když přiblížíte hliníkovou pánev (hrnec) 
k cívce indukčního vařiče, je to, jako byste u transformátoru zkratovali sekundární 
vinutí. I primárním vinutím pak teče mnohem větší proud, který může transformátor 
zničit. Vařič má pro tento případ vestavěnou ochranu, která to pozná, odpojí napáje-
ní cívky a vypíše chybové hlášení na displeji (stejně tak vypíše chybové hlášení, když 
na vařiči není hrnec - když na "sekundární" straně není odběr). 
Upozornění: použití více vrstev alobalu (vyzkoušeno s osmi) vedlo ke zničení 
tranzistoru spínajícího proud do cívky vařiče. Tato závada je opravitelná. 

Pokusy s indukčním vařičem v hodině fyziky 

Předchozí pokusy s hrnci mne inspirovaly k několika dalším pokusům demonstrují-
cím některé základní jevy z oblasti elektromagnetismu: 
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Levitace měděného prstence 

Měděný vodič o průřezu 1 mm2 jsem stočil do tvaru kružnice o průměru asi 10 cm a 
uzavřel pomocí šroubovací instalatérské svorky (vnitřku „čokolády“). Na vařič jsem 
položil malý plechový hrnek s trochou vody (abychom jej nepřehřáli) a kolem něj 
vytvořený měděný prstenec. Po zapnutí vařiče se díky magnetickým silám působícím 
na prstenec s indukovaným proudem tento prstenec vznesl. Pokus neprovádíme dlou-
ho, prstenec se silně zahřívá (pokud byl použit izolovaný vodič, dojde k roztečení 
izolace, ze stejného důvodu není vhodné uzavřít prstenec pájením). Hrnek v tomto 
případě slouží jako „spotřebič“ pro indukční vařič, aby jej nevypínala ochrana.  

Vařič jako transformátor 

Prstenec z předchozího pokusu rozpojíme (nebo vytvoříme nový) a do tohoto místa 
vřadíme objímku se žárovičkou 6 V (např. 0,1 A). Vznikne tak vlastně cívka tvořená 
jedním závitem, která napájí žárovičku. Poté, co závit položíme na desku vařiče a nad 
něj (opět kvůli „obelstění“ ochrany vařiče) přiblížíme plechový hrnec s trochou vody, 
se žárovička rozsvítí. Vytvořili jsme vlastně transformátor. Primární vinutí tvoří plo-
chá cívka indukčního vařiče, sekundární cívkou je závit z měděného drátu se žárov-
kou. Díky velké frekvenci změn magnetického pole nepotřebujeme ani magnetický 
obvod, který magnetické pole „dopraví“ k sekundární cívce. 

 

Obr. 2: Pomůcka k demonstraci 

Pokus s malou žárovičkou jsem úspěšně zopakoval i se žárovkou 24 V/100 W (aby 
byl pořádně vidět na celou třídu). Žárovku 24 V/100 W lze koupit v každém vel-
koskladu elektro. K tomu jsem navinul na průměr 11 cm (lze použít např. odpadovou 
instalatérskou trubku) z izolovaného vodiče o průřezu 1 mm2 cívku o čtyřech závi-
tech, kterou jsem přímo připojil k velké objímce se žárovkou. 
Lze použít i žárovku 230 V/100 W, cívka ovšem musí mít 40 závitů (všimněte si, že 
to odpovídá indukovanému napětí přibližně 6 V na závit). Cívka musí být vinuta 
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z tenčího vodiče (vyhoví například vodiče z rozpleteného kabelu datových sítí nebo 
tenčí zvonkový drát) aby její závity byly po položení na desku vařiče nejvýše 1 cm 
nad jejím povrchem. Pokud však použijeme příliš tenký (smaltovaný) drát, může dojít 
k jeho přepálení indukovaným proudem.  
Při předvádění pokusu dbáme zvýšené opatrnosti, nyní (i když má cívka „pouze“ 
40 závitů) už pracujeme s nebezpečným indukovaným napětím! Dotýkáme se 
pouze objímky, nikoli vodičů, které nemají dostatečnou izolaci. 

 

Obr. 3: Pomůcka k demonstraci 

Poslední experiment jsem také vyzkoušel s největší snadno dostupnou žárovkou 
230 V/0,5 kW. Použil jsem stejnou cívku, jako v předchozím případě (40 závitů), k 
žárovce však potřebujeme větší objímku (závit E40). Pro rozsvícení žárovky opět 
přiblížíme k desce vařiče plechový hrnec s vodou, po jeho oddálení však již žárovka 
zůstane svítit – příkon žárovky je již dostatečný k tomu, aby cívku se žárovkou vařič 
„vyhodnotil“ jako řádný hrnec ležící na jeho povrchu. 

 

Obr. 4: Pomůcka k demonstraci 
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Závěr 

Pro vaření na indukčním vařiči lze použít nerezové nebo železné (smaltované) nádobí 
neobsahující dobře (elektricky i tepelně) vodivou hliníkovou vrstvu. Ohřev je způso-
ben vířivými proudy indukovanými přímo v materiálu hrnce, nádobí rozhodně nemu-
sí být „zmagnetované“ (jak píše návod k použití) a nemusí být ani 
z feromagnetického materiálu. 
Uvedené pokusy jsou jen inspirací k celé řadě dalších experimentů, které lze s in-
dukčním vařičem provést. Dostupný výkon vařiče umožňuje provádět efektní pokusy, 
při řadě z nich je však nutné dbát zvýšené opatrnosti. Zvláštní upozornění: pozor na 
vodivé prstýnky na rukou, pokud s nimi manipulujete v bezprostřední blízkosti (jed-
notky centimetrů) desky zapnutého vařiče. Krátkodobé působení magnetického pole 
vařiče na ruce není nebezpečné, vhodně natočený dobře vodivý prstýnek však vařič 
umí zahřát na vysokou teplotu během několika sekund. 

Literatura 

[1] http://www.tvproducts.cz 
[2] Indukční vařič – návod k použití (dodáváno s přístrojem) 
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Vybrané experimenty v rotujících soustavách 

ZDENĚK ŠABATKA 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

Příspěvek popisuje několik netradičních experimentů v rotujících soustavách. Jedná 
se především o různé modifikace pokusu s kónickým kyvadlem. Je nastíněno jak je-
jich teoretické odvození, tak praktické provedení. Na střední škole bývá často jako 
příklad setrvačné odstředivé síly uváděn řetízkový kolotoč. Následujících několik 
experimentů souvisí právě s ním. 

Kónické kyvadlo (teorie) 

S výpočtem kónického kyvadla se setkal snad každý, kdo prošel vysokoškolským 
kurzem. Problému kónického kyvadla je věnována řada publikací (např. [1], [2]). 

Jednoduché kónické kyvadlo (kulička na závěsu) 

Kónickým kyvadlem rozu-
míme hmotný bod o hmot-
nosti m upevněný na konci 
tuhého přímého vlákna kon-
stantní délky l, jehož hmot-
nost je zanedbatelná a jehož 
druhý konec je upevněn 
v pevném bodě. Kónické 
kyvadlo se na rozdíl od ma-
tematického kyvadla pohy-
buje tak, že koná 
rovnoměrný pohyb po kruž-
nici ve vodorovné rovině. 
Z geometrie situace na obr. 1 
plyne, že 

2 2 2
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ω ω ωα α⋅ ⋅ ⋅
= = = = ⋅ ⋅

⋅
. Vztah lze dále upravovat na 
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⎝ ⎠
. Odtud plyne, že jeden z čitatelů musí být roven nule. Tzn. 

2
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= ⋅  nebo sin 0α = . První rovnost bude splněna pouze v případě, že 

2

1 1g
lω

⋅ ≤ , v opačném případě bude platit druhá rovnost. Definujme proto 0
g
l

ω = . 

Pro odklon závěsu hmotného bodu v závislosti na počátečních podmínkách tak dostá-
váme následující vztahy: 

Obr. 1: K odvození výchylky kónického 
kyvadla 
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  pro 0 : 0ω ω α< =        (1) 

  pro 0 2

1: arccos g
l

ω ω α
ω

⎛ ⎞≥ = ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (2) 

Je tedy patrné, že pokud začneme takovým zařízením otáčet, měla by být výchylka 
nulová až do okamžiku, kdy úhlová rychlost přesáhne hodnotu ω0. Graf takové závis-
losti je vynesen na obr. 2. 

 

Obr. 2: Závislost výchylky kónického kyvadla na parametrech experimentu (na 
0

ω
ω

) 

Složitější kónické kyvadlo (více kuliček zavěšených pod sebou) 

Jednoduché kónické kyvadlo zřejmě nikoho neohromí. Proto se zkusme ptát, co se 
stane, pokud podobných kónických kyvadel pověsíme více pod sebe (více kuliček 
zavěšených pod sebou). Situace s jejich různým počtem zachycuje obr. 3. a 4. 

        
Obr. 3: Znázornění situace pro dvě a více kuliček zavěšených pod sebou 
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Obr. 4: Znázornění situace pro více kuliček zavěšených pod sebou 

Obdobným způsobem jako u kónického kyvadla i zde lze odvodit vztah pro výchylku 
závěsu libovolné kuličky od svislého směru. Opět se ukazuje, že až do jisté úhlové 
rychlosti ω0, je výchylka všech závěsů v daných případech nulová. ω0 pak definujeme 
jako 

 0
1 2 n

g
l l l

ω =
+ ⋅⋅⋅ +

, (3) 

kde n je počet kuliček v daném případě. 
Vztahy pro jednotlivé výchylky však již nelze řešit analyticky, nýbrž je nutné použít 
jednu z iteračních metod. Ukazuje se, že metoda prosté iterace je naprosto dostačují-
cí. Při velkém množství zavěšených kuliček (hmotných bodů) a krátkých závěsech 
dostáváme dobrou představu o tom, jak se bude při otáčení chovat řetízek či provázek 
připevněný k ose rotace. 

Olovnice v rotující soustavě (řetízkový kolotoč) 

Věrněji než kónickým kyvadlem můžeme řetízkový kolotoč modelovat tak, že tuhé 
přímé vlákno neupevníme přímo k ose rotace, nýbrž na raménko nenulové délky (viz 
obr. 5). 

  
Obr. 5: K odvození výchylky olovnice v rotující soustavě 
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Z obrázku 5 je patrné, že ( ) ( )
2 2sin
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m R lF R l
F m g g

ω α ωα α
⋅ ⋅ + ⋅

= = = ⋅ + ⋅
⋅

. Je zřejmé, 

že tento vztah nebude možné řešit analyticky. Nejsnazší cestou vedoucí k cíli se uká-

zala být opět metoda prosté iterace vztahu ( )
2

arctg sin
g

R lωα α
⎡ ⎤

= ⋅ + ⋅⎢ ⎥
⎣ ⎦

. Pomocí ně-

kterého tabulkového procesoru (např. MS Excel) tak snadno ověříme měřené 
hodnoty. Ani zde výchylka nezávisí na hmotnosti závaží. Rozdíl oproti kónickému 
kyvadlu je, že nyní je výchylka α rovna nule pouze při nulové úhlové rychlosti (viz 
obr. 8). 

Praktická část (experimentální ověření) 

Pro pokusy byl použit motor z vybavení KDF MFF 
UK. Na motoru je upevněna hliníková tyčka o průměru 
8 mm a délce 447 mm. Na vrcholu osy je umístěno 
ramínko, které slouží pro připevnění bifilárního závěsu 
kónického kyvadla, případně prvního závaží (viz 
obr. 5). Aby bylo možné závěs upevnit i v nenulové 
vzdálenosti od osy rotace bylo ke stávajícímu raménku 
připevněno další (viz obr. 6). Hmotné body je 
v experimentu možno nahradit matičkami, které se 
navíc dobře uchycují na provázek. 
Pro odečítání výchylek provázků jsem použil kameru, 
která byla umístěna vně rotující soustavy. Záznam byl 
pořízen po částech, vždy krátký snímek o délce něko-
lik sekund pro danou frekvenci otáčení, délku závěsu a 
závaží. 
Videozáznam jsem převedl pomocí programu Win-
dows Movie Maker do počítače. Poté jsem v programu 
Virtual Dub určil periodu otáčení soustavy a nalezl 
jednotlivá políčka filmu, ze kterých bylo možné 
v programu Corel odečíst polohy upevnění závěsů a 
jednotlivých matiček. Z těchto údajů již bylo snadné 
určit výchylky jednotlivých závěsů od svislého směru. 
Pro každé nastavení experimentu (pro stejné matičky, 
délky vláken, délku ramínka a frekvenci rotace) jsem odečetl hledaný úhel z více vy-
hovujících políček filmu. Experimentální úhel vynášený do grafů je pak jejich aritme-
tickým průměrem. 

Obr. 6: Složitější kónické 
kyvadlo 
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Kónické kyvadlo a jeho rozšíření 

U kónického kyvadla je předpoklad, že vý-
chylka nebude záviset na hmotnosti závaží. 
To potvrzuje i experiment. Jak je vidět 
z obrázku 7, hodnoty pro tři různé matičky 
(jsou vyznačeny různými symboly) velmi 
dobře odpovídají křivce, která byla pro da-
nou délku vlákna určena podle vztahů (1) a 
(2). Stejně dobře jako u jednoduchého kó-
nického kyvadla odpovídají i hodnoty pro 
dvě a tři matičky zavěšené pod sebou. Od-
chylka teoretických hodnot úhlů od experi-
mentálních je v průměru 0,59 %. Pro 
jednotlivé frekvence je pak maximálně 
6,2 %. 
 
 
 

Obr. 8: Graf závislosti výchylky závěsu na frekvenci otáčení pro matici na závěsu o 
délce l = 193 mm. Do grafu jsou vyneseny experimentálně získané hodnoty pro tři 

matice o různých hmotnostech. 

Obr. 7: Model řetízkového 
kolotoče 
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Je zřejmé, že experiment pro více 
kuliček bychom proměřovali jen 
velmi těžko. Ale při výpočtu případu 
pro n závaží se ukazuje, že každá ku-
lička je vychýlena více než předcho-
zí. To lze jednoduše kvalitativně 
demonstrovat (viz obrázek 9). 

Model řetízkového kolotoče 

Z obrázku 10 je patrné, že experi-
mentálně získané hodnoty výchylky 
závěsu modelu řetízkového kolotoče 
dobře odpovídají teoretické závislosti 
(křivce), která byla proložena body 
získanými pro danou situaci iteracemi 
příslušného vzorce. Odchylka teore-
tických od naměřených hodnot je 
v průměru 1,7 %, maximálně však 
přibližně 6 %. 

 
Obr. 10: Graf závislosti výchylky závěsu na frekvenci otáčení pro matici na závěsu  

o délce l = 144 mm upevněném na ramínku délky R = 55 mm. 

Závěr 

Při podobných experimentech jako byly vyloženy zde, si studenti procvičí nejen zna-
losti z fyziky a matematiky, ale také si důkladně osvojí práci s počítačem a kamerou. 
Právě díky využití multimediální techniky se pro studenty mohou jevit jako velmi 
atraktivní. Obtížnost výpočtů a časová náročnost je však předurčuje pro použití spíše 
ve fyzikálním semináři na střední škole. Pevně věřím, že předložené náměty se stanou 
inspirací pro nejednoho pedagoga. 

Obr. 9: Rotující závěs osmi kuliček. 
Několik snímků při různé úhlové rychlosti 

otáčení. 
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Všechny nastíněné pokusy jsou součástí diplomové práce autora s názvem Experi-
menty pro interaktivní fyzikální laboratoř: vybrané experimenty v rotujících sousta-
vách, kde jsou také mnohem podrobněji popsány. Tato diplomová práce je dostupná 
i na webových stránkách [3]. 
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Pár věcí z tábora, tentokrát na téma „teplo a teplota“ 

PAVEL BÖHM, VĚRA KOUDELKOVÁ, PETER ŽILAVÝ 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

Odborným tématem letošního Soustředění mladých fyziků a matematiků bylo teplo 
a teplota. V tomto příspěvku je krátce shrnut průběh tábora a jsou představeny čtyři 
zajímavé projekty realizované účastníky v rámci odborného programu – měření 
rychlosti světla, měření úbytku vitamínu C v potravinách, infračervená fotografie, 
horkovzdušné balóny. 

Jaký byl letošní tábor? 

V letošním roce jsme již potřetí za sebou navštívili Plasnice v Orlických horách, ten-
tokrát ovšem nikoliv první dva prázdninové týdny, ale na přelomu července a srpna. 
Osvědčená struktura průběhu tábora zůstává beze změny – stále obsahuje bohatý od-
polední (a místy i noční) tematicky laděný mimoodborný program (letos jsme cesto-
vali kolem světa za 80 dní) a odborný program rozdělený do několika podčástí: 

• kursy matematiky a fyziky (dvakrát padesát minut dopoledne), 

• přednášky zvaných lektorů (odpoledne nebo večer), 

• práci na projektech (90 minut dopoledne, 90 minut odpoledne). 
Kromě toho jsme letos uspořádali dvouhodinovou show, při které jsme si zahrávali 
s ohněm a teplem při předvádění vybraných fyzikálních a chemických kousků. 

Letošní kursy matematiky a fyziky 

V matematice jsme zařadili tradiční „nižší“ a „vyšší“ kurs. První byl věnován funk-
cím a byl určen zejména novějším a mladším účastníkům. Náplní druhého kursu byly 
derivace, integrály a „ochutnávka“ diferenciálních rovnic. 
Ve fyzice jsme vzhledem k tématu tábora nabídli hravé a nematematicky pojaté Hrát-
ky s teplem, které vedl Zdeněk Polák, autor stejnojmenné brožurky [1]. Druhý kurs 
byl matematicky náročnější a věnoval se prohloubení středoškolských poznatků o ter-
modynamice. 
Pro náročné účastníky v tomto roce vznikl také kombinovaný matematicko-fyzikální 
kurs o statistické fyzice, který byl jakousi ochutnávkou vysokoškolské fyziky. 

Kdo tentokrát přijal naše pozvání 

• S nízkými teplotami nás přijel teoreticky i zcela prakticky a na vlastní kůži se-
známit prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. 

• Doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc., měl geofyzikální přednášku s názvem 
Země jako tepelný stroj. 
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• Hojně navštívenou a díky živé diskusi a mnoha dotazům značně prodlouženou 
besedu o studiu na Matematicko-fyzikální fakultě vedli proděkan pro koncepci 
studia prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. a garant studijního programu Fyzika 
doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DrSc. 

• Docent Podolský byl naším hostem několik dní a postupně měl ještě tři další 
přednášky, jejichž společným tématem byla kosmologie. 

• Již podruhé nás navštívili Jihočeští taťkové, tentokrát pánové Vladimír Hošek 
a Ing. Václav Havlíček. 

Projekty 

Většina projektů nějakým způsobem přímo souvisela s teplem a teplotou, ale 
v případě zájmu mohly samozřejmě běžet i zajímavé projekty odchýlené od hlavního 
tématu tábora. Z námi vytvořené nabídky si účastníci letos vybrali (a řešili obvykle ve 
dvojicích) tyto projekty: 

• Měření rychlosti světla • Poznej chemii 

• Vlastnosti vody • Pod pokličkou 

• Počítačový model tepelného po-
hybu částic 

• Výroba dopravního prostředku na 
tepelný pohon  

• Elektronická „slunečnice“ • Solarometr (heliograf) 

• Vidět teplo(tu) • Tepelná elektrárnička 

• Tajuplné světlo elektronek • Termoska 

• Horkovzdušné balóny • Termoelektřina 

• Duha • Proudění 

O čtyřech projektech podrobněji 

• Následuje dokumentace čtyř táborových projektů. Původní texty účastníků tá-
bora jsme zkrátili a na některých místech upravili. 

1. Měření rychlosti světla 

Autoři: Martin Štekl, Rastislav Pečeňa, Konzultant: Jan Valenta 
První otázky a problémy 
Celý projekt jsme se rozhodli postavit na principu měření zpoždění dvou světelných 
paprsků podle schématu na obrázku 1. 
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Obr. 1: Uspořádání experimentu 

Oproti prvním měřitelům rychlosti světla (dále RS) jsme měli výhodu znalosti hodno-
ty RS pro vakuum, což nám umožnilo odhadnout minimální nutnou přesnost s níž je 
třeba měřit. Čím je větší vzdálenost, na kterou chceme měřit, tím menší přesnost ur-
čení času potřebujeme. Oproti tomu vzrůstá náročnost přesnosti míření paprsků. 
Pomocí elektrického generátoru a jednoduchého zapojení s tranzistorem (obr. 2) jsme 
generovali elektrické pulzy o frekvenci 100 kHz, které rozblikaly zdroj světelných 
paprsků (laser).  

 

Obr. 2: Schéma zapojení laseru 

Takto vyslaný paprsek byl nasměrován do rozkladného hranolu, který funguje jako 
polopropustné zrcadlo. Jeden paprsek projde skrz a druhý se odrazí do pravého úhlu 
od původního směru. Výhodou tohoto hranolu oproti polopropustnému zrcadlu je 
skutečnost, že dělí paprsky v poměru 1:1; polopropustné zrcadlo přibližně 4:1. 
Paprsek vychýlený z původního směru je namířen na rychlou fotodiodu, která zazna-
mená jeho příchod na osciloskop. Druhý paprsek pokračuje dál v původním směru. 
Po 25 m je umístěna optická spojná čočka, která spojí do jediného bodu paprsek lase-
ru, který se rozptýlil z původního průměru 1 mm na 2 cm. Za touto čočkou je v oh-
nisku umístěn koutový odražeč, který odráží paprsek zpátky tím směrem, odkud 
přiletěl. Tam je tento zpožděný paprsek odražen posledním zrcátkem na druhou rych-
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lou fotodiodu. Zde pro přesnější zaostření (z důvodu celkové nepřesnosti optické sou-
stavy) použijeme další spojnou optickou čočku. Z této druhé rychlé fotodiody by-
chom měli získat opět stejný graf pulzů, jenže posunutý o 0,17 µs (za předpokladu 
rychlosti světla 300 000 km·s-1). 
Konstruování soustavy pro měření 
Sestavení části pro vysílání signálů a jejich příjem bylo poměrně snadné. Problémem 
bylo pouze správné nastavení ovládacích prvků generátoru a osciloskopu. 
Konstrukčně horší pro nás byla část pro odraz signálu, ať už se to týká části 
s koutovým odražečem či odrazy na sekundární rychlou fotodiodu. Obě tyto části vy-
žadovaly obrovskou přesnost seřízení ohnisek a směrů paprsků. Po několika hodinách 
usilovného snažení se nám podařilo seřídit systém tak, aby vše dostatečně přesně 
fungovalo. 
Samotné měření rychlosti světla 
Samotné měření už probíhalo bez větších problémů. Hlavní roli zde hrálo správné 
doladění osciloskopu a nastavení vhodné frekvence a střídy impulsů na vyso-
kofrekvenčním generátoru. Následně bylo potřeba pouze vyčíst z grafů (obr. 3) zpož-
dění. Abychom vyloučili případnou chybu osciloskopu, prohodili jsme signály mezi 
diodami. Žádnou chybu jsme nedetekovali. Na osciloskopu byl nejmenší dílek 0,2 µs, 
naši chybu odečtu hodnot odhadujeme vzhledem k vzdálenosti mezi dílky na 0,05 µs. 
Naměřené hodnoty se pohybovaly kolem (0,20 ± 0,05) µs.  

 

Obr. 3: Graf pulzů paprsků 

Výsledky měření 
 t = (0,20 ± 0,05) µs 
 l = (51,1 ± 0,1) m 
 c = (260 000 ± 60 000) km·s-1 
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Závěr 
I přes 25 % chybu nám vyšla poměrně reálná hodnota rychlosti světla. 
Seznam pomůcek 
Vysokofrekvenční generátor, osciloskop, tranzistor, 4,5 V baterie, rezistor, dvě rychlé 
fotodiody, laser, vodiče, dvě spojné čočky, rozkladný hranol, koutový odražeč, zrcát-
ko, dva stativy (zeměměřičský, fotografický). 

2. Pod pokličkou 

Autoři: Ivana Víšová, Tomáš Peterka, Konzultant: Pavel Böhm 
Cíle projektu 
Ověřit nebo vyvrátit následující hypotézy: 
1. Mizí při vaření vitamín C z potravin různou měrou v závislosti na způsobu vaření. 
2. Při vaření mizí působením vysoké teploty všechen vitamín C? 
Měření obsahu vitamínu C 
Měření probíhalo pomocí přístroje PCA C-Vit od firmy Istran [2], která tento přístroj 
zdarma zapůjčila a za výhodných podmínek dodala spotřební materiál. 

Přístroj (na obrázku 4) stanovuje koncentraci kyseli-
ny askorbové na principu vnitroelektrodové coulo-
metrické titrace (měří procházející náboj vzniklý 
oxidací kyseliny askorbové na kyselinu dehyd-
roaskorbovou podle rovnice na obrázku 5). 

Experimenty byly prováděny na jedné z nejobvyklejších potravin v našich podmín-
kách – bramborách. Měřili jsme úbytek vitamínu při některých běžných způsobech 
vaření. Každé měření probíhalo nejméně na 3 kusech vzorků. Výsledky jsou aritme-
tickými průměry jednotlivých experimentů.  
 
Shrnutí výsledků1 

                                                 
1 Odhadnout neurčitost měření je dosti obtížné, protože obsah vitamínu 

v jednotlivých vzorcích patrně významně kolísá (odhaduji to na zhruba 20 %), navíc 
nejsme zkušenými chemiky, takže i práce při navažování a odměřování mohly být 
zdrojem chyb, které si možná ani neuvědomujeme. Domnívám se, že neurčitost mě-
ření byla někde mezi 20 a 50 procenty.  

Obr. 4: PCA C-Vit 

Obr. 5: Rovnice chemické reakce 
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 Vařená ve slupce: 23 mg / 100 g 
 Vařená bez slupky: 19 mg / 100 g 
 Syrová brambora*:  15 mg / 100 g 
 Vařená rozkrájená:  7 mg / 100 g 
 Syrová slupka:  6 mg / 100 g 
 Voda po vaření**:  4 mg / 100 ml  
* Nízké hodnoty syrových brambor jsou pravděpodobně způsobeny tím, že nejsme 
schopni vylouhovat všechnu kyselinu. 
** Jednalo se o vodu slitou po vaření nadrobno rozkrájených brambor. Obsahovala 
mnoho škrobu a byla by z ní výtečná česnečka. 
Rozklad vitamínu C teplem 
Dále jsme zkoušeli měřit úbytek vitamínu C v závislosti na teplotě. Pracovali jsme 
s roztokem o počáteční koncentraci 50 mg / 100 ml. Čerstvý vzorek jsme vždy zahřáli 
na příslušnou teplotu a ihned změřili: 
 30 °C  50 mg / 100 ml 
 55 °C  46 mg / 100 ml 
 75 °C  46 mg / 100 ml 
 90 °C  37 mg / 100 ml 
Rozklad vitamínu se pravděpodobně teplotou urychluje. 
Závěr 
Nejvíce vitamínu C se v bramborách uchová, vaříme–li je ve slupce. Po oloupání se 
jeho množství oproti předchozímu případu mírně sníží. K výrazným ztrátám dochází 
při vaření rozkrájených brambor. Čím menší kousky vaříme, tím méně vitamínu nám 
zbude. Prokázali jsme, že vitamín se louhuje do vody, ve které brambory vaříme. Dá-
le jsme zjistili, že vysoká teplota urychluje rozpad vitamínu C. Druhou hypotézu (va-
ření vlivem vysoké teploty redukuje obsah vitamínu C na nulu) jsme vyvrátili. 
Poděkování  
Děkujeme firmě Istran a jejímu českému zastoupení, firmě 2Theta, za bezplatné za-
půjčení přístroje PCA C–Vit a výhodné podmínky pro poskytnutí spotřebního materi-
álu. 
Seznam použitých pomůcek a materiálu 
Kalibrovaná pipeta, nálevka, stojan, misky, baňky, odměrné válce, hmoždíř, střička, 
citlivé a přesné váhy (měli jsme váhy s citlivostí na setinu gramu, byly by ale vhod-
nější ještě citlivější), vařič, hrnec, přístroj PCA C–Vit firmy Istran, náhradní elektro-
dy a koncentrát pro přípravu vzorku a kalibračního roztoku (obojí zakoupené od 
firmy Istran), čistá kyselina askorbová (pro výrobu kalibračního roztoku), injekční 
stříkačky, filtrační papíry, destilovaná voda, brambory (jedna odrůda, stejný způsob 
skladování, bez větších rozdílů ve velikosti). 
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Několik praktických postřehů k tomuto projektu 
Kvůli srovnatelnosti výsledků je potřeba experimen-
tovat s bramborami, které se vzájemně velikostí pří-
liš neliší. Brambory na obrázku 6 toto kritérium 
nesplňují – prostřední brambora je výrazně větší než 
zbylé dvě. 
Jako velký problém se ukázal být čas. Na našem 
táboře je na projekty vyčleněno každý den dvakrát 
90 minut, případně mohou zájemci pracovat ještě po 
večerech, nedají–li přednost přednáškám zvaných 

lektorů, tanci nebo táboráku. 
Laboratorní projekt tohoto typu ovšem vyžaduje před každým měřením mnoho pečli-
vých příprav, přesného odměřování a navažování, filtrování roztoků atd., což zabere 
spoustu času. Efektivnější by bylo v tomto případě zkoncentrovat práci do několika 
čtyř až šestihodinových bloků.  
Mohlo by být zajímavé zkusit s firmou Istran domluvit pronájem přístroje za nějakou 
rozumnou cenu a použít jej k vypracování ročníkové práce nebo SOČ. 

3. Infračervená fotografie 

Autoři: Jan Hadrava a Jan Tvrdík, Konzultant: Petra Horodyská 
Úvod 
Lidské oko vidí světlo s vlnovou délkou přibližně 380 až 720 nm. Digitální fotoapará-
ty používající křemíkový CCD čip dokáží zachytit pouze oblast blízké infračervené 
oblasti (asi 700 až 1000 nm). Cílem projektu bylo vyrobit fotografie právě v této ob-
lasti vlnových délek. 
Intenzita blízkého infračerveného záření vyzařovaného z povrchu předmětů je pro 
běžné teploty (lidská kůže, oheň svíčky) příliš malá, než aby ji fotoaparáty mohly 
zachytit. Lze ale fotit odražené infračervené záření, jehož dostatečně silným zdrojem 
může být Slunce nebo webkamera s takzvaným „nočním viděním“, které je realizo-
váno tak, že si kamera přisvěcuje několika infra LED. Případně si můžeme postavit 
jednoduchý zdroj infračerveného světla pomocí infra LED, ploché baterie a rezistoru. 
Filtry 
Abychom skutečně fotili pouze (lépe řečeno převážně) infračervené záření, museli 
jsme vyrobit filtr stínící viditelnou část spektra. Používali jsme dvě až tři vrstvy ex-
ponovaného filmu do klasického fotoaparátu. 
Fotografie 
Zjistili jsme, že někdy vzorky v infračervené oblasti mizí (potištěné tričko vypadá na 
infrafotografii jako bez vzorku), někdy může dojít k invertování jasů (co vidíme 
okem jako tmavé, to je v infračervené fotografii naopak světlé), někdy zůstávají jasy 
prakticky beze změny. 

Obr. 6: Brambory 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

55 

 

 
Obr. 7: Vlevo klasická fotografie, vpravo infrafotografie) 

Zajímavým zjištěním pro nás byla skutečnost, že kromě ultrafialových ochranných 
prvků obsahují bankovky také infračervené (obrázek 8). 

 
Obr. 8: Infračervené prvky na bankovce 

4. Horkovzdušné balony 

Autoři: Jan Hamáček, Alena Jurásková, Konzultant: Zdeněk Polák 
Teorie 
Aby balon letěl vzhůru, musí být vztlaková síla ( vzF V gρ= ⋅ ⋅ ) větší než součet tího-
vých sil působících na plášť balónu ( 1F S gµ= ⋅ ⋅ ), horký vzduch v balónu 
( 2 TF V gρ= ⋅ ⋅ ) a případné závaží ( 3F m g= ⋅ ). V rovnicích jsme označili V objem ba-
lónu, ρ  hustotu vzduchu vně balónu, Tρ  hustotu horkého vzduchu uvnitř balónu (zá-
visí na teplotě T), g tíhové zrychlení, µ  plošnou hustotu pláště balónu, S plochu 
pláště a m hmotnost přídavného závaží.  
Pro odhad minimální nutné teploty uvnitř balónu použijeme stavovou rovnici ideální-

ho plynu ve tvaru T
p M
R T

ρ ⋅
=

⋅
, kde p je aktuální tlak vzduchu (pozor, musí jít o sku-

tečný tlak, ne tlak přepočítaný na hladinu moře!), M molární hmotnost plynu (lze 
např. spočítat vážený průměr pro dusík a kyslík), R molární plynová konstanta a T 
teplota v kelvinech. 
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Po krátkém algebraickém cvičení dostáváme podmínku pro let balónu 

( )
> p M VT

R V m Sρ µ
⋅ ⋅

⋅ ⋅ − − ⋅
. 

Pokud bychom například chtěli postavit balón z kancelářského papíru a pouštět jej 
v místnosti s tím, že teplotu vzduchu uvnitř dokážeme zvýšit zhruba o 50 °C, vychází 
minimální poloměr kulového balónu přibližně 1,4 m. Obecně platí, že čím lehčí mate-
riál a čím nižší je okolní teplota, tím lépe. 

Úspěšné modely 
Postupně jsme postavili několik různých balónů. Nejprve dvanáctistěn z hedvábného 
papíru (gramáž 26 g·m-2), dále dva válcové balóny vzniklé svařením dvou respektive 
tří igelitových pytlů. Jako poslední jsme vyrobili podle návodu v [3] velký igelitový 
balón přibližně kulového tvaru svařený z dvanácti dílů. Jeho poloměr byl 75 cm. Pa-
pírový, válcový a kulový balón jsou na obrázku 9. 

 
Obr. 9: Stavba balonů 

Princip svařování je zachycen na obrázku 10. Dva kousky igelitu, které chceme tímto 
způsobem spojit, sevřeme mezi kovové desky tak, aby část přesahovala. Poté stačí 
přejíždět zapáleným kahanem poblíž, dokud se dva kusy nespojí. Některé igelitové 
pytle vykazují anizotropii – v jednom směru se dají svářet snadno, kdežto v jiném se 
krabatí a svary nejsou těsné. 
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Obr. 10: Princip svařování 

Příští tábor 

Příští tábor bude v Nekoři v Orlických horách poblíž Letohradu v termínu 
1. až 15. srpna 2009. Domníváte-li se, že by pro někoho z Vašeho okolí mohly být 
takto strávené dva týdny tím pravým prázdninovým povyražením, neváhejte mu o 
táboře říct. 

Literatura 
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Jak si „přešít“ aplet na míru 

PAVEL BÖHM 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

Při využívání apletů ve výuce nemusíme vždy být odkázáni jen na to, co pro nás vy-
robil někdo jiný. I bez velkých znalostí programování lze řadu apletů více či méně 
snadno přizpůsobovat našim konkrétním potřebám. Příspěvek se na konkrétních pří-
kladech zabývá překládáním apletů, obměňováním jejich parametrů a přidáváním 
nových funkcí. Nejde o podrobný návod, ale spíše o jakýsi odrazový můstek. 

Co všechno (ne)musíme umět 

Čím více toho umíme z oblasti cizích jazyků, programování, didaktiky, matematické-
ho modelování atd., tím více a vhodněji můžeme aplety přetvářet podle svých před-
stav. 
Některé jednoduché úpravy (zejména překlady) jsou ale možné i tehdy, dokážeme-li 
pouze spouštět na počítači soubory a odesílat e-maily (s přílohami). 
Zvládneme-li navíc editovat soubory pomocí jednoduchého textového editoru typu 
Poznámkový blok nebo PSPad, otevřou se široké možnosti pro překládání a jednodu-
ché modifikace celé řady apletů. Pokud se navíc aspoň trochu vyznáme ve struktuře 
html kódu webových stránek, tím lépe. 
Ke složitějším a důslednějším úpravám už je potřeba ovládat základy programování – 
aspoň natolik, abychom se úplně neztráceli v cizím kódu a mohli v něm dělat drobné 
změny. Výhodou je znalost prostředí Flash a Java, v nichž je dnes většina apletů vy-
tvářena. 
Nemusíme být ale špičkoví programátoři, abychom zvládli přidávat k apletům nové 
funkce. Je totiž velkou výhodou, že aplet je již hotov a stačí pouze „roubovat“. 

Davidson Physlet Scriptor 

Poměrně jednoduchým způsobem pro přetváření apletů, jsou physlety [1], jakési balí-
ky objektů a metod, které lze vkládat a ovládat pomocí JavaScriptu přímo z webové 
stránky.  
Například optický aplet s jednou čočkou a pohyblivým zdrojem paprsků lze vytvořit 
tak, že do stránky s příslušným optickým physletem vložíme kód podobný tomuto 
(kvůli nedostatku místa je kód zkrácen): 
cocka = addObject("lens","x=2.0,f=1"); 
zdroj = addObject("source","point,x=0.6,y=0.2"); 
setDragable(zdroj,true); 
 
Abychom nemuseli studovat dokumentaci příslušných physletů [2], můžeme si 
usnadnit práci využitím takzvaných skriptorů [3]. V nich lze postupně zadávat, které 
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objekty a s jakými vlastnostmi mají v apletu být a program sám vygeneruje přísluš-
nou webovou stránku. 

Vylepšení apletu z portálu TELMAE 

S využitím physletů je vytvořen také aplet z portálu TELMAE [4] (obrázek 1), 
v němž je úkolem pohybovat autíčkem tak, aby graf časové závislosti polohy autíčka 
co nejpřesněji opsal danou lomenou čáru. Aby se studentům aplet s jedinou lomenou 
čarou neokoukal, můžeme editací html kódu vytvořit několik variant nebo jít ještě dál 
a nechat takové stránky generovat náhodně [5]. Zájemcům mohu poslat zdrojový kód, 
kontaktují-li mne na e-mailové adrese uvedené na konci článku. 

 
Obr. 1: Ukázka náhodně vygenerovaného grafu v appletu [5] 

Překládání apletů editací html kódu webové stránky 

U některých apletů autoři zabudovali možnost ovlivňovat textové řetězce přímo pře-
dáváním parametrů z html kódu stránky při načítání apletu. Příkladem jsou aplety 
profesora Hwanga [6], jejichž vložení do html stránky obstarává kód podobný tomu-
to: 
<applet code="thinLens.class"> 

    <param name="mirror" value="zrcadlo"> 

    <param name="lens" value="čočka"> 

    <param name="paraxial" value="paraxiální paprsky"> 
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</applet>  

Podstatné jsou tagy param, pomocí nichž sdělujeme, že proměnné mirror má být při-
řazena hodnota zrcadlo, proměnné lens hodnota čočka atd. Některé takto přeložené 
aplety jsou ke stažení z [7]. 

Překládání PhET apletů 

Physics Education Technology (PhET) [8] je projekt University of Colorado (USA) 
zaměřený na tvorbu výukových apletů z oblasti fyziky a chemie. Všechny simulace 
jsou tvořeny v prostředích Java nebo Flash jako Open Source pod GNU General Pub-
lic Licence [9], což znamená, že zdrojové kódy všech apletů jsou volně dostupné na 
internetu [10]. Kromě toho je možné tyto aplety zcela libovolně modifikovat při za-
chování podmínek licence (to mimo jiné znamená, že je nezbytné zpřístupnit uživate-
lům zdrojové kódy svých modifikovaných apletů). Vedle překládání do jiných jazyků 
tak můžeme také modifikovat samotné simulace. 
Pro překlad Java apletů je k dispozici nástroj Translation Utility [11] (obrázek 2). 
V něm je potřeba vybrat příslušný aplet a do jednotlivých kolonek zapsat překlady 
nápisů, tlačítek a dalších textů. Následně je vygenerován soubor, který odešleme 
e-mailem autorům a počkáme, až překlad uveřejní na svých stránkách. 

 
Obr. 2: nástroj pro překládání Translation Utility 

K přeložení flashových apletů stačí editovat textové xml soubory podobným způso-
bem jako html kód v případě apletů profesora Hwanga. Podrobný návod vyšel v [12], 
ke stažení je v [13]. 
Nevýhodou je, že ne všechny aplety jsou pro překlad připravené dokonale. Stává se, 
že některé části apletu takto snadno přeložit nelze, případně že velikost tlačítek nepo-
čítá s odlišnou délkou textů (oproti originálu), diakritikou a podobně. Pak nezbývá 
než zasahovat přímo do zdrojového kódu apletu a dělat drobné změny dle návodu 
v [12, 13]. Tímto způsobem bylo důkladně přeloženo pět apletů v rámci bakalářské 
práce Z. Onderišinové [14]. 
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Aplety s volně přístupným zdrojovým kódem 

Nejsou-li aplety připraveny pro překlad v tom smyslu, že automaticky načítají textové 
hodnoty z nějakého externího souboru, můžeme je překládat „natvrdo“ přepisováním 
textů přímo ve zdrojovém kódu. V případě Open Source projektů (jako je PhET) lze 
zdrojové kódy opatřit snadno. V ostatních případech můžeme zkusit požádat autory, 
zda by nám své kódy neposkytli. Například od Davida M. Harrisona tvořícího zají-
mavý soubor apletů [15] jsem takto vyzvěděl, že jeho zdrojové kódy jsou přístupné 
ve stejných složkách jako aplety, stačí v URL adrese odmazat část za posledním lo-
mítkem pro výpis obsahu složky. 

Přidávání nových funkcí do apletů 

Do apletů s otevřeným kódem můžeme samozřejmě vkládat také nové funkce a nej-
různějším způsobem si je přetvářet dle vlastních představ. Nemusíme k tomu umět 
perfektně programovat, k jednoduchým úpravám postačí základní orientace v kódu. 
Lze takto vyhledávat části programu obsahující různé parametry a ty pak měnit. 
Dáme-li si více práce, můžeme aplet přetvořit tak, aby některé parametry četl z html 
stránky, ze které je spouštěn. Podrobný návod pro flashové aplety z dílny PhET je 
v [12, 13], dobře poslouží jako inspirace i pro jiné aplety. 
Dalším krokem může být webová stránka, která po zadání příslušných parametrů vy-
generuje html stránku s apletem. Tu následně můžeme uložit a začít používat ve výu-
ce. 
Pro aplet Masses & Springs taková stránka [16] umožňuje nastavovat tuhosti pružin, 
hmotnosti závaží, tíhové zrychlení a pro snadnou správu v případě více verzí užíva-
ných učitelem v hodině současně je zde také možnost zobrazovat v každém apletu 
verzi proměnných (např. A, B, C). 
Učitel tak může vyrobit několik různě označených verzí apletů dejme tomu s odliš-
nými tuhostmi pružin. Aplety rozdá studentům a nechá je tuhosti zjišťovat, přičemž 
má někde u sebe tabulku s poznamenanými hodnotami pro rychlou kontrolu jednotli-
vých variant. 
Aby nešlo tak jednoduše ze zdrojového kódu html stránky hodnoty přečíst, lze je šif-
rovat. Dostatečnou bariérou by mohlo být například převedení do devatenáctkové 
soustavy. Pro studenty je pak mnohem snadnější udělat, co se po nich chce, než lámat 
šifru, ač by to jistě mnozí zvládli. 

Možnost kontaktovat autory 

Autoři obvykle na svých stránkách přímo vybízejí, abychom je kontaktovali s návrhy 
na vylepšení nebo s náměty na úplně nové aplety. I to je cesta, jak si (nechat) přešít, 
nebo dokonce ušít aplet na míru. 
I já budu rád, pokud se mnou budete ochotni sdílet své zkušenosti, nápady, náměty 
a připomínky k apletům nebo k jejich modifikacím. Můžete k tomu využít 
e-mailovou adresu pavel.bohm@mff.cuni.cz. 
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Pokusy na Malé Hraštici – tentokrát s teplem 

LEOŠ DVOŘÁK 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

Příspěvek popisuje: 1) Jednoduchou demonstraci adiabatického děje, resp. rozdílu 
mezi adiabatickým a izotermickým dějem, dokonce s možností přibližně určit veli-

kost Poissonovy konstanty p

v

C
C

κ
⎛ ⎞

⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 2) Skupinu pokusů na demonstraci a měření pře-

nosu tepla zářením, a to jak pomocí prostředků ICT („dataloggeru“), tak 
jednoduchými pomůckami za pár korun. 

Úvod – oč jde na Malé Hraštici 

Jarní soustředění pro budoucí učitele fyziky a „spřízněné duše“ se konají již od roku 
1997. Tradičně je pořádáme začátkem května v táborové základně u vesničky Malá 
Hraštici nedaleko Dobříše. Soustředění trvá 4–5 dní a účastní se ho asi 15–25 účast-
níků. Většinou jde o posluchače učitelství fyziky z naší fakulty včetně doktorandů, 
ale přijíždějí i absolventi, kteří už učí na školách a občas i další hosté. 
Soustředění je velice neformální a zcela dobrovolné. Studenti za účast nedostávají 
žádné kredity ani nic jiného. Na Hraštici se prostě jezdíme bavit fyzikou. A také (pro-
tože nejen fyzikou živ je člověk) mimoodborným programem, který je se soustředě-
ním neodmyslitelně spjat. Odborná část programu se převážně realizuje formou 
miniprojektů. Dvojice, trojice či libovolné skupinky účastníků si prostě vyberou té-
mata, která je zaujmou a zkoušejí v nich něco „vybádat“. Samozřejmě nejde o obje-
vování nějaké „nové fyziky“, ale o to, vyzkoušet si nějaký pokus, vymyslet jeho 
novou variantu nebo zkusit něco naměřit. A udělat to ne v prostředí školního praktika 
či vědecké laboratoře, ale doslova „v polních podmínkách“, kde musíme improvizo-
vat, využívat jednoduché materiály a hledat nestandardní řešení. Že to trénuje kreati-
vitu, fyzikální cit a nejrůznější dovednosti, je jasné. Výsledky si pak účastníci 
neformálně prezentují. Výsledkem přitom může být, stejně jako ve skutečném vědec-
kém výzkumu, i negativní zjištění typu „tudy cesta nevede“, „je to složitější, než jsem 
si myslel“, případně „na tohle se ještě budeme muset pořádně podívat“. 
Podrobnosti o soustředění a miniprojektech mohou zájemci najít v článku [1]. Zde 
bych chtěl upozornit na jeden důležitý aspekt: soustředění umožňuje vyzkoušet si 
spoustu věcí a přináší nápady a inspiraci pro nové pokusy či jejich varianty a nové 
jednoduché přístroje a pomůcky. Řada námětů, které vznikly či byly prvně odzkouše-
ny právě na Malé Hraštici, již byla publikována i ve sbornících Veletrhu nápadů, viz 
např. [2], [3]. 
V roce 2008 bylo hlavním tématem odborného programu Teplo. V dalším textu po-
píšu dva příklady pokusů, které jsem si tam vyzkoušel. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

64 

Adiabatický a izotermický děj v malém a názorně 

Izotermický a zejména adiabatický děj se ve středoškolské fyzice často zavádějí jen 
teoreticky. Následující jednoduchý pokus umožňuje jednoduše demonstrovat jejich 
rozdíl – a dokonce přibližně určit i velikost Poissonovy konstanty κ. 
Princip pokusu ukazují obrázky 1 a 2. Hrdlem láhve prochází trubička, v ní je několi-
kacentimetrový sloupec vody. V láhvi je vzduch. Je-li trubička vodorovně (obrá-
zek 1), je v láhvi atmosférický tlak. 
 
 
 
 
 
 
Otočíme-li láhev s trubičkou do svislé polohy (obrázek 2), 
zvýší se tlak v láhvi o hydrostatický tlak daný výškou 
vodního sloupce. Vzduch v láhvi se trochu stlačí a sloupe-
ček vody se posune níž. 
A kde je slibovaný rozdíl mezi izotermickým a adiaba-
tickým dějem? 
Provedeme-li pokus, hned to uvidíme: 
Sloupec vody nejprve rychle „spadne“ o určitý kus a pak 
pomaleji „dobíhá“. 
To úvodní „spadnutí“, tedy úvodní stlačení vzduchu v láhvi, je děj tak rychlý, že se 
při něm teplota vzduchu v láhvi ještě nestačí vyrovnat s okolím. Probíhá tedy stejně, 
jako by vzduch v láhvi byl tepelně izolován – to znamená, že jde o děj adiabatický. 
Při něm tlak při stlačování roste rychleji, než by to bylo při ději izotermickém. Proto 
stačí menší stlačení (menší pokles sloupečku vody) k tomu, aby přetlak v láhvi daný 
sloupec vody udržel. Vzduch v láhvi se přitom trochu zahřeje, ale to v pokusu nijak 
neměříme ani neucítíme. 
Teplota vzduchu se ovšem během několika následujících sekund vyrovná s okolím, 
takže je stejná jako na začátku. Proto pro výsledný objem vzduchu v láhvi můžeme 
použít známý vztah pro izotermický děj: konst.=⋅Vp  Ale i bez počítání, z „fyzi-
kálního názoru“, je jasné, že když vzduch v láhvi zase zchladl, jeho objem se zmenší 
a sloupeček vody v trubičce se tedy posune dolů. 

Trocha kvantitativních odhadů a výpočtů 

Začněme izotermickým dějem. Ze vztahu konst.=⋅Vp  by šlo „vysokoškolským 
způsobem“ pomocí derivování resp. diferenciálů odvodit pro změnu objemu vztah 

 
Obr. 1: Je-li trubička vodorovně, je v láhvi 

stejný tlak, jako v okolní atmosféře 

 
Obr. 2: Ve svislé 
poloze se v láhvi 

tlak zvýší 
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⎛ ⎞
∆ = − ⋅∆⎜ ⎟

⎝ ⎠
. Ale zkusme to jednodušeji, otázkou, kterou lze položit i žákům: 

Jestliže stoupne tlak p o 1 %, o kolik musí klesnout objem V, aby zůstal součin p·V 
konstantní? 
Jistě, objem musí klesnout také asi o 1 %. (Ať už o tomhle žáky přesvědčíte tím, že si 
na kalkulačce vydělí 1 číslem 1,01 nebo vynásobí čísla 1,01 a 0,99 nebo jinak. Je asi 
dobře žáky upozornit, že tohle platí jen pro malé změny tlaku, tedy že při zvýšení 
tlaku o 200 procent rozhodně objem o 200 procent neklesne. ☺) 
Přírůstek tlaku o 1 % nastane pro vodní sloupec vysoký 10 cm. (Buď jej můžeme 
spočíst pomocí vztahu p h gρ∆ = ∆ ⋅ ⋅ , nebo žákům připomeneme, že 10 cm je setina 
z 10 m, tedy z výšky vodního sloupce, kterou „unese“ atmosférický tlak.) Má-li láhev 
objem 0,5 l a trubička má vnitřní průměr 4,4 mm (tedy plocha jejího vnitřního průře-
zu je asi 0,15 cm2), odpovídá změně objemu o 1 % posun sloupečku vody asi 
o 33 cm. Pro sloupec vody dlouhý jen 5 cm bude změna tlaku i objemu jen půl pro-
centa, sloupec vody tedy klesne jen o necelých 17 cm. A tak dále. 

Jak je tomu pro adiabatický děj? Nyní platí konst.=⋅ κVp  Vzrůstu tlaku o 1 % teď 
neodpovídá pokles objemu o celé procento, ale o méně: jen o 1/κ %. Pro κ = 1,4 tedy 
objem poklesne jen asi o 0,7 %. I tohle můžeme jednoduše ilustrovat výpočtem na 
kalkulačce: zkuste vynásobit 4,1993,001,1 ⋅ . (Samozřejmě, v semináři se středoškolá-

ky, kteří již ovládají derivování, by šlo odvodit i obecný vzorec VV p
pκ

⎛ ⎞
∆ − ⋅∆⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

.) 

Pro výše zmíněný příklad půllitrové láhve a trubičky s průměrem 4,4 mm vyjde po-
kles deseticentimetrového sloupce vody jen necelých 24 cm; pro poloviční sloupec je 
pokles samozřejmě také poloviční. 
Důležité je, že poměr délek, o něž se sloupec posune při izotermickém ději (lI) a při 
adiabatickém ději (lA) je roven Poissonově konstantě κ: 

κ=
A

I
l
l  

Je to vidět jak z uvedeného příkladu, tak ze zmíněných obecných vztahů. 

Provedení pokusu 

Pokus lze udělat s těmi nejjedno-
duššími pomůckami. Místo skle-
něné trubičky můžeme použít 
plastovou hadičku s prodejen po-
třeb pro zahrádkáře. Její vnitřní 
průměr je výše uvažovaných 
4,4 mm. Hadička jde nasadit na 
„hrot“ plastové injekční stříkač-
ky. Uříznutou stříkačku 20 ml lze 

 
Obr. 3: Provedení pokusu 
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těsně vsunout do hrdla plastové láhve. K hadičce přilepíme kus papírového měřítka – 
a můžeme začít měřit. Jedna „technická rada“: při změně polohy hadičky 
z vodorovné do svislé je vhodné ucpat konec hadičky prstem. Sloupec vody pak drží 
na původním místě; klesat začne, až uvolníme prst. 
Měření je samozřejmě spíše orientační. Voda v hadičce má občas tendenci „zadrhá-
vat“ (je vhodné na hadičku trochu poklepat), polohu sloupce vody odpovídající rych-
lému prvnímu poklesu (tedy hodnotu lA) je těžké přesně odečíst atd. Přesto výsledky 
dávají hodnotu Poissonovy konstanty v okolí 1,4 (což je tabulková hodnota pro 
vzduch). 
Ještě jedno upozornění: plastovou láhev neberte při měření do ruky. Ohřeje-li se lá-
hev teplem ruky, vzduch se v ní rozpíná a z celého zařízení máme spíše „termoskop“, 
než přístroj na měření κ. 

Přenos tepla zářením 

Demonstraci přenosu tepla zářením byla na Veletrhu nápadů věnována již řada pří-
spěvků. Což takhle šíření tepla zářením – třeba ze Slunce, ale nejen z něj – i kvantita-
tivně změřit? A to s jednoduchými pomůckami a pokud možno rychle. 
Na Hraštici nám pomohl LabQuest firmy Vernier (viz např. [4]) s malou sondou pro 
měření teploty. LabQuest je malé „ruční“ zařízení pro počítačový sběr dat 
s experimentu, jehož výhodou je, že je lze vzít třeba ven na louku nebo využít v „pol-
ních podmínkách“ na soustředění typu Hraštice. Přesně to jsme udělali. Sondu pro 
měření teploty jsem přilepil izolepou ke kousku měděného plechu (5x5 cm), který 
jsem z jedné strany nastříkal černým lakem ze spreje. Plech byl z druhé strany izolo-
ván pěnovým polystyrénem. (Byl do něj poněkud „zapuštěn“, což jde udělat, když ho 
nahřejeme páječkou – samozřejmě ještě před přilepením sondy.) 
Když začerněný plech vystavíme slunečnímu záření, rychle se ohřívá. LabQuest na-
hrává data (standardně po každé polovině sekundy), umí je zobrazit v grafu a proložit 
částí grafu lineární závislost – tedy spočíst, jak teplota stoupá s časem, viz obrázek 4. 

 
Obr. 4: Nárůst teploty začerněného měděného plíšku zahřívaného slunečním zářením 
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Při vyšších teplotách samozřejmě teplota stoupá pomaleji (plech je ochlazován napří-
klad okolním vzduchem), ovšem zpočátku stoupá teplota prakticky lineárně – v na-
šem případě asi o 0,30 až 0,33 K·s-1. Z tepelné kapacity plechu (tu určíme z hmotnosti 
a specifické tepelné kapacity mědi) vychází, že plíšek byl ohříván příkonem asi 
1,5 W. Po přepočtu na metr čtvereční dostáváme 600 W·m-2. To je sice méně než so-
lární konstanta (i než intenzita slunečního záření uváděná na povrchu Země, která má 
činit asi 1 kW·m-2), ale řádově se obě hodnoty shodují a rozdíl lze vysvětlit ztrátami 
tepla i tím, že v době měření nebyla úplně jasná obloha. 
Začerněný plech můžeme zahřívat i jinými zdroji záření, například: 

• Stolní lampou. 
• Plechovkou, naplněnou horkou vodou. (Plechovku či její část ovšem nenechá-

me lesklou, ale také ji nastříkáme černou barvou.) 
• Vlastní dlaní. V tomto případě samozřejmě roste teplota pomaleji – ale kupo-

divu jen asi desetkrát pomaleji než při ohřívání Sluncem. Počáteční nárůst činil 
0,03 K·s-1 (při vzdálenosti dlaně 2 cm). Pokud místo měděného plechu použi-
jeme začerněnou hliníkovou fólii, je počáteční rychlost nárůstu teploty až 
0,14 K·s-1. 

Jak měřit stokrát laciněji 

Čtenář se možná poněkud rozčílil, že jsem výše mluvil o jednoduchých pomůckách 
a vzápětí o měření pomocí LabQuestu, což je zařízení v ceně kolem deseti tisíc korun. 
Takže se podívejme, jak to udělat laciněji, pomocí běžného multimetru. 
Máme-li multimetr se sondou k měření teploty, můžeme ji využít – ovšem přesnost 
měření je jen na celé stupně. Druhou možností je použít perličkový termistor (v ceně 
řádově deset Kč) a multimetrem měřit jeho odpor. Teplotní závislost ovšem musíme 
předem proměřit (tedy provést kalibraci). S pomocí baterie a několika rezistorů lze 
dosáhnout toho, aby multimetr zapojený jako měřič napětí ukazoval údaj, který 
s teplotou stoupá a dokonce (alespoň přibližně) číselně odpovídá měřené teplotě. Ale 
podrobnosti už se do tohoto článku nevejdou – snad tedy někdy příště. 
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Elektronická sbírka řešených úloh z fyziky 

ZDEŇKA KOUPILOVÁ1, DANA MANDÍKOVÁ2  
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

Tento příspěvek navazuje na příspěvek z minulého roku, kdy byla prezentována elek-
tronická sbírka řešených úloh z fyziky vznikající na KDF MFF UK. Tato sbírka je 
určena vysokoškolským studentům k opakování a prohloubení učiva v základních 
kurzech fyziky, ale také studentům středních škol se zájmem o fyziku k rozšiřování 
a procvičování dovedností v řešení fyzikálních úloh či k přípravě na přijímací zkouš-
ky na VŠ. Sbírka obsahuje podrobná komentovaná řešení všech úloh, komentáře a 
strukturované nápovědy, které mají čtenářům pomoci při samostudiu a vést je k ak-
tivnímu přístupu a plnému pochopení dané úlohy. V následujícím příspěvku jsou 
uvedeny změny za poslední rok a plánovaný rozvoj sbírky v nejbližší době. 

Proč sbírky vznikají 

Na internetu i v jiných dostupných zdrojích existuje celá řada sbírek úloh, které obsa-
hují pouze zadání a výsledek nebo jen náznak řešení. Těžko jsme ale hledaly větší 
sbírku úloh, kde by byla řešení podrobně a srozumitelně rozebrána a vysvětlena. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodly vytvořit vlastní sbírku s podrobně řešenými a ko-
mentovanými úlohami. 
Vznikající elektronická sbírka nyní slouží hlavně studentům 1. ročník VŠ k opaková-
ní a prohloubení učiva probraného na střední škole, a tím zmenšuje jejich počáteční 
obtíže při řešení úloh v základním kurzu fyziky. Vhodná je také pro středoškolské 
studenty se zájmem o fyziku k dalšímu samostudiu či k přípravě k maturitě a na při-
jímací zkoušky na VŠ. 

Jak sbírka vypadá 

Sbírku jsme se snažily navrhnout tak, aby svoji přehledností a jednoduchou obsluhou 
vyhovovala převážné většině uživatelů. Druhým hlediskem při návrhu struktury byla 
dostatečně velká univerzálnost a flexibilita celé struktury. Kromě velkého důrazu na 
kvalitu uživatelského rozhraní jsme také kladly důraz na to, aby zadávání úloh do 
sbírky bylo pohodlné a časově a technicky co nejméně náročné. 
Stránka s úlohou, tak jak ji vidí uživatel, je rozdělena na několik částí. V levé části se 
nachází rozbalovací menu se seznamem úloh (tvoří obsah a zároveň rozcestník sbír-
ky). Samotná úloha se zobrazuje v pravé části stránky. Pod zadáním úlohy jsou pod 
sebou umístěny „rozklikávací“ lišty s názvy jednotlivých oddílů, ze kterých se skládá 
řešení úlohy (oddíly jsou podrobněji rozebrány v následující části příspěvku). Poža-
                                                 

1 zdenka.koupilova@mff.cuni.cz 

2 dana.mandikova@mff.cuni.cz 
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dovaný oddíl se zobrazí vždy přímo pod příslušnou lištu a poklepáním na lištu jej lze 
opět zavřít. Úlohy jsou označeny podle náročnosti, a pokud se úloha řeší nějakým 
méně obvyklým způsobem, může být zařazena do speciální kategorie. Obojí je vy-
značeno pomocí ikon vpravo od zadání úlohy. 
Každá úloha má svůj slovní název výstižně popisující, čeho se úloha týká. Zadání 
úloh je přehledné, jasně formulované a snažíme se, aby zadané hodnoty veličin byly 
realistické. V jednotlivých kapitolách jsou úlohy řazeny jednak tématicky a v rámci 
jednoho tématu potom podle stoupající obtížnosti. 
Jak bylo napsáno výše, vlastní řešení úlohy je členěno na jednotlivé oddíly. První od-
díly obsahují obvykle nápovědy, jež jsou psány tak, aby pomohly řešitelům v začát-
cích a zároveň motivovaly k vyřešení úlohy. Další důležitou součástí úlohy je rozbor, 
ve kterém je bez použití vzorců slovně shrnutý celý postup řešení (strategie řešení). 
Každá úloha obsahuje podrobné komentované řešení, ve kterém je postup popsán 
„krok po kroku“. Snahou je nevynechávat žádnou logickou operaci a podrobněji ro-
zepisovat i složitější matematické úpravy, aby i čtenář s horší matematickou průpra-
vou porozuměl jednotlivým krokům. Řešení jsou uváděna včetně zápisu veličin, 
převodu jednotek, číselného dosazení a výpočtu. Pro přehlednost je u všech úloh uve-
den oddíl odpověď umožňující uživatelům rychlou kontrolu při samostatném počítání. 
Pokud to je to vhodné, je v komentáři úlohy uveden alternativní postup či poznámky 
k realističnosti zadání úlohy, jednoduší nebo spíše složitější varianty zadání, různé 
zajímavosti apod. Související úlohy jsou mezi sebou provázány pomocí odkazů. Po-
řadí jednotlivých oddílů v řešení úlohy není pevně dáno a záleží na tvůrci úlohy, jak 
budou oddíly seřazeny.  
Texty a ostatní součásti úloh se ukládají do databáze ve speciálním formátu, který 
vychází z jazyka XHTML. Vlastní zadávání je uskutečněno pomocí webového roz-
hraní, které umožňuje editovat nejenom vlastní texty úloh a výše popsané doprovodné 
informace o úloze (obojí je ukládáno do databáze MySQL), ale také obrázky a další 
doprovodné soubory (jako zdrojové soubory obrázků ve vektorovém formátu, pod-
klady pro tvorbu grafů apod.). 

Současný stav sbírek 

Elektřina a magnetismus 

V současné době sbírka obsahuje přibližně 75 úloh z elektřiny a magnetismu rozděle-
ných do kapitol Elektrostatika, Stejnosměrný elektrický proud, Magnetické pole a 
Obvody střídavého proudu. Tyto úlohy vznikly nebo vznikají v rámci bakalářských a 
diplomových prací studentek Lenky Matějíčkové, Marie Snětinové, Markéty Popové 
a Michaly Pfefrčkové. Studentky pracují na dalších úlohách z těchto tématických ob-
lastí, které budou postupně zveřejňovány. 

Mechanika 

V této tématické oblasti je nyní zveřejněno 18 úloh z tematického celku Dynamika 
hmotného bodu, které jsou součástí bakalářské práce Karoliny Slavíkové a 22 úloh 
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z tematického celku Hybnost, práce, energie a výkon, které jsou součástí bakalářské 
práce Jany Šimkové. Do formátu této sbírky jsou v současné době převáděny i úlohy 
z Kinematiky, které vznikly v rámci bakalářské práce Jany Moltašové (35 úloh) 
v roce 2006. 

Další tématické oblasti 

Sbírka je připravena pro zadávání úloh z dalších oblastí fyziky. V rámci bakalářské 
práce Kateřina Fišerová připravila 25 řešených úloh z kvantové mechaniky, které bu-
dou také včleněny do vytvořené struktury. Vzhledem k tomu, že nároky na zobrazení 
úloh jsou u kvantově-mechanických úloh velmi odlišné, bude i struktura této sbírky 
mírně odlišná a většina součástí úloh bude k dispozici pouze ve formátu pdf. 
Poznámka: Všechny uvedené posluchačky studovaly nebo studují obor Fyzika zamě-
řená na vzdělávání na MFF UK v Praze a jejich bakalářské práce jsou řešeny na Ka-
tedře didaktiky fyziky MFF UK, vedoucími těchto prací jsou autorky příspěvku. 

