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Experimenty téme: Povrchové jevy 

Expel"iments to the topic: Surface Phenomena 

'"'"'"'""" = 

Banfk1, Rastislav Bam'ť 

Abstrad 

ln the present article various nontraditional physical sUťface phenomena doma in are 
described, which may be performed scholars and students in house conditionso They are completed by 
a series of convenient measurement methods. 

Lesklá z zázrakov prírodyo 
Poznáme všetcL nás Kde sa vzala jej svojrázna dokona-
losE Je prejavom skrytej síL priam ""'1',01."'""-,, 

že sa dokáže udržať živote" čo len 
V ďalšom si opíšeme niekol'ko iJVoo..u..,vv 

láme) sily, ktoré sú 
čajnom geometrickom talente 
a ktorá tak rešpektuje aj tie najnárornejšie 

Obro 1 

ako si možno v domácich !-'V'-AH.ULH.'U .... 

behom sekund 

chvíIke začne jej najvyššia 
časť však temnieť a sčemávať. To už 

blížiaci sa koniee. 

Na obr. 1 je znázornená zostava, z dvoch kúskov limo-
leh vnútrom niť po zviazaní uzavretý 

útvaro Druhá niť - slúžiaca za držiak je tiež uzavretá. Tá prechádza 
však len homou trubičkou o Tá bude slúžiť na držarue Ak dolnú. 
časť do sa na blana, ktorá 

ieh do tvaru oblúkov, 

1 Doc. RNDr. Ivan Baník, PhD., Slovenská technická univerzita, Stavebná Katedra fyziky, Radlinské-
ho 11, 813 68 SR, E-mail: ivan.banik@stuba.sk 

2 Doc. RNDr. Rastislav Baník, PhD., Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky, 975 49 
Banská Bystrica, Tajovského 40, E-mail: banik@fpv.umb.sk 
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Pokus s kriedou 

Kapiláme sily majú za následok aj postupné navÍhame pórovitých materiálov v prípade, ak sú tieto 
v styku s vodou. Demonštrujeme si to na prípade kriedy. Tú postavíme va zvislej polohe do ná
dobky s trochou vody. Voda začne vystupovať pórmi nahor. Rozhranie medzi jej suchou a vlhkou 
časťou kriedy je dobre viditelné. h, ktorú voda v kriede dosiahne v čase narastá, při
čom obrazom tejto závislosti - ako mažeme zistiť meraním - je parabola (Obr. 2). 

KAPILARITA - nl:lvÍiullnie 

krieda 

Krieda má štruktúru. 
a vďaka zmáčavostL Rýchlosť pohybu 

to uU',",'C::UU'.I'o 

odpor vďaka viskozite. 
sp6sobená n'·'.ur.rn,m"<Trn 

vody tiež spomaIoval 
stfpca v kriede. 

Obr. 3 

je 
sa na otvoroch sítka. Do 

h 

Obr. 2 

nahor vdaka napatiu 
sponlÍn.an.éh.o rozhrania) sa postupne s narastajúcou 

má postupne vačší 
hod aktívna sila 

konštantná. další faktor, by 
súvisel s narastamm hydrostatického tlaku vodného 

~~ChM"~" k stene vačšieho vakového 
ktorú sme do vačšieho naliali, vy-

hla-

POKUS SO SITKOlVl 

! dole 

voda v kapilárach voda zmáča) 
ako sú priemery otvorov sitka. 

Tento pokus názorne ukazuje, že 
látok sa mažu 

javujú. Stav vody so sitkom nie je 
určený polohou sitka, ale závisí aj od toho, ako sa sitko do daného 
stavu dostalo. 
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Povrchové 80 zfkadlami 

Povrchové napatie vody možno zmeral' aj pomocou dvoch vreckových obdÍžnikových zrkadiel, 
alebo dvoch skiel z foto-stojanu. Tie postavíme vo zvislej polohe tesne vedra seba tak, že ieh spodná 
časl' bude vo vode. Medzi nimi vytvorúne úzku medzierku; čo dosiahneme to tak, že medzi zrkadlá 
vložíme tri rovnaké tuhy z penteliek (napr. s priemerom 0/6 mm). Sústavu stiahneme dohromady 
gumičkami do vlasov (Obr. 5). Voda vo zvislej štrbine šírky d vystúpi do určitej výšky h, ktorú 
zistíme meraním. Ustálený stav zodpovedá rovnováhe síL 

Smerom nadol p6sobí tiaž vody G= p.lhdg, kde I je šírka p 
hustota a g zrýchlenie varného pádu. Smerom nahor (za 
predpokladu, že povrch vody vytvára "polvalcovú" plochu) 
sobí sila F = 2.cd, kde G je povrchové napatie 
Porovnaním uvedených síl dostaneme vzťah 

pghd 
Ci = ---

2 
"u,.,nn., zrkadielka dokladne odmastil' pomocou 

čistiacich nr."I"trw·;4 

'1'-,., .... " ...... striekačku možeme aj meraní MERANIE 

POVRCHOVÉHO NAPATIA 

Na ústie striekačky nastokneme kúsok 

Obr. 5 

'-NAI'''''''UV polomeru r. Do natiahneme vodu s 
v mililitroch 2 

Obr. 6 

limo-trubičku va funkcii Trubičku oru1.eme do tvaru obráteného 
do vo fIaši, resp. 

voda. Ak koniec 
bude voda len kvapkať. Ak zmeriame r limo-tru-

a ústíme hmotnosť m zistH na základe 
uvedeného vzťahu pre 

v 

pomocou 
pomocou sú a sústava viac 
do taniera trochu vhodného roztoku a stlačením limotrubičiek nadol vtlačíme pracovný 
ček do roztoku. Tak sa blana geometrie, s ktorou móžeme robií r6zne 
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so zrkadlami 

Povrchové napi:itie vody možno zmerať aj pomocou dvoch vreckových obdÍžnikových zrkadiel, 
alebo dvoch skiel z foto-stojanu. Tie postavíme vo zvislej polohe tesne vedra seba tak, že ich spodná 
časť bude vo vode. Medzi nimi vytvorL."Tle úzku medzierku, čo dosiahneme to tak, že medzi zrkadlá 
vložíme tri rovnaké tuhy z penteliek (napr. s priemerom 0,6 mm). Sústavu stiahneme dohromady 
gumičkami do vlasov (Obr. 5). Voda vo zvislej štrbine šírky d vystúpi do určitej výšky h, ktorú 
ústíme meranÍm. Ustálený stav zodpovedá rovnováhe síl. 

Smerom nadol p6sobí tiaž vody G= p.lhdg, kde I je šírka p 
hustota vody a g zrýchlenie vorného pádu. Smerom nahor (za 
predpokladu, že vytvára "polvalcovú" plochu) pó
sobí sila F =: 2.(J.I, kde (J je povrchové vody. 
Porovnaním uvedených síl dostaneme vzťah 

pghd 
(J =: ---

2 
ntr,"'WIP zrkadielka dakladne odmastiť pomocou 

čistiacich nr,~"tr,,,,rl 

s 
MERANIE 
POVRCHOVÉHO NAPATIA 

striekačku mažeme využiť aj meraní 
Na ústie striekačky nastokneme kúsok 

Obr. 5 

U'UI"'''.UV polomeru r. Do natiahneme vodu s 
v mililitr och 2 

Obr. 6 

limo-trubičku va funkcii 
do 

Trubičku olu,eme do tvaru obráteného 
vo resp. 

voda. Ak vonkajší kaniec 
bude voda len Ak zmeriame 

zistif na základe 
uvedeného vzťahu pre 

tamer je znázornené na obr. 7. Při ňom IJUULLic;.'HC 

LC;CO>C;LUC pomocou Tie sú o 
na možno zaradiť aj tenké do vlasov, 

pomocou ktorých sú a sústava vykazuje viac pružnosti. Při experimentovaní nalejeme 
do taniera trochu vhodného roztoku a stlačením limotrubičiek nadol vtlačíme pracovný obdÍžni-
ček do roztoku. Tak sa blaml rovinnej geometrie, s ktorou móžeme robiť r6zne experimenty. 
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Obr. 7 

Ak na napnutú blanu položíme nejakú Iahkú tyčinku, blana sa o ňu prichytí. Po prepichnutí blany 
po jednej strane tyčinky sa táto začne pohybovať v dasledku povrchových síl. Při inom pokuse po
užijeme nitku a po prepichnutí vhodnej časti blany pozorujeme oblúkové, prípadne kruhové tvary 
nitky. Ak blana praskne, obnovíme ju velmi jednoducho vtlačením časti sústavy do roztoku a jej 
následným uvolnením. VeIkosť pracovného obdfžnika mažeme meniť posúvaním limotrubišiek. 
Pre lepšie zviditeInenie mažeme roztok prifarbiť potravinárskou farbou. 

Meranie S fIašou a lievikom 

Obr. 8 

Literatúra: 

Na obr. 8 vidíme experimentálnu zostavu vhodnú na meranie povrcho
vého napatia v domácich podmienkach kvapkovou metódou. Je tvorená 
priehladnou fIašou, do otvoru ktorej je zasunutý lievik. Do trubice lievi
ka je vložená plastová limotrubička, pričom príslušná medzera je v dolnej 
časti utesnená napr. kúskom žuvačky. Do homého otvoru limo-trubičky 
je vsunutá vatová tyčinka, ktorej úlohou je spomaliť vytekanie kvapaliny 
trubičkou. Ak do lievika nalejeme kvapalinu, bude táto vytekať trubičkou 
velmi pomaly a z dolného otvoru limotrubičky bude odkvapkávať. Hmot
nosť kvapky určíme z objemu vytečenej kvapaliny a z počtu kvapiek. 
Vonkajší priemer trubičky zmeriame. 

Keďže kvapky odkvapkávajú dosť pravidelne, mažeme ich počet určiť 
aj na základe zmerania dlhšieho časového intervalu (napr. 30 min), ak 
vieme, kolko kvapiek odpadne napr. za tri minúty a pod. Do lievika 
občas prilejeme vodu, aby sa úroveň hladiny menila len minimálne. Má 
to výhodu pokiar ide o meranie objemu. Vačší objem vytečenej kvapaliny 
sa určí pohodlnejšie. 

1. SVOBODA, E. a kol. Fyzika pre 2. roč. gymnázia. Bratislava: SPN, 1991. 

2. BANÍK, 1., BANÍK, R. Kaleidoskop učitel'a fyziky 4. Bratislava: Me, 1995. 
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koeficientu odporu vzduchu "Cu 
pomocí digitální fotografie 

using digital camera 

BartošI 

The resistance is a dimensionless constant, which the shape and the 
orientation oj the body to the direction oj motion. Here we use stroboscopic measurement oj this rroi"ffu'",,,, 

the 

Při řešení do úvah 
nezahrnovali vliv okolního r.r,,",,,fřDrH ve formulaci 
kální nebudeme uvažovat", Právě tako-

v každé předložené 
v níž odporové a třecí se i otázky "Co padá 

rychleji, kilo nebo kilo železa?". Přitom takto položená otázka nemá valného protože 
U"UUCUA,'- informaci o tom, má soustava složená z 1 kg resp, 1 

železa. Následující kvalitativně prokázat významný vliv od-
poru na tělesa v tíhovém tak kvantitativně určit charakteristiky příslušného si-
lového zákona - Newtonova vztahu pro sílu. 

c 

1 
2 

C, v Newtonově vztahu pro 
vliv tvar tělesa a jeho orientaci vzhledem 

(1) 

kde C - koeficient ke směru p '- hustota prostředí, 

m - hmotnost tělesa, g - tíhové 

1 Jiří univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, teoretické fyziky a astrofyziky, 
Kotlářská 2, 611 37 Brno, E-mail: bartos@physics.muni.cz 
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tabule se stupnicí 

Obr.l 

~trOlJó:lsj(:OO je záměrně umístěn mimo osu 
přeexponovalo snímek. 

padající koule 

stroboskop 

světlo odražené od tabule ne-

Po sestavení měřicí aparatury stačí stroboskop na vhodné frekvenci, zatemnit mÍst-
nost a zároveň s otevřením závěrky totoalpaI upustit kouli. Toto vše bez problému zvládne je-
den experimentátor tak, že na zapne samospoušť, přeběhne k tabuli a upustí kouli se 
začátkem expozice. snímek 2) vypadá takto: 

Obr. 2 

, , 
~ .... "- ~ .) 

J ... - \ 
• I 

"'--,<," , , 
• I . ' 

() 

Pod 

t· 
O 
Obr. 3 

1< 

Máme tedy sIÚmek zachycující polohy koule pádu v odporujícím prostředí v ekvidistantních 
časových okamžicích odpovídajících zvolené frekvenci záblesků stroboskopu (v případě obr, 2 je 
frekvence 25 Hz, viz pravý dolní roh obrázku). 
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Je vidět, že v horní části padá koule příliš pomalu na to, aby polohy byly dobře rozlišitelné. To 
však není na závadu, vybereme-li jako počáteční tu polohu koule, jejíž snímek již lze bezpečně 
odlišit (v našem případě tu, jejíž spodní okraj je vzdálen v xa = 0,15 m od výchozí polohy).Této 
poloze tedy budou odpovídat hodnoty t = O, x::: O, v:::: Va (viz obr. 3). V dalším budeme pracovat 
s soustavou souřadnic podle obr. 3 

Pohybová rovnice koule o hmotnosti m padající v orl,,,,,,'" 

mx =mg -Fod 

=0, (2) 

Obecné řešení této rovnice kromě konstant také je 
koeficient C. 

Stanovení Va: 

Pro získání rychlosti Va musíme řešit diferenciální rovnici (2) s 
označení ::: v; 

,10 mv - mg +- = 
2 

získanou ze =0 a ::: - Xo::: 5m. 

Získanou funkci 
CA'JH'_'U,e neuvádíme. 

Pro orientační měření stačí pouze však chceme získat dob-
ré je nutné 

V uvedeném 

ma teriál koule -
hmotnost koule - m ::: 6,87 g 

koule - r ::: 4 cm 
tíhové zrychlení - g ::: 9,81 m.s-2 

hustota vzduchu - p:::: 1.169 (t ::: 300 
ekvivalent citlivosti filmu - ISO 400 

- 20 až 30 Hz 

Hodnota C získaná na základě nejlepší teoretického modelu a experimentálních výsledku je: 

c= ± 

což velmi dobře odpovídá tabulkové hodnotě C ::: 

Na obr. 4 je zobrazen závislosti polohy koule na čase, čerchovaná čára 
čára křivku proloženou experimentálními body, tj. 

Výše popsaným zpusobem je možné měřit i koeficient odporu pro tělesa jiných tvaru, 
zde je však duležité dobře definovat prostorovou orientaci tělesa vůči směru jeho pohybu. 
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1.B 

1.6 

1.4 

1.2 

x[m] 

O.B 

0.6 

0.4 

0.2 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 

t r"l 

Obr. 4 

Pozn.: 
Na tabuli je zakreslena pouze orientační stupnice. Pro pfesné měfení poloh je výhodné zjistit, jaký je po
měr jednotky délky v metrech a pixelech na fotografii, proměfovat fotografii v pixelech a následně využít 
zjištěného poměru pixel/metr. 

Literatura: 
HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. Fyzika, část 1, Mechanika. Brno: VUTIUM 2000, ISBN 

80-214-1868-0. 
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Několik pokusů k pochopení pojmů 
tlak a tlaková 

Jan Dirlbeck1 

Pomocí několika pokusů se snažím žákům objasnit pojmy tlak a tlaková síla. velmi 
přijmou tvrzení že tlak se vypočítá vydělíme-li tlakovou sílu plochou. Zejména 

kalkulačky, naučí se velmi rychle a úspěšně se vzorcem: 

F 
p= S 

Problém nastane, vysvětlit rozdíl mezi Takovéto úlohy snadno 
tlak a tlaková síla. Velmi často oba pojmy splývajL Proto sestavil několik s násled-

na nichž se snažím oba pojmy nejen 
vším je přesněji 

První pokus "1",,,,,,,<1 gelem v sáčku a 7n,'>f"úrn 

Na sáček s je prosvícen, IJV.'VLHH Kvádr část 
a v daném místě je vidět zesvětlení gelu. Potom kvádr menší 

je kvádrem a intenzita světla je větší. Uděláme že 
stejné hmotnosti a tlakové se změnil tlak, působí kvádr na geL muzeme ve-

likost tlaku ovlivnit velikostí prokážeme položením kvádru na gel plochou. V tomto 
je vytlačen do stran a meotar prosvítí bílou po kvádru. Tak většina žáků 
rozdíl mezi tlakovou která je v tomto případě stále a závisí na 

Na z praxe formou otázek řešíme pojem tlak a tlaková síla. Proč nákladní 
automobily více a širší kola v zadní části? Proč mají zadní kola širší? Proč 
těsta používáme váleček? Proč se led na rybníku prolomí snadněji bruslařem? p,.r.tr";·a 

ale žáci dnes spíše umělá kluziště, další pokus. Použiji kulatý rámeček na vyšívání 
a komolý Do rámečku napnu fólii ze sáčku do odpadkových košů. 

1 Základní škola Lázně, Česká 1, ředitelka . Jiřina Fajfrová 
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Vložím-li jehlan větší podstavou na fólii, která představuje "ledový škraloup", fólie tlak jeh
lanu vydrží. Změním-li podmínky tak, že položím jehlan na fólii menší plochou, jehlan fólii 
protrhne. Opět uděláme závěr, že při stejné hmotnosti, ale jiné ploše se tlak zvětšil a to natolik, že 
došlo k destrukci podložky. Odtud odvodíme správné chování na ledové ploše, dojde-li k jejímu 
prolomení a pokusu o záchranu postiženého. Abychom ukázali, že tlak závisí také na tlakové síle, 
pokus pozměníme takto. Na silnější fólii položíme těleso. Protože tvrdíme, že velikost tlaku závisí 
také na tlakové síle, zvětšíme ji položením dalšího tělesa na prvé těleso. Zvětšila se hmotnost, tedy 
se zvětšila i tlaková síla a dojde k protržení fólie. 

A opět ze života uvedeme příklady, které s tímto pokusem souvisejí. Například přetěžování 
kamiónů na silnicích a následně vymačkávání kolejí do vozovky. Velká hmotnost lokomotivy umož
ňující pohyb po hladkých kolejích. V domácnosti použití lisu na česnek, otvíráků na konzervy. 
Dalším pokusem se můžeme zaměřit na zjevný rozdíl tlaku, který působí na podložku, nebo na 
závěs. Stejné těleso např. opět kvádr vložíme žákovi na nastavenou dlaň, a poté ho necháme stejné 
těleso držet na závěsu z provazu. Žák dojde k závěru, že těleso na závěsu je těžší. Při stejné síle 
(hmotnosti tělesa) tedy rozpozná různé účinky na ruku. Obměna tohoto pokusu spočívá ve dvou 
stejně hmotných tělesech, která vložíme na otevřené dlaně žáka. Působí stejná síla. Působí-li na 
stejnou plochu, žák prohlásí, že tělesa jsou stejná. Poku!f změníme velikost plochy u jednoho tělesa 
jeho překlopením, žák oznámí, že toto těleso je lehčí - působí menší silou. Tyto pokusy je vhodné 
provést s jedním žákem a to ještě s úpravou - žákovi zavážeme oči. Opět můžeme navázat na 
zkušenosti ze života a to ucha u nákupní tašky, popruhy u batohů apod. 

K poslednímu pokusu se dá využít auto ze stavebnice Merkur a modelína, nebo těsto na vi
zovické pečivo. Žákům připravíme plochu pokrytou modelínou nebo těstem a dáme jim autíčko 
s koly zbavenými pneumatik. Po přejetí takto upravené podložky se v podložce objeví rýhy po 
ráfcích. Obujeme-li pneumatiky a znovu autíčkem přejedeme po podložce stopy budou méně zře
telné nebo téměř nezřetelné. Opět zde tlak závisí na velikosti styčných ploch. Odvodíme, proč v dru
hém případě se auto do podložky tolik neboří? A zase navážeme na zkušenost se sněhem a botou 
bez lyže a opatřenou lyží. 

V poslední kroku vybíráme příklady z praxe kolem nás a snažíme se najít souvislost mezi 
tlakem, tlakovou sílou a plochou. Rozebíráme, jak případně ovlivnit výsledek, aby vyhovoval 
našim záměrům. 

Tedy: 

III" Auto se propadá v písku. Řešení: Podhustit pneumatiky - tedy zvětšit styčnou plochu. 

III" Ostrý nůž řeže lépe. Řešení: Malá styčná plocha - tedy možnost působení menší tlakové síly. 

III" Tenká injekční jehla způsobuje menší bolesti. Řešení: Malá plocha - působení menší síly. 

ll'" Terénní vozidla v měkkém terénu. Řešení: Zvětšit plochu pomocí pásů. 

III" Zapichování špendlíků, jehel. Řešení: Zvětšit plochu - větší hlavičky, použití náprstku. 

111* Přechod rohožky v lodičkách. Řešení: Přenesení síly na špičku boty - větší plocha. 
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Pokusy z fyziky na 

Physical Experiments on 

Stanislav Gottwald1 

The CD-ROM "Fhysical Experiments" was created within the semínar "The Selected Chapters 
by the group 2nd and 3rd-year students Špitálská school 

9). Not does the CD-ROM of the semínar, but it al50 
stimulates on the part of students. Certain sections may serve as a suggestion for 
students' self-study. 

z na 
na Gymnáziu v Praze 9 ve 

a třetího ročníku. 

Součástí semináře 

- speciální a 
také 

černé hmoty ve U""01Y\írl1 

tzv. bosonu 
Vzhledem k tomu, že 

Studenti se zaznamenat 

v rámci semináře 

J'-""'>:',,"C ulici navštěvovali ve šk. roce 

i teoretické partie 
elementárních částic 

PVlnpl',IT,prlt a 

studenti samo
a dále řešit. Některé 

vzhledem k jejich r(Y7YYlpnHYI 

měrně dobře 

na 

Cílem prezentace není pouze zaznamenat a ale být (pokud 
a samostatnému hledáni. Domnívám se, že některé části mohou 

nebo k samostatnému studiu a . Proto je mnohé z po-
kusů a s nimi teorie stručně některých měření jsou však záměrně 

pouze popisem doprovázeným videozáznamem a čtenář je do "děje vtažen" tak, že 
si musí část měření ze záznamu sám zrekonstruovat a měření rychlosti střely 
balistickou Některé části lze námětů pro samostatná měření 
(např. část o tření a valivém měření prováděná na z ví-
kendových seminářů heuréky). Prostřednictvím jsou zobrazeny a zvýrazněny 
i některé části které i oko neodborníka. krása kapek a chování 
povrchové kapaliny). 

1 RNDr. Stanislav Gymnázium, Špitálská 2, 190 00 Praha 9, E-mail: stanislav.gottwald@gymspit.cz 
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Struktura CD 

Na titulní stránce CD je výchozí ikonka spouštějící samotnou presentaci. Je zde také umístěna 
fotogalerie se spoustou zajímavých fotografií, které ilustrují práci na semináři a v prezentaci zmi
ňované a pozorované jevy. Pro možnost další práce s textovou částí CD, jsou popisy některých ex
perimentů včetně úvodního komentáře převedeny do formátu PDF, potřebné soubory je pak možno 
spustit z titulního formuláře. Zde lze také zhlédnou část z dokumentu, který o našem semináři to
čila a odvysílala ČT v rámci programu "Rodina a škola". 