Budoucnost sbírky 

Obsah 

V následujícím roce uvažujeme, že do sbírky zařadíme i úlohy z tématické oblasti 
Molekulová fyzika a termodynamika, která je také součásti základního kurzu fyziky 
v prvním ročníku VŠ. Úlohy jsou v současné době vybrány a připraveny jsou jejich 
podrobná řešení a rozbory, je třeba ale doplnit další součásti řešení jako nápovědy 
a komentáře a vše převést do formátu sbírky.  
Sbírka je připravena i na zadávání úloh z dalších tématických oblastí, pokud se na-
jdou jejich autoři. 

Webová rozhraní 

Během podzimu tohoto roku proběhne velké vylepšení funkčnosti obou rozhraní 
sbírky – uživatelského tak, aby umožnilo filtrování úloh podle obtížnosti a typu a za-
kládání záložek, i administrátorského, do kterého je třeba dodat nástroje pro hromad-
né zveřejňování a řazení úloh v jednotlivých sekcí. Obou rozhraní se také dotkne 
členění úloh do podkapitol v rámci stávajících kapitol. Také chceme monitorovat 
způsob, jakým uživatelé sbírku používají, abychom ji mohli přizpůsobovat jejich po-
třebám. 

Spolupráce a výzkum 

Dále bychom rádi navázali užší spolupráci se středoškolskými pedagogy, kteří by 
v rámci recenzování úloh mohli přispět svými zkušenostmi k vylepšení textů jednot-
livých úloh, ale také mohou poskytnout vhodné úlohy, které jsou pro studenty pro-
blematické a jejich komentované řešení ve sbírce by umožnilo studentům je 
podrobněji prostudovat. 
Další směr, který bychom chtěli během podzimu začít sledovat, je výzkum způsobů 
použití celé sbírky studenty a názor studentů na použitelnost a přínosnost sbírky. Zís-
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kané závěry nám pomohou sbírku v budoucnosti lépe uzpůsobovat požadavkům uži-
vatelů. 

Závěr 

Elektronická sbírka řešených úloh se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Vzrůstající počet 
zařazených úloh si v poslední době vynucuje větší změny, či spíše doplnění struktury 
a funkčních prvků. Sbírka je dostupná na adrese http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka/ 
na katedrálním serveru KDF nejen studentům MFF UK, ale i širší veřejnosti. Věříme, 
že se stane dobrým pomocníkem jak studentům, tak jejich učitelům. 
V roce 2008 je rozvoj sbírek z mechaniky a elektřiny a magnetismu podpořen gran-
tem FRVŠ F6 759/2008. 
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Multimediální interaktivní program na DVD – Akustika a 
optika 

EMANUEL SVOBODA, LEOŠ DVOŘÁK 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

Příspěvek stručně informuje o obsahové náplni multimediálního interaktivního pro-
gramu na DVD s názvem Akustika a optika. Program, který vznikl na katedře didak-
tiky fyziky MFF UK Praha ve školním roce 2007–2008, je součástí projektu AV ČR 
s názvem „Otevřená věda“. 

Úvodem 

Akademie věd ČR připravuje vlastní vzdělávací projekty, zejména projekt „Otevřená 
věda“. Projekt je zaměřen na podporu vzdělanosti středoškolských učitelů fyziky 
a studentů středních škol. Do tohoto projektu také patří multimediální interaktivní 
prezentace na DVD s názvem Akustika a optika.  
Obsahová náplň, tj. učební texty, návrh obrázků a provedení pokusů pro záznam na 
videa, vznikla na katedře didaktiky fyziky MFF UK (autoři doc. Zdeněk Drozd, doc. 
Leoš Dvořák, prof. Emanuel Svoboda) ve školním roce 2007−2008. Technicky při 
pokusech spolupracoval Ing. Ludvík Němec z téže katedry. Petr Stárek z firmy Co-
menium, s. r. o., provedl programování, mastering a střih, komentáře k videím na-
mluvil herec Pavel Soukup. Dramaturgem a výkonným producentem je Jitka Lášková 
z AV ČR. 

Obsah témat Akustika a optika 

Obsah učiva o světle a zvuku jsme rozdělili do dvou hlavních kapitol. Tři tvorbě textu 
jsme přihlíželi k tradičnímu dělení učiva o světle a zvuku, jak je tomu např. 
v současných gymnaziálních učebnicích fyziky „Mechanické kmitání a vlnění“ a 
„Optika“ či v dosavadních učebních osnovách pro 4letá gymnázia. Respektovali jsme 
také navrhovaný Rámcový vzdělávací program pro gymnázia – fyzika.  
Obsah DVD se přirozeně skládá ze dvou hlavních částí. Ty se dále dělí na jednotlivé 
kapitoly, jak uvádí následující přehled: 
 

I. část: AKUSTIKA (autor doc. Dvořák) 
1 Co je to zvuk 
2 Zdroje zvuku 

2.1 Ladička     2.2 Hudební nástroje 
2.3 Píšťalky, hadice a tyče   2.4 Elektronické zdroje zvuku 
2.5 Sirény                  2.6 Lidský hlas 
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3 Periodické a neperiodické zvuky 
4 Šíření a odraz zvuku 
 4.1 V čem se šíří zvuk    4.2 Odraz a pohlcování zvuku 
5 Zvuk je vlnění 
 5.1 Interference a rázy    5.2 Postupné vlny 

5.3 Stojaté vlny      5.4 Stojaté vlny v tyčích a deskách 
5.5 Rezonance     5.6 Dopplerův jev 

6 Rychlost zvuku 
 6.1 Přímá měření    6.2 Měření z frekvence a vlnové délky 

6.3 Rychlost v různých prostředích (oxid uhličitý, butan, voda, ocel) 
7 Hlasitost: rozebrány pojmy akustický výkon, akustický tlak, hladina akustického 

výkonu, hladina intenzity zvuku, hladina akustického tlaku, hladina hla-
sitosti. 

8 Frekvence (výška tónu) 
8.1 Frekvence zvuku    8.2 Frekvence tónů hudebních nástrojů 
8.3 Hudební intervaly a poměry frekvencí  8.4 Obor slyšitelnosti 

9 Barva zvuku 
 

II. část OPTIKA (autor doc. Drozd) 

10 Světlo – dávná záhada 
 10.1 Historické poznámky  10.2 Paprsky a vlnoplochy 

10.3 Spektrum elektromagnetického vlnění 
11 Odraz a lom světla 

11.1 Zákon odrazu     11.2 Koutový odražeč a periskop 
 11.3 Lom světla     11.4 Zákon lomu světla 
 11.5 Snellův zákon  11.6 Úplný odraz 
 11.7 Optické vlákno 
12 Fermatův princip 
13 Světlo jako vlnění 
 13.1 Youngův pokus    13.2 Stín a polostín 
 13.3 Dopplerův jev 
14 Huygensův princip 
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15 Zrcadla, čočky a optické zobrazování 
 15.1 Rovinné zrcadlo  15.2 Svět za zrcadlem 
 15.3 Kulová zrcadla  15.4 Zobrazení kulovým zrcadlem 
 15.5 Čočky     15.6 Zobrazení čočkou 
 15.7 Zobrazení spojkou    15.8 Zobrazení rozptylkou 
 15.9 Oko jako zobrazovací soustava  15.10 Vady čoček 
 15.11 Vzduchová čočka   15.12 Čočkové dalekohledy 
 15.13 Zobrazení dírkou    15.14 Fresnelova čočka 
16 Rozklad světla 
 16.1 Rozkladný hranol     16.2 Rozklad světla hranolem 
 16.3 Rozklad světla mřížkou   16.4 Hranolový spektrometr 
17 Ohyb a interference světla 
 17.1 Ohyb a interference  17.2 Matematický popis interference  
             na dvojštěrbině                                              na dvojštěrbině 
 17.3 Interference na mřížce   17.4 Interference na tenké vrstvě 
 17.5 Newtonova skla    17.6 Model interference 
18 Polarizace světla 
 18.1 Polarizační filtry    18.2 Dvojlom 
 18.3 Polarizace odrazem   18.4 Zviditelnění vnitřních pnutí . 

                                                                               v plastu 
 
DVD nabízí text v rozsahu 57 stran formátu A4, zejména však multimediální prvky: 
92 obrázků a 102 videosekvencí prezentující pokusy. (Doufáme, že mnohé z nich 
budou pro učitele pobídkou, aby je žákům nejen prezentovali na počítači, ale alespoň 
některé i „v reálu“.) Pro pohodlí uživatelů bylo na DVD zařazeno i několik málo zá-
znamů zvuku vytvořených počítačem – na příklad pro ilustraci změny hladiny inten-
zity zvuku o 10 dB. Natáčení zvuků různých hudebních nástrojů proběhlo 
v Rudolfínu s členy České filharmonie. Záběry z bezodrazové místnosti byly poříze-
ny na katedře fyziky FEL ČVUT. 

Obsluha DVD  

DVD klade minimální požadavky na počítač: stačí procesor 800 MHz, 256 MB 
RAM, DVD–ROM, monitor s rozlišením 1024x768, Windows 2000/XP/VISTA (x32 
i x64), Mac OS x 10.4.9. a vyšší. Pro správný běh prezentace je nutné mít v počítači 
nainstalovaný Flash player 9, který se nachází v adresáři Flash-9 na DVD. 
Multimediální interaktivní prezentace Akustika a optika se spouští automaticky, ne-
probíhá tedy žádná instalace na lokální pevný disk. 
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Obsluha je stejná, jak ji uživatelé znají např. z DVD Elektřina a magnetismus. Po 
spuštění DVD se objeví po levé straně obrazovky názvy obou hlavních částí. Po vý-
běru příslušné části se pod jejím názvem rozbalí přehled kapitol. Zvolíme-li přísluš-
nou kapitolu, rozbalí se odpovídající studijní (učební) text.  
Ve studijním textu jsou barevné odkazy, kterými lze spustit video (modré V), pro-
hlédnout si obrázek (červeně O), případně spustit webový prohlížeč na stránku, která 
se přímo týká daného tématu (v tomto případě je nutné připojení na Internet). Součás-
tí textu jsou i aktivní odkazy na rychlé přechody mezi souvisejícími kapitolami. 
Veškerý multimediální obsah lze zároveň spustit v celoobrazovkovém režimu a mimo 
hlavní prezentaci pomocí tlačítek ve tvaru filmového okénka nebo obrázku, které se 
nacházejí vlevo od textů. 
Na první straně prezentace jsou vpravo další záložky (sekce) obsahující: 

 seznam obrázků a jejich názvů s možností si je otevřít; 
 seznam 102 videosekvencí a jejich názvů s možností si je otevřít; 
 slovníček 265 pojmů se stručným objasněním (autor prof. Svoboda); 
 odkaz na vybrané webové stránky; 
 odkaz na literaturu; 
 odkaz na pomoc při obsluze DVD; 
 odkaz na pracovní tým, který se podílel na tvorbě DVD; 
 učební texty jednotlivých kapitol s možností jejich stažení. 

Závěrem 

Multimediální interaktivní prezentace Akustika a optika nemá podobně jako DVD 
Elektřina a magnetismus v žádném případě nahradit všechny „živé pokusy“ z těchto 
témat. Umožňuje ale učitelům fyziky střední školy prezentovat studentům některé 
pokusy, pro které nemají v kabinetě dostatek vhodných pomůcek. Je také didaktic-
kým prostředkem pro opakování jednotlivých kapitol, při kterém zpravidla nebývá 
čas na opětné předvádění reálných pokusů. DVD také poskytuje možnost učiteli při-
pravit si podle videopokusu vlastní pokus. Pro studenty je pak didaktickým prostřed-
kem při učení se poznatkům z akustiky a optiky a doprovázených pokusy.  
Věříme, že i toto vytvořené DVD na katedře didaktiky fyziky MFF UK přispěje ke 
zkvalitnění výsledků fyzikální výuky na našich středních školách. 
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Co je to luminiscence? 

MARTIN KONEČNÝ 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v 
Praze 

ÚVOD 

Lidé jsou odpradávna fascinováni světelnými jevy. Mezi tyto jevy patří i tzv. lumi-
niscence, o jejímž pozorování máme zmínky už z 10. století z Číny; nám je však dů-
věrně známá díky světluškám. 
Luminiscence (dle [1], [2]) je spontánní (samovolné) záření obvykle pevných nebo 
kapalných látek, které vzniká jako přebytek záření tělesa nad úrovní jeho tepelného 
záření v dané spektrální oblasti při dané teplotě, přitom toto záření má určitou dobu 
doznívání, tedy trvá i po skončení budícího účinku. To znamená, že světelné záření 
vyzařované tělesem není spojeno pouze s jeho teplotou (Wienův posunovací zákon 
viz [3]), ale i s jiným dějem, tzv. luminiscencí. 
Luminofor je látka, u které nastává luminiscence (tzv. světélkující látka). 

Jak vzniká luminiscence? (viz [4]) 

Luminiscence vzniká vybuzením atomu luminoforu do excitovaného stavu1 (tj. ener-
geticky bohatšího) a následným návratem atomu do základního stavu, při kterém do-
jde k vyzáření fotonů. 

luminofor (základní stav) + energie 
luminofor* (excitovaný stav)  

→
→

luminofor* (excitovaný stav) 
luminofor (základní stav) + světlo 

Druhy luminiscence 

Luminiscenci dělíme 
a) dle způsobu excitace: 

 Fotoluminiscence − vyvolána elektromagnetickým zářením (např. zářivka) 
 Elektroluminiscence − vyvolána elektrickým polem (např. luminiscenční dio-

da, reklamní panely, nouzové osvětlení) 

                                                 
1 Excitovaný stav je stav s vyšší energií. Vzniká tak, že látka v základním stavu přijme 

přesně vymezené kvantum, dávku, energie. V přírodě všechny stavy s vyšší energií jsou ne-

stabilní, a přecházejí tudíž samovolně zpět ve stavy základní, energeticky stabilní. Excitova-

né stavy částic mají obvykle velmi krátkou životnost (zlomky sekund). 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

77 

 Katodoluminiscence − vyvolána dopadajícími elektrony (např. stínítko televiz-
ní obrazovky, osciloskopu) 

 Chemoluminiscence (chemiluminiscence) − vyvolána chemickou reakcí  
- Bioluminiscence – způsobena chemickou reakcí vytvořenou živými orga-

nismy 
 Termoluminiscence − vyvolána vzrůstem teploty po předchozím dodání ener-

gie (např. termoluminiscenční dozimetry) 
 Radioluminiscence − vyvolána působením jaderného záření 
 Mechanoluminiscence – vyvolána mechanickou energií 

- Triboluminiscence − vyvolána třením 
- Fraktoluminiscence − vyvolána lámáním 
- Piezoluminiscence − vyvolána tlakem způsobujícím elastickou deformaci 

 Sonoluminiscence − vyvolána zvukovým vlněním (ultrazvukem) 
b) dle doby trvání luminiscence po skončení excitace (tzv. dosvit): 

 Fluorescence − luminiscence zmizí s přerušením excitace 
 Fosforescence − luminiscence trvá i po přerušení excitace (několik minut až 

hodin) 

MECHANOLUMINISCENCE (viz [5]) 

Cukr přeci nesvítí? 

Pomůcky: cukr, kleště nebo palička 
Postup: Zavřeme se do temné místnosti. Doporučujeme neprovádět pokus ihned, ale 
počkat několik minut, než se oči přizpůsobí temnotě a budou schopny vnímat slabé 
světélkování. Uchopíme kostku cukru do kleští nebo drtíme cukr paličkou či jiným 
masivním předmětem. Pozorujeme slabé modré světélkování. Cukr můžeme drtit 
i zuby před zrcadlem.  
Vysvětlení: Když se rozlomí krystaly cukru, jedna část má přebytek elektronů, zatím-
co druhá má přebytek kladných iontů. Téměř okamžitě elektrony přeskočí trhlinu 
v porušeném krystalu, a tak se obě strany nábojově vyrovnají. Elektrony se sráží s 
dusíkem obsaženým ve vzduchu, dodají mu energii, excitují ho a on ji pak vyzařuje 
ve formě UV záření, doprovázeného trochou viditelného modrého světla. Mechano-
luminiscence je kvantový jev, jeho mechanismus není ještě zcela vysvětlen. 

CHEMILUMINISCENCE (viz [6]) 

V tomto případě je zdrojem excitace chemická (popřípadě biochemická) reakce. Není 
třeba tedy žádného excitačního záření, ale vlastní chemická reakce dodá energii, jejíž 
část je poté přeměněna na světlo. 
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Chemiluminiscence při krystalizaci 

Chemikálie: síran sodný, síran draselný, destilovaná voda 
Postup: 81,5 g síranu sodného a 200 g síranu draselného rozpustíme v co nejmenším 
množství asi 90 °C vody. Po rozpuštění všech krystalů necháme směsný roztok 
chladnout. Při chladnutí se z roztoku vylučují krystaly podvojného síranu draselno-
sodného a objevují se jiskry (první jiskry lze pozorovat již při teplotě okolo 60 °C, asi 
po hodině od zahájení reakce lze pozorovat celé snopky jisker). 

2 K2SO4 + Na2SO4 + 10 H2O  →  2 K2SO4 · Na2SO4 · 10 H2O 

Chemiluminiscence alkalické směsi pyrogallolu a formaldehydu 

Chemikálie: pyrogallol (1,2,3-trihydroxybenzen), uhličitan draselný, 35 % roztok 
formaldehydu, 30% roztok peroxidu vodíku 
Postup: Připravíme si roztoky. 
Roztok A: 1 g pyrogallolu rozpustíme v 10 ml destilované vody 
Roztok B: 10 ml 35–40% roztoku formaldehydu 
Roztok C: 5 g uhličitanu draselného rozpustíme v 10 ml vody 
Roztok D: 15 ml 30% roztoku peroxidu vodíku 
Ve stomililitrové kádince smícháme roztoky A–C. Vzniklou směs přelijeme do pro-
storné (alespoň litrové!) Erlenmeyerovy baňky. Do této směsi přilijeme v zatemněné 
místnosti roztok D. Směs začne červenooranžově chemiluminiskovat. 
Vysvětlení: Vznik světla je způsoben přeměnou chemické energie při redoxních reak-
cích, ve kterých peroxid vodíku oxiduje formaldehyd a pyrogallol. Při reakci vzniká 
celá řada produktů (kyselina mravenčí, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) a současně je 
emitováno světlo oranžové barvy. 
Upozornění: Je velice důležité provádět reakci skutečně v prostorné nádobě, neboť 
při reakci dochází k silnému pěnění směsi. Při přidávání roztoku D odvraťte hrdlo 
baňky od sebe i od všech přihlížejících osob, jelikož při reakci dochází k uvolňování 
tepla a k následnému varu reakční směsi, což vede k uvolňování formaldehydu, který 
štiplavě zapáchá a je toxický.  
Případný možný nezdar pokusu může být způsoben zejména nízkou kvalitou pyrogal-
lolu (bílý prášek či šupinky). Ochotně reaguje se vzdušným kyslíkem, který jej však 
znehodnocuje. 

Chemiluminiscence luminolu 

Chemikálie: luminol, 30 % roztok peroxidu vodíku, uhličitan sodný, hydrogenuhliči-
tan sodný, uhličitan amonný, síran měďnatý, destilovaná voda 
Postup: Připravíme si roztoky. 
Roztok A: V 60 ml destilované vody rozpustíme 0,4 g uhličitanu sodného a 0,2 g lu-
minolu. Po rozpuštění obou látek přidejme 2,4 g hydrogenuhličitanu sodného, 5 g uh-
ličitanu amonného a 0,4 g síranu měďnatého. Po rozpuštění všech látek doplníme 
roztok na 100 ml. 
Roztok B: 6 ml 30% peroxidu vodíku doplníme vodou na 100 ml. 
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Chemiluminiscenční reakci spustíme přilitím roztoku B do roztoku A. 
Vysvětlení: Při oxidaci luminolu peroxidem vodíku v zásaditém prostředí a za katalý-
zy (ionty mědi) dochází k luminiscenci. 
Tip: Barevnost vyzařovaného světla je standardně světle modrá, do jisté míry ji lze 
však ovlivnit přidáním malého množství fluorescenčního barviva (např. fluorescein 
pro žlutou, eosin pro oranžovou a rhodamin pro červenou chemiluminiscenci), tj. do 
roztoku A přidejme malé množství (asi na špičku nože) barviva. 

Měsíční fontána (modifikace chemiluminiscence luminolu) 

Chemikálie: luminol, uhličitan sodný, uhličitan amonný, 30% peroxid vodíku, síran 
měďnatý, koncentrovaný roztok amoniaku, hydroxid sodný 
Postup: Sestavíme aparaturu dle Obr. 1. Dnem obrácenou 
baňku je nutno nejprve naplnit plynným amoniakem, to nej-
lépe provedeme tak, že do plastové lahve nasypeme pár pe-
ciček hydroxidu sodného a zalijeme roztokem amoniaku 
(hydroxid vytěsní z roztoku rozpuštěný plynný amoniak). 
Na ústí plastové lahve přiložíme baňku a počkáme. Po do-
statečném naplnění baňky amoniakem (navlhčený lakmuso-
vý papírek přiložený k ústí baňky zmodrá, fenolftaleinový 
zčervená) baňku ihned uzavřeme zátkou s trubičkami pono-
řenými do obou roztoků a vstříkneme do baňky 10 ml desti-
lované vody ze stříkačky. 
Vysvětlení: Amoniak bude mít tendenci se ve velmi malém 
množství vody rozpustit (amoniak je po chlorovodíku nejlé-
pe rozpustným plynem ve vodě – ve 100 ml vody se rozpus-
tí 72 g amoniaku, což při jeho hustotě 0,0008 g.cm-3 
odpovídá 90 dm3 amoniaku) a v baňce díky tomu dojde 
k poklesu tlaku. Proto se do baňky začnou nasávat roztoky 
A a B a po jejich smísení dojde k chemické reakci, při níž se 
uvolňuje chemiluminiscenční záření.  

Červený trpaslík 

Chemikálie: hydroxid sodný, peroxid vodíku 30%, koncentrova-
ná kys. chlorovodíková, oxidační činidlo (KMnO4, MnO2, … ) 
Postup: Vytvoříme si zásobní roztok hydroxidu sodného 
(12 g/100 ml roztoku) a spolu s 30% roztokem peroxidu vodíku 
jej vychladíme asi na 4 oC. Do baňky nasypeme přibližně 1 g 
hypermanganu (KMnO4) nebo burelu (MnO2) a uzavřeme ji nej-
lépe provrtanou gumovou zátkou s tzv. kvasnou rourkou a pro-
píchnutou injekční jehlou. Roztoky hydroxidu sodného a 
peroxidu vodíku smícháme v poměru 4:1 a vlijeme do baničky 
kvasné rourky. Do stříkačky nasajeme asi 5 ml koncentrované 
kyseliny chlorovodíkové, nasadíme na jehlu a v průběhu pokusu 

Obr. 1: Aparatura 

Obr. 2: Aparatura 
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kyselinu vstřikujeme do baňky. Uspořádání aparatury viz obr. 2 (přejato a upraveno z 
[7]). 
Vysvětlení: Zelenožlutý plyn, který vzniká v reakční baňce, se nazývá chlor. Vyzna-
čuje se štiplavým zápachem. Při pokusu jej vzniká poměrně málo, a pokud zátka 
dobře těsní, není cítit. Chlor dobře reaguje se zásaditým roztokem peroxidu vodíku. 
V roztoku nejprve vznikají chlornanové anionty. Jakmile se jimi roztok nasytí, začne 
vznikat na energii bohatá forma kyslíku s poměrně krátkou dobou existence, tzv. sin-
gletový kyslík. Každá bublinka chloru, která probublá baničkou kvasné rourky, pak 
vyvolá červeného trpaslíka, tj. červeně světélkující bublinky singletového kyslíku. 
Další zajímavé pokusy lze nalézt v [4], [6] (tyto pokusy však narážejí na nedostup-
nost používaných chemikálií). 

Ostatní 

Na principu chemiluminiscence fungují světelné tyčinky (tzv. lightsticky), které vy-
dávají studené světlo. Ty obsahují dva roztoky, z toho jeden v zatavené skleněné am-
puli. Po rozlomení této ampule dojde ke smíchání obou roztoků a následné 
luminiscenci (princip oxidace peroxidem vodíku). Podrobněji viz [4]. 

Chemikálie 

Většina chemikálií je v běžné středoškolské laboratoři dostupná. Pokud chceme pro-
vádět pokusy s luminolem1, dá se sehnat u distributorů chemikálií (např. PENTA). 

FOTOLUMINISCENCE 

Celá řada zejména organických, ale i anorganických sloučenin je schopna se excito-
vat absorbovaným zářením a tuto excitační energii pak vyzářit opět jako elektromag-
netické záření o stejné nebo větší vlnové délce. 

Zdroje UV záření 

Jako zdroj UV záření můžeme použít UV lampu používanou ke zjišťování pravosti 
bankovek (cena cca 500 Kč) nebo vlastnoručně vyrobenou UV lampičku (cena do 
50 Kč). 

Jak si vyrobit UV lampičku?2 

Pomůcky: UV dioda3 (390 nm), rezistor (50 –60 Ω, na 0,6 W), plochá baterie (4,5 V), 
vodiče, kancelářská sponka, kousek hadičky, páska 

                                                 
1Jeho cena je 1 g (5 pokusů) cca 200 Kč. 
2 Vyrobeno dle námětu Mgr. Z. Poláka. 
3 Seženeme v prodejnách s elektrotechnickými součástkami (cena cca 10 Kč/ks). Ide-

ální jsou diody, které vydávají světlo o vlnové délce menší než 400 nm. 
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Postup: Dioda je stavěná na napětí 3,5 V, proto musíme ze zdroje „srazit“ 1 V na od-
poru. Je dobré vodiče připájet, ale stačí, pokud je přilepíme lepící páskou. Přes odpor 
natáhneme hadičku, kterou připevníme izolační páskou (aby se nedotýkaly póly 
+ a − ). Stačí jen vyzkoušet polaritu, ve které lampička svítí, a lampička je hotová.  

 
Obr. 3: Obrázek k postavení UV lampičky 

FLUORESCENCE (viz [8])  
Fluorescein, eosin, rhodamin 

Chemikálie: indikátor fluorescein1, eosin, rhodamin, hydroxid sodný, destilovaná vo-
da 
Postup: Rozmícháme trochu fluoresceinu (eosinu, rhodaminu) ve vodě. Ten již fluo-
reskuje při denním světle žlutozelenou (oranžovou, červenou) barvou. Posvítíme UV 
lampou, luminiscence je intenzivnější. Je lepší rozmíchat barviva ve 2% roztoku hyd-
roxidu sodného, luminiscence je intenzivnější.  

Aeskuetin2 

Pomůcky: kůra či pupeny jírovce maďalu („kaštan“), destilovaná voda 
Postup: Kousky kůry dáme do Petriho misky s vodou. Po ozáření UV lampou pozo-
rujeme, jak se aeskuetin postupně louhuje a vyzařuje modré světlo. 

Chlorofyl 

Pomůcky: zelené listy, aceton 
Postup: Samotný list pod UV lampou nefluoreskuje. Energie je spotřebovávána na 
jiné děje (fotosyntéza…). Jestliže ale ten samý list nastříháme a necháme vylouhovat 
v acetonu, po osvícení UV lampou červeně svítí. 

                                                 
1Tzv.  „uranin“ nazvaný podle toho, že uranylové soli fluoreskují velmi podobnou bar-

vou. 
2 Derivát kumarinu (podrobněji viz [8]) 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

82 

Zvýrazňovače 

Pomůcky: zvýrazňovače, voda, líh 
Postup: Zvýrazňovačem pokreslíme na sklo a posvítíme na něj. Začne svítit. Svítí již 
i obaly od zvýrazňovačů, ale i různé jiné “křiklavé” předměty. Zvýrazňovače obsahu-
jí tzv. luminofory. Můžeme si vytáhnout náplň ze zvýrazňovače a vylouhovat ji do 
vody nebo lihu (některé zvýrazňovače jsou rozpustné ve vodě, jiné v lihu – je třeba 
vyzkoušet). Dostaneme tak roztok, který po osvícení UV lampou bude svítit. 

Ostatní 

Je možné si též posvítit UV lampou na různé jiné látky a vyzkoušet, zda svítí. 
Látky: bankovky a občanský průkaz (obsahují ochranné prvky), prášek na praní (ob-
sahuje tzv. optické zjasňovače), tonic (osahuje chinin), zářivka, pomůcky k UV záře-
ní, cedulky s nápisem „nouzový východ”, bílé látky… 

FOSFORESCENCE 
Světlonoš 

Pomůcky: škrtátka z krabiček od zápalek (nebo červený fosfor) 
Postup: Do zkumavky natrháme několik škrtátek (nebo dáme na špičku nože trochu 
červeného fosforu). Zahříváme nad kahanem. Pozorujeme bílé světlo. 
Vysvětlení: Červený polymerní fosfor Pn žárem depolymeruje na páry bílého fosforu 
P4, které v chladnějších částech zkumavky reakcí s kyslíkem a vzdušnou vlhkostí bíle 
září. Fosforescenci tu způsobuje částice HPO, která je meziproduktem oxidace bílého 
fosforu na vzduchu a která je při reakci produkována v elektronově excitovaném sta-
vu. 
Upozornění: Bílý fosfor je silně jedovatý a samozápalný, ale bezpečně jej lze připra-
vit v malém množství zahřátím červeného fosforu (škrtátka obsahují červený fosfor 
a pojivo). Použitá škrtátka spalte. 

Fluorescein 

Pomůcky: fluorescein, kyselina boritá 
Postup: Malé množství (na špičku nože) fluoresceinu rozetřeme s kyselinou boritou 
a nasypeme do zkumavky. Nad kahanem postupně tavíme na žlutozelené sklo. Zku-
mavku necháme vychladnout. Po nasvícení UV lampou uvedená hmota pár sekund 
fosforeskuje. 

Ostatní (viz [8]) 

Déle fosforeskují (hodiny i dny) po nasvícení laky, které se připravují z tzv. „Sidoto-
vých blejn“, což je sulfid zinečnatý (ZnS) dopovaný těžkými kovy (Cu, Cs, Rb); je-
jich příprava je ovšem dost komplikovaná a obtížně realizovatelná ve školní 
laboratoři. 
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VÝSKYT A POUŽITÍ LUMINISCENCE 

Luminiscence se vyskytuje všude kolem nás.  
Zářivky1, které se běžně používají, jsou založeny na fotoluminiscenci.  
Za horkých letních nocí lze v přírodě pozorovat zelené světélkování svatojánských 
mušek, modrou mořskou záři (původcem jsou mořští prvoci) nebo sinavý sliz houbo-
vých plodnic některých světélkujících hub nebo jejich světélkující podhoubí. V tomto 
případě jde o tzv. bioluminiscenci2. Nejznámějším příkladem bioluminiscence ve 
střední Evropě jsou asi světlušky. Bioluminiscencí jsou známé i jiné organismy např. 
medúzy, ryby (mořský ďas). Světélkování ztrouchnivělého dřeva způsobuje dřevo-
kazná houba václavka obecná, jejíž vlákna produkují nazelenalé světlo. Kuriozní bio-
luminiscencí je Tchajwanské světélkující prase, které vzniklo přidáním genetického 
materiálu z medúzy do prasečího embrya (tento proces má napomoci ve výzkumu 
kmenových buněk).  
Také některé minerály vykazují luminiscenci. 
S luminiscencí se dále setkáváme, pokud vlastníme hodinky, které ve tmě samovolně 
svítí. 
Luminiscence se využívá v obrazovkách televizorů, osciloskopů, na cedulkách s ná-
pisem „nouzový východ”, v termoluminiscenčních dozimetrech. 
Podstatnou roli hraje luminiscence při diagnostice závažných onemocnění (AIDS, 
BSE…). V monitoringu čistoty ovzduší, kriminalistice (stopy krve) a vojenské che-
mii. Využívá se v tzv. studeném světle (lightsticku). 
Vysoké intenzity fluorescence fluoresceinu se využívá i pro mapování podzemních 
toků. Takto bylo např. dokázáno vysypáním většího množství fluoresceinu do přítoku 
Rýna, že se voda z tohoto přítoku podzemím částečně dostává do Bodamského jezera, 
ačkoliv na povrchu jsou tyto vodní plochy oddělené. Po určité době po vysypání fluo-
resceinu totiž začala slabě fluoreskovat i voda v jezeře. (fluorescein je biologicky 
prakticky neškodný). 
Luminiscence má také zastoupení v chemické analýze a fyzikálním měření (fluo-
rescenční mikroskopy, skenery, spektrofluorimetry), ale i biologii (fluorescenční zna-
čení tkání). 
Podrobněji viz literatura. 

                                                 
1 Zářivka je tvořena trubicí naplněnou plynem, v níž probíhá výboj produkující UV zá-

ření. Toto záření však nepozorujeme. Pozorujeme až viditelné luminiscenční světlo, které 
vzniká dopadem UV záření na vrstvu luminiscenční látky pokrývající vnitřní stěny trubice 
(viz [2]). 

2 Celý proces je výsledkem oxidace luciferinu za přítomnosti enzymu luciferázy. Při 
této reakci se vyzařuje až 96 % světla a jen 4 % tepla, je tedy z hlediska daných organismů 
velmi efektivní (pro porovnání, u výbojek je světla jen 10%). Rovnice reakce se dá zapsat 
takto: luciferin + kyslík → oxyluciferin + světlo. 
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Náchod 2003–2007 – pět let dílen Heuréky  

IRENA DVOŘÁKOVÁ 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

Součástí projektu Heuréka jsou také již tradiční velké společné semináře na Jiráskově 
gymnáziu v Náchodě, které jsou organizovány formou pracovních dílen (např. Trhání 
vody, Tajemství ochranného kolíku, Teslametr za pár korun, Inteligentní plastelína 
a další hračky, atd.), převážně vedených učiteli z praxe. V příspěvku jsou uvedeny 
charakteristické znaky tohoto semináře a několik rad pro případné organizátory po-
dobných akcí. 

Úvod 

O samotném projektu Heuréka jsem již referovala na několika konferencích Veletrh 
nápadů učitelů fyziky, viz například [1], [2], zde tedy jen velmi stručně. 
Heuréka vznikla začátkem 90. let, kdy skupina lidí začala hledat cestu k zajímavější 
(pro děti i učitele) a efektivnější výuce fyziky na základní škole. Postupně se její zá-
běr rozšiřoval, takže dnes má kolem stovky aktivních účastníků ze základních i střed-
ních škol, pořádá semináře pro nové zájemce (v říjnu 2008 bude začínat již čtvrtý 
dvouletý kurs) i pro zkušenější účastníky, o prázdninách vyjíždí na letní poznávací 
zájezdy atd.  
Jednou z důležitých součástí projektu jsou i velké společné semináře – konference, 
které jsou již od roku 2002 pořádány koncem září na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. 
(Z organizačních důvodů jsme v roce 2007 přesunuli pořádání konference na Klva-
ňovo gymnázium v Kyjově, v roce 2008 se však opět do Náchoda vracíme.)  

 
Obr. 1: Uvítání účastníků 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

86 

Náchodská konference – základní charakteristika 

V roce 2002 narostl počet zájemců o projekt Heuréka natolik, že jsme se rozhodli 
uspořádat setkání všech účastníků projektu (jak učitelů ze základních, středních i vy-
sokých škol, tak budoucích učitelů, studentů učitelství MFF UK). Díky Zdeňkovi Po-
lákovi jsme našli vynikající zázemí na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. V prvním roce 
zajišťoval většinu programu Zdeněk Polák sám – ukazoval velmi zajímavé experi-
menty a ostatní je spíše sledovali. To však neodpovídalo tomu, že základním princi-
pem Heuréky je aktivní práce žáků (a tedy i účastníků seminářů pro učitele). Od roku 
2003 proto probíhá společný seminář formou pracovních dílen. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o jednorázovou akci, která nemá přímou návaznost na ostatní aktivity pro-
jektu, mohou se jí zúčastnit i učitelé, kteří o zapojení do projektu Heuréka teprve 
uvažují, případně hosté.  
Velmi nás těší, že o tuto konferenci projevili zájem i hosté ze zahraničí (slovenské 
účastníky samozřejmě za cizince nepovažujeme). Jako první přijela v roce 2004 Eli-
zabeth Swinbank z Univerzity v Yorku (Anglie), v roce 2005 jsme přivítali Gorazda 
Planinšiče ze slovinské Ljubljaně. Zatím největší účast zahraničních hostů byla v roce 
2006, kdy přijelo celkem deset učitelů z Belgie, Holandska a Ukrajiny. Přestože kon-
ference probíhá (převážně) v češtině, nezaznamenali jsme dosud žádný komunikační 
problém – je vidět, že mezi učiteli fyziky nemusí být ani myšlenkové, ani jazykové 
bariéry. O tom, že se kolegům ze zahraničí u nás líbilo, svědčí články, které napsali 
do časopisu Physic Education (viz [3], [4]). O projektu jsme referovali také my na 
různých zahraničních konferencích (viz např. [5]) 
Dílny připravují sami učitelé – účastníci projektu Heuréka, a samozřejmě také pozva-
ní hosté. Každá dílna trvá 1,5 hodiny a několikrát se opakuje. Program (rozpis jednot-
livých dílen) i témata dílen z několika minulých konferencí lze nalézt na stránkách 
projektu http://kdf.mff.cuni.cz/Heureka.  
V posledních letech se našeho semináře zúčastňovalo 50–70 účastníků a každoročně 
bylo připraveno 15 až 17 dílen (od velmi jednoduchých, spíše hravých, např. Pokusy 
s PET lahvemi, Inteligentní plastelína a další hračky, až po poměrně myšlenkově ná-
ročné, např. Jak je to s orbitaly atomu vodíku?). Téměř vždy se objeví i nějaká dílna, 
ve které účastníci něco vyrábějí (například v roce 2006 si každý mohl vlastnoručně 
vyrobit a odvézt elektromotorek a teslametr). 
Důležitým prvkem pro vytvoření pracovní a přátelské atmosféry je i neformální uby-
tování (na karimatkách ve spacích pytlích ve třídách) a společné „stolování“ (stylem 
co si kdo donese, to si také sní). Při jídle se často prokonzultuje mnoho fyzikálních 
i učitelských problémů. Někteří účastníci s sebou vozí i své rodinné příslušníky, takže 
v Náchodě bývá i několik dětí (které se samozřejmě také mohou zúčastňovat dílen, 
pokud je to zajímá).  



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

87 

 

Obr. 2: Dílny 

Několik rad pro případné další organizátory podobných akcí 

• Nezbytné je dobré zázemí školy, dostatečně velké prostory na společné zahájení, 
na pořádání dílen, na ubytování i stravování, a především velmi dobrá spolupráce 
s vedením školy. 

• Má smysl uspořádat podobnou akci i pro menší počet účastníků, s menším počtem 
dílen, považuji však za důležité zachovat aktivní charakter dílen, nesklouznout 
k „výkladovému charakteru“ programu. 

• Je vhodné, když autoři dílen připraví stručnou anotaci své dílny a sdělí předem 
požadavky na materiál, vybavení místnosti a maximální počet účastníků.  

• Rozpis dílen s anotací je dobré zveřejnit dopředu, aby si mohli účastníci rozmys-
let, co je zajímá a včas se na vybrané dílny přihlásit. Časový harmonogram a pře-
hled dílen s anotacemi je nutné mít vyvěšené na nástěnce i v průběhu akce. 

• Jak je vidět z programu, může si každý účastník z nabídky vybrat až osm dílen 
(kromě vedoucích dílen, kteří mají bohužel čas na návštěvu jiných dílen omezený). 
Vedoucí dílen se však nemusí předem na dílny svých kolegů zapisovat a mohou 
se přijít podívat třeba i jen na část dílny. 

• Všichni účastníci musí předem vědět, co je čeká. Nesmí je překvapit spaní ve tří-
dách a neformální atmosféra (mohou existovat lidé, kteří na podobné „polní pod-
mínky“ nejsou připraveni a mohli by být nepříjemně překvapeni). 

• Je třeba velmi striktně sledovat dodržování časového harmonogramu, aby se moh-
li účastníci bez problémů přesouvat mezi jednotlivými dílnami. (Doporučuji určit 
časoměřiče. Já chodím v Náchodě po škole s velkým mosazným zvonem a ohlašuji 
začátek a konec dílen). 
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Závěr 

Věřím, že i v následujících letech budou mít učitelé zapojení do projektu Heuréka 
dostatek námětů na dílny, a tedy bude naše společné setkávání v Náchodě (a nebo 
i jinde) úspěšně pokračovat. Pokud by někdo ze čtenářů tohoto příspěvku měl zájem 
se na naši konferenci podívat, budu ráda, když se nám ozve, bude vítán. Další infor-
mace a kontakty najdete na webu projektu Heuréka [6]. 
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FyzWeb ve školním roce 2007/2008 

JAKUB JERMÁŘ 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

Příspěvek shrnuje novinky a změny na FyzWeb za uplynulý školní rok. Jde zejména 
o změnu adresy, reorganizaci sekcí webu, oznámení o nových materiálech a sezná-
mení s novou databází internetových odkazů na výukové zdroje. 

Úvod 

FyzWeb (http://fyzweb.cz) [1] je server provozovaný katedrou didaktiky fyziky na 
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cílem serveru je popula-
rizovat fyziku prostřednictvím internetu, jakož i být nápomocen zejména učitelům 
fyziky a jejich studentům. Je nejen zdrojem informací souvisejících s fyzikou, upo-
zorňuje rovněž na aktuální všelijaké zajímavé akce související s fyzikou, nabízí od-
povědi na záludné otázky a je zdrojem spousty nápadů, jak vylepšit či zpestřit výuku 
fyziky. FyzWeb již byl na Veletrhu mnohokrát prezentován, podívejme se proto po-
drobněji jen na novinky a změny z uplynulého roku. 

Novinky a změny okolo serveru 

Během uplynulého školního roku jsme dokončili přechod na nový redakční systém 
a zároveň došlo k přesunu na novou webovou adresu (fyzweb.cuni.cz → fyzweb.cz). 
S novým redakčním systémem došlo i ke změně vzhledu FyzWebu. 
Fyzweb se dočkal i veřejného uznání: na podzim loňského roku Česká fyzikální spo-
lečnost udělila redakci FyzWebu ocenění za „významný čin v oblasti popularizace 
fyziky“! Letos na jaře pak bylo FyzWebu Českým národním střediskem ISSN při 
Státní technické knihovně přiděleno ISSN 1803-4179. Při citaci FyzWeb je tedy 
možné a vhodné toto ISSN uvádět – naleznete jej v případě potřeby na FyzWebu 
v sekci „Kontakty“.  

Co nového v jednotlivých sekcích 

FyzWeb se samozřejmě vyvíjí i po obsahové stránce, takže v jednotlivých sekcích 
přibyly další zajímavé materiály. Věnujme proto nyní chvilku pozornosti právě jim. 

Novinky 

Sekce novinky se nově stala úvodní stránkou FyzWebu. Kromě samotné úvodní 
stránky však sekce nabízí i dvě nové možnosti – RSS kanál [2] a dále také možnost 
zaregistrovat si svou emailovou adresu k odběru novinek z FyzWebu [3]. Registrova-
ní odběratelé pak dostávají zpravidla dvakrát měsíčně email se shrnutím všech novi-
nek z FyzWebu. 
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Články 

V této sekci přibylo od minulého Veletrhu nápadů celkem 28 nových článků. Některé 
z nich se těší velké čtenářské oblibě a doporučuji je i Vaší pozornosti. Jde napří-
klad o:  

• Jak fungují klíče a zámky 

• Co skrývá elektrická zásuvka? 

• Zkoumání indukčního vařiče  

• Jak funguje žárovka a zářivka 
Celkem je na FyzWebu k dnešnímu dni publikováno přes 80 článků. 

Odpovědna 

Odpovědna zůstává nejoblíbenější sekcí FyzWebu. V současné době zde naleznete 
přes 1350 zodpovězených dotazů z různých oblastí fyziky a příbuzných věd, jen od 
posledního Veletrhu nápadů tedy přibylo přes 190 odpovědí. 

Pokusy a materiály 

Sekce je nástupcem oblíbené sekce Dílna starého FyzWebu. Nově zde naleznete na-
příklad: 

• Rozsáhlý výukový materiál Miroslava Jílka „O silách nejen na Rapa Nui“ 

• Studijní materiály ke kmitání, vlnění, plazmatu od Zuzany Horové „Hvizdy“ 

• 47 do češtiny přeložený „Fyzikálních apletů profesora Fu-Kwun Hwanga“ 

• reedici souboru návodů Bizarní krámy od Jitky Houfkové 

• Výukový materiál Miroslava Jílka „Srážky a rotace“ 

Odkazy 
Úplného přepracování se také dočkala sekce Odkazy. Nově funguje jako databáze 
a odkazuje na všelijaké zajímavé fyzikální materiály použitelné ve výuce fyziky. 
V současné době obsahuje přes 370 položek. Aby se v databázi dalo smysluplně hle-
dat, je k dispozici možnost volby mnoha kategorií a kritérií, dle nichž lze vyhledávat. 
Každá položka také samozřejmě obsahuje stručný popis.  

Plány do budoucnosti 

Přestože je FyzWeb stálicí českého internetu již přes 9 let, stále se vyvíjí. Budete-li 
jej sledovat i v příštím školním roce, pravděpodobně zde naleznete další zajímavé 
články, materiály a snad se nám podaří dokončit i další rozsáhlou databázi – databázi 
exkurzí a vycházek s fyzikální tématikou. První vlaštovkou a jakousi ochutnávkou 
Vám může být příspěvek Kataríny Suché „Fyzikální procházky Prahou“ přednesený 
na tomto Veletrhu nápadů. 
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Fyzikální procházky Prahou 

KATARÍNA SUCHÁ 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

V příspěvku jsou obsaženy náměty pro fyzikální procházky Prahou, jimiž lze zpestřit 
návštěvu hlavního města. Procházka je určená všem, který mají zájem dozvědět se víc 
o známých i méně známých památkách připomínajících historii fyziky či o osobnos-
tech fyziky, které v Praze působili.  

Fyzikální procházka Prahou – Starým Městem  

Praha je krásné město s bohatou historií. Působilo zde mnoho známých fyziků jako 
Tycho Brahe, Johannes Kepler či Albert Einstein a nachází se tu i mnoho historic-
kých míst spojených s fyzikou či astronomií. Ty určitě stojí za to poznat. Formou fy-
zikální procházky bych Vám ráda několik těchto míst představila.  
 

 
Obr. 1: Mapka fyzikální procházky Starým Městem (mapa převzata z [1]) 

V průběhu hodiny projdeme několik zajímavých míst Starého Města. Naši cestu za-
čneme na Staroměstském náměstí. (Na Staroměstské náměstí se dostanete ze stanice 

1

2 
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metra linky A Staroměstská, východem na ulici Kaprovu, která Vás dovede až na Sta-
roměstské náměstí – na mapce trasa 1). Zastavíme se u Pražského orloje, podíváme se 
na Pražský poledník a pamětní desku věnovanou Albertu Einsteinovi, navštívíme 
hrob Tycha Braha. Pak se Pařížskou ulicí vydáme k Židovské radnici. Cestou od ní 
směrem ke Klementinu se zastavíme v Městské knihovně, kde najdeme „nekonečný 
sloup“. Chvilku se zdržíme v Klementinu a naši procházku zakončíme při pamětní 
desce Johanna Keplera. (Zpátky na metro od pamětní desky Johanna Keplera se do-
stanete Křížovnickou ulicí – na mapce trasa 2). 
 

Staroměstský orloj  

Pražský orloj (obr. 2) patří mezi 
nejznámější orloje světa. Najdeme ho 
na věži Staroměstské radnice. Ještě 
donedávna se o orloji šířila legenda, 
že ho postavil zámečník mistr Hanuš 
na konci 15. století. A aby už tuto 
svoji práci nemohl nikde jinde zopa-
kovat, byl po dokončení orloje osle-
pen. Mistr Hanuš se pak „odvděčil“ 
tím, že orloj zastavil.  
Ve skutečnosti Pražský orloj vznikl 
roku 1410 a zkonstruoval ho hodinář 
Mikuláš z Kadaně na základě výpočtů 
matematika a astronoma Jana Šindela 
[2]. 
Orloj má tři části. Nejatraktivnější je 
pohyblivé procesí dvanácti apoštolů. 
Další a zároveň nejcennější část tvoří 
astronomický ciferník (obr. 3). Pod 
ním se nachází třetí část orloje –  
 kalendářové kolo.                                                 Obr. 2: Staroměstský orloj 
 
Astronomická část orloje 
Tato část orloje je z pohledu fyziky nejzajímavější. Ukazuje čtyři druhy času: středo-
evropský, staročeský, babylonský, hvězdný a zobrazuje polohu Slunce a Měsíce na 
obloze.  
Středoevropský čas určuje ručička se zlatou rukou – na obr. 3 pod číslem (1), na ci-
ferníku s římskými číslicemi (2).  
Staročeský čas, u kterého nový den začíná západem Slunce, můžeme odečítat pomocí 
zlaté ruky (1) a vnějšího pohyblivého ciferníku se zlatými gotickými čísly (3).  
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Babylonský čas, který trvá od východu do západu Slunce, můžeme zjistit pomocí po-
zice slunce (4) a černých arabských číslic (5) nad zakřivenými zlatými čárami. Praž-
ský orloj je jediný na světě, který tento babylonský čas umí měřit [3].  
Hvězdný čas ukazuje ručička s hvězdou (6) pomocí ciferníku s římskými číslicemi 
(2). Hvězdný den je doba, za kterou ze Země otočí kolem své osy vzhledem ke vzdá-
leným hvězdám. Od běžně používaného slunečního dnu, který trvá 24 hodin, je 
hvězdný den asi o 4 minuty kratší. 
Uprostřed orloje je znázorněná Země (7), kolem které se zdánlivě otáčí Slunce a Mě-
síc. Zlaté sluníčko (4) na ručičce se zlatou rukou (1) představuje Slunce. Přes den se 
sluníčko nachází v horní modré části orloje, přes noc ve tmavém spodním kruhu. Bě-
hem svítání a soumraku je slunce v oranžové části. Sluníčko se v průběhu roku pohy-
buje podél ručičky. V zimě se přiblíží ke středu orloje, v létě je od středu nejdál. 
Měsíc je znázorněn pomocí koule (8), která je z poloviny černá a z poloviny stříbrná. 
Tato dvojbarevnost umožňuje ukázat fázi měsíce. Měsíc i slunce se pohybují po ob-
vodu mezikruží (9) se znameními zvěrokruhu. Mezikruží představuje ekliptiku. 
 

 
Obr. 3: Astronomická část Staroměstského orloje 

 

Pražský poledník  

Na zemi v dlažbě Staroměstského náměstí nedaleko orloje se nachází pražský poled-
ník (obr. 4). Význam poledníku je napsán česky i latinsky na mosazné desce: „Meri-
dianus quo olim tempus pragense dirigebatur“ tj. „Poledník, podle něhož byl 
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v minulosti řízen pražský čas“. Pomocí stínu, který na něj vrhal mariánsky sloup, se 
v minulosti určovalo pravé poledne. Sloup byl roku 1918 stržen. Pražský poledník je 
14° 25´ 17" východně od nultého (Greenwichského) poledníku. 
 

   
           Obr. 4: Pražský poledník                 Obr. 5: Pamětní deska Alberta Einsteina 

 

Dům U jednorožce  

Na stěně domu U jednorožce na Staroměstském náměstí je umístněná pamětní deska 
(obr. 5), která připomíná pobyt Alberta Einsteina, jednoho z nejvýznamnějších fyziků 
20. století. V tomto domě, v salonu Berty Fantové, hrával Albert Einstein na housle 
a setkával se ze svými přáteli Maxem Brodem či Francem Kafkou. 
 

Hrob Tycha Braha  

Tycho Brahe byl dánský astronom, astrolog a alchymista. V roce 1599 ho Rudolf II. 
pozval do Prahy, aby zde působil jako dvorní astrolog. Na základě záznamů jeho 
podrobných astronomických pozorování zformuloval později Johannes Kepler záko-
ny nebeské mechaniky, dnes známé jako Keplerovy zákony. Tycho Brahe působil 
v Praze jenom dva roky. Podle legendy zemřel v roce 1601 na následky prasknutí 
močového měchýře, protože si během hostiny s císařem nemohl odskočit na toaletu. 
O skutečné příčině se ovšem dodnes diskutuje – existují dohady, že zemřel kvůli led-
vinové chorobě nebo na následky otravy rtutí, která se tehdy používala při různých 
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alchymistických experimentech. Jeho ostatky jsou pochovány v kostele Matky Boží 
před Týnem u prvního mezilodního pilíře vpravo (obr. 6). Kostel je spojen s domy 
stojícími před ním. Do kostela se vchází se Staroměstského náměstí, vchod najdete 
v bráně (v průchodu) domu, který má na průčelí fresku Nanebevzetí Panny Marie. 

   
Obr. 6: Hrob Tycha Braha (převzato z [4])        Obr. 7: Židovská radnice  

Židovské hodiny  

Naproti Staronové synagoze na věži Židovské radnice (obr. 7) se nacházejí údajně 
nejstarší hebrejské hodiny na veřejném místě [5].  
Hodiny jsou umístněny na štítu věže a místo číslic mají hebrejská písmena. Jsou zr-
cadlově převrácené – tam, 
kde je na běžných hodinách 
číslice 3, je na těchto hodi-
nách 9 a ručičky se pohybu-
jí proti směru hodinových 
ručiček tj. do-leva. Naše 
velká ručička je u těchto 
hodin malá a malá ručička 
velká. Nad hebrejskými 
hodinami můžeme najít taky 
hodiny s ciferníkem s řím-
skými číslicemi, které fungují jako kterékoli běžné hodiny. Na obr. 8 jsou fotografie 
obou hodin z věže Židovské radnice ukazující stejný čas 11.35. 
 

Obr. 8: Hodiny z věže Židovské radnice 
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Nekonečný sloup – Idiom  

Ve vestibulu Městské knihovny se nachází sloup vytvořený asi z 8000 knih obr. 9. 
Pokud se do něj podíváte (obr. 10), bude se Vám zdát, že se koukáte do jámy bez dna, 
nebo do komína, který nemá konec. Pocit nekonečna vytvářejí zrcadla umístněná na 
dně a na stropě sloupu. Autorem tohoto díla, které se nazývá Idiom, je slovenský 
umělec Matej Krén. 

  
 

Klementinum  

Roku 1556 začínají na místě dominikánského kláštera budovat jezuité kolej Klemen-
tinum. V tomto komplexu se nacházely řady církevních a školních budov, mezi nimi 
i známý knihovní sál. Dnes je Klementinum sídlem Národní knihovny České republi-
ky, která obsahuje víc než 6 milionů svazků [8].  
Dominantou Klementina je astronomická věž (obr. 11) vybudovaná v roce 1722. 
Do věže byly postupně instalovány různé astronomické přístroje. Dodnes se zachova-
ly pouze dva zední kvadranty umístněné v Meridiánové síni ve druhém patře věže. 
V této místnosti se také nachází štěrbinové sluneční hodiny – struna natažená na pod-
laze, na kterou dopadal obraz Slunce přes malý otvor v jižní stěně. Když struna roz-
půlila obraz Slunce, nastalo poledne, které pak bylo oznámeno máváním praporu 
z věže. 

 

Obr. 9: Idiom (převzato z [6]) Obr. 10: Idiom-pohled dovnitř 
(převzato z [7]) 
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Od roku 1775 zde byla prováděna pravidelná klimatologická měření (teplota, atmo-
sférický tlak, dešťové srážky atd.). Významnou roli tady sehrál Josef Stepling, který 
tato pozorování prováděl a to i s vlastnoručně zhotovenými přístroji. Klimatologická 
měření jsou prováděna dodnes, přístroje jsou umístněny v prvním patře budovy 
na severní straně nádvoří oproti astronomické věži (obr. 12). 
Na stěnách Klementina je 
umístěno čtrnáct slunečních 
hodin (třináct nástěnných 
a jedny štěrbinové hodiny 
v Meridiánové síní). Čtvero 
slunečních hodin lze spatřit 
z Hospodářského dvora, dvoje 
ze Studentského nádvoří 
(obr. 13) a šest z Révového 
nádvoří (toto nádvoří ale bo-
hužel není volně přístupné 
veřejnosti). Zbylé slunečné 
hodiny se nacházejí na 
Astronomické věži.                          Obr. 13: Sluneční hodiny, Studentské nádvoří 
 

Obr. 11: Astronomická věž Obr. 12: Klimatologická měření 
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Pamětní deska Johanna Keplera  

Johannes Kepler byl německý matematik a astronom. Roku 1600 přišel do Prahy 
a stal se asistentem Tycha Braha. Po smrti Tycha Braha, na základě jeho poznámek 
z astronomických pozorování, vydal Kepler roku 1609 dílo Astronomia nova obsahu-
jící první dva Keplerovy zákony. Pamětní deska na domě U Francouzské Koruny při-
pomíná, že zde v letech 1607–1612 Johannes Kepler žil a v té době objevil první dva 
zákony o pohybu planet kolem Slunce.  
 
Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [9].  
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Internetový laboratorní park 

FRANTIŠEK LUSTIG 
KVOV, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

Internetový laboratorní park přináší technologii sdílení laboratorních prostředků. 
Umožňuje internetový přístup nejenom k hotovým vzdáleným laboratorním úlohám, 
ale i volný přístup do technologie základu vlastní vzdálené úlohy. Uživatel si 
k tomuto základnímu technologickému zapojení a řízení experimentu vytvoří nad-
stavbu vlastní laboratorní úlohy. A poté ji využívá jako svou vlastní původní úlohu, 
jenom „laboratorní pomůcky“ jsou sdíleny po internetu. 

Úvod 

Klasické laboratoře jsou v přírodních vědách jednou z nejpřínosnějších forem výu-
ky. Cesta od klasické „hand made“ laboratoře k počítačem podporované laboratoři je 
již za námi a mnohé experimenty si nedovedeme si představit bez počítačového sní-
mání dat a řízení. Připomeneme zde např. systém ISES a jeho postupný rozvoj 
v internetové školní experimentální studio iSES [1], [2], [3], [4].  
Vzdálené laboratoře jsou poměrně nové laboratorní objekty. Nadšení je veliké, ale 
udržovat non stop provoz takové laboratoře je náročné ani ne tak na stroje, ale na lidi. 
Naše vzdálené laboratoře na MFF-UK Praha popsané např. v [11], či volně přístupné 
na http://www.ises.info jsou vystavěny na softwarové stavebnici ISES WEB Control 
[5]. Vzdálené laboratorní úlohy poskytují experimentální data, která si může uživatel 
stáhnout přes clipboard do svého počítače a dál je zpracovávat např. v EXCELu, aj., 
či např. ve virtuálních simulacích, viz níže. 
Na rozcestníku http://www.ises.info jsou nyní provozovány vzdálené úlohy: 
Řízení výšky vodní hladiny 
Meteorologická stanice na MFF-UK Praha 
Elektromagnetická indukce 
Volné a vynucené kmity na pružině 
Ohyb světla na štěrbině 
Přeměna solární energie 
Heisenbergův princip neurčitosti 
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Obr. 1: Ukázka z rozcestníku vzdálených laboratoří na MFF-UK Praha 

http://www.ises.info. 

Úlohy byly podrobně popsané česky v [6] a v [11] anglicky. Výše popsané experi-
menty jsou přístupné 24 hodin denně, již 6 let. Dosud se připojilo přes 15 000 uživa-
telů, je vedena statistika přístupů. Za poslední půlrok se zvýšil počet přístupů 
o 5 000 (!). Úlohy např. zpracovávali studenti ze Slovenska jako svá praktika, máme 
proveden i malý pedagogický experiment s velmi pozitivními ohlasy studentů, viz 
[9]. Kromě přístupových statistik máme rozpracovanou metodiku, která sleduje, jaké 
úkony uživatelé provádějí. Nejcennější přístupy jsou od uživatelů, kteří si 
z naměřených úloh stahují data, která mohou dále zpracovávat. Přístupy jsou 
i v sobotu, v neděli, o prázdninách, ve dne i v noci. Máme přístupy i z velmi exotic-
kých krajin (Mexiko, Čína, Japonsko, Ghana, Indie, Kanada, samozřejmě EU, nejvíce 
Slovensko a Polsko). 

Celkový počet přístupů na jednotlivé úlohy od 2004 do února 2008 

Řízení 

výšky 

vodní 

hladiny 

Meteorologic-

ká stanice na 

MFF-UK 

Praha 

Elektromagnet-

tická indukce 

Volné a 

vynucené 

kmity na 

pružině 

Přeměna 

solární 

energie 

Ohyb 

světla na 

štěrbině, 

Heisen-

berg 

Σ 

3573 2401 2748 1282 1515 862 12 381 

Tab. 1.: Počet zaznamenaných přístupů na jednotlivé vzdálené úlohy k únoru 2008 

Virtuální laboratoře s aplety, simulacemi a modely jsou prudce se rozvíjející tech-
nologií v přírodních vědách. Zřejmě snadná a „pouze“ programátorská práce přivedla 
na svět tisíce apletů, flash, aj. Známé jsou aplety z dílny Watera Fendta [8]. Prozatím 
asi nejdokonalejší aplety jsou volně na WWW stránkách Physics Education Techno-
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logy [7]. S universálním stavebnicovým modelovacím prostředím na bázi Java apletů 
přichází Easy Java Simulations (http://www.um.es/fem/Ejs/). Naše ukázka simulace 
nové generace [9], která umožňuje datové vstupy a vstupy, je na obr. 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Ukázka flash apletu „Kmity na pružině“ s datovým importem a exportem  

a interaktivními vstupy jako je tuhost pružiny, hmotnost závaží, tlumení, gravitace aj. 

Tato flash „Kmity na pružině“ simuluje volné i vynucené kmity na pružině včetně 
tlumení i gravitačního pole. Umožňuje flexibilní změnu všech parametrů, ale má 
i datový výstup a datový vstup (!), který umožňuje importovat data např. ze vzdálené-
ho experimentu (http://www.ises.info – laboratorní úloha Volné a vynucené kmity na 
pružině). Ve flashi je umožněno fitování reálného vzdáleného a virtuálního experi-
mentu, což je velkým přínosem pro fyzikální experimenty. Takovéto integrované po-
jetí laboratoří klasických, vzdálených a virtuálních a nová forma výuky – integrovaný 
e-learning – byly popsány v [9], [10].  

Internetový laboratorní park 

V době sdílených diskových kapacit, počítačů, gridů, počítačových farem aj. nás na-
padla myšlenka technologického parku nikoliv se stroji a zařízeními, ale 
s laboratorními úlohami a s internetovým přístupem! Při tvorbě vzdálených úloh jsme 
zjistili, že nad jednou úlohou může být vybudováno více úloh, úlohy mají společnou 
řídící WWW stránku. Dále jsme brouzdáním po internetu objevili, že se jsou naše 
úlohy v rozcestnících mnoha škol. Rovněž jsme si uvědomili, že naše texty úloh, úko-
ly aj. nemusí vyhovovat všem školám, úrovním škol, jazykovým mutacím aj. A tak 
nás napadla myšlenka dát k dispozici volný internetový přístup nejenom k celým ho-
tovým laboratorním úlohám (včetně textu, metodiky aj.), ale umožnit i volný přístup 
jen do samotného technologického základu vlastní vzdálené úlohy. A tak vznikl záro-
dek e-technologického parku se vzdálenými laboratorními úlohami. Jak si vůbec 
představit takový e-technologický park se vzdálenými laboratorními úlohami? To je 
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jako když vás postaví k laboratorním stolům, kde jsou kompletně sestavené nějaké 
laboratorní úlohy. A vy jste postaveni před úkol vytvořit pro tato hotová zapojení a 
řízení vlastní laboratorní úlohy (text, úkoly, metodiku aj.). Např. pro střední školu 
vznikne jednodušší varianta, pro vysokou školu budou úkoly náročnější.  
Konkrétní adresy pro samostatné řídící WWW stránky v našem e-technologickém 
parku: 
Water level kontrol:   http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz/en/mereni.html 
Meteorological station in Prague: http://kdt-16.karlov.mff.cuni.cz/en/mereni.html 
Electromagnetic induction:  http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz/ovladani_2_en.html 
Natural and driven oscillations: http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz/pruzina_en.html 
Difraction on microobjects: http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz/sterbina_en.html 
Solar energy conversion:  http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz/vacharakteristika_2_en.html 
Heisenberg uncertainty principle: http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz/heisenbergcontrol_en.html 
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Obr. 3: Ukázky ze čtyř vzdálených laboratorních úloh. Jedná se vždy jenom o jednu 
WWW stránku, kde je celý technologický základ (řízení nad sestavenou vzdálenou 
laboratorní úlohou). Nad touto stránkou si může uživatel vybudovat svoji vlastní 

laboratorní úlohu. Experiment (tuto nabízenou stránku) si volně „zapůjčí“ na 
internetu.  

Závěr 

Na internetu je volně přístupný kompletní hardware a software (WWW řízení) něko-
lika klasických laboratorních úloh. Přímou adresu má uživatel vypsanou výše, pří-
padně si ji snadno dohledá z rozcestníku http://www.ises.info s kompletními 
laboratorními úlohami. Tímto autor tohoto příspěvku, vlastník WWW stránek a spo-
luautor těchto vzdálených experimentů dává souhlas k libovolnému využívání zá-
kladního zapojení a WWW řízení. Nechťsi uživatel k tomuto základnímu zapojení a 
WWW řízení laboratorní úlohy vytvoří vlastní text, úkoly aj. A poté nechť ji využívá 
jako svou vlastní původní úlohu. Jenom „pomůcky“ bude mít „sdílené“, či „zapůjče-
né“, po internetu! 
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Tento příspěvek vznikl za podpory Rozvojového projektu MŠMT 2008. 
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Experimenty s textilem ve výuce fyziky 

LADISLAV DVOŘÁK, PETR NOVÁK 
katedra fyziky PdF MU, Brno 

Příspěvek popisuje experimenty s využitím různých vlastností textilií a jejich využití 
ve fyzice na ZŠ. Soubor experimentů vzniká ve spolupráci s TZÚ Brno a klade si za 
cíl podpořit v žácích větší zájem o vědeckou a výzkumnou činnost. 

Úvod 

V současné době se potýkáme s nedostatkem pracovníků zabývajících se vědou a vý-
zkumem. Vzhledem k odlivu vědeckých pracovníků do zahraničí nelze předpokládat, 
že v nejbližších letech se situace v ČR změní k lepšímu. Práce ve vědě a výzkumu je 
dlouhodobě perspektivní z hlediska zaměstnanosti a časem i zajímavého finančního 
ohodnocení. Proto je třeba, aby žáci osmých a devátých ročníků ZŠ, kteří se rozhodu-
jí o svém budoucím povolání, měli informace i o možnostech svého uplatnění v pří-
rodovědných a technických oborech.  
V rámci národního programu výzkumu NPV II – 41001 č. 2E08026 (jehož cílem je 
vypracovat a ověřit komplexní metodiku, podle které by mohly základní školy zavá-
dět do výuky vhodná témata motivující žáky ke studiu vědy a techniky) se snažíme 
vypracovat náměty experimentálních prací, na kterých si žáci ZŠ vyzkoušejí nanečis-
to práci vědeckých pracovníků. K námětům prací využíváme kontakty s Textilním 
zkušebním ústavem v Brně. V rámci spolupráce se snažíme zařadit do experimento-
vání v hodinách fyziky jednoduchý výzkum textilních materiálů. Dílčím cílem je také 
motivovat žáky k zájmu o textilní průmysl a s tím spojené jejich možné budoucí 
uplatnění na trhu práce. 

Návrhy experimentů s využitím textilních materiálů 

V rámci přírodovědných předmětů se žáci při výuce setkávají s různými vlastnostmi 
látek. Některé z nich lze přiblížit formou experimentálních prací s využitím textilních 
materiálů. 

Jemnost nitě 

Délková hmotnost (jemnost) nitě je definována jako poměr mezi hmotností a délkou 
u délkových textilií (textilie, jejíž jeden rozměr je řádově větší než zbývající dva 
rozměry [1]), tj. popisuje jakou hmotnost má jednotková délka vlákna [4]. Přestože 
hlavní jednotkou je kg·m-1, v textilním průmyslu se používá spíše jednotka tex, což 
odpovídá jednotce g·km-1.  
Úkol: Zjistěte délku a hmotnost předložených vzorků vláken a na základě naměře-
ných údajů vypočítejte jejich délkovou hmotnost. Seřaďte vlákna podle jemnosti. 
Pomůcky: několik druhů vláken, pravítko, váhy 
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Využití v praxi: nitě pro výrobu např. oděvů 

Pevnost nití 

Pevnost nití se definuje jako relativní síla, tj. síla, která je potřebná k přetrhnutí 
nitě [3]. Používá se jednotka N·tex-1.  
Úkol: Po určení délkové hmotnosti jednotlivých nití, nitě upevněte do stojanu a po-
stupně na ně zavěšujte závaží dokud nedojde k jejich přetržení. Určete sílu potřebnou 
k přetržení a vypočítejte pevnost nití. 
Pomůcky: několik druhů nití, závaží, stojan 
Využití v praxi: nitě pro výrobu např. oděvů, lan 

Pružnost nití 

Pružnost vláken je definována jako schopnost vlákna vracet se po deformaci do pů-
vodního rozměru a tvaru [4]. Místo vláken použijeme ve školních podmínkách nitě. 
Úkol: Určete délku jednotlivých vzorků nití. Poté na jednotlivé nitě zavěšte závaží 
o stejné hmotnosti a během tohoto zatížení opět změřte délku nití. Změnu délky nitě 
při zatížení vyjádřete v procentech.  
Pomůcky: několik druhů nití, závaží, stojan, pravítko. 
Využití v praxi: vlákna pro výrobu např. oděvů, lan  

Prodloužení nití 

Prodloužení vláken se určuje jako poměr délky po zatížení a délky před zatížením. Je 
důležité např. při použití při výrobě statických nebo dynamických horolezeckých lan. 
Prodloužení lan se testuje se zatížením 80 kg a nesmí překročit 10 %–12 % u static-
kých lan a 40 % u lan dynamických [5]. 
Úkol: Určete prodloužení nití při zatížení 100 g, 500 g a 1 000 g. Postupujte tak, že 
změříte délku před jejich zatížení a po něm a následně pak vypočítáte, o kolik procent 
původní délky zůstaly vzorky prodlouženy. Která z testovaných nití by se nejlépe 
hodila pro výrobu horolezeckého lana? 
Pomůcky: několik druhů nití, závaží, stojan, pravítko 
Využití v praxi: horolezecká lana 

Plošná hmotnost vláken 

Plošná hmotnost (jemnost) vláken je definována jako poměr mezi hmotností a obsa-
hem plochy u plošných textilií (textilie, jejíž tloušťka je řádově menší než délka a šíř-
ka [1]), tj. popisuje jakou hmotnost má jednotkový obsah textilie [4].  
Úkol: Určete plošnou hmotnost jednotlivých vzorků textilií a to tak, že nejdříve určíte 
obsah a hmotnost jednotlivých vzorků a potom tuto plošnou hmotnost vypočítáte. 
Pomůcky: několik druhů tkanin, pravítko, váhy (digitální, analytické) 
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Využití v praxi: vlákna pro výrobu oděvů, plachet 

Elektrostatika a textil 

Úkol: Porovnej jednotlivé druhy textilií vzhledem k jejich schopnosti se zelektrizo-
vat. 
Pomůcky: vzorky textilií, oděvy žáků, nedurová tyč, elektroskop 
Využití v praxi: lidé, kteří opravují elektronické přístroje, např. PC, nesmí mít na so-
bě látky, které se snadno zelektrizují 

Elektrická vodivost textilních materiálů v závislosti na jejich vlhkosti 

Úkol: Porovnej vodivost nití suchých, namočených ve vodě a namočených v roztoku 
soli. Nitě postupně zapojujte do elektrického obvodu, ve kterém budete měřit velikost 
procházejícího elektrického proudu. 
Pomůcky: vzorky nití, voda, sůl, vodiče, ampérmetr, spínač, zdroj elektrického napětí 
Využití v praxi: bezpečnost práce v suchém a vlhkém prostředí 

Odolnost proti pronikání vody 

Úkol: Porovnej odolnost proti pronikání vody různých textilních materiálů. Postupuj 
tak, že uzavřenou PET láhev ustřihneš a naplníš 1 l vody, na otevřený konec připev-
níš textil gumičkou a po obrácení měřte odměrným válcem objem propuštěné vody 
v závislosti na čas. Sestroj graf. 
Pomůcky: vzorky textilií, 2 l PET láhev, voda, odměrný válec, gumička, nůžky 
Využití v praxi: stany, spací pytle, deštníky, bundy, boty, nepromokavé oblečení, im-
pregnace 

Nasákavost textilních materiálů 

Úkol: Zavěste vzorek textilu do nádoby s vodou a po určité době změřte změnu výšky 
hladiny. Postup opakujte pro různé druhy textilií porovnejte jejich nasákavost. 
Pomůcky: vzorky textilií, nádoba, voda, pravítko, stopky  
Využití v praxi: záchrana tonoucího, utírání nádobí 

Tepelná izolace textilních materiálů 

Úkol: Dvě PET lahve naplněné stejným množstvím vody o shodné teplotě (např. 
60 ºC) jednotlivě zabalte do různých vzorků textilií. Po určité době změřte teplotu 
v obou lahvích. 
Pomůcky: vzorky textilií, PET lahve, teplá voda, teploměry 
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Využití v praxi: uchovávání potravin, uchovávání teploty jídla a tekutin, ochrana před 
chladem – oblečení, spací pytle, tepelná izolace – koberce 

Návrh pracovního listu 

Pracovní list se skládá ze dvou částí (viz obr. 1). 

  

Obr. 1: Laboratorní protokol – Jemnost. 

V úvodní části jsou žáci nuceni doplnit některé informace, které budou následně po-
třebovat při měření, do předpřipraveného textu. Tuto část je možné doplnit 
v elektronické podobě. Je na učiteli zda zadá žákům doplnění textu jako domácí pří-
pravu nebo jestli danou problematiku probere přímo v hodině.  
Druhá část je pracovní protokol určený k záznamu a vyhodnocení měřených vlastnos-
tí daného textilního materiálu. 

 

Poděkování 

Tento příspěvek je zpracován v rámci Národního programu výzkumu NPV II – 41001 
č. 2E08026. 
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Závěr 

V tomto článku bylo představeno několik námětů na experimentování s textilními 
materiály ve výuce fyziky na ZŠ. Využití těchto experimentů ve výuce je nyní jen na 
zájmu a potřebách vyučujících zda-li se rozhodnou uvedené experimenty zařadit do 
výuky. Doufáme, že uvedené experimenty budou pro žáky dostatečně motivující a 
povedou ke zvýšení zájmu o vědu a výzkum, a to nejen v textilních odvětvích. 
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Experimentujeme s meračom spotreby energie 

JÁN DEGRO 
Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach  

V príspevku je popísaný súbor námetov na jednoduché experimenty s meračom spot-
reby energie napr. Koľko energie spotrebujeme, Koľko platíme za elektrickú energiu, 
„Najhladnejší“ spotrebič, Šetríme alebo plýtvame? Režim stand by, Energetická ná-
ročnosť domácnosti a pod. Úlohy sú vhodné pre žiakov strených a druhého stupňa 
základných škôl.  

Úvod 

V každej domácnosti sa nachádza mnoho elektrických spotrebičov. Tieto nám nielen 
spríjemňujú chvíle oddychu, ale sú aj významnými pomocníkmi. Avšak na to, aby 
mohli prístroje spríjemňovať život a pomáhať, musia odoberať zo siete elektrickú 
energiu (elektrinu), za ktorú musíme zaplatiť jej výrobcovi, teda elektrárňam.  
Veľká spotreba energie má na nás dvojaký dopad. Za prvé, ak spotrebujeme veľa ele-
ktrickej energie, budeme platiť veľké poplatky za elektrinu a tým nám ostane menej 
peňazí na ostatné životné náklady a teda klesne nám životná úroveň. Za druhé, ak 
spotrebujeme veľa elektrickej energie, „spotrebujeme“ veľa surovín, z ktorých sa ele-
ktrická energia získava (u neobnoviteľných zdrojov energie) a taktiež elektrárne vy-
produkujú viac látok znečisťujúcich životné prostredie. 
Ak chceme, v zmysle vyššie uvedeného, ukázať súvislosť medzi fyzikou a každoden-
ným životom v tematickom celku Elektrina, môžeme so žiakmi diskutovať nasledovné 
témy resp. otázky napr.: Viete, ktorý spotrebič u vás doma spotrebuje najviac energie 
za mesiac? Viete, koľko energie spotrebujú jednotlivé domáce spotrebiče počas jed-
ného použitia? Viete, akú spotrebu energie majú spotrebiče, ktoré používate vo svojej 
detskej izbe? Viete, koľko elektrickej energie spotrebuje vaša rodina za mesiac, rok? 
Viete, koľko zaplatila vaša rodina za elektrinu v predošlom roku? Viete, koľko platíte 
mesačný preddavok za elektrinu? Čo si myslíte: šetríte doma elektrickú energiu? Vie-
te, kde sa nachádza vo vašom dome, resp. byte merač spotreby elektrickej energie? 
Odčítavali ste už niekedy spotrebu elektrickej energie? V akých jednotkách to bolo? 
Poznáte jednotkovú cenu za elektrickú energiu? Ako by ste zistili cenu elektrickej 
energie a domácu spotrebu?  
Realizácia uvedených námetov na diskusiu bude oveľa motivujúcejšia ak ju doplníme 
o environmentálne experimenty, ktoré umožnia samostatnú aktívnu prácu žiakov. 
Medzi takéto experimenty možno zaradiť experimenty s meračmi spotreby energie.  
Cieľom tohto príspevku je predstaviť brožúrku s názvom Školské experimenty 
s meračmi spotreby energie [1], ktorá obsahuje námety na aktívnu prácu žiaka.  
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Meranie spotreby energie 

Spotrebu energie v bytových jednotkách meria-
me prístrojom, ktorý sa volá elektromer. Jeden 
z druhov elektromerov, ktoré sa dnes nachádzajú 
v bytovkách a domoch, je na obr.1. Elektromer 
zaznamenáva spotrebu elektrického prúdu, 
a teda aj elektrickú prácu v kilowatthodinách 
(kW·h). Stručne, ale nesprávne hovoríme 
o spotrebe elektrického prúdu v „kilovathodi-
nách“ a elektromer nazývame „elektrické hodi-
ny. Spotreba elektrického prúdu (správne 
elektrickej práce, energie) za mesiac resp. rok sa 
vypočíta tak, že sa od hodnoty údaja elektrome-
ru v určitom mesiaci odčíta údaj elektromeru z predošlého mesiaca resp. roka. 
Základnou súčasťou elektromeru je malý „elektromotorček“, ktorého rýchlosť otáča-
nia sa mení v závislosti na veľkosti prechádzajúceho prúdu. Čím väčší prúd prechá-
dza elektromerom, tým rýchlejšie sa stáča elektromotorček a teda aj kotúč pod 
číselníkom elektromera (žiaci sa môžu o tom presvedčiť doma zapínaním rôznych 
spotrebičov). Počet otáčok zaznamenáva počítadlo elektromeru. Počítadlo je zostro-
jené z úzkych valčekov s vyznačenými číslami, ktoré v štyroch čiernych poliach udá-
vajú jednotky, desiatky, stovky a tisícky spotrebovaných kilowatthodín a v jednom, 
niekedy dvoch červených poliach vpravo desatiny a stotiny kilowatthodiny. Posledný 
dielik je rozdelený na menšie dieliky, tie predstavujú spotrebu tisíciny kilowatthodiny 
alebo jednej watthodiny (pri dvoch červených poliach).  
Pre meranie spotreby elektrickej energie v experimentoch, ktoré navrhujeme, by bolo 
použitie bytového elektromera trochu nepraktické (napr. nikto nesmie používať spot-
rebiče počas vašich experimentov, elektromer je na chodbe, v domoch je vonku 
v rozvodnej skrini). Preto navrhuje pre experimenty použiť prístroje Energy Check 
3000 (obr.2) a Energy Logger 3500 (obr. 3) (resp. iné dostupné). Vyhnite sa veľmi 
lacným prístrojom, sú poruchové a okrem toho nemerajú režim standby, často merajú 
až od 5 až 6 W. 
Merací prístroj Energy Check 3000 (EC 3000) 
je určený pre meranie príkonu a spotreby elek-
trických spotrebičov [2]. Prístroj vypočíta aj 
cenu spotrebovanej energie, ak mu zadáte plat-
nú tarifu. Zadať možno dve tarify I a II (tarifa – 
cena za jednu kilowatthodinu napr. 0,25 Eu-
ro/kW·h). Všetky merané údaje sa zobrazujú na 
displeji. Merací rozsah EC 3000 je od 1,5 W do 
max. 3000 W. EC 3000 je napájaný striedavým 
napätím 230 V a pracuje bez batérii. Ukladanie 
údajov ja realizuje pomocou pamäte EPROM, 
preto údaje ostanú i pri výpadku napájania za-

Obr. 1: Elektromer 

Obr. 2: Energy Check 3000 
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chované. Manipulácia s prístrojom je jednoduchá, pomocou troch tlačidiel. Presnosť: 
±1 % ±1 W (max ±2 % a ±2 W pre meranie do 2500 W; ±4 % pre meranie nad 
2500 W). Maximálny prúd 13 A, maximálny príkon 3000 W. 
Merací prístroj Energy Logger 3500 (EL 3500) 
zobrazuje na prehľadnom displeji všetky do-
stupné údaje pre daný spotrebič: napätie (V), 
prúd (A), frekvenciu siete (Hz), typ spotrebiča 
(odporová resp. kapacitná záťaž), činný výkon 
(W), zdanlivý výkon (V·A), činiteľ výkonu (cos 
PHI), celkovú spotreby energie (kW·h), náklady 
(cena podľa zadanej tarify I alebo II – cost), 
dobu záznamu (REC-time), prevádzková doba 
(On-time), rozpočet nákladov na mesiac a na 
rok, zobrazenie času a dátumu a zobrazenie 
veľkosti pamäte [3].  
Merací prístroj má jednu internú pamäť pre uloženie dát s kapacitou až do 6 mesia-
cov. Na displeji sa zobrazuje údaj o voľnom mieste v %. Ak klesne táto hodnota na 
2 % začne zobrazenie MEM blikať. Vtedy je treba data vymazať, alebo preniesť na 
SD kartu (prístroj má bočný port pre CD kartu). Kapacita pamäti SD karty má byť 
najmenej 512 MB, max. 2 GB, doporučuje sa 1 GB.  
Pred prvým uvedením prístroja do prevádzky je potrebné vložiť do meracieho prístro-
ja udržiavaciu batériu (je priložená pri zakúpení). Prístroj sa ovláda jednoducho, intu-
itívne pomocou štyroch tlačidiel.  
K prístroju EL3500 sa dodáva aj software na CD. Program sa na-
zýva EnergyLogger Viewer, pomocou ktorého môžno nielen pre-
zerať namerané údaje na SD karte, ale aj zobraziť časové závislosti 
merania spotreby pre jednotlivé spotrebiče a pod. Možno pohodlne 
meniť mierku grafov. Merané údaje a zobrazené grafy možno ulo-
žiť na disk počítača. Grafy možno v prípade potreby aj vytlačiť. Grafy zobrazené na 
monitore počítača resp. vytlačené možno použiť pri aktivite čítanie z grafov. Inštalá-
cia programu je jednoduchá. Spustením príkazy setup.exe sa program nainštaluje 
a tiež vytvorí ikonu na ploche pomocou ktorej sa spúšťa program. Program možno 
spustiť aj z príslušného adresára príkazom EnergyLoggerViewer.exe.  

Charakteristika brožúrky 

Brožúrka obsahuje návody a námety na environmentálne experimenty s meračmi 
spotreby energie pre rozvoj aktívnej a samostatnej práce žiaka. Keďže obsah brožúr-
ky presahuje rámec tejto publikácie, budeme brožúru iba stručne charakterizovať. 
Jednotlivé návody (celú brožúru) možno nájsť na adrese [4]: 
 http://physedu.science.upjs.sk/degro/pokus/pokusy.html 

Obr.3: Energy Logger 3500. 

Energy Log.lnk
Obr. 4 
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Jednotlivé kapitoly brožúry sú na webe uvedené ako samostatné súbory sú vo formáte 
pdf (na požiadanie zašleme aj doc formát). Záujemca si tak môže stiahnuť buď len 
vybrané úlohy o ktoré má záujem, alebo vytlačí si všetko a zviaže do brožúry. 
Úlohy možno rozdeliť do troch hlavných skupín: 

• Prvú skupinu tvoria úlohy, ktoré sa zaoberajú tým, koľko elektrickej energie spot-
rebujeme v domácnosti resp. koľko spotrebujú jednotlivé spotrebiče počas pre-
vádzky alebo v režime standby. 

• Druhú skupinu tvoria úlohy, ktoré sa zaoberajú tým, koľko zaplatíme za elektrickú 
energiu, teda nákladmi. Patria sem aj námety na prácu s faktúrou za elektrinu. 

• Do tretej skupiny patria úlohy, ktoré sa zaoberajú energetickou účinnosťou do-
mácnosti. Žiaci majú na základe vlastných meraní navrhnúť úsporné opatrenia. 
Žiaci v tejto časti musia, na základe vlastných meraní, zhodnotiť situáciu u nich 
doma a zaujať stanovisko, či šetria elektrickou energiou alebo nie.  

Štruktúra každého pracovného listu je nasledovná: Motivácia, Teória, Pomôcky, 
Realizácia experimentu, Analýza výsledkov. 
Motivácia ukazuje na súvislosť témy s bežným životom žiaka. Teória obsahuje iba 
nevyhnutné poznatky pre daný experiment. Počas aktivít nazvaných Realizácia expe-
rimentu a Analýza výsledkov žiak robí odhad, realizuje merania, porovnáva namera-
né hodnoty so svojím odhadom, analyzuje namerané údaje, hodnotí situáciu, navrhuje 
riešenia, diskutuje s okolím, prezentuje svoj názor. Tieto aktivity vedú k rozvoju kľú-
čových kompetencií žiaka potrebných pre jeho budúci život. 
Ukážka analýzy výsledkov 1: 

• Porovnajte váš odhad príkonu s experimentálnou hodnotou pre každý spotrebič. 

• Na prázdne miesto napíšte spotrebiče s najväčšou a najmenšou spotrebou elektri-
ny:  Najviac elektriny spotrebuje 

 Najmenej elektriny spotrebuje 

• Analyzujte situáciu v spotrebe elektrickej energie u vás doma a navrhnite úsporné 
opatrenia.  

• Diskutujte situáciu nielen s učiteľom v škole, ale aj s členmi vašej rodiny. 
Ukážka analýzy výsledkov 2: 

• Analyzujte namerané a vypočítané hodnoty z hľadiska spotreby energie a ceny. 
Na základe analýzy vyslovte svoj názor na energetickú náročnosť vašej domác-
nosti.  

• Na základe analýzy aktuálnych katalógov domácich spotrebičov (vypýtajte si ich 
v obchodoch) a vašich meraní, zhodnoťte vaše domáce spotrebiče z hľadiska 
úspornosti. Navrhnite harmonogram výmeny starých spotrebičov za nové úspor-
né.  

• Výsledky analýzy meraní a harmonogram výmeny spotrebičov diskutujte 
v skupinách, s učiteľom a rodičmi 
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Experimentálne výsledky 

Na tomto mieste uvedieme iba vybrané experimentálne výsledky. Ostatné možno ná-
jsť na URL adrese [4]. 

Spotrebič Príkon (W) 
standby 

Spotreba energie 
(kWh/rok) 

Výška nákladov 
(SK/rok) 

Televízor Orava 7 61 256 
Veža Panasonic 
 

s hodinami 12 
bez hodín 0,4 

105 
3,5 

441 
15 

Scanner Cannon 1,25 11 46 
Tlačiareň HP  
atramentová 

4 35 147 

PC + 14 palcový 
CRT Monitor 

15 131 550 

   1445,- SK 

Tab. 1: Skrytý „požierač“ energie: Pohotovostný režim – standby 

 
 Stanbdy (W) Zapnutý (W) Úsporný režim (W)
PC zostava  8,7  120  60  

Notebook HP 2,4 25 2,4 
Notebook HP, ex-
terný LCD monitor 4,7 57 5,5 

Tab. 2: Príkon: PC zostava s CRT monitorom vs. Notebook 
    

Spotreba energie 1,561 kW·h 

Náklady – Cena 6,5 SK 
Doba pečenia 1,28 hod 

Tab. 4: Pečenie dvoch koláčov 
 

Dobré je mať na pamäti: 1 W stanby → 8,76 kW·h/rok → 37 SK 
                                         10 W stanby → 87,6 kW·h/rok → 370 SK 
 

Spotreba energie 0,536 kW·h 

Náklady – Cena 2,3 SK 
Doba prania 1,28 hod 

Tab. 3: Jedno pranie 
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Na obrázkoch č. 5, 6, 7 sú zobrazené grafy závislosti príkonu od času, namerané po-
čas prevádzky práčky (obr. 5), elektrického sporáku (obr. 6), chladničky 
a mikrovlnky (obr. 7). Grafy boli vytvorené v programe EnergyLogger Viewer. 

  
 

Záver 

Realizáciou uvedených experimentov 
ukážeme nielen na priamu spojitosť fyziky 
s praktickým životom, ale tiež posilníme 
environmentálne myslenie žiakov. 
Grafické závislosti príkonu od času, 
z prístroja ECL3500, prispejú k rozvoju 
medzi predmetových vzťahov matematika 
a fyzika a to pri aktivitách čítanie grafov.  
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Príspevok bol spracovaný v rámci projektu KEGA. 

Obr. 5: Závislosť príkonu od času 
počas prania 

Obr. 6: Závislosť príkonu od času 
počas pečenia koláča 

Obr. 7: Závislosť príkonu od času 
pre chladničku a mikrovlnku
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Videoanalýza v spektroskopii 

JOZEF HANČ, JÁN DEGRO, ĽUDMILA ONDEROVÁ 
Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach 

Príspevok predstavuje netradičné využitie videoanalýzy, konkrétne s použitím voľne 
šíriteľného programu Tracker v oblasti spektroskopie, ktorej aplikácie nájdeme 
v astronómii a astrofyzike, kvantovej fyzike, chémii, či environmentálnej fyzike. 
Program Tracker obsahuje nástroje pre analýzu digitálneho záznamu spektra vo vidi-
teľnej oblasti zachyteného na fotografii, Java applete alebo v reálnom experimente. 
Študent tak môže interaktívne a veľmi názorne skúmať termálne, emisné a absorpčné 
spektrá a krivky spektrálnej intenzity umelých (napr. lasery, žiarovky, žiarivky), ale-
bo prirodzených svetelných zdrojov (napr. hviezdy, plyny), ale aj rôznych filtrov 
(napr. slnečné okuliare), čo má za následok zdokonalenie jeho predstavy a pochope-
nia, posilnenie významu spektroskopie a väzby medzi grafickou, tabuľkovou repre-
zentáciou a vizuálnym vnímaním spektier. 

Úvod 

Jedným z dôležitých a všeobecne uznávaných princípov, ku ktorým dospela didaktika 
fyziky (McDermottová [1], Redish [2]) za posledných 20 rokov, je, že väzby medzi 
pojmami, princípmi, ich formálnymi reprezentáciami a reálnym svetom sú zvyčajne 
po tradičnej výučbe veľmi slabé. 
Mnohí učitelia si myslia, že neustálym upozorňovaním a uvádzaním súvislostí prebe-
raného učiva s reálnym svetom sa tento problém sám vyrieši. Výsledky rozsiahleho 
didaktického výskumu však ukázali, že ilustračné príklady takýchto väzieb 
a súvislostí s detailnými vysvetleniami učiteľom nevedú k ich efektívnemu vytvára-
niu. Analógie, ktoré sú evidentné učiteľovi, študentom často nič nehovoria, pričom 
študenti na stredných, ale aj vysokých školách majú vážne problémy s interpretáciou 
vzorcov, grafov a schém a ich vzájomného prepojenia s reálnym svetom. 
Videoanalýza patrí v súčasnosti medzi tie moderné didaktické prostriedky, ktoré dá-
vajú možnosti opakovaného tréningu žiakov a študentov v interpretácii fyzikálneho 
formalizmu a jeho väzby na reálny svet. Pri využití videoanalýzy v aktívnom pozná-
vaní fyziky študentom dochádza k odstráneniu mnohých miskoncepcií a k rozvoju 
dôležitých kľúčových kompetencií (viď napr. Beichner [3] alebo Redish [2]). 
Základnými prostriedkami videoanalýzy sú: zariadenie schopné vytvoriť digitálny 
záznam (fotografia, video), napr. mobil, fotoaparát, kamera; ďalej špeciálny softvér 
pre videoanalýzu a samozrejme počítač. V súčasnosti existuje viacero komerčných aj 
bezplatných softvérov, ktorými túto videoanalýzu možno vykonať. Medzi komerčné 
patria napr. Videopoint, Loger Pro, IP Coach, z voľne šíriteľných je to Physics Tool-
kit, Vidshell, Viana a Tracker. V tomto článku opíšeme na konkrétnom príklade zo 
spektroskopie voľne šíriteľný program Tracker, ktorý možno využiť nielen na vyso-
kej, ale aj na stredných školách v učive napr. z mechaniky, elektrostatiky, či optiky. 
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Videoanalýza spektra v Trackeri 

Program Tracker (Stopár) bol a je vytváraný v rámci Open Source Physics projektu 
americkým fyzikom a učiteľom Douglasom Brownom [4] z Cabrillo College v USA, 
ktorého vzhľad po otvorení možno vidieť na obrázku 1.  

 
Obr. 1: Vzhľad programu Tracker 

V programe v hornom riadku nájdeme hlavnú ponuku (File, Edit, Video, …) a lištu 
nástrojov1 s ikonami  ... Ako väčšina softvérov na videoanalýzu obsahuje pred-
nastavene v ľavej časti video okno, do ktorého sa načíta fotografia alebo video pozo-
rovaného deja, napr. pohyb auta alebo emisné spektrum vodíka. Ďalej pravá časť 
obrazovky programu je rozdelená na grafické okno, v ktorom sa vytvára reprezentácia 
deja vo forme grafu a na tabuľkové okno obsahujúce údaje z grafu v tabuľkovej for-
me. Tieto dáta možno štandardným spôsobom pomocou myšky a jej pravého tlačidla 
pohodlne skopírovať napr. do Excelu.  
V nasledujúcom podrobnejšie vysvetlíme postup pri videoanalýze spektra, konkrétne 
absorpčného spektra hviezdy Sírius, zaznamenaného Rainbow optics spektromet-
rom [5]. 
                                                 

1 Toto menu a lišta s ikonami majú veľmi podobný význam ako napr. tie v programe 

MS Word. 
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Tento spektrometer umiestnený na teleskope zaznamená digitálne obrázok spektra 
danej hviezdy (obr. 2), ktorý sme stiahli vo formáte jpg z webovskej stránky (Blac-
kwell [6]). Na tomto obrázku si môžeme všimnúť, že na vodorovnej osi grafickej re-
prezentácie spektra vytvorenej spektrometrom – krivky spektrálnej intenzity, ku 
ktorej by mala viesť aj spektrálna analýza pomocou Trackera, je vlnová dĺžka uvede-
ná v Ångströmoch (1 Å = 10´-10 m). 

 

Obr. 2: Spektrum hviezdy Sírius spolu s jeho grafickou podobou 

Postup spektrálnej analýzy pomocou Trackera je rozdelený do nasledovných krokov: 
1. Načítanie obrázku, videa. Tento krok uskutočníme pomocou hlavného menu ale-
bo lišty nástrojov. Štandardným spôsobom, na aký sme zvyknutí v operačnom systé-
me Windows, resp. programoch akým je MS Word, Excel, prejdeme do ponuky File 
a kliknutím zvolíme Open... a vyberieme z príslušného priečinka súbor obsahujúci 
obrázok spektra Síria. Alebo klikneme rovno na ikonu  v lište nástrojov.  
Dôležitá poznámka: Po načítaní obrázku alebo videa sa často grafické a tabuľkové okno zminimali-
zujú. Ak tak nastane, tak ich opätovné zviditeľnenie zabezpečíme buď cez hlavnú ponuku Windows 
kliknutím na Right View alebo jednoducho kliknutím na dvojicu drobných modrých trojuholníkov  
nachádzajúcich sa v pravom hornom rohu video okna. 

2. Kalibrácia spektra. Tento krok vykonáme pomocou nástroja calibration point 
pair. Aby Tracker vedel priradiť jednotlivým bodom spektra zodpovedajúcu vlnovú 
dĺžku je nutné vybrať dva body spektra, ktorých vlnovú dĺžku poznáme. Táto dvojica 
bodov so známou vlnovou dĺžkou sa nazýva dvojica kalibračných bodov (v ang. ca-
libration point pair). Prejdeme do hlavnej ponuky Tracks (stopy) a postupne zvolíme 
New a Calibration Point Pair. Na obrazovke sa objaví nové malé okno s názvom 
Track Control, v ktorom je tlačidlo calibration A .  
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Dôležitá poznámka: Kvôli prehľadnosti kliknutím na tlačidlo calibration A a následne na položku 
Name... nazveme našu dvojicu kalibračné body. Dávanie mien použitým objektom výrazne spreh-
ľadňuje prácu, keď pri analýze použijeme viacero rôznych nástrojov.  

Potom súčasným držaním klávesy Shift a kliknutím vyberieme v polohe 3600 Å prvý 
kalibračný bod (pozri vodorovnú os v bode 3600 na obrázok 3), pričom nastavíme 
vlastnosti tohto bodu v lište nástrojov nasledovne: (1) v položke Axes kliknutím na 
šípky vyberieme možnosť len os X (X Only), a (2) do súradnice x vložíme 3600. 
Tento postup zopakujeme ešte raz, pričom uložíme a nastavíme druhý kalibračný bod 
do pozície 7100 Å. Mali by sme dostať situáciu ako na obrázok 3.  
Ak nás zaujíma len kvalitatívny priebeh spektra, jeho kalibráciu (2. krok) môžeme 
vynechať.  
Dôležitá poznámka: Ak nie sme spokojní s tým, ako sme uložili dané body, môžeme presnosť ulože-
nia kalibračných bodov zvýšiť tak, že presunieme kurzor myši tesne vedľa daného kalibračného bo-
du, klikneme pravým tlačidlom a vyberieme, čo najväčšie zväčšenie obrázku, napr. 8.0x. Potom 
môžeme myškou bod presunúť do želanej pozície a vrátime zväčšenie do pôvodného stavu pomocou 
voľby To Fit alebo napr. zväčšenia 1.0x.  

 
Obr. 3: Obrazovka počítača po vykonaní kalibrácie spektra 

3. Analýza spektra. Tento finálny krok realizujeme pomocou nástroja Line Profile 
(čiarový profil). Opäť prejdeme do hlavnej ponuky Tracks (stopy) a postupne zvolí-
me New a Line Profile.  
Dôležitá poznámka: Kvôli prehľadnosti pomenujeme tento čiarový profil spekrum Síria, takým istým 
spôsobom, ako to bolo v prípade kalibračných bodov.  
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Nakoniec súčasným držaním klávesy Shift, kliknutím a ťahaním od začiatku do kon-
ca spektra (myslíme tým čiarové spektrum na fotografii, ktoré je v šedej škále, pozri 
obrázok 4) vytvoríme fialovú čiaru, ktorej hrúbku (spread) nastavíme v lište nástro-
jov na 10. Tým dostaneme finálnu obrazovku programu ako na obrázku 4.  

 

Obr. 4: Výsledok spektrálnej analýzy pomocou Trackera 

Ako môžeme vidieť program, Tracker v grafickom okne vytvoril vlastnou analýzou 
identickú krivku spektrálnej intenzity zodpovedajúcej spektru hviezdy Sírius ako Ra-
inbow Optics spektrometer. Kliknutím na krivku môžeme odčítavať súradnice vybra-
ného bodu, ktoré môžeme vidieť aj v tabuľkovej časti Trackera. Po vykonaní 
všetkých troch krokov tak môže študent interpretovať získaný graf, napr. čo vlastne 
znamená získaná krivka; čo na nej znamená globálne maximum, ale aj lokálne mini-
má, atď. Veľmi vhodným sa podľa našej skúsenosti javí u študentov, ktorí už zvládli 
tento algoritmus analýzy v Trackeri, požiadať pred každou analýzou spektra 
o predikciu krivky. Tým sa rozvíja nie len grafická gramotnosť študentov, ale aj pre-
pojenie medzi reálnym obrázkom spektra a zodpovedajúcou krivkou spektrálnej in-
tenzity. 

Využitie spektrálnej analýzy pomocou Trackera 

V predchádzajúcej časti článku sme popísali analýzu spektra na základe digitálnej 
fotografie. Tento istý postup možno taktiež aplikovať aj na zoskenovaný obrázok 
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spektra z knihy, alebo obrázok získaný z Java appletu pomocou funkcie Print Screen. 
Ďalšou možnosťou je urobiť videozáznam alebo fotografiu spektra z reálneho škol-
ského experimentu, napr. pozorovanie emisného spektra vodíka, ktoré je na obr. 1. 
Pomerne jednoducho zrealizovateľný experiment je podrobne popísaný spolu 
s ďalšími príkladmi netradičného, inovatívneho využitia videoanalýzy v publikácii 
Brown & Cox [7]. 
Z pohľadu tematického zamerania možno spektrálnu analýzu pomocou Trackera vyu-
žiť v optike (interferencia a difrakcia), kvantovej fyzike (kvantové prechody), atómo-
vej fyzike a fyzikálnej chémii (chemické zloženie hmoty), v termodynamike (teplota 
telies), relativite (Dopplerov posun), astronómii (charakteristiky hviezd), resp. envi-
ronmentalistike („zloženie“ umelých a prirodzených zdrojov). 
V úvode článku sme spomenuli viacero softvérov, ktoré dokážu vykonať videoanalý-
zu, preto na záver vymenujeme praktické aj pedagogické dôvody prečo naša voľba 
padla na program Tracker: 

• je voľne dostupný softvér, ktorý sa stále inovuje  

• je priamo spustiteľný z webovej stránky autora bez nutnosti inštalácie (Brown [4]) 

• prakticky nezávislý na operačnom systéme, pretože bol vytvorený v jazyku Java 

• má veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie  

• dáva možnosť pracovať so slovenskou verziou programu1  

• poskytuje pohodlné kopírovanie údajov2 napr. do Excelu  

• dáva možnosť matematicky modelovať skúmané deje  

• poslúži ako matematicko-grafický editor, keďže vie vykresliť graf ľubovoľnej 
funkcie, jej derivácie a druhej derivácie 

• poskytuje možnosť jednoduchej virtuálnej reality, t.j. do fotografie, resp. videa sa 
dá vložiť jednoduchý objekt, ktorého pohyb sa dá modelovať kinematicky alebo dy-
namicky a ktorý sa bude pohybovať súčasne so skutočnými objektmi vo videu; napr. 
z fotografie šikmej veže v Pise možno vyrobiť video a reálnu animáciu dokopy, kde 
bude padať napr. modrá gulička, modelovaná buď kinematicky – cez funkciu polohy 
alebo dynamicky cez Newtonove zákony a študent si môže priamo vo videu pozrieť 
ako objekt padá a v tabuľke a v grafe zistiť číselne polohy a rýchlosti objektu  

• dáva možnosť vykresliť v analyzovanom videu vektory rýchlosti, zrýchlenia, 
hybnosti, sily  

• vie vykonávať spektrálnu analýzu videí a fotografií, ktorú sme tu rozobrali 

                                                 
1 Slovenská verzia programu by mala byť dostupná v septembri 2008. 
2 Tradičné klávesové skratky CTRL+C (kopírovať) a CTRL+V (vložiť). 
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Comment donner du sens au concept d’énergie 
potentielle? 

F. KHANTINE-LANGLOIS 
Université de Lyon, Lyon1, LIRDHIST (France) 
S. Faye Université Université Cheikh Anta DIOP Dakar (Sénégal) 

Notre objectif est la mise en place d'une séquence de classe permettant à des élèves 
de 1ycée (17 ans) de donner du sens au concept d'énergie potentielle 

 
Image 1  
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Image 2 

« Un cheval à l’écurie, au repos, possède de l’énergie, personne n’en doute ; les phys-
iciens, pour être plus précis, disent que l’énergie du cheval est en puissance, ou enco-
re potentielle, …». (Arnould, 1925) 
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Pourquoi ce sujet?  

Parce que pour les élèves: Pas de mouvement = pas d’énergie 
Energie cinétique Energie potentielle 

‘Visible’ 
Toujours la même expression formelle  
Ec =1/2 mV2 

Toujours positive 
Référence zéro évidente 
Mesure absolue 
Attribut de l’objet en mouvement  
Compatible avec les conceptions: peu 
d’obstacle 

Energie’ cachée’ 
Expression formelle fonction du phéno-
mène 
Algébrique 
Référence zéro variable 
Mesure des variations seulement  
Attribut d’un système mal défini 
Heurte les conceptions et ‘le sens com-
mun’: des obstacles 

Tab. 1 

Introduction classique dans les manuels 

 (Sans utiliser le concept de champ qui est hors programme)  
 Forces, F  
 Travail mécanique, W=F.l exemple le poids W = m·g·h 

 Energie cinétique, ( 21 m V
2

⋅ ⋅ ) 

Application du théorème de l’énergie cinétique à un objet en chute libre 
 

 

d'ou l'on déduit 
M·g·z + constante = Ep est l’énergie potentielle du solide 

Les obstacles de cette introduction 

• ‘Véritable’ énergie ou énergie ‘possible’ 

• Formalisme mathématique : introduction de la constante 

• Choix du système: l’objet ou l’ensemble terre-objet 

• Energie mécanique uniquement ? 

• Energies potentielles autres que de pesanteur? 

• Passage au microscopique difficile 

2 2
2 1 1 2

1 1 ( )
2 2 Fextérieuresm v m v W m g z z⋅ − ⋅ = Σ = ⋅ ⋅ −

2 2
1 1 2 2

1 1
2 2

m v m g z m v m g z⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ P 

Z 
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Helmholtz 

1821-1894 

Notre démarche 

Questionner l’histoire pour voir comment le concept a évolué 
Utiliser les résultats des études didactiques sur les conceptions des élèves 
Introduire le concept avec la signification que les physiciens lui donnent actuellement 

Histoire (Faye et al . 2006) 

Nombreux débats pour savoir si cette énergie est réelle ou non 
Helmholtz l’énergie potentielle dépend de l’interaction 
Rankine l’énergie n’existe que sous deux formes :potentielle ou cinétique 
Ostwald l’énergie potentielle est inutile , il n’y a que de l’énergie chimique 

etc… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 3.–5. 

“Actual energy is a measurable, transferable, and transformable affection of  
 
 
substance, the presence of which causes the substance to tend to change its state in 
one or more respect; by the occurrence of which changes actual energy disappears, 
and is replaced by potential energy, which is measurable by the amount of a change 
in the condition of a substance, and that of the tendency or force whereby that change 
is produced (or, what is the same thing, of the resistance overcome in producing it), 
taken jointly. ". Rankine ,1853  
 
J’ai donc pensé que ce qui restait à faire c’était de qualifier le mot énergie par un ad-
jectif convenablement choisi afin d’établir une distinction entre l’énergie de mouve-
ment [cinétique] et l’énergie de configuration [potentielle] Rankine(1868) 

Ostwald 

1853-1932 

Rankine 

1820-1872 
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Aujourd’hui 

« L’énergie totale d’un système est égale à la somme de l’énergie cinétique de chacu-
ne des particules (atomes, molécules, électrons etc.) constituant le système et de 
l’énergie potentielle d’interaction entre ces particules. (…)  
Ainsi l'énergie d'un système peut être représentée sous la forme d'une somme, dont 
les deux termes sont essentiellement différents : l'énergie cinétique, dépendants des 
vitesses et l'énergie potentielle, dépendant seulement des coordonnées des particules.  
(Landau et Lifchitz 1969 ) 

Les caractéristiques de l’énergie potentielle retenues (1) 

• C’est une énergie liée à la configuration d’un système dont les éléments sont en 
interaction 

• Toute modification du système est associée à une variation de cette énergie 

• Cette forme d’énergie existe pour tous les modes d’interaction 

• On distingue plusieurs sortes d’énergies potentielles selon la nature des interacti-
ons considérées 

Les caractéristiques de l’énergie potentielle retenues (2) 

• Cette forme d’énergie existe à l’échelle macroscopique comme à l’échelle 
microscopique  

• Elle dépend des caractéristiques du système et des caractéristiques de l’interaction 
: on devra la calculer différemment selon qu’il s’agira d’objets macroscopiques ou 
microscopiques 

• Ses variations peuvent se manifester par un travail , un changement d’état , un 
changement de structure etc…. 

• Un système stable est un système d’énergie potentielle minimale (pas obligatoi-
rement zéro) 

Ce que l’énergie potentielle peut aider à comprendre  

Toutes les productions d’énergie qui ne sont pas associées à des travaux macrosco-
piques, par exemple : 

• Les énergies de changement d’état (chaleur latente) 

• Les énergies de conformation en chimie 

• Les variations d’énergies par ‘pertes de masse’ en physique nucléaire 
Les autres fonctions thermodynamiques (H ,G ,S..) 

2
1 2

1

1 ( , ,... )
2

N

i i pot N
i

U m v E r r r
=

= ⋅ + ⋅∑
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Nos choix 

• Introduction sur des situations symétriques (pour ne pas privilégier un objet) 

• Situations mettant en jeu des systèmes déformables et des interactions connues  

• Introduction du cas de la mécanique parmi d’autres 

• Faire apparaître les dépendances de ces interactions avec les caractéristiques des 
éléments du système.  

Prérequis 

• Notion de conservation  

• Généralités sur  

• Poids  

• Interactions magnétique, électrostatique 

• Réaction chimique 

Notre séquence de classe  

A chaque étape , nous présentons une situation aux élèves , leur posons une question 
a laquelle ils répondent par écrit, puis nous faisons l'expérience et posons une nouvel-
le question. Sous la direction de professeur les réponses donnent lieu à un débat entre 
les élèves.  

 1° étape Réflexion préalable sur: 

• Existence en acte 

• Existence en puissance (Aristote) 

2° étape Exemple d'énergie (potentielle) chimique  

Utilisation d’une réaction chimique spontanée 

réaction entre le permanganate de potassium et le propane 1, 2, 3-triol 
L’énergie ne se manifeste que si les deux corps sont suffisamment proches pour que 
l’interaction soit efficace ( en acte) 
Réorganisation à l’échelle microscopique 

Exemple de réponse d’un élève 

14KMnO4 + 4C3H8O3 → 7K2CO3 + 7Mn2O3 + 5CO2 +16H2O
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Image 6 

3° étape Energie (potentielle) magnétique 

• aimants 

4° étape Energie (potentielle) de gravitation 

• Dispositif de S‘Gravesande 

5° étape Synthèse:  

Qu’est ce qui est commun aux trois situations ? 

• L’énergie potentielle dépend de l’interaction  

• Elle est en acte lorsqu’il y a modification des positions relatives des éléments du 
système 

• On peut choisir l’origine ou on veut et on ne mesure que des variations, elle 
s’exprimera différemment selon la nature de l’interaction. 
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• On la qualifiera souvent en référence au phénomène (souvent sans préciser poten-
tielle) 

Conclusions 

• La séquence est réalisable et les professeurs ont apprécié la réflexion sur la dif-
ficulté à introduire ce koncept 

• Les élèves adhèrent à la démarche, ils n’ont pas privilégié le mouvement. 

• On va les suivre pour voir les effets de cette introduction sur la suite du curricu-
lum. 

 
Références 
 
HELMHOLTZ, H. (1847). Mémoire sur la conservation de la force, traduit de 
l’allemand par Louis PERRAUD en 1864, Paris. Victor Masson et Fils. 
RANKINE, M. (1853). On General Law of the Transformation of energy, Philoso-
phical Magazine, vol. V, p.106 
RANKINE M., (1868). Sur l’expression de l'énergie potentielle et sur la définition 
des quantités physiques, Annales de Chimie et Physique, vol. 13, pp. 73-79. 
OSTWALD, W. (1910). L’énergie, traduit de l’allemand par E. Philippi, F.Alcan, 
Paris. 
FAYE, S. (2007) Élaboration et expérimentation d’une situation d’enseignement et 
d’apprentissage pouvant permettre à des élèves de première S du Sénégal de construi-
re le concept d’énergie potentielle. PhD Thesis Universite Lyon 1 
L’élaboration historique du concept d’énergie potentielle 
FAYE S. ; VIARD J. ; KHANTINE-LANGLOIS F. J. Sci.Vol.6 , N°2 (2006) 
http://www.fastef.ucad.sn/articles/salmone_faye/histoire_energie_potentielle.pdf 
Landau et Lifchitz Physique théorique édition de moscou 1969 p 24  



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

132 

Niekoľko nápadov na vyučovanie fyziky 

ĽUDMILA ONDEROVÁ 
Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach  

V príspevku je prezentovaných niekoľko jednoduchých experimentov z rôznych ob-
lastí fyziky, ktoré môžu pomôcť učiteľom spestriť vyučovanie fyziky ako na základ-
nej, tak na strednej škole. 

Úvod 

Experimenty a experimentovanie majú vo vyučovaní fyziky nezastupiteľnú úlohu. 
Môžu slúžiť ako na demonštráciu fyzikálnych javov, ako vhodná motivácia. Zároveň 
však môžu vyvolať diskusiu k zaujímavým problémom. Rovnako experimenty uve-
dené v príspevku môžu byť prezentované formou problémových úloh s otázkou Pre-
čo?, resp. Vysvetlite!. Jednoduchosť použitých pomôcok umožňuje aj študentom 
zrealizovať si uvedené pokusy samostatne a aktívne rozmýšľať nad fyzikálnym zdô-
vodnením predvádzaných experimentov. 

Tajomné kinder vajíčko 

Cez kinder vajíčko je prevlečená tenká niť alebo silon, na jednom konci ktorej je u-
miestnená oceľová gulička a na druhom konci gulička drevená. Umiestnime záves do 
zvislej polohy tak, že v ruke držíme oceľovú guličku. Pozorujeme, že kinder vajíčko 
skĺzne po niti dole k drevenej guličke. Experiment zopakujeme tak, že vymeníme 
polohu guličiek, teda oceľová gulička sa nachádza dole a záves držíme za drevenú 
guličku. Pozorujeme, že tentokrát sa kinder vajíčko nepohybuje, ostane stáť na záve-
se. Čo je ukryté vnútri kinder vajíčka? Vo vnútri kinder vajíčka je ohnutá plastová 
hadička, cez ktorú prechádza niť. Ak je na spodnej strane nite ľahká drevená gulička, 
niť sa nenapína a v bodoch dotyku s plastovou trubičkou nevzniká veľké trenie, vajíč-
ko sa môže pohybovať. Ak ale celú zostavu obrátime a 
dole sa bude nachádzať oceľová gulička, niť sa napína 
a pritláča k trubičke, čím sa výrazne zvyšujú sily tre-
nia, až natoľko, že udržia kinder vajíčko v danej polo-
he. Treba poznamenať, že podobný efekt možno 
dosiahnuť aj inými spôsobmi a môžeme dať študentom 
za úlohu ich objaviť, teda zhotoviť rovnakú zostavu, 
v ktorej popísaný pohyb kinder vajíčka bude zabezpe-
čený iným spôsobom. 

Proti prúdu 

Do dlhej priehľadnej trubice, na jednom konci uzavre-
tej, s priemerom o málo väčším ako priemer kinder 
vajíčka pustíme prázdne kinder vajíčko. Kinder vajíč-

Obr. 1 
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ko spadne na dno trubice. Keď začneme do trubice nalievať vodu kinder vajíčko za-
čne stúpať. Celú trubicu naplníme vodou, uzavrieme a otočíme. Po otočení pozoru-
jeme, že z trubice začne vytekať voda, no kinder vajíčko nevypadne, ale začne stúpať 
proti prúdu. Ako môžeme vysvetliť správanie kinder vajíčka? Aby sme vysvetlili 
správanie kinder vajíčka musíme si uvedomiť, že vo vzduchu rovnako ako vo vode 
pôsobí na telesá vztlaková sila, ktorej význam sa prejaví po prevrátení trubice. Spod-
ný okraj kinder vajíčka sa nachádza vo vzduchu a tlak v tomto bode je preto rovný 
atmosferickému tlaku. Tlak na opačnom hornom konci vajíčka bude menší ako atmo-
sferický tlak o hodnotu ρhg, kde h je výška stĺpca kvapaliny popri stenách kinder va-
jíčka a ρ hustota kvapaliny. Ak kinder vajíčko budeme považovať za valec, ktorého 
priemer základne je S a výška H potom podmienka stúpania kinder vajíčka bude: 

k g H S g h Sρ ρ⋅ ⋅ ⋅ ≤ ⋅ ⋅ ⋅ , kde ρk predstavuje priemernú hmotnosť kinder vajíčka. Ak 
predpokladáme, že H=h, teda, že bočné steny kinder vajíčka sú plne ponorené vo vo-
de, stačí aby ρk <ρ, čo je v našom prípade splnené a preto vajíčko v kvapaline bude 
stúpať hore. 

Prevracajúce sa kinder vajíčko 

Dvojfarebné kinder vajíčko je na obidvoch koncoch prevŕtané a v strede upevnené do 
závesu z drôtu. Držíme vajíčko za záves a pozorujeme, ktorá časť vajíčka sa nachádza 
hore na vzduchu. Aj po vychýlení z rovnováhy sa vajíčko na vzduchu ustáli 
v rovnakej polohe. Následne ponoríme kinder vajíčko do vody. Voda vnikne do va-
jíčka a kinder vajíčko sa po chvíli prevráti, to znamená, že hore bude opačná inofa-
rebná časť vajíčka. Po vytiahnutí vajíčka z vody, voda z neho začne vytekať 
a po chvíli sa opäť prevráti do polohy v akej bolo na vzduchu. Čo spôsobuje takéto 
správanie kinder vajíčka? 

                 
Obr. 2              Obr. 3 

Na vzduchu sa nachádza kinder vajíčko v rovnovážnej polohe stálej, teda jeho ťažisko 
sa nachádza pod osou otáčania, prechádzajúcou cez body závesu. Preto pri vychýlení 
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z rovnovážnej polohy moment tiažovej sily vzhľadom na os otáčania spôsobí jeho 
prevrátenie do pôvodnej polohy. Ak chceme dosiahnuť posun ťažiska pod os otáča-
nia, znamená to, že musíme do spodnej časti upevniť nejaké teleso. Keď ponoríme 
kinder vajíčko do vody, začne sa napĺňať vodou (o čom svedčia unikajúce bubliny 
vzduchu) a to spôsobí, že pôvodne rovnovážna poloha stála sa stane vratkou a vajíč-
ko sa prevráti. Pri ponorení do vody naň totiž začne pôsobiť aj vztlaková sila 
s pôsobiskom v ťažisku ponorenej časti telesa. Preto, aby sa kinder vajíčko prevrátilo 
pôsobisko vztlakovej sily musí byť pod osou otáčania a naviac moment otáčania spô-
sobený touto silou musí byť väčší, ako moment otáčania vyvolaný silou tiažovou. Pre-
to musíme do spodnej časti kinder vajíčka umiestniť teleso, ktorého priemerná 
hustota je menšia ako hustota vody, napr. kúsok polystyrénu. Tým, že sa bude vznášať 
vo vode zabezpečí obrátenie vajíčka okolo osi. 

4 Ako určiť hmotnosť cukríka, alebo hydrostatické váhy po domácky 

Žiakom dáme za úlohu určiť doma hmotnosť 
cukríka pomocou nasledujúcich pomôcok: ná-
doby s odmernou stupnicou na meranie objemu, 
nádoby, ktorú môžeme ponoriť do tejto nádoby, 
aby v nej mohla plávať a balíčka cukríkov. Mô-
žeme im aj napovedať, predvedením jednej 
možnosti realizácie. Do dojčenskej fľaše 
s odmernou stupnicou ponoríme vhodnú nádobu 
napr. tubu od liekov, do ktorej postupne vkla-
dáme cukríky. Ako pomocou takéhoto zariade-
nia určíme hmotnosť jedného cukríka? Tuba 
ponorená vo fľaši pláva, teda tiažová sila je 
kompenzovaná vztlakovou silou: 

0M g V gρ⋅ = ⋅ ⋅ , kde M je hmotnosť tuby, V0 ob-
jem jej ponorenej časti a ρ hustota kvapaliny. 
Ak vložíme do vnútra tuby n cukríkov, hmotnosť 
každého z nich je m, potom musí platiť: 
( ) ( )0M n m g V V gρ+ ⋅ ⋅ = ⋅ + ∆ ⋅ , kde ∆V predsta-
vuje zmenu objemu ponorenej časti skúmavky, časti skúmavky, resp. rozdiel medzi hodnotami objemu vody odmeranými odmernou 
nádobou pri prázdnej tube a pri tube naplnenej cukríkmi. Pre hmotnosť jedného cuk-

ríka dostaneme: Vm
n

ρ ⋅∆
= . So žiakmi môžeme ďalej diskutovať o chybe merania 

objemu, ktorá ovplyvňuje presnosť výsledku a tiež o tom, ako možno zvýšiť presnosť 
merania hmotnosti touto metódou. 

5 Zázračný pohár 

V ruke držíme pohár a začneme doň nalievať vodu z druhého pohára naplneného 
takmer rovnakým objemom vody, ako objem pohára. Sledujeme, že voda z pohára 
dlho nevyteká. Začne vytekať, až keď doň prelejeme väčšinu objemu vody z plného 
pohára. Po skončení vytekania vody, zistíme, že pohár ostane prakticky prázdny, o 

Obr. 4 
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čom sa presvedčíme po vyliatí malého zvyšku vody, ktorý v nej ostal. Čo sa nachádza 
vnútri pohára?  

Vnútri pohára sa nachádza jednoduché zariade-
nie – sifón – zohnutá trubička s dvomi ramenami 
nerovnakej dĺžky. Jedno rameno trubičky je u-
pevnené v otvore na dne pohára, druhé rameno 
sa nachádza v malej výške nad dnom. Keď za-
čneme nalievať vodu do pohára, táto postupne 
cez tento otvor vypĺňa aj zohnutú trubičku. Ako-
náhle sa úroveň vody dostane nad úroveň ohybu 
trubičky, voda začne súvisle vytekať z pohára, až 
pokiaľ jej hladina neklesne pod úroveň konca 
ohnutej trubičky. Rozdielnosť tlakov na dvoch 
stranách otvoru (na jednej strane atmosferický 
tlak, na strane druhej atmosferický + hydrosta-
tický tlak) zapríčiňuje vytekanie vody z pohára. 

Čo je v obálke? 

V zalepenej papierovej obálke je skrytý tajný odkaz. Ako ho prečítame, bez rozlepe-
nia obálky? Pokvapkáme postupne obálku kvapkami parafínu z horiacej sviečky a 
následne parafín opatrne zotrieme. Po zotrení parafínu je odkaz čitateľný. Ako je to 
možné? Skutočnosť, že bežne nevidíme cez papier, môžeme v rámci geometrickej op-
tiky vysvetliť nasledovne. Pri prechode svetla papierom narážajú svetelné lúče na 
početné rozhrania medzi časticami celulózy a vzduchom. Na týchto rozhraniach do-
chádza ako k odrazu, tak k lomu svetla. Oba tieto efekty sú tým výraznejšie, čím väčší 
je rozdiel v indexoch lomu prostredí a čím viac sa líši uhol dopadu svetelného lúča od 
nuly. Okrem toho môže dôjsť na hranici celulóza vzduch aj k úplnému odrazu. Vlákna 
celulózy sú tenké, preto veľký počet svetelných lúčov dopadá na rozhranie vzduch 
celulóza pod uhlom značne rozdielnym od nuly. Následkom mnohonásobných odrazov 
a lomov na spomenutých rozhraniach, časť lúčov ani neprejde cez papier a tie, ktoré 
prejdú nevytvoria čitateľný obraz. Tekutý parafín vypĺňa póry medzi vláknami celuló-
zy. Index lomu parafínu (~1,48) je takmer rovnaký ako index lomu celulózy (od 1,46 
do 1,5). Preto v dôsledku vyplnenia medzier medzi časticami celulózy parafínom zís-
kavame prakticky rovnorodú tenkú doštičku. Takáto doštička prakticky neláme lúče 
svetla a predmety, ktoré sa za ňou nachádzajú dobre vidíme. 

Je sklo priezračné? 

Do sklenenej kyvety nasypeme rozdrvené sklo, kyveta sa stane nepriehľadnou. Pri-
pevníme na jej zadnú stranu obrázok. Obrázok cez kyvetu naplnenú sklom nevidíme. 
Začneme do kyvety nalievať glycerín. Pozorujeme, že obrázok sa postupne odkrýva, 
až ho uvidíme celý. Vysvetlenie je rovnaké ako v predchádzajúcom pokuse. Musíme si 
uvedomiť, že indexy lomu skla a glycerínu sú približne rovnaké. 

     Obr. 5 
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Zhasnutie žiarovky 

Malá žiarovka z vreckovej baterky a veľká žiarovka zo stolnej lampy bez sklenej 
banky sú zapojené do série a pripojené k zdroju malého napätia. Malá žiarovka svieti. 
Priblížime sa k vláknu veľkej žiarovky so zapálenou zápalkou a malá žiarovka po-
hasne. Pokus zopakujeme, ale tentokrát na vlákno veľkej žiarovky fúkneme. Pozoru-
jeme, že jas malej žiarovky sa zvýši. Ako môžeme vysvetliť pohasnutie a rozžiarenie 
žiarovky? Špirála veľkej žiarovky a žiarovka z vreckovej baterky sú zapojené do sé-
rie, takže pre celkový elektrický odpor platí: R = Rš + Rž , kde Rš predstavuje odpor 
špirály veľkej žiarovky a Rž odpor žiarovky z vreckovej baterky. Pre prúd prechádza-

júci malou žiarovkou, teda platí: 
žš RR

UI
+

= . Špirála žiarovky do stolnej lampy je 

zhotovená z wolfrámu a po jej zohriatí plameňom zápalky jej odpor prudko narastá, 
čo má za následok zníženie veľkosti prúdu prechádzajúceho malou žiarovkou. Pre 
výkon prúdu prechádzajúceho malou žiarovkou platí 2

žP I R= ⋅ . Preto sa pri zmenšení 
prúdu prechádzajúceho žiarovkou zmenší aj množstvo tepla uvoľňovaného žiarovkou 
a žiarovka zhasne. Keď na špirálu fúkneme, táto sa ochladzuje, čo má za následok 
zníženie odporu wolfrámového vlákna a nárast prúdu v obvode a preto sa malá žia-
rovka rozžiari. 

Vriaca voda v pipete 

Naplňme pipetu studenou vodou. Po vytiahnutí pipety z nádoby s vodou, voda 
z pipety nevyteká. Naplňme teraz pipetu vriacou vodou. Pozorujeme, že pipetou pe-
riodicky smerom nahor stúpajú bubliny vzduchu a voda v oddelených porciách vyte-
ká z pipety. Ako vysvetlíme rozdielne chovanie studenej a horúcej vody? Ak 
vyberieme pipetu zo studenej vody, tlak na rozhraní voda vzduch zvrchu je 

1 0p p h gρ= + ⋅ ⋅ , kde p0 je tlak plynu v hornej časti pipety, ρ hustota vody, h výška 
stĺpca vody v pipete. Tlak pôsobiaci na rozhranie zospodu označme p2 – je rovný at-
mosférickému tlaku vzduchu (príspevok kapilárneho tlaku môžme zanedbať). Keďže 
voda nevyteká, musí platiť p1 = p2 , resp. 0ap p h gρ= + ⋅ ⋅  (1). Voda z pipety môže 
vytekať len za predpokladu, že zvýšime tlak p0 . Ak naplníme pipetu vriacou vodou 
situácia sa zmení, lebo vo vrchnej časti pipety, kde sa predtým nachádzal vzduch sa 
budú nachádzať prevažne nasýtené vodné pary. Ak sa v istom momente vytvorí rov-
nováha, teda bude platiť rovnica (1) voda z pipety nebude vytekať. V priebehu času 
však teplota vody aj vodnej pary začne klesať. Nakoľko tlak nasýtenej pary výrazne 
závisí od teploty zníži sa aj tlak p0 v dôsledku čoho sa rovnováha vyjadrená rovnicou 
(1) naruší. Tlak vzduchu zospodu bude väčší a hranica voda vzduch sa začne vťaho-
vať do vnútra, t.j. do pipety sa nasaje bublina vzduchu. Do pipety sa nasáva studený 
vzduch, ktorý sa však postupom cez horúcu vodu zohrieva. Bublina sa posúva smerom 
hore, zvyšuje tlak plynu v hornej časti p0 čo má za následok vytečenie malého množ-
stva vody. Plyn v hornej časti však naďalej chladne, čo spôsobuje ďalšie zmenšovanie 
jeho tlaku p0 a následné nasatie bubliny vzduchu. 
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Záver 

Uvedené námety dokumentujú, že mnohé zaujímavé pokusy je jednoduché zrealizo-
vať a verím, že poslúžia učiteľom nielen ako námety pre spestrenie vyučovania, ale aj 
ako inšpirácia pre vlastné experimentovanie, teda čo by sa dalo skúsiť, vylepšiť, 
upraviť... 
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Zadziwiające własności atmosfery 

JANINA PAWLIK, STEFANIA WIDUCH 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, ul. Uniwersytecka 4, 40–007 Katowice, 
Polska 

Nasza atmosfera powstała w wyniku kompromisu między skłonnymi do ucieczki 
szybkimi cząsteczkami a grawitacją ściągającą je jak najbliżej Ziemi. Gazy tworzące 
atmosferę ziemską, poddane działaniu pola grawitacyjnego Ziemi, wywierają na jej 
powierzchnię parcie. Związane z tym parciem ciśnienie nazywamy ciśnieniem atmos-
ferycznym. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do niewidocznego powietrza, że zapo-
minamy zupełnie, że ma ono ciężar. Ciężar powietrza znajdującego się nad 
powierzchnią 1 m2 odpowiada ciśnieniu 1013 hPa.  
Czy to dużo, czy mało? 
Odpowiedzi na to pytanie dostarczył burmistrz Magdeburga Otto von Guericke, który 

w 1657 roku wykonał słynne doświadczenie z dwiema 
półkulami. Pokazało ono w spektakularny sposób 
wielkość ciśnienia atmosferycznego. 
Nasze półkule wykonane są sposobem kuchennym. To 
dwa gary, pomiędzy które wkłada się gumową 
uszczelkę. Z boku jednego gara umocowany jest 
zawór umożliwiający wypompowanie powietrza 
z wnętrza garów za pomocą pompy rotacyjnej. 
Wewnątrz garów powstaje ciśnienie mniejsze 
(podciśnienie) niż na zewnątrz. Ciśnienie atmo-
sferyczne uniemożliwia rozdzielenie garnków. 
Nasuwa się pytanie – jaki nacisk musi codziennie 

utrzymywać nasze ciało? 
Żyjemy przecież na dnie „oceanu 
powietrza”. Gruba warstwa atmo-
sfery otaczająca Ziemię naciska na 
wszystkie ciała znajdującego się na 
Ziemi, a więc również na nas. Nasze 
ciało musi zatem utrzymać nacisk 
10–cio metrowego słupa wody na 
każdy 1 m2 skóry! Stos 10-ciu samo-
chodów (rys. obok [1]) prze-konuje 
nas, że to naprawdę dużo! 