Vlastní prezentace je rozdělena do šesti sekcí: Atmosférický tlak (T. Kořínek), Měření rych
losti střely (F. Doškář, M. Host), Valivý odpor (J. Pašák), Molekulová fyzika - molekulová stavba 
kapalin (L. Divišová), Skupenské přechody (J. Havlíček) a Leidenfrostův jev (V. Kobetič). Každá 
sekce je členěna do několika kapitol. Ty je možno spouštět bud ze základní obrazovky po vybrání 
požadovaného názvu, nebo prostřednictvím hypertextových odkazů, jimiž jsou jednotlivé části 
mezi sebou provázány. Popisované pokusy a jejich části jsou ilustrovány přiloženými fotografiemi 
a krátkými videosekvencemi. CD je kolektivní prací převážně sedmi studentů (i když na semináři 
participovali i někteří další, ale při tvorbě CD se podíleli okrajově), hlavní "garanty" jednotlivých 
částí uvádím v závorkách za názvy sekcí. Největší břímě softwarového zpracování včetně designu 
spočívalo na bedrech posluchače 3. B Vladimíra Kobetiče. 

Závěr 

Doufám, že výše popsané CD nebude jen prezentací práce na semináři, ale (při troše ne
skromnosti) přispěje i k dalšímu rozvoji fyzikálmno vzdělávání. Možná bude studentské zpraco
vání pokusů zdrojem dalších námětů a otázek pro samostatné zkoumání, hledání a zpracování. 
A to by bylo jen dobře ... 
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· Sl vymyslí ASTRO]AX 

Renata Holubová1 

A new toy that allows to learn a lot of science. Simple experiments in physics can be done with astrojax. 
The toy is very simple - three balls on a spring. The fast motion of the bal/s is based on the 

princip/es of rotational dynamics. 

1 

slední vánoce 
rok kolem Vánoc zachvátí naše děti šílenství honby za uU.".u'u, které jsou . Po-

kterou znali už naše 
obrázky i popis starších 

jak už viděli 

tvaru s kovovou osou rotace. Je 
obručemi a kruhového tvaru, takže součásti mohou rotovat uvnitř 

Pro uvedení vnitřních částí do rotačního vkládáme do 
lanko a prudce za ně zatáhneme.Tím uvedeme do ve 
rozmístění přídavných 

2 

po celém světě. soutě-

žích hraček v USA a má tři v Guinnesově knize rekordů. 

3 

vat 
plastu. 
Vlastnosti 
NASAs' TOYS IN SPACE. 

mentální 

míček je 
míčku je založen na rotační d"TI"""" 

na orbitální stanici NASA-mission STS-l11'v rámci programu 

Univerzita Palackého v 'VHJHlU"".i. 

50,77146 
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4 "'"''"u. ....... ''''u .... demonstrace 

4.1 - orbity 

Vertikální Tvoříme-li vertikální že se přes 

střední míček. To proto, že vnější míček putuje na jeden konec prostřední míček rotuje 
v tomto směru velmi rychle. Ve skutečnosti prostřední míček něž dokážeme pozo-
rovat. Tak rychlá rotace je umožněna tím, že uprostřed míčku je které soustředí hmotnost 
míčku do blízkosti jeho středu. principu krasobruslař míč obíhá 
kolem vnitřního. jako v případě Země - Měsíc v po-

Prostřední míček klouče po a dochází ke ztrátě energie. 
Horizontální orbit: Oba míčky obíhají po kružnici. Naše dráhy kolem Slunce a Měsíce ko-

lem Země nejsou sice ideálně ale se neliší mnoho od kružnic 
U horizontálního orbitu míček neklouže po 

Během horizontálních orbitů míček neklouže po 
vlivem tření. Proto horizontální velmi dlouho bez 

vertikálních orbitech míček klouže nahoru a dolů po 
šustění). Energie se ztrácí vlivem tření - udrženi vertikálních orbitů po-

- dodání energie. 
Odstředivá sila: Když se rychlost horizontálních orbitů. 

nímu míčku leží stále více horizontálně. Protože je stále více 
vat větší sílu směrem dovnitř na núč. To ZnilZC)m1 
kruhové se zvětšuje se zvyšující se obvodovou 

4.2 

obou míčků během horizontálního orbitu. 

Celková délka lanka je l, ml :::: m2 :::: m. 
že obě hmotnosti se 

v horizontálních orbitech o poloměrech rl, r2-
Kruhová rychlost je obou rovna 00. 
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Aplikujeme Newtonovskou mechaniku, analyzujeme síly působící na každý míček o hmotnosti m. 
Každá síla má složku radiální a vertikální. Tím získáme rovnice pro neznámé m, p, rl/ r2 (Tenze 
= napětí provázku). Rovnice jsou jen 4. Je třeba nalézt další rovnici pro uvedené neznámé - lze 
využít vztahů pro výpočet délky provázku 

I=:: _r_l _+_r_l _+ 
cosfJ cosa cosa 

Pro hmotnost mj: 

Radiální složka síly = T cos fJ + T cos a 
Vertikální složka síly T sin 13 = T a + 
Pro hmotnost m2: 

Radiální složka síly 

Vertikální složka 

= Tcosa 

=T a 

+ cos 13) rovnic dostaneme rl = r2 
cosa 

sin 13 = 2sina 

cos 13 = -Jl- 4sin 2 a 

lcosa 
r2 = -;(----------:

~os fJ + cos a + 3J 
cosa cosfJ 

dosadíme do rov. mohli 
lze snadno z rovnice takže dostaneme 

= _g_[ cosa + -J1-4sin 2 a + 
a -Jl - 4 sin 2 a cos a 

Pro malé 

Z rovnice 

Z rovnice 

43 

dalších 

Literatura: 

I 
dostaneme r2 ~-

5 

dostaneme rl 

vám 

.-)-

5 

vaši žáci. 

(2) 

(3) 

(4) 

(6) 

f stále ale neznáme sílu T. Sílu T 

dvojitého 
vede ke zcela novému 

rovnic dvojitého kyvadla 
umožňuje sledovat na apple

chaotickou křivku. 
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Několik nápadů nejen z kroužků fyziky 

Some Ideas not only from practical Physics Seminars 

Miroslav Jileť 

Abstract 

This paper describes several ideas from a program of practical semínar for high school students interested 
in Physics, which is organized at MFF UK in Prague. The ideas and experiments described here can be 
used in Physics lessons and seminars or for experimenting by anyonewho is motivated. 

Úvod 

V příspěvku popisuji stručně několik námětů na experimentáhú práci se studenty v hodinách 
fyziky a různých fyzikálních seminářích. Většina uváděných námětů vychází z činnosti kroužků 
fyziky, které byly letos třetím rokem pořádány pro středoškolské studenty na KDF MFF UK v Praze. 
Program kroužků s fotodokumentaá a podrobnějším popisem většího množství experimentů, které 
si studenti měli možnost vyzkoušet a blíže prozkoumat, se připravuje v elektronické formě pro pre
zentaci na internetu. Na web-stránkách [1] je zatím možné shlédnout studijní materiál týkajíá se 
srážek a rotaá těles, který byl zpracován na základě části programu starších ročníků kroužků fyziky. 

Fyzika s digitálním fotoaparátem 

Digitální fotoaparát se stává stále více rozšířeným a dostupným zařízením, které může pře
devším ve spojení s počítačem, eventuelně s datovým projektorem, účinně sloužit jako pomůcka 
ve výuce fyziky i k vlastnímu zkoumání okolního světa. Způsobů využití digitálního fotoaparátu 
je jistě celá řada a na tomto místě uvádím pouze několik vyzkoušených možností vhodných pro 
další rozvíjení a zdokonalování. 

Makrofotografie 

Jedním z nejjednodušších způsobů využití digitálnibo fotoapa
rátu je pořizování detailních záběrů malých objektů. Toho lze 
využít například pro měření povrchového napětí vody. Injekční 
stříkačkou se silnější jehlou nebo tenkou kapilárou odkapáváme 
pomalu kapičky vody v těsné blízkosti pravítka s milimetrovou 
stupniá. Těsně před odkápnutím se snažíme kapičky vyfotit proti 
pravítku z nejbližší možné vzdálenosti. Zvětšenou fotografii si 
prohlédneme na obrazovce fotoaparátu nebo lépe na počítači 
a můžeme tak poměrně přesně odhadnout velikost kapky i prů
měr protaženého "krčku" kapky před odkápnutím. Z velikosti 
kapky a obvodu "krčku" určíme známou metodou, viz napří7 
klad Určení povrchového napětí kapaliny kapkovou metodou v [2], 
povrchové napětí vody. Výhoda této metody spočívá přede-
vším v možnosti pozorování reálného tvaru kapky během od
kapávání. 

1 Mgr. Miroslav Jílek, UK v Praze, Fakulta matematicko-fyzikální, Katedra didaktiky fyziky, Ke Karlovu 3, 121 
16 Praha 2, E-mail: miroslav.jilek@matfyz.cz 
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Prohlížení makrofotografie zvětšené na počítači můžeme použít také pro zkoumání zdánlivě 
hladkých povrchů například papíru, kancelářské sponky, zápalky ... a diskutovat například vznik 
třecí síly na těchto površích. Drobné předměty a povrchy můžeme samozřejmě dále fotografovat 
i pomocí lupy nebo mikroskopu, přičemž výsledek vidíme a můžeme upravovat mnohem rychleji 
než v případě klasické fotografie. 

těles 

Většina digitálních fotoaparátů umožňuje nahrávání krátkých videoklipů s rychlostí snímková
ní například 15 snÍmkú za sekundu. Pomocí této funkce lze snadno zkoumat nejrúznější dynamické 
procesy. Výhodou oproti klasickému videu je jednodušší manipulace s nahraným videoklipem, který 
není a je možné ho okamžitě snímek po snímku na počítači nebo v samotném 
fotoaparátu. 

může sloužit zkoumání vrhů těles. Libovolný míček nebo jiný 
hodíme nebo před větší popsanou tabulí 

tento vrh zaznamenáme jako video pomocí fotoaparátu. Následným přehráváním video-
snímek po snímku míčku v jed-

úsecích patnáctinách sekundy) 
a tyto polohy zaznamenáváme na 
kreslit reálnou trajektorii vrhu 
určování poloh, na čistou tabuli lze 
jednoduchou souřadnicovou sít). Ze vzdáleností uražených 
míčkem za příslušné časové okamžiky můžeme určovat 

rychlost míčku v jednotlivých úsecích nebo mú-
žeme z naměřenou libovolně dále pracovat. 

lze zkoumat také pád, většího lehkého předmětu 
polystyrenu ... ) v odporovém prostředí a jiné 

1:'rolstoll'O\Té Í()tOgraltie a 

k vidění ve 
tvořené dvěma každé oko 

Takové brýle 
libovolnými pro demonstraci :;'.~l,tl.lCIl 

pro osvětlovací reflektory, 
""·h"',"'Alrn,, dostatečně "prostorový" členitou místnost s ruz-

vyfotíme ze stativu, posuneme rovnoběžně asi deset 
stejný objekt ještě jednou (focené osoby se mezi pořízením obou 

Získáme tak dva mírně které je nutné zpraco-
(levý a pravý) převedeme v pro zpracování fotografií do 

si ještě jeden prázdný (černý) velikosti jako fotografie. 
všechny tři obrázky sloučíme, přičemž jeden (levý) snímek označíme 

snímek označíme zelený kanál - G a prázdný 
- B. Získáme tak červenozelenou která ~~~~."~"" 

Snímek po 
snímkú složit celou animaci. Počet sklá-

snímkú závisí na délce pořizovaného videa. Pro tento proces si 
zdatní" zájemci mohou samozřejmě také program, 
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Prostorové fotografie i videa si lze prohlížet bud přímo na monitoru počítače nebo, což je 
efektnější, promítaná (v setmělé místnosti) pomocí projektoru. Podobného principu využívají také 
prostorová kina typu IMAX, kde jsou ale místo dvou barevných obrazů současně promítány dva 
(posunuté) příčně polarizované obrazy, které se prohlížejí pomocí brýlí s příčně polarizovanými 
skly. 

Zrcátkový dálkoměr 

Jednoduché zařízení pro měření vzdáleností lze vyrobit ze dvou 
latí - například 1 m dlouhých, zrcátka a sklíčka (například pod
ložního sklíčka k mikroskopu). Latě spojíme na jednom konci 
hřebíkem nebo šroubem, který slouží jako čep, kolem kterého se 
mohou latě otáčet. Ke spodní lati připevníme těsně za čep po
mocí dřevěného hranolku zrcátko tak, aby svíralo s latí úhel 45 o. 

Sklíčko z začadíme v plameni (některá místa 
mohou začazena více ,některá méně) a vytvoříme tak polo-
propustné zrcátko, které odráží nezačazenou plochou. Sklíčko 

umístíme opět pomocí malého dřevěného hranolku na 
konec horní latě, než je čep, okolo kterého se otáčí. 

roveň vidíme obraz 

koměr je tedy tvořen dvěma rovnoběžnými zrcátky (jedním po-
umístěnými (šikmo k na vzdálenost latě od 

sebe. Při mírném pootáčení latí vůči sobě se mírně mění úhel 
mezi 

Měření dálkoměru provádíme tak, že držíme spojené latě 
vodorovně před sebou Gako příčnou flétnu) a díváme se na vzdá
lený objekt skrz polopropustné sklíčko. Odrazem od sklíčka zá-

z druhého zrcátka. konců latě 

vůči sobě se nám oba obrazy posouvají vůči sobě a zaznamenáme 
si předem na konec latě a i zrcátka. úhel je velmi 

nakreslíme část se středem vose otáčení latí. Tuto můžeme pro 
rmp<:"p1.<:' odčítání 

Před měřením vzdáleností je třeba srovnat 
vém úhlu mezi latěmi. To uděláme tak, že pozorujeme hodně 

nebo a při překrytí obrazů si označíme nulový úhel. 
Vzdálenost pozorovaného objektu určíme z pravoúhlého 

odvěsnu tvoří druhou odvěsnu 
do oka skrz 

zákonu odrazu 
vzdálenost mezi 
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na 

velká 
námětu v to 

Přesnost měření vzdáleností záleží především na přesnosti ur
čení úhlu meZi zrcátky. Při vzdálenostech kolem 100 m lze do
sáhnout odchylky menší než 0,5 m. 

Obdobný princip měření vzdáleností se kromě astronomických 
měření vzdáleností využívá například u dálkoměrů v některých 
starších typech fotoaparátů nebo u velkých dálkoměrů umístě
ných na námořních bitevních lodích. 

Ještě jednodušší podobný model přibližující funkci dálkoměru 
tvořený dvěma obyčejnými zrcátky demonstroval doc. L Dvořák 

ze starších ročníků seminářů pro budoucí učitele 
na Malé viz 

k rozlousknutí vlašského ořechu'? Louskáček sestrojený podle 

hranolku a je ukončeno uzlem za kovovou iJV'''-WJL''MJ'U.. 

klínkem s se vkládá mezi 

Po vložení ořechu do louskáčku a 
rukou 

neme za lanko v středu směrem nahoru. 
k sobě svírá rám s hranolkem a 

rozlousknutí ořechu je mnohem větší než 
sobíme na lanko, 

Velikost kterou na lanko můžeme měřit 
pomocí siloměru nebo mincíře. Pokud zároveň změříme pra
vítkem d do které natáhneme lanko nad rám a délku 

mem 
určit 
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Závěr 

Je zajímavé, že pevnost vlašského ořechu velmi závisí na 
směru, kterým se ho snažíme rozlousknout. Nejpevnější 
je, působíme-li silami kolmo na rovinu danou spojením 
obou polovin skořápky. Síla napínající lanko může být 
v takovém případě tak velká, že dojde k jeho přetržení. 

Velikost síly potřebné k rozlousknutí ořechu lze také ověřit 
pomocí osobní váhy, na kterou položíme dřevěné prkénko 
s ořechem a přikryjeme druhým prkénkem. Horní prkénko 
potom postupně zatěžujeme nohou, dokud ořech neprask
ne. Hmotnost, kterou ukazuje váha těsně před prasknutím 
ořechu určuje tíhu způsobující rozlousknutí ořechu. 

Některé další nápady realizované na kroužcích fyziky pro středoškolské studenty jsou po
psány a v elektronické podobě přístupné na internetu, například co vše se dá zjistit z ohýbání oby
čejných špejlí, viz [5]. 

Jiné realizované náměty jako pokusy s mikrovlnkou, lupy a mikroskopy z kapky vody, dír
kové a štěrbinové (zkreslující) komory, zkoumání tepelné vodivosti a vyzařování látek a další jsou 
spolu s podrobnějším popisem námětů uváděných v tomto příspěvku připravovány pro umístění 
na webu. 

Literatura 

1. JÍLEK, M. Srážky a rotace. http://fyzweb.cuni.cz/dilna/krouzek/uvod.htm 
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5. JÍLEK, M. Ohýbáni špejlí. http://fyzweb.cuni.cz/dilna/spejle/spejle.htm 
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experiment v elementárnom vzdelávaní 

Physical experiment 
, 

prlmary 

Jana Kopáčová1 

The pupils encounter elementary physics knowledge in ,"v,,,,,.,,," science classes. What are 
is Jrom their own ideas and "Y1>1PY1PYJ'rp< is a way oj 

žt, ft is a very activity young but is In this article we 
will show some oj the ways in which a textbook can assist the teacher, 

Od malička 
a si 

Tento obraz možno prirovnať k 11HY.6<1li"-'O, 

losU od a podnetov, Nie je 
s sa dieťa stretáva. 

""'.0.."''<''"'', že tieto intuiHvne alebo naivné teórie 
sú silne a ak leh škola ignoruje, dieťa si nové vedomosti len 

ich a po čase sa vracia k aj ked sú 

1 

umožníme, 

2 

ale je nutné dodržať: 

1, Zadanle ktorá súvisí s témou 
a vieme na ňu 
vzdilllenosti posobí mój 

1 RNDr, CSc" Univerzita Komenského v UldU~I,cJV 
E-mail: kopacova@fedu.uniba.sk 

Dá sa vzduch stlačd? Do 

Katedra 
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Problém obyčajne stanoví učitel, velmi často s pomocou učebnice, ale mažu ho navrhnúť aj 
zlaci. Mladší žiaci majú mnoho nezodpovedaných otázok, aj kecl nie všetky sú vhodné na 
experimentovaníe. Je úlohou učitela zistiť, či žiaci majú záujem o riešenie navrhnutého problému, 
či sa v trie de nachádza žiak, ktorý má vlastnú teóriu, prípadne už niekedy taký experiment robil. 

2. Návrh postupu. Je to odpoved na otázku Ako to urobímejukážemejzistíme? Ak chceme žiakov 
naučit rozmýšIať, mali by najsk6r sami porozmýšlať a navrhnúť postup. Učitel im otázkami po
má ha a na záver postup zhrnie do bodov. Je to aj dobrá kontrola pre učitela ako žiaci problém 
chápu, ktoré vlastnosti alebo javy dávajú do súvislostí. Nie vždy bude tento proces rýchly 
a jednoznačný, ale má velký význam pre rozvoj myslenia a tvorivosti. Práve v tejto fáze mMe 
kvalitná učebnica podporiť bádavého ducha, alebo naopak ubiť radosť z experimentu. (Podrob
nejšie, aj s ukážkami, sa tomu budeme venovať vo svojom vystúpení.) 

Pomocky - z návrhu postupu nám vyplynú Pripraviť pom6cky mMeme aj vo-
a použiť ieh ako nápovedu pri hladaIÚ postupu. Aké pom6cky máme požívať na 1. stupni ZŠ? 

používat predmety, s dieťa prichádza denne do ako špeciálne pom6cky, 
aj keď to čiastočne závisí od fyzikálneho Bežné predmety sú žiakom bližšie 
a rahšie začleňujú získané poznatky do života, ale plnía aj druhú funkciu. Mladší žiaci majú ten-
denciu viackrát opakovať najma ak je výsledok v rozpore s ich na čo 

na vyučovaní nie je čas. Použitie bežne pom6cok im umožní expe-
riment aj doma, pričom často nové alebo nové problémy. Vydarený experiment 
žíaka hrdosťou, zvyšuje jeho sebavedomie a ho do ďalšieho 

Na druhej strane, ak chceme napr. objaviť zákonitosti sériového a paralelného je 
elektronická stavebníca ako dr6tiky a žiarovky, lebo umožňuje rýchlejšie a prehIadnejšie 

je to učitel, kto musí aké pomocky sú vhodnej-
šie, má k dispozícií. 

3. Vyslovenie predpokladu. Skar ako začneme eXlper'lmlentov 
čo sa stane. Je ak si to 

nie hypotézy. DeU 
ich názor ovplyvňujú. 

4. Realizáda. Pokus 

na zmenu usporiadania alebo 
zistili či a ako zmena 

ich očakávania. O teórií sú také presvedčené, že 
siahnuť najskar opakovaním a aj zmenou eX]pelnnlerltU 
víac učiterovi prezradí, ako dieťa 

Pozorovanie. Počas 
nn,7nrni}p svojich na čo 

čo má pozorovať. Vhodná je 

5. Súčasťou vedeckej práce je aj robenie záznamov z 
nia. Pre mladšieho žiaka je to ešte pomerne náročná r,r,nr,,,t 

akú formu bude mať záznam. Maže to kresba, 
hárku alebo to celkom necháme na žiakov. 
tej žiaci si na ňu rýchlo a budú saJnosta"tn~~lS1 

6. Zhodnotenie 

očaká

formulovanie a vyslove-
nejaké ktoré 

či sme našli 
si žiaci neujasnia pozo

na to, že ani skutočným 
lebo nám správne 

mažeme hladať ďalšiu odpoved. 
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3 Plánovanie fyzikálneho experimentu 

Pri plánovaní činností treba pamatať na to, že pre mladších žiakov nie je delom prirastok 
ani úplné pochopenie prírodných dej ov . Aktivity pomáhajú žiakom postupne prechádzať 

z detského sveta zázrakov a nepochopitelného, do sveta informácií a faktov, do sveta dospelých. 
Jednotlivé spontánne experimenty musí riadiť učitel, len on ich vie skÍbiť do vyučovacieho programu. 
Popri získavam základných vedomostí, si žiaci rozvíjajú manuálne zručnosti, schopnosť pozoro
vať, porovnávat, rozlišovať, triediť a zdóvodňovať, naučia sa experimentovať, pracovať samostame 
aj v kolektíve, učia sa tvorivo a myslieť. Všetky tieto schopnosti budú neskór potrebovať 
nielen v ďalšom vzdelávanÍ, ale v každodennom živote vóbec. 

Nebudeme tajiť, že takýto vyučovania je pre rozvoj žiakov velkým prínosom, ale zá-
roveň - hlavne zo začiatku - je pre učitela velmi náročný. Predovšetkým pri skupinovom vyučo
vaní a robení je v trie de pracovný hluk a pohyb. Neskúsený učitel móže mať pro
blémy s udržaním disciplíny a teda aj bezpečnosti. Velkos( rozmiesmenie a počet treba 

dobre Zo skúsenosti vieme, že učitel stačí šiestim skupinám 
a členov v je 3 až 4 žiaci Ale to nemusí byť pravidlo. Velmi 
záleží na téme experimentu a na tom, či žiaci pracujú v skupinách po krát, alebo je 

pre nich a sú teda 

Učitefovou úlohou je žiakom dostatok a možností na zÍskanie vedo-
mostí aj učif sao Oboznamovanie žiakov s metódami práce a 
cvik v nich je prostriedkom a utvárania pozitívneho vzfahu k 
práci a Ak sa nám dodať dieťaťu dostat ok na-

a zvedavosť a teda o vzdelanie. 