                                                 
1 S. Pople, P. Whitehead, Vademecum ucznia. Fizyka. Delta Świat Książki, 1996 

Obr 1

Obr. 2 
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Dlaczego więc nas „nie zgniata”? Zawdzięczamy to równowadze ciśnień – ciśnienie 
w naszym organizmach ma taką samą wartość, jak ciśnienie otaczającego nas powie-
trza. Nie mamy więc kłopotów ruchowych i oddechowych. 
Co się stanie, gdy ta równowaga zostanie naruszona? 

1) Za pomocą pompy próżniowej obniżamy ciśnienie pod 
kloszem, wewnątrz którego znajdują się słabo napompowane 
baloniki. Baloniki powiększają swoją objętość zajmując całą 
dostępną przestrzeń.  
Tak stałoby się z kosmonautami w przestrzeni kosmicznej. 
Tam panuje próżnia kosmiczna – nieprzyjazna dla naszych 
ciał. Dlatego kosmonauci wyposażeni są w skafandry 
wyrównujące ciśnienia – inaczej ich ciała eksplodowałyby. 
 

2) Co jednak robić, gdy nie mamy pompy? 
Wystarczy duża strzykawka, balonik i 
korek.  
W zależności od kierunku ruchu tłoka 
możemy obserwować zmiany wymi-
arów balonika. Zachowanie się 
balonika zależy od relacji między 
ciśnieniem wewnątrz balonika (pb) a 
ciśnieniem w komorze strzykawki (pk).  
 
 

3a) Implozja puszki.  
Do puszki nalewamy trochę wody i pod-
grzewamy puszkę. Para wodna wypełnia całą ob-
jętość puszki wypychając z niej powietrze. Na-
stępnie szybkim ruchem wkładamy puszkę do 
zimnej wody, otworem w dół. Puszka nie wytr-
zymuje zewnętrznego ciśnienia po-wietrza i zos-
taje zgnieciona – imploduje. 
3b) Nasze babcie po mistrzowsku potrafiły wy-
korzystać ciśnienie atmosferyczne robiąc prze-
twory na zimę. 
Nalewały gorące konfitury do słoika i zamykały 
go szczelnie np. balonikiem. W trakcie stygnięcia 
konfitur balonik zostaje wepchnięty do wnętrz słoika.  

Obr. 3 

Obr. 4 

Obr. 5 
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W obu doświadczeniach (3a i 3b) skroplenie pary wodnej przy oziębianiu wytworzy-
ło podciśnienie wewnątrz puszki i słoika. W rezultacie ciśnienie atmosferyczne zgni-
otło puszkę i wepchnęło balon do słoika.  
Dziś robiąc przetwory korzystamy z pokrywy z gumową uszczelką. Działa ona jak 
zawór uniemożliwiając dostanie się powietrza do wnętrza 
słoika. 
4) Jak z talerza wypełnionego wodą wyciągnąć suchą ręką 
monetę? Mamy do dyspozycji świeczkę, zapałki i kolbę 
stożkową. 
Zapalamy świecę i nakrywamy ją kolbą. Świeczka gaśnie, a 
woda wpływa do wnętrza kolby. Monetę możemy teraz 
wyjąć suchą ręką.  
W tym przypadku podciśnienie wytworzone wewnątrz 
kolby spowodowane jest zarówno rozszerzalnością ter-
miczną powietrza, jak i skropleniem pary wodnej powstałej 
w wyniku całkowitego spalania tlenu zawartego wewnątrz 
kolby. 
Pijąc sok ze szklanki przez słomkę stosujemy zasadę 
działania pompy ssącej. Przez ssanie wytwarzamy w słomce 
niższe ciśnienie, a zewnętrzne ciśnienie, a więc 
atmosferyczne, działając na całą powierzchnię soku 
w szklance wciska sok do słomki. 
5) Piłeczka pingpongową spada ruchem jednostajnie 
przyspieszonym w plastikowej rurze.  
Przytykając otwór powodujemy zmniejszenie ciśnienia nad 
piłeczką. W efekcie tego ciśnienie powietrza od dołu jest 
większe niż od góry i prowadzi to do zmniejszenia szybkości spadającej piłeczki. 
6) Dzięki różnicy ciśnień pomiędzy płucami a wnętrzem jamy klatki piersiowej – 

oddychamy. Niebieski balon to przepona – 
główny mięsień oddechowy.  
Kurcząc się, opuszcza się ku dołowi, 
zwiększając pojemność klatki piersiowej. 
Spada więc ciśnienie powietrza w płucach 
w porównaniu z ciśnieniem atmosferycznym. 
Na skutek tej różnicy ciśnień, powietrze 
spiesznie wypełnia płuca – do momentu 
wyrównania ciśnień (wdech). 
W czasie wydechu przepona rozluźnia się, 
zmniejsza się pojemność klatki piersiowej, 
ciśnienie w płucach wzrasta trochę powyżej 

ciśnienia atmosferycznego. Z pęcherzyków płucnych uchodzi powietrze i ich wiel-
kość maleje. Ciśnienia wyrównują się i płuca są gotowe do następnego wdechu.

              Obr. 6 

             Obr. 7 

Obr. 8
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Techmania science center 

VLASTIMIL VOLÁK, JINDŘICH KÁŽA, LIBOR KOČÍ 
Techmania science center 

Krátké představení projektu na vybudování prvního plzeňského science centra. Ná-
vod na krátkou interaktivní hudebně-fyzikální show Hra na trubičky. Večerní návště-
va science centra s prohlídkou prvních exponátů a ukázka pokusů s Van de 
Graaffovým generátorem. 

Představení projektu Techmania science center 

Společnost ŠKODA HOLDING a. s. a Západočeská univerzita v Plzni založily 
obecně prospěšnou společnost Regionální technické muzeum o. p. s. se záměrem 
vybudovat v Plzni v areálu průmyslového závodu Škoda moderní interaktivní muze-
um (ve světě označované jako science center). V dozorčí radě obecně prospěšné spo-
lečnosti jsou zástupci statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje 
Oba zakladatelé se tak snaží reagovat na současnou situaci, kdy v České republice 
klesá zájem o technické obory. Science centra vnímají jako ve světě osvědčený způ-
sob vedoucí k posílení zájmu o vědu a techniku. Hlavní cílovou skupinou jsou děti 
a mládež. Společnost ŠKODA HOLDING a. s. do projektu vložila budovu o celkové 
ploše cca 10000 m2, což bude řadit interaktivní muzeum Techmania k jednomu 
z největších svého druhu ve střední Evropě. 
Objekt je plánováno rekonstruovat v několika etapách. Provoz bude zahájen ke konci 
roku 2008. 
Techmania science center je založeno na expozicích složených z interaktivních expo-
nátů, které herní formou přibližují určitý matematický či fyzikální princip. Interaktiv-
nost spočívá v tom, že návštěvník svojí činností exponát „rozhýbe“, tak aby se 
prostřednictvím daného děje ukázal vlastní princip. Učení je zde postaveno na vlast-
ním prožitku – zkušenosti.  
Projekt Techmania si klade za cíl v určitých oborech přiblížit vývoj lidského poznání 
a v návaznosti na to ukázat, jak se toto poznání uplatňuje v technice. Dalším cílem je 
také představit současnou hranici lidského poznání a poukázat na nezodpovězené 
otázky, na které budou hledat odpovědi další generace – nejlépe mladí návštěvníci 
science centra.  
V části expozice Techmania science center je plánováno přiblížit historický vývoj 
významných regionálních firem a institucí a představení společností, které jsou sou-
časnými významnými regionálními průmyslovými podniky.  
Více informací naleznete na http://www.techmania.cz. Informace o stávajících i bu-
doucích interaktivních exponátech lze nalézt na http://www.techmania.cz/edutorium. 
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Hra na trubičky 

Hra na trubičky je velice vděčná a zároveň na pomůcky nenáročná interaktivní hra, 
kterou může učitel fyziky snadno zařadit do výuky. Asi nejlépe se hodí při probírání 
učiva akustiky. Cílem je, aby si žák nenásilnou formou uvědomil závislost výšky tónu 
na délce trubičky. Potřebujeme k tomu jen několik různě dlouhých trubiček. My pou-
žili trubky z PVC, označení Alphacan, o vnějším průměru 25 mm a tloušťce stěny 
1,9 mm. Jednotlivé délky trubiček jsou od sebe barevně odlišené. Následující tabulka 
udává délky použitých trubiček pro požadované tóny. 

označení C1 D E F G A H C2 
délka 
(mm) 325 290 258 244 217 194 172 162 

Tab. 1: Délky použitých trubiček 
Učitel rozdá celé třídě trubičky, nejlépe od každého tónu stejný počet. Pak před žáky 
nějakým způsobem zobrazí jakousi „notovou osnovu“, podle které budou žáci hrát. 
Na ukázku jsou níže uvedeny tři známé dětské písně. Pak už jen učitel ukazovátkem 
postupuje po jednotlivých políčkách. Žák, který má trubičku stejné barvy, jako je 
barva zrovna ukazovaného políčka, na trubičku zahraje. Hraje se úderem dlaně do 
jednoho konce, přičemž druhý konec je otevřený.  

Prší, prší

G AG G G G A G G G A G

G G A G FFFF EEE

DD GG C1C1C1 FFFF

EEE DD G G C1C1C1
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Pásli ovce Valaši

C2 G G GE

C2 G G E D

EE E D E

EE E D

C1

C1

C1 C1

FF

F

F

F

 
Ach synku 

DD EE

EEEE EGG

DDDDD EE G

DD EE

C1 C1C1C1 C1

C1 C1 C1 C1 C1

F

F F

F F

F

A

 

Večerní návštěva science centra 

Při večerní návštěvě Techmanie si učitelé nejprve prohlédli několik interaktivních 
exponátů. Na fotkách jsou vidět exponáty Zpomalená řeč a Vodní čočka.  
Vodní čočka demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. 
Na jedné straně čočky je pohyblivý zdroj světla složený z diod a na druhé straně je 
pohyblivé stínítko. V určité poloze zdroje a stínítka dojde k zaostření zdroje na stínít-
ko. Zdroj světla se také může pohybovat vertikálně nahoru a dolů. Na stínítku je pak 
vidět, že se obraz pohybuje opačným směrem než zdroj.  
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Obr. 1: Učitelé u vodní čočky 

Zpomalená řeč je akustický exponát. Jak plyne z názvu dochází k regulovatelnému 
zpomalení řeči. Dva návštěvníci sedí na proti sobě a mluví do mikrofonu. Jejich hlas 
je zpožděně přiváděn do sluchátek. Velikost doby zpoždění lze měnit od 0,1 s do 2 s. 
Výsledným efektem je zkomolení řeči, protože většina lidí není schopna zřetelně arti-
kulovat, když se slyší opožděně. 

 
Obr. 2: Zpomalená řeč 

Pokusy s Van de Graaffovým generátorem 

Nakonec byl představen více než dva metry vysoký Van de Graaffův generátor 
s výstupním napětím 200 kV. Bylo provedeno několik pokusů. Jako první a nejjedno-
dušší byl jiskrový výboj. Délka jiskry dosahovala ten večer něco kolem 20 cm. Další 
pokus je nazvaný Polystyrénový déšť. Kousky polystyrenu jsou vloženy do plastové 
misky a ta je položena na kouli Van de Graaffova generátoru. Po jeho spuštění se za-
čnou jednotlivé kousky polystyrenu shodně nabíjet. Mezi shodně nabitými tělesy pů-
sobí odpudivá coulombovská síla. V určitém okamžiku překoná tato síla sílu 
gravitační a kousky polystyrenu vylétají ven z misky. Velmi zvláštní chování pozoru-
jeme u mýdlových bublin, které jsou fouknuty proti nabité kouli. Nejdříve se přibližu-
jí a v určité chvíli prudce změní směr. Elektrický větrníček pěkně demonstruje sršení 
náboje, ke kterému dochází na jeho hrotech. Větrníček je připojen k Van de Graaffo-
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vu generátoru jehož náboj se dostává až ke hrotům. Kladně nabité ionty vzduchu jsou 
od hrotů odpuzovány a ze zákona akce a reakce se začne větrníček zvolna otáčet. Ja-
ko poslední pokus byl proveden známý a oblíbený experiment, při němž při dotyku 
ruky koule Van de Graaffa vstávají vlasy. Pokus Vstávající vlasy je opět demonstrace 
odpuzování souhlasných nábojů. Jednotlivé vlasy se nabíjejí souhlasně a tím se na-
vzájem odpuzují.  

 
Obr. 3: Vstávající vlasy 

Literatura  

[1] http://www.techmania.cz 
[2] http://www.techmania.cz/edutorium 
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LabQuest – měření v „terénu“ 

VÁCLAV PAZDERA 
Gymnázium, Olomouc 

LabQuest [1] je jednoduchý měřící přístroj pro fyzikální, chemická i biologická mě-
ření ve třídě i v přírodě. V příspěvku budou prezentována jednoduchá měření v "teré-
nu". 

Úvod 

LabQuest (viz obr.1) je nový moderní přístroj, který splňuje nejvyšší nároky kladené 
v současné době na školní fyzikální měření. Vznikl spojením interfejsu LabPro [1] a 
počítače do ruky s dotykovou obrazovkou. Přístroj LabQuest tedy může pracovat zce-
la samostatně a lze ho připojit i k počítači přes USB port. Tím se zlepší hlavně gra-
fické možnosti zobrazení naměřených výsledků nebo jejich prezentace 
dataprojektorem. Firma Vernier [2] nabízí k tomuto přístroji 57 senzorů [3]. Asi tři 
pětiny z nich jsou fyzikální. Další jsou pak chemické a biologické. Některé z těchto 
senzorů je možno použít i pro měření v přírodě. Například barometr, který spojením 
s LabQuestem vytvoří barograf. Podobně připojením teploměru vzniká termograf.  

 
Obr. 1: LabQuest 

Dále bych uvedl tři příklady měření v „terénu“ (přírodě). 
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Kolotoč 

Spojením akcelerometru s LabQuestem vzniká přístroj pro měření zrychlení při růz-
ných pohybech v přírodě. V dopravních prostředcích, pádech, skocích atd. Já jsem si 
vybral ten nejjednodušší – kolotoč (viz obr .2). 

 
Obr. 2: Na kolotoči je volně položený LabQuest s akcelerometrem a metrem 

Kolotoč jsem roztočil a pak jsem ho nechal asi 30 sekund točit setrvačností a na ko-
nec jsem ho zastavil. LabQuest mi při tom změřil dostředivé zrychlení a vykreslil mi 
graf (viz obr. 3.).  

 
Obr. 3: Graf závislosti zrychlení na čase 
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Z obr. 3. je patrno, že i při setrvačném pohybu se zrychlení zmenšuje a pravidelně 
kolísá. Zřejmě kolotoč se neotáčí přesně ve vodorovné rovině. Z toho je možné přímo 
na přístroji LabQuest odečíst periodu otáčení. Přibližně T = 4,98 s. Stejně je možné si 
ji změřit v průběhu pohybu pomocí stopek. Jestliže známe poloměr otáčení (viz 
obr. 2) a periodu, můžeme pak snadno spočítat hodnotu dostředivého zrychlení: 

2 2

2 2 2

4 4 1,32 m2, 099
4,98 s

ra
T
π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = = . 

Na obr. 3 je vidět, že se při setrvačném otáčení kolotoče hodnota zrychlení pohybova-
la od 2,2 do 1,8 m·s2. 

Barograf a termograf 

Spojením barometru a teploměru s LabQuestem vznikají barograf a termograf. Já 
jsem ještě navíc připojil luxmetr. Dobu měření jsem nastavil na 30 hodin a začátek 
jsem spustil v 9.00 hod. Naměřené grafy ukazuje obr. 4.  

 
Obr. 4: Měření barografem a termografem po dobu 30 hodin 

Na obrázku je zajímavá spojitost atmosférického tlaku a teploty v průběhu letního 
dne. Kolísání osvětlení (od 3000 luxů do 8000 luxů) ve dne bylo způsobeno mírnou 
oblačností, která střídavě zastiňovala Slunce. 
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Vodojem 

Barometru s LabQuestem jsem využil ještě při dalším zajímavém měření. Zkoušel 
jsem jízdu výtahem ve významné budově v Olomouci – vodojemu. Tato budova je 
vidět na velkou vzdálenost při příjezdu po dálnici z Brna do Olomouce. 

 
Obr. 4: Vodojem 

Závislost atmosférického tlaku na době znázorňuje obr. 5. 

 
Obr. 5: Změna atmosférického tlaku při jízdě výtahem 
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Z grafu můžeme odečíst změnu tlaku, která je asi 11 Pa na jeden metr jízdy výtahem. 
Tento výsledek si můžeme potvrdit tím, že si v Excelu sestrojíme graf závislosti at-
mosférického tlaku na nadmořské výšce (z tabulkových hodnot) a tento graf „zderi-
vujeme“. Z obr. 6 je vidět, že tato změna v nadmořské výšce 260 m je něco kolem 
11,5 Pa. Což je ve shodě s naměřenou hodnotou. 

 
Obr. 6: Graf změny tlaku na nadmořské výšce 

Závěr 

LabQuest je školní přístroj, s kterým mám nejlepší zkušenosti a plně jej doporučuji 
všem učitelům fyziky a také chemie a biologie. Je potěšující, že i cena LabQuestu a 
senzorů je velmi příznivá! 
Máte-li zájem o další informace, tak mi napište: pvaclav@centrum.cz. 

Literatura 

[1] http://www.vernier.com/mbl/ 
[2] http://www.vernier.com/ 
[3] http://www.vernier.com/probes/  
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Druhý rok projektu CZELTA – směry spršek kosmického 
záření 

VLADIMÍR VÍCHA, JIŘÍ SLABÝ, PETR ŠEDIVÝ, PETR BOUCHNER 
Gymnázium Pardubice, Dašická 1083 

Tento článek navazuje na můj příspěvek na loňském Veletrhu nápadů učitelů fyziky 
12 s názvem: CZELTA v Pardubicích. Pro plné pochopení článku je vhodné si nej-
prve přečíst článek předchozí. 
V prvním roce fungování stanice na Gymnáziu Pardubice, Dašická jsme se zaměřili 
na počítání událostí. V roce druhém jsme se naučili rekonstruovat směr příchodu 
spršky a začali na obloze hledat potenciální zdroje vysokoenergetického kosmického 
záření. 

Tvar spršky 

Dopad spršky sekundárního kosmického záření na detektory umístěné na střeše je 
zaznamenán jako jedna událost, u níž jsou mimo jiné uvedena i zpoždění mezi zásahy 
jednotlivých detektorů D0, D1, D2. Z těchto zpoždění lze vypočítat směr příchodu 
spršky, na což jsme se zaměřili v tomto školním roce. 

Sprška sekundárních částic se v atmosféře vyvíjí 
v podstatě jako kužel. Naše stanice má detektory 
vzdálené přibližně 10 m, můžeme tudíž zazname-
návat kužely s podstavou o průměru větším než 
10 m (tomu odpovídá energie primární částice 
větší než 1014 e·V). 
Úloha: 
Sprška má počátek ve výšce 12 km nad zemí a její 
průměr po dopadu je právě 10 m. Jak velké jsou 
úhly β, α v osovém řezu kuželu?  
 
Řešení: 

12000
52

2
==

v

a

tg β
 

 
 

 
 

Obr. 1 
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Vychází hodnoty úhlů β = 0,0477° a α = 89,98°.  
Příklad je poučný v tom smyslu, že ramena rovnoramenné-
ho trojúhelníku jsou prakticky rovnoběžná a míří ve směru 
příchodu spršky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úloha: Vypočítejte, za jak dlouho dopadnou sekundární částice (převládají elektrony 
a miony) z předchozí úlohy na zem.  
Řešení: Je třeba využít znalosti, že částice letí téměř rychlostí světla a výpočet pak je 
jednoduchý: 

12000 s 40 µs
300000000

vt
c

= = = . 

Směr spršky (dvojrozměrná situace) 

Úloha: Detektor D1 je zasažen o ∆t = 8 ns dříve než D0, a = 10 m. 

Vypočtěte úhel α. 
 
Řešení: 

10
108103cos

98 −⋅⋅⋅
=

∆⋅
=

a
tcα  

 

α = 76° 
 

Obr. 2      Obr. 3 

Obr. 4 
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Kdyby sprška přicházela rovnoběžně s horizontem, bylo by maximální zpoždění mezi 
zásahy detektorů ∆t = 33,3 ns.  

Směr spršky (trojrozměrná situace) 

 
V prostoru je určení směru pod-
statně komplikovanější. Zavedli 
jsme kartézskou soustavu souřad-
nic, která má osy x, y v rovině stře-
chy a osa z míří do zenitu. 
Pro výpočet polohy spršky na ob-
loze je zapotřebí znát souřadnice 
všech detektorů D0, D1, D2 a ori-
entaci stran trojúhelníka vzhle-dem 
ke světovým stranám. 
 
 
 
 

Pro zaměření trojúhelníku jsme použili dvě metody. 
1. Užitím běžné GPS a pásma. 
Pásmem jsme změřili délky stran trojúhelníku a pomocí GPS dva body určující přím-
ku p. Jedním bodem byl střed detektoru D0 a druhým bod na hradu Kunětická hora 
(vzdálený asi 5 km), který jsme si prohlédli pomocí dalekohledu a následně jej dojeli 
zaměřit. Pro další výpočty stačí již sinová a kosinová věta. 
2. Užitím dvou diferenciálních GPS 
Zaměření bylo provedeno profesionálně pracovníkem firmy ERA, který naměřená 
data také počítačově zpracoval a zaslal nám protokol s požadovanými výsledky. 
Měli jsme tak dvě nezávislá měření, která se zásadně nelišila: 
Azimuty - měřené GPS a pásmem Odchylka přímky p od severu 

D0-D1 352,8˚ 
D0-D2 57,9˚ 

Azimuty - měřené pomocí diferenciálních GPS Odchylka přímky p od severu 
D0-D1 349,6° 
D0-D2 53,7° 

Tab. 1 
Délky stran se lišily v řádu centimetrů. 

[ ]0,,1 11 yxD

                                                            
  

[ ]0,,2 22 yxD

[ ]0,0,00D

α β 

Kunětická hora

p 

Obr. 5 
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Směrový vektor příchodu spršky 

Určení směrového vektoru ( )zyx vvvv ,,=  připravil již student Marek Scholle v minu-
lém školním roce, a to metodou analytické geometrie. 
 

 
Obr. 6 

Budeme uvažovat, že čelo spršky je rovinné a postupuje rychlostí světla ve vakuu 
c = 299 792 458 m·s-1. Vektor rychlosti ( )zyx vvvv ,,=  je pro rovinu normálový vektor.  

Čelo spršky pokládáme za rovinu ρ: vx·x + vy·y + vz·z + d = 0. V rovnici roviny se 
pouze s časem mění parametr d. Vyjádříme parametr d v závislosti na čase. Čas bude 
mít nulovou hodnotu v okamžiku, kdy rovina ρ prochází detektorem D0, tedy počá-
tkem soustavy souřadnic. 
Zavedeme časy t1, t2:  
t1 udává, o kolik dříve (později) byl zasažen detektor Dl než D0. 
t2 udává, o kolik dříve (později) byl zasažen detektor D2 než D0. 
Po úpravách vychází: 

( )2
1 2 2 1

1 2 2 1
x

c t y t y
v

x y x y
⋅ ⋅ − ⋅

=
⋅ − ⋅          

( )2
1 2 2 1

1 2 2 1
y

c t x t x
v

y x y x
⋅ ⋅ − ⋅

=
⋅ − ⋅      

222
yxz vvcv −−−=  

Proměnné x1, y1, x2, y2 jsou souřadnice detektorů. 
 

Protože vektor 
→

v  míří z oblohy na zem, zavedeme opačný vektor 
→

u , který ukazuje na 
oblohu.  
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Graf 1

Obzorníkové (horizontální) souřadnice 

Ze znalosti vektoru 
→

u  lze vypočítat obzorníkové (horizontální) souřadnice: výšku nad 
obzorem h a azimut A (měří se od jihu).  

sin(A)= 
22

yx

x

uu

u

+
 (je nutné podmínkami ošetřit, do kterého kvadrantu spadá kolmý 

průmět vektoru u  do roviny xy) 

tg(h) = 
22

yx

z

uu

u

+
 

 
   Obr. 7 

Zpracování dat ze stanice jsme prováděli v Excelu. 

Grafy v obzorníkových souřadnicích 

Následující grafy 
zpracovávají 16 139 
zachycených spršek. 
Z prvního grafu je 
vidět, že ze všech 
azimutů zachytává 
stanice za 1 den při-
bližně stejný počet 
událostí. Bylo by 
podivné, kdyby to-
mu tak na rotující 
Zemi nebylo. Graf 
tedy spíše vypovídá 
o správnosti měření 
a zpracování.  
Následující graf ukazuje, že nejvíce spršek přichází z výšky 70° až 75° nad obzorem.  
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Graf 2 

Platí ovšem, že plocha na polokouli mezi 0° a 5° je podstatně větší než plocha mezi 
85° a 90°. Přepočítali jsme tedy počet zachycených spršek na jednotku plochy, re-
spektive na 1 steradián, a vznikl následující graf. Z něj je vidět, jak počet spršek na 
steradián směrem od zenitu rychle klesá.  

 
Graf 3 

Další graf vznikl promítnutím polokoule do roviny horizontu, přičemž souhlasí zeni-
tová vzdálenost (tj. úhel 90° – h). Z tabulky vyplývá, že naprostá většina spršek 
(95 %) má od zenitu menší vzdálenost než 50°. 

Zenitová vzdálenost Množství ze všech spršek 
0°- 25° 56 % 
0°- 50° 95 % 
0°- 75° 99,5 % 

Tab. 2 
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Obr. 8 
V 3D zobrazení si uděláme názornou představu o rozložení spršek na obloze. Spršky 
nízko nad obzorem jsou vzácné. 

 
Obr. 9 
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Rovníkové (ekvatoreální) souřadnice II. druhu 

Obzorníkové souřadnice mají různí pozorovatelé na zeměkouli různé, proto byly 
v astronomii zavedeny univerzální rovníkové souřadnice II. druhu.  
Museli jsme určit místní hvězdný čas Θ a z něj a obzorníkových souřadnic vypočítat 
deklinaci δ a rektascenzi α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Obr.10 
sin( ) sin( ) sin( ) cos( ) cos( ) cos( )h h aδ φ φ= ⋅ − ⋅ ⋅  

)cos(
)sin()cos()sin()cos()sin()cos(

δ
φφ ⋅⋅+⋅

=
Ahht  

)cos(
)sin()cos()sin(

δ
Aht ⋅

=  

 
kde h – výška nad horizontem  

φ – zeměpisná délka pozorovatele (tedy našeho zařízení) 
A – azimut od jihu 
δ – deklinace  
t – hodinový úhel  

Provedli jsme zobrazení spršek na oblohu, která je teď již bez rotace, a doufali, že se 
třeba objeví nějaké výrazné zdroje.  

t−=θα
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      Obr. 11 
V těchto grafech ale žádné zajímavé zdroje na první pohled viditelné nejsou. Největší 
hustota bodů je v místech, kterými prochází zenit nad Pardubicemi. 

Proton v magnetickém poli 

Proč „nevidíme“ na obloze zdroje vysokoenergetických částic? Hlavní problém 
spočívá v tom, že primární kosmické záření je tvořeno většinou protony, které mají 
kladný elektrický náboj, a chaoticky se vychylují ve složitých magnetických polích 

E = 1017 e·V E = 1018 e·V 

E = 1019 e·V 

Obr. 12 
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galaxií. Následující simulace ukazují, jak trajektorie protonu závisí na jeho energii. 

Hledání clusterů 

V chaosu mnoha spršek jsme se pokusili vyhledávat clustery. To znamená, že jsme 
hledali spršky, které přišly v krátké době po sobě a z podobného směru.  
Podařilo se nám najít následující cluster: 

P R M D H M S h/° A/° δ/° α/° 
1. 2007 12 10 19 46 0 63 135,5 63,0 346,4 
2. 2007 12 10 19 46 8 68 144,1 65,0 359,6 
3. 2007 12 10 19 46 15 68 121,6 56,8 355,0 

Tab. 3 

Tři spršky dopadly během 15 sekund a jejich úhlové odchylky na obloze byly 
poměrně malé: 

Spršky Úhlová odchylka/° 
1. a 2. 6,0 
2. a 3. 8,2 
3. a 1. 7,5 

Tab. 4 

 

 
 

                                                                  Obr. 13 

Tři spršky se zobrazily na oblohu tak, že obklopily kulovou hvězdokupu M52. 
Může to být náhodná shoda nebo nějaká hlubší souvislost. Pro výpočet 
pravděpodobnosti, že tento cluster je náhodný, jsme použili Poissonovo rozdělení a 
vypočítali, že pravděpodobnost náhodného clusteru je 0,00055. 

Gama záblesky 

Gama záblesky (GRB) jsou zajímavé události ve vesmíru, které se v současné době 
sledují několika družicemi, především družicí Swift. Mechanismus záblesků není 
ještě objeven, ale fotony produkované při záblesku by mohly mít vliv jak na 
kosmonauty, tak možná na celý život na Zemi. 
Pro nás je zajímavé zkoumat, zda fotony z GRB mají energii, kterou zachytí naše 
stanice. Fotony jsou elektricky neutrální a mohly by tedy ukazovat přímo směr 
k objektu, ze kterého přiletěly.  
Na adrese http://grb.sonoma.edu/ jsme našli za období únor až prosinec 2007 záznam 
85 záblesků. Prošli jsme všechny, abychom posoudili jejich „viditelnost“ z Pardubic a 
následně našli podobný záznam v datech naší stanice. 
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Nalezli jsme pouze jediný zajímavý GRB ze 14. července 2007 označený GRB 
070714A.  

Zdroj dat UTC/h:min:s α /h:min δ /° : ‘ 

Internetová databáze 4:59:29 2:51 30:14 

Záznam CZELTA 5:01:03 3:16 25:06 

Tab. 5 

Sprška dopadla 94 s po okamžiku, kdy GRB zaregistrovala družice, a na obloze se 
nachází poblíž hvězdokupy Plejády. 

 
Obr. 14 

Obě místa se na obloze liší o 6,2° a pravděpodobnost, že sprška v daném čase přišla 
z daného místa náhodně, je 0,013. 
Dala by se tedy udělat úvaha, že pravděpodobně byl při GRB 070714A vyproduko-
ván gama foton o energii větší než 1014 e·V a sekundární sprška v atmosféře zasáhla 
všechny tři pardubické detektory. 

Spolupráce 

Czelta je projekt, do kterého by se měla postupně zapojit řada středních škol pod ve-
dením ÚTEF ČVUT. Aby naše práce byla k obecnému prospěchu, prezentujeme ji na 
různých seminářích a dáváme k dispozici výsledky, ke kterým jsme došli. 
10. 1. 2008 byl na Gymnáziu Dašická v Pardubicích pracovní seminář, na který přijeli 
pracovníci ÚTEF. Řešil se především vliv zpoždění na kabelech na grafy oblohy. 
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4. 4. 2008 se na našem gymnáziu konal seminář učitelů fyziky zaměřený na systém 
ISES. Součástí programu byla i přednáška o měření v projektu Czelta a učitelé si pro-
hlédli detektory přímo na střeše školy. 
23. 4. 2008 se na našem gymnáziu konal seminář učitelů fyziky „Od starověkých  
astronomů k počítačovým experimentům II.“, kde jsme opět představili projekt Czel-
ta. 
29. 4. 2008 jsme pozvali na naši školu studenty i učitele škol, které již měřicí stanici 
Czelta vlastní nebo mají o projekt zájem, přijeli také pracovníci ÚTEF. Mezi referují-
cími byli i studenti naší školy, kteří mluvili o práci za poslední školní rok. 
5. 5. 2008 přijal pozvání na naši školu Dr. Jiří Grygar na seminář o detekci vysokoe-
nergetického kosmického záření. V úvodním referátu hovořili naši studenti o výsled-
cích v projektu Czelta a následně Dr. Grygar o projektu Auger. Dr. Grygar si prohlédl 
měřicí stanici a besedoval s námi o problematice projektu. 
6.–7. 5. 2008 studenti Slabý, Šedivý a Bouchner soutěžili v národním kole vědeckých 
a technických projektů organizace Amavet. 
12.–16. 5. 2008 probíhal na naší škole projektový týden pro primy, sekundy a tercie. 
Tercie byly v přednášce seznámeny s kosmickým zářením, jeho měřením na naší ško-
le a v Excelu si studenti vyzkoušeli zpracování reálných dat. 
14.–15. 6. 2008 studenti Slabý, Šedivý a Bouchner soutěžili v celostátním kole SOČ, 
kde v oboru fyzika obsadili 1. místo. Jejich soutěžní práce, která velmi podrobně shr-
nuje výsledky za poslední školní rok, bude dostupná na stránkách našeho gymnázia 
www.gypce.cz. 
27. 8. 2008 seznamujeme s našimi výsledky účastníky Veletrhu nápadů učitelů fyziky. 
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Praktická cvičení na interaktivní tabuli 

JOSEF BOLEK 
ZŠ Mníšek pod Brdy 

V předchozím školním roce jsem začal ve větší míře využívat interaktivní tabuli. Jako 
propagátor jednoduchých pokusů při výuce fyziky na základní škole jsem zpočátku 
tabuli nedůvěřoval, ale nakonec jsem ji do výuky začal postupně zařazovat. Pomocí 
vyhledávačů jsem objevil pár zdrojů na Internetu, které mne v mnohém inspirovaly. 
Rozhodl jsem se ovšem k tvorbě vlastních cvičení, která vyhovují mému způsobu 
výuky. Dospěl jsem prozatím k těmto zkušenostem: 

• výuka s interaktivní tabulí stojí na pomezí mezi klasickou hodinou (pokusy, 
tabule, křída) a výukou v učebně informatiky (každý žák má svůj počítač) 

• přínos pro učitele – interaktivní tabule výrazně zkvalitňuje výuku pomocí da-
taprojektoru  

o učitel nesedí za katedrou před počítačem, ale ovládá jej u interaktivní tabule 
o učitel může vstupovat do zobrazených fyzikálních situací (fotografie, kresby) 

a dokreslovat zde vektory, schémata, veličiny 
o u tabule lze ovládat java applety, simulační programy, flash animace, video-

sekvence apod. 

• přínos pro žáky – pokud cvičení mají vyřešit žáci, snažím se dodržet tyto zá-
sady: 

o žáci nepíšou pokud možno žádný text, ale úlohy řeší přesouváním veličin, 
přesouváním textu, popřípadě dokreslují do obrázků vektory, čáry nebo 
ovládají interaktivní aplikace (flash, java) 

o obtížnost úloh volím tak, aby je vyřešila většina žáků 
o preferuji obrázkové úlohy (grafiku tvořím pomocí OpenOffice) 

Jako ukázku jsem vybral několik cvičení pro 6. a 7. ročník 
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Eurobot junior a další soutěže 

MIROSLAV BURDA 
Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola technická, Sokolská 1, Brno 

Studenti naší školy nejeví příliš velký zájem o soutěže typu fyzikální olympiáda. 
Mnohem více je přitahují takové, kde se něco vyrábí. Hlavní část příspěvku bude vě-
nována mezinárodní soutěži Eurobot junior, zmíněny budou i další – Fyzikální cirkus, 
Napájeni sluncem. Těžištěm příspěvku budou praktické ukázky soutěžních strojů, 
předvedených studenty, kteří je vyráběli. 

Úvod 

V loňském školním roce se moji studenti zúčastnili celkem pěti soutěží s fyzikální 
tématikou; kdy šlo především o vlastní výrobu fungujícího zařízení. Ve všech dále 
představených případech se jedná o týmové soutěže.  

Napájeni sluncem  

Cílem soutěže je postavit vozítko poháněné pouze světlem slunce nebo žárovky (na 
soutěži nahrazují slunce čtyři halogenové lampy), které projede co nejrychleji 
1,8 metru. Existuje i kategorie pro vozítka s vodíkovým pohonem. Podrobná pravidla 
jsou na webu [1]. Soutěž má už velkou popularitu – loňského ročníku se zúčastnilo 
přes sto solárních vozítek. Vřele doporučuji pro začátek na získání zájmu studentů – 
výroba funkčního vozítka (bez elektroniky) je relativně velmi snadná. Pořadatel – 
VŠB Ostrava – navíc věnuje stavebnice pro výrobu vozítek.  

Fyzikální cirkus 

Letos v dubnu proběhl druhý ročník. Soutěž tvoří dvě disciplíny. Prvním úkolem bylo 
vyrobit vozítko poháněné pouze pastičkou na myši, které mělo ujet co nejrychleji 
3 metry po písku. Druhý úkol byl stavba rakety poháněné pouze stlačeným vzduchem 
a vodou. Raketa směla nést padák. Měřil se celkový čas letu – čím déle, tím lépe. Ak-
ci pořádá Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně a další organizace, 
podrobnosti pravidel a výsledky lze najít na [2]. 
Z naší školy se zúčastnilo celkem osm týmů, které získaly ve dvou disciplínách cel-
kem tři medailové pozice a navíc čtyři z deseti udělovaných cen. 

Eurobot Junior  

Eurobot 

Soutěž Eurobot [3] začala pořádat organizace Planète Sciences [4] ve Francii 
a postupně se rozšířila i do dalších zemí v Evropě. V České republice pořádá národní 
kolo katedra softwarového inženýrství MFF UK. Jedná se o soutěž dvou zcela auto-
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nomních robotů, kteří na hřišti cca 3x2 metry plní během 90 sekund různé bodované 
úkoly. Vítězí tým s větším počtem bodů.  

Eurobot junior 

Postavit samostatně jezdícího robota je úkol spíše pro týmy z vysokých škol, proto 
vznikla kategorie Junior, určená pro studenty středních, nebo i základních škol. Hlav-
ní rozdíl je ten, že středoškoláci řídí robota pomocí kabelů – odpadá tedy nutnost sen-
zorů a programování. Navíc robot s sebou nemusí vozit svoji baterii, lze ho napájet 
přes kabel. Stavbu na bázi podvozku autíčka na ovládání tak zvládli i studenti prvního 
ročníku SŠ.  

Stručná pravidla kategorie Junior 

 

Obr. 1: Hrací plocha 

Hrací plocha má rozměr přesně 3 x 2 metry a je skloněná směrem k divákům o deset 
stupňů. Stejně jako u „velkého“ Eurobota musí roboti během 90 sekund nasbírat co 
nejvíce bodů.  
Každý tým měl svoje herní prvky kromě míčků označené svojí barvou. Letošní roč-
ník měl jako legendu obnovitelné zdroje, tomu odpovídaly názvy herních prvků. Bo-
dy bylo možné získat různou manipulací s herními prvky: 

• za přepravu pingpongových míčků („voda“) do ohrazeného prostoru na své straně 
hřiště („řeky“ – na obrázku vlevo a vpravo dole); míčky je nutno vysát z prostoru 
uprostřed hřiště („jezera“) a převézt do řeky, dále odsunout kvádříky („hráze“ – 
vlevo a vpravo nahoře), které brání v pohybu míčků do řeky (1 míček řece = 1 bod) 

• za otočení destiček („solární panely“ – nahoře uprostřed) kolem pantů, na kterých 
jsou připevněné (20 bodů za destičku) 
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• za zastrčení puku do otvorů v okrajích hřiště – puk byl přivázán ke svislé tyči 
s větrníkem, kterou uvedl do pohybu – „postavení větrné elektrárny“ – dole 
uprostřed – (20 bodů za puk) 

Dále bylo 5 bodů a opuštění startovního prostoru a 20 bodů za vítězství v zápase.  

Konstrukce prezentovaného robota 

Robot „Sokol’s Deeps“ je navržen jako tříkolka, která má dvě samostatně poháněná 
kola, každé se svým motorem, a třetí opěrné kolečko. Toto uspořádání umožňuje mi-
mo jiné otáčet se s robotem na místě, což je v řadě situací velmi výhodné. Kostra ro-
bota je vyrobena z dřevěných tyček, jaké používají například letadloví modeláři, 
a dílů ze stavebnice Merkur. Vpředu je robot vybaven radlicí s vlastním motorem na 
zvedání solárních panelů. Robot veze vysavač [P1] na vysávání pingpongových míč-
ků a krabici pro jejich skladování. Sání míčků je vyvedeno z boku. 
Celý robot je ovládán přes sedmimetrový kabel zakončený ovládacím panelem (pů-
vodně CD mechanika). Každý motor se ovládá samostatně, je možné měnit směr je-
jich otáčení a rychlost.  

 

Obr. 2: Robot Sokol’s Deeps právě odklápí hráz jednoho z jezer 

Průběh letošního ročníku  

Národního kola se zúčastnilo celkem 6 týmů, z toho čtyři z naší školy. Naše týmy 
obsadily první tři místa a postoupily na dvoudenní mezinárodní finále, které se kona-
lo v Paříži. Zúčastnilo se jej celkem 15 robotů z pěti států. Zde jsme už měli mnohem 
těžší pozici a obsadili jsme 5. – 8., 11. a 13. místo.  



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

170 

Zkušenosti 

Výroba  

Nelze čekat, že studenti vyrobí robota (nebo raketu) sami. Tedy, oni ho nakonec sami 
udělají (je to konec konců výslovně požadováno v pravidlech), ale potřebují jednak 
popohánět (jinak by začali večer před národním kolem), jednak průběžně inspirovat, 
jak by se co dalo udělat. Často přitom pro výrazné zlepšení stačí mírná úprava navr-
žené konstrukce. Pokud si ve vyloženě technických věcech moc nevěříte, doporučuji 
sehnat nějakého mentora, nejlépe i s dílnou, který bude na stavbu dohlížet. Může to 
být například nadšenec z řad příbuzenstva soutěžících. U nás tuto roli zastával 
Ing. Vácha z DDM Junior Brno – tímto mu velmi děkuji.  

Testování 

Roboty nestačí jen vyrobit. Musejí se také otestovat a řidiči se s nimi musejí naučit 
jezdit. To všechno chce prostor, nejlépe hřiště podle pravidel, a čas. Nejméně týden, 
lépe měsíc a více. Je běžné, že studenti přinesou, a to i opakovaně, „hotového“ robo-
ta, které se při testovací jízdě vůbec nerozjede, něco mu upadne, něco se zadře atd.  

Konstrukce 

Konstrukce musí být úměrná plněným úkolům a požadované rychlosti. Studenti vět-
šinou napoprvé staví roboty příliš malé, lehké a pomalé. Roboti by navíc měli být 
odolní proti nárazům. V pravidlech jsou sice srážky zakázané, ale realita je poněkud 
jiná. Také jsou běžné nárazy do krajů hřiště. 
Je velmi obtížné vyrobit kvalitní hřiště. Navíc se obvykle hřiště do místa konání sou-
těže stěhuje a tam se skládá z částí. Povrch je proto různě zprohýbaný, jednotlivé díly 
nemusí přesně navazovat. Pokud robot nepřejede práh do 3 mm výšky, má smůlu.  

Psychika  

Zaváhání a nebo chyba řidiče při souboji srovnatelných strojů obvykle rozhoduje zá-
pas.  
Konečné slovo mají na soutěži rozhodčí a jejich verdikt stojí nad pravidly. Pokud se 
studentům zdá, že jim bylo ukřivděno, nesou to velmi těžce.  

Mezinárodní kolo 

Francouzi a Belgičané mají mnohem více zkušeností, protože soutěž už u nich probí-
há několik let. Týmy, které postoupí do mezinárodního finále, čekají velmi těžcí sou-
peři. Například francouzské národní kolo mělo ve startovní listině 62 (!) robotů [6]. 
Je třeba na toto postupující týmy připravit.  
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Závěr 

Eurobot Junior se mimo Benelux pořádal letos poprvé, i proto zájem nebyl příliš vel-
ký. Věřím, že podobně jako například Fyzikální cirkus se i Eurobot Junior bude roz-
růstat co do počtu i kvality družstev.  
Po zkušenostech s prvním českým ročníkem bych chtěl povzbudit učitele na školách, 
aby o této i dalších soutěžích informovali studenty a poskytli jim dle svých možností 
podporu. 

Odkazy 

[1] http://napajenisluncem.vsb.cz 
[2] http://cirkus.hvezdarna.cz/ 
[3] http://eurobot.cz/ 
[4] http://www.eurobot.org/eng/ 
[5] http://fyzika.unas.cz/ 
[6] http://www.planete-sciences.org/robot/trophees/2008/live/spip.php?article3 
[P1] Byl použit autovysavač na baterie, ze kterého byl odstraněn původní kryt. Sání 

bylo vyvedeno do krabice, kam se nasávaly míčky.  
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Několik netradičních pokusů z magnetismu 

VĚRA KOUDELKOVÁ 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

V příspěvku jsou popsány tři netradiční pokusy z magnetismu – použití LED pro de-
monstraci elektromagnetické indukce, demonstrace diamagnetismu a magnetické ky-
vadlo brzděné vířivými proudy. 

Úvod 

Inspiraci na tři pokusy popsané v tomto příspěvku jsem čerpala ze zahraničních časo-
pisů (viz [1–3]).  

Elektromagnetická indukce 

Elektromagnetická indukce se na školách obvykle ukazuje pomocí voltmetru s ručkou 
uprostřed. Autoři článku [1] doporučují používat dvě svítivé diody zapojené 
antiparalelně (tedy paralelně s opačnou polaritou). V našich podmínkách lze pokus 
provádět se školní cívkou 12 000 závitů, červenou a zelenou LED a běžným školním 
válcovým magnetem (viz obr. 1). 

  

Obr. 1: Schéma zapojení LED  

Výhody: 

• LED reagují rychle, na rozdíl od ručky voltmetru je nebrzdí setrvačnost. 

• Lze demonstrovat velikost změny magnetického indukčního toku – při rych-
lém pohybu magnetu LED svítí hodně, při pomalejším málo. 

• Barva svitu LED indikuje polaritu. 

• Poslední výhoda je hlavně motivační – na rozdíl od voltmetru, kde se pouze 
„hýbe ručka“, při požití LED „opravdu vyrábíme energii“ a něco reálného roz-
svítíme. 
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Pokročilejší studenti mohou provést odhad velikosti indukovaného napětí: 
( )B S NU

t t
∆Φ ∆
∆ ∆

⋅ ⋅
= = , 

kde B je magnetická indukce (pro neodymové magnety je v blízkosti magnetu 
B ~ 1 T), S je průřez magnetu (~ 1 cm2), N = 12 000 je počet závitů cívky a ∆t je do-
ba, za kterou změna magnetického indukčního toku nastane (pokud magnetem pohy-
bujeme rukou, lze odhadnout ∆t ~ 0,6 s). Po dosazení vyjde |U| ~ 2 V, což je právě 
zhruba napětí, při němž svítí LED. 

Demonstrace diamagnetismu 

Pokud vložíme diamagnetickou látku do magnetického pole, vzniknou v ní magnetic-
ké dipóly, které působí proti vnějšímu poli. V látce tak dojde k zeslabení vnějšího 
magnetického pole. Navenek se diamagnetismus projevuje slabým odpuzováním lát-
ky od magnetu. 
Vhodnou látkou pro demonstraci diamagnetismu je bismut, který má magnetickou 
susceptibilitu přibližně dvacetkrát větší než voda (χ bismut ~ –2 · 10-4).  

Obr. 2: Uspořádání experimentu pro demonstraci diamagnetismu 

Uspořádání experimentu je vidět na obrázku 2 (viz také [2]). Na citlivé váhy (potřeb-
ná citlivost jsou setiny gramu) je umístěn stojánek z neferomagnetického materiálu, 
na který je položen vzorek bismutu. Pokud se k bismutu přiblížíme seshora neody-
movým magnetem, zaznamenáme na vahách větší výchylku. Váhy samozřejmě nere-
gistrují zvětšení hmotnosti vzorku bismutu, ale sílu – v tomto případě sílu, kterou je 
diamagnetická látka odpuzována od magnetu. 
V uspořádání popsaném výše lze dosáhnout síly o velikosti několika desetin milinew-
tonu, což se na vahách projeví zvýšením údaje o několik setin gramu. 
Poznámka: stojánek musí být dostatečně vysoký (v našem uspořádání cca 30 cm), 
aby experiment nebyl ovlivňován přitahováním magnetu s horní deskou vah.  
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Magnetické kyvadlo 

Experiment popsaný v článku [3] je dalším z řady pokusů, jimiž lze demonstrovat 
vířivé proudy. Autoři článku vyrobili krychli z vrstev hliníku a papíru a poté nad tou-
to kostkou nechali kývat magnet (viz obr. 3).  

 

Obr. 3: Magnet kývající se nad kostkou z vrstev hliníku a papíru 

V článku jsou uvedeny dva závěry pokusu:  

• Pokud se magnet kýve nad hladkou stranou (obr. 3a), velmi rychle se utlumí. 
• Pokud je kostka otočená tak, že se magnet kýve rovnoběžně s vrstvami 

(obr. 3b), je tlumení pohybu jen velmi malé. 
Autoři však nezodpověděli několik dalších otázek, například: 

• Co se stane, pokud je kostka natočená šikmo? 
• Jaké bude tlumení, pokud se bude magnet kývat kolmo na vrstvy? (obr. 3c) 
• Jsou kmity magnetu harmonické? Jak je velké tlumení? 
• Jak závisí tlumení na vzdálenosti mezi magnetem a kostkou? 

Uspořádání pokusu 

V našem uspořádání jsme použili kvádr o rozměrech 6 x 6 x 4,5 cm vyrobený 
z měděných plechů spojených epoxidem, který slouží současně jako lepidlo i jako 
izolace. Magnet byl složen z malých kulatých neodymových magnetů (viz obr. 4). 

 

Obr. 4: Uspořádání experimentu 
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Některé odpovědi 

Pokud se magnet kýve nad hladkou stranou kostky a vzdálenost mezi magnetem a 
kostkou je menší než přibližně 0,5 cm, dojde k aperiodickému pohybu – magnet neu-
dělá ani jeden kmit.  
Pokud je kostka natočená šikmo, kmity se ve směru kolmém na vrstvy tlumí hodně, 
ve směru rovnoběžném s vrstvami se tlumí jen velmi málo. V důsledku toho se pohyb 
magnetu rychle stočí do směru rovnoběžného s vrstvami.  
Graf na obrázku 5 popisuje pohyb magnetu ve směru vrstev. Z grafu je vidět, že 
magnet vykonává přibližně tlumený harmonický pohyb. Body popisují pohyb magne-
tu, hladké křivky jsou exponenciální regresní funkce charakterizující zmenšování 
amplitud kmitů. 

 
Obr. 5: Graf pohybu magnetu nad kostičkou 

Poznámka: Hodnoty souřadnice v jednotlivých časech byly získány tak, že jsem po-
hyb magnetu nad kostkou natáčela na video a polohu pak odečítala z videa pomocí 
programu AviStep. 

Závěr 

Výše uvedené pokusy jsou vhodné pro středoškolské studenty – buď v běžných hodi-
nách jako demonstrační experimenty nebo v seminářích, kde mohou studenti provést 
i podrobnější rozbor a měření. Pokud některý pokus vyzkoušíte či budete mít nějaké 
otázky nebo komentáře, budu ráda, pokud se mi ozvete na adresu  
vera.koudelkova@mff.cuni.cz. 
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Jak objasnit pojmy vztahující se ke kruhovému pohybu 
a jak soustavu inerciální a neinerciální? 

JAN DIRLBECK,  
Gymnázium Cheb 

Proč vlastně připravit pokusy k objasnění některých pojmů?  
Žáci by měli umět myslet abstraktně. Tak nás informují psychologové, že: „Abstrakt-
ní myšlení se rozvíjí u věkové skupiny 10–11 let (prepuberta).“ Ovšem současná 
mládež, odrostlá na televizi a počítačích mnoho netrénuje představivost. Pak musí 
nastoupit konkrétní vizuální přiblížení probíraného problému a to dokonce i u věkové 
skupiny 15–16 let. Jejich zkušenosti s jízdou ve vlaku jsou minimální. Například ve 
věku 15 let třetina vlakem jela poprvé při příležitosti akce pořádané školou. Pak od-
volávky v článcích učebnice fyziky na pohyb vlaku jsou pro žáky nepochopitelné.  
Díky současné vybavenosti kabinetu fyziky PC, diaprojektoru, digitálního fotoaparátu 
a karty o velikosti 2 GB a více je možné mnohé pokusy zaznamenat na video. Tím se 
žáci lépe ztotožní s předkládaným problémem, neboť mnohým je bližší virtuální rea-
lita. Navíc je možné optiku zaměřit na daný jev a tak eliminovat rušivé okolí. Samo-
zřejmě musí se ukázat, pokud to jde, i stejný pokus demonstračně, ale pomocí 
videozáznamu se můžeme soustředit na konkrétní děj.  
Vizualizace může žákům pomoci i v pochopení pojmů, které se mohou propojit 
s obrázkem nebo určitým jevem. Mnohdy je to pro žáky k pochopení jednodušší než 
statický obrázek v učebnici. Samozřejmě je důležité najít pokus, který správně namo-
tivuje žáky k zájmu o daný jev. Kruhový pohyb můžeme oddemonstrovat pomocí 
otáčejícího se kola, ale pro vzbuzení zájmu je vhodnější zaznamenat na video kruho-
vý pohyb světelného bodu.  
Pro demonstraci kruhového pohybu jsem si nechal udělat kolo na stativu. Ke změnám 
dráhy můžeme použít světelný zdroj. Dnes je k dispozici dost světelných zdrojů 
s diodami. S použitím PC a diaprojektoru (je-li i interaktivní tabule, ještě lépe) se dá 

Obr. 1 Obr. 2 
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demonstrace doprovodit připravenou prezentací. Výhoda prezentace je, že se může 
měnit podle potřeby. Lepší motivace, potřeba reakce na studijní výsledky třídy apod. 
Nevýhoda je, že to stojí nějaký čas, kterého je mnohdy velmi málo. 
K demonstraci pojmů inertní a neinertní soustava jsem si nechal udělat akvárium na 
kolečkách. Tato pomůcka se dá využít na více demonstrací různých jevů.  

 
Obr. 3 

Samozřejmě i demonstrace rovnoměrného pohybu, nebo pohybu zrychleného je 
vhodné doplnit připravenou prezentací. Vhodná je i prezentace s připraveným vi-
deem, které přibližuje pohyb tělesa ve výtahu. Protože jsem zjistil, že mnoho žáků 
dnes bydlí v rodinných domech, které nejsou vybaveny výtahy a ti, kteří bydlí 
v panelových věžácích, si žádný pokus ve výtahu dělat ve svých 16 letech nebudou.  
Samozřejmě vše je zatím ve stavu zrodu. Bude určitě třeba nalézt nějaké standardy 
pro videa i celé prezentace. Pak by mohla existovat databáze takových prezentací 
formou výměny. Tak by se dal ušetřit čas učitele při přípravě. Když jsme na veletrhu 
nápadů, tak se třeba takový nápad ujme. 
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Akustické hrátky 

VLASTIMIL HAVRÁNEK 
Klvaňovo gymnázium, Kyjov 

Abstrakt 
Článek uvádí tři náměty pro zpestření výuky akustiky. První je návodem, jak sestrojit 
panovu flétnu z použitých školních fixů, druhý pak popisuje xylofon sestrojený 
z natlakovaných PET láhví. Ve třetí části je popsáno, jak lze vyrobit funkční a pře-
kvapivě kvalitní reproduktor z polystyrénové destičky, drátku a dvou magnetů. 

1) Panova flétna ze školních fixů 

Ve školních třídách se často objevují nové tabule, na které se píše fixem. Spotřeba 
fixů je velmi vysoká, takže není problém během krátké doby nasbírat 14 fixů, které 
budeme potřebovat k výrobě panovy flétny. Nepodaří se nám sice sestrojit kvalitní 
flétnu, jakou můžeme obdivovat u jihoamerických indiánů, ale na zpestření výuky, 
odhalení fyzikálních souvislostí a zahrání jednoduché písničky to bude stačit.  

 
Obr. 1: Panova flétna z fixů 

Příprava 

Nachystáme si kleště, pilku a 14 vypsaných fixů i s vršky, opatrně kleštěmi odstraní-
me koncovou zátku a vyjmeme z fixu náplň a hrot. Prázdný fix uzavřený vrškem vy-
dává při foukání tón určité frekvence. Ke změření této frekvence použijeme počítač 
s mikrofonem a freeware programem, který je vybaven frekvenčním analyzátorem 
(Winscope, Audacity apod.) 
Na fixu vyznačíme od konce směrem k vršku po půl centimetru rysky. Poslední tři-
náctá ryska bude ve vzdálenosti 6,5 cm od konce.  
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Měření 

Foukneme do píšťaly a pomocí počítače zjistíme frekvenci tónu. Pilkou odřízneme 
podle první rysky půl centimetru z konce píšťaly. Tón bude nyní vyšší. Opět změříme 
jeho frekvenci a tak pokračujeme po půlcentimetrech dále. Při odříznutí 65 mm se již 
dostáváme na hranici použitelnosti fixu, a proto skončíme. Získaná data vyneseme do 
tabulky a sestrojíme graf závislosti frekvence tónu na odříznuté délce fixu.  

Zkrácení [mm] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
f [Hz] 721 737 794 807 856 883 909 967 1006 1067 1114 1175 1248 1315

Závislost frekvence na zkrácení píšťaly

y = 0,0718x2 + 4,3023x + 726,55
R2 = 0,9978

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

0 10 20 30 40 50 60 70

zkrácení [mm]

fr
ek

ve
nc

e 
[H

z]

  

Graf 1: Závislosti frekvence tónu na délce fixu 

Ladění 

Základní tón akustiky A má frekvenci 440 Hz a tón o oktávu vyšší má frekvenci 
dvojnásobnou 880 Hz. Oktáva je rozdělena na 12 tónů, takže každý další tón má 
frekvenci 12 2 -krát vyšší než tón předchozí. Jednoduše si tak můžeme vypočítat frek-
vence jednotlivých tónů stupnice a podle grafu určit, o kolik je třeba zkrátit jednotlivé 
fixy, aby se na tyto tóny „naladily“. Získané výsledky jsou přehledně zapsány 
v následující tabulce. 

tón f [Hz] Fix zkrátit o [mm] 
Fis 740 3 
G 784 11 

Gis 831 19 
A 880 25 

Ais 932 31 
H 988 37 
C 1047 43 

Cis 1109 49 
D 1175 55 

Dis 1245 60 
E 1319 65 

Tab. 1: Délky fixů 
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2) Xylofon z PET láhví 

Vršek od PET láhve provrtáme vykružovákem na dřevo o průměru 15 mm a navlék-
neme do otvoru autoventilek pro bezdušové kolo. Pokud k vrtání použijeme vrtačku 
s vysokými otáčkami, bude otvor čistý bez nerovností a autoventilek bude dobře těs-
nit. Pumpou či kompresorem natlakujeme PET láhev. Láhev s vyšším tlakem vydává 
při poklepání vyšší tón. Umístíme-li více PET láhví do stojanu, který si vyrobíme 
třeba ze dřeva, můžeme vytvořit xylofon z láhví, který je na následujícím obrázku. 
Naladění takového xylofonu vyžaduje trochu trpělivosti. Máte-li hudební sluch, bude-
te v určitě výhodě. 

 
Obr. 2: Xylofon z Pet lahví 

3) Polystyrénový reproduktor 

Princip reproduktoru je jednoduchý. Pokud do magnetického pole stacionárního 
magnetu vložíme vodič a pustíme do něj proud, vychýlí se vodič působením magne-
tické síly. Použijeme-li místo jednoduchého vodiče cívku, bude efekt silnější. Když 
k cívce připevníme membránu a pustíme do ní střídavý proud, membrána se roze-
chvěje a tím vydává zvuk. Velmi efektní je, když místo klasického reproduktoru vy-
robíme reproduktor s membránou z obyčejného polystyrenu. Polystyren omotáme 
tenkým měděným drátkem a poté celek oblepíme izolepou, aby byl povrch rovný 
a lépe zněl. Do cívky pouštíme signál z MP3 přehrávače zesílený nízkofrekvenčním 
zesilovačem.  
Pro názornost jsem na jednu desku vedle sebe umístil klasický reproduktor a vlastno-
ručně vyrobený reproduktor z polystyrénu, drátku a magnetů (viz obrázek 3).  
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Obr. 3: Polystyrénový reproduktor 

Kde co seženete 

Polystyrénovou destičku omotáme tenkým izolovaným drátkem. Použil jsem drátek 
vychylovacích cívek z obrazovky starého televizoru. 
Silné ploché magnety vhodné polarity lze sehnat např. na www.rootra.com.  
Nízkofrekvenční zesilovač si můžete navrhnout a vyrobit sami. Pokud si však nejste 
jisti, že to sami zvládnete, tak možná raději využijete nabídku některého zásilkového 
obchodu s elektrosoučástkami a koupíte si zesilovač jako stavebnici nebo dokonce 
jako již zkompletovaný hotový výrobek. Mně se osvědčil levný zesilovač KMJ2005 
od firmy EZK (http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmj2005.htm). V dokumentaci 
k zesilovači je udávána minimální impedance, kterou musí mít připojený reproduktor 
(např. 4 Ω). Podle tohoto údaje namotáte potřebný počet závitů (řádově desítky) ko-
lem polystyrénové destičky, abyste této impedance dosáhli. Orientačně lze tento údaj 
přeměřit obyčejným ohmmetrem.  
Zvuk z tohoto jednoduchého vlastnoručně vyrobeného reproduktoru je až překvapivě 
čistý a hlasitý. S takovým reproduktorem budete mít u svých žáků zaručeně úspěch 
a sklidíte obdiv.  
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Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky 

VĚRA BDINKOVÁ 
ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10 

V příspěvku jsou uvedeny některé konkrétní zkušenosti a výsledky práce žáků 
z činnostního učení fyziky ve fyzikálním semináři na základní škole. 

Činnostní učení a ŠVP 

Činnostní metody a formy učení kladou důraz na aktivní, samostatnou a ve vrcholné 
fázi i na tvůrčí činnost žáků. Žáci pracují, experimentují, pozorují, přemýšlí, hovoří, 
tvoří. Svým charakterem je činnostní učení nezastupitelné při rozvoji klíčových kom-
petencí žáků, které představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů 
a hodnot, které by měli žáci dosáhnout. 
Proto byla v prvním roce realizace ŠVP na naší škole ve fyzice odzkoušena řada akti-
vit. Zkušenosti byly zpracovány a prezentovány v závěrečných materiálech projektu 
ESF „Brno ještě nebylo, ale Líšeň už tu byla“. Jedná se zejména o náměty na skupi-
novou práci (pokusy s jednoduchými pomůckami, problémové úlohy), hry, soutěže, 
práce s informacemi a projekty (měřící přístroje a fyzikální hračky). Najdete je na 
webových stránkách školy: www.zsnovolisenska.cz 

Pár námětů z fyzikálního semináře 

Fyzikální seminář je dvouletý volitelný předmět pro žáky od 8. ročníku (2 hodiny 
týdně). Seminář začal v loňském školním roce a pracovalo v něm 15 žáků 8 .ročníku, 
z toho 2 děvčata. Byl zaměřen na prohloubení a rozšíření učiva fyziky ze 7. a 8. 
ročníku. V 1. pololetí byly ukládány jednotné úkoly pro jednotlivce nebo skupiny. Ve 
2. pololetí si žáci mohli vybrat po skupinách společné tématické zaměření a pracovat 
samostatně. Velmi zajímavé práce byly z optiky. Ve svém příspěvku bych chtěla 
představit několik konkrétních prací žáků z mechaniky. 

Mechanické hračky 

1. Hydraulický zvedák  
/Autor: Tomáš Černohorský/ 
Potřeby: PET láhev, plastová hadička, 2 injekční stříkačky různých velikostí, víčko 
nebo plastová miska od květináče, tavná pistole, akuvrtačka 
Provedení: Do víčka PET láhve uděláme otvor a vsuneme do něj větší injekční stří-
kačku. Na horní část jejího pístu přilepíme misku. V boční části PET láhve uděláme 
otvor. Na malou injekční stříkačku nasuneme plastovou hadičku, protáhneme otvo-
rem v láhvi, naplníme vodou a spojíme s velkou injekční stříkačkou. Hadičku vsune-
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me do PET láhve tak, až se konec malé injekční stříkačky zasune do otvoru v PET 
láhvi. 

 
Funkce: Zatlačíme-li na píst malé injekční stříkačky, zvedá se 
horní miska se zátěží. 
Vysvětlení: Model je vlastně hydraulické zařízení. Zatlačíme-li 
na píst malé injekční stříkačky, vzniká pod ním v kapalině tlak, 
který se přenáší do celé kapaliny a je podle Pascalova zákona 
všude stejný. Velký píst je pak zvedán tlakovou silou, která je 
tolikrát větší, kolikrát je větší plocha velkého pístu než plocha 
malého pístu. 
 

 
2. Horkovzdušný balón 
/společný projekt po skupinách/ 
Potřeby: Mikroténová fólie 4 x 5 m nebo 5 x 12 m, izolepa, nůžky, sešívačka, výkres 
A2, provázek (alespoň 30 m), 2–3 fény, prodlužovaní šňůra 
Provedení: Mikroténovou fólii přehneme v polovině a na dvou sousedních stranách 
slepíme k sobě izolepou. Nespojenou stranu postupně řasíme a sešíváme sešívačkou, 
až vznikne otvor o průměru asi 20 cm. Z výkresu stočíme trubku o průměru do 
20 cm. Balón ve spodní části přivážeme ke klubku provázku. Pak balón nasadíme na 
trubku a u trubky ho přidržujeme. Přes trubku foukáme fény dovnitř balónu horký 
vzduch. (Horký vzduch se nesmí dostat přímo na mikroténovou fólii!) Když cítíme, 
že je balón zvedán „dostatečnou“ vztlakovou silou, vysuneme ho z trubky a pustíme 
ho. 
Vysvětlení: Nafoukneme-li balón horkým vzduchem je gravitační síla působící na 
balón menší než vztlaková. Výslednice těchto sil působí směrem nahoru, a proto ba-
lón vzlétne. 

 
 

Obr. 1 

Obr. 2: Stavba Obr. 3: Vypouštění Obr. 4: Let balónu 
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3. Auto na gumu 
/Autor: Ondřej Ducháň/ 
Materiál: Krabice a karton z krabice, šroubovací víčka od zavařovaček, korkové zát-
ky, brčka, tyčka, sponka, guma, izolepa, cívka od nití, nůžky, řezák, velký hřebík, 
akuvrtačka, tavná pistole 
Provedení: Z krabice uděláme karosérii. Pro výrobu kol využijeme víčka, korkové 
zátky, dřevěnou tyčku. Na zadní kola nalepíme gumu pro zvětšení tření. Poháněcí 
mechanismus je sestaven z dřevěné tyčky, cívky od nití a gumy a je připojen 
k zadním kolům. 
Funkce: Otáčením zadních kol namotáme gumu na jejich osu. Auto položíme na pod-
lahu a pustíme. Auto se rozjede dopředu. 

Vysvětlení: Otáčíme-li zadními koly auta, konáme práci, která se uchová jako polo-
hová energie pružnosti namotané gumičky. Položíme-li auto na podlahu, rozjede se, 
protože se tato polohová energie mění na pohybovou energii zadních kol a předává se 
celému autu. 
 
4. Vodní kolo s kolotočem 
/Autoři: Veronika Vavrušková, Alžběta Ruttkay-Nedecká/ 
Potřeby: Karton, krabice, velké plastové víčko, kanystr, PET láhev, papírové trubice, 
krabičky od zápalek, krabičky od filmu, provázek, stužka, jehlice, drát, nýtky, korko-
vé zátky, tavná pistole, akuvrtačka, velká nádoba 

 
 

Obr. 6 

Obr. 10 

Obr. 5 Obr. 7 

Obr. 8 Obr. 9 
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Obr. 13: Pískové 
kolo 

Obr. 12: Pískové kolo s 
dřevorubcem 

Provedení: Postupně vyrobíme jednotlivé 
hlavní části – kolotoč, vodní kolo a stojan 
na kolo. Vodní kolo na hřídeli umístíme do 
stojanu a přidáme převodní kolo, které pro-
pojíme stužkou s převodním kolem na kolo-
toči 
Funkce: Stojan s vodním kolem umístíme 
do velké mísy. Z PET láhve lijeme vodu na 
lopatky vodního kola. Kolo se roztáčí a po-
hyb se přenáší převodními koly propojený-
mi páskou na kolotoč, který se také roztočí. 
Vysvětlení: Dopadající voda na lopatky kola 

má polohou i pohybovou energii, která se přeměňuje na pohybovou energii vodního 
kola a předává se i kolotoči. 
 
5. Pískové kolo s dřevorubcem 
/Autoři: Radim Konečný, Filip Maňák/ 
Materiál: Karton, papírové talíře, dřevěná tyčka, jehlice, korkové zátky, plastová 
trubka, PET láhev, stužka, pingpongový míček, drát, stužka, tavná pistole, řezák, 
nůžky, akuvrtačka, písek 

Provedení: Postupně zhotovíme jednotlivé sou-
části – kolo z papírových talířů, stojan s trubkou, 
převodové zařízení s koly a klikovou hřídelí, 
dřevorubce s pilkou. Jednotlivé části propojíme. 
Funkce: Písek sypeme trubkou na lopatky papí-
rového kola, které se začne otáčet. Kolo je spoje-
no s jedním kolem převáděcího zařízení, které se 
také roztočí, a připojená kliková hřídel rozpohy-
buje i dřevorubce, který začne řezat dřevo. 
Vysvětlení: Písek padá z výšky a má proto polo-
hovou i pohybovou 
energii. Ta se při dopadu 
mění na pohybovou 
energii kola a předává se 
celému 
převodovému zařízení. 
 

Obr. 12 

Obr. 11: Vodní kolo s kolotočem 
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6. Větrný mlýn s kolotočem 
/Autor: Hung Vu Khank/ 
Materiál: Karton, špejle, noviny, provázek, lepidlo, tavná pistole, nůžky, řezák 

Provedení: Nejdříve vyrobíme z kartonu 
kolotoč. Jednotlivé části spojujeme špej-
lemi a lepidlem. Lopatky větrného kola 
odlehčíme tak, že část kartonového 
vnitřku vyřízneme a lopatky pak pole-
píme novinovým papírem. Lopatky ze-
šikma připevníme na otočné zařízení na 
stojanu. Větrné kolo propojíme 
s kolotočem provázkem. 
Funkce: Fénem foukáme na lopatky vě-
trného kola. To se začne otáčet a násled-
ně se roztočí i kolotoč. 

Vysvětlení: Proud vzduchu působí tlakovou silou na lopatky kola a roztočí ho. Kolo 
získá pohybovou energii a předává ji připojenému kolotoči. 

 
 
 

Obr. 18Obr. 17 

Obr. 16: Větrný mlýn s kolotočem

Obr. 15 Obr. 14 

Obr. 19 
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7. Kuličková dráha 
/Autoři: Lukáš Veselka, Adam Hrubý/ 
Potřeby: karton, dřívka od nanuků, hadice, tavná pistole, nůžky, řezák, kuličky 
Provedení: Sestrojíme si jednotlivé čás-
ti kuličkové dráhy, které propojíme tak, 
aby byly vždy mírně nakloněny. Jednot-
livé části musí mít okraje, aby kuličky 
nevypadávaly.  
Funkce: Kuličku položíme na nejvyšší 
místo dráhy a pustíme ji. Kulička se 
pohybuje dolů a proběhne celou dráhu. 
Vysvětlení: Kulička vlastně leží na na-
kloněné rovině, na které se gravitační 
síla působící na kuličku rozkládá. Silo-
vá složka rovnoběžná s nakloněnou ro-
vinou uvádí kuličku do pohybu. Nahoře 
má kulička polohovou energii, která se 
při pohybu dolů mění na energii pohy-
bovou. Část energie se spotřebovává na 
překonání tření. 

Obr. 20: Kuličková dráha 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

189 

Využití Mathematicy ve fyzice 

JAROSLAV REICHL 
SPŠST Panská, Praha 1 

Motivovat žáky a studenty ke studiu fyziky lze kromě experimentů také pomocí počí-
tačových apletů, simulací a výpočtů. Jedním z programových systémů, který je mož-
né pro tyto účely použít, je i Mathematica. 

Fyzika a počítače 

Fyzika je řadou žáků a studentů chápána jako těžký a náročný předmět, jehož aplika-
ce si tito žáci či studenti nedokáží v praxi představit. A přitom právě fyzika je před-
mětem, jehož praktické využití je vidět doslova na každém kroku: všichni jezdíme 
autem, autobusem či jiným dopravním prostředkem, všichni používáme mobilní tele-
fony, většina z nás vlastní digitální fotoaparát… A k návrhu a následné výrobě jaké-
hokoliv zařízení je zapotřebí správně aplikovat fyzikální zákony – jinak motor 
automobilu nebude pracovat spolehlivě, mobilní telefon se nespojí s příslušným vysí-
lačem, digitální fotoaparát bude vytvářet rozmazané fotografie. 
Jednou z cest, jak zvýšit motivaci žáků a studentů ke studiu fyziky, může být využití 
počítačů. Když už u počítače tráví velkou část svého volného času, proč nevyužít po-
čítač kromě různých komunikačních programů, poslechu hudby či sledování filmů 
i k motivaci pro další studium? 
Pravdou je, že fyzika je experimentální věda a žáci a studenti by si měli co nejvíce 
experimentů „osahat“ sami a nové poznatky „objevovat“ experimentálně. Nicméně 
počítače k fyzice patří, neboť např. výrazně urychlí zpracování dat složitějšího expe-
rimentu. S rozvojem internetu přibyla řada internetových serverů, kde lze nalézt 
množství apletů. Některé z nich jsou velmi povedené a lze je využít ve výuce 
k demonstraci či vizualizaci jevu, který předvést v učebně není možné (technicky ná-
ročný experiment či vizualizace mikroskopických dějů). Některé aplety jsou ovšem 
i nevhodné - obsahují fyzikální chyby nebo nejsou didakticky dobře zpracované. Pro-
to je vhodné, když si může podobné aplety vytvořit sám učitel nebo jeho žáci. 

Vhodný software 

Existuje jistě řada programovacích jazyků a prostředí, v nichž lze aplety vytvářet. 
Každý takový software má řadu předností a řadu nevýhod - není tedy asi žádný, který 
by vyhovoval každému uživateli, zároveň byl vhodný pro zpracování všech fyzikál-
ních témat, cenově dostupný, uživatelsky „příjemný“…  
Z vlastní zkušenosti vím, že je možné použít i programovací systém Mathematica. 
Tento systém (jak jako všechny ostatní) má řadu předností, ale i nevýhod. Mezi jeho 
přednosti patří skutečnost, že zadaná data zpracovává symbolicky. To znamená, že 
např. součet zlomků zobrazí (není-li uvedeno jinak) opět jako zlomek (viz obr. 1). 
Dále systém dokáže upravovat algebraické výrazy a dosazovat do nich (viz ukázka na 
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obr. 2). Verze 6 tohoto systému navíc umožňuje získat přímo z databáze výrobce řadu 
informací – a to nejen z fyziky. K dispozici jsou data z chemie, geografie, ekono-
mie, … Na obr. 3 je ukázka vytvoření tabulky kapalných prvků periodické soustavy 
prvků, která obsahuje název prvku, jeho značku a jeho hustotu. 

 

Obr. 1: Sčítání zlomků 

 

Obr. 2: Dosazení do výrazu 

 

Obr. 3: Načítání dat z databáze 

Nevýhodou programovacího systému Mathematica je jeho relativně vysoká cena, 
která je ovšem vyvážena tím, že plátce má poté k dispozici veškeré novinky, aktuali-
zace a další aplikace související s tímto produktem (program na ladění programového 
kódu, aplikaci WebMathematica, …). S využitím sponzorských darů nebo zažádáním 
o grant by ani toto nemuselo být překážkou pro jeho získání do školy. Aplety, o kte-
rých bude pojednáno dále, jsou k dispozici na internetu (viz [5]). Velké množství tzv. 
Demonstrations Project je uloženo také přímo na stránkách výrobce systému (viz 
[6]). Tyto projekty lze spustit ve volně stažitelném programu MathematicaPlayer. 
Druhou nevýhodou systému Mathematica z hlediska prezentací hotových apletů nebo 
souborů s výpočty je skutečnost, že k otevření (resp. spuštění) souboru vytvořeného 
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v systému Mathematica je nutné mít na daném počítači tento systém nainstalovaný. 
„Samostatně“ spustitelné soubory jsou pouze Demonstrations Project. 
Syntaxi programovacího systému Mathematica není možné v tomto příspěvku detail-
něji vysvětlovat. Bližší informace lze nalézt v literatuře (viz [1]–[5]). 

Vlastní aplety 

Vytvořit vlastní aplet, který by byl použitelný ve výuce, není otázka pěti minut. Je 
totiž nutné zvážit všechny eventuality, které mohou nastat, zvážit fyzikální dopad 
zadaných parametrů, míru zjednodušení, … Nicméně během velmi krátké doby lze 
použít systém Mathematica k vykreslení grafu funkce, která je pro právě probíranou 
látku důležitá. Tak je možné snadno ukázat korespondenci mezi fyzikálním experi-
mentem (resp. jevem) a jeho matematickým popisem. Tak např. na obr. 4 jsou zobra-
zeny grafy funkcí sinus a tangens s cílem ukázat žákům a studentům, že v okolí nuly 
mají oba grafy zhruba stejný průběh. Ve fyzice (která na všech stupních škol často 
vyžaduje po žácích a studentech znalosti z matematiky, které ještě nebyly probrány) 
tak můžeme vysvětlit chování matematického kyvadla (případně i odvodit jeho pohy-
bovou rovnici) bez nutnosti znalosti limit a derivací. Z obr. 4 je vidět, že funkce sinus 
a tangens mají v okolí nuly téměř stejný průběh jako funkce y = x, a proto si pro malé 
úhly rozkyvu matematického kyvadla můžeme dovolit jistá zjednodušení. 

 

Obr. 4: Grafy funkcí 

Pomocí vestavěné funkce Manipulate[] lze v programovém systému Mathematica 
vytvářet interaktivní aplety, v nichž lze měnit určitou veličinu v daném rozsahu a na 
obrazovce se bude okamžitě zobrazovat aktuální výsledek ve formě grafu funkce, 
tabulky nebo obrázku. Tyto aplety lze pak využít jak během hodiny (motivace, vý-
klad nové látky, závěrečné shrnutí), tak jako nástroj pro opakování. Pokud mají tento 
systém nainstalovaný doma i studenti, mohou jej používat i pro přípravu na další vý-
uku. Pokud si aplet vyrobí učitel sám nebo si se souhlasem autora upraví převzatý 
aplet, bude aplet odrážet učitelův styl výkladu a pro žáky nebude „cizí“. 
Z několika hotových apletů jsou v tomto příspěvku uvedeny ukázky ze dvou – další 
jsou k dispozici na internetu [5]. Všechny jsou přímo v souboru apletu popsány a je 
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vysvětlena funkce jednotlivých interaktivních prvků (posuvníky, zaškrtávací tlačítka 
a další). Na obr. 5 je zobrazen aplet zobrazující síly působící na těleso umístěné na 
nakloněné rovině. Uživatel si může pomocí posuvníků nastavit různou hmotnost těle-
sa, úhel sklonu nakloněné roviny a součinitel smykového tření mezi nakloněnou rovi-
nou a tělesem. V apletu není ošetřené, zda se těleso zobrazí v bílém poli nebo mimo 
něj – cílem bylo ukázat, jak se mění jednotlivé síly v závislosti na uvedených parame-
trech. Další možností je zvolit zobrazení jednotlivých sil, případně obrázek zobrazený 
v bílém poli uložit ve formátu *.jpg. 

 

Obr. 5: Síly působící na těleso na nakloněné rovině 

Dalším apletem, který se mi osobně velmi osvědčil ve výuce, je aplet simulující zob-
razení tenkou čočkou (viz obr. 6): spojnou nebo rozptylnou. Žáci si nejdříve sami 
vyzkoušeli vlastnosti čoček při samostatném experimentování a až poté jsem jim 
aplet ukázal a doporučil k samostatnému prozkoumání. Aplet jsem použil o pár hodin 
později, když jsme zkoumali dalekohledy a bylo potřeba si uvědomit, jaký obraz 
vzniká při zobrazení objektivem a jak se mění jeho poloha a velikost při změně polo-
hy vzoru. Práce v hodině šla snáze a žáci velmi rychle přicházeli s nápady, jaké vlast-
nosti musí mít okulár a kam jej umístit vzhledem k poloze obrazu, aby bylo možné 
obraz pohodlně pozorovat okem. V apletu je zobrazena pouze jedna čočka, která 
v tomto případě představovala objektiv dalekohledu. Analogicky jsme potom disku-
tovali konstrukci mikroskopu. 
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Obr. 6: Zobrazení čočkou 

Závěr 

Cílem tohoto příspěvku v žádném případě není zrušit reálné experimenty, zejména ne 
ty, které provádějí žáci či studenti sami! Tyto experimenty jsou pro pochopení fyzi-
kálních zákonitostí velmi cenné a důležité a bez nich by byla fyzika nudná, nezáživná 
a velmi těžko pochopitelná. Fyzikální popis se ovšem (zejména na střední a vysoké 
škole) neobejde bez matematického popisu, kterému mohou aplety napomoci. 
Ideální by totiž bylo, kdyby žáci či studenti v rámci svého studia fyziky (a matemati-
ky či výpočetní techniky) vytvářeli aplety sami, či upravovali (se svolením autora) 
aplety hotové. Tím totiž prokáží, že dané problematice rozumí jednak po stránce fy-
zikální, ale i po stránce matematické. Navíc se při vlastní tvorbě apletů či při vý-
počtech v daném programovacím systému budou zdokonalovat i v programování a v 
angličtině. Velmi rozsáhlá, interaktivní a přehledná nápověda systému Mathematica 
je totiž napsaná anglicky. A cílem současného školství přeci je propojovat znalosti 
žáků a studentů z různých oborů! 
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Videofilmy „Neviditelné světlo“, „Aerodynamika“ 

ZDENĚK BOCHNÍČEK, PAVEL KONEČNÝ, LUKÁŠ HORÁČEK 
Přírodovědecká fakulta MU, Brno  

Úvod 

Na Ústavu fyzikální elektroniky ve spoluprací s laboratoří LEMMA Fakulty informa-
tiky MU vznikly dva výukové filmy „Neviditelné světlo“ a „Aerodynamika“. Na fil-
mech spolupracoval poloprofesionální tým a k dispozici byla profesionální technika 
s cílem zajistit vysokou grafickou úroveň filmů. Filmy nemají charakter prostého zá-
znamu fyzikálních experimentů, ale snahou bylo vytvořit ucelený výukový film ve 
stylu televizních populárně naučných filmů, avšak s vyšší odbornou úrovní. 
Oba filmy s délkou 15 minut jsou obsahově hutné a pro středoškolské publikum ob-
tížnější. Při použití ve výuce je vhodné prezentovat filmy po částech a doplnit je ko-
mentářem vyučujícího. Tato forma sice snižuje význam filmů jako samostatných 
útvarů, ale domníváme se, že zvolené pojetí má své výhody. Při prezentaci kratšího 
kompaktního filmu, s občasným přerušením a vystoupením učitele, se snáze udrží 
pozornost studentů, než kdyby byl spojitě promítán násobně delší obsahově řidší film 
se srovnatelným fyzikálním obsahem. 
Filmy jsou volně k dispozici na internetu na adrese  
http://www.physics.muni.cz/kof/demexp.shtml a mohou sloužit jako doplněk výuky 
optiky resp. mechaniky tekutin.  

Autorský kolektiv 

režie, kamera, střih, zvuk Lukáš Horáček 

námět a scénář Zdeněk Bochníček (Neviditelné světlo) 
 Pavel Konečný (Aerodynamika) 

hudba Jan Winkler 
produkce Petr Sojka 

herečka Zdeňka Petrů 
komentář čte Lukáš Horáček 

 Lenka Křivková 
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Stručný obsah filmu „Neviditelné světlo“ 

Film ukazuje sadu komentovaných demonstračních experimentů, ve kterých se zvidi-
telní obě části elektromagnetického spektra těsně sousedící s viditelnou oblastí – ul-
trafialové (UV) a infračervené (IR) záření. 

Úvodní část 

Vymezení oblastí elektromagnetického záření, spektrum viditelného světla pomocí 
hranolového spektroskopu, poloha UV a IR záření. 

Ultrafialové záření 

Výbojka jako zdroj UV záření, hranolový spektroskop s křemennou optikou, zviditel-
nění UV oblasti luminiscencí, absorpce UV záření v obyčejném skle a brýlovém skle 
s UV filtrem, diskotéka s luminiscenčními jevy.  

Infračervené záření 

Zdroje infračerveného záření – žárovka, infrazářič, vařič, všechny předměty kolem 
nás. Optické vlastnosti křemíkové desky, zobrazení IR záření vlákna žárovky pomocí 
termocitlivé fólie. Videokamera s nočním viděním jako detektor IR záření, hranolové 
spektrum s IR oblastí, IR kamera reflektor jako součást bezpečnostních systémů. Pa-
ralelní snímání scény ve viditelné a IR oblasti.  

Stručný obsah filmu „Aerodynamika“ 

Film obsahuje komentované demonstrační experimenty z mechaniky tekutin. 
V experimentech se pracuje se vzduchem, proto také název Aerodynamika. Některé 
pokusy mají charakter hydrodynamického paradoxonu. Hlavím cílem je poskytnout 
studentům materiál pro pochopení Bernoulliovy rovnice. Film obsahuje dvě části. 
První je cíleně zaměřena na Bernoulliovu rovnici. Pokusy presentované v této části 
tvoří určitý argumentační celek. Pokusy v druhé, kratší části, jsou ve volné vazbě na 
předchozí část a mají motivační charakter. 

První část 

Levitace míčku v proudu vzduchu, zachycení míčku v trychtýři, demonstrace Ber-
noulliho rovnice, měření podtlaku ve zúženém místě. Polemika s obvyklým výkla-
dem, proč je vznášející se míček v proudu vzduchu stabilní. Vizualizace směru 
proudu vzduchu značkovacím kouřem a uvedení do souvztažnosti s 3. Newtonovým 
zákonem. 

Druhá část 

V druhé části je uveden hydrodynamický paradoxon se skákající trubičkou proti smě-
ru nasávaného vzduchu, kolotoč s levitujícími míčky a několik pokusů na vírové prs-
tence. 
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Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením 

ZDENĚK BOCHNÍČEK, JIŘÍ STRUMIENSKÝ 

Přírodovědecká fakulta MU, Brno 

Úvod 

Ultrafialové (UV) a infračervené (IR) záření jsou v elektromagnetickém spektru nej-
bližšími sousedy viditelného světla. Oba dva druhy záření jsou však mimo rozsah lidské-
ho smyslového vnímání a to je zejména u mladších žáků a studentů pro pedagoga 
velkou nevýhodou. 
Jak UV tak i IR záření však je možné „zviditelnit" a tím dát žákům nepochybný a pře-
svědčivý důkaz jejich existence. Z ultrafialové do viditelné oblasti lze záření převést 
pomocí luminiscence, pro zviditelnění IR záření výborně poslouží běžná amatérská 
videokamera vybavená IR nočním viděním [1, 2]. Při realizaci konkrétních experimentů 
se však může učitel základní či střední školy setkat s technickými problémy. V přípa-
dě UV záření se jedná zejména o dostupnost intenzivního zdroje záření, UV optiku a 
volbu vhodných luminiscenčních materiálů, pro IR oblast je pak hlavním problémem od-
dělit IR záření od viditelného světla. V tomto příspěvku budou popsány experimenty 
umožňující zviditelnit obě části spektra s relativně jednoduchými a dobře dostupnými pro-
středky. 

Luminiscence 

Luminiscence, nebo konkrétněji fotoluminiscence je emise světla vyvolaná absorpcí 
elektromagnetického záření. Dopadající foton předá svoji energii elektronu, který je 
excitován z nižší energiové hladiny E1 na energiovou hladinu vyšší E2. Při samovol-
ném návratu zpět je vyzářen foton stejné energie, jako měl foton dopadající (obr. l 
vlevo). Pokud však elektron nejprve část své energie ztratí, například interakcí s te-
pelnými kmity atomů, pak při následném přeskoku z hladiny E3 na výchozí hladinu 
E1 překonává jen menší energiový rozdíl, a proto má vyzářený foton energii nižší než 
foton absorbovaný (obr. l vpravo). Tímto způsobem lze převést neviditelné UV záření 
na viditelné světlo. 

 
Obr l.: Fotoluminiscnce světla stejné vlnové délky (vlevo), větší vlnové délky (vpravo). 
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Fotoluminiscenční materiály jsou velmi dobře dostupné. Výborně poslouží i obyčejný 
bělený kancelářský papír. Ten vyzařuje fotoluminiscencí modré světlo, a proto pouze 
záření s energií vyšší nebo rovnou modrému světlu může luminiscenci vyvolat 
(obr. 2).  

 
Obr 2: Spektrum rtuťové výbojky na běleném kancelářském papíru. 

Skutečnost, že luminiscenci může vybudit pouze záření kratší vlnové délky je důsled-
kem velmi fundamentálního přírodního zákona – kvantování energie elektromagnetic-
kého záření – a při výkladu může být použita podobně, jako fotoelektrický jev. Ještě 
přesvědčivěji lze tento fakt demonstrovat, pokud použijeme luminiscenční fólie s růz-
nou barvou emitovaného světla. Výsledek experimentu ukazuje obr. 3. Spektrum rtu-
ťové výbojky na červené fólii je celé červené, zatímco například na zelené fólii je 
spektrum zelené až od zelené spektrální čáry směrem ke kratším vlnovým délkám. 

 
Obr. 3: Spektrum rtuťové výbojky na různobarevných luminiscenčních fóliích. 

Fyzikální paradox – změna barvy světla odrazem 

Luminiscenci lze využít i k jednoduchému experimentu, který při jistém provedení 
může vzbudit iluzi fyzikálního paradoxu. Pokud posvítíme zeleným laserem na čer-
venou luminiscenční fólii, dopadová stopa bude zářit všemi směry červeným luminis-
cenčním světlem, zatímco zrcadlově odražený svazek zůstane zelený. Zatajíme-li, že 
dopadající světlo je zelené, dosáhneme iluze změny barvy světla při odrazu (viz obr. 
4 ). Tento experiment je vhodné doplnit komplementárním pokusem, kdy svítíme čer-
veným laserem na zelenou luminiscenční fólii. Červené světlo nemůže zelenou luminis-
cenci vybudit, a tak stopa laseru zůstává červená (viz obr. 4 vpravo). 
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Obr. 4: Odraz zeleného laseru na červené fólii a červeného laseru na zelené fólii. 

Zdroj UV záření 

Žárovka, jejíž spektrum je dané Planckovým vyzařovacím zákonem, je jen velmi sla-
bým zdrojem UV záření a protože je maximální možná teplota vlákna žárovky omeze-
na bodem tání použitého materiálu (wolframu), není technicky možné situaci výrazně 
zlepšit. Jako zdroj UV záření je nutné použít výbojku, jejíž pořízení je však finančně řá-
dově náročnější, než v případě žárovky. Intenzivním zdrojem UV záření je rtuťová výbojka 
a zde se nabízí možnost použít tzv. horské slunce, která bylo kdysi běžně na trhu domá-
cích spotřebičů. Hlavní nevýhoda horského slunce je ta, že současně se rtuťovou vý-
bojkou se zapínají i IR trubice, jejichž vysoká teplota komplikuje manipulaci se 
zdrojem a některé experimenty zcela znemožňuje (například nelze předsadit štěrbinu těs-
ně před výbojku, což je nutné při konstrukci spektrometru). IR trubice jsou pro funkci 
zařízení velmi důležité a plní roli předřadného odporu ke rtuťové výbojce. Pokud však 
umístíme UV výbojku do samostatného krytu a IR trubice nahradíme do série zapojenou 
tlumivkou (například typ HIA 12/23 od firmy LAYTRON), získáme ze rtuťové výbojky 
horského slunce intenzivní zdroj UV záření výborně použitelný pro demonstrační expe-
rimenty. Všechny experimenty se rtuťovou výbojkou v této práci byly provedeny právě 
s výbojkou horského slunce.  
Jinou možností je použít xenonovou výbojku z hlavních světel automobilů, která je sice 

na UV záření chudší než výbojka rtuťová, 
ale pro demonstrace je stále dobře použi-
telná. Spektrum xenonové výbojky včetně 
UV části je na obr. 5. Tento obrázek sou-
časně ukazuje způsob, jak při demonstraci 
přesvědčivě oddělit viditelnou a UV oblast. 
Stačí podložit luminiscenční fólií (papí-
rem) jen část stínítka a zbytek spektra 
nechat dopadat na stínítko, které luminis-
cenci nevyvolá. 
 

 

Obr. 5: Spektrum Xe výbojky 
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UV optika  

Optické prvky se běžně vyrábějí ze skla, a sklo UV záření absorbuje. Ne však všech-
no; blízkou oblast sklo propouští a zde můžeme skleněnou optiku využít (viz dále). V 
profesionálních UV spektrometrech se používají optické prvky z jiných materiálů, 
nejčastěji z křemene. Pokud máme křemennou optiku k dispozici, můžeme absorpci ve 
skle velmi názorně předvést (viz. obr. 6). Křemenná optika je však řádově dražší než 
optika skleněná. Pro konstrukci spektrometru potřebujeme dva optické prvky – čočku 
a disperzní člen (hranol, mřížku). 

 
Obr. 6: Spektrum Hg výbojky s různě modifikovaným stínítkem 

Čočka pro UV záření 

UV záření je málo absorbováno ve vodě a to umožňuje zkonstruovat vodní čočku 
nalitím vody do nádoby vhodného tvaru a z materiálu propustného pro UV záření. 
Nejednodušší je nalít vodu do sáčku z nízkohustotního polyetylénu (LDPE), který 
sevřením do podlouhlého obdélníkového rámečku snadno vytvarujeme do válcové 
plochy, viz obr. 7 vlevo. Vzniklá válcová čočka dobře vyhovuje pro konstrukci spek-
trometru s lineární štěrbinou a můžeme s její pomocí získat spektrum uspokojivé kvali-
ty, viz obr 7 vpravo. 

 
Obr. 7: Vodní válcová čočka a spektrum Hg výbojky získané s její pomocí. 
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Disperzní prvek pro UV záření. 

Velmi snadno lze z LDPE sáčku vyrobit i hranol, případně prvek který bude současně 
válcovou čočkou a hranolem. Zde však narážíme na vážný problém. Voda má jen 
velmi malou disperzi (závislost indexu lomu na vlnové délce) a tudíž vodní hranol 
nerozloží světlo do spektra s uspokojivým rozlišením. Autorům se nepodařilo nalézt 
snadno dostupnou kapalinu s vyhovující disperzí pro konstrukci disperzního prvku 
UV optiky. 
Křemenný hranol lze nouzově nahradit křišťálem, který je možné za přiměřenou cenu 
koupit v obchodech s minerálními kameny. Vynikající výsledky samozřejmě získáme 
s difrakční mřížkou na odraz, ale podobně jako křemenný hranol i tento disperzní 
prvek není jednoduše dostupný. 
I když se nám nepodaří vyhovující UV optiku získat, pro přesvědčivé zviditelnění 
UV záření postačí i optika skleněná, jak je zřejmé z obr. 6. 

Zdroje a detekce infračerveného záření 

Pro detekci infračerveného záření se používají dva základní principy 
1) s využitím tepelných účinků (např. bolometry) 
2) kvantové detektory (např. fotodiody) 
Obě dvě možnosti jsou školní demonstrace velmi dobře dostupné, dokonce ve verzích 
umožňujících získat infračervený obraz objektu. Tepelných účinků využívají termo-
citlivé fólie [1], kvantovým detektorem je amatérská videokamera s IR nočním vidě-
ním [2]. Také se zdrojem intenzivního IR záření není žádný problém; výborně 
poslouží obyčejná žárovka. Působivé demonstrace existence IR záření však získáme 
jen tehdy pokud se jej podaří oddělit od viditelného světla. A tyto experimenty jisté 
technické potíže přináší. 

Oddělení IR záření od viditelného světla. 

Oddělit IR záření od viditelného světla můžeme třemi způsoby: 
1) Použijeme zdroj, který emituje pouze IR záření a nikoliv viditelné světlo. Nejjedno-
dušší je využít IR diody, například z dálkového ovládání, ale velmi působivé je zviditelnit 
IR záření horkých těles, například rozpáleného elektrického vařiče. K tomu lze velmi 
dobře využít jak termocitlivé fólie, tak i amatérskou videokameru s nočním viděním [1,2]. 
2) Prostorově IR záření oddělíme běžným hranolovým spektrometrem se skleněnou op-
tikou. K zobrazení IR oblasti pak využijeme videokameru [2]. 
3) S použitím filtru, který absorbuje viditelné světlo, ale propouští IR záření, vyjmeme 
infračervenou část spektra z libovolného světelného zdroje. Jako filtr výborně poslouží 
oboustranně leštěná křemíková deska [2], která však není snadno dostupná. Existují 
však náhradní možnosti s využitím běžných materiálů. 
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Náhrada křemíkové desky jako IR filtru. 

Na obr. 8 jsou spektrální závislosti propustnosti pro filtry z vybraných materiálů: 
osvětlený a vyvolaný barevný a černobílý negativní film, černá polyetylénová fólie, 
černý lihový fix na skle a pro srovnání i profesionální IR filtr od firmy Edmund 
Scientific. Všechny uvedené filtry, včetně profesionálního Edmund Scientifíc, jsou ve 
viditelné části spektra částečně propustné, což je zřejmé i při prostém průhledu okem. 
Žádný ze sledovaných filtrů tedy kvalit křemíkové desky nedosahuje. 
Černobílý negativní film absorbuje nejvíce a je v podstatě nepoužitelný.Zřetelně lepší 
výsledky lze dosáhnout s černou polyetylénovou fólií, její velkou výhodou je snadná 
dostupnost i ve velikém rozměru. Hlavní nevýhoda polyetylénové fólie je její neho-
mogenita a matný povrch, které zhoršují kvalitu průhledového obrazu. Dobrých vý-
sledů lze dosáhnout s barevným negativním filmem, který je však ve větší ploše 
obtížně dostupný. Nejlepší zkušenosti máme s vrstvou černého lihového fixu nanesené-
ho na skle, jehož spektrální propustnost je velmi blízká profesionálnímu IR filtru. 
Filtr nejlepší kvality připravíme tak, že fix demontujeme a lihovou náplň vymačkáme 
na sklo, nakláněním skla rozlijeme do rovnoměrné vrstvy a necháme zaschnout. Vět-
šinou nepostačí jediná vrstva, a proto naneseme náplň postupně na obě strany skleněné 
desky. V případě potřeby můžeme použít i více filtrů na sobě, tak snadno dosáhneme 
situace, kdy je soustava filtrů zcela neprůhledná pro lidské oko. 

 
Obr. 8: Spektrum propustnosti různých filtrů. 

Příklad experimentu s filtrem z lihového fixu je na obr. 9. Obě fotografie jsou poříze-
ny stejným digitálním fotoaparátem, vlevo je běžný snímek, vpravo byl před objektiv 
předsazen filtr z lihového fixu. Na záběru je dvojice světelných zdrojů. Svíčka je pří-
klad zdroje s vysokým podílem IR záření emitovaném spektru, na druhé 
straně lampička z bílých LED diod vyzařuje v IR oblasti jen velmi málo. Při přímém 
pohledu je jas LED svítilny mnohem vyšší, než jas plamene svíčky, (obr. 9 vlevo). 
Avšak na snímku pořízeném přes filtr digitálním fotoaparátem, který má v IR oblasti 
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vyšší citlivost (i bez režimu nočního vidění), jas svíčky výrazně dominuje (obr. 9 
vpravo). Je zajímavé si povšimnout, že obraz přes filtr je modrofialový, což odpovídá 
vyšší propustnosti filtru pro krátké vlnové délky (viz obr. 8). 

 
Obr. 9: Experiment s IR filtrem z černého lihového fixu. 

Poznámky 

1) Nezbytnou součástí tohoto příspěvku jsou barevné reprodukce výše prezentovaných 
fotografií. Protože tištěná verze sborníku je jen černobílá, doporučujeme čtenáři vyu-
žít i elektronickou verzi dokumentu. V případě potřeby kontaktujte autory na  
zboch@physics.muni.cz. 
2) Většinu zde popsaných experimentů pozorují studenti přímo vlastním okem. Lid-
ské oko má však jiný dynamický rozsah a jinak vnímá kontrast než digitální fotoapa-
rát. Proto byly fotografie zde publikované mírně digitálně upraveny, aby byl výsledný 
obraz bližší lidskému vjemu. 

Literatura 

[1] Bochníček, Z., Strumienský J.: Pokusy s termocitlivými fóliemi. Veletrh nápadů 
učitelů fyziky 12, sborník z konference. Praha 2007. s. 16-2.  

[2] Bochníček, Z. An amateur video camera as a detector of infrared radiation. 
Physics Education, vol. 43, no. l, s. 51-56. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

203 

Fyzikální představení „Pozoruhodný křemík“, „Mrazivý 
dusík“ 

ZDENĚK BOCHNÍČEK, PAVEL KONEČNÝ 
Přírodovědecká fakulta MU, Brno  

Úvod 

Ústav fyzikální elektroniky nabízí středním školám v celé ČR dvě fyzikální předsta-
vení „Pozoruhodný křemík“, „Mrazivý dusík“. Představení jsou realizována přímo na 
střední škole a nekladou na školu žádné prostorové nebo časové nároky. Tento pří-
spěvek blíže seznamuje s motivací a cílem, podmínkami realizace a obsahem obou 
představení. 

Proč fyzikální představení na střední škole 

Ústav fyzikální elektroniky nabízí již několik let bloky demonstračních experimentů 
jako doplněk výuky fyziky, které jsou realizovány v prostorách ústavu. Tato nabídka 
je však samozřejmě omezena pouze na školy v brněnském regionu a navíc návštěva 
Přírodovědecké fakulty MU přináší středním školám provozní problémy. Naproti to-
mu nově připravená představení tyto nevýhody již nemají, probíhají přímo na střední 
škole s minimálním vlivem na běžný provoz školy. 
Nabídkou představení sledujeme dva hlavní cíle: 

Přínos pro studenty středních škol 

Obohatit výuku na střední škole o moderní a atraktivní téma, zasadit čistě fyzikální 
problematiku do širších souvislostí rámci přírodních, ale i společenských věd a zdů-
raznit mezioborové vazby. Posílit u studentů k zájem o přírodní vědy a motivovat je 
k dalšímu studiu. 

Přínos pro studenty učitelství fyziky na PřF MU 

V současnosti v představení účinkuje vždy jeden učitel a jeden student učitelství fyzi-
ky na PřF MU. Záměrem je však postupně přesouvat stále větší podíl na realizaci na 
naše studenty aby tato a podobné aktivity se staly trvalou součástí jejich fyzikálně 
pedagogického vzdělávání. Konečným cílem je vytvořit trvale existující poloauto-
nomní tým studentů po vzoru obdobných aktivit v zahraničí (například RINO Foun-
dation v Holandsku, viz...www...). Přínos pro naše studenty je zřejmý: získat již 
během studia aktivní kontakt se středoškolskými studenty v trvalé pedagogické praxi, 
seznámit se s prostředím řady středních škol a proniknout do komunity středoškol-
ských učitelů. 
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Proč křemík a dusík 

Křemík patří k nejdůležitějším prvkům pro současnou civilizaci a díky dlouhodobé 
spolupráci s českými polovodičovými firmami mají fyzikální ústavy na PřF MU 
k problematice křemíku velmi blízko. Dusík jako nejdostupnější kryogenní kapalina 
je fascinující médium pro fyzikální experimenty a demonstrace řady fyzikálních jevů. 
Výběr témat byl však nejvíce ovlivněn našimi možnostmi a nikoliv přesvědčením 
o jejich přednostní důležitosti. Domníváme se, že není až tak podstatné seznámit stu-
denty právě s křemíkem a dusíkem a ani to není naší prioritou. Důležité je studentům 
ukázat, že detailnější pohled do prakticky libovolné úzké části přírodních věd a jejich 
technických aplikací je zajímavý a motivující pro další studium. 

Podmínky realizace 

Představení nabízíme trvale a v prakticky neomezeném rozsahu. Vzhledem 
k nenulovým provozním nákladům musí být představení placenou službou, kde se 
cena odvíjí od počtu studentů, případně dle individuální domluvy. Aktuální informace 
na http://www.physics.muni.cz/kof/demexp.shtml.  
Vlastní realizace neklade na střední školu žádné zvláštní časové ani prostorové náro-
ky. Na přípravu postačí 10 minutová přestávka a pro prezentaci běžná školní třída. 

„Pozoruhodný křemík“ – stručný obsah 

Představení se skládá ze dvou částí: teoretického výkladu a experimentálního bloku.  

Teoretická část 

Význam křemíku pro polovodičový průmysl a současnou civilizaci, zdroje křemíku 
v přírodě, výroba hutního křemíku, čistý polykrystalický křemík, výroba monokrysta-
lu – Czochralského metoda tažení z kelímku, parametry polovodičového křemíku. 
Optické vlastnosti křemíku a citlivost CCD čipu. Křemík a ochrana životního pro-
středí 
Teoretický výklad je doplněn ukázkami řady technologických vzorků: křemenný pí-
sek, polykrystalický křemík, křemenný kelímek pro tavbu, krystalický zárodek, mo-
nokrystalický ingot, křemíková deska s hotovými integrovanými obvody. 

Experimentální část 

Infračervené záření vlákna žárovky a jeho zviditelnění termocitlivou fólií, amatérská 
videokamera a režim infračerveného nočního vidění, zobrazení záření infračervených 
diod, Infračervený průhled přes křemíkovou desku, záření různých zdrojů světla 
(svíčka, žárovka, LED dioda, kompaktní zářivka). 
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Střídavý proud v experimentech  

ZDENĚK POLÁK 
Jiráskovo gymnázium v Náchodě 

Úvod 

Jak jednoduše a rychle naměřit veličiny v obvodech se střídavým proudem a využít je 
k zadávání úloh s předem známým (naměřeným) výsledkem? Co všechno lze změřit 
vhodným měřičem spotřeby energie? 
Při měření elektrických veličin charakteristických pro různé elektrické spotřebiče nás 
zajímá především napětí, proud a výkon, který odebírají. V případě stejnosměrného 
proudu konstantní hodnoty není o čem diskutovat. V případě střídavého proudu har-
monického průběhu je také situace docela jasná. Jakmile jde ale o neharmonický stří-
davý proud, či dokonce střídavý proud se stejnosměrnou složkou je situace mnohem 
složitější. 
Čím můžeme ve škole měřit? Obvykle jsou k dispozici klasické ručkové měřicí pří-
stroje a nějaké novější digitální. Pro měření výkonu a odebrané energie nalezneme 
možná ve sbírkách starý wattmetr nebo mechanický elektroměr. Nově lze zakoupit 
některý z moderních digitálních přístrojů pro sledování odběru elektrické energie. 
Např. Energy Monitor 3000, nebo některý podobný zásuvkový elektroměr. Tyto 
komplexně koncipované přístroje obvykle umožňují měřit více veličin najednou. Co 
vlastně měří, jak věrohodně a jak využít naměřené hodnoty ve výuce? 

Měření Energy Monitorem 3000 

Tento přístroj umožňuje kromě jiného měřit napětí, proud, činný a zdánlivý výkon, 
účiník, celkově odebranou energii za dobu měření a u skokově zapínaných spotřebičů 
(lednička, světlo, …) také poměr doby, po kterou byl odebírán proud ku celkové době 
připojení. Aby bylo možné ověřit, do jaké míry jsou naměřené hodnoty validní, bylo 
provedeno několik měření s různými spotřebiči. Monitor 3000 byl zapojen do obvodu 
na obr. 1. 
Digitální přístroje byly zdvojeny analogovými, aby bylo možno více kontrolovat, zda 
naměřené údaje jsou věrohodné. Přístroje a spotřebič byly propojeny pomocí příprav-
ku, který je popsán dále. 

Obr. 1: Schéma zapojení obvodu pro kontrolu přístrojů a měření na spotřebiči 
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Pro různé spotřebiče jsou naměřené hodnoty uvedeny v tabulce: 
Měření Spotřebič METEX Monitor 3000 DU10 

  U[V] I[mA] U[V] I[mA] Pč[W] Pz[VA] cosφ U[V] I[mA]
1 ž 15 W 238 62 238 62 14,7 14,7 1 238 60 
2 ž 40 W 239 190 239 189 45,2 45,2 1 238 188 
3 ž 60 W 237 258 238 258 61,3 61,3 1 236 256 
4 ž 300 W 236 1320 236 1315 310 310 1 236 1300
5 ž 40 W+L 239 140 239 140 23,4 33,6 0,69 238 138 
6 ž 40 W+C 238 148 238 146 22,1 34,7 0,63 238 145 
7 zář+L 238 167 238 167 17,7 40,2 0,44 238 165 
8 L 239 201 239 203 8,5 48,5 0,17 238 200 
9 C 239 187 239 192 0,1 46 0 240 186 
10 zář+L+C 239 82 239 86 17,6 20,6 0,83 238 80 
11 šetřivka 240 40 240 79 10,8 19,1 0,56 239 50 
12 PC klid 239 68 238 75 12,7 18,2 0, 67 239 70 
13 PC provoz 237 730 237 1005 197 236 0,78 235 770 

Tab.1 
1. až 4. řádek: spotřebičem je klasická žárovka o jmenovitém výkonu 15 W až 300 W 
5. řádek: žárovka 40 W v sérii s tlumivkou  
6. řádek: žárovka 40 W v sérii s kondenzátorem. 
7. řádek: zářivka DZ11 W v sérii s tlumivkou 
8. řádek: jen tlumivka 
9. řádek: jen kondenzátor 
10. řádek: zářivka DZ11 W v sérii s tlumivkou a paralelně kondenzátor 
11. řádek: šetřivka 11 W, tj. kompaktní zářivka s elektronickým předřadníkem 
12. řádek: vypnuté PC s monitorem 
13. řádek: zapnuté PC s monitorem 

Všechny žárovky jsou na 230 V, kondenzátor je 2,5 µF/ 250 V≈ a tlumivka je určena 
pro trubicové zářivky 7 až 11 W, má odpor vinutí RL = 180 Ω indukčnost cca 3 H. 
Z měření vyplývá, že pokud se měří harmonické střídavé veličiny (řádky tabulky 1 až 
10) tak všechny přístroje ukazují vzájemně odpovídající hodnoty. V případě spína-
ných zdrojů (řádky 11 až 13), kde odebíraný proud má neharmonický průběh, se pří-
stroje v údajích značně rozcházejí. Nelze o odebírané hodnotě proudu mnoho říci. 
Stejně nesmyslné jsou údaje o účiníku. Při porovnání hodnot odebrané energie se 
však mechanický elektroměr a Monitor 3000 v mezích možných chyb shodovaly. Po 
cca 3 hodinách provozu PC s monitorem byla naměřena spotřeba cca 0,5 kW·h. 
V tabulce jsou uvedena měření napětí na kombinacích spotřebičů, které byly spojeny 
pomocí speciálního přípravku. 

Přípravek pro měření napětí a proudu na spotřebičích 

V podstatě jde o dvě zásuvky spojené do série s třížílovým vývodem zakončeným 
zástrčkou. K zásuvkám jsou připojeny zdířky, umožňující měřit napětí na každé 
z nich. Aby bylo možné případně vytvářet různé kombinace spotřebičů je jedna ze 
zásuvek zdvojená. Viz schéma zapojení na obr. 2 a obr. 3. 
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Jak postupujeme při měření? Do jedné ze zásuvek zapojíme spotřebič, na její svorky 
voltmetr a do druhé zásuvky (nebo k ní příslušným svorkám) zapojíme ampérmetr. 
Pak zástrčku zasuneme do další vypínatelné zásuvky, zkontrolujeme obvod a pak te-
prve zapneme proud. 
Do jednotlivých zásuvek můžeme připojovat různé elektrické spotřebiče a vytvářet 
jejich sériovo–paralelní kombinace. Nejlépe je možné takto kombinovat lampičky, 
vařiče o různém výkonu, ale i tlumivky a kondenzátory. V případě sériového zapojení 
dvou spotřebičů však již není možné připojit ampérmetr a je nutno použít další stejný 
přípravek. Měřené prvky budou zapojeny v jednom a ten připojíme do dalšího, ve 
kterém je již místo pro ampérmetr.  
Různé variace zapojení umožní pak řadu prakticky zadaných početních úloh. Typická 
takto zadaná úloha spočívá v tom, že zapojíme obvod, sdělíme některé hodnoty 
z naměřených veličin a další necháme dopočítat s tím, že jejich hodnoty známe, ale 
sdělíme je až po výpočtu a provedeme diskusi. je samozřejmé, že dále navržené úlohy 
lze libovolně obměňovat variací zadaných hodnot. 

Náměty na některé úlohy 

1. K Monitoru 3000 připojíme žárovku se známými nominálními parametry (napětí 
a výkon), sdělíme žákům okamžité hodnoty dvou ze tří U, I, P a požadujeme hod-
notu třetí. Případně účiník, činný a zdánlivý výkon. Porovnáme s naměřenými 
hodnotami. Tab. ř. 1 až 4. 

2. K Monitoru 3000 připojíme kondenzátor. Sdělíme žákům U, I, f. Požadujeme Pč, 
Pz, cosϕ, Xc, C. Kondenzátory dobře splňují podmínku ideální kapacity, účiník 
naměříme skutečně nulový. Tab. ř. 9. 

3. K Monitoru 3000 připojíme tlumivku ze zářivky. Sdělíme U, I, f, cosϕ a požadu-
jeme Pč, Pz, Z, RL, XL, L. Každá tlumivka má reálný odpor RL, který změříme 
ohmmetrem. Místo tlumivky můžeme použít primární vinutí malého transformáto-
ru. Tab. ř. 8. 

4. K monitoru 3000 pomocí přípravku připojíme sériovou kombinaci žárovky (nebo 
známého rezistoru) a kondenzátoru. V tomto případě navíc změříme voltmetrem 
napětí UR a UC. Pak již můžeme zadat libovolnou nutnou kombinaci naměřených 
veličin U, I, f, cosϕ, Pč, Pz, Z, R, XC, C a nechat dopočítat zbývající hodnoty. 
Tab. ř. 6 a navíc UR = 147 V a UC = 183 V. 

Obr. 2: Schéma zapojení přípravku Obr. 3: Přípravek se zásuvkami v sérii 
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5. K monitoru 3000 pomocí přípravku připojíme sériovou kombinaci žárovky (nebo 
známého rezistoru) a tlumivku, jejíž parametry už známe. Dál postupujeme jako 
v bodě 4. Tab. ř. 5. a navíc UR = 133 V a UL = 177 V. 

6. K monitoru 3000 pomocí přípravku připojíme sériovou kombinaci trubicové zářiv-
ky a tlumivku, jejíž parametry už známe. Změříme napětí na cívce i zářivce. Uká-
žeme, že i tomto případě není celkové napětí rovno prostému součtu jednotlivých 
napětí. Tab. ř. 7 a navíc Uzář = 87 V a UL = 210 V. 

7. K monitoru 3000 pomocí přípravku připojíme sériovou kombinaci trubicové zářiv-
ky s tlumivkou a paralelně k této kombinaci připojit známý kondenzátor. Odebíra-
ný proud z sítě výrazně poklesne a účiník vzroste. Demonstrujeme vyrovnání 
fázového posunu mezi proudem a napětím. Tab. ř. 10. 

Při zapojování žárovek nezapomínejme, že vlákna žárovek v chladném stavu mají 
mnohonásobně nižší odpor než za provozu při jmenovitém výkonu. Teplota vláken 
při zapojení narůstá u různých žárovek různě v závislosti na výkonu a tepelné kapaci-
tě vlákna. Odpor topných spirál ve vařičích a varných konvicích se v podstatě nemě-
ní. Konkrétně u žárovky 230 V/100 W vzroste odpor z 36 Ω na 530 Ω, u varné 
konvice s příkonem 2 kW zůstává neměnný 27 Ω .  
Při všech měřeních mějme vždy na paměti, že pracujeme se nebezpečným síťovým 
napětím 230 V! Všechny použité prvky musí být dostatečně dimenzovány a živé čás-
ti maximálně chráněny před náhodným dotykem. Vždy pracujeme s vypínatelným 
přívodem proudu, nejlépe ještě samostatně jištěným malou pojistkou. Při všech de-
monstračních měřeních se síťovým napětím používejte bezpečnostní oddělovací 
transformátor! Rozhodně se nepokoušejte vytvářet obvody, kde jsou cívka s konden-
zátorem v sérii! Napětí na jednotlivých prvcích může dosáhnout několikanásobku 
napětí sítě!! 
Technická data Energy Monitor 3000: 
Rozsah měřitelných výkonů 1,5 W– 3000 W s rozlišením 0,1 W 
Napájecí napětí  230 V, 50 Hz ±10% 
Vlastní spotřeba   1,8 W 
Max. proud    13 A 
 

Literatura 

[1] Návod k obsluze Měřiče spotřeby elektrické energie Energy Monitor 3000: 
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Ruce ve fyzice 

JOSEF TRNA 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 

Abstrakt 
Lidské ruce mohou sloužit jako učební pomůcka ve výuce fyziky a přírodovědy. S 
využitím rukou můžeme indikovat vlastnosti látek, odhadovat hodnoty veličin, měřit 
veličiny, demonstrovat fyzikální i mezioborové přírodovědné jevy a předvádět triky, 
kouzla a paradoxy. 

Úvod 

Lidské ruce jsou nejdokonalejším nástrojem, kterým jsme od narození obdařeni. Bez 
nich bychom velmi těžko poznávali přírodu, experimentování by bylo velmi obtížné. 
Pokusíme se využít lidské ruce přímo jako pomůcky pro naše experimentování, indi-
kování a měření. 
Poznávání našeho těla silně motivuje, protože pro každého člověka je jeho vlastní 
tělo velmi zajímavým objektem [1]. Lidské ruce můžeme zařadit do skupiny pomů-
cek, které nazýváme pomůckami z každodenního života. Vždyť synonymem jedno-
duchých experimentů jsou „hands-on activities“. Výhodná je i skutečnost, že ruce 
máme vždy „po ruce“. Významná je i mezipředmětovost, která je v tomto tématu ob-
sažena. 
Při všech experimentech s lidským tělem musíme ovšem dodržovat bezpečnostní pra-
vidla ochrany zdraví. Pozorování, experimenty a měření musí být naprosto bezpečné. 
Samozřejmostí je i utajení soukromých informací (režim utajení osobních dat). 
Nyní se budeme věnovat některým experimentům, které lze s využitím lidských ru-
kou realizovat ve formální i neformální výuce na základní i střední škole. Experimen-
ty jsou metodicky rozděleny podle jejich použití ve výuce fyziky (přírodovědy). Toto 
členění napomůže učiteli porozumět, jak je metodicky možné a také nutné experi-
menty ve výuce aplikovat. 
V textu budeme používat označení části rukou: prst, dlaň, hřbet, paže, loket, zápěstí. 

A. Indikace vlastností látek 

1. Jemnost a hrubost 

Nejdříve písek a pak jíl mneme jemně mezi prsty (palcem a ukazováčkem). Písek je 
hrubý, jíl jemný (dokonce lepivý). Takto se v praxi provádí orientační zkouška slože-
ní půdy podloží ve stavebnictví. Jako alternativu můžeme použít např. krystalický 
a moučkový cukr. 
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2. Tvrdost  

Nehtem se snažíme udělat rysku do destiček z materiálů různé tvrdosti: měkké a tvrdé 
dřevo, parafín, kov, guma, plast aj. Ryska vznikne jen ve velmi měkkých materiálech 
(měkké dřevo, parafín, guma), protože tvrdost nehtů je poměrně nízká.  

3. Pevnost a pružnost 

Mezi prsty (obvykle palcem a ukazováčkem) stlačujeme kovovou, skleněnou, gumo-
vou kuličku a kuličku z plastelíny. Podle míry deformace kuliček indikujeme jejich 
pevnost a podle návratu do původního tvaru jejich pružnost.  

4. Tepelná vodivost 

Dlaň nebo několik prstů postupně pokládáme na destičky z různých materiálů: dřevo, 
sklo, plast, kov, polystyrén apod. Všechny destičky mají původně stejnou pokojovou 
teplotu. Destičky z tepelně vodivého materiálu odvádějí rychleji teplo z naší ruky 
a máme proto pocit, že jsou chladnější než destičky z tepelných izolátorů. Alternací je 
dotyk předmětů z různých látek v místnosti. Obdobně, nepřímo indikací teploty, mů-
žeme tepelnou vodivost látek zjišťovat tak, že tyčinky z kovu, skla, gumy, plastu 
a dřeva vložíme naráz do teplé vody v nádobce. Pomocí dotyků prsty zjišťujeme, jak 
rychle se která tyčinka zahřívá, a tedy jakou má tepelnou vodivost materiál tyčinky.  

5. Identifikace druhu látky 

Do krabice s otvorem ve víku vložíme kostky (kuličky) z různých látek (dřevo, sklo, 
plast, parafín, porcelán, guma, kov). Otvorem vsuneme do krabice ruku a jen pomocí 
hmatu se snažíme identifikovat materiál, ze kterého je nahmataná kostka vyrobena. 
Pak kostku (kuličku) vytáhneme a zrakem či dalšími experimenty identifikaci materi-
álu ověříme. Tento experiment používáme efektivně při osvojování dovednosti identi-
fikace látek pomocí hmatu.  

B. Odhad hodnoty veličin 

6. Odhad délky 

Roztáhneme ruce do vzdálenosti odhadnutého jednoho metru. Pomocí přiložení mě-
řidla délky (dřevěný metr) ověříme přesnost svého odhadu. Tato aktivita je vhodná 
jako základ soutěže na přesný odhad. 

7. Odhad teploty 

Prsty se snažíme odhadnout teplotu vody v nádobce. Svůj odhad ověřujeme teplomě-
rem. Je vhodné odhadovat teplotu v rozsahu od 0 do 50 Celsiových stupňů. Zajímavé 
jsou odhady teploty vody, která má tělesnou teplotu. Zjišťujeme, že toto měření je 
poměrně nepřesné, jelikož trpí tepelnou setrvačností. 
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8. Odhad hmotnosti 1 

Odhadujeme hmotnost předmětů (ovoce, kámen apod.) potěžkáním v jedné ruce. Svůj 
odhad ověříme pomocí vah. Tato aktivita je vhodná jako základ soutěže na přesný 
odhad.  

9. Odhad hmotnosti 2 

Ověříme schopnost svých rukou nahradit rovnoramenné váhy. Dvojici předmětů stej-
né čí blízké hmotnosti srovnáváme zároveň v obou rukách. Přesnost srovnání ověřu-
jeme na rovnoramenných váhách. Doporučujeme při srovnávání vyměnit předměty 
v rukách.  

10. Odhad hustoty 

Jde o složitý odhad, kdy je třeba realizovat současný odhad dvou veličin (hmotnost 
a objem). Je možno realizovat srovnání s látkou známé hustoty.  

C. Měření veličin 

11. Jednotky délky a její měření 

Ruce sloužily jako základ pro stanovení jednotky délky. Změříme velikost vlastního 
yardu, lokte, pídě, palce. Naměřené hodnoty srovnáme s historickými jednotkami. 
Připomeneme i jejich historii vzniku a užívání.  

12. Měření plochy 

Obkreslíme ruku položenou dlaní s přitaženými prsty na milimetrový papír. Pomocí 
milimetrové (centimetrové) sítě stanovíme přibližnou plochu dlaně. Platí přibližné 
pravidlo, že plocha dlaně je přibližně rovna jedné setině povrchu lidského těla. Prů-
měrný povrch těla dospělého člověka je přibližně v intervalu 1,2–1,6 m2.  

13. Měření objemu 

Do dlaně nabereme vodu nebo sypký materiál (písek). Objem vody nebo písku změ-
říme v odměrném válci. Můžeme zjistit objem vody (písku) v obou spojených dla-
ních. Diskutujme možnosti zavedení jednotky s využitím objemu dlaně (hrst) 
a diskutujeme termíny jako „přehršel“. 

D. Demonstrace jevů 

14. Tření 

Suché ruce nebo ruce potřené drcenou křídou se třou (vzájemně nebo s jinými před-
měty) s poměrně velkým koeficientem tření. Ruce natřené olejem, tekutým mýdlem 
apod. mají koeficient tření nízký. Proto sportovci (gymnasté, skokani o tyči aj.) pou-
žívají speciální prášky na zvýšení koeficientu tření (magnézium aj.). Dva žáci mohou 
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tření demonstrovat pokusem o vzájemné udržení rukou při natření křídou (magnézi-
em) a tekutým mýdlem (krémem na ruce). 

15. Tlak a tlaková síla 

Na podlahu položíme polystyrénovou desku. Opatrně se o desku v kleče celou plo-
chou dlaní opřeme a uděláme na ní klik. Na dalším místě desky provedeme stejný 
klik, avšak na zatnuté pěsti či všech prstech. Porovnáme otisky dlaní, pěsti a prstů 
v polystyrénové desce. Díky stejné tlakové síle bude tlak prstů a pěsti na desku větší 
než tlak dlaní. Tomu odpovídají o hloubky otisků v deskách. 

16. Gravitace 

Indikaci existence gravitačního pole realizujeme tak, že jednu ruku vzpažíme vzhůru 
a druhou necháme volně viset podél těla. Po několika desítkách sekund dáme ruce 
hřbety vzhůru před sebe a srovnáme zabarvení kůže obou rukou. Vztyčená ruka se 
částečně odkrvila a má světlou barvu. Svěšená ruka naopak díky překrvení zbarvila 
do červena. Tento jev způsobilo gravitační pole Země, díky kterému došlo 
k rozdílnému hydrostatickému tlaku krve v obou rukou. 

17. Tryskání vody 

Stlačováním vody v uzavřené ruce ponořené do nádoby demonstrujeme tryskání stla-
čené vody.  

18. Zdroj zvuku 

Zvukový signál můžeme vytvořit pískáním a houkáním na prsty a dlaně. Zvuk vzniká 
i luskáním prsty, tleskáním. Stejný jev nastává při klepání kloubem a boucháním pěstí 
na desku. 

19. Odraz zvuku 

Přiblížením otevřené dlaně k uchu a jejím natáčením demonstrujeme odraz zvuku od 
dlaně do ucha. Dlaní vytvarovanou do misky soustřeďujeme odrážený zvuk přímo do 
zvukovodu a zesilujeme tak vnímaný zvuk. 

20. Absorpce zvuku 

Dlaní (dlaněmi) zakryjeme uši. Dlaně absorbují přicházející zvuk a snižují tak jeho 
vnímanou intenzitu. Takto můžeme ochránit sluch před nebezpečným nadměrným 
zvukem. Stejný efekt mají i prsty vsunuté do kraje zvukovodu. 

21. Vznik tepla třením 

Suché dlaně vzájemně intenzivně třeme. Třením pokožky vzniká teplo, které ruce 
indikují jako zvýšení své teploty. Ke zvýšení teploty rukou dochází zároveň i díky 
vyššímu prokrvení pokožky dlaní.  
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22. Tepelné sálání 

Dlaně obou rukou přiblížíme blízko k sobě. Po chvilce ucítíme zvýšenou teplotu. 
Dlaně si navzájem předávají vyzářené teplo, které tak neuniká do okolí. Stejný efekt 
nastává při přiblížení dlaně ke tváři.  