Literatúra: 

1. Z. a kol. kri-

2. M. Prirodoveda pre 3. ročm1c Metodické VU.GUiHIIK Brati-
2002. 
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Fyzika pro nejmenší aneb hrajeme si s fyzikou 

Physics for the Young Children - We Play with Physics 

Věra Koudelková1 

Abstract 

This artide descríbes physics dub for young pupii (age 7-9) and varíous activíties that performed this cZubo 

Na ZŠ Červený Vrch2 je již více než pět let tradicí kroužek fyziky pro děti z prvního stupně. 
V pozici vedoucího kroužku se za tu dobu vystřídalo několik studentů Matematicko-fyzikální fa
kulty UK, já jsem letos vedla kroužek druhým rokem. Kroužek vedu jednu vyučovací hodinu týdně 
pro cca 15 dětí. 

Je možné učit fyziku už "druháčky" a "třeťáčkyli? 

Ta otázka je trošku provokativní. Samozřejmě že to lze - bylo by možné děti donutit sedět 
v lavicích a hodinu jim u tabule vykládat něco, čemu nikdo z nich nebude rozumět ©. To samo
zřejmě není mým cílem. Proto jsem se možná měla zeptat jinak - Je možné učit "druháčky" a "tře
ťáčky" fyziku tak, aby z ní něco měli, aby ji chápali a aby je bavila? 

Po zkušenostech z tohoto kroužku tvrdím, že to lze. Několik lidí se mě ptalo, co můžu 
s takhle malými dětmi dělat za fyziku. Všem odpovídám stejně - neděláme s dětmi žádnou slo
žitou fyziku, ale hrajeme si s fyzikálními pokusy. Mé zkušenosti ukazují, že děti takhle podanou 
fyziku na své úrovni chápou a baví je, což je pro ně možná důležitější. 

Několik příkladů témat: 

• Elektrické obvody 

S dětmi zapojujeme závodní okruh pro mravence, kteří běhají v drátech. Jako start i cíl slouží bate
rie, žárovku mravenci rozsvítí, když přes ní přeběhnou. S touto představou jsou děti schopny za
pojit sériový i paralelní obvod s několika žárovkami, vypínačem, odporem ... 

To, že v drátech tímto způsobem vlastně žádní mravenci neběhají, dětem sice řeknu, ale jak je to 
doopravdy, jim nevysvětluji, protože to je pro ně už příliš abstraktní. 

• Optika 

Děti tužkou prochází bludiště nakreslené na papíře a dívají se přitom pouze do zrcátka, posílají 
"prasátka" na určené místo přes jedno i více zrcátek. Každé z dětí si vyrobilo kaleidoskop (kraso
hled) a podívalo se do "nekonečna" vytvořeného ze dvou zrcátek. Zkoumali jsme, jak funguje pe
riskop, odrazka na kole ... Vyšli jsme s dětmi na hřiště a vypalovali jsme lupou díry do papíru, 
pomocí lupy jsme kreslili na papír obrázky ... 

• Magnetismus 

S dětmi zkoumáme, co všechno umí magnety, vyrábíme pomocí magnetů a pilin obrázky, pomocí 
kterých určujeme póly magnetů ... Většinou si děti po několika minutách "vychovají cvičené mag
nety", které na jejich pokyn běhají, točí se, honí se po stole apod. ovládány jiným magnetem pod 
stolem. 

1 Věra Koudelková, studentka učitelství MFF UK Praha, E-mail:vkoudelkova@centrum.cz 

2 ZŠ Červený Vrch, Alžírská 680, 160 00 Praha 6 
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GI Chromatografie 

S dětmi zjišťujeme, co se stane, když udělají fixou tečku na papír, který potom namočí; jaké barvy 
se z které fixy vynoří. Poté děti tímto způsobem kreslí různé obrázky. 

Všimla jsem si, že se děti velmi zajímají o hodiny, které vyráběly děti na druhém stupni a které 
ve třídě na výstavce. Rozhodla jsem se proto s nimi hodiny také vyrobit. Poté, co jsem jim 

pro inspiraci ukázala několik různých typů hodin, jsem je nechala vyrobit hodiny vlastní. Za při
bližně hodiny vznikly velmi originální konstrukce více či méně funkčních hodin - např. kom
binace přesýpacích a ohňových hodin, zajímavá konstrukce svíčkových hodin apod. 

@ Kouzla 

Hodina V ánoci je stvořená pro speciální hodinu. Ukázala dětem několik nfy
zikálních kouzel", které jsme si i pro tuto hodinu jsem sbírku 
kouzel: J. Reichl - Magická fyzika, viz 

Je asi zřejmé, že některými s některými jen jednu hodinu. 

Z uvedené témat je tpl1r1::>tv se budou děti znovu 
na druhém stupni. Je proto možné že které už elektrické 
v se budou při výuce tohoto tématu na druhém 
stupně je právě opačná. které se s tím v říkají: nJé, to 

ale většinou si moc nepamatují Učitelé je občas mohou 
pomohly svým spolužákům. 

důvodem, je boření klasické o 
V ětšina lidí má představu které normální nerozumí". 
Dost často rodiče tuto představu přenášejí na své děti. V kroužku děti může 

zábava a tuto si odnesou i na 
Možnou námitkou pro vedení takovéhoto kroužku je 

musí že já mám k velmi dobře 
které převážně "''-','N>O'" lze korun v libovolném 
se špejlemi, 
k běžnému vybavení snad všech kabinetů. 

Za dva po které kroužek se setkala s několika o 

~ Děti několika hodinách sezení v lavici velmi neklidné a 
těžké je udržet alespoň chvíli sedět na místě. 

® Ze začátku jsem si 
si všude nosit 

z nich vzít tužku, 

váni 
se sirkamL Pro některé z nich je 

v ruce a neumí škrtnout. Pro 

Pokud chtěli vést UV'ctVIJ' kroužek a měli 
mě na 

měnu zkušeností. 
uvedené e-mailové adrese, Vedete-li 

zmínit: 

už 
s ohněm je samo-

kon-
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Netradiční měřicí přístroj e 4: 
Měření krátkých časů 

Non=traditional Measuring Instruments 4: 
of shod Times 

Dvořák1 

Abslrad 

A simple devžce jar measuring oj short time intervals using charging oj a capacitor lS described. At schools it 
can be used to motivate the behaviour RC circuits. Time intervals which can be mea-
sured range since tens oj wr"orn·opr,TI1i1 ar less to at least seconds. As an a measurement a time 
oj a collision oj a hammer an anvil is described. 

Úvod 

Tento příspěvek na sem s názvy např. [1]) prezento-
vaných na minulých ročnících "Veletrhu nápadu". I v tomto případě jde o námět na experiment 
resp. sérii experimentU využitelných ve výuce fyziky na - a s případnými v rámci 
kroužku fyziky již od ZŠ. Základní experiment na soustředění pro poslu-
chače učitelství fyziky na Malé Hraštici v květnu 2004. 

Motivace: úder kladiva na 

Udeříme-li kladivem na 

a kovadlina v kontaktu. 

dlouho trval úder? 

odrazí se. Chvíli ovšem 

dlouho ten kontakt trval? 

Podobný problém můžete žákum a studentům 

bo v rámci 1T'ic.,..h~ln v 

kladivo 

ne

a časové 

hybnosti. Známe-li totiž kladiva před a předpokládáme-Ii, že o pružný 

ráz a kovadlina je než je charakteristická velikost úderu rovna 

F = I1p = f kde M je doba trvání úderu. 
M M 

Sledujeme-li kladivo a muze se nám doba úderu zdát malá". 
Mladší generace žáku a studentu ovšem asi nebude 

1'-''''''''''''' systémem ISES. by též zvukové 
jednu svorku měřicí karty s kovadlinou a druhou přes baterii a rezistor s 
kladiva a proud. Pruběh lze na zobrazit a 

experiment léta 
to i bez 

1 Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Karlova univerzita v Praze, Fakulta matematicko-fyzikální, Katedra didaktiky 
fyziky, Ke Karlovu 3,121 16 Praha 2, E-mail: LeosDvorak@mff.cuni.cz 
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Jednoduché měření - a něco málo výpočtů pro středně pokročilé 

Naše měřem využije nabíjem kondenzátoru. Na počátku měřelL1 
je kondenzátor vybit. Svorky A a B jsou spojeny s kladivem a ko
vadlinou. Při doteku kladiva a kovadliny se kondenzátor přes 
rezistor R začne nabíjet. Z výsledného napětí na kondenzátoru 
můžeme určit, jak dlouho byly svorky spojeny. 

Celý proces samozřejmě můžeme popsat teoreticky - stačí si vzpomenout, cože jsme to slýchali 

někde v prvním ročníku vysoké školy. Označíme-li napětí baterie Ub a napětí na kondenzátoru 

teče do kondenzátoru proud I:::: "--"---'- • (Proud tekoucí voltmetrem 
R 

Za čas M 

AQ I At k V v , v v V/ AU (Ub - U)· LI.t 
L:! :::: 'L:!, ta ze se napeh na nem zvetSl o Ll :::: -:::: , 

C ·C) 
do kondenzátoru 

z čehož po M a limitě MLl.O dostaneme krásnou diferenciální rovnici dU :::: (Ub - U) , 
dt . 

řešení pro danou vV''"wc .......... " I kde časová konstanta T:::: RC. Od-

lud t:::: - T . 

Takhle se dá vztah mezi časem t a U popsat na úvodní vysokoškolské úrovni. S po-
drobnějším komentářem lze podobné odvození prezentovat i zájemcům z řad středo-
školáků na kroužku chceme jak šikovnou věcí jsou pro 

i bez nich. 

to 

U na kondenzátoru menSl 
konstantrú. Náboj kondenzá-

úměrně s časem. 
kdy kondenzátor budeme nabíjet z 

R :::; kQ. Do kondenzá toru teče 

asi 1 mikrocoulomb. 

na něm za uvedenou 1 ms 
::: 1 milisekundě 

1 milivolt. 
stačí naměřené napětí v milivoltech dělit deseti a do-

staneme čas v milisekundách. se s řádu můžeme takto měřit 
do desítek milisekund. Porovnání s přesným vzorcem že pro 40 ms 
činí méně než 5 %. 

voltmetru za V reálném se 
kondenzátor bude voltmetru to ovlivní naše měření? 

Malé které můžeme pro měření vnitřní Rv == 1 MO. 

Pro C = 100 je časová konstanta T:::.; = 100 s. Z toho lze že za 1 S poklesne napětí 

na kondenzátoru o 1 %. Odečteme-li hodnotu během několika sekund po 
úderu kladiva na kovadlinu, bude chyba daná vybíjením přes vnitřní odpor voltmetru řádu procent. 

31 



Vybíjení kondenzátoru můžeme dokonce s výhodou využít pro kalibraci našeho měření. 
Kondenzátor s kapacitou 100 mikrofarad je totiž téměř jistě elektrolytický - a u těchto typů kon
denzátorů se skutečná kapacita často odchyluje od výrobcem udané hodnoty. (Většinou bývá spíše 
vyšší.) Chceme-li časy měřit přesněji, musíme určit skutečnou kapacitu. Například tak, že konden
zátor necháme vybíjet do známého odporu a změříme čas, za nějž napětí klesne na jednu e-tinu 
(tj. na 1/e = 0,3678 ... ) původní hodnoty. Tento čas T se právě rovná časové konstantě RC, odkud 
již kapacitu C snadno určíme. 

Další problém rovněž souvisí s tím, že v zapojení používáme elektrolytický kondenzátor. 
Nejde jen o to, že musíme dodržet jeho polaritu (u moderních typů elektrolytických kondenzátorů 
bývá většinou označen minus-pól, ten tedy musíme spojit s minus-pólem baterie). Dielektrikum 
v elektrolytickém kondenzátoru zůstává částečně polarizováno i po jednorázovém vybití konden
zátoru. Pokud byl kondenzátor nabit např. na plné napětí baterie a my ho vybijeme krátkým zkra
továním jeho vývodů, bude na něm napětí opět pomalu růst, i když nebude připojen k žádnému 
zdroji. Nezapomeňte proto před každým měřením nechat vývody kondenzátoru zkratované 
dostatečně dlouho. 

Další náměty 

Již jen stručně uvedeme pár dalších námětů: 

111* Chceme-li užít jiný než elektrolytický kondenzátor, budeme muset pracovat s kapacitou do cca 
1 f..lF a budeme proto potřebovat výrazně vyšší vnitřní odpor voltmetru. Toho můžeme do
sáhnout např. pomocí operačmno zesilovače. 

III. Pomocí operačního zesilovače můžeme též realizovat zapojení typu "integrátor", v němž bude 
závislost mezi časem a napětím lineární i pro vyšší napětí. 

III. Při měření delších časů je nutno zvýšit kapacitu C nebo odpor R. Naše zapojení bychom pak 
mohli využít například k měření reakční doby. Pro měření kratších časů musíme naopak R 
nebo C snížit. 

III. Dalším námětem, co měřit, může být třeba doba přepálení pojistky. Nebo doba mezi přetrže
ním dvou drátků - tak by například šlo i bez optické závory měřit rychlost nějakého předmětu. 

III. A ještě zpět k našemu pokusu s kladivem a kovadlinou. Doba rázu vychází kolem milisekundy 
i méně. Pokud na kovadlinu vložíme např. hřebík a rozklepáváme ze strany jeho hlavičku, 
doba rázu je delší (i více než desetkrát). Ještě podstatně delší je, klepeme-li na něco opravdu 
měkkého, např. na kousek cínu. 

Závěr 

Výhodou popsaného měření je kromě jiného i jeho láce. Rezistor stojí 40 haléřů, kondenzá
tor několik korun, a dokonce i jednoduchý multimetr lze pořídit za cenu pod sto korun. (V "ka
menném" obchodě je k dostání za 95,- Kč.) Popsané "hrátky" propojující mechaniku s elektřinou 
tedy nevyjdou příliš draho ... 

Literatura: 

1. DVOŘÁK, L. Netradiční měřicí přístroje 3. In Sborník z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 8. 
České Budějovice: JČU, 2003, s. 131-137. 

2. http://kdf.mff.cuni.cz/Hrastice 

Soustředění, zmiiíované v tomto příspěvku, bylo podpořeno grantem FRVŠ B1828/2004 "Rozvoj aktivizu
jících forem práce ve vzdělávání učitelů matematiky a fyziky" a rozvojovým projektem MŠMT č. 368 
"Heure1ca Ir. 
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Videoanalýza děj 

Videoanalysis Physical Processes 

Oldřich Lepil1 

Abstrad 

Thís article demonstrates a possibility how to use the videoanalysis a records of mechanical oscillators 
motion in the lessons. These records with a digital still camera Sony DSC-P92 were arranged with a A VI 
files. For the videoanalysis was used a programme Viana 3.64. 

Výklad různých mechanických pohybů se neobejde bez grafů závislosti kinematických veli-
čin na čase. Tyto závislosti lze získat časové na základě příslušných rovnic popisu-
jících pohyby. Z didaktického hlediska však je konfrontovat uvedené grafy 
se reálných pohybů, získanými na základě experimentů. Prostředky pro získání těchto 
záznamů prodělaly vývoj, se od možnosti záznamu pohybu-
jících se objektů, ať už to byl záznam na nebo strolJOsj(OlJlCKá Hune"", 

Na našem pracovišti se touto začali 

jsme měli k dispozici vhodnou kameru na film formátu 8 mm a prohlížečku filmů, která 
umožňovala postupnou filmu po okénkách a ruční záznam polohy objektu 
na matnici prohlížečky. Při známé frekvenci snímání pak nebyl problém rekonstruovat 
závislost pohybujícího se tělesa na čase. Tímto vrhy, pád, 

pružných pohyb na nakloněné rovině 
Od té technologie Inr''''IT,,,t,f'llY,·,,tJ 

zkušeností je pro ruční záznamu 
automatickou je bezkonkurenčně 

na univerzitě v Essenu 
uvedené dále. 

1 Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., Univerzita 
fyziky, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc, E-mail: 

program Viana 
1). Tento program 

Fakulta přírodovědecká, Katedra experimentální 
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Obr. 1 

Videozáznamy byly fotoaparátem Sony DSC-P92, pomocí kterého lze 
na kartu "Memory Stick" s 16 MB získat videozáznam ve formátu MPG 
trvající 42 s. To představuje 1 062 snímků VGA s rozlišením 640 x 480 bodů. Přímou videoanalýzu 
snímků v tomto formátu však program Viana a záznamy je třeba dodatečně upravit 
převodem do formátu A VI a velikosti snímku na maximální hodnotu 384 x 288 bodů. 
K tomuto účelu použit rovněž volně program VirtualDub-1.5.10 pro-
vádí konverzi formátu MPG na formát ale také nutnou kompresi záznamu (byla použita 
komprese změnu velikosti na formát 320 x 240 úpravu a kontrastu 

vmmp7Pl" obrazového stranové a další Jako určitý problém se 
ukázala skutečnost, že ve formátu MPG po dvou snímcích typu I následu·· 

je snímek P který je s předcházejícím snímkem typu I 
Snímky typu P byly VirtualDub ručně odstraněny, čímž se ovšem také změrúla 
záznamová frekvence z 25 snímků za sekundu na 17 snímků za sekundu. 

příklady 

1. kmitání pružinového oscilátoru s 

2. 

3, kmitání spřažených 

4. kmitáni chaotického 

tlumením 

kvantitatívní vyhodnocení je nutné 
splnit dvě podmínky. se musí aby buď celý objekt (např. kulička, 
míček apod.), nebo jeho část barevně kontrastovala s okolím. V našem případě pružinového osci-
látoru tato podmínka použit ocelový váleček, na byl na-
lepen pruh červeného Pro kvantitativní je třeba umístit do obrazu objekt, 

~ rozměry jsou známy. Použili barevného délky 0,1 m, který byl nalepen 
na stativ se oscilátoru. Celkové experimentů odpovídalo pokusům s pružino-
vými oscilátory, které jsou popsány v učebrúci (obr. 1-4, s. 12 a obr. s, 39). Zde se ovšem 
předpokládá snímáni na základě indukce a zobrazení časového diagra-
mu pomocí analogově digitálního převodníku. nebyl harmonický oscilátoru příliš zkres-
len, musí kmitání oscilátoru probíhat s malou To je nevýhodné zejména při demon-
straci tlumeného kmitání, poněvadž tlumení oscilátoru je lineární funkcí rychlosti, a proto 
je třeba, aby rychlost oscilátoru větší. Při videoanalýze omezení výchylky, popř, rychlosti 
nehraje roli a experimentu přesvědčivější. 
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Při vytváření videozáznamu oscilátoru musíme mít fotoaparát na stativu a objektiv by měl 
. být ve výšce odpovídající rovnovážné poloze. Při demonstraci tlumeného kmitání je k tělesu osci

látoru magnetem přichycen papírový kotouč o průměru 10 až 12 cm. Získaný a upravený záznam 
ve formátu A VI vložíme do programu Viana 3.64, podle menu programu provedeme kalibraci, ur
čení nulového bodu, identifikujeme barvu, kterou bude program sledovat, a důležité je vymezení 
oblasti, v níž bude program zvolenou barvu vyhledávat. Pak necháme proběhnout videoanalýzu 
a přepneme program na grafy. Jsou to grafy poloh objektu ve vztažné soustavě x, y a časové dia
gramy souřadnic polohy, rychlosti a zrychlení. Program Viana umožňuje přímý export získaných 
hodnot do programu Excel, popř. jako textový soubor, který má podobu tabulky hodnot souřad
nic x a y, a ty lze dále zpracovat např. programem Famulus. 

Výsledky videoanalýzy kmitání pružinového oscilátoru a jeho varianty se zvětšeným 
tlumením pomocí papírového kotouče jsou na obr. 2 a 3 (časové diagramy souřadnice y). 

Obr. 2 Obr. 3 
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Obr. 6 Obr. 7 

Uvedené experimenty jsou příkladem jen několika možností využití videoanalýzy ve výuce fyziky. Vedle vlastní tvorby videozáznamů lze využít i řadu dalších souboru A VI dostupných po
měrně ve velkém počtu na webu. Najden1.e nejrůznější příklady vrhů (zejména ve spojení se sportovními člověka na Měsíci, příklady studia nárazů automobilů a mnoho dalších. K videoanalýze lze použít i simulace pohybů získané modely. Takové záznamy poskytuje přímo ve formátu AVI např. program Interactive 

Literatura: 
1. SOUKUP, M., SOUKUPOVÁ, Z. Analýza mechanických dějů 

Studentská vědecká činnost v didaktice 
s. 247 - 269. 

2. /www.bastgen.de/schule/physik/physik.htm 
3. http://didaktik.physik.uni-essen.de/viana 

4. http://www.virtualdub.orghndex 
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Fyzika kouzlech 

Magie Physics 

Marcela Nevedelová1 

The aím oj the article iB to contribute to higher attractíon of physics. The content deals with some 
attractive IJfH"",-"UI o'v,.,,,r,»,onfc There are compZete instructions for the preparation and execution oj the 

the article. A/so the author the observations with short of 

1.1 vo 

tabula sviečka 

Do steny krabice mobírne zhruba v stre-
de otvor tvaru, ktorého rozme-
ry sú o niečo vačšie než flaše. Do otvorenej 
krabice umiestnime naprieč tabuIu zo skla. Fra-
šu s vodou položíme do stredu častl 

krabice tak, sme ju mohli cez 
obdÍžnikový otvor v strane krabice. 
Potom horiacu sviečku dáme do krabice tak, 
ako je to na obr. 1.1 

Pozorovarue: Pri do krabice cez otvor vidí-
me flašu s vodou. Kecl do krabice vložíme na vhodné 

Hlavnú úlohu v !JUJ,,"'-'"'''' 

sklenená priečka. 

pozorovať ktorá je umiestnená za ňou. Avšak 
kea je priečka osvetlená napr. horiacou zo
hráva i úlohu zrkadliacej plochy. Sklo v úlohe zrkadla 
vytvára neskutočný obraz ktorý va 
vhodnom usporiadaní v súlade s geometrickou 
viaobr.l.l, vzniká vo fIaši. 

Obr. 1.1 

Obr. 1.2 

Mgr. Marcela Nevedelová, STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra fyziky, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, 
E-mail: marcela.nevedelova@stuba.sk 
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1.2 Periskopové dvojča 

Pomocky: krabica, 4 rovnaké rovinné zrkadlá (napr. zrkadlá zo štandardných školských optických 
súprav), laserové pero, nožnice, lepiaca páska 

Postup: Jednu stenu krabice upravíme tak, že po vystrihnutí ostanú znej iba 4 pravouhlé rovnora
menné trojuholníky, ktoré zahnemesposobom naznačeným na obr. 2.1 a prilepíme. Potom 
lepiacou páskou prichytíme rovinné zrkadlá na prepony daných trojuholru1<ov a o steny 
krabice tak, aby dve zrkadlá boli navzájom rovnobežné a s druhými dvoma zvierali uhol 90 o. 

Obr. 2.1 

Obr. 2.2 

Literatúra: 

Ešte prerežeme krabicu zhruba v strede. Laserovým pe
rom urobíme svetelnú stopu na stene miestnosti. Potom 
položíme lúču do cesty kúsok kartónu. Za nezmenených 
podmienok na kartón nasadíme nami upravenú krabicu 
v mieste jej rezu. 
Pozorovanie: Kecl položíme laserovému lúču do cesty 
kartón, jeho svetelná stopa na stene zmizne. Avšak kecl 
zasunieme na prekážku (kúsok kartónu~ "zázračnú 

krabicu", svetelná stopa na stene sa opiiť objaví. 

Vysvetlenie: V pokuse ide akoby o dva navzá
jom spojené periskopy. Výsledný pozorovaný 
efekt je, že vidíme pomocou periskopu -
dvojčaťa predmety aj kecl by sme ich normálne 
nevideli, keĎŽe by nám v tom bránila prekážka 
- kartón. Pozorovaný jav možno vysvetliť 

grafickým nákresom chodu význačných 

lúčov (obr. 2.2). Po 4násobnom odraze 
na rovinných zrkadlách má svetlo 
opiiť povodný smer, akoby nemalo 
v ceste nijakú prekážku. 