23. Vypařování 

Jednu ruku namočíme do vody a necháme ji osychat. Srovnáním obou rukou zjišťu-
jeme, že mokrá ruka je chladnější. Odpařovaná voda odebírá z povrchu namočené 
ruky skupenské teplo vypařování vody. Ochlazení ruky zvýšíme foukáním na ruku 
nebo jejím máváním. Přitom se intenzivně odstraňuje z okolí ruky pára a proces vy-
pařování a ochlazování ruky se tak zrychluje.  

24. Zelektrování třením 

Suché dlaně o sebe intenzivně třeme. Dojde k jejich elektrování opačnými elektric-
kými náboji. Náboj na dlaních indikujeme přitahováním lehkého zavěšenému před-
mětu (např. nafouknutý gumový balónek visící na niti). 

25. Vodivost pokožky na rukou 

Do sériového obvodu zapojíme plochou baterii a citlivý mikroampérmetr. Místo spí-
nače použijeme dva kontakty, kterými se budeme dotýkat naráz různých míst na vol-
né ruce (na dlani, na hřbetě ruky, mezi dvěma prsty). Budeme krátkodobě měřit 
velikost procházejícího proudu. Pomocí Ohmova zákona určíme odpor příslušné části 
pokožky ruky. Změříme odpor suchých a vlhkých rukou, případně rukou umytých 
mýdlem, slanou vodou apod. Diskutujeme problematiku ochrany těla před úrazem 
elektrickým proudem. 

26. Ohyb světla na štěrbině 

Otevřeme dlaň a prsty přitáhneme k sobě. Mezi některými prsty vznikne tenká štěrbi-
na. Touto štěrbinou pozorujeme světelný zdroj (denní obloha, zářivka apod.). Ve 
štěrbině zpozorujeme tmavé ohybové proužky. Můžeme měnit šířku štěrbiny, vzdále-
nost od oka, pohybovat hlavou či rukou. Zkoumáme chování ohybových proužků, 
jejichž počet se mění.  

E. Mezioborové přírodovědné jevy 

27. Tep srdce 

Pomocí dotyku prsů na tepnu na zápěstí a stopek můžeme měřit frekvenci tlukotu 
srdce (srdeční tep). Nepoužíváme palec, jím totiž prochází tepna, která by měřený tep 
druhé osoby překryla vlastním tepem. Tep neměříme na krční tepně z důvodu mož-
ného omdlení měřené osoby přílišným stlačením této tepny. 
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28. Rychlost reakce 

Ruce vzdálím otevřenými dlaněmi asi 20 cm od sebe. Druhý žák pak pouští mezi dla-
ně delší plastové měřítko (např. 40 cm) ve svislé poloze. Nula měřítka je před pádem 
v rovině horní části rukou. Měřítko je puštěno nečekaně. Úkolem je měřítko co nej-
rychleji chytit. Rychlost reakce je úměrná délce propadlé části měřítka pod rukama. 
Je vhodné měření několikrát opakovat (např. 5krát) a zjistit průměrnou hodnotu reak-
ce. Existují alternativy tohoto měření.  

29. Lateralita 1 

Sepneme ruce. Pravák má nahoře palec pravé ruky, levák levý. 

30. Lateralita 2 

Tleskáme tak, aby jedna ruka tleskala na druhou shora. Pravák tleská shora pravou 
rukou, levák levou. 

31. Lateralita 3 

Natáhneme před sebe ruku se vztyčeným palcem vzhůru. Palcem zamíříme na nějaký 
význačný bod (předmět) před sebou. Máme otevřené obě oči zároveň a bod prstem 
zakryjeme. Pak střídavě zavřeme pravé a levé oko. Při jednom zavření oka se palec 
zdánlivě pohne, při druhém ne. Pravákovi se zdánlivě pohne palec, zavře-li pravé 
oko. U leváka nastane jev opačný.  

32. Dekadická soustava 

Deset prstů je velmi pravděpodobně základem dekadické soustavy. 

33. Otisky prstů  

Počet, tvar a vzájemná poloha drážek v pokožce na prstech je originální pro každého 
člověka. Otisk prstu (např. palce) vytvořený barvou na papíře můžeme zkoumat po-
mocí lupy či skeneru.  

F. Kouzla, triky, klamy a paradoxy 

34. Zhášení plamene svíčky prsty 

Plamen svíčky uhasíme rychlým stiskem hořícího knotu palcem a ukazováčkem. Před 
stiskem je však třeba oba prsty namočit (naslinit). Teplo plamene a knotu prsty nepo-
pálí, protože se spotřebuje na odpaření vrstvy vody na prstech.  

35. Voda o dvou teplotách 

Připravíme tři nádobky: s teplou, vlažnou a studenou vodou. Nádobka s vlažnou vo-
dou bude uprostřed. Ukazováček jedné ruky ponoříme do studené vody a druhé ruky 
do teplé vody. Prsty ve vodě mírně pohybujeme. Po půlminutě oba prsty rychle vyn-
dáme a rychle ponoříme do vody vlažné. Dochází k paradoxní situaci, kdy nám prsty 
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indikují rozdílnou teplotu, třebaže vlažná voda má teplotu jednu. Je to dáno tepelnou 
setrvačností čidel tepla na rukou. Z tohoto důvodu se voda pro mytí malých dětí měří 
teploměrem či orientačně loktem ruky (ten není nemáčen při přípravě lázně do vody 
a indikuje skutečnou teplotu vody). 

36. Zlomený prst 

Ukazováček ponoříme do sklenice s vodou. Při vhodném pohledu se nám jeví jako 
zlomený. Dochází ale k lomu světla při přechodu z vody do vzduchu, nikoliv ke zlo-
mení prstu. 

 Projekty 

Lidské ruce se mohou stát objektem řady přírodovědných projektů, jako např.:  
Anatomie a fyziologie rukou 
Hygiena rukou 
Ochrana rukou před nemocemi a úrazy 
Znaková řeč  

Literatura 

[1] SILBERNAGL, S, DESPOPULOS,A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada 
Avicenum, 1993. 
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Leslieho kostka a Ritchieho pokus 

JINDŘIŠKA SVOBODOVÁ 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

Anotace 
Osvěžení zákonů vyzařování a sestavení dvou polozapomenutých pokusů 
s dlouhovlnným infračerveným zářením – sáláním.  

Úvod 

Infračervené záření objevil F. W. Herschel známým pokusem. Hranolem rozložil slu-
neční světlo na spektrum a do barevných pásů přikládal teploměr. Směrem k červené 
oblasti spektra teplota rostla. Dokonce za červenou teplota stoupla více než 
v kterékoliv části viditelného spektra. Tak objevil infračervené záření. Tento pokus 
má v sobě skrytý problém. Hranol roztahuje kratší vlnové délky na větší kus stínítka, 
kdežto červené a zejména infračervené záření zůstává mnohem koncentrovanější. 
Největší „díl energie slunce“ je mezi žlutou a zelenou, kdežto ve výše zmíněném 
uspořádání se zdají jeho tepelné účinky být největší až za červeným koncem. Kdyby-
chom místo hranolu použili spektrální mřížku, nebo v korekci vzali v úvahu proměn-
nou schopnost hranolu lámat světlo různých vlnových délek, pozorovali bychom v IR 
oblasti dokonce pokles teploty. Herschelův objev IR záření byl tudíž výsledkem sho-
dy okolností. Dlouholeté úsilí o formulaci zákonů vyzařování těles bylo dovršeno 
známým Planckovým zákonem o záření absolutně černého tělesa (AČT).  
Všechna tělesa však emitují při stejné teplotě méně energie než AČT. Koeficient vy-
jadřující vztah mezi skutečnou vyzařovanou energií a energií vyzařovanou AČT stej-
né teploty je znám jako emisivita. Hodnota emisivity určena povrchovými 
vlastnostmi tělesa.  
Pro viditelné světlo i pro IR platí, že čím je povrch materiálu více vyleštěný, tím více 
záření odráží. Skutečnou energii vyzařovanou nečerným tělesem získáme jako součin 
energie AČT při téže teplotě (z Planckovy křivky) a spektrální emisivity (z tabulek 
nebo měření) v oboru vlnových délek našeho zájmu. Tělesa s emisivitou závislou na 
vlnové délce nazýváme selektivní.  
Tedy emisivita je mírou schopnosti daného předmětu vyzařovat infračervenou ener-
gii. Emisivita může nabývat hodnot od 0 (zcela lesklé zrcadlo) do 1,0 (černé těleso). 
Většina organických, nabarvených nebo zoxidovaných povrchů má emisivitu blízkou 
hodnotě 0,95. Některé jednodušší teploměry mají emisivitu pevně nastavenou na tuto 
hodnotu. Dokonalejší přístroje disponují možností uživatelského nastavení emisivity. 
Jestliže potřebujeme měřit lesklý předmět (IR teploměrem s nastavenou emisivitou 
0,95), ošetříme jeho povrch matnou černou barvou a měříme na tomto upraveném 
místě. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

217 

Tělesa přijímají IR záření od okolních těles, z termodynamických úvah víme, že těle-
so pohlcuje nejsilněji právě ty spektrální složky záření, které samo nejsilněji vyzařuje 
a naopak. Toto tvrzení označujeme jako Kirchhoffův zákon.  
Tedy při dané teplotě těleso tím více vyzařuje, čím větší má absorpční schopnost. Po-
kud je absorpční schopnost široká a velká, těleso se jeví černé, byť v optickém spekt-
ru má jinou barvu.  

Pokus 1 

V experimentu bude užita tzv. Leslieho kostka. Je to asi litrová kovová kostka s různě 
ošetřenými povrchy. Jeden stěna je bílá, druhá černá, třetí kovově lesklá, čtvrtá třeba 
oranžová.  
Kostka se naplní horkou vodou o teplotě asi 90°C a pomocí sestavy „termočlánků“ od 
firmy Leybold budeme měřit tepelný tok z různých stěn kostky při chladnutí kostky.  
Výstupní napětí termočlánkového pole bude úměrné příslušným teplotám a celkovým 
vyzařovaným tepelným tokům. Vzhledem k tomu, že měřený objekt – kostka může 
také absorbovat a reflektovat teplotní záření z okolí, které má obvykle jinou teplotu 
T0, bude výsledný celkový vyzařovaný tok počítán z rovnice: 

( )4
0

4´ TTM −⋅⋅= δε  

 
 

Z grafu měření je vidět, že bílý i černý povrch v oblasti běžných teplot kolem 7 µm 
jsou skoro identické.  

Obr. 2         Obr.1 
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Graf 1 

Pokus 2 

Dalším pokusem je Ritchieho pokus, jímž byl experimentálně prokázán Kirchhoffův 
zákon vyzařování. K pokusu potřebujeme kromě Leslieho kostky ještě nějaké zaříze-
ní, které by fungovalo jako diferenciální teploměr. 
 

  
 
 

Lesklý kovový kotouč má stálou vyšší teplotu než okolí. Na obou stranách kotouče 
jsou souměrně dva lesklé kovové válce uvnitř s vzduchotěsnou trubičkou a kapalino-
vou značkou v kapiláře uprostřed – indikační diferenciální teploměr. Zakryjeme-li 
levou stranu černým povlakem, pozorujeme posuv kapalinové značky doprava případ 
a). Značka se nehýbe, přeneseme-li černý povrch na levý váleček indikátoru b). Po-
kryjeme-li obě protilehlé levé strany černým povrchem současně, značka se vzdálí 
ještě více ke kraji c). Otočíme-li nyní kotouč zářiče o 180°, vrátí se značka po chvíli 
do středové polohy d). 

Obr. 4 Obr. 3 
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Z výsledků pokusu plyne, že černá plocha září při stejné teplotě více než lesklá a že 
také více pohlcuje. Z posledního případu pak soudíme, že množství tepla, které si 
střední kotouč – zářič vyměňuje s oběma válci musí být stejné. Za jistou dobu se 
ustaví rovnováha a všechny plochy budou na stejné teplotě. Tedy označíme.li EL, AL 
jako emisivitu a pohltivost lesklého povrchu a EČ, AČ jako adekvátní veličiny pro čer-
ný povrch je výsledek pokusu vyjádřen vztahem: 

LČČL AEAE ⋅=⋅  

Z toho plyne, že podíl ( )λ,Tf
A
E

A
E

Č

Č

L

L ==  má pro danou teplotu a danou vlnovou 

délku stálou hodnotu pro nejrůznější tělesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 

Diferenciální teploměr lze vytvořit z injekčních stříkaček, upravených víček na zava-
řeniny hadičky, kapiláry a obarvené kapaliny (voda+líh). Jako zářič s jedním po-
vrchem černým a druhým kovově lesklým byl použit rajský protlak, který lze 
v troubě zahřát i mírně nad 100 °C, aniž by se výrazně deformoval. 

 
Obr. 6 

Literatura 

[1] Levitin I. B.: Infračervená technika, ALFA – Bratislava 1973 

[2]  What is a Blackbody and Infrared Radiation? http://www.electro-optical.com
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Kmitavý pohyb trochu jinak  

JIŘÍ TESAŘ, PETR BARTOŠ 
Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, JU České Budějovice  

Kmitavý pohyb patří mezi základní fyzikální děje. Většinou se tato část fyziky redu-
kuje na matematický popis děje. Z hlediska motivačního je ale třeba žáky a studenty 
všech typů škol nejprve seznámit se zajímavými experimenty této oblasti fyziky a až 
poté provést jejich kvalitativní a kvantitativní analýzu. Na tuto problematiku je nutné 
také vhodně připravit budoucí učitele fyziky. 

Kmitavý pohyb vodního sloupce v U-trubici 

Velmi jednoduchý experiment můžeme provést s „U trubicí“, ve které 
rozkmitáme vodní sloupec. Z hlediska vizualizace je dobré vodu obar-
vit (např. potravinářskou barvou). Trubice může být skleněná nebo 
z vhodné průhledné hadice upevněná v stabilních stojanech (držácích). 
Délka jednoho ramene trubice by měla být cca 1,5 m, aby doba kmitu 
byla v přijatelných hodnotách (Obr. 1).  
Naplníme-li trubici přibližně do poloviny její výšky vodou a pomalým 
fouknutím docílíme porušení rovnováhy v U-trubici, dojde po násled-
ném otevření konce trubice k rozkmitání vodního sloupce. Tento pohyb 
se však v důsledku tření kapaliny o stěnu trubice rychle utlumí 
a v podstatě není možné provést dostatečně přesné měření. Proto je 
nutné do vody přidat trochu saponátu, abychom snížili tření kapaliny o 
stěny trubice a docílili menšího útlumu.  

 
 
Fyzikální rozbor kmitavého pohybu v U-trubici 

Snížením hladiny na jedné straně trubice dojde k jejímu stejnému zvýšení na druhé 
straně trubice, čímž dojde k porušení rovnováhy sil (Obr. 2). Výsledná síla působící 
na celý objem kapaliny, tj. síla způsobující kmitavý pohyb kapaliny, je určena tího-
vou silou kapaliny v trubci mezi horní a dolní hladinou. Tato tíhová síla (Fg) je urče-
na rozdílem výšek hladin v obou trubicích (2y), průřezem trubice, hustotou kapaliny 
(ρ) a tíhovým zrychlením (g).  

Velikost této síly můžeme určit vztahem: 2 2gF r y gπ ρ= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

Znaménko mínus vyjadřuje opačnou orientaci výchylky y a působící síly Fg. Po 
dosazení do 2. Newtonova zákona a několika jednoduchých úpravách dostaneme 
diferenciální rovnici 2. řádu s konstantními koeficienty, která představuje rovnici 
kmitavého pohybu: 

Obr. 1 
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2

2

2 0d y g y
dt l

⋅
+ ⋅ =       

Z řešení této rovnice získáme vztah pro periodu tohoto kmitavého 

pohybu:  2
2

lT
g

π= ⋅ ⋅
⋅

 

Z výsledného vztahu vyplývá, že perioda tohoto kmitavého pohybu 
záleží pouze na délce l vodního sloupce. Samozřejmě, že tento 
vztah platí přesně pouze pro netlumené kmity. Vzhledem k malé 
hodnotě koeficientu útlumu můžeme ale s přijatelnou mírou přes-
nosti říci, že v tomto případě je perioda tlumených a netlumených 
kmitů stejná.  

 
 
Experimentální ověření 

Změření periody je záležitost poměrně jednoduchá, určení amplitudy výchylky je 
vzhledem k vysoké frekvenci kmitů třeba nacvičit a až poté provést vlastní měření. 
Nejlépe je v průběhu kmitavého pohybu označit popisovačem na jedné straně trubice 
všechny amplitudy a až po dokmitání kapaliny změřit jejich velikost, zaznamenat je 
do vhodné tabulky a sestrojit graf . (Obr. 3) 
K ověření platnosti vztahu pro periodu je nutné určit délku vodního sloupce. Tu ur-
číme z objemu kapaliny v trubici a z průměru trubice pomocí vztahu pro objem. 
Všechny naměřené hodnoty potom zpracujeme do tabulek a vyhodnotíme. 

Výpočet periody: 

 V = 550 ml; d = 19, 5 mm ⇒ l = 1,84 m ⇒  T = 1,9 s 

Naměřené hodnoty periody: 

10T (s) 19,3 19,3 19,4 19,2 19,4 ⇒ T = 1,9 s 

Koeficient útlumu 

Z naměřených amplitud určíme koeficient útlumu podle známého vztahu: 

 
T
A
A

b n

n

1

ln
+= ,  pro naše měření vychází:   b = 0,161 s-1 

Následně můžeme tuto hodnotu dosadit do vztahu pro tlumené kmity: 

sin( )bty A e tω ϕ−= ⋅ ⋅ ⋅ +  a sestrojit graf tlumených kmitů vodního sloupce (Obr. 4). 

Obr. 2 
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Dále je možné provést porovnání mezi vypočtenou periodou netlumených kmitů vod-
ního sloupce a tlumených kmitů, které charakterizuje vypočtený koeficient útlumu. 
Pro výpočet periody tlumených kmitů platí vztah: 

2
2

0

24
2

b
T

T
−

=
π

π , kde T0 je perioda netlumených kmitů a b koeficient útlumu. 

Po dosazení výše uvedených (naměřených a vypočtených) hodnot se potvrdil náš pů-
vodní předpoklad: 910 ,TT ==  s 

Kmitavý pohyb tyčky na rotujících kotoučích 

Další jednoduchý a zajímavý experiment můžeme provést s rotujícími kotouči, na 
které položíme tyčku. Pokud se kotouče otáčejí „proti sobě“ vlivem různých velikostí 
třecích sil mezi jednotlivými kotouči a tyčkou dojde k jejímu rozkmitání. (Obr. 5) 

Jak konkrétně sestavit vhodné zařízení? Pro po-
hon kotoučů je třeba motorek o dostatečném vý-
konu, který má malé otáčky. Dále je nutné 
zajistit, aby se oba kotouče pohybovaly stejnou 
rychlostí a v opačném směru. Toho docílíme 
např. překřížením poháněcího gumového řemínku 
mezi oběma kotouči nebo vytvořením ozubeného 
soukolí s různým počtem koleček. V našem pří-
padě jsme zvolili první variantu a jako pohon po-
užili motorek z automobilových stěračů.  

 
Fyzikální rozbor kmitavého pohybu tyčky na rotujících kotoučích 

Položíme-li tyčku o délce l a hmotnosti m mírně asymetricky na kotouče, působí na ni 
tíhová síla Fg, která se rozkládá do dvou normálových sil v bodech dotyku 
s rotujícími kotoučky. Protože kotoučky rotují opačně, vznikají v bodech dotyku 

Obr. 5 

Obr. 3 Obr. 4 
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opačně orientované třecí síly F1 a F2. 
Výsledná síla, která způsobuje pohyb 
tyčky, je dána rozdílem těchto třecích 
sil, tj. platí: F = F1 - F2 . Je zřejmé, že 
tato síla má opačný směr než je vý-
chylka y těžiště od osy symetrie 
(Obr. 6). 
 

Vyjdeme-li z označení na obrázku, a ze vztahu pro výpočet třecí síly dostaneme pro 
celkovou sílu F vztah: 

2 2
m m m mF y g y g

l l
µ µ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − ⋅ ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

 2 m gF y
l

µ− ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅  

Znaménko mínus vyjadřuje opačnou orientaci výchylky y a působící síly F.  
Po dosazení do 2. Newtonova zákona a několika jednoduchých úpravách dostaneme 
diferenciální rovnici 2. řádu s konstantními koeficienty, která představuje rovnici 
kmitavého pohybu: 

 
2

2

2 0d y g y
dt l

µ⋅ ⋅
+ ⋅ =          

Z řešení této rovnice vyplývá vztah pro periodu tohoto kmitavého pohybu: 

2
2

lT
g

π
µ

= ⋅ ⋅
⋅ ⋅

         

kde l = délka tyčky a µ = součinitel tření mezi tyčkou a kotoučem. 
Z výsledného vztahu vyplývá, že perioda tohoto kmitavého pohybu závisí pouze na 
délce tyčky a koeficientu tření. Samozřejmě, že tento vztah platí pouze v případě, kdy 
koeficient tření µ nezávisí na rychlosti pohybu kotoučů a tyčky, kdy tyčka vykonává 
harmonický kmitavý pohyb. 
Paradoxem se zdá být skutečnost, že perioda tyčky nezávisí na její hmotnosti. Může-
me zde naleznout analogii s nezávislostí periody na hmotnosti závaží na kmitající 
pružině, resp. hmotnosti závaží u matematického kyvadla.  

Experimentální ověření 

Vzhledem k tomu, že perioda tyčky je poměrně malá (pro délku tyče 0,3–0,9 m cca 
1–2 sekundy) je vhodné měřit čas 10 period a potom určit jednu periodu. 

Výpočet periody: 

 l = 0,507 m; µ = 0,65 ⇒  T = 1,25 s 

Obr. 6 
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Naměřené hodnoty periody: 

10T (s) 12,73 12,50 12,46 12,64 12,47 ⇒ T = 1,26 s 
 

Didaktický rozbor uvedených experimentů 

S žáky a studenty provedeme fyzikální rozbor uvažovaného jevu. V první řadě musí 
dojít k poznatku, že se jedná o periodický pohyb. Dále si ujasnit, je-li tento pohyb 
tlumený či netlumený. Nejdůležitějším úkolem je zjistit, proč k tomuto kmitavému 
pohybu dochází (porušení rovnováhy sil vychýlením hladin, resp. rozdílné třecí síly 
na kotoučích).  
Dále je vhodné diskutovat o parametrech ovlivňujících velikost periody. Žáci zřejmě 
budou kromě délky vodního sloupce také uvádět průřez trubice, případně hustotu ka-
paliny a u rotujících kotoučů potom také hmotnost tyče, resp. počet otáček kotoučů. 
Na střední škole sdělíme vztah pro periodu bez odvozování a ukážeme jeho analogii 
se vztahem pro periodu matematického kyvadla. 
Z hlediska experimentálních dovedností můžeme procvičit měření periody. Před 
vlastním měřením provedeme odhad délky periody, který následně ověříme měřením 
stopkami. Protože doba jedné periody je u obou pokusů poměrně malá, je vhodné 
změřit např. 10 period a z naměřené hodnoty určit dobu jedné periody.  
Aby mohli budoucí učitelé fyziky plnit své poslání, musí být řádně připraveni přede-
vším po fyzikálně didaktické stránce. Proto při analýze uvedených experimentů pro-
vedeme fyzikální rozbor a na jeho základě sestavíme pohybovou rovnici, odvodíme 
vztah pro periodu kmitu a určíme koeficient útlumu a další závislosti. Získané vztahy 
potom ověříme experimentálně. 
Kromě kvalitativního a kvantitativního řešení úlohy si musí adepti učitelství na této 
úloze také osvojit didaktické zásady provedení demonstračního experimentu, jeho 
vyhodnocení pomocí výpočetní techniky a zpracování protokolu. Tyto experimenty 
lze pojmout jako komplexní úlohu v semináři didaktiky fyziky nebo zadat jako pro-
jekt. 

Závěr  

Cílem tohoto příspěvku bylo ukázat komplexní přístup k dvěma netradičním experi-
mentům na kmitavý pohyb. Fyzikální a didaktická analýza uvedených jevů pak uka-
zuje jednu z možných variant, jak se této problematiky zhostit. 
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Obnovitelné energetické zdroje v projektech a 
experimentech  

RENATA HOLUBOVÁ, GABRIELA GUZIUROVÁ 
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

Jedním z průřezových témat v Rámcových vzdělávacích programech je environme-
tální výchova. Fyzika má velkou řadu možností, kde lze uplatňovat prvky environ-
mentální problematiky, neboť stěžejní problémy se týkají zejména problému energie. 
V rámci výuky fyziky tak lze diskutovat a vysvětlovat možnosti využití obnovitel-
ných zdrojů energie, zejména v našich podmínkách energie slunečního záření a ener-
gie větru. Pro potřeby výuky na středních a základních školách byla připravena řada 
projektů, která obsahuje náměty k této problematice. Realizace projektů předpokládá 
využití solárních článků. My jsme využili systému LexSolar, který je velmi jednodu-
chý a umožňuje provádět rozličné experimenty různé úrovně obtížnosti. 

Experimentální systém LeXsolar 

Jedná se o panelový systém – ústřední je základní jednotka, na kterou lze „zastrčit“ až 
3 solární články. Lze realizovat sériové nebo paralelní zapojení. Jako moduly lze po-
užít jak solární články, tak i např. další elektronické součásti (solární motor). Staveb-
ní prvky modulů jsou viditelné. Schéma, které přikládáme na základní jednotku, 
můžeme měnit, a ukáže žákům vždy jen jedinou možnost zapojení. 

Obr. 1: Panel LexSolar    Obr. 2: Sunstick 
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Při sériovém zapojení lze měřit napětí jak celkové tak na jednotlivých popř. dvou 
modulech. Tak lze měřit proud sériového zapojení solárních článků a současně napětí 
jen na jednom modulu. Pro větší přehlednost je levá zdířka černá, ostatní 3 červené. 
Tím má být ukázáno, že např. při sériovém zapojení záporný pól zůstává nezměněn 
a postupným přidáváním kladných pólů zapojujeme další solární články. Při paralel-
ním zapojení měříme proud a napětí jen z vnějších zdířek. Další moduly lze připojit 
zastrčením.  
Dalšími součástmi jsou osvětlovací jednotka, modul potenciometr, solární motor, 
houkačka, lampy, dioda. 

Návrhy experimentů: 

1. Sériové a paralelní spojení solárních článků 
Měříme zkratový proud a napětí při chodu naprázdno. 
Vyhodnocení: Sériové popř. paralelní spojení solárních článků odpovídá sériovému 
popř. paralelnímu zapojení zdrojů napětí (např. baterií) a má tudíž stejný výsledek. 
Při sériovém spojení se jednotlivá napětí solárních článků sčítají, přičemž velikost 
proudu v celém obvodu zůstává stejná. U paralelního spojení se sčítají jednotlivé 
proudy a napětí zůstává stejné. 
Použití: spojení solárních článků do solárních modulů. 
Dnešní technologií lze vyrobit solární článek jen v určité omezené velikosti (velikost 
plochy). Krystalové křemíkové solární články se v dnešní masové výrobě zhotovují 
s plochou 12 x 12 cm2. Napětí je omezeno na asi 0,6 V. Pro technické využití je toto 
malé napětí nevýhodné. Proto se solární články spojují v baterie, či moduly. Prodáva-
né moduly mají jmenovité napětí 6 V.  
2. Závislost výkonu na ploše solárního článku 
Žák měří zkratový proud velkého solárního článku v závislosti na aktivní ploše. 
V tomto případě velikost zkratového proudu se chová stejně jako výkon.  
Vyhodnocení: Výsledky měření ukazují závislost mezi výkonem a plochou článku. 
Při měření napětí vysoce ohmickým měřidlem lze zjistit, že při všech plochách zůstá-
vá prakticky stejné, ukazuje jen logaritmickou závislost na celkovém dopadajícím 
výkonu. 
3. Závislost výkonu solárního článku na úhlu dopadu světla 

Experiment umožňuje provést následující měření závislosti na úhlu dopadu světla α: 
velikost zkratového proud Ik, napětí naprázdno, výkon při pevné zátěži (s pomocí 
modulu R = 100 Ω) 
Vyhodnocení: Vyneseme-li naměřené hodnoty v závislosti na kosinu úhlu do tabulky 
a sestrojíme graf, získáme přímou úměrnost. Napětí zůstává prakticky konstantní. Ze 
vztahu P = U·I plyne P ~ cos α. Pokud ještě není goniometrická funkce ve škole pro-
brána, mohou žáci pro každý úhel pomocí kresby vyměřit, jak dlouhý je stín čáry při 
osvětlení při daném úhlu dopadu ve vztahu k délce čáry. Naměřená hodnota je uvá-
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děna vzhledem k tomuto poměru. Při difúzním světle poznáme, že při vodorovné po-
loze základního panelu, tedy při úhlu nastavení 0o, je velikost proudu největší. 
Aplikace: V praxi se solární články natáčejí ke Slunci. Modul může být pohyblivý 
v jedné ose a kolem této osy je otáčen směrem ke Slunci. Natočení se uplatňuje 
v závislosti na ročním období nebo v průběhu dne. V prvním případě je výhodou ma-
lá náročnost mechaniky, změna polohy v delších časových úsecích, je možno ji měnit 
ručně. U denního otáčení je nutné použít motorů. Natáčením se zlepšuje energetická 
bilance solárního modulu, např. denním natáčením se získá asi o 20 % více energie. 
Energetická náročnost motorů je asi 0,2 % celkové energie, kterou systém vyrábí. 
4. Závislost výkonu na intenzitě osvětlení 

4.1 Závislost zkratového proudu a napětí naprázdno na intenzitě osvětlení 
4.2 Závislost výkonu na osvětlení při daném zatížení 

5. Určení účinnosti stupně přeměny energie  
Vyhodnocení: Výpočet účinnosti provedeme pomocí následujících vztahů. Účinnost – 
poměr přijaté a spotřebované energie  

ab

auf

E
E

η = .   (1) 

Přijatá energie je elektrická energie dodávaná solární buňkou 

aufE U I t= ⋅ ⋅ .   (2) 

Motor tuto energii přemění v polohovou energii závaží 

abE m g h= ⋅ ⋅ .   (3) 

Odtud 
m g h
U I t

η ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
.   (4) 

Další experimenty: Vnitřní odpor solárního článku, Závislost vnitřního odporu na 
intenzitě osvětlení, Závislost vnitřního odporu na vzdálenosti od zdroje světla, Cha-
rakteristika solárního článku jako diody, Závěrný a propustný směr při osvětlení a za-
stínění, Voltampérová charakteristika, Závislosti voltampérové charakteristiky na 
teplotě, Závislost výkonu solárního článku na teplotě, Odstínění solárních článků, 
Solární článek jako měřič transmise, Závislost výkonu na frekvenci dopadajícího 
světla. Podrobný popis experimentů najdete na www.lexsolar.de. 
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Příklad zařazení do výuky fyziky 

Blok Experiment Obtížnost Téma Délka 
(min)

1. Sériové a paralelní 
spojení sol. článků nízká El. výkon, práce a energie, 

el. veličiny v el. obvodech: U,I 30 

2. Závislost výkonu 
na ploše sol. článku nízká El. veličiny v obvodech: výkon 45  

3. Závislost výkonu 
sol. článku na úhlu 
dopadu světla 

střední El. Veličiny v obvodech: výkon 45  

4.1 Závislost výko-
nu sol. článku na 
intenzitě osvětlení  

střední Vodivost – polovodiče, solární člá-
nek 45  

4.2 Závislost výkonu 
sol. článku na Inten-
zitě osvětlení při za-
tížení 

 Vodivost – polovodiče, solární člá-
nek 45  

5. Určení účinnosti 
přeměny energie střední 

Energie v přírodě a technice: Pře-
měny energie a jejich účinnost, zá-
sobování energií, zachování energie 

90  

6.1 Závislost vnitřní-
ho odporu 
sol. článku na inten-
zitě osvětlení 

střední El. veličiny v el. obvodech: odpor 90  

Je
dn

od
uc

hé
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6.2 Závislost vnitřní-
ho odporu 
sol. článku na vzdá-
lenosti zdroje světla 

střední El. veličiny v el. obvodech: odpor 90  

7.1 Diodová charak-
teristika sol. článku 
při zastínění 

střední Základy elektroniky: polovodiče, 
dioda 60  

7.2 Diodová charak-
teristika sol. článku 
2: propustný a zá-
věrný směr při za-
temnění a osvětlení 

střední/ 
obtížná 

Základy elektroniky: polovodiče, 
dioda 60  

Po
lo

vo
di
če

 

8. U-I charakteristika 
a faktor nasycení sol. 
článku 

obtížná Základy elektroniky: polovodiče, 
dioda 

90–
100  



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

229 

 9. Závislost výkonu 
sol. článku na teplotě obtížná Základy elektroniky: polovodiče 90  

10. Odstínění sol. 
článků při sériovém a 
paralelním zapojení 

lehká/ 
střední 

Základy elektroniky: polovodiče, 
sol. článek 45  

Te
ch

ni
ck

é 
ap

lik
ac

e 

11. Solární článek 
jako měřič transmise lehká Základy elektroniky: polovodiče, 

sol. článek 30  

12. Závislost výkonu 
sol. článku na frek-
venci dopadajícího 
světla 

obtížná Základy elektroniky: polovodiče, 
sol. články 60 

K
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Exp. 2, 3, 4, 9 
střední Vlny (elektromagnetické) viz 

 
Experimenty 2, 3, 4, 9, 12 lze využít také v mezipředmětových vztazích – ekologie 
přírodních zdrojů, nositelé energie a jejich využití v budoucnosti. Experimenty 3, 4, 
8, 9 lze využít v tématu Život a média (využití solárních článků). 

Ukázky projektů 

1. Slunce – nejbližší hvězda naší Země 

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, 
Informační a komunikační technologie 
Předměty: 
Fyzika – elektrický proud v polovodičích, fotovoltaický jev, přenos energie zářením, 
záření absolutně černého tělesa, základy kosmologie a astronomie 
Chemie – termonukleární reakce, vodík a jeho sloučeniny 
Informační a výpočetní technika – tvorba PowerPointové prezentace 
Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompe-
tence sociální a personální, kompetence komunikativní 
Úkoly projektu: 
Vznik, vývoj a zánik Slunce. (Před kolika lety asi Slunce vzniklo a z čeho? Jak se 
vyvíjelo do současnosti a jak se bude dále vyvíjet? Kdy se předpokládá zánik Slunce 
a jaké to bude mít důsledky?) 
Základní parametry Slunce a jeho složení. (Jaký je poloměr Slunce? Jaká je jeho 
hmotnost a povrchová teplota? Z jakých vrstev se skládá Slunce? Jaké prvky jsou 
nejvíce obsaženy v jednotlivých vrstvách?) 
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Termojaderné reakce v nitru Slunce. (Jaké reakce probíhají v nitru Slunce? Při jaké 
teplotě probíhají? Jaké množství energie se při nich uvolňuje? Jak dlouho již probíha-
jí tyto reakce a jak dlouho ještě budou asi probíhat?) 
Sluneční záření, sluneční vítr. (Jaký je charakter slunečního záření? Jaký je celkový 
tok vyzařované energie? Jaké rozmezí vlnových délek sluneční záření obsahuje? Ko-
lik z celkového záření dopadá na naši Zemi? Co označujeme pojmem sluneční vítr?) 
Pohyb Slunce po obloze, zatmění Slunce. (Jak se mění poloha Slunce vzhledem 
k Zemi během roku? Jak se mění poloha Slunce na obloze během dne? Kdy nastává 
zatmění Slunce? Jak ho můžeme pozorovat?) 
Pozorovací část – návštěva hvězdárny 
Experimentální část - studium vlastností solárních článků systém ISES (více informa-
cí na http://www.ises.info/index.php/en/ises), systém LeXsolar (více informací na 
http://www.lexsolar.de) 
Experimenty: 
1. Sériové a paralelní zapojení solárních článků 
2. Závislost výkonu na ploše článku 
3. Závislost výkonu na úhlu dopadu světla 
4. Závislost výkonu na intenzitě osvětlení 
5. Vnitřní odpor solárního článku 

2. Fotoelektrický jev 

Cíl projektu - sehrání divadelní scénky na téma fotoelektrický jev. Projektu se účastní 
jedna třída během několika vyučovacích hodin  
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura 
Předměty: 
Fyzika – kvantová povaha světla, fotoelektrický jev, polovodiče 
Výtvarná výchova – výroba kostýmů a kulis 
Literatura – drama 
Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompe-
tence sociální a personální, kompetence komunikativní 
Úkoly projektu: 
Hlavním úkolem projektu je sehrání divadelní scénky na téma fotoelektrický jev.  
Projekt je rozdělen do těchto čtyřech částí: 
1. část – fyzikální princip vnitřního i vnějšího fotoelektrického jevu, provedení a vy-
hodnocení experimentu na využití fotoelektrického jevu v solárních článcích 
2. část – příprava divadelní scénky včetně kostýmů 
3. část – divadelní scénka (literární žánr drama, scénář k divadelní scénce s názvem 
Fotoelektrický jev) 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

231 

4. část – studenti nastudují jednotlivé role, secvičí scénku, kterou na závěr projektu 
předvedou před ostatními studenty školy 
Návrh scénky: 
Látku s PN přechodem představuje vhodně upravená část třídy ohraničená dokola 
např. lavicemi. Uvnitř látky se v jedné části pohybují elektrony (polovodič typu N), 
v druhé části se pohybují díry (polovodič typu P). Mezi nimi se vytváří hradlová vrst-
va – rekombinace párů elektron – díra. 
Látka je osvětlena a do prostoru začnou přicházet fotony s různými hodnotami ener-
gie, některé z nich vyvolají vnitřní fotoelektrický jev (elektrony se dostanou na vyšší 
energetické hladiny, které představují lavice okolo látky), nebo vyvolají vnější fotoe-
lektrický jev (elektrony uniknou z prostoru látky). Některé fotony nemají dostatek 
energie, fotoelektrický jev nevyvolají (elektron nemá dost sil vyskočit na lavice). 
Energii nesou fotony např. ve formě svačiny, čím větší svačina, tím více energie. 

3. Energie Slunce – kde všude je ukryta? 

Součástí realizace projektu je návštěva elektráren, např. sluneční elektrárny 
v Dukovanech, přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, větrné elektrárny, obce využí-
vající k vytápění kotle na biomasu (např. Zlaté Hory, Bouzov, Třebíč, Pelhřimov, 
Nový Bor, Roštín či Zruč nad Sázavou).  
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, 
Informační a komunikační technologie 
Předměty: 
Fyzika – energie a její přeměny, přenos vnitřní energie, elektromagnetické záření, 
střídavý proud v energetice 
Geografie – přírodní prostředí, cirkulace atmosféry, koloběh vody, přírodní podmínky 
České republiky 
Chemie – fotosyntéza 
Biologie – rostliny jako producenti biomasy, fotosyntéza 
Geologie – voda 
Výtvarná výchova – tvorba plakátů 
Informační a výpočetní technika – tvorba PowerPointové prezentace 
Klíčové kompetence – kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompe-
tence sociální a personální, kompetence komunikativní 
Úkoly projektu:  
Sluneční záření. Vítr – jedna z možných forem přeměny slunečního záření.Voda – 
další z možných forem přeměny slunečního záření. Biomasa – využití sluneční ener-
gie při fotosyntéze. 
Studium přírodních podmínek: Celková roční doba slunečního svitu v dané lokalitě. 
Průměrné roční sumy globálního záření. Průměrná hodnota součinitele znečištění pro 
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dané místo. Průměrný počet dnů v roce s rychlostí větru nad 5 m·s-1. Průměrná rych-
lost větru v dané lokalitě. Nadmořská výška daného místa. Průměrné roční množství 
srážek v dané lokalitě. Průměrná rychlost vody v korytě místního toku. Výškový roz-
díl hladiny toku v dané lokalitě. Rozloha půdy využitelné k pěstování energetických 
plodin. Druhy energetických plodin, které lze v dané lokalitě pěstovat. Možnosti vyu-
žití organických odpadů z průmyslových výrob (zmapování průmyslových výroben 
v dané lokalitě). 
Realizace experimentů, prezentace.  
Návrhy experimentů:  
a) Měření průtoku vodního toku v našem městě 
Úkol: Na několika místech změřte šířku a hloubku koryta vodního toku. Pro různé 
délky toku změřte čas, za který urazí plastová láhev na vodní hladině tuto vzdálenost. 
Vypočítejte průtok daného vodního toku. 
Pomůcky: Stopky, pásmo, dlouhý provázek, PET-láhev, kámen 
Postup: Měření má dvě části – změří se profil toku a rychlost proudu vody. Profil 
toku určíme z měření šířky toku pomocí pásma a hloubky toku pomocí kamene uvá-
zaného na provázku. Rychlost proudu změříme pomocí plastové lahve uvázané na 
dlouhém provázku. Jeden student si stoupne nejlépe na most, vhodí láhev do vody 
a ostatní studenti měří na břehu čas, za který láhev urazí v proudu vody vytyčený 
a změřený úsek. Provázek poslouží k vytažení láhve zpět a opakování měření. Pomo-
cí jednoduchých matematických operací určíme průtok vody. 
b) Množství oleje obsaženého v semenech  
Lisování oleje z rostlinných semen patří mezi základní mechanicko-chemické přemě-
ny biomasy. Pro tento proces jsou výhodná olejnatá semena řepky, lnu, máku a slu-
nečnice. Lisovaný olej z těchto semen se poté esterifikací mění na metylester oleje, 
tzv. bionaftu.  
Zvážíme-li hmotnost m semen před lisováním a hmotnost m´ týchž semen po lisování 
oleje, dostaneme z rozdílu těchto hmotností hmotnost m* obsaženého oleje v těchto 
semene. Procentuální část η obsaženého oleje v semenech určíme ze vztahu: 

100m
m

η
∗

= ⋅ %    (5) 

Pomůcky: Dobře sající papír, semena 4 rostlin, tvrdý předmět na drcení, laboratorní 
váhy 
Postup: Navážíme si určité množství semen dané rostliny, pečlivě je zabalíme do 
dobře sajícího papíru a mechanicky tato semena rozdrtíme a počkáme, až se z nich 
uvolněný olej vsákne do papíru. Rozdrcená semena poté znovu zvážíme a určíme 
hmotnost takto získaného oleje. Výpočtem určíme, kolik procent oleje je v daných 
semenech obsaženo. Pro každá semena provedeme drcení nejméně třikrát. 
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 4. Vítr kolem nás 

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, 
Informační a komunikační technologie 
Předměty: 
Fyzika – energie a její přeměny, větrné elektrárny, střídavý proud v energetice 
Geografie – přírodní prostředí, cirkulace atmosféry, přírodní podmínky ČR 
Výtvarná výchova – tvorba nástěnné mapy, výroba papírových větrníků 
Informační a výpočetní technika – tvorba PowerPointové prezentace 
Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompe-
tence sociální a personální, kompetence komunikativní 
Úkoly projektu: 
Vítr. (Co je vítr a jak vzniká? Jaký význam má sluneční energie při jeho vzniku? Jak 
měříme rychlost větru? Jak vypadá Beaufortova stupnice rychlosti větru?) 
Využití větrné energie. (Jaké jsou možnosti využití přeměny energie větru? Jaké jsou 
příhodné podmínky pro toto využití? Jaké jsou klady a zápory využívání větrné ener-
gie?) 
Větrná elektrárna. (Jaké jsou základní části větrné elektrárny? Jaký je princip činnosti 
této elektrárny?) 
Zmapování větrných elektráren v České republice. (Instalovaný výkon elektrárny, rok 
uvedení do provozu, společnost, která elektrárnu provozuje.) 
Experimenty: Výroba větrníků a realizace experimentů – závislost frekvence otáčení 
větrníku na jeho průměru, závislost frekvence otáčení větrníku na směru větru, závis-
lost frekvence otáčení větrníku na síle větru 

Literatura 

[1] http://www.lexsolar.de 
[2] BROŽ, K., ŠOUREK, B.: Alternativní zdroje energie, ČVUT, Praha 2003. ISBN 
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První fyzikální VIVL na UPOL 

JAN HRDÝ 
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci 

Příspěvek popisuje koncepci, technické řešení, dosahované výsledky a první zkuše-
nosti z používání Vzdálené internetové laboratoře (VIVL) umístěné na KEF PřF UP 
v Olomouci.  

Úvod 

Tento příspěvek prezentuje dlouhodobý záměr vybudovat na Přírodovědecké fakultě 
UP v Olomouci (katedra experimentální fyziky – laboratoře školních pokusů) vzdále-
nou internetovou výukovou laboratoř [1], která by zpřístupnila po internetu studen-
tům středních škol takové fyzikální úlohy, které jsou nějakým způsobem nebezpečné 
(např. úlohy vyžadující práci s otevřenými elektrickými obvody při nízkém napětí, tj. 
při životu nebezpečném napětí o velikosti několika desítek až set voltů). Budovaná 
VIVL by měla sloužit kromě přímého předávání fyzikálních a technických poznatků 
také ke zvýšení zájmu o tyto fyzikální a technické obory i o jejich studium na VŠ.  

Měření voltampérové charakteristiky síťové žárovky 

Jako první konkrétní úloha vhodná pro realizaci pomocí popisované VIVL bylo vy-
bráno měření voltampérové charakteristiky obyčejné síťové žárovky. I v současné 
době velkého rozšíření nejrůznějších zářivek nebo výbojek a nastupujících svítidel 
s diodami LED má žárovka v našem životě stále své místo, ať už se jedná o běžnou 
síťovou žárovku, autožárovku nebo žárovičku do kapesní svítilny. Rovněž nemůžeme 
pominout významnou úlohu, kterou obyčejná žárovka sehrála v historii lidstva. 
Měření voltampérové charakteristiky je prováděno principiálně podle schématu na 
obr. 1. Jedná se o provedení experimentu v nejjednodušší variantě, tzv. manuální 
měření (tj. bez využití PC a internetu). 
 

A

V

digitální multimetr
UNI-T  UT805

digitální multimetr
UNI-T  UT805

měřená
žárovka

skokově regulovatelný
střídavý síťový zdroj
DIAMETRAL  AC250K1D

~ 230 V
   50 Hz

 
Obr. 1: Manuální měření voltampérové charakteristiky síťové žárovky 
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Aby se experiment co nejvíce přiblížil realitě, tj. měřením (elektrických spotřebičů), 
která se realizují v průmyslových podmínkách, byl jako zdroj střídavého napětí použit 
číslicově řízený transformátor DIAMETRAL AC250K1D. K měření napětí na žárovce 
a proudu protékajícího žárovkou byly z téhož důvodu použity dva přesné digitální 
multimetry UNI-T UT805. 
Číslicově řízený transformátor pracuje tak, že se odbočky jeho jednotlivých vinutí 
spínají pomocí relé podle požadavků uživatele, které je možno zadat buď na kláves-
nici umístěné na ovládacím panelu transformátoru nebo pomocí sběrnice RC232C. A 
právě této druhé možnosti se využívá při realizaci měření po internetu. V tomto pří-
padě je potřeba použít dokonalejšího zapojení s využitím PC, tak jak je znázorněno 
pomocí blokového schématu na obr. 2. 

měřená
žárovka

silnoproudý
rozvod

INTERNET

PC1PC2

~ 230 V
   50 Hz

střídavý síťový zdroj
DIAMETRAL 
AC250K1D

digitální multimetr
UNI-T  UT805

digitální multimetr
UNI-T  UT805

RS232C

RS232C

RS232C

 
Obr. 2: Blokové schéma měřicí aparatury řízené PC a s připojením na internet 

 
Celá aparatura je řízena z počítače PC1. Oba multimetry i střídavý zdroj jsou s tímto 
počítačem propojeny přes samostatné sériové porty s využitím rozhraní RS232C. 
Komunikace po tomto rozhraní je ve všech uvedených případech obousměrná. Pokud 
není měřicí aparatura připojená k internetu, slouží počítač PC1 také pro zadávání 
vstupních dat (tj. napětí na měřené žárovce). Pokud se pracuje přes internet, slouží 
počítač PC1 pouze jako server a požadovaná data se zadávají po internetu přes vzdá-
lený počítač PC2. 
Měření voltampérové charakteristiky střídavým proudem je technicky náročnější, než 
totéž měření při použití proudu stejnosměrného. Na použitém transformátoru je mož-
né nastavit pouze 256 hodnot výstupního napětí (0–255 V) a transformátor je řízen 
mikroprocesorem a snaží se vhodnou kombinací použitých vinutí (přepínání pomocí 
relé) nastavit výstupní napětí co nejbližší požadované hodnotě. Snaží se tak elimino-
vat vliv kolísání napětí v rozvodné síti a vliv velikosti proudu odebíraného zátěží 
(měřená žárovka). Výstupní napětí regulovatelného transformátoru tedy není stabili-
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zováno, ale pouze optimalizováno podle požadavků uživatele. Výstupní napětí trans-
formátoru měří vestavěný digitální voltmetr, ale pouze s přesností na jednotky voltů. 
Proto byl použit další přesný externí voltmetr. Celkem se tedy v měřicí aparatuře vy-
skytují tři velikosti střídavého napětí: 

• Napětí U1, jehož velikost zadává uživatel. 

• Napětí U2, které udává voltmetr vestavěný do regulovatelného transformátoru. 

• Napětí U, které naměří přesný externí voltmetr. 
Naměřené hodnoty napětí U a odpovídajícího proudu I můžeme snadno zpracovat 
pomocí vhodného počítačového software. Současně můžeme vypočítat okamžitý pří-
kon žárovky P a také její statický odpor RS. Ukázka možného zpracování naměřených 
hodnot napětí a proudu na žárovce pomocí programu MS Excel je v tabulce 1. Jedná 
se o měření starší žárovky NARVA 230 V / 200 W. Měření bylo realizováno pro stří-
davé napětí v rozsahu 0 až 240 V. Z důvodu omezeného rozsahu tohoto příspěvku 
byla tabulka s naměřenými hodnotami zkrácena (jen pro napětí 0 až 30 V), avšak 
průběh naměřených i vypočítaných hodnot je v celém rozsahu patrný z obrázků 3–5.  
 

U 1 [V] U 2 [V] U [V] I [A] P [W] R S [Ω]
0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
1,00 1,00 1,08 0,052 0,06 20,77
2,00 2,00 2,19 0,089 0,19 24,56
3,00 3,00 3,23 0,117 0,38 27,61
4,00 4,00 4,32 0,136 0,59 31,76
5,00 5,00 5,39 0,151 0,81 35,70
6,00 6,00 6,47 0,163 1,05 39,69
7,00 7,00 7,56 0,173 1,31 43,70
8,00 8,00 8,09 0,177 1,43 45,71
9,00 9,00 9,17 0,182 1,67 50,38

10,00 10,00 10,26 0,192 1,97 53,44
11,00 11,00 11,36 0,199 2,26 57,09
12,00 12,00 12,45 0,206 2,56 60,44
13,00 13,00 13,55 0,211 2,86 64,22
14,00 15,00 14,62 0,217 3,17 67,37
15,00 16,00 15,65 0,223 3,49 70,18
16,00 17,00 16,18 0,233 3,76 69,59
17,00 18,00 17,26 0,231 3,99 74,72
18,00 19,00 18,36 0,236 4,32 77,96
19,00 20,00 19,47 0,241 4,69 80,89
20,00 21,00 20,57 0,246 5,06 83,62
21,00 22,00 21,65 0,251 5,43 86,25
22,00 22,00 22,74 0,256 5,82 88,83
23,00 23,00 23,86 0,261 6,23 91,42
24,00 24,00 24,41 0,263 6,42 92,81
25,00 25,00 25,43 0,267 6,79 95,24
26,00 26,00 26,55 0,272 7,22 97,61
27,00 27,00 27,60 0,277 7,65 99,64
28,00 28,00 28,65 0,281 8,05 101,96
29,00 30,00 29,78 0,286 8,52 104,13
30,00 30,00 30,85 0,290 8,95 106,38  

Tab. 1: Ukázka provedeného měření voltampérové charakteristiky žárovky 
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Při interpretaci naměřených dat uvedených v tabulce je třeba vždy vzít do úvahy 
přesnost multimetru udanou výrobcem pro daný rozsah a druh měření (zde měření 
střídavého proudu a napětí). 
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Obr. 3: Naměřená voltampérová charakteristika síťové žárovky 
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Obr. 4: Závislost příkonu síťové žárovky na připojeném napětí 
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Obr. 5: Závislost odporu síťové žárovky na připojeném napětí  



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

238 

Interpretace uvedených grafů je notoricky známá a proto se jí zde nebudeme zabývat. 
Pouze pro úplnost uveďme, že při napájecím napětí 240 V má měřená žárovka odpor 
290 Ω, což je více než 14 x větší odpor, než za studena (20 Ω). 
 

 
Obr. 6: Pohled na uspořádání VIVL v Laboratoři školních pokusů z fyziky na UPOL 

Závěr 

Při zkouškách popisované VIVL bylo zjištěno, že pracuje spolehlivě a že předávaná 
data lze bez problémů dále zpracovávat a vyhodnocovat. Na druhé straně je však nut-
né ještě před uvedením do pravidelného provozu doplnit jednu nebo dvě webové ka-
mery, aby tak vznikl další komunikační a zpětnovazební kanál.  
Na závěr bych rád poděkoval kolegovi Janu Říhovi, který zařadil realizaci této fyzi-
kální VIVL včetně realizace výše popsané měřicí úlohy do rozvojového programu 
Evropských sociálních fondů a profesionálnímu vývojáři Kamilovi Samiecovi ze 
specializované firmy SYBAS Control, s. r. o., který ve svém volném čase napsal po-
třebný obslužný software nezbytný pro práci této vzdálené internetové výukové labo-
ratoře i pro její řízení po internetu. 
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Fyzikální animace na PC 

JAN HRDÝ 
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci 

Počítačové animace mohou být cenným doplňkem reálných fyzikálních experimentů 
a mohou sloužit také k ověření správného pochopení fyzikálních jevů nebo dějů. Pod 
pojmem animace rozumíme v tomto příspěvku posloupnost dílčích snímků animova-
ného fyzikálního děje nebo jevu, které promítneme v rychlém sledu za sebou tak, že 
vznikne dojem souvislého děje.  

Počítačové animace jako náhrada školního výukového filmu  

Každý fyzikální školní výukový film obvykle obsahuje celou řadu jednoduchých či 
složitějších fyzikálních animací. V této již minulé éře klasických školních výukových 
filmů mělo potřebné technické vybavení k jejich zhotovování u nás jen několik vel-
kých filmových laboratoří. S nástupem počítačů a rozvojem počítačové grafiky si 
však jednoduchou počítačovou animaci s fyzikálním zaměřením může snadno zhoto-
vit každý učitel fyziky sám. A právě popisem dvou základních přístupů ke zhotovo-
vání fyzikální animace na PC se stručně zabývá tento příspěvek. Není to asi náhodně 
zvolené téma, protože produkce krátkých školních fyzikálních výukových filmů měla 
na naší katedře v minulosti velkou tradici a počet těchto školních filmů, které byly 
v minulosti vyrobeny ve filmových laboratořích ve Zlíně (přechodně Gottwaldově) 
pod vedením docenta Lepila jde do desítek. 

Rozdělení počítačových animací  

Základem každé počítačové animace jsou obrázky vytvořené na PC. Podle principu 
funkce a způsobu vzniku tyto obrázky můžeme rozdělit do dvou velkých skupin: 

• Vektorové obrázky v PC reprezentuje určitý předpis, podle kterého se obrázek 
před použitím pomocí specializovaného programu vykreslí. Animace používa-
jící vektorovou grafiku mají velkou výhodu, že snadno můžeme měnit parame-
try animace (parametry fyzikálního děje), protože výpočet se provádí až po 
spuštění animace. Možnosti matematických výpočtů jsou poměrně rozsáhlé, 
ale nevýhodou je poněkud chudší výbava doplňkových nástrojů a animace pro-
to působí poněkud strohým dojmem. Příkladem je ukázková animace vytvoře-
ná s využitím programu Maple. 

• Bitmapové obrázky jsou jak již napovídá jejich název tvořeny „mapou“ jednot-
livých bodů (pixelů), přičemž barvu a jas každého bodu lze samostatně ovliv-
ňovat. Jejich určitou nevýhodou je, že nejdříve musíme provést výpočet 
jednotlivých fází animovaného fyzikálního děje a teprve potom nakreslit pří-
slušné bitmapy. Je zde však k dispozici spousta nejrůznějších nástrojů, které 
umožňují originální řešení, navíc lze snadno individuálně nastavit frekvenci 
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promítání jednotlivých snímků, což může být někdy velká výhoda. Příkladem 
je ukázková animace s využitím programu Corel PhotoPaint. 

Počítačové animace s vektorovou grafikou  

Program Maple je moderní výukový prostředek [1] zaměřený především na matema-
tiku a fyziku, který je ve světě již značně rozšířen a jeho obliba i u nás rychle stoupá. 
Jeho předností je např. vyspělá počítačová algebra nebo cenová přístupnost i pro stu-
denty. Dá se také dobře použít při vytváření fyzikálních počítačových animací [2]. 

Následující zdrojový kód v programu Maple provádí animaci lomu světelného 
paprsku z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího se zahrnutím jevu 
úplného odrazu: 
P12 Lom světla od kolmice 2  
with(plots): with(plottools): 
n1:=1.6; n2:=1.1; n12:=n1/n2;n21:=n2/n1; r:=Pi/180: k:=3; 
m1:=arcsin(n21); m:=m1/r; mk:=m*k; vmk:=trunc(mk); 
c[0]:=curve([[0,1],[0,0],[0,-1]],color=blue, thickness=4): 
for i from 1 to vmk do: 
a:=i*r/k: b:=arcsin(n12*sin(a)): 
c[i]:=curve([[-sin(a),cos(a)],[0,0],[sin(b),-
cos(b)]],color=blue, thickness=2): end do: 
a:=m1: 
for i from (vmk+1) to (vmk+50) do: 
c[i]:=curve([[-sin(a),cos(a)],[0,0],[1,0]], 
color=blue,thickness=4): end do: 
for i from (vmk+51) to (vmk+100) do: 
c[i]:=curve([[-sin(a),cos(a)],[0,0],[sin(a),cos(a)]], 
color=red,thickness=4):end do: 
for i from (vmk+101) to (90*k+99) do: 
j:=i-100: a:=j*r/k: 
c[i]:=curve([[-sin(a),cos(a)],[0,0],[sin(a),cos(a)]], 
color=red,thickness=2):end do: 
c[90*k+100]:=curve([[-1,0],[0,0],[1,0]], 
color=green,thickness=4): 
display([seq(c[i],i=0...90*k+100)],insequence=true); 
Práce s tímto programem vyžaduje určité elementární znalosti práce se software Ma-
ple. Předvedení funkce uvedeného programu i jeho různých jednodušších variant je 
součástí tohoto příspěvku. 

Počítačové animace s bitmapovou grafikou  

Pro vytvoření počítačové animace s bitmapovými obrázky byl zvolen program Corel 
PhotoPaint. Možnosti tohoto programu ještě společně s programem Corel Draw při 
vytváření bitmapové animace jsou prakticky neomezené. Nevýhodou však je, jak již 
bylo uvedeno, že vše musíme vypočítat a připravit dopředu, před spuštěním animace. 
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Jako praktická ukázka tohoto typu počítačové animace byl zvolen příklad sledování 
trajektorie projektilu z děla umístěného na útesu vysoko nad mořskou hladinou. Náčr-
tek situace je na obr. 1. 

0 x

y

x'

skála

moře

h

dělo
y = h

y=y(t)

x=x(t)
projektil

v

 
Obr. 1: Střelba z děla na skále nad mořskou hladinou 

Pro x-ovou a y-ovou souřadnici projektilu platí při zvoleném elevačním úhlu α a po-
čáteční rychlosti v následující vztahy: 

 ( ) cosx t v t α= ⋅ ⋅ , (1) 

 ( ) 21sin
2

y t h v t g tα= + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ . (2) 

S využitím programu Excel vypočítáme tabulku tab. 1 hodnot souřadnic projektilu ve 
zvolených časových intervalech a tabulku tab. 2 popisující polohu vrcholu dráhy to-
hoto projektilu.  
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h = 200 m α [°]
v = 30 m/s t [s] x1 [m] y1 [m] x2 [m] y2 [m] x3 [m] y3 [m]
g = 9,81 m/s2 0 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00

1 30,00 195,10 28,98 202,86 25,98 210,09
2 60,00 180,38 57,96 195,91 51,96 210,38
3 90,00 155,86 86,93 179,15 77,94 200,85
4 120,00 121,52 115,91 152,58 103,92 181,52
5 150,00 77,38 144,89 116,20 129,90 152,37
6 180,00 23,42 173,87 70,01 155,88 113,42
7 210,00 -40,35 202,84 14,01 181,87 64,65
8 240,00 -113,92 231,82 -51,80 207,85 6,08
9 270,00 -197,31 260,80 -127,42 233,83 -62,31

10 300,00 -290,50 289,78 -212,85 259,81 -140,50

0 15 30

 
 

α [°]
t [s] x4 [m] y4 [m] x5 [m] y5 [m] x6 [m] y6 [m] x7 [m] y7 [m]

0 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
1 21,21 216,31 15,00 221,08 7,76 224,07 0,00 225,09
2 42,43 222,81 30,00 232,34 15,53 238,34 0,00 240,38
3 63,64 219,49 45,00 233,80 23,29 242,79 0,00 245,85
4 84,85 206,37 60,00 225,44 31,06 237,43 0,00 241,52
5 106,07 183,44 75,00 207,28 38,82 222,26 0,00 227,37
6 127,28 150,70 90,00 179,30 46,59 197,29 0,00 203,42
7 148,49 108,15 105,00 141,52 54,35 162,50 0,00 169,65
8 169,71 55,79 120,00 93,93 62,12 117,90 0,00 126,08
9 190,92 -6,39 135,00 36,52 69,88 63,49 0,00 72,69

10 212,13 -78,37 150,00 -30,69 77,65 -0,72 0,00 9,50

45 60 75 90

 
Tab. 1: Popis polohy projektilu pomocí tabulky v Excelu 

 
α [°] t v [s] x v [m] y v [m]

0 0,00 0,00 200,00
15 0,79 22,94 203,07
30 1,53 39,73 211,47
45 2,16 45,87 222,94
60 2,65 39,73 234,40
75 2,95 22,94 242,80
90 3,06 0,00 245,87  

Tab. 2: Popis polohy vrcholu dráhy projektilu 
 
Příklad možných kombinací realizovaných animací: 

• Srovnání pohybu projektilů pro α = 0° a α = 45° 

• Srovnání pohybu projektilů pro α = 45° a α = 90° 

• Srovnání pohybu projektilů pro α = 0°, α = 45° a α = 90° 
apod. 
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Obr. 2: Ukázka rozfázování pohybu projektilu pro α rovno 0° a 45° 

Z obrázku 2 je např. také patrno, jak je ve výuce fyziky důležité přesné vyjadřování, 
protože tvrzení o tom, že maximální dostřel děla (ve vzduchoprázdnu) je pro elevační 
úhel α = 45°, platí pouze na vodorovné rovině nebo pro malé výšky nad touto rovi-
nou, při střelbě z velké výšky – jak je vidět z obrázku – již neplatí. 
Součástí příspěvku je také předvedení několika bitmapových animací rozfázovaných 
v časových intervalech 1 sekundy pro elevační úhly 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° a 90°. 

Závěr 

Jak je patrno z předloženého příspěvku a ukázek počítačových animací, je jejich pří-
prava stále jednodušší a méně náročná a v nedaleké budoucnosti se možná stane již 
aktivní součástí individuální přípravy a samostudia studentů fyziky. 

Literatura 

[1] Hřebíček, J. – Kohout, J.: Úvod do systému Maple. FI MU v Brně, 2004 
(skriptum). 

[2] Hrdý, J.: Optimalizace průběhu počítačové animace fyzikálního děje v programu 
Maple. In.: Sborník konference Pedagogický software 2008. Ed.: Řehout V. 
Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice 2008, s. 139-141. 
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Olomoucké fyzikální jarmarky 

JAN HRDÝ 
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci 

Příspěvek je velmi stručným ohlédnutím za prvními pěti ročníky dnes již poměrně 
známé akce pořádané Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci. Protože tato pro-
blematika je velmi rozsáhlá, všímá si tento příspěvek především účasti studentů uči-
telské fyziky naší fakulty na této akci.  

Úvod 

Oficiální název této akce je „Jarmark chemie, fyziky a matematiky“. Ve výuce fyziky 
poměrně netradiční název „Jarmark“ byl pravděpodobně použit proto, protože na této 
akci se často používá pro jednotlivá pracoviště stánků podobných jako na skutečném 
jarmarku, studenti středních škol nebo žáci základních škol, kteří se přijeli na jarmark 
podívat, se volně (neorganizovaně) pohybují mezi stánky, jen podle vlastního zájmu, 
jako na skutečném tržišti, místo nákupu zboží však získávají zajímavé informace 
a poznatky – obrázek 1. Nebo se účastní fyzikálních soutěží a kvízů – obrázek 2. Vět-
šinu předváděných experimentů si mohou zájemci sami vyzkoušet – obrázek 3 a 4. 
Předváděné pokusy vzbudily zájem také u nejmladší i nejstarší generace – obrázek 5. 
 