OSTDlEK, Vern. J. Inquiry into Physics. St. Paul: West Publishing Company 1987. 
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Ešte prerežeme krabicu zhruba v strede. Laserovým pe
rom urobíme svetelnú stopu na stene miestnosti. Potom 
položíme lúču do cesty kúsok kartónu. Za nezmenených 
podmienok na kartón nasadíme nami upravenú krabicu 
v mieste jej rezu. 
Pozorovanie: Kecl položíme laserovému lúču do cesty 
kartón, jeho svetelná stopa na stene zmizne. Avšak kecl 
zasunieme na (kúsok "zázračnú 

krabicu", svetel.ná stopa na stene sa 

VysveHenie: V pokuse ide o dva navzá-
spojené periskopy. Výsledný no",,,1',"'''',"'' 

efekt je, že vidíme pomocou periskopu -
dvojčaťa predmety aj ked by sme ich normál.ne 

kedže by nám v tom bránila 
- kartón. 
grafickým nákresom chodu 

lúčov (obr. 2.2). Po 4násobnom odraze 
na rovinných zrkadlách má svetlo 

nemalo 

St. Paul; West Publishing Company 1987. 



Pokus názorné rozlišení poj 

illustrate 
between terms pressure force 

Zdeněk Rakušan1 

a tlaková 

pressure 

The very short article an that should facilitate to discriminate 
between terms PRESSURE FORCE and PRESSURE. for the year of elementary school. 

Pro nezanedbatelnou část žáků 7. ročrúku je velmi obtížné rozlišit 
proto zavádět žákům tyto 

~. na základě vlastní 
variant takové pomůcky a 

K sestavení pomůcky je třeba mít k 

li> 2 větší závaží 1 

@ 2 menší závaží 

" širokou mělkou misku 

balíček 

ale různého obsahu. Je 
hmotnosti větších závaží a menších závaží 

z 

nasypeme do urovnáme. 

1 

Pokládáme rlp.ořu"",,, na n""u'n stavíme na ně závaží a "lt'U'-'leJU<:: se se zá-
važími boří do 

2 

už velmi dobře 
SÍLA. I s tímto 

destičkou na 
(hmotnost ,-,"L"U~.'" 

je hmotnost závaží 
si dovolíme La! ,eu,u 

která na něco budeme říkat 

velikost tlakové kterou tlačí závaží podložené 
velikost tlakové přibližně 10 N 

1 Mgr. Zdeněk Rakušan, 8, května 67, 783 53 Velká Bystřice; UP v Pedagogická 
fakulta, Katedra s celoškolskou nám. 5, 771 40 Olomouc 
E-mail: zdenek.rakusan@email.cz 
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A nyní můžeme postupovat např. takto: 

a) Položíme na povrch rýže vedle sebe dvě stejné destičky. Na jednu destičku postavíme větší zá
važí, na druhou destičku menší závaží. Zjistíme, že destička s větším závažím se probořila víc. 
Je tedy zřejmé, že větší tlaková síla má větší deformační účinek. (Pojem DEFORMAČNÍ ÚČI
NEK již žáci rovněž znají.) 

b) Položíme vedle sebe větší a menší destičku a na obě destičky postavíme stejná závaží. Obě des
tičky tedy tlačí na povrch rýže stejně velkými tlakovými silami. Zjistíme však, že závaží na 
menší destičce se probořilo hlouběji než závaží na větší destičce. Z toho tedy vyplývá, že stejně 
velká tlaková síla může mít v různých případech různě velký deformační účinek: o deformač
ním účinku tlakové síly rozhoduje nejen velikost této síly, ale také velikost plochy, na kte
rou síla tlačí. 

c) Položíme vedle sebe větší a menší destičku. Co musíme udělat, aby pod oběma destičkami vznikl 
stejně velký tlak? Zjistíme, že na větší destičku musíme postavit větší závaží a na menší destičku 
menší závaží. 

Shrneme všechny získané poznatky: 

VĚTší TLAKOVÁ SÍLA (10 N) MENŠí TLAKOVÁ SÍLA (1 N) 

STEJNĚ VELKÁ PLOCHA (100 cm2) 

VĚTši DEFORMAČNi ÚČINEK MENŠi DEFORMAČNi ÚČINEK 

STEJNĚ VELKÁ TLAKOVÁ SÍLA (10 N) 

VĚTší PLOCHA (100 cm2) MENŠí PLOCHA (10 cm2) 

VĚTši DEFORMAČNi ÚČINEK MENŠi DEFORMAČNfúČINEK 

VĚTší TLAKOVÁ SÍLA (10 N) 

VĚTší PLOCHA (100 cm2) 

MENŠí TLAKOVÁ SÍLA (1 N) 

MENŠí PLOCHA (10 cm2) 

STEJNÝ DEFORMAČNi ÚČINEK 

Když nějaká tlaková síla tlačí na nějakou plochu (např. tlaková síla závaží na plochu rýže pod 
destičkou), říkejme tomu TLAK. Při větším tlaku má tlaková síla větší deformační účinek, při 
menším tlaku má menší deformační účinek. 
A existují dva rUzné způsoby, jak tlak zvětšit: buď můžeme zvětšit tlakovou sílu, a nebo 
můžeme zmenšit plochu, na kterou tato síla tlačí. Totéž pak funguje i naopak: 
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ZVĚTšíM TLAKOVOU SÍLU ZMENŠíM TLAKOVOU SÍLU 

ZŮSTANE STEJNĚ VELKÁ PLOCHA 

* * * 
ZVĚTší SE TLAK 

ZVĚTši SE DEF. ÚČINEK 

* * * 
ZMENŠí SE TLAK 

ZMENŠi SE DEF. ÚČINEK 

ZŮSTANE STEJNĚ VELKÁ TLAKOVÁ SÍLA 

ZVĚTšíM PLOCHU 

* * * 
ZMENŠí SE TLAK 

ZVĚTši SE DEF. ÚČINEK 

ZMENŠíM PLOCHU 

* * * 
ZVĚTší SE TLAK 

ZMENŠi SE DEF. ÚČINEK 



3 

Navržený postup práce s pomůckou byl pro jednoduchost popsán formou výkladu. Pokud 
však jde o jeho realizaci ve třídě, je pochopitelně nmohem vhodnější zpracovat jej heuristicky. Ideální 
by bylo opatřit jednu soupravu alespoň pro každou dvojici žáků a nechat je, ať si s ní hrají a plní 
určité a tímto způsobem "objevují zcela samostatně. 

Přiznám se, že tímto "ideálním" způsobem jsem dosud soupravu nepoužil, mám zatím 
v kabinetě jen O to příjeľYU1ější bylo mé překvapení, když se po skončení hodiny skupinka 
sedmáků po "vrhla" a začala si s ní hráL 

L BOHUNĚK, KOLÁŘOV Á, R. Fyzika pro 7. ročml základní 

2. 
ISBN 80-7196-119-1. 

M. Fyzika 8 pro základní 
80-7196-220-L 

a víceletá 

Praha: Prometheus, 1998. 

Praha: 200L ISBN 
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Fyzikální procházka městem 

Trip trough the ...... "'''T ...... České with physical test 

Lenka Slabá1 

Abslract 

You can find informations about culture and sights in every guide book, but it is interesting to 
look at town as a physicist. I made my students the town Budějovice with physical 
test. The starts in the center of the town and goes places. It IS about two 
kilometres long and includes ten stops with physical IAU",~III',H.' 

na 

dřevě-

2. otázka: Rozloha náměstí vr"",yn""w nr1lJI1'1"" 1 ha. o této rozloze je rI",I1I,.,,.,,; určen: 
a) vnější stranou iJvu>cyucn 

b). vnitřní stranou podloubí 
c) obrubníkem chodníku silnice 

3. otázka: Na rohu radnice je zazděna délková mira loket. Odhadněte délku 
a) m 

O,67m 
c) 0,77 m 

Ulicí Karla Vl. k mE~teG:m)lloj~íckélrnu Kromě ",,";:.UCIJ'V 

a tlaku je zde také kde můžeme vidět 

4. otázka: Těmto křivkám se fíká: 
a) 
b) izobary 
c) izochory 

Dále projdeme Jirsíkovou ulicí kolem muzea, Jihočeského divadla, 
mostě a po nábřeží dojdeme k LA .. L'-~H'-LHU. mostu a dáme se vlevo. Kolem 

na další tři 

Hardtmuth k staniční budově která začala zkušební provoz v r. 1827. 
V činnosti železniční 

5. otázka: z se mohl svézt 
a) Galileo Galilei 
b) Isaac Newton 
c) W. Thomson (lord 

1 Mgr. Lenka Slabá, SPŠ stavební, Resslova 2, 372 11 Budějovice, E-mail: slaba@spsstavcb.cz 
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Mánesovou ulicí dojdeme k Litvínovickému mostu, kde je vodárenská věž. Ta na principu spoje
ných nádob dodávala vodu do kašny na hlavním náměstí a do dalších devatenácti kašniček. 

6. úkol: Zakreslete kam by měla stříkat voda ze Samsonovy kašny v případě, že hladina 
v nádrži vodárny bude ve výšce horního okna. 

Podejdeme rušnou silnici a parkem dojdeme k které je zaměřeno na pozorování 
Za své objevy mělo možnost jim dát a tak můžeme např. Budovicium, 
B. Němcová, 

7. otázka: počet planetek se nachází mezi lHU"''''''' 
a) Merkur - Venuše 

Venuše - Země 

c) Země - Mars 
Mars-

Kolem Malše se vrátíme k mostu, prelcterne ho a vlevo kolem věží Železná panna 
a Otakarka k dřevěnému mostu. Po něm rameno a kolem 

až k Dlouhému mostu. ho se nám na Lannův domek 
s loděnicí. Zde obilí a tuha do Děčína. Tam lodě 

8. otázka: Pro 
a) W =: F.s 

W:::: F.s.cosa 
c) W =: F.s.g 

Na tomto místě si můžeme 
lostlelecké škole. 

9. otázka: J. Ressl se 
a) lodního šroubu 

turbíny 
c) parního stroje 

se v tomto vzorec: 

na v studoval na dě-
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Pokud přejdeme po Dlouhém mostě a půjdeme po Husově ulici až k výstavišti, můžeme tam vi
dět zakončení trolejbusového vedení. 

10. úkol: Označte kladku pevnou, volnou a zakreslete, kde bude betonové těleso v zimě, když 
bude-20 oe. 

MAPKA SE ZNÁZORNĚNOU TRASOU 

1. Černá věž 
2. Samsonova kašna 
3. Radnice - loket 
4. Meteorologický sloup 
5. KOH-I-NOOR 
6. Koněspřežka 

7. Vodárenská věž 
8. Planetárium 
9. Pohled na Lannův domek s loděnicí 

10. Výstaviště 

Literatura: 

1. CHVOJKA, J. Město pod Černou věží. České Budějovice: ACTYS, 1992. 

2. KOVÁŘ, D. České Budějovice krok za krokem. České Budějovice: HERBIA 1999. 
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oko nevidí 

Human 

František Špulák1 

In this contribution ls analised the execution oj natural process and physical 
(acquired with: a) DVcamera - videocamera, b) pC! systém - highspeeded 
with Pc. Iťs made so that can look at the natural process course. Then PC as a machine 
elaboration oj data, that were rlN)"J1rOn duríng measurement from the course phisical experiments. 

1 

Kameru lze k záběrů z naší dovolené, či událostech, 
ale také k záznamu dějů. možnosti dnešních videokamer (kamkordérů) 
velmi značné, lze jich využít k lepšímu snímání které byly hůře zaznamenávány, např. 
natáčení kamerou při osvětlení O bylo dříve nemyslitelné. kvalitnější zařízení pro audio-
vizuální záznam máme, tím více oceníme kvalitu záznamu v případné studii. V prvé řadě je nutné 
si uvědomit, že každá videokamera je konstruována pro danou konkrétní činnost, z čehož vyplývá, 
že má omezení. Kamera která by natáčení běžných záznamů, je nevhodná 
pro děje v či natáčení vodou. Zaměříme se 
na dvě základní 

1) DV 

2) snímání velmi 

První z nich se 
sám název se o program, který umožňuje3kládání časového 

resp. obrázků. V tomto případě pro snímky pořízené ze záznamu 
"n' .... r''''.,''' PCI Druhý se Images a slouží pro kopírování 

ukládání do samostatného souboru. 
cu.J,,~a.u.allU přehled vybraných dějů, které jsou pro 

děje jsou ve formě videosekvend na 
2.1 a 

1 RNDr. František Špulák, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta pedagogická, Katedra fyziky, 
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, E-mail: spul@pf.jcu.cz 
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Co lidské nevidí 

František Špulák1 

In this contribution is analised and physical 
(acquired with: DVcamera - - highspeeded 
with Pc. Iťs ma de 5a thaf can loolc at the natural process course. Then PC as a machíne Jor the 
elaboration oj that were measurement the course aj phisical experiments. 

1 

Kameru lze záběrů z naší dovolené, či při jiných '-" .... "HU""'-'-", 

ale také k záznamu možnosti dnešních videokamer (kamkordérů) 
velmi značné, lze jich k lepšímu snímání které 
natáčení kamerou při osvětlení O luxu, bylo dříve kvalitnější zařízení pro audio-
vizuální záznam máme, tím více oceníme kvalitu záznamu v případné studiL V prvé řadě je nutné 
si uvědomit, že každá videokamera je konstruována pro danou konkrétní činnost, z čehož vyplývá, 

omezení. Kamera která by pro natáčení běžných záznamů, je nevhodná 
v či natáčení vodou. Zaměříme se 

1) DV 

2) Systémy lln,,,',ň,,if,', snímání velmi 

soft Excel. 

možnosti programu Redlake 
,,,,,,U"MH a tabulkového procesoru Micro-

dva programy. První z nich se jmenuje 
umožňujeykládání časového 

snímky pořízené ze záznamu 
Druhý se Images a slouží pro kopírování 

snímků a ukládání do samostatného souboru. 
byla vytvořena přehled vybraných dějů, které jsou pro 

lidské oko velmi tudíž děje jsou ve formě videosekvencí na 
CD a tak se zde nabízí možnost dalšího 2.1 a 22). 

1 RNDr. František Špulák, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta pedagogická, Katedra fyziky, 
Jeronýmova 10,371 15 České Budějovice, E-mail: spul@pf.jcu.cz 
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2 MotionScope PCI a DV kamera 

MotionScope PCI High Speed Digital Imaging je kamerový systém umožňující záznam velmi 
krátkých a velmi rychle probíhajících dějů. Dále jsou porovnány možnosti vyhodnocení a dalšího 
matematického zpracování naměřených dat v programu Redlake Imaging MotionScope (jež je 
součástí MotionScope' PCI systému) a v tabulkovém procesoru Microsoft ExceL 

Při porovnání obou hledisek, docházíme k závěru, že každé z nich má své klady a zápory. 
MotionScope PCI systém umožňoval vhodnější záznam studovaného experimentu, ale byl ome
zen kapacitou záznamové jednotky, tedy je určen pro velmi rychlé a v krátkém časovém intervalu 
probíhající děje. DV kamera nebyla relativně omezena velikostí pamětí. Jejím nedostatkem bylo 
vlivem konstrukce omezení záznamové rychlosti na 25 snímků/s, proto je vhodnější pro záznam 
dějů probíhající v delším časovém intervalu, 

Pro zpracování a vyhodnocení dat vytvořeny dva programy. První z nich se jmenuje 
Copy Timer a jak sám název napovídá, jedná se o program, který umožňuje vkládání časového 
údaje do snímků, resp. obrázků. V tomto pro snímky pořízené ze záznamu 
DV kamery a MotionScope PCI systému. Druhý se jmenuje Copy Images a slouží pro kopírování 
vybraných n-tých snímků a jejich ukládání do samotného souboru. 

Program Copy Timer 

Pokud vezmeme v úvahu, že do sekvence ""-1"'U"'11'-1 

určitém časovém intervalu vkládat údaj, 
512 snímků bychom měli po 

velice zdlouhavá a také 
možnost chyby ze obsluhy 

V programu je také možnost volby pro vkládaný časový údaj. Na následujícím 
obrázku je vyobrazen program Copy Timer. Důležitým faktem že program pracuje pouze 
s obrázky ve formátu BMP. Pro je nutné, aby snímky získané ze sekvence v tomto formátu 

Do tohoto můžete snímky z na točené sekvence získat mnoha způsoby. Prvním 
z nich je použití programu Redlake nebo lze program Virtual Dub. 
Pokud budete nadále chtít snímky, je vhodné si snímky 

(z hlediska a 
zobrazení v 

dále a budou chtít 
program Práce s tímto programem je obdobná s 

gramem Tento program umožní zobrazit interval mezi 
snímky na základě navolení počtu ale také po zvolení n-tého snímku vypočítá 
mezi zvolenÝmi n-tými snímky. Po kliknutí na tlačítko Zkopíruj program vvtvoří vlastní složku 

s číslem vvbraného n-tého snímku. 

3 vU 

s 

Obr. 1: Kmity v U trubici 
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Jestliže je v U trubici naplněné kapalinou sloupec kapaliny vy-
z rovnovážné polohy, začne se kapalina periodicky 

lévat z jednoho ramene trubice do druhého. Hladina kmitá. 
Vnitřní tření ve skutečnosti způsobuje, že se 
rychle tlumí. 

frekvence kmitů je =J2S:9. 
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2 MotionScope PCI a DV kamera 

MotionScope PCI High Speed Digital Imaging je kamerový systém umožňující záznam velmi 
krátkých a velmi rychle probíhajících dějů. Dále jsou porovnány možnosti vyhodnocení a dalšího 
matematického zpracování naměřených dat v programu Redlake Imaging MotionScope (jež je 
součástí MotionScope PCI systému) a v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. 

Při porovnání obou hledisek, docházíme k závěru, že každé z nich má své klady a zápory. 
MotionScope PCI systém umožňoval vhodnější záznam studovaného experimentu, ale byl ome
zen kapacitou záznamové jednotky, tedy je určen pro velmi rychlé a v krátkém časovém intervalu 
probíhající děje. DV kamera nebyla relativně omezena velikostí pamětí. Jejím nedostatkem bylo 
vlivem konstrukce omezení záznamové na 25 snímků/s, proto je vhodnější pro záznam 
dějů probíhající v delším časovém intervalu. 

Pro zpracování a vyhodnocení dat byly vytvořeny dva programy. První z nich se jmenuje 
Copy Timer a sám název napovídá, se o program, který umožňuje vkládání časového 
údaje do jednotlivých snímků, resp. obrázků. V tomto případě pro snímky ze záznamu 
DV kamery a MotionScope PCI systému. Druhý se jmenuje Copy Images a slouží pro kopírování 
vybraných n-tých snímků a jejich ukládání do samotného souboru. 

Copy Timer 

Pokud vezmeme v úvahu, že do sekvence 
určitém časovém intervalu vkládat časový byla 

512 snímků bychom měli po 
velice zdlouhavá a také 

možnost chyby ze strany by znacna. 
V programu je také možnost volby barvy pro vkládaný časový Na následujícím 

obrázku je vyobrazen program Copy Timer. Důležitým faktem že program pracuje pouze 
s ve formátu BMP. Pro je aby získané ze sekvence byli v tomto formátu 
uloženy. Do tohoto formátu, můžete snímky z natočené sekvence získat mnoha způsoby. Prvním 
z nich je použití programu Redlake Imaging nebo lze program Virtual Dub. 
Pokud budete nadále chtít pracovat s takto snímky, je vhodné si snímky do 
formátu z důvodu samotné práce se (z hlediska a tedy rychlého 

!r",,,,,,'h editorech. 

dále a budou chtít 
""h"","'",,, program Práce s tímto programem je obdobná 

gramem Tento program umožní zobrazit interval mezi 
snímky na základě navolení počtu snímků, ale také po zvolení n-tého snímku vypočítá 

3 
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snímky. Po kliknutí na tlačítko program vlastní složku 
s číslem n-tého snímku. 

je v U trubici naplněné kapalinou sloupec kapaliny vy
chýlen z rovnovážné polohy, začne se kapalina periodicky pře
lévat z jednoho ramene trubice do druhého. Hladina kmitá. 
Vnitřní tření kapaliny ve skutečnosti způsobuje, že se 
rychle tlumí. 

frekvence kmitů je (()2 = ~2 ~ 9 . 

Obr. 1: Kmity v U trubici 



3.1 Záznam pomocí MotionScope PCI System 

Po spuštění programu a zvolení příslušné kamery, provedeme nastavení parametrů experi
mentu. Record Rate navolíme na 50 snímků/s, Shutter na 1/250 sekundy, Trigger na O %. Následně 
odstartujeme záznam sekvence. Získanou sekvenci si uložíme v nekompresním formátu AVI, 
nebo do jednotlivých snímků. 

3.2 Záznam DV kamerou 

Pro záznam pomocí DV kamery nastavíme následující parametry: snímkovou 
rychlost 25 snímků/s, rychlost clony na 1/250 sekundy. Po pořízení jsme pomocí DV 
videorekordéru převedli data do Pc. Zpracování celé sekvence bylo pomocí systému 
F AST DV Master v programu Media Studio. Bližší informace týkající se záznamu jsou popsány 
v kapitole 4.1.2. 

3.3 Redlake 

Z Přesnost zá-
znamu je 1/50 s = 

maticky vypočte 
kontrolními 

kaž-
s. 

Cl3ncel 

-496 13.849 mm 
Clea! 

-491 Cled~ AU Poinl:j 

-~ 

10 (173.166) 1;?860rnm 
11~074 __ !93) 13JS31nm 

12--(lm19)- -451 12860mm 

- ~! l~ ~~'_~~~;1~--~~~~~1-~:é;-":-'::i~:;C';c;~= 

For He!p, pre;;;; fOl 

Obr. 2: Záznam hodnot vzdáleností a 

3.4 

Přesnost u obou možností záznamu je odvozena od příslušné snímkové U DV ka-
mery 1/25 s :::: S a MotionScope PCI systému 1/50 s = 0,02 s. zvolili u DV 

2 snímek s, 4 snímek v intervalu s". Touto volbou jsme 
stejný Počtu bodů odpo-

kmitu u MotionScope PCI přísluší hodnota 25 a pro DV kameru jde 
ze zjištění obou výsledků, je patrné, že v tohoto experimentu jsou hodnoty 

téměř totožné. Důležité je si uvědomit při n-tém snímku dosaženo této přesnosti. 
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Article 

Ověření platnosti 
Boyle-Mariotteova zákona pro vzduch 

Markéta Štefková1 

a simple Boyle Marriotťs law oj the ideal gas. 

Pro dané nmožstvÍ 
Podle autorů se tento zákon 
stavovou rovnicí ideálního 

za konstantní teploty součin tlaku a 
Chování ideálního 

p.V= nR.T 

stříkačka o objemu 50 cm3, 

tlakoměr 

konstantní. 

s rozsahem 

Budeme-li tlačit na uzavřené budeme zmenšovat vzduchu uvnitř stří-
a současně budeme zvětšovat tlak. Provádíme-li měření konstantní teplotě pro-

středí dostatečně lze tento pokládat za vzduchu uvnitř 

Tlak vzduchu v 

uvnitř 

1. Z lnr"""",,, 

pístu na 

roven 
která je 

Působení síly F se n,.,",,,,,,,,, 

několika současně 

F :::; 1: Fi 

V našem "rli""''''' můžeme do rovnice: 

F::: + 

:::: ma· 9 

Označíme-li si 
vztahů můžeme 

p:::;: Pa + 

F ... 

... tíhová síla 

F 1 ••• tlaková síla 

ma ... hmotnost 

stříkačku 

stříkačku 

kterou budeme odečítat ze vah m, 
m.g::: F1 + mog => Fl:::; m.g - mo.g 

kde 

F1 = 

tlaku vzduchu uvnitř 
roven: 

p ... 

S ... 

UF VUT FAST Brno, 

p:::; 101.325 kPa 

změřením 

9,60300 Brno 

sil 

tlak vzduchu uvnitř 
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Úkol: Ověřit platnost Boyle-Mariotteova zákona pro vzduch o teplotě 25 oe. 

Postup: Zapíšeme si atmosférický tlak, při němž provádíme měřeIÚ. Změřúne průměr pístu injekčIÚ 
stříkačky. Polohu pístu nastavíme na 50 cm3• Na úzký konec injekčIÚ stříkačky nasadíme 
těsnou pryžovou hadičku a ucpeme ji zátkou. Hadička by měla být tak krátká, aby mezi 
zátkou a koncem injekčIÚ stříkačky nezůstal volný prostor. 

Injekční stříkačku opřeme zátkou o střed misky vah a na píst položíme ruku. (Dáváme 
pozor, aby se píst neposouval). Odečteme údaj váhy hmotnost ma. 

Nyrú opatrně tlakem na píst nastavujeme objem vzduchu v injekČIÚ stříkačce. Nastavujeme 
objemy 48 cm3, 46 cm3, •.• 32 cm3, 30 cm3 a zapisujeme odpovídající hmotnosti na stupnici 
váhy.Musíme držet pouze píst, nikoliv injekčIÚ stříkačku! Po ukončeIÚ měření sestavíme 
tabulku obsahující následující experimentálrú údaje: 

111* objem vzduchu uvnitř injekční stříkačky V 

111* hmotnost m, resp. mo 
111* průměr hmotností ze čtyř měřeIÚ 

11'* sílu F1 

111* celkový tlak vzduchu v pístu P 

111* součin p.v 

Vypočítáme průměrnou hodnotu součinu p.V = K. 

Experimentálrú i teoretické hodnoty zakreslíme do stejného grafu a srovnáme. 

Literatura: 

PENÁTOV A, H. Laboratorní cvičení z fyziky a chemie pro studenty učitelství. Brno: MU, 1998. 
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s bez tyče 

Jindřiška Svobodová1 

A experiment with wood rod is deseribed, a ball at the end of falling stisk jumps in to eup faster 
then gravity. 

Tento je z části z německého [1], jeho sestavení je velmi prosté, 
stačí asi 1m dlouhá tyč, která má na konci pevně připevněn plastikový kelímek a kulička, která 

koncem o zem úhlem asi 30 o, kuličku volně položíme 
o kousek výše. Tyč 
Po tyče na měkkou bude kulička v kelímku. Z 

nec musí padat než kulička. Pro mnohé je toto tvrzení nr,"",'"''''''I''' 
že všechna tělesa padají rychle volném a pokud šlo o 

že odpor vzduchu více než kuličku. Proč tyč 

Představme že musíme na kůl nesoucí telefonní je h metrů 
Právě když na vrcholku tyče, dole v základně a začne se kácet dolů, je lepší pro 
nás nebo se nebo se držet vrcholu s ní po kruhové dráze? 

případech dosáhneme. V prvním 
se ze ZZME: 

V druhém - Vb, 

hmotnosti dlouhé 

11 

2 

1 

2 

2 =2.hg 

zanedbáme-li hmotnost nešťastníka na 
úhlovou dopadu 

Pro homogenní n'~"""'"{"'l se kolem svého konce je moment setrvačnosti J == -~ 
3 

2 

Takže budeme-li se držet vršku asi 1 
na konci 

monotónně roste. 

Literatura: 

1. MEYER, E. Fallende Stange. Unterricht V. 1996. 

1 RNDr. Jindřiška Svobodová, PhO" univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky, Poříčí 9, 
60300 Brno, E-mail: svobodova@ped.muni.cz 
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s tyčí nebo bez tyče 

Jindřiška Svobodová1 

Abstract 

A simply experiment with wood rod is deseribed, a ball at the end of falling stisk jumps into eup faster 
then gravity. 

Úvod 

Tento experiment je z části převzat z německého časopisu [1], jeho sestavení je velmi prosté, 
stačí asi 1m dlouhá tyč, která má na konci pevně připevněn plastikový kelímek a kulička, která 
příliš neodskakuje. Tyč jedním koncem opřeme o zem pod úhlem asi 30°, kuličku volně položíme 
na tyč o kousek výše. Tyčpustíme. 

Po dopadu tyče na měkkou podložku, bude kulička v kelímku. Z pokusu je zřejmé, že ko
nec tyče musí padat rychleji než kulička. Pro mnohé žáky je toto tvrzení překvapivé, obecně vědí, 
že všechna tělesa padají stéjně rychle při volném pádu a pokud by šlo o pád v prostředí jistě lze 
očekávat, že odpor vzduchu zpomaluje tyč více než kuličku. Proč byla tyč urychlena více? 

Myšlenkový pokus s tyčí 

Představme si, že musíme vyšplhat na kůl nesoucí telefonní vedení, tyč je h metrů vysoká. 
Právě když jsme na vrcholku tyče, tyč dole v základně praskne a začne se kácet dolů, je lepší pro 
nás nebo se pustit nebo se držet vrcholu tyče a padat s ní po kruhové dráze? 

Odpověď nám dá výpočet rychlosti, které v jednotlivých případech dosáhneme. V prvním 
případě - Va I kdy se tyče pustíme, dostáváme rychlost volného pádu např. ze ZZME: 

1 2 2 mgh = - mVa => Va = 2 . h . g 
2 

V druhém případě - Vb, lze také aplikovat ZZME, zanedbáme-li hmotnost nešťastníka na tyči 
oproti hmotnosti dlouhé homogenní tyče, zkusíme vypočíst úhlovou rychlost tyče při dopadu 

h 1 2 
mtycg'2 = '2 Jro 

Pro homogenní tyč otáčející se kolem svého konce je moment setrvačnosti J = ±mtych2 

h 1 1 2 2 
mtycg - = --mtych ro 

2 23 

Takže budeme-li se držet vršku tyče, spadneme asi 1,2krát vyšší rychlostí než pokud se 
pustíme. Zrychlení na konci pádu bude asi 1,5krát větší než g, úhlové zrychlení během pádu tyče 
monotónně roste. 

Literatura: 

1. MEYER, E. Pallende Stange. Unterrieht Physik, V. 7/35,1996. 

1 RNDr. Jindřiška Svobodová, PhD., Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky, Poříčí 9, 
603 00 Brno, E-mail: svobodova@ped.muni.cz 
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Využití mikrofonu k měřením v mechanice 

Vladimír Vícha1 

Anotace 

Mikrofon pfipojený na zvukovou kartu počítače ve spojeni s jednoduchým software (napf. AUDACITY) 
může sloužit k poměrně pfesnému měfení krátkých časů. Počítač lze následně použít k matematickému 
zpracování naměfených dat. 

Skákání pružného míčku 

Úvod 

U míčku volně padajícího z výšky několika decimetrů budeme předpokládat platnost zákona 
zachování mechanické energie (ZZME). Při odrazu od podložky se část kinetické energie změní na 
vnitřní energii míčku a podložky, proto již míček nevystoupí do původní výšky - ZZME neplatí. 
Po odrazu vykonává míček vrh svislý vzhůru, při němž již zase ZZME platí. 

Koeficient restituce (vzpruživosti) k je poměr rychlosti po odrazu ku rychlosti dopadu. Při 
výpočtech budeme používat g = 9,81 m.s-2• 

Metodické pokyny 

Pomůcky: Mikrofon s konektorem (jack) pro připojení do počítače, počítač, program AUDACITY, 
míček pro stolní tenis. . 

Úkoly: 1) Sestrojte grafy: 
a) závislost doby pohybu na počtu odrazů 
b) závislost doby mezi dvěma odrazy na pořadí odrazu 
c) závislost rychlosti odrazu na pořadí odrazu 

2) Vypočtěte: 

a) koeficient restituce metodou regresní funkce 
b) dobu celého pohybu pomocí součtu nekonečné řady 

Postup: Zasuneme mikrofon do počítače a pomocí: Start-Programy-Příslušenství-Zábava-Záznam 
zvuku zaznamenáme skákání míčku na tvrdé vodorovné podložce. Počáteční výšku 
volíme do 0,5 m. Naměřený soubor je ve formátu wav a je třeba jej uložit . 

. Na internetu je na adrese http://audacity.sourceforge.net/ volně dostupný ke stažení 
program AUDACITY. Stáhneme jej a prověříme antivirovým programem. Po spuštění otevřeme 
námi naměřený soubor. Měli bychom vidět podobný průběh: 

Pomocí nástroje lupa si zvětšíme potřebnou část grafu. 

1 RNDr. Vladimír Vícha, Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, E-mail: vlada.vicha@seznam.cz 
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V menu View - Zoom Gut se lze vrátit k předchozí velikosti. Klikneme na ikonuX ; a umístíme 
kurzor na záznam prvního nárazu. Po kliknutí se vlevo dole za nápisem Cursor objeví číslo se šesti 

čísly udávající čas. Čas zaokrouhlíme na sekundy. Takto ze záznamu odečteme 
pro sestrojení 

Tabulka 1 ukazuje časy 
je 43 

1: 

Tabulka 1 

ta mezi dopadem a odrazem M pro 

ze vzorců pro vrh vzhůru: 
M =g.-. 
2 

8 T~--~'-~~"~"~~~~-~"~---""~"-"'~-"'-'~~'~"'~ 

6 

!!! 4 ..., 
2 +-~~----------------------------~ 

O ··~~-·-·-··,-·----·,-·----·,---·--··-,---·---·4 
o 10 20 30 40 

11 UUIJ"'UlU (pro 

11 

11,00 

0,92 

V menu View - Zoom Gut se lze vrátit k velikosti. Klikneme na ikonu! , a umístíme 
kurzor na záznam prvního nárazu. Po kliknutí se vlevo dole za nápisem Cursor objeví číslo se šesti 

čas. Čas zaokrouhlíme na setiny sekundy. Takto ze záznamu odečteme 

Tabulka 1 ta mezi u.Vlva~H:;H a odrazem M pro 

1: 