 
Obr. 1: Jako na skutečném jarmarku (Olomouc 2005) 

Součástí tohoto příspěvku jsou také dva postery formátu A0 (Olomoucké Jarmarky 
chemie, fyziky a matematiky I. a II. část), které soustřeďují další fotografickou do-
kumentaci této akce.  
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Obr. 2: Soutěže a kvízy jsou dotovány drobnými odměnami (Olomouc 2005) 

 

 
Obr. 3: Tajemství dvojitého kužele (Olomouc 2004) 
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Obr. 4: Pokusy s bicyklovým setrvačníkem (Olomouc 2002) 

 

 
Obr. 5: Pokus s míčkem v kolmém proudu vzduchu z fénu (Olomouc 2002) 
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Přehled prvních pěti let 

• První Jarmark chemie, fyziky a matematiky, Olomouc, výstaviště Flora, pavi-
lon A, pátek 8. 6. a sobota 9. 6. 2001 

• 2. Jarmark chemie, fyziky a matematiky, Olomouc, výstaviště Flora, pavilon A, 
pátek 24. 5. a sobota 25. 5. 2002 

• 3. Jarmark chemie, fyziky a matematiky, Olomouc, výstaviště Flora, pavilon A, 
pátek 23. 5. a sobota 24. 5. 2003 

• 4. Jarmark chemie, fyziky a matematiky, Olomouc, výstaviště Flora, pavilon A, 
pátek 21. 5. a sobota 22. 5. 2004 

• 5. Jarmark chemie, fyziky a matematiky, Olomouc, Horní náměstí (u orloje), 
pátek 27. 5. a sobota 28. 5. 2005 

Nejúspěšnější pokus všech dob 

Trvale největší pozornost mezi návštěvníky budí, největšímu ohlasu se těší a nikdy 
nezklamou experimenty s točnou a bicyklovým setrvačníkem, které jsou nesmrtelné 
a jako pomůcky fyzicky nezničitelné a jsou na katedře ještě z doby profesora Fuky 
a docenta Žouželky – obrázek 6. 

 
Obr. 6: Úspěšný pokus s točnou a bicyklovým setrvačníkem (Olomouc 2003) 
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Tento experiment demonstruje zákon zachování momentu hybnosti a obvykle se 
realizuje v některé z následujících čtyř variant: 

• Pokusná osoba stojí v klidu na točně, v ruce drží nepohybující se bicyklový se-
trvačník tak, že jeho osa je svisle. Potom setrvačník prudce roztočí kolem svis-
lé osy. V důsledku zákona zachování momentu hybnosti se začne sama otáčet 
opačným směrem. Po zastavení setrvačníku se zastaví i osoba. Protože se 
jedná o izolovanou soustavu, nesmí nikdo zvnějšku do pokusu zasahovat. 

• Pokusná osoba opět stojí v klidu na točně, v ruce drží stojící bicyklový setr-
vačník tak, že jeho osa je svisle. Nejdříve setrvačník prudce roztočí kolem 
svislé osy (sama se otáčí opačným směrem jako v předcházejícím případě) 
a potom překlopí rotující setrvačník tak, že se opět otáčí kolem svislé osy, ale 
v opačném směru. V důsledku zákona zachování momentu hybnosti se rotující 
osoba nejdříve zastaví (když je osa setrvačníku vodorovně) a potom začne ro-
tovat opačným směrem. Po zastavení setrvačníku se zastaví i pokusná osoba. 
Protože se opět jedná o izolovanou soustavu, nesmí nikdo zvnějšku do pokusu 
zasahovat. 

• Pokusná osoba opět stojí v klidu na točně, vedle stojící pomocník roztočí 
prudce bicyklový setrvačník kolem svislé osy. Roztočený setrvačník podá po-
kusné osobě. Izolovanou soustavu opět tvoří jen pokusná osoba na židli a setr-
vačník, který však tentokráte není na počátku v klidu. Jestliže pokusná osoba 
setrvačník zastaví, sama se roztočí, ale tentokráte stejným směrem, jako se 
původně točil setrvačník, neboť v důsledku působení zákona zachování mo-
mentu hybnosti musí celkový moment hybnosti izolované soustavy těles zůstat 
stejný. Protože se opět jedná o izolovanou soustavu těles, nesmí nikdo zvnějš-
ku do pokusu zasahovat (pokus začíná bržděním setrvačníku pokusnou oso-
bou). 

• Pokusná osoba opět stojí na točně a drží svisle setrvačník, který je v klidu. 
Vedle stojící pomocník roztočí pomalu pokusnou osobu. I v tomto případě tvo-
ří izolovanou soustavu opět jen pokusná osoba na židli a setrvačník. Jestliže 
pokusná osoba roztáčí setrvačník stejným směrem, jakým se sama otáčí, mů-
že se uvést sama do klidu. V důsledku působení zákona zachování momentu 
hybnosti musí celkový moment hybnosti izolované soustavy těles opět zůstat 
stejný. Protože se opět jedná o izolovanou soustavu těles, nesmí nikdo zvnějš-
ku do pokusu zasahovat (pokus začíná roztáčením setrvačníku pokus. osobou). 

Závěr 

Olomoucký Jarmark chemie, fyziky a matematiky letos poprvé vyrazil „do světa“. Na 
pozvání starosty města Uherského Hradiště Ing. Libora Karáska jsme vystupovali 
23. 5. 2008 jako součást místního Jarmarku vědy a umění, což byla závěrečná akce 
jednoho roku oslav 750. výročí založení města Uherského Hradiště (1257–2007). 
Olomoucká varianta Jarmarku se i nadále rozvíjí, stále se zapojuje více pracovišť, 
pracovníků a studentů. Letos se konala 20. 6. 2008 pod novým sjednocujícím názvem 
Přírodovědný jarmark. 
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Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu 
"Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace prostředků ICT 
ve výuce fyziky" 

VERONIKA KAINZOVÁ, JAN RÍHA, IVO VYŠÍN, HANA BLAHOVÁ, IVA 
STEJSKALOVÁ 
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 

Příspěvek popisuje výstupy projektu „Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace pro-
středků ICT ve výuce fyziky“ a jeho hodnocení na základě dotazníkového šetření, 
které bylo provedeno u zúčastněných učitelů a studentů. 
Projekt „Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních 
a středních školách“ proběhl v období červen 2006 – červen 2008 a byl zaměřen na 
zkvalitnění studijních programů učitelů fyziky v oblasti využití informačních a ko-
munikačních technologií (ICT) ve výuce fyziky. Cílovou skupinu projektu tvořili 
nejen současní studenti počátečního vzdělávání učitelství fyziky, ale i zájemci o další 
studium včetně kurzů celoživotního vzdělávání z řad pedagogů fyziky, případně další 
absolventi vysokoškolských programů nepedagogického zaměření. Hlavním cílem 
projektu byla inovace studijních programů učitelství fyziky na Přírodovědecké fakul-
tě Univerzity Palackého a vytvoření kurzů dalšího vzdělávání pedagogů fyziky v ob-
lasti využití ICT ve výuce fyziky. V rámci projektu jsme vybudovali moderní učebnu 
a laboratoř pro vzdělávání učitelů v oblasti využití ICT ve výuce fyziky a realizaci 
výukových kurzů pro všechny cílové skupiny. V učebně je umístěno 12 počítačů 
s kvalitním připojením k Internetu tak, aby bylo studujícím možné demonstrovat řadu 
možností pro práci s prostředky ICT v hodinách fyziky. Tyto možnosti zahrnují zá-
kladní nástroje pro měření s počítačem (zpracování dat, řízení procesů), pochopení 
jejich principu, možností i omezení; základní nástroje pro modelování a simulace 
(včetně nástrojů Internetu); práce s virtuální laboratoří, zejména s applety/physlety, 
pochopení jejich možností a omezení; práce se vzdálenou laboratoří, schopnost jejího 
efektivního využití, porozumění možnostem a omezením; přehled o vhodném free-
ware, shareware a software zakoupeným v rámci projektu. Výsledky projektu lze vy-
užít dále pro výuku studentů pedagogického zaměření, a to nejen oboru fyzika, 
v oblasti ICT, například ve výuce matematického software studentů fyzikálních i dal-
ších oborů. Učebna je také využitelná při akcích organizovaných pro středoškolské 
studenty a další zájemce o studium fyziky. Mezi tyto akce patří fyzikální olympiády 
a soutěže, semináře a prezentace pro učitele a studenty středních škol. 
Software Interactive Physics se kterým se absolventi kurzů pořádaných v rámci pro-
jektu seznámili, umožňuje modelovat, simulovat a zkoumat široké spektrum fyzikál-
ních jevů. Téměř každý experiment se uživateli podaří modelovat pouze s použitím 
myši. 
Kurzy probíhaly v nově vybudované počítačové učebně. Každý účastník měl k dispo-
zici vlastní počítač s nainstalovaným programem Interactive Physics. Účastníci byli 
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seznámeni s možnostmi hlavní nabídky a nastavením prostředí programu Interactive 
Physics. Poté byly zadány konkrétní úlohy, které účastníci kurzu řešili prostřednic-
tvím tohoto softwaru a konzultacemi s lektorem. Závěr byl věnován dotazům a mož-
nostem stažení již vytvořených modelů z Internetu. Účastníci kurzů rovněž 
vyplňovali dotazníky týkající se úrovně vedených lekcí. Jejich vyhodnocení je uve-
deno v druhé části příspěvku. 
Součástí řešení projektu byly dále aplikace programů Mathematica a Mathematica 
CalcCenter ve výuce fyziky, konkrétně v řešení fyzikálních úloh především na stře-
doškolské úrovni. Mathematica CalcCenter je prezentována jako zjednodušená, ale 
cenově daleko dostupnější verze Mathematiky. Na rozdíl od Mathematiky, se kterou 
se spíše pracuje jako s programovacím jazykem, tedy k jejímu používání je nutná 
znalost syntaxe příkazů, Mathematica CalcCenter se vyznačuje intuitivním ovládá-
ním, kdy všechny požadované operace je možno jednoduše zadávat pomocí myši. 
Mathematica CalcCenter je tak daleko výhodnější pro práci uživatelů, kteří programy 
podobného druhu neužívají pravidelně. 
Oba programy umožňují řešení celé řady matematických operací od základních ma-
tematických operací a základních funkcí přes algebraické operace, práci s vektory 
a maticemi, diferenciální a integrální počet, řešení algebraických rovnic a soustav 
algebraických rovnic, řešení diferenciálních rovnic, statistické funkce aj. až po uve-
dené grafické funkce a výstupy. Pro řešení fyzikálních úloh na středoškolské úrovni 
jsou tedy použitelné s výraznou rezervou. 
Uvedené programy byly v rámci projektu používány jak k samotnému řešení úloh, 
tak i ke grafické prezentaci získaných výsledků. Grafické znázornění výsledků (ať už 
samotných nebo např. v závislosti na parametrech úloh) umožňuje získání lepší před-
stavy o řešeném problému. Je vypracováno řešení řady úloh, z nichž lze například 
uvést řešení a následné grafické znázornění elektrických polí elektrostatických multi-
pólů, výpočty magnetických polí vodičů, protékaných stejnosměrnými proudy, řešení 
Bohrova modelu atomu vodíku, řešení vybraných úloh z mechaniky (např. volné pá-
dy v definovaných prostředích, šikmé vrhy atd.) či výpočet a znázornění rozložení 
komplexní amplitudy a intenzity světla ve Fraunhoferových ohybových jevech. 
Účastníci kurzu se seznámili s možnostmi využití experimentu napojeného na počítač 
ve výuce fyziky. V rámci projektu byla zakoupena následující zařízení: 
USB Osciloskop DSO 2100 
videokamery Sony DCR-SR190E a digitální fotoaparát Olympus SP-510 UltraZoom 
komponenta ULAB systému IP Coach, která zahrnuje měření v následujících oblas-
tech: 
elektřina (4 analogové vstupy umožní změřit charakteristiky základních prvků) 
mechanika (2 elektronické siloměry pomohou experimentům především velkou přes-
ností) 
termika (součástí sady je i termočlánek, jehož pomocí lze měřit teplotní závislosti až 
do 1300 °C) 
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magnetismus (přesné čidlo umožní měřit stacionární magnetické pole, např. perma-
nentního magnetu nebo cívky) 
Všechny výstupy systému IP Coach lze zobrazit na monitoru počítače, dále zpracovat 
a případně vytisknout. S pomocí videokamery a digitálního fotoaparátu, které již mají 
školy běžně k dispozici, rozšiřujeme možnosti zařazení experimentů s podporou počí-
tače do výuky fyziky. 
Účastnici kurzu byli dále seznámeni s různými applety a physlety, které jsou vhodné 
pro výuku fyziky na základních a středních školách. Jako příklady lze uvést: 
www.aldebaran.cz zde najdete applety, které vytvořili studenti FEL ČVUT jako do-
plňky k výuce předmětů Fyzika a Astrofyzika 
surendranath.tripod.com/Applets.html Java applety z různých oblastí fyziky 
Applety na stránkách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze: 
fyzweb.cuni.cz/piskac/cmain.htm 
fyzweb.cuni.cz/piskac/pokusy/fen03/cindex.htm 
fyzweb.mff.cuni.cz/dilna/index.htm#aplety 
Rozsáhlou databázi appletů najdete také na stránkách Gymnázia Vysoké Mýto: 
www.gvmyto.cz/internetkouba/_private/Prehledappletu.htm 
Zajímavé applety z University of Colorado 
phet.colorado.edu/web-pages/index.html  
Součástí semináře byla i diskuse účastníků o zařazení různých appletů do hodin fyzi-
ky. Rovněž byly absolvované kurzy hodnoceny prostřednictvím dotazníkového šetře-
ní, které probíhalo v závěrečné časti každé z lekcí. Účastníci kurzu odpovídali mimo 
jiné na tyto otázky: 
1. Musel(a) jste se připravovat i doma, abyste školení zvládl(a)? 
2. Bylo školení pro Vaši pedagogickou praxi přínosné? 
3. Vyhovovala Vám organizace školení? 
4. Byl(a) jste spokojen(a) s prací školicího pracoviště? 
5. Byly materiály ke školení kvalitní? 
6. Školení jste se zúčastnil(a) dobrovolně? 
7. Prokázal lektor kvalitní a odbornou připravenost? 
8. Podal lektor výklad srozumitelně? 
9. Odpovídal lektor na dotazy ochotně? 
10. Jaké dovednosti by měly být rozvíjeny v oblasti aplikace prostředků ICT ve výu-
ce? 
U každé z otázek 1. – 9. byly nabízeny tyto možnosti odpovědí: 
a) zcela souhlasím 
b) souhlasím 
c) nevím 
d) nesouhlasím 
e) zcela nesouhlasím 
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Následující grafy zobrazují vyhodnocení průběhu kurzu „Mathematica CalcCenter 
pro učitele“ 
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graf 9 
Z grafického zpracování hodnocení jednotlivých položených otázek je zřejmé, že po-
užití ICT prostředků je v současnosti pozitivně přijímáno nejen učiteli, ale zejména 
jejich studenty. 
Vyhodnocení projektu „Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky 
na základních a středních školách“ ukázalo, že použití ICT prostředků ve výuce fyzi-
ky je v současné době moderních výukových technologií velmi vhodným učebním 
aparátem, pomocí kterého lze nalézt nové možnosti ve výuce fyziky. Využití ICT 
prostředků je nejvýznamnější v těch oblastech, kde reálný experiment nelze přímo 
demonstrovat (např. astronomie) nebo tam, kde nejsou k dispozici vhodné pomůcky, 
případně použití reálných prostředků je vzhledem k věku žáků méně bezpečné apod. 
Na druhou stranu je zřejmé, že ICT technologie nemohou nahradit reálný experiment. 
Cílem projektu nebyla snaha o nahrazení reálného experimentu prostředky ICT, ale 
nalezení nových alternativ ve výuce fyziky. Nové směry v této oblasti budeme dále 
hledat ve spojení model – experiment a jejich srovnání. 
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Easy Java Simulations aneb vlastní applety (poměrně) 
snadno a rychle 

LUKÁŠ RICHTEREK, PATRIK JAKL 
Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc 

V příspěvku je popsáno volně dostupné prostředí Easy Java Simulations (dále EJS) 
a na několika konkrétních příkladech jsou ilustrovány možnosti jeho využití 
k numerickému řešení fyzikálních úloh v rámci seminářů i k doplnění výukových 
www-stránek. Předváděné simulace budou součástí bakalářské práce, jež by měla být 
dokončena na jaře roku 2009.  

Stručné představení prostředí EJS 

Modelování reálných dějů pomocí počítače se stává stále populárnějším doplňkem 
výkladu v řadě přírodních věd. Uchylujeme se k němu většinou tehdy, když je prove-
dení reálného experimentu z nějakého důvodu nereálné či velmi obtížné. Další vý-
znamnou oblastí využití je předpovídání a případné optimální ovlivnění přírodních 
dějů. Konečně z hlediska výuky podobně jako většina pomůcek a nástrojů při uváže-
ném a přiměřeném zapojení do výkladu či při cvičení umožňuje hlubší pochopení 
zákonitostí a opírá se navíc o přirozený zájem žáků a studentů o výpočetní techniku. 
Svědčí o tom snahy o využití řady softwarových prostředí k témuž účelu; namátkou 
zmiňme např. zajímavé programy Famulus, IP Coach nebo GNUOctave (viz 
[4, 7, 9]).  
Klasické programovací jazyky jako např. Fortran, různé varianty jazyka C nebo Java 
vyžadují odpovídající zvládnutí jejich syntaxe a pomocných nástrojů. Proto – přes 
veškeré své výhody – jsou pro „běžné“ nasazení ve výuce přece jen dosti náročné. 
Naštěstí se objevují softwarové prostředky, u nichž se alespoň při základním použití 
obejdeme bez pokročilé znalosti programování (jež je ale pochopitelně většinou vý-
hodou) a umožňují uživateli soustředit se na samotný matematický model studované-
ho děje. S jedním z nich bychom chtěli čtenáře seznámit v našem příspěvku. 
Balíček EJS vyvinul matematik Francisco Esquembre (University of Murcia, Španěl-
sko) a dal volně k dispozici všem zájemcům pod licencí General Public Licence [3] 
na webových stránkách [2]. Navázal na projekt Open Source Physics [8], v jehož 
rámci byla vytvořena (rovněž zdarma dostupná) kompletní členěná sada knihoven, 
tříd a nástrojů pro programátory k vytváření vlastních fyzikálních modelů v jazyce 
Java. Bez zkušeností s programováním, je využití prostředků Open Source Physics – 
alespoň podle našeho názoru – obtížné. EJS je tak prostředníkem, který zpřístupňuje 
knihovny Open Source Physics i začátečníkům a neprogramátorům. Podle dokumen-
tace programu představuje EJS v podstatě vývojový software využívající OSP kniho-
ven. Umožňuje rychle a jednoduše přepsat matematický model do podoby 
zpracovatelné počítačem, otestovat jej a vytvořit výslednou Java simulaci popř. 
www-stránky s výsledným spustitelným appletem.  
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Také instalace EJS nevyžaduje speciální dovednosti. Instalační ZIP-archiv 
(o velikosti asi 8,6 MB) lze volně stáhnout z webových stránek [2], nakopírovat (roz-
balit) do libovolného adresáře a spustit souborem EjsConsole.jar. Poslední ver-
ze 4.0 (z 22. 8. 2008) vyžaduje ke svému běhu Java Runtime Environment (JRE) 
verze 1.5 a vyšší, jež však většinou uživatelé již nainstalované mají, neboť jinak by 
nemohli spouštět applety na internetových stránkách. Zájemci o pokročilejší progra-
mování v jazyce Java mohou potřebovat Java Development Kit (JDK); obojí nabízí 
zdarma společnost Sun na stránkách http://java.sun.com/. 
K ukládání vytvořených modelů a jejich sdílení mezi uživateli využívá program EJS 
syntaxi XML (eXtensible Markup Language), s níž se ovšem uživatel díky grafické-
mu rozhraní nemusí zabývat. Primární XML soubory uchovávají všechny potřebné 
informace pro vystavění simulace, je však třeba je nakopírovat do pracovního adresá-
ře definovaného při prvním spuštění programu. Sdílet lze samozřejmě i exportované 
spustitelné JAR soubory nebo WWW stránky s applety, avšak s limitovanou možnos-
tí dalšího ladění výpočetní části modelů. Dodejme, že základní dokumentace je sou-
částí distribuce programu. Z jeho stránek lze také stáhnout řadu hotových simulací 
a učit se tak na příkladech zkušenějších kolegů. Za pozornost stojí i představení pro-
středí jeho samotným autorem v časopise Physics Teacher [5].  
Jako většina softwarových nástrojů má EJS své výhody i nevýhody, které mohou mít 
pro každého uživatele různou důležitost. Lze ukázat na omezenou oblast využití (pře-
devším numerické řešení pohybových rovnic), menší možnost ovlivnění výsledného 
vzhledu grafického výstupu (např. grafů pro tisk) a do značné míry skrytý vlastní al-
goritmus numerického výpočtu. Podle našeho názoru však převažují výhody – intui-
tivní grafické prostředí, přenositelnost mezi různými operačními systémy (Windows, 
Linux, MAC, Solaris, apod.), dostupnost programu zajištěná licencí GPL 
a v neposlední řadě možnost exportu na www-stránky, o čemž svědčí řada atraktiv-
ních příkladů (viz např. http://faculty.ifmo.ru/butikov/Applets/Gyroscope.html). 

Hlavní součásti prostředí 

Po spuštění EJS (EjsConsole.jar) se nám otevře EjsConsole (viz obr. 1), ve kte-
ré můžeme provést základní nastavení, a v druhém okně se pak objeví samotný pro-
gram. Najdeme zde panel nástrojů, dolní „box“ na zprávy a chybová hlášení a tři 
hlavní záložky (Description, Model, View), s nimiž pracujeme při vytváření simula-
ce. 

 
 
 
 
 
 

Obr. 1: EJS Console 
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V panelu nástrojů najdeme ikony pro vyvolání nové, otevření rozpracované a uložení 
výsledné simulace. Dále se zde nachází důležitá ikona ,,Run‘‘, kterou se všechny si-
mulace spouštějí a zároveň dochází k vytvoření Java appletu. Pro tuto práci využije-
me ještě ikonu ,,Edit options‘‘, pod kterou můžeme nastavit několik klíčových 
vlastností výsledné simulace (včetně formy). Ostatní ikony nejsou pro základní práci 
nezbytně důležité. V okně pro zprávy a chybová hlášení nám program například napí-
še, že náš soubor úspěšně uložil a nebo naopak, že nemohl vytvořit výslednou simu-
laci a zároveň poukáže na obtíže, se kterými se setkal. 
Uprostřed dominuje pracovní plocha, do které zadáváme vstupní data, z nichž EJS 
vytváří konečnou simulaci. Do této oblasti zadáváme jednak stručný popis programu 
použitý i v exportovaných HTML stránkách (Description), na jiném místě definujeme 
použité proměnné a zadáváme rovnice, jimiž se má simulace řídit („Model“), 
a v neposlední řadě vytváříme konečnou grafickou podobu výstupu („View“). Smysl 
a význam těchto částí lze nejsnáze pochopit na konkrétních modelech. 

Příklady 

Uveďme čtyři jednoduché příklady využití EJS.  

Kmitání závaží na pružině 

Z fyzikálního hlediska jde o známý příklad kmitání závaží hmotnosti m na pružině 
o tuhosti k s tlumením charakterizovaným součinitelem b. Hledáme řešení diferenci-
ální rovnice 

m d 2 x
dt2 = − kx− b dx

dt , 

kde x je výchylka závaží z rovnovážné polohy. 

 
Obr. 2: Zapsání rovnic a proměnných 
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Tuto diferenciální rovnici druhého řádu můžeme převést na dvě rovnice prvního řádu  

dx
dt

 =  v ,  
dv
dt

 =  − kx
m

 − bv
m . 

V prostředí EJS je pak přepíšeme do části 
„Model/Evolution“, kde také volíme po-
žadovanou integrační metodu (k dispozici 
je jich 8 – Eulerova, Rungeova-Kuttova 
4. řádu apod.), toleranci, automatické 
spouštění appletu atd. Musíme také zavést 
všechny potřebné proměnné v části „Mo-
del/Variables“ (viz. obr. 2). K rovnicím 
připojíme potřebné moduly pro vykreslení 
křivky („View“) a svážeme je s jedno-
tlivými proměnnými (obr. 3). Poté může-
me vytvořený model uložit a tlačítkem 
„Run simulation“ spustit. Pokud je vše 
v pořádku a nenastanou žádné problémy, 
můžeme sledovat animaci – výstup může 
vypadat např. jako na obr. 4 (případ zahr-
nuje i opětovné jednorázové buzení „po-
tažením myší“ při běhu animace). Vidíme, 
že vstupní hodnoty lze zadávat buď po-
mocí zapsání hodnot nebo využít grafic-
kých možností (posuvníku).  

Balistická křivka 

Studium šikmého vrhu se započtením od-
poru prostředí patří k vděčným úlohám – 
nevyžaduje žádné pojmy nad rámec stře-
doškolské fyziky, ale řešení pohybových 
rovnic analytickou metodou je velmi ob-
tížné a v obecných případech neexistuje 
vůbec. Zde se omezíme na případ síly od-
poru prostředí závisející na kvadrátu rych-
losti podle Newtonova vzorce. Těleso 
s kruhovým průřezem o průměru d 
a hmotnosti m je vrženo pod úhlem α 
k horizontu počáteční rychlostí v0. Pohy-
bové rovnice můžeme napsat ve tvaru 

m d 2 x
dt2  = − F ox ,  m d 2 y

dt2  = F oy− mg , 

Obr. 3: Definice vzhledu 

 
Obr. 4: Možný průběh kmitů 
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kde odporová síla je dána Newtonovým vzorcem 

F o=
1
2

cρSv2
, 

kde c je součinitel odporu závisející na 
tvaru tělesa, ρ je hustota vzduchu, S je 
efektivní průřez tělesa (v modelu uvažu-

jeme kruhový průřez 
2

4
dS π ⋅

= ). Přísluš-

né diferenciální rovnice lze nalézt 
např. v [4, 7, 9]. V naší ukázce jsme vyu-
žili možnosti řešit a vykreslovat současně 
diferenciální rovnice pro více částic (vý-
hodné např. pro modely různých plynů) – 
srovnáváme tak trajektorie pro různé po-
čáteční úhly zvolené od 0o do 90o po-
stupně po 5o a můžeme porovnat dolet 
částic s pohybem bez odporu vzduchu 
(obr. 5). Proměnné polohy i rychlosti pak 
ovšem musíme zavést jako vícerozměrné 
pole. U této úlohy je již výhodou znalost 
některých příkazů jazyka Java (lze si ne-
chat napovědět EJS). Chceme-li např. 
úhel α zadávat ve stupních, musíme je 
pro výpočet převést na radiány funkcí 
Math.toRadians(). Podobně goniometrické funkce musíme zadávat jako Ma-
th.sin()resp. Math.cos(), konstantu π jako Math.PI() atd. Složitější vztahy 
mezi proměnnými pak zapisujeme do položky „Model/Fixed relations“ (nebo „Mo-
del/Constraints“ ve starších verzích EJS). Lze sem dopsat i různé podmínky typu 
if(){}else{}, při jejichž splnění či nesplnění se např. může pozastavit běh simu-
lace (příkaz _pause()). Jednotlivé příkazy ukončujeme v takovém výpisu střední-
kem.  

Omezený problém tří těles 

V tomto případě jde o úlohu evidentně překračující rámec středoškolské fyziky; zařa-
zujeme ji zde pouze jako ilustraci dalších možností programu, s nimiž jsem se stihli 
seznámit. Omezeným problémem tří těles označujeme řešení pohybu hmotného tělesa 
gravitačním poli dvou dalších těles, jejichž hmotnosti jsou mnohem větší než hmot-
nost naší částice a proto se tato dvě tělesa pohybují po kružnicích okolo svého spo-
lečného těžiště s úhlovou frekvencí danou Keplerovými zákony. Pohybové rovnice 
pro naši studovanou částici jsou uvedeny např. v [1] a v soustavě otáčející se s oběma 
těžšími tělesy zahrnují kromě gravitačních sil také síly Coriolisovu a odstředivou. 
V naší simulaci (obr. 6) modelujeme jak pohyb tělesa v této soustavě (vlevo), tak po-
hyb všech tří těles z hlediska nerotující inerciální soustavy (vpravo). Využíváme také 
možnosti barevného znázornění skalárního pole včetně ekvipotenciálních ploch („vrs-

 
Obr. 5: Balistické křivky 
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tevnic“), v tomto případě pro zobecněný potenciál zahrnující gravitační a odstředivou 
sílu, jež nezávisejí na rychlosti. Velmi názorně tak lze ilustrovat polohu dvou z pěti 
Lagrangeových libračních bodů, v nichž za určitých podmínek splněných např. pro 
planety naší sluneční soustavy částice setrvává vzhledem ke Slunci a planetě ve stejné 
poloze, proto se v případě Země využívají pro polohy některých satelitů (podrobněji 
viz např. [1]).  

 
Obr. 6: Omezený problém tří těles 

 

Lissajousovy obrazce 

Jako poslední uvádíme známý a vděčný příklad skládání 
kmitů v kolmých směrech, jež vede k obrazcům 
pozorovaným francouzským matematikem Julesem 
Antoinem Lissajousem (1822–1880). Protože k jejich 
získání nepotřebujeme diferenciální rovnici (i když ji 
samořejmě sestavit lze), chtěli jsme upozornit, že EJS 
lze použít i zobrazení časové závislosti veličin daných 
známými funkcemi, v tomto případě goniometrickými. 
Zvolit můžeme různou počáteční inicializaci, např. 
potažením částice myší do zvolené polohy 
a dopočtením počátečních fází nebo naopak zadáním 
počátečních fází a odpovídajícím dopočtením počáteční 
polohy. S jistou omezenou přesnotí pak můžeme 
odečítat souřadnice i během pohybu, doplnit simulaci 
zobrazením uplynulého času apod. – čtenáři určitě sami 
přijdou na řadu zlepšení, která jsme opomněli. 

Závěr 

Jako u většiny programů, také v případě EJS platí, že každý zájemce se s nimi nejlépe 
seznámí na konkrétních příkladech, při vlastním „hraní“ si se softwarovým prostře-
dím. Zdrojové soubory ke všem zmíněným simulacím zájemcům rádi zašleme elek-

Obr. 7: Lissajousův 
obrazec 
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tronickou poštou a po dokončení bakalářské práce spolu s dalšími zveřejníme na in-
ternetu. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že s EJS lze dosáhnout uspokojivého 
výsledku poměrně brzy a radost z vlastního appletu opravdu stojí za vynaložený čas 
i námahu.  
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Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi 

PAVEL KONEČNÝ 
Přírodovědecká fakulta MU, Brno  

Tato práce se zabývá využitím reverzních teplocitlivých fólií pro detekci změn teplo-
ty v experimentech s adiabatickou kompresí či expanzí plynu. Dále pro vizualizaci 
proudění v okolí sacího otvoru a zobrazení odklonění šikmého proudu vzduchu způ-
sobené levitujícím míčkem (demonstrace 3. Newtonova zákona akce a reakce 
v mechanice tekutin), a pro nalezení uzlů a kmiten v Rubensově trubici.  

Termocitlivá fólie 

Reverzibilní termocitlivá fólie je speciální struktura na bázi nematických krystalů, 
která se podle teploty zbarvuje ve škále od černé přes načervenalou, žlutozelenou, 
zelenou a modrou znovu k černé. Změna je reverzibilní. Měří v rozsahu několika 
stupňů (podle typu) a jsou vyráběny pro teploty od cca 10 oC do 50 oC. Vzhledem 
k malé tepelné vodivosti a malé tepelné kapacitě rychle reagují na změny teploty. 
Velmi dobře zobrazují rozložení teploty v ploše. 
V experimentech byla použita termocitlivá fólie firmy Omega s rozsahem 5 oC. 
Technická data nalezneme např. v [1].  

Zkušenosti s termocitlivými fóliemi  

Reverzibilita není 100 %. Místa s výrazně odlišnou teplotní historií jsou v ploše patr-
ná, nejzřetelněji na červenohnědé barvě, aniž by teplota přesáhla uváděnou kritickou 
hranici 100 oC. Barevné podání se mírně mění i po kontaktu s některými umělými 
hmotami, například potravinářskou fólií (pravděpodobně v důsledku průniku změk-
čovadel do termocitlivé fólie). Krátkodobé vystavení destilované vodě snášely dobře.  

Adiabatický děj v plynu 

Demonstrace změny teploty při adiabatickém ději v plynech není snadná věc. Plyn 
má za normálního tlaku o tři řády nižší hustotu než pevná látka a z toho plyne poměr 
tepelných kapacit. Zatímco přestup tepla mezi teploměrem a plynem je žádoucí, mezi 
stěnami nádoby a plynem je nežádoucí, ale v obou dvou případech funguje stejný 
mechanizmus přenosu tepla. Jediný způsob, jak nežádoucí jev eliminovat, je provést 
měření rychleji, než teplotní vlna od stěn nádoby ovlivní teploměr. Provést měření ale 
znamená ohřát/ochladit teploměr přibližně na teplotu prostředí. Z toho plyne že tepel-
ná kapacita teploměru musí být menší, než tepelná kapacita malého zlomku objemu 
plynu v nádobě a teploměr by měl být umístěn co nejdál od stěn nádoby. Relativně 
malou tepelnou kapacitu má po odstranění samolepící vrstvy termocitlivá fólie. 
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Provedení  

Pásek termocitlivé fólie o rozměru 
cca 5 x 25 mm s teplotním oborem 
těsně nad pokojovou teplotou (napří-
klad 25–30 °C) vlepíme do hranolku 
z balsy (nebo špejle) asi 3x3x100–
120 mm. Špejli druhým koncem za-
lepíme tavnou pistolí do víčka od 
PET láhve. Fólii je třeba zbavit všech 
zbytečných vrstev, aby její tepelná 
kapacita byla co nejmenší. Víčko za-
šroubujeme do větší a delší PET 
láhve viz obr. 1. Je-li teplota 
v místnosti nižší, než je dolní hranice 
teplotního oboru fólie, přihřejeme vzduch v láhvi (rukama) tak, aby fólie právě začala 
měnit svoji barvu z černé na červenohnědou. Poté láhev prudce zmáčkneme. Fólie na 
adiabatický ohřev reaguje se zpožděním cca 1–2 s odpovídající změnou barvy. Je dů-
ležité držet láhev ve vertikální pozici a mačkat ji co nejvýš od fólie, abychom omezili 
ohřev vlivem teplých rukou. Po uvolnění sevření se musí proužku vrátit původní 
barva. 
Pro malé relativní změny teploty a tlaku při adiabatické kompresi vzduchu platí 

1 1 21 1
7
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Změně teploty o 5 oC z pokojové teploty při adiabatické kompresi/expanzi odpovídá 
změna z normálního tlaku asi o 6 000 Pa. 

Charakter proudění nasávaného vzduchu 

Objasnění hydrodynamického paradoxonu s trubička-
mi vyskakujícími proti proudu nasávaného vzduchu 
[2] obsahuje tvrzení, že vzduch je nasáván ze všech 
stran. Toto tvrzení je vhodné demonstrovat. Pokud 
připravíme v rovině osy naříznutou průhlednou trubku 
velkého průměru (cca 10 cm, například z ručního šle-
hače), kam vložíme aršík termocitlivé fólie a trubku 
vybavíme jemně regulovatelným sáním výkonu (tak na 
úrovni ventilátoru), můžeme hrotem páječky vytvářet 
horkovzdušnou značku, která, jak je unášena podél 
fólie, vytváří tepelnou stopu zobrazující příslušnou 
proudnici. Viz obr. 2. Hrot pájky je zapotřebí podklá-

dat dvojitým silným papírem izolujícím termocitlivou 
fólii před poškozením. 

Obr.1 

Obr. 2 
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Na snímku je trajektorie „teplovzdušné“ částice dobře patrná a je z ní zřejmé, že 
otvor saje ze všech stran. Vzniklá stopa se 
udrží několik sekund až desítku sekund. 
Viz obr. 2. 
Zobrazení proudnic kolem sací trubky má, 
s využitím skupenského tepla výparného 
(pro vodu asi 2 500 J·g-1), ještě jednu vari-
antu, viz obr. 3. Pokud termocitlivou fólii 
pokryjeme co nejjemnějšími kapičkami 
destilované vody pak je místo, kde se voda 
více odpařuje studenější. Fólie zobrazuje 
rozložení odparu vody. Teplotní obor pou-
žité fólie musí být o dost nižší, než je tep-
lota okolí, nutno vyzkoušet. Při vyšších 
vlhkostech tento jev nefunguje. Nastaví-
me-li sání na určitou, poměrně malou hod-
notu, zjistíme, že fólie se za překážkou 
(například ve formě tenké špejle) v úzkém 
proužku zbarvuje do odstínu odpovídající nižší teplotě. To je dáno turbulencí unáše-
nou s nasávaným vzduchem. Turbulence zajišťuje 
větší lokální odpar a tedy větší chlazení.  
Poznámka: tato metoda poskytuje jen velmi při-
bližné zobrazení proudnic. Tření vzduchu o termo-
citlivou fólii totiž charakter proudění výrazně 
ovlivňuje.  

Levitace míčku 

Dalším experimentem, je levitace míčku v šikmém 
proudu např. [3]. Z Newtonových zákonů plyne, že 
míček levituje, je-li součet všech sil, které na něj 
působí, roven nule. Příslušná vertikální síla 
působící na míček proti síle tíhové má pů-
vod v tlakovém poli, které se kolem obtéka-
ného míčku vytváří. Toto tlakové pole však 
působí i na proud vzduchu. Vzhledem 
k tomu, že proud vzduchu je šikmý, tlakové 
pole ho skloní ještě o něco víc, viz obr. 4. 
Pozorovaný jev je současně demonstrace 
třetího Newtonova pohybového zákona.  
Zobrazit proudění lze kouřovou značkou a 
vhodným nasvětlením. Jiná možnost je pou-
žít termocitlivou fólii vhodného teplotního 
rozsahu (pro teplotu místnosti pod 25 °C 

Obr. 3 

Obr. 5 

Obr. 4 
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vyhovuje fólie 25–30 °C), kterou vložíme vertikálně do osy proudu vzduchu za místo, 
ve kterém by se nacházel levitující míček. Vhodnou teplotu nasávaného vzduchu za-
jistíme fénem. Zobrazíme směr proudu vzduchu bez míčku a s míčkem. Výhoda me-
tody kromě relativní jednoduchosti je v tom, že oba obrazce jsou vidět současně, viz 
obr. 5. Poznámka: generátor vzduchu není stavěn na sání příliš teplého média. 

Zobrazení uzlů a kmiten Rubensovy trubice 

Rubensova trubice, podobně jako Kundtova trubice, je akustická rezonanční trubice. 
Bývá vyhotovena z tenkostěnné kovové trubky s řadou otvorů pravidelně rozmístě-
ných v horní straně podél osy trubky. Kromě reproduktoru k buzení akustického sig-
nálu je vybavena trubičkou pro připouštění plynu [4]. (Zjednodušený přehled viz 
např. [6].) 
Plyn uniká z řady horních otvorů pod tlakem, který je součtem stálého přívodního 
tlaku a místního akustického tlaku. Střední hodnota průtoku plynu pak určuje místa 
kmiten a uzlů [4], [5]. Je několik způsobů, jak je zobrazit. Přivádíme-li do trubice 
hořlavý plyn, pak to může být výška plamínků. Je to velmi efektní, ale s ohříváním 
trubice je spojeno její rozlaďování. Druhá možnost je využít termocitlivé fólie tečně 
přiložené k unikajícímu vzduchu a plnit trubici horkým vzduchem. Problém se stálos-
tí ladění však zůstává. V obou případech musí mít otvory poměrně velký průměr. 
Čím větší únik plynu z rezonanční trubice, tím větší útlum. 
Pokud pokryjeme termocitlivou fólii co nejjemnější rosou z destilované vody a tečně 
přiložíme k řadě horních otvorů, zviditelníme rozdíly intenzity pulsace vzduchu 
z otvorů i při stejné teplotě okolí a náplně trubice. Pulsace vzduchu a tedy i odpar 
vody je tím intenzivnější, čím je v místě otvoru větší akustický tlak. Čím větší odpar, 
tím nižší teplota. Vzhledem k skupenskému teplu výparnému cca 2 500 J·g-1 a sku-
tečnosti, že se efekt selektivního ochlazení akumuluje, mohou být otvory v trubici 
mnohem menší. Trubice tak může mít menší útlum. Efekt nefunguje při velké okolní 
vlhkosti. Zobrazené polohy kmiten akustického tlaku viz obr. 6. 
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Talnet – Fyzika online 

STANISLAV ZELENDA 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

Talnet je vzdělávací projekt, který nabízí nadaným a motivovaným studentům ve vě-
ku 14–19 let online kurzy z přírodních věd. Za fyziku nabízí témata z optiky, krysta-
lografie, fyziky materiálů, teorie relativity, fotovoltaiky, astronomie, meteorologie či 
modelování fyzikálních jevů. Děti se kromě jiného mohou účastnit exkurzí na odbor-
ná pracoviště. Efekt exkurzí je umocněn online aktivitami před a po exkurzi. V pří-
spěvku je na ukázkách úkolů a studentských prácí ilustrován způsob práce využívající 
modelování fyzikálních jevů.  

Úvod 

Projekt Talnet vznikl v roce 2003, aby se rozšířila nabídka vzdělávacích příležitostí 
pro (mimořádně) nadané děti se zájmem o přírodní vědy. Jeho cílem je nabídnout 
učitelům a dětem prostředí a aktivity vhodné pro identifikaci zájmu a nadání uplatni-
telné v oblasti přírodovědy. Aktivity Talnetu měly kromě jiného i vhodně doplňovat 
a rozšiřovat stávající nabídku aktivit v rámci předmětových olympiád, které jsou pře-
vážně soutěžního charakteru. Pro zajištění dostupnosti bez ohledu na geografické 
a časové limity byly zvoleny formy online v kombinaci s prezenčními aktivitami. 
S přihlédnutím na technické podmínky, online prostředky a nutné technické doved-
nosti je dosud cílová skupina omezena na věk 14–19 let, výjimečně mladší. Při nomi-
naci se obracíme na učitele, aby zvážili a případně doporučili účast svým žákům.  
Jednou ze základních charakteristik Talnetu je, že dítě není vytrženo ze školního 
vzdělávání a v Talnetu si individualizovaným způsobem rozvíjí svoje dovednosti 
a získává znalosti v preferované disciplině v kontaktu s oborovými experty, laborato-
řemi a pracovišti, kde se obor pěstuje. To se odehrává ve studijním i sociálním kon-
taktu se skupinou vrstevníků nadprůměrných schopností, podobných hodnot i zájmů. 
Tak se kromě jiného vytvářejí základní podmínky pro přípravu k týmové práci, což je 
sice tvrdý, ale o to naléhavější požadavek výzkumných a odborných pracovišť. 
Přínosem Talnetu pro učitele a školu je, že může nabídnout garantovaný dlouhodobý 
program pro svoje žáky a studenty, aby byly uspokojeny jejich specifické vzdělávací 
potřeby. Jedním ze smělejších cílů projektu je ve spolupráci s učiteli přispět 
k rozšíření a zpestření vzdělávacích příležitostí i pro ostatní žáky a studenty na škole. 
Uplynulých pět let ukázalo možnosti i limity tohoto přístupu. Následující text ilustru-
je situace z fyzikálních kurzů, jako příležitosti pro akcentování základní rysů mimo-
řádného nadání (nadprůměrné schopnosti, tvořivost, zaujetí pro úkol), ve fyzice, jako 
disciplíně typické využíváním vysoce abstraktních, ale i velmi konkrétních konceptů, 
experimentálně-technických, ale i teoretických, manuálních, ale i mentálních doved-
ností.  



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

270 

Způsob práce v Talnetu 

Mezi základní formy práce v Talnetu patří T-kurzy a T-exkurze. T-kurz je online in-
dividualizované studium založené na komunikaci studujícího s expertem. Roční stu-
dium v kurzu je rozděleno do dvou částí věnovaných různým tématům. Každá část se 
skládá z výukového a „produkčního“ bloku. Výstupem je „seminární práce“ o nejlépe 
badatelské aktivitě studenta v daném tématu. Součástí kurzu jsou kromě online obha-
job seminárních prací, prezenční soustředění i tzv. T-exkurze. Několikatýdenní  
T-exkurze překračuje tradiční exkurzi na odborné pracoviště tím, že účastníci se na 
exkurzi připravují v online výukové fázi a po exkurzi následuje online diskusní, re-
flektivní a produkční etapa. Toto uspořádání dovoluje z hlediska výuky vytěžit 
z vlastní exkurze co možná nejvíce.  

Současná nabídka Talnetu pro zájemce o fyziku 

Příklady T-kurzů s fyzikální tématikou: 

Pro 14–15 leté Materiály a krystaly I – Experimentujeme a měříme 

 Astro a modelování I – Astronomie černobíle a učíme se modelo-
vat s počítači 

Pro 15–16 leté Materiály a krystaly II – Zkoumáme struktury 

 Astro a modelování II – Astronomie je barevná a naše modely už 
jsou použitelné 

Pro 16–17 leté Meteo a moderní fyzika – Svět z pohledu meteorologie, využití 
sluneční energie 

 Astro a modelování III – Astronomie je infra a modely slouží 

Pro 17–18 leté Programovatelné automaty – simulace a řízení 

 Vybrané kapitoly z teorií relativity – speciální i obecné  

 
Příklady T-exkurzí s fyzikální tématikou: 

Meteorologické radary a zpracování družicových informací  
Fotovoltaika a její aplikace  
Programovatelné automaty 
Modelování a simulace 
Paprsky X v roli detektiva aneb copak je to za látku?  
Krystaly, krystaly ukažte se aneb jak paprsky X vidí strukturu krystalu 
Přetrhneme, rozmačkáme – deformační zkoušky materiálů 
Matějská pouť aneb co se to s námi děje? 

 
V rámci týmových aktivit se družstvo Talnetu poprvé zúčastnilo Mezinárodního tur-
naje mladých fyziků a mezinárodního projektu Talnet-International, kde si účastníci 
ze čtyř zemí v rámci online aktivit sestavovali své roboty, jejichž kvality i svoje do-



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

271 

vednosti v jejich programování si porovnávali na soustředění spojeném s exkurzí 
v Evropském centru pro řízení satelitů (ESA) a centra pro vývoj robotů pro kosmický 
výzkum, více viz [1]. 

Kurzy Modelování v Talnetu 

Výukové aplikace modelování v Talnetu, nabízíme dětem od věku 14–15 do věku 
18–19 let ve třech navazujících kurzech. Všechny se opírají o využití modelovacích 
počítačových prostředků při tvorbě, studiu a použití modelů fyzikálních jevů. Nabí-
zíme dětem příležitosti jak pro explorativní, tak expresivní způsoby užití počítačo-
vých modelů a modelování [2]. Základní nabídku modelovacích prostředků v kurzech 
tvoří programy InteractivePhysics [3], tabulkový procesor, modelovací prostředí inte-
grovaného systému Coach [4].  
Na začátku InteractivePhysics jako mikrosvět nabízí dětem vysoce interaktivní pro-
středí, kde mohou manipulací s objekty snadno vytvářet modely, jejichž chování po-
zorují. Tyto modely dovolí zahrnout jejich stávající znalosti, představy a hypotézy 
o originálu. Vazba s originálem je stimulovaná názornou reprezentací modelu (koule 
jako kruh, provázek jako ohebná čára, síla jako šipka atp.) Takto „zviditelněné“ hy-
potézy (modely) potom ve virtuálním prostředí ideálního fyzikálního světa děti mo-
hou zkoumat, testovat a variovat tak, aby odpovídaly jejich představám. 
K nejoblíbenějším vlastním modelům dětí patří modely mechanismů počínaje např. 
zvonkem a třeba poloautomatickou „Robotickou rukou“ konče.  

 
Obr. 1: Můj první počítačový model v Interaktivní fyzice (Tereza,14 let) 
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Obr. 2: Model „Robotická ruka“ je ukázkou potenciálu Interaktivní fyziky i zájmu 

a schopností dětí (seminární práce, Gabriel, 13 let). 

Následující etapa zaměřená na seznámení dětí s funkcí modelů pro předpověď chová-
ní (originálu) vrcholí úlohou na sestavení modelu letu kosmické stanice ze Země 
s přistáním na Měsíci a (úspěšným) návratem. Potřebná data z kosmických misí si 
děti dohledávají sami na webu. 
 

 
Obr. 3: Model cesty na Měsíc prověří základní fyzikální znalosti i schopnost najít 

odpovídající data třeba o nosičích i trajektoriích. 
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V další fázi, kdy se seznamují s funkcí modelu, jako dostatečně věrného modelu po-
pisu fyzikálního jevu v rámci dané teorie, ještě neopouštíme názorné prostředí mikro-
světa Interaktivní fyziky, jenom do něj vložíme cizí objekt – v tomto případě 
reprezentaci „originálu“, jehož chování přesně sleduje soubory naměřených dat. Kri-
tická činnost porovnávání chování modelu a „originálu“, na jehož základě se vyhod-
nocuje správnost modelu a testují jeho modifikace zaměřené na dosažení lepší shody, 
je potom „jako na dlani“ (viz Obr. 4). S tím ovšem roste chuť zpřesňovat a věnovat se 
dalším „detailům“ modelovaného jevu. Pro řadu takových situací již ovšem názorné 
prostředí Interaktivní fyziky není optimální. V této situaci využíváme videozáznamů 
a nabízíme integrované prostředí pro měření a modelování Coach a to buď pro získá-
vání potřebných údajů a dat nebo pro smělejší Talneťáky s možností vytváření jiných 
reprezentací modelů.  

 
Obr. 4: Mikrosvět interaktivní fyziky spolu s modelem (míče) pojme „cizorodý“ 

objekt (Těžiště míče), který se chová podle reálných naměřených dat, a tak dovolí 
porovnávat a rozhodovat o kritických faktorech konceptuálního modelu. 
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Obr. 5: Po zvládnutí modelu pádu míče ve vzduchu je čas pro důkladnější studium 
detailů odrazu, záběry pořízené rychloběžnou kamerou dovolují analyzovat, co se 

vlastně při odrazu děje.  

 
Obr. 6: Jiná reprezentace modelu umožňuje zachytit přítomnost a vliv jednotlivých 

faktor, věnovat se celku i důležitým „detailům“.  

Často děti argumentují tím, že považují výpočty za nepřesné, jimi neočekávané cho-
vání modelu za chybu programu. Pro analýzu těchto argumentů a jako „drobnohled“ 
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do výpočtů modelu používáme tabulkový procesor, kdy si samy mohou explicite pro-
věřit oprávněnost svých tvrzení o chybách výpočtů. Ve výukových blocích jsou 
k dané úloze připraveny soubory různých dat (měření, videozáznam, fotografie), kte-
ré se podle toho, jak student rozvíjí svůj model a potřebuje další údaje, studentovi 
poskytují individuálně.  
Modelování probíhá online asynchronně, to znamená, že jsou omezené možnosti bez-
prostřední komunikace s dětmi tolik důležité při divergentních a rozhodovacích pro-
cesech. Tento deficit je kompenzován tím, že při komunikaci si vyměňujeme celé 
situace (rozpracované modely), které představují v jistém smyslu kompletní snímek 
situace, ve které se v danou chvíli partner nacházel nebo nachází. Nelze zastírat, že 
synchronní komunikace, v níž navíc rozpracovaný model můžeme sdílet, velmi ze-
fektivňuje komunikaci a vede k většímu uspokojení na obou stranách. 
Zvolí-li si student tvorbu modelu jako seminární práci, je to spojené s tím, že si pořídí 
i potřebná data o originálu. Jako zajímavá ukázka může sloužit model běžce, kdy stu-
dent použil videozáznam běžícího člověka, aby se pokusil vytvořit model běžící figu-
ry v Interaktivní fyzice.  

 

Obr. 7: Od videozáznamu běžce k modelu běžící figury jako výsledek jedné ze 
seminárních prací (Marek, 15 let) 
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Dosavadní zkušenosti 

Modelování fyzikálních jevů s počítačem jako kreativní aktivita, v níž se uplatní do-
savadní poznatky, aby se v různých reprezentacích v iteračních cyklech staly předmě-
tem kritického hodnocení v konfrontaci s aktualizovanou představou modelujícího 
nebo s výsledky jeho pozorování či měření, se ukázalo jako zvládnutelná aktivita pro 
nadané děti již od věku 14–15 let. Modelovací interaktivní systémy s vhodnou repre-
zentací prvků modelu sice limitují divergenci úlohy tvorby modelu, ale nabízejí pro 
začátečníka dostatek konkrétních manipulovatelných situací a reprezentací, které jsou 
důležitou oporou pro jeho komunikaci s ostatními dětmi a především odborníkem 
nebo učitelem. Komplexnost a náročnost procesu modelování lze pro dítě individuál-
ně snížit nabídkou škály (předzpracovaných) dat či multimediálních materiálů o ori-
ginálu nebo částí modelu v souladu s postupem dítěte.  
Klíčovým problémem při modelování fyzikálních jevů je představení úlohy mladšímu 
studentovi (dítěti) tak, aby pro něj vytvoření modelu mělo dostatečný smysl. Samotná 
tvorba modelu pro testování hypotézy nebo vysvětlení jevu tuto podmínku pro řadu 
dětí nesplňuje. Výsledky modelování dětí jsou ovšem v řadě případů velmi povzbuzu-
jící. Pro některé z dětí explanační funkce modelu není sama o sobě zřejmě dostateč-
ným motivem pro hlubší (kvantitativní) analýzu vlivu faktorů, které takové chování 
způsobují, dokáží se smířit s modelem, který jenom kvalitativně odpovídá jejich 
představám. Význam konfrontace s realitou si uvědomují později.  
Identifikace faktorů a posuzování jejich vlivu na chování modelu dítětem, jeho snaha 
obhájit svůj návrh, je pro mnohé děti akceptovaný moment pro obrácení pozornosti 
k originálu, pro cílenější vlastní pozorování, experimentování, či dokonce měření. 
Interaktivní fyzika představuje pro většinu dětí prostředí, které bez problémů zvládají 
pro tvorbu modelů, kde je zajímá v prvé řadě chování modelu a teprve poté fyzikální 
interpretace nebo vztah k originálu.  
Strukturovaná nabídka předzpracovaných dat, videa, dílčích fragmentů modelů po-
máhá překonat omezenost asynchronní a zprostředkované výukové situace, kdy dítě 
není v bezprostředním kontaktu s instruktorem [5]. Ukazuje se, že taková nabídka 
spíše stimuluje a orientuje dítě v dalším postupu modelování (nebo získávání potřeb-
ných údajů o originálu) než jenom „bezohledně“ vede dítě k „správnému“ výsledku. 
Pochopení způsobu konstruování kritérií „správnosti“ výsledného modelu fyzikálního 
jevu je totiž samo hlavním výsledkem tvorby modelu pro dítě.  

Závěr 

Příspěvek ilustruje jeden způsob, jak se snažíme v projektu Talnet ve fyzice vyrovnat 
s problémem: nabídnout dětem vzdělávací aktivity vhodné pro identifikaci a rozvoj 
nadání. Při tom tyto aktivity musí splňovat řadu dalších požadavků, mj. pokrývat do-
statečně široké spektrum náročnosti, zahrnovat pestrou škálu aktivit, zprostředková-
vat kontakt s odborníky v oboru, být dostatečně atraktivní a současně překonávat 
omezení online výuky. Díky schopností dané skupiny dětí zvládat nové technické 
prostředky a její otevřenosti k řešení nových problémů se společně daří nalézat a ově-
řovat postupy slibné i pro další uplatnění ve výuce fyziky nejen v Talnetu. 
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Demonstrační experimenty v psychoakustice 

DANIEL AICHINGER 
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 

Příspěvek se zabývá vztahy mezi měřitelnými fyzikálními veličinami a subjektivními 
veličinami v akustice. Vybrané jevy lze předvést běžně dostupnými prostředky, po-
mocí počítače nebo přenosného přehrávače se sluchátky a to i na úrovni střední školy. 
Zvukové ukázky napomáhají pochopení principu funkce lidského sluchu i ztrátových 
kompresních algoritmů přizpůsobených vlastnostem našeho sluchu (např. MP3). 

Základní zvuky: Tóny, šumy a pulsy 

Středoškolská fyzika rozlišuje dva druhy zvuků s ohledem na jejich časový průběh: 
jedny periodické, v nejjednodušším případě dokonce harmonické, a zvuky neperio-
dické, s náhodným časovým průběhem, jako je tomu u širokopásmových šumů. První 
dva základní typy zvuků lze snadno vytvořit a přehrát pomocí zvukového editoru a to 
včetně ukázek grafů jejich časového průběhu (obr. 1). Z grafu časového průběhu mo-
hou žáci na střední škole určit o jaký typ zvuku se jedná, případně určit periodu 
a amplitudu u harmonických signálů. Pro demonstraci harmonického signálu jsou 
nejvhodnější jednoduché tóny, pro ukázku obecněji periodických signálů pak tóny 
složené, u kterých je možné velmi názorně demonstrovat jak se s obsahem vyšších 
harmonických frekvencí mění subjektivně vnímaná barva zvuku, zatímco subjektivně 
vnímaná výška tónu zůstává zachována. Pro demonstraci zvuku širokopásmového 
šumu je nejvhodnější použít bílý šum a zněj dále vytvářet jiné šumy filtrací pásmo-
vými propustmi a tvarováním spektra šumu. 

 

Obr. 1: Časový průběh základních typů zvuku 

Že hranice mezi jednotlivými typy zvuků není jednoznačná a že většina reálných 
zvuků hudebních nástrojů obsahuje obě složky, odhalí spektrální analýza, i když už 
z časového průběhu lze mnohé určit. Například při zužování pásma frekvencí bílého 
šumu spolu s tím jak jeho původně náhodný časový průběh „kvaziperiodičtí“ i náš 
vjem mění svůj charakter, postupně se blíží vjemu jaký by vyvolal tón modulovaný 
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náhodnou obálkou a i šumu tak při dostatečně malé šířce pásma můžeme přisoudit 
subjektivně vnímanou vlastnost jakou je výška. 
Další kategorii zvuků, na které se ve školské fyzice většinou zapomíná, tvoří impuls-
ní zvuky. Nejjednodušší puls (Diracovský puls 20 µs při vzorkování 44100 Hz) je ve 
zvukových editorech možné vytvořit nastavením vysoké úrovně jediného vzorku 
v posloupnosti nulových vzorků. To vede ke vjemu krátkého prasknutí. Pokud se ale 
taková prasknutí budou periodicky opakovat, mění náš vjem opět svůj charakter. Do 
periody opakování pulsů 100 ms (4410 vzorků) je možné jednotlivé pulsy v řadě jas-
ně rozlišit, při zkrácení periody pulsů na 10 ms (441 vzorků) vnímáme bzučení a při 
periodě opakování 1 ms (44 vzorků) je už charakter zvuku velmi tonální. Na rozdíl od 
čistého tónu 1 kHz je ale zvuk série pulsů nepříjemně zabarvený. Spektrální analýza 
odhalí přítomnost vyšších harmonických frekvencí na všech násobcích frekvence 
opakování pulsů, všech se shodnou amplitudou. Nepříjemný charakter zvuku je způ-
soben právě přítomností vyšších harmonických frekvencí a to i těch, které zvuky, na 
které jsme zvyklí, neobsahují a pokud ano, pak rozhodně ne s tak vysokou amplitu-
dou. Tento jednoduchý pokus zároveň demonstruje, jak přibližně dlouhý je pro náš 
sluch „okamžik“ („uchamžik“) při vnímání zvuku a že spíše než v reálném čase vní-
máme zvuk po jakýchsi malých „balíčcích“ zvukové informace s délkou menší než 
100 ms. S tím souvisí i časové rozlišení sluchu a vnímání dozvuku, resp. ozvěny. 

Subjektivní veličina hlasitost 

Jednou z nejdůležitějších subjektivních charakteristik zvuku je jeho hlasitost. Větši-
nou se fyzika na střední škole snaží vyhnout subjektivním veličinám a tak se spokojí 
s definicí hladinového vyjádření akustického tlaku a intenzity, které studenti mnohdy 
mylně považují za veličiny popisující hlasitost zvuku. Fyzikální odhad většiny z nás 
však selhává ve chvíli, kdy máme pracovat s hladinami udávanými v decibelech. 
O kolik se bude jevit zvuk hlasitější při zvýšení hladiny akustického tlaku o 1, 2, 3, 
6 nebo 10 dB oproti původnímu? To můžeme demonstrovat srovnáváním tónů 1 kHz, 
referenčního a zesíleného, uspořádaných ve dvojicích (obr. 2). Pomocí takovéto 
ukázky lze ověřit alespoň kvalitativně, jak závisí subjektivně vnímaný rozdíl v hlasi-
tosti tónů ve dvojicích na relativní úrovni akustického tlaku zvuku (SPL). Je vhodné 
ověřit i to, zda vnímaný rozdíl v hlasitosti závisí na absolutní SPL v místě poslechu. 

 
Obr. 2: Časový průběh stopy – vnímaná hlasitost v závislosti na relativní SPL 
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To, že vnímaná hlasitost závisí nejen na hladině akustického tlaku vyvolaného 
zvukem v místě poslechu, ale i na délce trvání zvuku, je možné demonstrovat 
postupným prodlužováním délky čistého tónu 1 kHz při zachování stále stejné 
amplitudy. Ukázka byla vytvořena pro délky trvání od 5 ms do 1 s (obr. 3). Zprvu se 
tón jeví spíše jako ťuknutí a je těžké určit u něj výšku, v dalších vzorcích už vnímáme 
krátký tón postupně se zvyšující hlasitosti a to i přesto, že amplituda je pro všechny 
tóny zcela stejná. I zde je možné vysledovat, jak podstatnou roli hraje délka 
elementárního bloku informace při zpracování zvuku sluchem. Ukázka umožňuje 
posluchači objevit, že i v případě vnímání hlasitosti se uplatňuje zpracování po 
malých „balíčcích“ a následná sumace, či přesněji řečeno integrace, hlasitosti 
v blocích délky zhruba 70 ms až 100 ms. 

 

Obr. 3: Časový průběh stopy – vnímaná hlasitost v závislosti na délce trvání zvuku 

Jak subjektivní vjem hlasitosti závisí na frekvenci (obecněji spektrálním rozložení 
energie zvuku) demonstrují dobře tóny pěti různých frekvencí 200 Hz, 440 Hz, 
1 kHz, 3 kHz a 10 kHz se stejnou hladinou akustického tlaku. Tyto frekvence byly 
voleny s ohledem na frekvenční rozsah běžně používaných reproduktorů. Pro ukázku 
je možné využít i tón proměnné frekvence, takzvaný sweep od 20 Hz do 20 kHz 
s logaritmickým nárůstem frekvence. Zde je velmi dobře slyšet postupný nárůst 
a opětovný pokles subjektivně vnímané hlasitosti na okrajích přenášeného pásma 
a v oblasti mezi 2 a 5 kHz s maximem okolo 3,5 kHz. Jev je možné vysvětlit a ověřit 
jednoduchým výpočtem frekvence, která vyvolá stojaté vlnění ve zvukovodu vnějšího 
ucha, což je v podstatě trubice délky přibližně 2,5 cm s jedním uzavřeným koncem. 
Pozor, ukázka je velmi zavádějící, pokud nepoužijete kvalitní sluchátka s vyrovnanou 
frekvenční charakteristikou. Stejně tak poslech na reproduktory, není-li splněna pod-
mínka poslechu v blízkém zvukovém poli není vhodný. Subjektivně vnímané kolísání 
hlasitosti bude totiž nejspíše způsobeno omezeným frekvenčním rozsahem, zvlněním 
frekvenční charakteristiky reproduktorů a vznikem stojatého vlnění pro určité frek-
vence v závislosti na parametrech místnosti a poloze posluchače v místnosti. 