Tabulka 1 

odrazu je "ur.r.,řton ze vzorců pro vrh vzhůru: 
M =g.-. 
2 

~~~,~----,---- -----------------------

na 

8 f---·-'------.... ~-.. ····~,·,----.. - .. - .. ·--~'~,·, .. ---~'---.. ~-! 
6 ---------------'~------=-::-;;;-----~-~'~~--------j 

2 

o ,+-~.-.. ---_r--.. ---~--,----.r_---.-~--.--~ 
o 10 20 30 40 50 

------------~--------~-----~--, ~~~-
______ ~_~~~~...J 

11 dopadů (pro 

11 

11,00 

0,92 
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2 

Závislost doby mezi dvěma odrazy na 
pořadí odrazu 

0,6 -.-._~-~----~~~=~-,--! 
0.5 -1---~~~~~~~~",,--"~;;JSLI."'------j 

~ 0,4 
_ 0,3 +---=lII'-:-----~~~~-

<j O 2 +--~---'~~~-

.... 
1/1 

E -:;. 

, 
0,1 

O 

o 

o 

---r---------r----'r---" 

10 20 30 

rB 

na 

10 20 30 
rB 

40 50 

40 50 

Koeficient restituce v tabulce 1 vypočten pro každé dva U"'C>leUc.qu,I a určena 

nT1"nY1prn~ hodnota. Vhodnější však je vypočítat pomocí Excelu regresní funkci. Dobře 

exponenciální funkce v:=: . e-O,o731n s koeficientem determinace :;:: 

niční obor funkce je podmnožinou přirozených se o posloupnost a to 

Kvocientem posloupnosti je hledaný koeficient restituce k = • n+1 :=: e-O,0731 :=: 

vn 

Protože defi-

Geometrická posloupnost s kvocientem e,O,0731 také závislost doby mezi na 
počtu odrazů M = ,e-O,o731n , ~ =: 0,9903. odpovídá geometric-
ká řada. Její součet určíme podle vzorce 

Sn = l = 0,4942· e-O,0731 

1-q 1_e-O.0731 :::: 
s. 

Součet nekonečné řady pro nás představuje celkovou dobu pohybu míčku. 

Závěr: Z grafů vyplývá, že rychlost po každém dopadu exponenciálně klesá, jde o geometrickou 
posloupnost. Doba mezi dvěma odrazy je také geometrická posloupnost se stejným kvo
cientem, součet časů konverguje. 
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Závislost doby mezi dvěma odrazy na 
pořadí odrazu 

Li t = O 4942e-0,0731n 
0,6 -,.---------=-=--...;....:...;;...:.:=---., 
0,5 -Ia-_________ U-""-'-'~CU>L-__I 

0,4 +---'-=----------------1 
.!! _ 0,3 +------~--------------I 
<l 

.... 
'II) 

Ě -::a 

0,2 +---~--==---------------I 

O,~ t====:~~~~_=~ 
o 10 20 30 40 

n 

Závislost rychlosti odrazu na pořadí 
odrazu 

3,000 
v = 2,423ge-o,o731n 

R" = 0,9903 
2,500 • 
2,000 

1,500 

1,000 

0,500 

~ 

"-'-. .......... 
0,000 

o 10 20 30 40 
n 

50 

50 

VÝSLEDKY 2 

Koeficient restituce byl v tabulce 1 vypočten pro každé dva následující časy a pak určena 

průměrná hodnota. Vhodnější však je vypočítat pomocí Excelu regresní funkci. Dobře vyhovuje 

exponenciální funkce V = 2,4239 . e-0,0731n s koeficientem determinace Fť = 0,9903. Protože defi

niční obor funkce je. podmnožinou přirozených čísel, jedná se o posloupnost a to geometrickou. 

Kvocientem posloupnosti je právě hledaný koeficient restituce k = V n+1 = e-0,0731 = 0,930. 
vn 

Geometrická posloupnost s kvocientem e-O,0731 vystihuje také závislost doby mezi odrazy na 

počtu odrazů M = 0,4942· e-0,0731n , Fť = 0,9903. Posloupnosti odpovídá konvergující geometric
ká řada. Její součet určíme podle vzorce 

a 04942. e-0,0731 
s = _1_ = ' = 6,56 s. 

n 1-q 1_e-0,0731 

Součet nekonečné řady pro nás představuje celkovou dobu pohybu míčku. 

Závěr: Z grafů vyplývá, že rychlost po každém dopadu exponenciálně klesá, jde o geometrickou 
posloupnost. Doba mezi dvěma odrazy je také geometrická posloupnost se stejným kvo
cientem, součet časů konverguje. 
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Volný pád 

Železné matky navázané na provázek způsobují při dopadech zvuky, které lze snímat mik
rofonem do počítače. V závislosti na rozložení matek na provázku, mohou zvuky přicházet nerov
noměrně, ale i rovnoměrně. 

Metodické pokyny 

Mikrofon s konektorem pro připojení do počítače, UU'_'laL program AUDACITY, 
železné (MlO) na provázku. 

1) mikrofonem 
tou dmi vzdálenostmi. 

ozlo~~erlý(:h na rovnoměrně a s ros·· 

2) Do záznam pro oba 

po 25 cm. Provázek 
je mikrofon. až se 

zklidní a uvolníme. Záznam zvuku do a odečtení časů 
ramem AUDACITY složené 
mikrofonu je třeba 

Pět matek navážeme že rostou vzdálenosti směrem vzhůru: 

10 cm - 30 cm - 50 cm - 70 cm 

Provedeme odečteme časy. 

Záznam zvuku v programu AUDACITY 

6 matek rovnoměrně po 25 cm (5 

5 matek ozlo;~erl'lÍ(:l1 s ros toucími vzdálenostmi (4 

se 
matek 
prog

vzdálenost 
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Odečtené hodnoty času a grafy 

pořadí 

dopadu 
tis 

I 
1 

1---" 

2 

3 

4 

5 

pořadí 

dopadu 

1 

2 

3 

4 

Závěr: Z 

1,535 . 

1,637 

1,706 

1,764 

1,815 

1,537 

č.1 

a přitom každá 

Z grafu Č. 2 

že 

že 

cm, 40 cm, 90 cm, 160 

lil -.... 

lil ---

1,85 

1,80 

1,75 

1,00 

1,60 

,55 

1,50 

o 

o 

je 

graf Č. 1 

časů dopadu m rovnoměrné 

vzdálenosti 

"------

t := 1 ,5296n 0,1032 

R2::: 0,996 

2 4 6 

-

graf Č. 2 

t ::: 

2 3 

292n + 1 

R2 ::: 

4 5 

pohyb. Matky jsou rozloženy rovnoměrně 

za kratší časový intervaL 

vzdálenosti matek od první matky rostou kvadraticky 

mezi dopady pravidelné. To potvrzuje, že 

volný pád je rovnoměrně zrychlený pohyb S == ~ 
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Odečtené hodnoty času a grafy 

pořadí tis 
dopadu 

1 1,535 , 

2 1,637 

3 1,706 

4 1,764 

5 1,815 

pořadí tis 
dopadu 

1 1,537 

2 1,647 

3 1,781 

4 1,923 

II) --

graf Č. 1 

Záznam časů dopadu - rovnoměrné 
vzdálenosti 

1,85 

1,80 

1,75 

1,70 

1,65 

1,60 

1,55 / • 
1,50 

O 

/ 
/ 

/ 

2 

t = 1,5296no,1032 

R2 = 0,996 ., 
~ 

4 6 
pořadí dopadu 

graf Č. 2 

Záznam časů dopadu - rostoucí 

vzdálenosti t = O 1292n + 1 399 , , 

R2 = 0,9968 
2,50 -y---------------..., 

2,00 t=~=~;;;~~~~~===l ..!!! 1,50 
- 1,00 +----------------; 

0,50 +----------------1 

0,00 +-----,r-----,---....,---..,..------j 

O 1 2 3 4 5 

pořadí dopadu 

Závěr: Z grafu č. 1 vyplývá, že volný pád je zrychlený pohyb. Matky jsou rozloženy rovnoměrně 

a přitom každá následující dopadá za kratší časový interval. 

56 

Z grafu Č. 2 vyplývá, že když vzdálenosti matek od první matky rostou kvadraticky 

(10 cm, 40 cm, 90 cm, 160 cm), jsou intervaly mezi dopady pravidelné. To potvrzuje, že 

volný pád je rovnoměrně zrychlený pohyb S = .!.gt2 . 
2 



NABÍDKA TITULŮ NAKLADATELSTVÍ PAIDO 

INTEGROVANÉ TERÉNNÍ VYUČOVÁNÍ 
Eduard Hofmann a kol. 

Pracovní listy kolektivu autorů pod vedením E. Hofmanna jsou zpracované geografické charakteristiky území, ve kterém 
je provozováno terénní vyučování učiteli a studenty pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikace nabizí 
metodické listy určené pro konkrétní práci v terénu a metodiky vytváření vícedenních programů terénního vyučování. 
Součástí jsou také přílohy příkladů jednotlivých programů výuky. čtenáři se do rukou dostává netradičně zpracovaná publikace, 
která se již na první pohled liší svojí vazbóu. Jednotlivé listy knihy jsou volně vložené, což lépe vyhovuje manipulaci s textem 
i s jednotlivými metodickými listy. Celý systém je zároveň výzvou, aby všichni, kdo se s publikací setkají, měli možnost na 
ní neustále pracovat podle měnících se podminek. 
132 stran, 225,- Kč, ISBN 80-7315-054-9 

KAPITOLY Z TECHNICKÉ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 
Michal Scigiel, Petra Scigielová 

J" 

Učební text svým obsahem pomáhá vyplnít mezeru v doplňkové literatuře pro učitele pracovních činností ve školách se specific
kými vzdělávacími potřebami, stejně tak ale může pomoci pedagogům v praktických činnostech na zákadních školách i širšímu 
okruhu pracovníků podílejících se na organizaci a řízení zájmové technické činnosti dětí a mládeže z řad aktivistů, kteří 
nemají pedagogické vzdělání. První část textu poskytuje stručný přehled teorie, jejíž znalost předznamenává řešení konkrétních 
sociálně psychologických problémů výchovy, vzdělávání a práce se žáky mímo vyučování. Těžištěm druhé části je praktická 
činnost technického charakteru s didaktickým zaměřením. 
77 stran, 84,- Kč, ISBN 80-7315-045-X 

VÝUKOVÉ METODY 
Josef Maňák, Vlastimil Švec 

Pojetí výukových metod z něhož publikace vychází, sleduje linii moderní pedagogiky, která respektuje aktivitu a samo
statné úsilí žáka jako určující tendenci rozvíjející se osobnosti, která se ovšem neobejde bez porozumění, péče a pomoci ze 
strany učitele v zájmu 'optímalizace tohoto složitého procesu. Výuková metoda nepůsobí izolovaně, ale je začleněna do 
-edukačního systému jako jeho důležitý prvek, jehož prostředníctvím výchova postupuje žádoucím směrem. 
219 stran, 183,- Kč, ISBN 80-7315-039-5 

AŤ ŽIJE ŠKOLA! 
Daltonská výuka v praxi 
Hans Wenke & Roel R6hner (přeloženo z nizozemského originálu) 

Kniha nizozemských odborníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti organizace, správy a řízení daltonských škol, je 
určena nejen všem, kdo již mají zkušenosti s vyučováním podle daltonského plánu, ale také učitelům, kteři hledají nové zajímavé 
podněty pro svou práci. Stejně tak může sloužit jako učební text studentům učitelství. Kniha vychází v době, kdy probíhá 
veřejná diskuse o podobě českého vzdělávacího systému. Principy "daltonského vyučování" by mohly být pozitivní inspirací pro 
budoucí očekávanou podobu organizace školy. 
124 strany, 127,- Kč, ISBN 80-85931-82-6 

DALTONSKÉ VYUČOVÁNÍ 
Stále živá inspirace 
Hans Wenke & Roe1 R6hner (přeloženo z nizozemského originálu) 

Po kladném přijetí a úspěchu publikace Ať žije škola - Daltonská výuka v praxi přicházejí její autoři Hans Wenke a Roel 
Rohner s novým titulem. Čtenář zde, kromě teoretických úvah o vztahu učitele a žáka, podstatě týmové práce a manage
mentu školy, najde praktické postupy zpracované na základě moderních principů daltonského.vyučování. Tato kniha se 
může stát inspirací nejen při učitele základních a středních škol, které pracují podle daltonského modelu. 
156 stran, 169,- Kč, ISBN 80-7315-041-7 

OBJEVTE V SOBĚ EINSTEINA! 
Test vnímání a pozorování pro děti od 5 - 11 let 
Josef Trna 

Didaktický standardizovaný test, s jehož pomocí můžeme zjistit úroveň schopnosti dětí analyticky vnímat a pozorovat svět 
kolem sebe. Test může sloužit učitelům ZŠ na I. i na II. stupni (zde především v předmětech fyzika, chemie a přirodopis) jako 
jeden z diagnostických nástrojů, kterým se provádí analýza osobnosti žáka, je použitelný také v mateřských školách. S jeho 
přispěním můžeme vyhledávat talentované žáky a pak profesionálněji přistoupit k jejich dalšímu vzdělávání. 
20 stran, 28,- Kč, ISBN 80-85931-91-5 
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'" Uvodní 
nápadů fyziky 

Tradiční setkání učitelů na všech škol a v centrech volného času 
mělo letos své místo v kalendáři 25. - 27. srpna. 

že 

Hostitelem IX. veletrhu učitelů fyziky byla katedra Pedagogické Ma-

účastníků (150), ale zejména 
velké množství nových tváří. 

záštitu nad ní kromě také 
města Brna Rl"'\JDr. Petr Duchoň. 

X. veletrh se uskuteční na MFF UK v Praze. 

touto cestou kteří se I-'UUH.CU na zdárném ~,··,·,h."h, IX. veletrhu 

Petr Sládek 
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Einstein's Dream ~ ls 

Igor Bazovsky, 

As a Einstein thought about riding on a wave front of and what he would 
see and experience. The following demonstration and live simulation lS an exercise which the 
young Einstein might well have thought well before the of took 

dS a IIguesstimate", probably well before his from high school. The demon-
stration cons15ts in modeling a certain dream which Einstein lS to have had. 
The dream concems tvvo observers oi a certain sequence of events. The observers are situated in 
different and have diHerent of view. The of the dream is 
that the observers view and in tad can even view a sequence oi events in 
reverse order. The hint for understanding this set of events is to think of the wave fronts 
in which the two observers receive their information. 
This scenario and two of the models in this artide are in taken fmm Ref L The stimu-
lus for the came from some remarks found in Ref 2. 

The scene takes in Einstein's dream. But in a different form this scenario could weH 
have been constructed as Einstein with some very lead-

to one of hi5 famous thought Next, we the dream scenario: 

Einstein ls in the foothiUs oi the in front of him, some distance 
away, he sees an electric fence. Two cows are of the electric fence, 

are it with their noses because the has been oH for a while. the 
farmer turns the electric power back on, As the electric wave front travels the electric fence 
it shocks cow that passes, anel the cow up shriek. The fanner 
and the whole far oH He 15 towarcl 
the and he is in line with the cows and the 

Einstein aIso sees and hears the whole lid'HJCC' 

dream - all the cows without any saund, 
he hears the second cow one closest to "moo" Hrst 

Einstein' s - in his 
as the sound wave arrives 

Einstein hears the "moo" of 
the cow tha t Hrst This lS the reverse order oí wha t cH Uk' "" 

this? 
Of course, 

oE the 
tra veIs much faster than sound. So the 

But this is not a whole 
wave indicates to Einstein that all of the cows 

at 

D rf'Cf'I:l PS the 

while the information 
the 

fanner who tumed on the different infonnation from the very same 
souncl waves!! True, he also the cows to but he hears the 

the reverse order that Einstein heard them1 If 
will accounts. 

50 where is the truth in all this? What is on? Somehow we want to clear such a po-
tential oť sequences of events. how can we ever be con-

like the above is should we take 
the information from the light wave as 
the sound wave (ar vice 

SCHOL A LUDUS, 

E-mail: 

somehow more reliable than the information from 

and Informatics Slovak 
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Then who, or which of our senses, can we believe? Clearly the Hrst impression ls that the 
whole dream scenario ls about a completely impossible state of affairs. But is it? Physidsts do not 
leave things to intůition. Intuition must be validated and verified. Hence we must model the abo
ve situation/happening and either have it all become dear and understandable, ar prove canclusi
vely Hs impassibility under any reasonable models of reality. 

Modeling of the Main Story 

SeUing up the model: 

A live modeling is a good start for secondary school students because it requires going back 
to Hrst princip les in order to answer such questions as, 

(a) How shall we model the Hrst of the shocked cows jumping and "moo
ing" cows) as experienced Hrst by Einstein and secondly by the farmer? (By wave fronts 

(13) 

of light waves and of sound 

How shall we model the 
with sound waves). 

Do we need to model the mHlions of 

waves? respectively 

in all directions? we can use 
mo TI-'YHP<.;PI re!)reSeIU the wave front of the ray traveling to 

travel in the other direction. Each of these mo 
will be live-modeled a student volunteer - for each of the mo directions lhal 

int,PTP'",t the first trom the cow to and the trom the cow to the farmer). 

How do we model the transmission of the sound information to the mo witnesses? 
(Analogously to the way we model the 

How do we model the transmission of electric current? (One student can represent the 
wave front of the current the wire from the 5witch towards 
the cows). 

How do we model, 
lunteers placed 
a line. E.g., either a 
a stretched laid and held 

the electric fence, and the cows? (By student vo-
of the The electric fence is mode led 

a very ar 

Note: H i5 for each "cow" to have a and for the and "sound 
waves each cow to carry the same number on a card either to H'1em or carried 
in front of them. As reach Einstein the hand-over their numbered 
cardso In that way, the order of arrival can be recorded the whole dass 
can see for themselves the exact, recorded and order in which the ma witnesses received 
the cards. 

MHllU"", The Model 

The key to the ls to think of the wave fronts that carry the information to the 
cows and to the mo observers. AH the modelers into and when the eledric current 

a fixed rate. 
coordinated. The orders oE arrivals are nr,'""rv,>n 

for that cow start 
that the volunteers can coordinate 

volunteers Einstein and the Farmer as the two nh';o",..v,or" 

Remarks on the Live >VA''',,-,,'_AH 

Oť course, in the live modeling we model the velocities very much slower than is actually 
the ease for light (300,000 lan/s), and even for sound. This reduction in has a special 
effect on the modeling results and makes them different than is actually observed. Leo, in aetual si
tuation, the information arriving to the farmer through the light wave has a very minor, difference 
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because of the delays of tra vel time, and hence the Hght from each jumping cow starts traveling at 
slightly different times. Theoretically, if the farmer could distinguish infinitely fine resolutions, he 
would never see the cows jump simultaneously. Since the model does not include this limiting aspect 
of our visual perception mechanism, according to the model developed below, the farmer can ne
ver see them jump simultaneously. However, Einstein, can (according to the model) see the cows 
jump simultaneously if the velocities of electricity along the wire and of light in air are equal, and 
if his perception mechanism (visual system, or some hi-tech instrument) has enough resolution. 

Other Models of this Scenario 

The Token Model 

The token model, uses a grid where the horizontal direction represents distance from Ein
stein and the farmer. Five rows contain one token each. See figure 1. The first token represents the 
electric current wave front, the second and third rows represent the photons from the first cow, or 
the wave fronts of the two light rays (one going toward Einstein, the other towards the farmer). 
The fourth and fifth rows do the same for the second cow. The tokens are exercised by hand-mov
ing them in a step-by-step fashion according to the various assumptions, (a) electric velocity 
equals that of light, (b) electric velocity is slower than that of light, and (c) electric velocity is slower 
than that of sound. 

The Graph Model 

Draws the positions af the wave fronts with respect to Einstein and the farmer (as distance 
coordinates on the vertical axis) verses Hrne which is represented on the horizontal axis. See figure 2. 
The main hint for this modeling is that the slope gives the velocity: V = velocity of electric current 
along the wire, C = velocity af information from the cows to the observer. 
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Farmer 

Electricity 
token 

Einsteins' 
token L 

Farmers' 
token L 

Einsteins' 
token II. 

Farmers' 
token II. 

The Math Model 

Cowl 
J, 

L Token model 

Cow2 

appear as 

P =1 P <1 

nrne 

Einstein 

aU := O) 

Figure 2. model for a three ca ses :::: C 

This IS easy to formulate once one of the other models ls understood. See 
sic nolation. 

Notation: Let (i =1,2) denote the Ťotal hme for Einstein to see the i th. cow 
hear the i th. cow from the of power. Let Fi denote a similar 
farmer. 

10 
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For Einstein's perceptions, EI = DIV + 2D/C and E2 = 2D/V + Dle. 

Clearly, if V=C, then EI = E2' or Einstein perceives the cows being shocked simultaneously. 
AIso, if V>C, then E2 < EI' or Einstein perceives the cows being shocked in reverse 
sequence to that in which they actuaHy are shocked. 

For the farmer's perceptions, Fl = DIV + D/C and F2 = 2FI' 

Clearly Fl < F2 for aH values of the ratio V IC, which is what is expected intuitively. 

COWl COW2 

I I .1\ ~~ ~ ... 

D D D 

Farmer Einstein 

Figure 3. Geometrical configuration and notation 

Condusion 

This demonstration is an example of the importance of point of view. This importance is 
well known in terms of representations, shadows silhouettes, etc, having to do with different im
pressions of an object. See for example Ref. 3. The really exciting thing about this demonstration is 
that it shows how simultaneity as well as sequences of events can also essentially depend upon 
point of view - as well as on the ratios of some basic velocities (the velocities of light, of sound 
and of electric current propagation). In addition to aH that, with its surprising twists and turns, 
there is the practice with simple kinetics, and the simplest modeling in ways that people can vi
vidly remember as a key set of examples for their further work. 

References 
1. BAZOVSKY, I, TEPLANOVA, K, A Relay Race Explains Discrepant Observations of Simulta

neity, Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning Physics in New 
Contexts, July 2004, University of OstravaMAGUEIJO, J. Faster Than the Speed of Light: The 
Story of a Scientific Speculation. Published by William Heinemann, January 2003, ISBN 
0434009482. 

2. KV ASZ, L. Similarities and Differences Between the Development of Geometry and Algebra, 
Proceedings of the Conference on Mathematical Reasoning, Heuristics and the Development of 
Mathematics, Universita di Roma Sapiensa, Roma, Italy, September 10-11, 2004, To be published by 
Kings College, London, UK, Editors, Carlo Cellucci, Donald Gilles 
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Využití lidského těla ve výuce fyziky 

Brtnfková2 

Každý učitel má jistě snahu, jeho práce měla dobré výsledky a aby výuka zanechala 
v žácích potřebné znalosti a dovednosti z příslušného oboru. Tato efektivita vyučováni závisí mi
mo jiné i na aktivitě žáků, kterou můžeme stimulovat vhodnou motivacL Jedním z motivačních 
prvků mohou být i mezipředmětové Zaměřila jsem se na fyziky a tělesné vý-
chovy. V posledních desetiletích se prožitková pedagogika, která se ve své čisté formě 
vztahuje právě k tělesné kultuře. Zákonitosti této jsem se však do určité míry pVJ"u."uu 

přenést i do oblasti Stavěla na tom, že co člověk prožije, co si sám vyzkoušÍ, to 
v něm zanechá V laboratornich úlohách žák zapojuje pro vnímání 

Proto 

a vzájemnou důvěru žáků. 
snadno 
pro učitele. Pro ukázku 
zadán experimentem s 
dou ke konečnému 
listu je jak které žáků, 

podrobnější rozbor daného především ty, které 
provádíme v tělocvičně nebo ve důsledné dodržování bezpečnostních předpisů. 

Více listů bude v dohledné době zveřejněno na stránkách PdF MU. 

Pedagogická fakulta v Brně. 
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JMÉNO: 
TŘÍDA: 

ROZKLAD 

kabela, dva medicinbaly, lavička 

1. 

neseš těžkou kabelu, určitě ti s ní někdo UUI,r"<L.'-;' Jak pro vás kabela bude těžká, závisí 
na způsobu, ji nesete. 

do kabele dva medicinbaly. Potom s kamarádem vyzkoušej, daleko od sebe musíte pro vás 
kabela ca a co Obě tyto situace nakreslí'oo obrázků vyznač gravitační sflu {JuO'UUtU 

na kabelu. 

velké 

2. 

Sedněte si s kamarádem 
medicinbal. Zkuste s ním pokrčit a 

se vám zdá medicinbal těžší? 

Nakresli do obou se rozloží 

síla kabele rozloží v i ve druhém 

dál. Kamarád vám na 

kterou na vás medicinbal 
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3. ÚKOL: 

Vytvořte zhruba dvanáctičlennou skupinku. V ní máte za úkol v sedě nohama zvednout ZavicKu. Seďte 
tak, aby pro vás lavička byla co nejlehčí a mějte propnuté nohy. Teď někdo klidně může po lavičce přejít. 

kolik nést 

měrně mezi všechny, kdo lavičku drží. 

14 
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ROZKLAD SIL 

POMŮCKY: kabela, dva medicinbaly, lavička 

NÁROČNOST NA PŘÍPRAVU: 
NÁROČNOST NA PROVEDENÍ: 

1. ÚKOL: 

Když neseš těžkou kabelu, určitě jsi rád, když ti s ní někdo pomůže. Jak pro vás bude těžká závisí na 
způsobu, jakým ji nesete. 

Dej do kabele dva medicinbaly. Potom s kamarádem vyzkoušej, jak daleko od sebe musíte jít aby pro vás 
kabela byla co nejlehčí a co nejtěžši. 

Obě tyto situace nakresli. 

Do obrázků vyznač gravitační sílu působící na kabelu. 
Znázorni, na jak velké síly působící na vás se gravitační síla kabele rozloží v prvním i ve dru
hém případě. 

2. ÚKOL: 

Sedněte si s kamarádem podle obrázků proti sobě, jednou blíž a jednou dál. Kamarád· vám položf na nohy 
medicinbal. Zkuste s ním pokrčit a zpátky natáhnout nohy. 
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se vám zdá medicinbal těžší? 

sedíme dál od sebe. 

Nakresli do obou se rozloží kterou na vás medicinbal 

Vytvořte zhruba dvanáctičlennou V ní máte 
za úkol v sedě nohama zvednout lavičku. Seďte 

kolik "U'V",' u,u 

a je to velká 
d lavičku úhel 90°. lJtE~át)o-"aaiJ.el 

je 50 a že se rozloží rovnoměrně mezi 
lavičku drží. že hmotnost la-

Této hmotnosti 

a 2 + b2 = c2, kde 
b, c je velikost 
Dostáváme a:::: b == 495 N, 

známe sílu na řadu žáků sedících z 
straně a dostaneme velikost 

straně šest 

V 
lavičku, 

zanedbáváme nerovnoměrné rozložení hmotnosti nrp'rmI7:PllrI 

že všichni žáci což 7Y!1,,~r"17l 

Pro je ~~'LúH'., ti co byli 
k jejímu otočení. 

16 