Práh slyšení 

Abychom vůbec nějaký zvuk zaslechli, musí hladina akustického tlaku v místě posle-
chu dosáhnout určité, takzvaně prahové úrovně, nad kterou je receptor sluchu scho-
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pen zvuky registrovat. Středoškolská fyzika zavádí pojem absolutní práh slyšení 
v tichu. Přitom mnohdy slabé zvuky neslyšíme i přes to, že mají prokazatelně vyšší 
hladinu akustického tlaku, než odpovídá absolutnímu prahu slyšení. Může za to neu-
stálá přítomnost dalších zvuků, která v reálných podmínkách způsobí deformaci pra-
hu slyšení. Nastalý jev se nazývá obecně maskování. V nejjednodušším případě jeden 
dlouhotrvající silný zvuk omezuje slyšitelnost jiného, mnohem slabšího zvuku pří-
tomného ve stejnou dobu. To je takzvané současné maskování. Vytvořit ukázku to-
hoto jevu je poněkud náročnější. Kvůli vzniku záznějů není možné použít dva 
současně znějící čisté tóny blízkých frekvencí. Zde s výhodou využijeme velmi strmě 
filtrovaný úzkopásmový šum s malou šířkou pásma, takzvanou kritickou šířkou pás-
ma, která odpovídá frekvenčnímu rozlišení analyzačního mechanismu našeho sluchu. 
Pomocí zvukových stop obsahujících maskující úzkopásmový šum a současně tón 
určité frekvence s postupně se zvyšující hladinou akustického tlaku je možné dokázat, 
že práh slyšitelnosti čistého tónu se v přítomnosti maskujícího zvuku posouvá 
k vyšším hladinám akustického tlaku a to tím výše, čím je frekvence použitého tónu 
bližší pásmu úzkopásmového šumu (obr. 4). Oblast, ve které je jev slyšitelný, přitom 
může být pro někoho až neočekávaně široká. Tvar takzvané maskovací křivky velmi 
dobře koresponduje s tvarem obálky postupné vlny na bazilární membráně ukryté 
v hlemýždi středního ucha. Ze šířky a tvaru maskovacích křivek je tak možné získat 
cenné informace o principu funkce a vlastnostech našeho sluchu. 

 
Obr. 4: Úrovně právě slyšitelných čistých tónů v přítomnosti úzkopásmového šumu  

– 10 dB relativní SPL, 0 dB relativní SPL odpovídá 70 dB absolutní SPL. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

282 

Praktické využití nacházejí jevy maskování v oblasti ztrátové komprese digitálně re-
prezentovaných zvukových dat, jako jsou například MPEG nebo Dolby Digital. 
V každém kodéru pracujícím podle těchto standardů je implementován psychoakus-
tický model, který dostal do vínku mimo jiné informace o tvaru maskovacích křivek 
pro jednoduché zvuky, na základě kterých je schopen pomocí složitých výpočtů 
předpovědět tvar výsledného prahu slyšení pro jím zpracovávané složité zvuky. To 
kodéru umožňuje jednak identifikovat slabé zvuky, které nebudou slyšitelné a není 
třeba je přenášet, a zároveň tak kodér zmapuje frekvenční oblasti, kde nebude slyši-
telný případný vyšší šum. Kodér se snaží použít k popisu zvuku co nejméně bitů. 
Méně bitů ale při přiřazování diskrétní hodnoty vzorku znamená větší zaokrouhlovací 
chybu, která je ve zvuku subjektivně vnímána jako kvantizační šum. Nejjednodušší 
kodér celé přenášené pásmo rozdělí na více užších pásem podvzorkovaných přímo 
úměrně jejich počtu, přičemž informace o zvuku zůstane zachována. Následně už ko-
dér může rozhodovat o počtu bitů v každém pásmu zvlášť a vytvarovat tak kvantizač-
ní šum podle tvaru předpovězené maskovací křivky. Tam, kde je maskování 
významné, použije méně bitů a ušetří tak data, aniž by vyšší kvantizační šum byl ve 
zvuku slyšitelný. To je možné ověřit zvyšováním úrovně akustického tlaku úzkopás-
mového šumu, který v ukázce zastupuje kvantizační šum, za současného znění čisté-
ho tónu (obr. 5). Moderní ztrátové kodéry používají navíc mnoho dalších postupů 
redukce dat, které zvyšují jejich efektivitu. Výše popsaný postup však tvoří základ 
i těch nejnovějších standardů ztrátové komprese zvuku. 

 

Obr. 5: Spektrální analýza: úzkopásmový šum maskovaný čistým tónem 1 kHz. 

Použité přístrojové vybavení 

Pro tvorbu ukázek byl použit běžný osobní počítač se zvukovou kartou a software pro 
zpracování zvuku Cool Edit 2000 umožňující generování tónů a šumů i další zpraco-
vání pásmovými propustmi, střih a řízení úrovně obálkami časového průběhu. Export 
ukázek jako 16-bitové PCM audio se vzorkovací frekvencí 44100 Hz ve formátu wa-
ve (.wav) umožňuje jejich přehrání softwarovými přehrávači a většinou přenosných 
přehrávačů nebo po jejich vypálení na kompaktní disk ve formátu CDDA přehrání 
v CD přehrávačích. Pro poslech ukázek jsou nejvhodnější kvalitní uzavřená sluchát-
ka. Je možné použít i reproduktory, nejlépe studiové monitory, pokud možno 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

283 

v uspořádání pro poslech v blízkém zvukovém poli. Pro poslech ukázek se předpo-
kládá tichá místnost s hlukovým pozadím od 20 do 40 dB bez zvláštních akustických 
úprav. 
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Měření na sekvenčních digitálních obvodech se zvukovou 
kartou  

JOSEF PETŘÍK 
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 

Na katedře obecné fyziky se dlouhodobě zabýváme problematikou využití zvukových 
karet v počítačích pro měření základních elektrických veličin a zobrazení jejich časo-
vých závislostí. Byly vytvořeny programy umožňující využití zvukové karty s velmi 
jednoduchými měřicími jednotkami jako inteligentní digitální nebo analogové měřicí 
přístroje (voltmetr a ampérmetr), inteligentní automatický dvoukanálový osciloskop 
pro zobrazení časových průběhů napětí a proudu a funkční generátory opět s mnoha 
automatickými funkcemi. 

Program dvoukanálový osciloskop 
byl speciálně upraven i pro měření na 
digitálních obvodech především na 
čítačích a kmitočtových děličkách. 
Pro měření na standardních digitál-
ních obvodech TTL i CMOS se pou-
žije velejednoduchá měřicí jednotka 
na obr. 1, která obsahuje běžně do-
stupné mechanické redukce 2 zdířky 
na konektor BNC, BNC na CINCH 
a dva rezistory 100 kΩ. Ty sníží 
vstupní citlivost vstupů zvukové kar-
ty LINE IN na cca 5 V. Vložením 
rezistorů přímo do otvorů v měřicích 
zdířkách a užitím krokodýlových 
svorek na druhý konec rezistoru je 

měřicí jednotka realizována bez nutnosti pájení.  
Pro různé frekvence digitálního vstupního signálu budou průběhy obdélníkového sig-
nálu zkreslené jak vlivem digitalizace, tak vlivem vazebních kapacit na zvukové kar-
tě. Proto byly provedeny následující programové úpravy: 
Pro lepší tvar takových průběhů byla na zobrazované signály aplikována metoda digi-
tální filtrace v obou měřicích kanálech a umělé omezení amplitudy. Je tedy zobrazo-
ván již takto upravený signál v obou měřicích kanálech.  
Parametry digitálního filtru se inteligentně mění v závislosti na změřené hodnotě sku-
tečné frekvence v jednotlivých kanálech. 
Pro lepší rozlišení obou kanálů při uvedeném způsobu zobrazení je možné jeden 
z kanálů programově časově posunout pomocí scrollbaru v dolní části obrazovky. Je 
zobrazena pouze kladná část amplitudy signálu. 

Obr. 1 
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Je také standardně nastaveno spouštění od pravého kanál (aqua) a od tohoto kanálu je 
odvozena délka časové stupnice. Jestliže je na tento vstup připojen signál s nižší frek-
vencí (například na výstupu děličky), nastaví se zcela automaticky nejvhodnější délka 
časové stupnice pro optimální zobrazení bez jakéhokoliv zásahu uživatele. 
S upravenou jednotkou a vytvořeným softwarem je možné provést například následu-
jící úlohu měření na IO MH 7490, realizovatelnou na nepájivém kontaktním poli ne-
bo na stavebnici E&L CADET, která obsahuje zdroj, spínače a generátor TTL úrovně 
s regulovatelnou frekvencí.  
Na obrázcích 2 a 3 jsou zobrazeny časové průběhy vstupního signálu a signálu na 
výstupu děličky 2 a 5 pomocí programu OSC_L_R_DIGI a výše uvedené měřicí 
jednotky.  
Z obrázků je možné vidět nastavitelný časový posun signálů v obou měřicích kaná-
lech vůči sobě i uměle (programově) nastavenou amplitudu pravého kanálu na trochu 
větší hodnotu, než v levém měřicím kanálu, kvůli snadnějšímu odečítání z obrazovky. 
Programově nastavená funkce automatické volby časové osy, určená podle frekvence 
v pravém měřicím kanálu (podle výše uvedeného doporučení ta nižší z obou frekven-
cí), zaručí správné automatické optimální zobrazení, bez nutnosti jakékoliv volby 
měřicího režimu uživatelem.  

 
 
 

Obr. 2
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Program je volně dostupný na katedrálních stránkách http://www.kof.zcu.cz/di/pks/.  

Obr. 3
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Hydrostatika v plastové láhvi 

JAROSLAV JINDRA 
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 

Příspěvek představuje několik jednoduchých pokusů z hydrostatiky. Experimenty 
jsou zaměřeny na Pascalův zákon, Archimédův zákon a na demonstraci účinků hyd-
rostatického tlaku. 

Archimédův výtah 

Potřeby: plastový obal na sešit, dvě větší injekční stříkačky, akvarijní hadička 
Příprava a provedení: Z plastového obalu na sešit vystřihneme obdélník. Na jeho 

koncích vytvoříme pomocí lepidla nebo tavné pisto-
le kapsy, ke kterým přes akvarijní hadičky připev-
níme injekční stříkačky. Z plastových kapes 
vyčerpáme všechen vzduch. Takto vytvořený Ar-
chimédův výtah ponoříme do vody. Prostřední část 
zatížíme vhodným závažím. Po stlačení injekčních 
stříkaček se celá soustava vynoří na hladinu. 
Vysvětlení: Nafouknutím pošetek se sníží průměrná 
hustota celé soustavy. V momentě, kdy její průměr-
ná hustota bude nižší než hustota okolní kapaliny, 
Archimédův výtah vynese zátěž směrem k hladině. 

 

Demonstrace účinků hydrostatického tlaku 

Potřeby: plastová láhev, balónek, těsnící kroužek, 15 m hadice, stejně dlouhý prová-
zek, Chemopren  
Příprava a provedení: Do dna plastové láhve vyvrtáme otvor. Protáhneme jím baló-
nek, který částečně nafoukneme a zavážeme. Konec balónku přilepíme Chemopré-
nem k otvoru tak, aby jej zcela utěsnil. Provrtáme uzávěr láhve a připevníme k němu 
hadici. Místo spoje důkladně utěsníme gumovým kroužkem. Hadici i nádobu 
s nafouknutým balónkem naplníme vodou a spojíme uzávěrem. K volnému konci 
hadice připevníme provázek, za který pomalu vytáhneme hadici do maximální možné 
výšky (v tomto případě 15 m). Sledujeme změnu velikosti nafouknutého balónku. 
Vysvětlení: Zvedáním hadice s vodou se zvyšuje hydrostatický tlak v láhvi a balónek 
se smršťuje. 

 

 

Obr. 1 
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Pascalův svícen 

Potřeby: plastová láhev, akvarijní hadičky, těsnící kroužky, injekční stříkačka 20 ml, 
šest injekčních stříkaček 2 ml, plexisklo 
Příprava: Z plexiskla vřízneme tenký proužek, do jeho středu vyvrtáme díru o stej-
ném průměru jako má velká injekční stříkačka, dále do něj vyvrtáme šest děr o prů-
měru akvarijních hadiček. Takto upravený proužek položíme na hrdlo plastové láhve. 
Odřízneme dno injekční stříkačky, prostrčíme ji otvorem v plexiskle a přilepíme ji 
k hrdlu plastové láhve. Do boku láhve vyvrtáme šest děr, vložíme do nich těsnící 
kroužky a vsuneme akvarijní hadičky. Konce hadiček provlékneme otvory v plexiskle 
a opatříme je malými injekčními stříkačkami. Nádobu naplníme vodou až po okraj 
velké injekční stříkačky, kterou poté zavřeme pístem. (obr. 2).  
Provedení: Po stlačení pístu velké stříkačky vyjedou všechny písty malých stříkaček 
do stejné výšky. Pokus je důkazem toho, že tlak uvnitř uzavřené nádoby vyvolaný 
tlakovou sílou působící na hladinu kapaliny je ve všech místech stejný. Bohužel se 
velmi často stává, že malé písty mají různou tuhost, a tak se každý posune do jiné 
výšky. Pokus lze upravit tak, že namísto pístů umístíme do malých stříkaček kousky 
obarveného polystyrénu. 
  

 
 
 obr. 2 
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Obr. 1 

Plazma v mikrovlnné troubě 

JIŘÍ KOHOUT  
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 

V tomto příspěvku prezentuji sérii netradičních experimentů souvisejících se vznikem 
plazmatu a dalšími zajímavými jevy probíhajícími v obyčejné kuchyňské mikrovlnné 
troubě (MW). Z didaktického pohledu mohou takto pojaté pokusy přispět ke zvýšení 
zájmu studentů především středních škol o fyziku a především k jistému „oddémoni-
zování“ fyziky plazmatu a moderních plazmových technologií. Ty v řadě technicky 
významných případů využívají mikrovlny, což je vlastně elektromagnetické záření 
o frekvenci v řádu gigahertzů (v souladu s mezinárodními úmluvami se zpravidla pra-
cuje na frekvenci ,GHz45,2=f  což odpovídá vlnové délce cm2,12=λ ). 

1. Kompaktní disk v mikrovlnné troubě 

Základním experimentem v této oblasti je chování CD v MW. Při tomto pokusu je 
vhodné pracovat bez otočného talíře, kterým jsou mikrovlnné trouby v zájmu homo-
genního ohřevu potravin vybaveny. Po vložení disku do prostoru MW kovovou stra-
nou vzhůru a spustíme ohřev na nejvyšší možný výkon, můžeme pozorovat intenzivní 
jiskření v rovině „cédéčka“ a v některých případech i krátkodobý plazmový výboj 
v celém vnitřním prostoru MW. Vysvětlení je třeba hle-
dat ve velmi rychlých změnách magnetického indukční-
ho toku procházejícího hliníkovou tenkou vrstvou CD a 
s tím souvisejícím vznikem velmi intenzivních vířivých 
proudů (podle Faradayova zákona elektromagnetické 
indukce). V důsledku toho povrch CD velmi rychle za-
hřeje a dojde k jiskření. Zároveň se vypařuje rozžhavený 
hliník, což má za následek vznik charakteristických ob-
razců v tenké hliníkové vrstvě (viz obr. 1). Za určitých 
okolností může dojít k dostatečně silné emisi elektronů 
z povrchu CD, jejich následnému urychlení proměnným 
elektrickým polem a následné ionizaci molekul vzduchu uvnitř MW. Díky tomu je 
možné občas pozorovat plazmový výboj. Je třeba si však uvědomit, že jde o sekun-
dární efekt, tím primárním je výše popsané jiskření probíhající na bázi Faradayova 
indukčního zákona a vznikajících vířivých proudů.                                                                             
Na tento základní experiment je následně možné plynule navazovat. Přilepíme CD na 
stěnu MW a po zapnutí zjistíme, že k žádnému jiskření na rozdíl od předchozího pří-
padu nedochází. V následné diskuzi se studenty pak můžeme hledat fyzikální vysvět-
lení pro tuto skutečnost. Na vině je skutečnost, že u stěny trouby je normálová složka 
vektoru magnetické indukce konstantně rovna 0, nulový je tudíž i magnetický in-
dukční tok, a žádné vířivé proudy nevznikají. V dalším experimentu z této oblasti 
můžeme vložit kousek CD jednou do kádinky se studenou vodou, a podruhé do ká-
dinky s olejem (tak, aby v obou případech tekutina sahala zhruba 2 cm nad kousky 
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CD). Obě kádinky postupně vložíme do MW. Zatímco u kádinky s olejem budeme po 
zapnutí na nejvyšší možný výkon pozorovat jiskření, u kádinky s vodou nic podobné-
ho pozorovat nebudeme. Vysvětlení spočívá v tom, že zatímco studená voda mikro-
vlny pohlcuje velmi dobře, olej nikoliv. Díky tomu se u vody sníží amplituda 
intenzity magnetického pole v rovině CD natolik, že vznikající vířivé proudy již 
nejsou schopny zahřát hliník na dostatečnou teplotu, zatímco u oleje jsou dostatečné 
silné na to, aby vyvolaly jiskření. 
Další rozšíření tohoto pokusu spočívá v tom, že pracujeme s vodou zahřátou na dosta-
tečně vysokou teplotu (stačí 60 °C). Nyní jiskření na rozdíl od chladné vody pozoru-
jeme. Důvodem této změny je skutečnost, že s rostoucí teplotou výrazně klesá 
schopnost vody absorbovat mikrovlny (pro teplotu 20 C°  je příslušná hloubka průni-
ku pouze 7 mm, zatímco pro teplotu 60 C°  se dostáváme již na 2 cm). Díky tomu je u 
teplé vody amplituda intenzita magnetického pole v rovině CD podstatně větší a víři-
vé proudy způsobující zahřátí hliníku a následné jiskření podstatně intenzivnější. 

2. Chování žárovky v MW troubě  

Další zajímavé experimenty je možné provést 
s obyčejnou žárovkou (to, zda má výkon 40 W 
či 100 W není podstatné). Nejprve žárovku 
umístíme do mikrovlnné trouby bez otočného 
talíře. Po zapnutí na nejvyšší možný výkon 
pozorujeme po velmi krátké době, že 
v prostoru žárovky došlo ke vzniku velice 
efektního barevného plazmového výboje (viz 
obr. 2). Po nejvýše 10 sekundách troubu vy-
pneme, jinak hrozí přehřátí skleněné části žá-
rovky a její následná exploze (pro experimen-
tátora nejde o nebezpečnou situaci, nicméně vzhledem k znečištění a případnému po-
škození mikrovlnné trouby se je dobré ji vyhnout). Vysvětlení pozorovaného děje 
spočívá v tom, že se vlivem proměnného elektrického pole intenzivně rozžhaví drátek 
žárovky, dojde k emisi velkého množství elektronů, jejich následnému urychlení po-
lem a excitaci (a ionizaci) molekul argonu, jež se ve vnitřním prostoru žárovky na-
cházejí. Po vyjmutí žárovky z trouby si je možné povšimnout toho, že část drátku se 
v důsledku vysoké teploty způsobené procházejícím proudem vypařila. Přesto je 
možné jednu žárovku použít při troše opatrnosti nejméně desetkrát (je však samo-
zřejmě potřeba dávat pozor na to, aby před dalším použitím důkladně vychladla, 
v opačném případě nastane přehřátí skla a exploze velice rychle).  
I pokus se žárovkou je možné různě upravovat. Vhodné je například položit ji na kraj 
otočného talíře a spustit mikrovlnnou troubu. Plazmový výboj postupně vzniká a za-
niká, podle toho, kudy zrovna žárovka projíždí. Tento pokus dokazuje nehomogenitu 
elektromagnetického pole uvnitř mikrovlnné trouby a může sloužit rovněž 
k přibližnému určení kmitem příslušného stojatého elektromagnetického vlnění (jsou 
to místa, kde je výboj nejintenzivnější). Další možnost spočívá v snížení výkonu 
trouby a umístění žárovky do některé z předchozích pokusem přibližně určeným kmi-

Obr. 2 
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ten (práce bez otočného talíře). Dalo by se očekávat, že výboj bude stále stejně inten-
zivní, případně, že díky nízké intenzitě pole vůbec nevznikne. Skutečnost je však 
zpravidla taková, že výboj vznikne na určitou chvíli ve stejné intenzitě jako při plném 
výkonu a poté zcela uhasne. Je to proto, že u naprosté většiny běžně dostupných mik-
rovlnných trub je výkon regulován průběžným zapínáním a vypínáním magnetronu, 
nikoliv změnou absolutní intenzity generovaného vlnění. Řadu informací o dalších 
podobných pokusech s MW je možné najít v [1] a [2].  

3. Chování zahřáté skleněné lahve v MW 

Dalším zajímavostí je chování skleněné lahve 
v MW. Pokud do trouby vložíme láhev od piva či 
limonády (předem odstranit etiketu!), po zapnutí 
žádné významné efekty nepozorujeme. Když však 
tuto láhev na některém místě intenzivně zahřejeme 
(je třeba použít dostatečně silný zdroj tepla), je po 
zapnutí MW patrné rozžhavení nahatého místa a 
postupné úplné rozžhavení skla v této oblasti (viz 
obr. 3). Vysvětlení je třeba hledat ve známém faktu, 
že sklo se po dostatečném zvýšení teploty stává vo-
divým materiálem. V důsledku toho v něm může 
z důvodu rychlých změn elektromagnetického pole 
v troubě procházet dostatečně velký elektrický proud, jenž dokáže způsobit jeho 
rozžhavení. Jde vlastně o analogii známého pokusu, při němž po zahřátí skleněné tru-
bičky výrazně snížíme odpor elektrického obvodu a na stupnici klasického měřícího 
přístroje pozorujeme prudce rostoucí hodnotu proudu. 

4. Mikrovlnný grafitový generátor plazmatu 

Tento pokus dokazuje, že v MW je možné 
vytvořit velmi stabilní plazmový výboj po-
mocí tak jednoduchého prostředku, jakým je 
obyčejná tuha. Stačí vzít několikacentimet-
rový kousek tuhy z tužky, přilepit (hodí se 
k tomu například modelína) ji ke dnu mik-
rovlnné trouby na místo s dostatečně vyso-
kou amplitudou intenzity pole (představu 
o rozložení stojatého vlnění v troubě máme 
díky jednomu z pokusů se žárovkou, pro 
přesnější určení kmiten můžeme použít na-
vlhčený faxový papír. Platí, že na místě,kde tento papír zčerná, je hledaná kmitna), 
překrýt skleněnou nádobou kulového tvaru a zapnout na nejvyšší výkon (viz obr. 4). 
Po chvíli pozorujeme velmi intenzivní plazmový výboj, který vyplní celý prostor 
skleněné nádoby.  

Obr. 3 

Obr. 4 
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Vysvětlení spočívá v urychlení elektronů uvolněných z oblaku uhlíkatých částic po-
cházejících z tuhy a následné excitaci a ionizaci molekul vzduchu. Je důležité použít 
skutečně nádobu kulového tvaru, dá se totiž dokázat, že v tomto případě není vzniklé 
plazma v přímém kontaktu se sklem a to se tudíž zahřívá pomaleji, než by tomu bylo 
u jiného tvaru (tzv. Spherical Pinch Effect). Ve výboji dochází k plazmochemické 
reakci kyslíku a dusíku za vzniku oxidu dusnatého a oxidu dusičitého. Z tohoto důvo-
du je nutné pracovat v dobře větrané místnosti. Na druhé straně nám tato skutečnost 
umožňuje vysvětlit jednu z významných aplikací mikrovlnami generovaných 
plazmových výbojů. A to schopnost iniciovat chemické reakce, které by za normál-
ních podmínek nikdy nemohly probíhat. Bližší informace k mikrovlnnému grafito-
vému generátoru plazmatu jsou uvedeny v [3]. O aplikacích v plazmochemii 
i v dalších perspektivních odvětvích se je pak možné dočíst v [4].  

5. Plazma generované hroznovým vínem 

 V tomto závěrečném pokusu se pokusíme generovat plazma z kuliček hroznového 
vína. Kuličku vína rozkrojíme napůl a obě poloviny umístíme do kmitny stojatého 
vlnění (u tohoto pokusu je splnění této podmínky bezpodmínečně nutné, je potřeba 
skutečně velká intenzita pole!) tak, aby se navzájem dotýkaly. Po spuštění mikrovln-
né trouby na plný výkon můžeme při troše štěstí vidět intenzivní plazmový výboj vy-
cházející z prostoru, kde se hroznové víno nachází. Po několika sekundách je jedna 
z kuliček odmrštěna o několik centimetrů dál a výboj ustane. Vysvětlení nejspíše 
spočívá ve specifické struktuře hroznového vína související s tím, že džus z tohoto 
ovoce dokáže vést elektrický proud. Elektrický proud tedy prochází i oblastí dotyku 
obou kuliček, v důsledku toho se toto místo intenzivně zahřeje (po skončení pokusu 
jsou tam skutečně vidět stopy spálenin) a uvolní se z něj elektrony, které po urychlení 
proměnným elektrickým polem jsou schopny excitovat a ionizovat molekuly vzdu-
chu. Uvedený pokus je velmi efektní, bohužel úspěšnost při jeho provedení je poměr-
ně nízká. Závisí pravděpodobně především na vhodné volbě použitých kuliček 
hroznového vína. Další informace o této problematice lze najít na webové stránce [5]. 

6. Bezpečnostní pravidla při realizaci pokusů 

Při experimentování s mikrovlnnou troubou je potřeba dodržet jistá obecně platná 
bezpečnostní pravidla. Předně je nutné nechat troubu běžet pouze malou chvíli (zpra-
vidla kolem 10 sekund, výjimkou jsou pokusy s grafitovým generátorem a skleněnou 
lahví, kde můžeme nechat troubu běžet až po dobu 20–25 sekund), jinak hrozí poško-
zení magnetronu. Rovněž je nutné pracovat v dobře větrané místnosti, neboť při řadě 
experimentů vznikají vlivem plazmochemických reakcí škodlivé plyny, které by ve 
větší koncentraci mohly mít negativní vliv na lidské zdraví. Opatrně je třeba postupo-
vat i při vyjímaní předmětů z „mikrovlnky”, protože ty mohou být i po poměrně krát-
kém zapnutí trouby rozžhavené na dosti vysokou teplotu. V žádném případě není 
možné provádět nějaké významné technické úpravy používané mikrovlnné trouby! 
Při dodržení těchto základních pravidel však nehrozí experimentátorovi ani přihlížejí-
cím studentům žádné zásadní nebezpečí; obavy z úniku velkého množství mikrovln 
do okolního prostředí byly v minulosti již mnohokrát přesvědčivě vyvráceny. 
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7. Zařazení pokusů do výuky, závěr 

Z pohledu zařazení uvedených experimentů do výuky je přirozené je využít v rámci 
elektřiny a magnetismu (tj. zpravidla ve 3. ročníku SŠ či septimě víceletého gymná-
zia), a to především jako doplněk k problematice elektromagnetické indukce, elek-
tromagnetických vln a vedení proudu v plynech. Pro komplexní pochopení 
mechanizmu vzniku plazmatu jsou však samozřejmě potřebné elementární znalosti 
z atomové fyziky, jež si studenti osvojují většinou až během 4. ročníku SŠ či oktávy 
víceletého gymnázia. Většinu z předkládaných pokusů je však možné využít 
i v nižších ročnících jako jistou formu oživení výuky a zvýšení zájmu žáků studentů 
o základní principy fyziky.  
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Měření teploty vakua 

PAVEL KRATOCHVÍL 
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 

Jakou teplotu ukáže teploměr umístěný ve vývěvě? Šíření tepla zářením. Stavová 
rovnice.  

Měření teploty vakua 

Co měří teploměr? Nejčastější odpověď zní: teplotu vzduchu. Jakou teplotu ale tep-
loměr ukáže, pokud ho vložíme do vývěvy a vzduch odsajeme?  
K tomuto pokusu je zapotřebí teploměr s malou tepelnou kapacitou (termistor nebo 
termočlánek), na jehož čidlo přilepíme malý čtvereček z černého papíru, aby dochá-
zelo k lepšímu předávání tepla zářením. Dobré je použít vývěvu s vyvedenými kon-
takty, aby se pod zvon mohlo vložit pouze čidlo, není to ale podmínkou. Teploměr 
můžeme do vývěvy uzavřít celý, musíme však počítat s větší spotřebou baterií, které 
nemají rády nízký tlak a hrozí tak jejich destrukce. 
Nyní zapneme vývěvu a sledujeme údaj na teploměru. Teplota pod zvonem začne 
klesat. Na místě je otázka: „Čím je pokles teploty způsoben? Je teplota vakua 0 °C, 
nebo dokonce 0 K?“ Stavová rovnice však záhadu objasňuje: Pokles tlaku způsobuje 
pokles teploty. 
Po odčerpání vzduchu se teplota začne zvyšovat a ustálí se na hodnotě blízké teplotě 
před vyčerpáním vzduchu. Nabízí se vysvětlení: Teplo se kromě vedení a proudění 
šíří také zářením. Teplota vzrostla díky teplu vyzařovanému okolními předměty. Na-
bízí se však i několik námitek. Pokud je teploměr umístěn pod vývěvou celý, je vzrůst 
teploty způsoben spíše tím, že je zahřátý na původní teplotu a nyní měří teplotu sebe 
sama. Pokud je pod vývěvou umístěno pouze čidlo, může se přenos tepla uskutečňo-
vat vedením přívodními vodiči. 
Na řadě je pokus, který vyvrátí veškeré pochyby o šíření tepla zářením. K tomu je 
potřeba zdroj záření. Ze všech vyzkoušených zdrojů se zdá být nejúčinnější haloge-
nová žárovka do předních světel automobilu. Vlákno pro dálková světla má již zabu-
dovanou malou parabolu, takže je světlo částečně směrované. Nyní je třeba záření 
nasměrovat do co nejmenší plochy na čidlo teploměru. K tomuto účelu je dobré pou-
žít dostatečně velké kulové nebo parabolické zrcadlo (obr. 1). Pomocí stínítka umís-
těného v rovině čidla provedeme seřízení světla do co nejmenšího bodu. Jako zdroj 
napětí musíme použít akumulátor, protože žárovka má příkon 60 W (dle typu) a má-
lokterý školní zdroj má výstup 5 A. Při vzdálenosti žárovky od vývěvy 1 m lze zvýšit 
teplotu čidla umístěného ve vývěvě bez větších obtíží o 50 °C. 
Pokud nemáme k dispozici zrcadlo, lze k ozařování teploměru použít i celý reflektor 
z automobilu. Žárovka je v reflektoru umístěna v ohnisku paraboly, aby byly vychá-
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zející paprsky rovnoběžné. Proto je dobré žárovku mírně posunout dál od ohniska, 
aby se paprsky sbíhaly. 
Dále můžeme vyzkoušet, jakou hodnotu teploměr ukáže, pokud nebude umístěn ve 
vývěvě. Záření se samozřejmě šíří i ve vzduchu, ale teplo je z čidla odváděno prou-
děním. Teplota bude proto nižší než při odčerpaném vzduchu. 
Pokus nabízí i další rozšíření: Na čidlo lze přilepit bílý terčík namísto černého. Mů-
žeme zkoušet různé zdroje záření (svíčku, propan-butanový vařič) v různých vzdále-
nostech od vývěvy. Pomocí vhodného filtru (sklíčko začerněné lihovým fixem) 
odstranit viditelné záření, a ukázat tak že přenos tepla je zprostředkován infračerve-
ným (neviditelným) zářením.  

 
Obr. 1 
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Neobvyklé měření úhlové rychlosti 

VÁCLAV HAVEL 
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 

V příspěvku je ukázán vztah mezi úhlovou rychlostí uzavřené nádoby kapalinou 
a výškou úseku paraboloidu 

Měření úhlové rychlosti 

Když se otáčí nádoba s kapalinou kolem svislé osy, prohne se hladina do tvaru rotač-
ního paraboloidu. Rovnici této plochy lze napsat ve tvaru: 

2
2

2
z r

g
ω

= ⋅
⋅

, 

kde r je vzdálenost bodu na povrchu paraboloidu od osy, z jeho pořadnice a ω je  
úhlová rychlost. Jestliže je však válcová nádoba shora uzavřená a mezi horní podsta-
vou a hladinou kapaliny je v klidu vzduch o výšce h, může být objem rotačního para-
boloidu jen 2V R Hπ= ⋅ ⋅ . Zde R je vnitřní poloměr válcové nádoby (obrázek 1). Pro 
objem rotačního paraboloidu zároveň platí vztah: 

2 4

4
rV

g
π ω⋅

= ⋅ . 

 
Z těchto dvou výrazů pro objem a vztahu pro povrch paraboloidu dostaneme výsled-
ný vztah mezi výškou úseku paraboloidu a úhlovou rychlostí: 

1 g z
R h

ω = ⋅ ⋅ . 

Vztah pro úhlovou rychlost závisí na veličině z lineárně a proto se dá výhodně užít 

pro měření úhlové rychlosti. Koeficient úměrnosti 1 g
R h

⎛ ⎞ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 se nechá snadno určit 

z rozměrů nádoby a výšky vzduchové vrstvy nad hladinou kapaliny. 

h

R

Obr.1 Obr.2 

H
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Některé pokusy z vlnové optiky 

JITKA PROKŠOVÁ 
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 

Příspěvek popisuje tři jednoduché experimenty z vlnové optiky:  

• difrakci na zácloně, 

• Quételetovy kruhy, 

• Pohlův pokus. 

1. Difrakční jevy na zácloně 

Potřeby: kousek velmi jemné síťoviny („mo-
derní“ typ záclony), svíčka, zápalky. 
Rozdáme mezi žáky čtverečky síťoviny (stačí 
15 x 15 cm), zapálíme svíčku a zatemníme 
učebnu. Pak je necháme – nejlépe ze vzdále-
nosti několika metrů – pozorovat přes kousky 
síťoviny hořící svíčku. Upozorníme na barevné 
proměny difrakčních jevů při otáčení síťoviny. 

 

2. Quételetovy kruhy 

Potřeby: přenosný projektor, zrcadlo, 
kousek vaty, sádrový prach. 
Pokus, kterým existenci Quételetových 
kruhů prokážeme, je na přípravu velmi 
jednoduchý. Stačí k tomu dokonale 
zatemněná místnost, intenzivní zdroj 
světla – např. přenosný projektor Meo-
tar a větší zrcadlo (zhruba 50 x 40 cm), 
které poklepeme vatou „zašpiněnou“ 
sádrovým prachem. 
Zrcadlo postavíme několik metrů od 
zdroje (čím větší vzdálenost nám míst-
nost umožňuje tím lépe – barevné kru-
hy jsou pak širší a dobře rozeznatelné). 
Místnost zatemníme a zrcadlo osvítíme zdrojem světla. Postavíme se poblíž zdroje 
(zhruba 0,5 m za zdrojem) a drobnou změnou polohy hlavy hledáme „správnou“ po-
zici pozorovatele. Někdy zpočátku chvíli trvá, než Quételetovy kruhy na zrcadle ob-

Obr. 1

Obr. 2 
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jevíme. Pak však už stačí jen pozorně se dívat a natáčet hlavu. Tím dochází k neustálé 
proměně tohoto zajímavého jevu. 
Poznámka: Quételetovy kruhy můžete spatřit i pokud bydlíte blízko silnice nebo parkoviště na oken-
ní tabulce. V noci je způsobí procházející světlo od reflektoru projíždějícího nebo parkujícího auta. 
Tento barevný oblouk spektra lze pozorovat také na hladině rybníku v období pylové sezóny.  

Matematické pozadí: Hledáme-li vysvětlení, většinou nás nejprve napadne, že po-
dobný jev vzniká interferencí světla na tenké vrstvě. Hlubším zkoumáním však po-
známe, že výsledný barevný vjem souvisí nejen 
s interferencí, ale i s rozptylem světla na prachových 
částečkách, které okenní tabulku pokrývají. Proto mů-
žeme tyto barevné oblouky spatřit i při dopadu světla 
na klidnou vodní hladinu, pokrytou drobnými částeč-
kami pylu, nebo na zaprášené zrcadlo.  
Na obrázku 3 vpravo (převzat z [1]) je schematicky 
znázorněna situace, kdy Quételetovy kruhy vznikají 
v naposledy zmíněném případě, tedy na zaprášeném 
zrcadle. Pro jednoduchost předpokládejme, že ve vzdá-
lenosti a od zrcadla vychází ze zdroje L monochroma-
tické světlo. Pozorovatel je v bodě O (ve vzdálenosti 
b od zrcadla) a sklo zrcadla má tloušťku t. Ve vzdále-
nosti r od bodu F se nachází částečka prachu P. 
Obrázek 4 dole (převzat z [1]) ukazuje, že pro výklad 
vzniku Quételetových kruhů využijeme dva paprsky, 
které vycházejí ze zdroje L. První z nich (na obrázku 
označen 1) dopadá na sklo v bodě Q pod úhlem β  a lá-

me se do něj podle Snellova zákona pod úhlem β ′ . 
Po odrazu na zadní straně zrcadla (bod T) dopadá 
paprsek na prachovou částečku P a díky rozptylu 
dochází ke změně jeho směru. Ze skla proto vychází 
rovnoběžně s druhým paprskem pod úhlem α . 
Druhý paprsek (označen 2) dopadá na sklo přímo 
v místě, kde je částečka prachu, a rozptyluje se na 
ní. Na zadní stranu zrcadla dopadá v bodě U, při-
čemž se odráží zpět do skla. Do bodu S na rozhraní 
sklo-vzduch pak tento paprsek dopadá pod úhlem 
α′ . Podle Snellova zákona se světlo do původního 
prostředí – vzduchu – lomí pod úhlem α .  
Je zřejmé, že oba paprsky, vystupující ze skla, jsou 
rovnoběžné a do oka pozorovatele směřují pod 
úhlem α . Vzniká mezi nimi dráhový rozdíl  

  

 

Obr. 3 

Obr. 4 

1 2 
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 2 1s sδ = ∆ − ∆ ,              (1) 

kde 2 2 coss n t α′∆ = ⋅ ⋅ ⋅  a 1 2 coss n t β ′∆ = ⋅ ⋅ ⋅  (n je index lomu skla).  

Podmínkou interference je, že  

 2 1k s sλ δ⋅ = = ∆ − ∆ , přičemž 0, 1, 2,k = ± ± …  (2) 

Předpokládáme-li navíc, že se jedná o malé úhly, můžeme 1s∆  a 2s∆  upravit pomocí vztahů 

 
2 2

2 2

sincos 1 1
2n n

α αα′ = − ≈ −
⋅

, (3a) 

 
2 2

2 2

sincos 1 1
2n n

β ββ ′ = − ≈ −
⋅

. (3b) 

Použijeme-li dále přiblížení, že r
b

α  a r
a

β , lze pak 1s∆  a 2s∆  vyjádřit jako 
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∆ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠
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Vzhledem k předchozím úvahám můžeme nyní podmínku interference (2) jednoduše přepsat 
do tvaru 

 
( )2 2 2

2 2

b a r t
k

n a b
λ

− ⋅ ⋅
⋅ =

⋅ ⋅
. (5) 

Splňuje-li světlo dopadající na zrcadlo ze vzdáleného reflektoru předchozí podmínku, vzni-
kají na zrcadle typické barevné oblouky – Quételetovy kruhy. Je zřejmé, že pokud pozorova-
tel změní svou polohu, změní se také sledovaný jev.  

Obr. 5 Obr. 6 
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3. Pohlův pokus 

Potřeby: slídová destička z podložky pod výkonový tranzistor, podložka, stojan, sodíková 
(popř. rtuťová) výbojka 

Známý pokus, navržený německým fyzikem Pohlem, lze provést například užitím slídové 
destičky z podložky pod výkonový tranzistor. Nalepíme ji na podložku, kterou upevníme na 
stojan. Pak destičku umístíme před sodíkovou výbojku a osvětlíme ji tímto monofrekvenč-
ním světlem. Učebnu předem samozřejmě dokonale zatemníme. Světelné paprsky, které se 
odrážejí od přední i zadní stěny kousku slídy, interferují. Dochází tak k výraznému jevu – 
souboru tmavých a světlých oblouků (někdy i půlkruhů). Jsou dobře viditelné na vzdáleném 
stínítku, kterým může být i jedna ze stěn místnosti. Je zřejmé, že čím je vzdálenost zdroje 
a slídové destičky od stěny (stínítka) větší, tím se od sebe sousední oblouky více vzdalují (až 
o několik centimetrů). 
Při použití bílého světla se oblouky překrývají, interferenci nelze téměř vůbec pozorovat. 

Literatura 

[1] Schlichting H. J.: Quételet–Ringe auf Fenstern, Physik in unserer Zeit 2005, 4 
[2] R. W. Pohl: Optik und Atomphysik, Springer-Verlag, Berlin 1967 
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Lambert_Adolphe_Jacques_Qu%C3%A9telet 
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[5] http://wiki.medik.cz/wiki/T%C4%9Blesn%C3%A1_hmotnost 
[6] http://www.astro.cz/clanek/1844 
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Vážíme reproduktorem a ampérmetrem 

KAREL RAUNER, ZDENĚK KUBŮ 
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 

Příspěvek popisuje využití reproduktoru jako kompenzačního měřicího převodníku 
síly.  

Reproduktor jako soustava s pružným tělesem 

Klasický dynamický reproduktor (obr. 1) obsahuje permanentní magnet s magnetic-
kým obvodem přerušeným úzkou mezerou v podobě válcové vrstvy. Póly magnetu 
jsou na okrajích mezery. V mezeře dosahuje magnetická indukce značných hodnot 
(kolem 1 tesla) a je v ní umístěna cívka navinutá na kmitačce. Kmitačka je spojena 

s membránou a vrchlíkem, který zabraňuje vnikání prachu do systému. Cívka je udr-
žována uprostřed mezery středícím pružným vlnovcem. Membrána má zpravidla tvar 
nerozvinutelného kuželového pláště a bývá z různých lehkých materiálů, nejčastěji ze 
speciálního papíru. Její druhý okraj je pružně uchycen k pevnému nosnému koši. 
Membrána s kmitačkou a cívkou tvoří těleso, které je pružně uloženo a tvoří kmita-
vou soustavou tlumenou vnitřním objemem vzduchu.  

Využití reproduktoru k vážení 

Na přední okraj membrány nízkorezonančního basového reproduktoru nalepíme kru-
hovou desku z pevného materiálu (sklolaminát, texgumoid…). Při svislé poloze (jako 
na obr. 1) dosáhne v tíhovém poli povrch desky jisté rovnovážné polohy. Položíme-li 
nyní na desku vážený předmět, deska se posune směrem dolů do nové rovnovážné 

S S 
cívka 

magnet 

membrána 

koš 

středící vlnovec 

pružné uchycení okraje membrány 

Obr. 1: Průřez dynamickým reproduktorem 

N N 
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polohy. K obnovení původní polohy je nutná síla, která by na membránu s deskou 
působila směrem vzhůru. Touto silou může být Lorentzova síla působící na cívku 
v magnetickém poli. Připojíme-li k cívce reproduktoru regulovatelný stejnosměrný 
zdroj, lze nastavit proud, při kterém se obnoví počáteční rovnovážná poloha. Ve 
známém tíhovém poli je pak možné nalézt vztah mezi hmotností předmětu a proudu 
potřebného k obnovení počáteční rovnovážné polohy. Vzhledem k tomu, že zvolený 
typ reproduktoru má velký pracovní zdvih, je tento vztah téměř lineární. K přesné 
indikaci dosažení rovnovážné polohy se užívá jednoduchý zkratoměr se svítivou dio-
dou. Kontakty zajišťuje plíšek přilepený na desku a hrot posouvaný mi-krometrickým 
šroubem upevněným na rámu. 

Na počátku každého měření je nutné nastavit kontakty zkratoměru do polohy, ve kte-
ré dioda právě začíná svítit. Proud cívkou je přitom nulový. Po umístění váženého 
předmětu (pokud možno poblíž středu desky) dioda zhasne. Zvyšujeme proud až do 
hodnoty, při které se dioda rozsvítí. Podle aproximačního polynomu získaného kali-
brací přepočítáme měřený proud na hmotnost. 
V předváděné aparatuře byl použit reproduktor ARN 6804 a kalibrací pomocí závaží 
do 500 g byl získán aproximační vztah 

{ } { }0,533m I= ⋅ , 

do kterého se dosazuje proud v miliampérech a vychází hmotnost v gramech. Při 
opakované kalibraci se prokázalo, že hodnoty kvadratického členu jsou zanedbatelné 
a nedosahují ani chyby měření. Totéž lze říci o absolutním členu, který je dán hlavně 
nepřesností v nastavení klidové polohy. Vzhledem k tomu, že pružné uchycení mem-
brány je u tohoto reproduktoru provedeno gumovou vlnkou, závisí aproximační vztah 

Obr. 2: Schéma demonstrační aparatury 

A 
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i na teplotě. Krátkodobá přesnost vážení je proto asi 2 procenta, dlouhodobá 5 pro-
cent. Je proto zřejmé, že reproduktor nemůže konkurovat klasickým vahám, nicméně 
je to názorný příklad měřicího převodníku síly, na kterém se dá dobře ukázat princip 
kompenzační metody.  

Využití počítače k automatizaci procesu vážení 

V diplomové práci Zdeňka Kubů je rozvinuta myšlenka vážení reproduktorem v po-
loautomatický proces řízený počítačem. Stav kontaktů je hlídán sériovým portem po-
čítače, regulovatelný zdroj je nahrazen výkonovým D/A převodníkem. Po položení 
váženého předmětu se po krocích lineárně zvyšuje proud cívkou reproduktoru až do 
doby, kdy se kontakty spojí. Z počtu provedených kroků se pak programově vypočítá 
hmotnost, která se zobrazí na monitoru. 
Další kompenzační metoda, která je v uvedené diplomové práci popsána a byla se-
strojena příslušná aparatura, je založena na využití krokového motoru. Krokový mo-
tor z nefunkční tiskárny byl do-
plněn příslušnou logikou rozvá-
dějící impulsy do jednotlivých 
cívek. K ose motoru byl souose 
připojen tenký dlouhý hřídel. Na 
tomto hřídeli byla uchycena nit, 
na které visela pružina s miskou. 
Miska byla opatřena jazýčkem, 
který zasahoval do optronu. 
Když se na misku položil váže-
ný předmět, jazýček vyjel 
z optronu a to byl signál pro 
počítač k vysílání impulsů do 
krokového motoru. Impulsy se 
počítaly až do dosažení původní 
polohy. Z jejich počtu se pro-
gramově určila hmotnost a její 
hodnota se zobrazila na monito-
ru. Podle tuhosti pružiny bylo 
možno volit rozsah vážení.  

Literatura  

[1] Kubů Z.: Konstrukce elektromagnetických vah s počítačovou kompenzací. 
diplomová práce, FPE ZČU Plzeň, 1994. 

[2] http://www.repromania.net/teorie/o-reproduktorech.php 
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Obr. 3 Kompenzační váhy s pružinou a krokovým 
motorem 
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Magnetohydrodynamický generátor a pohon 

KAREL RAUNER 
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 

Příspěvek popisuje demonstraci magnetohydrodynamického jevu pomocí elektrolytu 
a ukázku magnetohydrodynamického pohonu.  

Magnetohydrodynamický generátor 

Magnetohydrodynamický (MHD) generátor slouží k přímé přeměně kinetické energie 
nebo tepla na elektrickou energii. Základem je rychlý proud tekutiny obsahující volné 
nabité částice. Protéká-li taková tekutina příčným magnetickým polem, působí na 
pohybující se nabité částice Lorentzova síla 

 BvqF ×⋅= . (1) 

Situaci znázorňuje obr. 1. Trubicí obdélníkového průřezu 
proudí tekutina obsahující kladné a záporné volné částice. 
Lorentzova síla působí na částice s rozdílným znaménkem 
náboje opačným směrem. V důsledku se boční stěny trubice 
nabijí na napětí, při kterém je Lorentzova síla v rovnováze 
se silou elektrického pole. 
Pro velikost magnetohydrodynamického napětí je důležitá 
velká rychlost tekutiny. Proto se v magneto-
hydrodynamických generátorech využívá nejčastěji rychlé-
ho proudu plazmy. Lze však také použít elektrolytu či teku-
tého kovu. Elektrárny pracující na magneto-
hydrodynamickém principu jsou zatím ve stadiu prototypů. 
Jejich malá účinnost nevyvažuje jednoduchost konstrukce 
bez turbíny. 
Demonstrace MHD generátoru naráží na několik potíží. Pokud není rychlost proudění 
velká, není k dispozici magnetické pole s indukcí několika tesla, je MHD napětí vel-
mi malé. K demonstraci byla sestavena aparatura obsahující otevřený okruh, kterým 
proudí kapalný elektrolyt a dva permanentní magnety. Otevřený okruh tvoří nádržka 
na elektrolyt, komůrka s elektrodami a sběrná nádoba – obr. 2. K elektrodám byl při-
pojen citlivý elektronický voltmetr. Jako elektrolyt byl použit koncentrovaný roztok 
kuchyňské soli. Očekávaná hodnota MHD napětí byla velmi malá: kolem 3 mV. Bě-
hem prvních pokusů však došlo rozdílnou korozí elektrod k polarizaci elektrod 
a k vzniku galvanického napětí, které svou velikosti řádově přesahovalo očekávané 
MHD napětí (až 70 mV). K potlačení nežádoucího jevu byl použit kompenzační zdroj 
napětí v zapojení podle obr. 3. Polarita zdroje (monočlánek 1,5 V) byla volena tak, 
aby byla opačná k polaritě galvanického napětí. Po naplnění komůrky roztokem se 
zaškrcením dolní hadičky zastavilo proudění a potenciometrem se vykompenzovalo 
galvanické napětí. Pak se přiložily permanentní magnety a průtok se opakoval. Dů-
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Obr. 1: Princip 
MHD generátoru 
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kaz, že nyní měřené napětí je napětím MHD, byl proveden otočením obou magnetů. 
Změnou orientace magnetické indukce došlo k změně polarity MHD napětí. Naměře-
ná hodnota odpovídala přibližnému výpočtu: + 3 mV a –3 mV. 
Poznámka: Chybou experimentátora je, když před pokusem nezapne spínač kompen-
zujícícho zdroje. Pak ve snaze 
zvýšit jeho vliv může přemostit 
první z rezistorů děliče. Potenci-
ometrem pak zdánlivě kompenzu-
je, ve skutečnosti pouze téměř 
zkratuje galvanické napětí. Sníží-
li tak galvanické napětí například 
na 6 mV, je vliv ve stejném pomě-
ru sníženého MHD napětí 
( mV,30± ) vzhledem k fluktuacím 
nepozorovatelný. 

Magnetohydrodynamický pohon 

Magnetohydrodynamický (MHD) pohon je jen rozdílné uspořádání MHD generátoru. 
Pracovní komora tohoto pohonu je součástí kanálu, ve kterém je tekutina s volně po-
hyblivými nabitými částicemi. V komoře jsou elektrody a příčné magnetické pole. 
Když se k elektrodám připojí zdroj stejnosměrného napětí, tekutinou začíná protékat 
proud. Situaci znázorňuje obr. 4. Kladné částice se v elektrickém poli pohybují vpra-
vo, záporné vlevo. Lorentzova síla proto působí na všechny částice směrem dolů. Na-
bité částice při svém pohybu strhávají případné neutrální částice a tekutina proudí 

Obr. 2: Uspořádání k demonstraci MHD generátoru 

V 1,5 V 1 kΩ 

100 kΩ 

10 kΩ 

Obr. 3: Kompenzační obvod 
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směrem dolů. Reakce působí na komoru směrem vzhůru. Pokud je komora součástí 
dopravního prostředku, je touto silou dopravní prostředek poháněn. Protože systém 
neobsahuje žádné pohyblivé mechanické části je velmi 
tichý. V tekutině dochází samozřejmě k elektrolýze, pro-
to proudící tekutina může obsahovat bubliny vznikající-
ho plynu. Popsaný princip se využívá k dopravě 
tekutých kovů, případně jiných vodivých kapalin. Proto-
že i mořská voda je díky obsahu solí vodivá, lze MHD 
pohonu využít i k tichému pohonu ponorek. Všichni ten-
to pohon znají ze špionážních filmů, ve kterých proná-
sledovaná ponorka zmizí ze sonaru díky tomu, že zapne 
„housenkový“ pohon. 
V demonstračním uspořádání by demonstrační plavidlo 
mohlo obsahovat popsanou komůrku, zdroj elektromoto-
rického napětí a permanentní magnety. Elegantnější je 
však využití vodivé kapaliny jako součásti galvanického 
článku. Modelem dopravního prostředku je loďka vyro-
bená z plastové misky od sýra. Na jejím dně jsou přile-
peny dva sletované kovové plíšky: měděný a zinkový. 
Pokud je tekutinou kyselina sírová, vytvoří se po ponoření Voltův článek, který je 
zapojen do zkratu. Plechy přitom protéká značný proud, stejně velký proud opačného 

směru protéká kyselinou. Silný magnet by znamenal velký ponor loďky a velké 
množství kyseliny. Proto jsou v demonstračním uspořádání (obr. 5) magnety vně 
loďky i mimo nádobu s kyselinou. Loďka v úzké nádobě (miska pod květinové truh-
líky) může vlivem kapilární elevace přirazit ke stěně a tření by zabránilo dalšímu po-
honu. Proto jsou na předním a zadním okraji loďky nalepeny drátky, které se 
pohybují mezi vodícími lištami tvořenými skleněnými trubičkami. Loďka po ponoře-
ní (nejlépe ve středu misky, abychom nemuseli přemýšlet o směru proudu a orientaci 
magnetického pole) pluje k jednomu z kratších okrajů. Je didakticky vhodné otočit 
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Obr. 5: Demonstrace MHD pohonu
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loďku na konci nádoby, loďka pluje opačným směrem. Můžeme tak přesvědčit nedů-
věřivce, že loďka nejela „z kopce“. Při pohledu zblízka je na nečistotách dobře vidět, 
že kyselina pod loďkou proudí na opačnou stranu.  
Poznámka: Permanentní magnety jsou otočeny stejným pólem vzhůru, proto se odpu-
zují. Je nutné je upevnit například hřebíky na prkénko. 

Literatura  

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/MHD_generator 
[2] http://www.repofium.net/sx/vn/mhd.html 
[3] http://www.essentia.cz/index.php?obsah=6&id=6 
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Dalšími jednoduchými pomůckami 
mohou být průmyslově vyráběny 
očka nebo si můžeme z drátu vy-
robit různé tvary jako jsou kruh, 
trojúhelník nebo čtverec. Výborně 
se osvědčila odstřižená PET–láhev 
jak od 0,5 l, tak od 1,5 l či 2 l ná-
poje. Pro další experimenty mů-
žeme použít fakticky, vše co nám 
tvoří uzavřenou smyčku, např. drá-
těné ramínko, hula–hop obruč či 
nálevku.  

Hrátky s bublinami 

ZDEŇKA KIELBUSOVÁ 
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 

Příspěvek prezentuje několik jednoduchých receptů na hrátky s bublinami a výrobu 
pomůcek, které nám tuto činnost ulehčí. 

Co k tvorbě bublin potřebujeme?  

Než-li se pustíme do foukání bublin měli bychom si připravit pár jednoduchých po-
můcek. 
Úplně nejjednodušší pomůckou jsou naše ruce. Do bublinového roztoku namočíme 

ruku a vytvoříme očko v uka-
zováčku a palce viz obrázek 2. 
Jiná alternativa je, že namočíme 
obě ruce do bublinového roztoku 
a vytvoříme oko spojením ujato-
váčků a palců na obou rukách. 
Dalším hrátkám můžete popustit 
svou fantazii.  
Základní pomůckou pro vyfuko-
vání bublin je brčko. Již 
v 17. stol. jsou na obrazech 
zobrazeny malé děti jak vyfukují 

bubliny ze slámky. Jeden konec 
brčka namočíme do bublinového roztoku a do druhého konce lehce foukneme. 

K tvorbě velkých bublin si vyrobíme dvě různá oka. První oko je vyrobené z kovové 
tyčky, dvou jezdců, provázku a prstence. 

Obr. 1: Bublina z prstů 

Obr. 2: Pomůcky pro tvorbu bublin 
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Obr. 3: Velké oko 

Druhý typ oka je na výrobu jednoduší, tvoří jej dvě duté tyčky (brčka) a provázek.  

 
Obr. 4: Oko z brček 

Malá kuchařka bublin 

Tvorba roztoku bublin je malá alchymie, receptů na bublinové roztoky je mnoho, 
mně se osvědčily 3 níže uvedené. Každý se hodí na trošku jiné využití.  
První roztok se hodí na extra velké bubliny, jak je vidět na obrázku 5, kde je použito 

očko vyrobené z br-
ček. Dále můžeme 
pomocí tohoto bub-
linového roztoku, 
dětského bazénku a 
hula–hop obruče za-
vírat různé předmě-
ty, ale nejen ty do 
vnitřku bubliny jak 
je vidět na obrázku 
6.  

pohyblivý jezdec

prstenec

provázek
tyčka

nepohyblivý jezdec

nádoba s roztokem

pohyblivý jezdec

prstenec

provázek

tyčka nepohyblivý jezdec

brčko 

provázek 

Obr. 5: Dlouhá bublina 
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Recept 1: 

  1 šálek = 250 ml 
12 šálků vody 
  1 šálek mycí prostředek 
  1 šálek směsi kukuřičného a bramborového  
 škrobu 
  2 lžíce kypřicího prášku 
 

Recept číslo dvě se hodí pro tvorbu velkých uzavřených bublin, které můžeme vyfu-
kovat pomocí brček, ustřižených PET–lahví, nálevek či průmyslově vyrobených 
oček. 

Poslední recept je na bublinový roztok, díky kterému můžeme vyfukovat velmi trvan-
livé bubliny.  

Pár rad na závěr 

Nejlepší voda pro přípravu roztoků je dešťová, pokud není dešťová voda, dobře po-
slouží destilovaná voda, jestliže nemáte ani tu, pak použijte vodu z kohoutku, ale pře-

Obr. 6: Kluk v bublině Obr. 7: Bublina z ramínka 

Recept 2:  

3 šálky vody 
1 šálek mycího prostředku
2 šálky glycerinu 

Recept 3: 

2 šálky mycího prostředek
4 šálky glycerin 
1 šálek ovocného sirupu 

Obr. 8: Bublina z PET–lahve 
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vařte ji. Jako nejlepší mycí prostředek se osvědčil Jar, levné mycí prostředky, které 
prodávají velké hypermarkety, nejsou vhodné. Pokud se rozhodnete dělat velké bub-
liny, tak se jako důležitý faktor ukazuje počasí. Bubliny se vám nebudou dařit za 
slunného počasí, naopak opravdu velké bubliny se vám budou dařit, jakmile bude pod 
mrakem. 

Literatura 

[1] http://www.bubbles.org/ 
[2] http://web.mac.com/davidstein6314/bubblething1/home.html  
[3] http://fyzweb.cz/materialy/bizarni_kramy/bubble.php 
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Lifter (asymetrický kondenzátor) 

PAVEL MASOPUST 
Katedra obecné fyziky, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni 

Příspěvek se zabývá popisem elektrokinetického jevu (Biefeldova–Brownova jevu) 
a konstrukcí lifteru, který tento jev využívá. 

Úvod 

Jev byl poprvé pozorován ve dvacátých letech dvacátého století Thomasem Town-
sendem Brownem při pokusech s Coolidgeovou trubicí. Pozoroval, že při zapnutí tru-
bice se tato snaží pohybovat směrem zpět, proti směru emitovaného záření. 
Věřil, že našel souvislost mezi gravitací a elektromagnetismem. Na jeho počest, a na 
počest jeho spolupracovníka dr. Biefelda, je tento jev nazýván Biefeldovým–
Brownovým. 
Podle zdrojů na internetu není fyzikální podstata jevu dokonale objasněna. Podrobně 
se popisem jevu zabývala armádní výzkumná laboratoř v roce 2003. Zprávu o jejích 
závěrech s teorií jevu lze nalézt v [1].  
Jev lze v laboratorních podmínkách demonstrovat konstrukcí tzv. lifteru.  
Lifter je asymetrický kondenzátor, tedy takový kondenzátor, u nějž je velká geomet-
rická odlišnost kladné a záporné elektrody. Jedna z možných konstrukcí je na obrázku 
1. Právě pro tuto odlišnost nazýváme lifter asymetrickým kondenzátorem. 

 
Obr. 1: Princip lifteru 

Samotnou konstrukci pak ukazuje obrázek 1. Funkci malé kladné elektrody plní tenký 
měděný drátek, funkci záporné elektrody alobalový obal lifteru.  
Pokud na tenký drátek přiložíme kladný a na alobal záporný pól vysokého napětí, 
vznikne silný proud vzduchu směrem dolů od lifteru, a s trochou štěstí se lifter vzne-
se. Napoprvé se to povede málokomu, a proto chci v tomto článku shrnout kon-



Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 

314 

strukční zásady a poznatky které jsem při tvorbě lifterů získal (letuschopný se mi po-
vedl sestrojit až pátý lifter v pořadí, všechny další pokusy však už byly úspěšné). 
Popisem vlastní teorie se zde nebudeme zaobírat, na internetu lze nalézt možných 
teorií hned několik. 

Konstrukce 

1. Je třeba použít co nejlehčí materiál. Nejlépe se osvědčilo balzové dřevo. 
V modelářských prodejnách lze koupit lišty cca 1 cm x 1 mm. Ostrým nožem 
nařežeme tyto lišty na tři 20 cm dlouhé hranolky tlusté přibližně jako špejle 
(přímo špejlové dřevo se jevilo jako příliš těžké). 

2. Z těchto balzových dřívek slepíme sekundovým lepidlem trojúhelníkové tělo 
lifteru. 

3. Podobným způsobem získáme tři hranolky dlouhé 8 cm, jež budou sloužit jako 
nožky a zároveň držet horní tenkou elektrodu. Tyto nožky přilepíme do rohů 
v předchozím kroku vytvořeného trojúhelníku tak, aby na jednu stranu lifteru 
přesahovala o 3,5 cm (horní část) a zbytek přesahoval dolů (nožky). 

4. Z alobalu ustřihneme pruh cca 4 cm široký a 65 cm dlouhý. Ten je třeba opět 
sekundovým lepidlem přilepit k tělu lifteru. Nejlépe se mi osvědčil tento po-
stup: Pruh alobalu položíme na stůl, uhladíme, lepidlo nanášíme na tělo lifteru 
a ten postupně přilepujeme k alobalu tak, aby směrem ke kratší části svislých 
hranolků přesahoval alobal o cca 1 cm. 

5. V dalším kroku ohýbáme a přilepujeme alobal k vodorovné části konstrukce 
tak, aby alobal nikde nevytvářel nerovnosti a „varhánky“ a zcela obalil vodo-
rovnou část kostry lifteru. 

6. Cca 3 cm nad alobalovou elektrodu omotáním připojíme tenký drátek na tři 
svislé balzové hranolky, ten dále vedeme ke kladné svorce zdroje vysokého 
napětí.  

7. Zápornou svorku (zem) zdroje připojíme k alobalové elektrodě např. tak, že 
alobal na dvou místech proděravíme a drátek alobalem „prošijeme“. 

8. Je potřeba použít zdroj s napětím alespoň 20 000 V. S úspěchem byl jako zdroj 
VN použit starý počítačový monitor. Po odkrytování je třeba hledat vodič ve-
doucí do obrazovky; většinou v podobě jakési gumou izolované elektrody; to 
je kladný pól zdroje. Jako zem (záporný pól zdroje) lze použít přímo plochu 
obrazovky. Před jakoukoli manipulací s monitorem VŽDY vybijte možný 
zbytkový náboj z obrazovky monitoru spojením kladné svorky se zápor-
nou (s tělem obrazovky)! Pokud si nejste jisti tím, co děláte, radši se do po-
kusů s monitorem vůbec nepouštějte, neodborná manipulace může být 
smrtelně nebezpečná! 

9. Pokud jste dodrželi všechny konstrukční kroky, po zapnutí monitoru by se měl 
lifter vznést. Je obtížné vyrobit lifter zvedající se rovnoměrně na všech stra-
nách, bude jej zřejmě třeba připojit k podložce třemi kousky nitě např. 20 cm 
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dlouhými. Ty lifteru jednak neumožní ulétnout a navíc budou jeho let stabili-
zovat. 

Hotový lifter ukazuje obrázek 2. 

 
Obr. 2: Hotový lifter 

Konstrukční „fígle“ 

Zde bych rád shrnul poznatky, které jsem při tvorbě získal a které na stránkách zabý-
vajících se liftery nebyly popsány: 

• Alobalová elektroda nesmí mít nikde ostré hrany. Pozor je třeba dát hlavně 
v místě, kde alobal obepíná balzové nožky. Je lepší přebytečný alobal odstřih-
nout a neobalené části přelepit novým kouskem alobalu bez přehybů a hrotů. 

• Pokud je na horní elektrodu použit drátek normálně používaný k vinutí cívek, 
je z něj potřeba odstranit smaltovou izolaci. Zcela postačí, drátek už napjatý na 
konstrukci opatrně oškrábnout na spodní straně nůžkami.  

• Tenký drátek by měl od konstrukce vést co nejpřímější drahou ke kladné svor-
ce zdroje. Je šikovné umístit kladný pól někam do výšky nad podložku, např. 
připevnit k plastové lahvi naplněné pískem. 

• Drátek je potřeba umístit co nejblíže k alobalu, ale nesmí docházek k přeskoku 
jisker. 
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[1] The lifter Experiment [online] Dostupný z <http://jnaudin.free.fr/lifters/main.htm> 
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