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E-learning in the Course "Didactics of Physics" 

Vesselina Dimitrova3 

E-Iearillng is a system of methods, tec!mics and technology for organization and presentation of 
subjects, ba sed on Information Technologies (IT) and Communication Technics (CT). E-Iearning as 
a teaching system consists of: 

• subjects with specific requirements 

• various teaching forms of subjects 

• specific organization and management of the teaching 

• particular method for assessment of studenťs knowledge, skills and competence 

• use of IT and CT. 

An electronic version of university course will be an important part of the E-Iearning educa
tional degree as point of view for future tendency for university education. On the other hand the 
on-line access to course mfl.terials will be helpfu1 not only for the distance learning students, but 
also for the self - depending training for the students of B.5c. programme. 

In this report we propose some possibilities for electronic version of the course "Didactics oj 
Physícs" for B.5c. degree students in "Physics and Mathematics" and "Chemistry and Physics" in 
the Department of Physics of Sofia University "St. Kl. Ohridsky", inc1uding the various methods 
of teaching and training. 

I. INTRODUCTION 

Didactics oj Physics is a scientific discipline and provides a basic for the use of other particu
lar courses for students, which will become teachers at Secondary School. 

The understanding of methodology of Physics education is a process, what contains a large 
number of problems. Moreover, the time of lectures and seminars for some topics ís very limited 
in recent programme. Students need to be aware of recent progress on education. The textbook on 
Physics plays a role in education and the updating of knowledge is connected with a new edition. 
The development of electronic education on Physics and Didactics of Physics will support the 
educational process in Physics and in Didactics of Physics and present new approaches in physics 
and didactics. 

The electronic version of the course "Didactics oj Physics" will demonstrate the basic infor
mation on Psychology, Pedagogy and Physics as well as new methods and technologies in education. 

Students need of the electronic course to learn and practice on physics education. Moreover, 
students will self-evaluate their knowledge and better prepare for exams in this discipline by using 
this course. 

The collaboration between Department of Physics and Department of Chemistry in our uni
versity has therefor focused upon making improvements in the content of the curriculum and the 
methods by which it has delivered. 
Revisions will be made in the following areas: 

1. Revision of the content and delivery of core course material 

2. Introduction of new interactive teaching methods to supplement the existing didactic teaching 

3. Introduction of formative assessment using computerized multiple choice questions 

4. Introduction of elements of continuous assessment. 

3 St. Kl. Ohridsky University of Sofia - Bulgaria 
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The students, who attempt to learn the teaching methods of physics, have to memorize an 
important knowledge during their courses of education on Physics, Psychology and Pedagogy. 
For example, the effects of various methods can be fuHy understood only in terms of the basic 
princip les of Physics, Psychology and Pedagogy. The study of physics phenomena and effects and 
their mechanisms play an important role in physics education. Moreover, the summarizing of ba
sic knowledge on Physics, Psychology and Pedagogy in one electronic course "Didactics oj Physics" can 
provide the basis for successfuHy solutions of problems in physics education. 

II. STRUCTURE OF PROGRAMME OF STUDY 

The basic structure elements of the programme of this course are: 
• Annotation 
• Contents 
• Forms oj control and assessment 
• Resources. 

The Annotation contains: 
• general didactic goals and tasks of course 
• various teaching methods 
• pIan of lectures, seminars and practical training at school. 

The Contents consists of two kinds of objective topics: basic theoretical topics and particular 
topics of school physics contents. Lectures are divided logically in descending order into topics 
and sub-topics. For easy learning and easy transfer the size of the topics and sub-topics varies between 
500 - 2500. words. AH lectures present not only basic knowledge on Physics and Methods of 
Physics teaching, but also information on Psychology and Pedagogy. Particular attention is selec
ted to the topics of school physics. The questions for seminars are based on the content of the lec
tures and on the content of the contemporary textbooks in Didactics and Methods of Physics 
teaching. 

5tudents answer questions and discuss their answers during the seminars. This tests indivi
dual knowledge and encourages debates. Unfortunately, there is not a computerized self-study 
room on the territory of the Department of Physics and students have not an aU - day - access to 
the computers. Their access is limited since the number of computers in faculty is limited. AH this 
makes difficult the self - study process for the stt.flents. 

The jorms oj control and assessment are: 
• Current control: test, assessment forms, written didactic works on the various lessons of 

physics 
• Examinations: written examination (with written course work of Didactics of Physics) and 

oral examination. 

The interactive tests after every one lecture have various types of questions: 
• invitation to reflection 
• problem 
• activity 
• task. 

Five types of answers are recognized: correct (true and complete), incomplete, inexact, wrong 
and noresponse. The types of questions are multiple choice, multiple response and fill - in blanks. 
There is a time limit for the test as a whole. Each test contains logical connected knowledge on 
methods and methodology of physics and physics too. 50 the student has a choice to achieve 
a progress on this subject and step by step to learn and self - evaluate his education. 

As Resources are used textbooks, web-based electronic modules, courses, etc. 

18 



III. RESULTS 

We present as an illustration one model of structure of topie "Teaching methods on physies", 
, what is part of electronic version of this course. The model contains four basie elements: 

• Introduction -
• Basic subjects 
• Control and assessment 
• Conclusion. 

The Introduction contains annotation, basie didactie goal and intermediate didactic goals, 
resources and tasks. 

The Basic subjects consist of: 
• Content of topie 
1. Method and manner 
2. Classifieation of methods of teaching on physies, according to: 

2.1. Actions of teacher and students 
2.2. Didactie goals 
2.3. Ways of presentation of subject information 
2.4. Cognitive activity 
2.5. Physies methods 
2.6. Methods of science cognition (methodology) 

3. Standard of choieec and effectiveness of teaching methods 
• Text of subjects (according to content of topie). 

The Control and assessment are realized by various types of questions after the text of sub
topies. This is current control and assessment. The questions are like these: 
Example I: 
For the classification "ways of presentation of subject information" the questions are: 

Invitation to reflection: Think over how the methods, what are indieated in this classifieation 
/verbal, visual and practical/, you can use as methods according to didactie goals. 
Problem: Try to choose the methods and ways from the classification, what can use into the 
lesson: "Capacitance" in the 9th grade. Motivate your choiee. 

Example II: 
For the classHieation "Physies methods" the questions are: 
Invitation to reflection: Consider what kind of physies methods and way you can use into the 
lesson: Electromagnetie induction" - 9th grade. Try to motivate your choiee. 
Activity: Try to compare your choiee of physies method with the science methods, what M. Fa
raday had used in his investigations to discover the phenomenon "electromagnetic induction". 
Task: Make structure of physies experimental method, what you use, when you make experi
ments in: 

http://kdt-20.karlov .mff.cuni.cz/ index.html 
http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz 

Example III: 
For the classifieation "Methods of science cognition" the questions are: 
Problem: Try to choose the methods and ways of science cognition, what you can use into the 
lesson: "Electrie current into the gases" - 9th grade. Explain your choice. 
Activity: Read the text of the lesson "Direct constant electricity" - 9th grade. Make teaching 
strategy how to use induction and deduction as a teaching method into this lesson. Motivate 
your choice. 
In the end of this topie it is possible to realize concluding control by assessment formo 
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In the Conclusion we make summary, that teaching methods contain in themselves the logic 
of science methods. It i5 possible to realize the cyde oi science cognition Iscience facts - hypothesis -
consequence - experimentl when the teaching methods are realized in the educational process. 

The methods of electronic education may play a role in the process of physics education. 
Students can learn more in forma ti on and recent scientific news using oi electronic course. It 15 
as a for education in Didactics oí physics, as a module in their educatíon. 

The electronic course can be used for self-studying and self-evaluation in fields of physics, 
and didactics of It can a role in distance learning af students. 

1. Didadics af - notes of 

2. Materials oi National canference oí E--
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ping~pongových 

Ladislav 

míčků 

neseny v 

4 

hráčů a diváků. 
musí být kulaté, z celuloidu nebo z jJV'U.VIUl 

změně hmotnosti a nrlllm,Pt'l 

Z 38 mm na dnešních 40 !lUn. 
Míček měl létat 

viditelnost míčku. 
Na našem trhu k dostání oba jJV'''''''.U 

menší (2,5 g; 38 

1.1. Vlastnosti látek 

Ll.1. Měření 
Předložit několik mÍčkú a nechat 

Podle 

1.1.2. Měření hmotnosti 1 

míčků. větší 

se oficiální utkání 

zvětšena 

stolní terůs 

g; 40 které povo-
hrát nemohou. 

hmotnost rníčků a získané 
Můžeme je nechat roztřídit na 

1.1.3. Měření hmOlTlosti 2 
Protože je známá hmotnost 
~,,~en,r,h vahách. 

můžeme je závaží rovnora-

1.1.4. Měření hmotnosti 3- nerovnoramenné 
ze 

Na kratším rameni může 
míčkem nebo obráceně. 

'_H''-CUÁ''~ a mičkú. Můžeme si zvolit dva 

Pozn.: je vhodné míček o známé g. 

5 Měření 

Ladislav Dvořák, PdF MU Brno, 
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Pozn.: z vlastni zkušenosti vim, že změfeni objemu těles o menšich hustotách než husto
ta použité kapaliny (napf. mfček, korkový špunt apod.) je pro některé studenty značným 
problémem. 

1.1.6. Mezimolekulové prostory 
Do většího odměrného válce nasypeme míčky a zjistíme objem Vl. Do druhého od
měrného válce nasypeme např. hrášek - V2• Po přisypání hrášků mezi míčky odeč
teme objem V a zjistíme, že V 1+V2<V. Podobně je to např. při smíchání vody a lihu. 

1.2. Magnetismus 

1.2.1. Kompas 
Do míčku vložit malý válcový magnet a na dně je potřeba míček mírně zatížit pís
kem apod. Po vložení míčku na vodní hladinu se míček natočí ve směru sever-jih. 
Jestliže víme, kde je jih (Slunce), můžeme si jednoduše dokreslit na míček světové 
strany. 

1.3. Mechanika pevných těles 

1.3.1. Těžiště tělesa 
Do míčků přilepit různý počet zátěží (písek, olůvka) vložit a po cvrnknutí sledovat 
jak se míčky pohybují. 

1.3.2. Polohy tělesa 
Pomocí míčku a hodinového skla vysvětli polohy: volnou, stálou a vratkou 

1.3.3. Nerovnoměrný pohyb 
Míček pustíme po nakloněné rovině. 

1.3.4. Rovnoměrný pohyb 
Míček naplněný glycerinem pustíme po mírně nakloněné rovině. 

1.3.5. Páka 
Dva míčky naplníme různým množstvím písku. Po připevnění na nerovnoramen
nou páku (špejle a špendlík) a změření ramen mohou žáci odvodit poměr mezi hmot
nostmi míčků 

1.3.6. Páka 2 
Pro ztížení můžeme použít např. 3 míčky viz. obr. 

1.3.7. Volný pád 

? 

? 

? 

Jestliže necháme několik míčků naplněných různými materiály (stejný tvar a různá 
hmotnost) padat ze stejné výšky, dopadnou současně na zem. Rychlost dopadu tě
les nezávisí na hmotnosti tělesa. 



1.4. 

1.3.8. Pružný ráz 
Jestliže vychýlíme krajní z několika bifilárně zavěšených a navzájem se postupně 
dotýkajících míčků dojde k postupnému předávání energie a odskakování krajních 
míčků. 

1.3.9. Zákon odrazu 
Míček necháme narazit na pevnou 
razu (vše se děje v jedné rovině). 

úhel dopadu cl úhel od-

1.3.10. Moment setrvačnosti 
Jeden míček polystyrénem a doprostřed vložíme ocelovou kuličku. 

V druhém míčku bude hmotnost rozložena povrchu míčku. Oba 
po nakloněné rovině a 'W::U.UjCH 

1.4.1. Pascalův 
Do míčku 
Po stlačeni 

1.4.2. 

a nasadíme jej na větší ,n,,,v,řni stříkačku. 
voda do všech směrů steín()m(~m 

-"'l<'.u,,,.", přes kterou je tažena nif od m.íčku. Na 
něném siloměru můžeme sledovat velikost vztlakové 

1.4:.3. 
Na hadici od vodovodního kohoutku nasadíme pustíme vodu a do 

vtlačíme míček Ten bude atmosférickou tlakovou silou vtlačo· 
ván do vrcholu 

vodou 

1.4.5. Plování těles 
rúzně 

1.4.6. Model vodního 
Ke kroužku nebo 

!-n"",,,;,,, vložíme do na sebe nemísících se 

vede osa, několik míčků. Na tomto 
na horní i dolní vodu. 

1.5. Aeromechanika 

1.5.1. 
stranu vah míček a na druhou stranu záva-

žíčko o hmotnosti. Po vloženi do a snÍŽení tlaku k rov· 
novážného stavu, 

1.52. 
vzduch z Může kdo 

1.5.3. BernoulHova rovnice 
Trubičkou foukneme mezi dva a) na stole f-'V,CVUU 

Při tlak v proudění. 
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1.5.4. Bernoulliova rovnice 2 
"Přemístěte míček z jedné kádinky na dru.h.ou aniž by jste se míčku nebo kádinek 
dotkli." Trubičkou foukáme mírně nad míček, kde vznikne podtlak a míček bude 
atmosférickou tlakovou silou vtlačován do místa z nižším tlakem. 

1.5.5. Proudění vzduchu za 
Za míček připevněný k podložce postavíme zapálenou svíčku (pozor na hořlavost 
celuloidu). Jestliže foukneme přes míček, plamen se nakloní ve směru 
dění vzduchu. 

15.6. Závislost vzduchu na tvaru tělesa 
Na míček jen na špejli otáčivě 
me foukat vzduch. Podle úhlu může nnrn,,'.,., 

1.5.7. 
několik 

Ui, Mechanická 

1.6.1. 
Dva o 

OnONYlO na hmotnosti těles 
hmotnostech necháme 

Podle otisku můžeme velikosti 

1.6.2, Závislost ,,,,,.">1"1('1 

rovnat velikosti VV"""",",UllU 

1.6.3. hmotnosti tělesa 

míčků a necháme foukat 

na 

Podle otisku můžeme po-

Dva hmotnostech necháme koulet ze stejného místa na nakloněné 
rovině. Po nárazu do 

1.6.4. 

1.6.5. Přeměna 
Ke dvěma míčku 

a múžeme velikosti 

nit. Při n",,,,,,,",, dochází 

záva-
žíčkem. Po natočení závažíčka kolem osy se začne soustava 

1.6.6. Ztráta 
Míček necháme 
míček odskočí 

z určité a zaznamenavame do 
odrazech od země. 



1.7. Termika 

1.7.1. Závislost přijímaného tepla na vlastnostech povrchu 
Do dvou míčků, z nichž jeden bude začerněn, uděláme díry tak, aby se do nich dal 
vložit teploměr a naplníme je vodou. Pomocí např. plastelíny je postavíme na stůl. 
Začneme je zahřívat rozsvícenou žárovkou a odečítáme teplotu v jednotlivých 
míčCÍch. 

1.7.2. Vyhánění "džinů" z lahve 

1.7.3. 

Hrdlo lahve od vína navlhčíme vodou a na hrdlo 
k lahvi přiblížíme dlaněmi. Po chvíli se rníček začne nadzvedávat-

Mírně 

horké 
opět získá tvar koule. 

lJt Elektrostatika 

1.8.1. 
Nabitou se dotkneme zavěšeného míčku seL 

vodivou stříbřenkou Míček od 

1.8.2. Polarizace 

vložíme do 
době míček 

a10-

Nabitou se "JL.''''.UlHC k zavěšenému rníčku. Míček k a zústane 
chycen. 

1.8.3. 
Mezi dvě 

míčků . 

. 9.1 .. 
dírku a bifilárně ji zavěsíme. 

míčkem budeme 

1.9.2.. Příčné kmitárú 
Na bifilárně vedle sebe zavěsíme několik míčků Po 
múžeme vznik 

1.9.3. Podélné kmitání 
Na destičku 

můžeme 

1.9.4. "Míčkohra" 
Na několik míčků různě 

zavěsíme bifiIárně několik míčků. Po 
v místech zhuštění a zředění. 

dřevěnou 
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1.10. Astronomie 

1.10.1. Modely souhvězdí 
Míček rozpůlíme a do jedné půlky napícháme špendlíkem dírky tak, aby vpichy 
byly ve tvaru vybraných souhvězdí. Pak půlku nasadíme na baterku (38 mm -
40 mm) a skrz míček posvítíme např. na tabuli nebo na zeď. 

1.10.2. Model Země 
Míček je potřeba vyplnit např. ocelovými šponami a na povrchu míčku vyznačit 
světadíly a oceány. Nyní pomocí figurek, např. z magno šachů, můžeme vysvětlit, 
že lidé na "spodní" straně zeměkoule nespadnou, neboť se se Zemí přitahují po
dobně jako míček a figurky. 

1.10.3. Stín, zatmění 
Využijeme "zeměkouli" z 2.10.2 o osvítíme ji zdrojem světla. Můžeme vysvětlit 
vlastní a vržený stín, příp. i zatmění Měsíce. 

ZÁVĚR 

Na myšlenku experimentování s ping-pongovými míčky mě přivedla náhoda. Při suplování 
tělocviku jsem si všiml, že místy po tělocvičně zůstaly opotřebované promáčknuté, tedy pro hru 
nepotřebné, ping-pongové míčky. Bylo mi líto je nechat vyhodit, tak jsem přemýšlel, jestli by se 
nedaly nějakým způsobem ještě využít. 

Domnívám se, že využívaní netradičních pomůcek při výuce může hodiny fyziky jen oživit 
a třeba se na tyto hodiny bude těšit více žáků než doposud. 

LITERA TURA: 

Kl. 8. 2004 
http://www.pingpong.cz 
http://www.ittf.com 
http://wvvw2.zf.jcu.cz/~klapadOO/vtLreserse.html 
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Physical Experiments CD-ROM 

bXpeJrurlenlts" was created withln tlle "nl-uw,<> 

and students located 
u.e,"l)";UC:U. to prepare studenís to handle some of the support activities thal 

oť involve some discussion of the 
drawn rrom the "'Vln""'l"",,'~I,, 

are several to Hlustrate this 

řečeno v na CD 
vinného semináře z na v Praze 9 ve 
vštěvovali ve školním roce studenti druhého a třehno ročníku. Cílem bylo 
k a samostatnému hledání. DOITmívám se, že některé části mohou být s 

nebo k sarnostatn.ému studiu a . Proto je rrmohé a s nimi sou-
měření však záměrně Dn~zE:ntIDv,ím 

pouze videozáznamem a čtenář je do vtažen" tak, že si musí část 
měřeni ze záznamu sám zrekonstruovat a měření rychlosti balistickou 

Některé části lze námětů pro samostatná měřeni 
o tření a valivém měřeni na jednom z 

zobrazeny a zvýrazněny i některé 

Stanislav 
E-mail: 

. krása a chování ""v,·,'n 

'-'1-""""'''''' 2, 190 00 Praha 9, 

27 



28 

I 
rl I 

~ 

~ tl 



Abstract 

Vlní sa celá trieda 

Students Are Waving 

Peter Horváth6 

This article talks about two real parts of Physics' lessons. Booth of them were realised on the school 
yard. The first one deals with motion in two dimensions. One of the students was skating with in
line skate and threw away the ball. The other students analysed the motion of the ball. The second 
part of this article presents one of possibilities how to start the lessons of mechanical waving. The 
students themselves were modelling mechanical waves. 

1 Úvod 

V článku sú opísané dve ukážky z vyučovacích hodín fyziky realizované na školskom dvo
re. Prvá ukážka opisuje prvú hodinu venovanú skladaniu vektorov v prvom ročníku gymnázia. 
Žiaci sa na konkrétnom príklade skladania rýchlostí korčuliara a ním hodenej tenisovej loptičky 
oboznamujú s pravidlami skladania vektorov. Druhá ukážka predstavuje časť hodiny, na ktorej sa 
tretiaci gymnazisti "na vlastnej koží" ob oznámili so základnými pojmami opisujúcimi mechanické 
vInenie, pričom sami tvorili častice pružného prostredia. 

2 Skladanie rýchlostí 

Táto časť hodiny prebieha na školskom dvore. Jeden zo žiakov si prinesie kolieskové korču
le a do ruky dostane tenisovú loptičku. Bude ju hádzať v pokoji a najma v pohybe roznymi smermi. 

Úloha žiakov je pozorovať let loptičky a najma sledovať, ako smer pohybu korčuliara, ktorý 
loptičku hádže, ovplyvní výsledný smer letu loptičky. Žiaci majú zakresIovať vektor rýchlosti kor
čuliara vzhladom na zem, vektor rýchlosti loptičky vzhladom na korčuliara, ako aj výsledný vektor 
rýchlosti loptičky. 

Korčuliar najprv hodí loptičku pred seba stojac v pokoji. Na tabuIu nakreslíme vektor rých
losti loptičky vzhIadom na zem v momente, kecl loptička opúšťa jeho ruky. 

Potom sa rozbehne a hodí loptičku pred seba. Na tabuIu nakreslíme vektor rýchlosti korčuliara 
vzhladom na zem, loptičky vzhladom na korčuliara v momente, kecl loptička opúšťa jeho ruky a vý
sledok, vektor rýchlosti loptičky vzhIadom na zem. 

Pokus opakujeme, korčuHar hádže loptíčku za seba. Opať zakreslujeme príslušné vektory 
rýchlosti. 

6 Peter Horváth, PaedDr., UK v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, Mlynská Dolina Fl, 842 15 Bratislava, Slovensko, 
E-mail: horvath@fmph.uniba.sk 
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Nasleduje hod loptičkou nabok, pričom korčuliar stojí v pokoji. Kriedou mažeme nakresliť 
na zem čiaru, nad ktorou letela loptička. Potom sa korčuliar rozbehne a presne na tom istom rnies
te ako predtým hodí loptičku zo svojho pohladu kolmo na smer svojho pohybu. Výsledný smer 
pohybu loptičky vzhladom na zem nie je kolmý na smer pohybu korčuliara. Loptička smeruje šik
mo dopredu, v smere pohybu korčuliara. Vektory rýchlosti zakreslíme na tabulu (obrázok 1). 

Obrázok 1. Korčuliar hádže Inn,hř:i,(, 

vatelov na 
strieIal 

V výsledná 

Obrá::wk 2. Korčuliar hádže 
Z hradiska nn7{>1rr".'" 

dostane korčuliar úlohu hodiť 

30 

kolmo na smer 

(z hradiska pozoro-
že musí mieriť za seba. Winetou 

Aj túto situáciu zakreslíme 

dos c 

má 
Po rozbehnutí má totiž 

demonštrujeme 
vedra seba. Táto ide za ním. Po

svoju sústavu za 



Ďalšia úloha je pre korčuliara náročná. Má hodiť loptičku dozadu tak, astala stáť na zeTIŮ. 
úlohu splnil, musí ju hodiť dozadu tak ou rýchlosťou, akou sa sám pohybuje dopredu. Zo 

skúsenosti viem, že aj táto úloha sa dá splniť. 

pravidlá skladania vektor ov a 
tosť rozoberáme aj Galileiho 

Cvičenie prebieha na školskom dvore. 
eidom cvičema je modelovat vlastnosti postupného mechanického naJma 

vlnenia v rade bodov. Demonštrujeme fakt, že mechanickom vlnení sa šíri rozruch 
museli častice prejsť od až k detektoru. 

častice 

vlnením. 

boli "",;"""." rl 
Pri tomto cvičení však 

po 

stredia. Tento nedostatok už nemá vIneme, 
ich dvíhali robili mexické vlny držiac so. za 

a 

no 

Obrázok 3. 

ho&· 

a dozadu. 
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FyzWeb - fyzikální stránky pro každého 

Jana Burešová7 

studentům i ostatním zálernc,ún 
denně více než sao návštěvníků. 

hravá ".,vn ... ",,-'p soutěže 

<ll Fyzlnfo - odkazy na tabulky, 

Knihovna --

I) Dílna-

<1> WWW-

sel 
Pokud na škole 
te-li 

na 

- diskuze o 

r""1t 
a 

na ně 

na 

na vaše všetečné 

soutěž nebo máte webovské 
klasické demonstrace Hcel""'''< 

programy 

zná-

více na vám nabízíme ",."""eru můžete své 
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studentům i učitelům z celé 

Houfková, Jana Burešová, KDF 
Jana .buresova@matfyz.cz 

jitka.houfkova@mff.cuni.cz, 



Měření magnetické 

Josef HubeňákB 

Měření magnetické indukce je ve školní laboratoři málo obvyklé - chybí dostupný měřící 
Nová měřidla statisícovou záležitostí a klasické fluxmetry a teslametry větši-

Teslametr s Hallovou sondou v roce 1879 popsal americký fyzik Edwin 
Herbert Hall Při vzorkem ve 
tvaru tenké jíž kolmo ke směru indukční čáry magnetického vzniká 
na stranách napětí. Příčinou je kterou magnetické působí na 

Ve na střední škole neru obtížné odvodit : 

nosičů 

tlouštka b desetina milimetru. Hallovo 

Hallovou sondu lze snadno získat z zrušeného a 
sud na školách dostatek. Pod rotorem je uložena soustava cívek statoru a na desce 

3 z černého se dvěma 

~~ __ 4 
11---- 3 
~--~2 

~~--1 

Pokud ve sbírkách není teslametr tovární "",',·~~·h,,, 
cívek rozkladného transformátoru s 1200 
metru. Do série 

Univerzita Hradec katedra a 
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II NI 
B=-o--cosa 

I 

a musíme se spokojit s ne-
danou tva-

rem vícevrstvého vinuti, Za délku 
I dosadíme naměřenou délku vi
nuti dvou cívek a cos a určíme pro 
střední průměr vinutí cívek O, 
Po dosazení naměřených hodnot 
dostáváme vzorec 

B == 18,3.10-3 .1 (1') 

Kalibrační křivku lze velmi dobře 
nahradit lineární závislosti a extra

lineární závislost až na 
rozsah od O do 100 mT .. 

B ( 

Měření s Hanovou sondou 

() - 2 A 

Kalibrace Hanova snímače 

HaUovu sondu ze V -- je UU"".tlL'-',y 

odběru asi 5 mA bude mít celou dobu měření stálé svorkové 
multimetrem na rozsahu 200 nebo 400 mV, 
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Sondu vzdalujeme od čela magnetu a dbáme na geometrii CQ"}",,,,", V grafu je zakreslena zá
vislost velikosti indukce B na vzdálenosti x. 

7 o 

v\ 
-O 

6 

5 

O 
\ 
\ 4 

O -
~\ 

.. _. ._- -- --3 

O ~ _. 

'll" ~ O -- - r--..... 
~ !--, ~. 

2 

/. 
__ L.. __ . 

--'-- _. "-- ._. .- -

O 20 40 60 80 100 120 

z je velmi indukce délce 124 rrun má 
100 mm od konce zanedbatelné 

Měření má 
uvedené v obrázku: 

Prstencová feritová 

skutečnost: v blízkosti n,.,,1'<:>"UY"".' mění 

V němž je indukce nulová. 

má roz-

in-
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B (mT) 
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Pole vose prstencové magnetky 

I 

I> 110 1 5 2 O 2 5 ':'I ln. 4 J 4 5 5 O 5 

.J~ 
~ 

~ ~ 
~ ~ 

x (mm) 

Vektorové pole v blízkosti konce válcového magnetu 

5 6 10 6 .5 70 

Hallova sondu ve zvoleném bodu natáčíme tak, až voltmetr ukáže maximální napětí. Kol
mice k sondě ukazuje s dobrou přesností směr magnetické indukce a velikost určíme z kalibrační 
funkce, odečtené z grafu 

B (mT)= 0,175.UH (mV) 

V blízkosti konce válcového magnetu zvolíme soustavu bodů a jsme schopni do každého 
zakreslit ve vhodném měřítku vektor B. Následující obrázek zachycuje měření pro permanentní 
magnet o délce L = 124 mm, s průměrem D = 20 mm a body jsou rozmístěny na kružnici o polo
měru 40 mm. 

Na pravítku je vidět son
du vlevo nahoře. Tužko
vý monočlánek je součásti 
sestavy a výstup stačí jen 
připojit k milivoltmetru. 
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Výsledkem je zajímavý obraz vektorů magnetické indukce: 

N 

s 

Délka magnetu L = 124 
mm 
průměr D = 20 mm 

Hallova sonda je v poslední době nahrazena snímači s tzv. asymetrickou magnetorezistivi
tQu (AMR) a snímači s gigantickou magnetorezistivitou (GMR). Zájemci najdou bližší informace 
na internetu: 

1. www.nve.com 
2. www.stoner.leeds.ac.uk 
3. www.sensormag.com 
4. www.iemw.tuwien.ac.at 
5. www.fzu.cz 
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Inovace fyziky 
na základní škole a gymnáziu 

Primary 

In the artide two themes from the kinematics and the h""j1"r>Tn,~rh,,,ni are mentioned. The aim of the 
for nh""'''''' at nrlrrl,lnr and grammer school. work is to increase the interest of 

že tento veletrh je už svědčí o že o semmare 
a užitečné. cílem je zlepšit fyzikální vzdělávání na všech typech škoL Ve svém n;"i"n,t'>UVH 

chci uvést několik a které zkušenosti mohou ke ""AC:OJ"'''.' 

zikálního vzdělávání žáků a studentů základních škol a 
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na Internet. 

Doc. RNDr. Josef Janás, CSc., univerzita, 

vztah. Po absolvování vyso
externě 6 let na 

neliší od obsahu téměř 50 
tenkrát. tomu tak hlavně 

nemá 
že: 

s vnímáním světa. 
určování hmotnosti tě-

které lze vy-
Přitom žáci 

k utvářelú jejich osobnosti obecně. 

Katedra fyziky, Poříčí 7, 603 00 Brno, E-mail: janas@ped.munLcz 



1 Úvod do kinematiky 

Tradiční postup 

Vysvětlení pojmu 
hybů, dráha a 

Inovace 

změna tělesa, relativnost klidu a klasifikace po-

K základním a dráha pohybu tělesa (hmotného bodu := tě-

žiště), vztažná soustava, relativnost klidu a lze dospět při vyhodnocení jednoduchých poku-
sů s na jehož obvodu je upevněna žárovka z svítilny, připojená k ploché 
baterii (stačí bod svítící barvou nebo uvázáním barevné 
Místo kola múžeme 

Za 

1. Na tabuli nakreslíme křídou čáru 

2. 

určili i velikost 

3. koná po máme pět 
že záleží na soustavě" ze které skutečnost pozo-

mohou klamat. Ne však která hledá 
<on.,",,,,',,,,,, se Zemí. 

4. Kromě že Sl zaa poznatky tra.1el<:tolrle, vztažná 
něco , co má obecnou platnost a k formování 

že zrak nám nemusí objektivní informace o 
nutné zvažovat názor druhého člověka s 

zdůraznění této životní 
né která má tvar V. 
radoxně se 

Pokus s žárovkou na obvodu kola můžeme rozšířit na r.r;,cp",·,.",,6 

kola po vodorovném stole 
osy je úsečka - viz obr. 2. Záznam 
kolo desku s 
d 

osobnosti. Je to poz
a proto je 

úsudcích. 
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Skupina I Stanoviště žáků 
žáků 

1. z kolmo 
na rovinu kola 

zezadu 

POZOROV ANÝ PRŮMĚT TRAJEKTORIE 

kružnice 
(levotočivá) 

Délka průmětu 
dráhy 

21tf 

~ I ----. ----+-----~--~-.--.----__if----

2. 

3. 

4. 

5. 

z. 
na rovinu kola 

z levé i z Dravé 

z nadhledu 
za kolem 

z nadhledu 
kolem 

A, 

Obr. 1 

kružnice 21t1' 

úsečka 21' 

~._--.. 

I 2 <s<27tr I 

---+----_. 

21"<s<271:r 

• 

• • • • 
• • • • 

• • • 

Skupina Stanoviště žákú Délka prumětu 
žákú 

POZOROV ANÝ PRŮMĚT TRAJEKTORIE dráhy 

, 
L-

, ! , , r l. z pohledu kolmo i kružn«:e 21tr , 
na rovinu kola 

"·'·1·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'·'; '(f'·'·"·'·'·"·'·'·'·'· .".'. 
(levotočivá) 

zezadu 
, 
t 
! 
i , 
i 
o 

i 

I 

A ~ 
I 

2. z pohledu kolmo r I kružnice 21tr 
na rovinu kola I (pravotočivá) 

zpředu _ . _m ______ 
·Ó-·_·_·-
I 

j-

I 

I 

I 

I 

T 

A 
r 

3. z levé i z pravé úsečka 2r 
strany v rovině kola ---- f.-._-

O 

r 

-

I 

.... !- A 

4. z nadhledu -- ----------f?)-- elipsa 2r<s<21tr 
za kolem (levotočivá) 

, 

A _.1 elipsa -::::o o 

r I (pravotočivá) 2r<s<21tr 
5. z nadhledu před 

-._------- -------- -kolem jO 

Obr. 1 
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2 

tělesa můžeme kola s žárovkou k rozšíření o pojmy 
a a to i přesto, že se na nepoužívá. Asi v výpletu 

bod A a osu otáčení O umístíme druhou žárovku - viz obr. 3 a ciis-
Lnu.""''''''-. která žárovka se otočení kola se za 

Porovnáním drah a 
kola že oba na rd,,,,,,rlni,,h 

ačkoliv se po 
po delším oblouku než bod B 

.3 
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2 Archimédův - úvodní hodina 

Tradiční postup 

Zápis na tabuli zákon" 
Informace se naUClme ... 

pokusů, příp. historie objevu 

Tento málo LU,e.llle je 
o objevování souvislostí a formulování závěrů 

PETláhev 
síla 5 

® a na něm siloměr s rozsahem 5 N 

J 
Jil -/''''':;/II~//''''Ii/ /,CC:'1 /1/;;-;:/111111/1111 Rl //11/ //#////1/ -

B PET láhev 2 litrová s i'í71"i"túrn hrdlem 

1. 

2. 

42 

Rukou napneme siloměr ve vodorovném směru 
~ 

< ukazoval 5 N. Otázka: Co siloměr? 

sílu která IEn,rnr,nn 

U'''Y!JI''-' svalovou sílu 

Pozornost zamě.říme na těleso 

Proto těleso 
která míří 

ale 

ale 

= mg. 

která je v rovnováze 
na totéž těleso 

< 

je nadlehčováno vztlakovou ,;;ilou 

které 
,mw~nH ponořené části tělesa. 

T Fo s 

> 



3. 

tytéž pokusy, ale s lihem (glycerinem). 
Vyslovíme závěr: Vztlaková síla je přímo úměrná hustotě kapaliny. 

4. 

Zobecnírne získané vztlakovou sílu 

téma Archimédův sdělíme historii nebo téma zadác-::-'2 

Zadáme úlohu: Odhadněte a velikou silou udržíte kamaráda :-'="

1. 

2. 

se 
je tahová síla téměř 

M. 

didaktika 

kolo ve 

pro 

J. Brno: 

hustotu 

1995. 

L In 59-65. 



Pružinové elektronické v nove 

Ing. PaedDr. Otto 10 

Ve fyzikálních kabinetech mnoha škol se dodnes najde hodně krabic s elektronickými 52-

vebnicemi ElektTOnik, Logitronik Součástky v nJ.ch jsou pevně v součástko"Tm 
polích a zakončeny pružinkami. Vzájemně se propojují drátovými vodiči, jejichž konce se zasu.-. 
mezi pružinek. Výhodou je rychlé propojení, zdánlivě jednoduchá tvorba funkčních obvcdú 
a také to, že žák vidí kterou 

Bohužel řada dalších nedobrých vlastností těchto stavebnic 
a někde ve skříních jen zabírají místo. Co na nich vadí? 

1,2,3 

10 

44 

obvod z několika součástek má k:2Té 
řeší. Snadno 

součástku. Poloha součástek je 
schématu. Pokud <:1'",:r:'HT''''''''''' 

možnost soustředění na 
nebo 

na 
činnosti. 

Obvod musí 

obvod lze 

které můžeme děliče je uvedena na obrázcích 

] 

Obr. 1 

PaedDr. Mgr. Otto PhD. Didaktika plpldn-,fpi'hn předmětů, Vary. 
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! 

01 

1 
sv 

Konkrétní realizaci obvodů lze 
různě deskách s 
4 je základní deska se 

Obr. 2 

Obr, 3 

lze zasouvat tak 
i konkrétní Příkladem takového modulu 

univerzální zesilovač. Na 

a Tato deska je vhodná 
demonstrační konstrukce obvodů. Varianta vhodná pro žákovské je 

na obr. 6. 

45 



Obr. 4 

však u konkrétrť:c.h 
součástek se mezi 

nastavíme je kouskem silnějšího měděného drátu. Toto 
nrl'lnl'linv:'ilr1í součástek 

umístěné na malém jsou zavíracím 
kosti, slouží banánek 6 a 8). Jako součástková základna 
elektronických stavebnic ze starších zásob. Na ObL 7 je modul zesilovače ze stavebnice 

dodávané dříve Komeniem. 

Obr. 6 
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Obr. 7 

Obr. 8 

deska sníží a 7,,'nO''''",'' 
lze umístit naležato. Tím se celá 

,n,>ur'Ar,,, na obou kondch je velmi 
je třeba ji natáh-

které budou i nadále stisk-
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Obr. 9 

ObL 10 

variantou se nahradit některé z nich krokosvorkami. 
Na takové základové desce je na obr. 11 obvod s blikačem 

lnodul zesilovače zachycen držák s 
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Obr. 11 

Ci. recenze: . Zdeněk v Náchodě 

,19 



Několik nápadů nejen z kroužků fyziky 

Some Ideas 
Not Only from Practical Physics Seminars 

Miroslav Jt1eJ(11 

Abstrakt 

This paper describes several ideas from a program of practical seminar for high school students 
interested in Physics, which is organized at MFF UK in Prague. The ideas and experiments des
cribed here can be used in Physics lessons and seminars or for experimenting by anyone who is 
motivated. 

Úvod 

V příspěvku popisuji stručně několik námětů na experimentální práci se studenty v hodi
nách fyziky a různých fyzikálních seminářích. Většina uváděných námětů vychází z činnosti 
kroužků fyziky, které byly letos třetím rokem pořádány pro středoškolské studenty na KDF MFF 
UK v Praze. Program kroužků s fotodokumentací a podrobnějším popisem většího množství ex
perimentů, které si studenti měli možnost vyzkoušet a blíže prozkoumat, se připravuje v elektronické 
formě pro prezentaci na internetu. Na webových stránkách [1] je zatím možné shlédnout studijní ma
teriál týkající se srážek a rotací těles, který byl zpracován na základě části programu starších roč
níků kroužků fyziky. 

1 Fyzika s digitálním fotoaparátem 

Digitální fotoaparát se stává stále více rozšířeným a dostupným zařízením, které může pře
devším ve spojení s počítačem, eventuelně s datovým projektorem, účinně sloužit jako pomůcka 
ve výuce fyziky i k vlastnímu zkoumání okolního světa. Způsobů využití digitálního fotoaparátu 
je jistě celá řada a na tomto místě uvádím pouze několik vyzkoušených možností vhodných pro 
další rozvíjení a zdokonalování. 

1.1 Makrofotografie 

Jedním z nejjednodušších způsobů využití digitálního foto
aparátu je pořizování detailních záběrů malých objektů. Toho lze 
využít například pro měření povrchového napětí vody. Injekční 
stříkačkou se silnější jehlou nebo tenkou kapilárou odkapáváme 
pomalu kapičky vody v těsné blízkosti pravítka s milimetrovou 
stupnicí. Těsně před odkápnutím se snažíme kapičky vyfotit proti 
pravítku z nejbližší možné vzdálenosti. Zvětšenou fotografii si pra
hlédneme na obrazovce fotoaparátu nebo lépe na počítači a můžeme 
tak poměrně přesně odhadnout velikost kapky i průměr protaže
ného "krčku" kapky před odkápnutím. Z velikosti kapky a obvodu 
"krčku" určíme známou metodou, viz například Určení povrchavého 
napětí kapaliny kapkovou metodou v [2], povrchové napětí vody. Výho
da této metody spočívá především v možnosti pozorování reálného tvaru kapky během odkapávání. 

11 Miroslav Jílek, Mgr., UK v Praze, Fakulta matematicko-fyzikální, 
Katedra didaktiky fyziky, Ke Karlovu 3, 12116 Praha 2, E-mail: miroslav.jilek@matfyz.cz 
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Prohlížení zvětšené na počítači můžeme použít také pro zkomnání zdánli-
vě hladkých povrchů například papíru, kancelářské sponky, zápalky ... a diskutovat například 
vznik třecí síly na těchto površích. Drobné předměty a povrchy můžeme samozřejmě dále fotogra
fovat i pomocí lupy nebo mikroskopu, přičemž výsledek vidíme a můžeme upravovat mnohem 

než v klasické t"t.r.o-·"" 

Většina nahrávání videoklipů s rychlosti snímko-
vání 15 snímků za sekundu. Pomocí této funkce lze snadno zkoumat dyna-
mické procesy. oproti klasickému videu je s videoklipern., 
který není příliš velký, a je možné ho okamžitě snímek po snímku na nebo v sa-
motném 

může sloužit zkoumání ,!fiÍček nebo jiný 
hodíme nebo větší popsanou tabulí 

tento vrh zaznamenáme video-
snímek po snímku úsecích 

nách a zaznamenavame na což umožní zakreslit reálnou trajektorii 
vrhu tabule usnadní určování na čistou tabuli lze rln,ni'"rln 

Ze vzdálenosti mič-

můžeme určovat 

úsecích ne-
libovolně dále 

členitou místnost s růz-

můžeme se 
těsně vedle sebe například k dřevěné liště 

rovnoběžně. Na obou současně nahrá-
vání videa a tak dva krátké úhlu. Další 
7n""r",,,,,ni už je obdobné 
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musíme oba klipy sloučit a z takto vytvořených srúmků zpětně složit celou animaci. Počet skládaných 
snímků závisí na délce pořizovaného videa. Pro tento proces si "počítačově zdatní" 
zájemci mohou samozřejmě vytvořit také program. 

Prostorové fotografie i videa si lze prohlížet bud přímo na monitoru počítače nebo, což je 
efektnější, setmělé místnosti) pomocí projektoru. Podobného principu využívají také 

kde ale místo dvou obrazů současně d\'a 
které se s příčně polarizovanými skly. 

Jednoduché zařízeni pro měření vzdáleností lze vyrobit ze 
dvou latí - 1 m zrcátka a sklíčka 

ci hřebíkem nebo šroubem, 
se mohou latě otáčet, Ke 

dřevěného hranolku zrcátko 
45". Sklíčko z 

a 

52 

konec horní nez Je 
dálkoměr je tedy tvořen dvěma 

umístěnými 

na vzdálenost latě od sebe. Při mírném pootáče
ní latí vůči sobě se mírně mění úhel mezi ""w"Sf!?,, 

Měření dálkoměru n.,."""" že držíme spo
flétnu) a díváme 

se na sklíčko. Odrazem od 
sklíčka zároV€11, vidíme obraz ObjeJ.<:tu z druhého zrcátka. 

konců latě vůči sobě se nám oba 
r,,',"",Y'un zaznamenáme 
rn',,,rI!.~rn na konec 

můžeme pro 

Před měřením vzdáleností je třeba srov-
nat rovnoběžná 

je 
stačí znát vzdálenost mezi 



3 

k rozlousknutí vlašského ořechu? Louskáček """,<:Ir",,,"" 

mětu v 

Po vložení ořechu do louskáčku a lanka 
žÍme rukou rám a druhou rukou 
zatáhneme za lanko v středu směrem nahoru. 

k sobě svírá rám s hranolkem a 
rozlousknutí ořechu je mnohem větší než 

na lanko. 
Velikost kterou na lanko můžeme 

měřit siloměru nebo mincíře. Pokud zároveň změ
i'íme d do které natáhneme lanko 
rám a délku rámu L, můžeme z 
tvořeného rámem s drátem a 
cínu 

L 

ná-
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Závěr 

Je zajímavé, že pevnost vlašského ořechu 
velmi závisí na směru, kterým se ho snažíme roz
lousknout. Nejpevnější je, působíme-li silami kolmo 
na rovinu danou spojením obou polovin skořápky. 
Síla napínající lanko může být v takovém případě 
tak velká, že dojde k jeho přetržení. 

Velikost síly potřebné k rozlousknutí ořechu 
lze také ověřit pomocí osobní váhy, na kterou položí
me dřevěné prkénko s ořechem a přikryjeme dru
hým prkénkem. Horní prkénko potom postupně 
zatěžujeme nohou, dokud ořech nepraskne. Hmot
nost, kterou ukazuje váha těsně před prasknutím 
ořechu určuje tíhu způsobující rozlousknutí ořechu. 

Některé další nápady realizované na kroužcích fyziky pro středoškolské studenty jsou po
psány a v elektronické podobě přístupné na internetu, například co vše se dá zjistit z ohýbání oby
čejných špejlí,viz [5]. 

Jiné realizované náměty jako pokusy s mikrovlnkou, lupy a mikroskopy z kapky vody, dír
kové a štěrbinové (zkreslující) komory, zkoumání tepelné vodivosti a vyzařování látek a další jsou 
spolu s podrobnějším popisem námětů uváděných v tomto příspěvku připravovány pro umístění 
na webu. 
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2. BARTUŠKA, K., SVOBODA, E. Fyzika pro gymnázia - Molekulavá fyzika a termika, PROME1HEUS 
Praha 2000 

3. DVOŘÁK, L. Jarní soustfedění pro posluchače učitelství fyziky a "spfízněné dušeN na Malé Hrašticí, 
http://kdf.mff.cuni.cz/Hrastice/index.htm 

4. DOWNIE, N. A. Vacuum bazookas, electric rainbow jelly, and 27 other Saturday science projects, 
Princeton University Press Princeton 2001 

5. JÍLEK, M. Ohýbání špejlí, http://fyzweb.cuni.cz/dilna/spejle/spejle.htm 
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jako jeden . . " 1 ucznlOW 

12 

uczniów oraz poka-
13j()m,JSC jest 

zarówno w pracy z uczniem i 
UCI!H"'-'IC Elzeroki zakres materialu. 

np.: lustra umies-

12 Izabela Kaminska, Publiczne Nr2w Polska 
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2. Ciekawostki 
• lyzka jako przyklad zwierciadla kulistego, 
• swiatla odblaskowe, 
• powierzchnia wody w kaluzy i jeziorze jako zwierciadlo plaskie. 

3. Szyba jako zwierciadlo. 

4. Lustra w przyslowiach i cytatach. 

Przyklad: Lustro ma zgag?, wszystko mu si? odbija. (Jan lzydor Sztaudynger1904 - 1970) 

5. Lustra w poezji. 

Przyklad: "W oczach lotem obl?dnych, schwytane przedmioty, 
Jak w lustrze wirujqcym, mqcíly odbicíe". (Boleslaw Lesmian "Poezje") 

6. Odbicie swiatla w malarstwie. 
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encounter in 
are ls often different from their own ideas and e)qpeJne:nCí~s 

is a way of It is a very for young lS 
In this artide we will show some of the ways in which a textbook can assist the teacher. 

Od malička a 
tzv o naivné teórie alebů intuit:ívne pred

nn1nrK,ti a 

s It"tr''''''IT1' Sil dieťa stretávi:lo 

Clo"""""''''', že Heto xnfuHí'vne 
i:l ak kh škola 

k 

1 

to umožníme o 

2 

"f-'C:Llll-"'Q, ale 1edJl1otJ!:rvé 

10 Zadanie 

či sa v triede nachádza 

13 RNDL, Univerzita Komenského 
Katedra matematiky, Moskovská 3, 813 34 Bratisiava, E-mail: 

pn'e>HUIC sa a důtvára v závis
riešeme "~""'a<,il, 

je nutné dodržať: 

Pu-

témou 
Do 
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2. Návrh postupu. Je to odpoveď na otázku Ako to urobfme/ukážeme/zistíme? - Ak chceme žiakov 
naučiť rozmýšIať, mali by najskór sami porozmýšIať a navrhnúť postup. Učitel im otázkami 
pomáha a na záver postup zhrnie do bodov. Je to aj dobrá kontrola pre učiteIa ako žiaci pro
blém chápu, ktoré vlastnosti alebo Javy dávajú do súvislostí. Nie vždy bude tento proces rých
ly a jednoznačný, ale má velký význam pre rozvoj myslenia a tvorivosti. Práve v tejto fáze má
že kvalitná učebnica podporiť bádavého ducha, alebo naopak ubiť radosť z experimentu. (Pod
robnejšie, aj s ukážkami, sa tomu budeme venovať vo svojom vystúpení.) 
Pomocky - z návrhu postupu nám vyplynú pomócky. Pripraviť pomócky móžeme aj vopred 
a použiť ich ako nápovedu pri hIadaní postupu. Aké pomócky máme požívať na 1. stupni ZŠ? 
Je vhodnejšie používať predmety, s ktorými dieťa prichádza denne do styku, ako špeciálne po
mócky, aj keď to čiastočne závisí od povahy fyzikálneho experimentu. Bežné predmety sú žia
kom bližšie a rahšie začleňujú získané poznatky do života, ale plnia aj druhú funkciu. Mladší 
žiaci majú tendenciu viackrát opakovať experiment, najma ak je výsledok v rozpore s ich oča
kávaním, na čo obyčajne na vyučovaní nie je čas. Použitie bežne dostupných pomocok im umožní 
opakovať experiment aj doma, pričom často objavia nové súvislosti, alebo nové problémy. Vy
darený experiment žiaka napfňa hrdosťou, zvyšuje jeho sebavedomie a motivuje ho do ďalšieho 
objavovania. 
Na druhej strane, ak chceme napr. objaviť zákonitosti sériového a paralelného zapojenia, je ele
ktronická stavebnica vhodnejšia ako drótiky a žiarovky, lebo umožňuje rýchlejšie a prehladnejšie 
zostavenie elektrického obvodu. Opať je to učitel, kto musí rozhodnúť aké pomócky sú vhod
nejšie, prípadne má k dispozícií. 

3. Vyslovenie predpokladu. Skór ako začneme experimentovať, máme nejakú predstavu, očaká
vanie, čo sa stane. Je užitočné, ak si to uvedomíme, čomu napomáha formulovanie a vyslove
nie predpokladu, hypotézy. Deti niekedy len hádajú, inokedy už majú nejaké skúsenosti, ktoré 
ich názor ovplyvňujú. 

4. Realizácia. Pokus uskutočňujeme podla dohodnutého postupu. Niekedy móže byť postupov 
viac, necháme každú skupinu vyskúšať svoj vlastný. Predovšetkým dbáme na poriadok a bez
pečnosť pri práci. Aj to sa žiaci musia naučiť. Velmi cenné je, keď žiaci prichádzajú s nápadom 
na zmenu usporiadania alebo podmienok experimentu. Podnietime ich záujem, vyzveme ich, 
aby zistili či a ako zmena ovplyvnila výsledok. Mnohé deti to robia preto, že pokus neprebieha 
podIa ich očakávania. O svojej teórií sú také presvedčené, že očakávaný výsledok sa snažia do
siahnuť najskór opakovaním a potom aj zmenou experimentu. Je to tvorivá činnosť, ktorá na
viac učitelovi prezradí, ako dieťa rozmýšIa. 
Pozorovanie. Počas celej činnosti pozorujeme Jav. Zo začiatku, alebo keď ide o zložitejší pokus, 
upozorníte svojich žiakov, na čo majú zamerať svoju pozornosť. Nie je pre dieťa vždy jednodu
ché zistiť, čo má pozorovať. Vhodná je práca v skupine, kde sa žiaci navzájom podporujú 
a dopÍňajú. 

5. Súčasťou vedeckej práce je aj systematické robenie záznamov z pozorovania a experimentovania. 
Pre mladšieho žiaka je to ešte pomerne náročná činnosť, preto si treba dopredu premyslieť, akú 
formu bude mať záznam. Móže to byť kresba, vyplnenie vopred pripraveného záznamového 
Mrku alebo to celkom necháme na žiakov. Záznamy móžeme robiť aj podIa vopred dohodnu
tej šablóny [1J, žiaci si na ňu rýchlo zvyknú a budú samostatnejší. 

8. Zhodnotenie pokusu, vyvodenie záverov - zistenie, či náš predpoklad bol správny, či sme naš
li odpoved na svoju otázku. Túto fázu nikdy nesmieme preskočiť. Bez nej si žiaci neujasnia po
zorovaný jav a móžu dospieť k mylným záverom. Žiakov treba upozorniť na to, že ani skutoč
ným vedcom sa vždy hypotéza nepotvrdí. Každý výsledok je cenný, lebo nám pomáha nájsť 
správne riešenie, núti nás zamyslieť v čom a do akej rniery sme sa mýlili, móžeme hladať dalšiu 
odpoveď. 
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3 Plánovanie fyzikálneho experimentu 

Pri plánovaní činností treba pamatať na to, že pre mladších žiakov nie je cielom prírastok 
faktov, ani úplné pochopenie prírodných dejov. Aktivity pomáhajú žiakom postupne prechádzať 
z detského sveta zázrakov a nepochopiteIného, do sveta informácií a faktov, do sveta dospelých. 
Jednotlivé spontánne experimenty musí riadiť učitel, len on ieh vie skÍbiť do vyučovacieho programu. 
Popri získavaní základných vedomostí, si žiaci rozvíjajú manuálne zručnosti, schopnosť pozoro
vať, porovnávať, rozlišovať, triediť a zdovodňovať, naučia sa experimentovať, pracovať samostatne 
aj v kolektíve, učia sa tvorivo a kriticky myslieť. Všetky tieto schopnosti budú neskor potrebm'ať 
nielen v ďalšom vzdelávaní, ale v každodennom živote vobec. 

Nebudeme tajiť, že takýto sposob vyučovania je pre rozvoj žiakov veIkým prínosom, ale zá
roveň - hlavne zo začiatku - je pre učitela vel'mi náročný. Predovšetkým pri skupinovom vyučovaní 
a robení experimentov je v triede pracovný hluk a pohyb. Neskúsený učitel može mať problémy 
s udržaním disciplíny a teda aj bezpečnosti. VeIkosť, rozmiestnenie a počet skupín treba vopred 
dobre premyslieť. Zo skúsenosti vieme, že učitef stačí pomáhať najviac šiestim skupinám a ideálny 
počet členov v skupine je 3 až 4 žiaci (maximálne 5). Ale to nemusí byť pravidlo. VeImi záleží na 
téme experimentu a na tom, či žiaci pracujú v skupinách po prvý krát, alebo je takýto sp6sob 
vyučovania pre nich bežný a sú teda samostatnejší. 

Záver 

Učitefovou úlohou je poskytnúť žiakom dostatok podnetov a možností na získanie vedo
mostí aj kompetencií učiť sao Oboznamovanie žiakov s metódami vedeckej práce a primeraný výcvik 
v nich je účinným prostriedkom rozvíjania myslenia a utvárania pozitívneho vzťahu k duševnej 
práci a záujmu o poznanie. Ak sa nám podarí dodať dieťaťu dostatok primeraných podnetov, na
plno a navždy vzbudíme jeho zvedavosť a teda záujem o vzdelanie. 

Literatúra: 

1. KOP ÁČOV Á, J. Rozvoj kritického myslenia v prírodovede. In: Kolláriková, Z. a kol. Ro:voj 
kritickeno myslenia na ZŠ. luventa, Bratislava, 1997. 

2. KOP ÁČOV Á, J., KUBOVIČOV Á, M. Prírodoveda pre 3. ročnfk ZŠ. Metodické poznámky. Orbis 
Pictus Istropolitana, Bratislava, 2002. 

3. KOPÁČOVÁ, J., KUBOVIČOVÁ, M. Prírodoveda pre 4. ročnfk ZŠ. Metodické poznámky. Orbis 
Pictus Istropolitana, Bratislava, 2002. 

4. PODROUŽEK, L. Úvod do didaktiky prvouky a pfírodovědy pro primární školu. Aleš Čeněk, Dobrá 
Voda, 2003. 
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N ovinky v proj ektu 2002= 

Basic informat1an abaut progress of the Heureka in last two yedrs lS dS well as 
information about upcoming semrnars and an offer of collaboration to participants of trus conference. 

1 

že 
více než 60 aktivních účastníků a další 7:"l"",,,(,,,, 

Ale ",evn",,""" 

2 

V Heuréka se snažíme učit fyziku aby si ji děti možno 
samy na základě "'Vr~p,.i,."pnlr,, Ut"'"",,,,,,,, atd. Učitel žákům látku 

vede je k aktivní k formulaci 
mění atmosféra ve děti se 

Tento 

dáme víkendové semináře. 

3 

14 RNDr. Irena Koudelková, Karlova univerzita v Praze, Fakulta 

Heuréka 
účastníků. 

Katedra didaktiky fyziky, Ke Karlovu 3,12116 Praha 2, E-mail: Irena.Koudelkova@mff.cunLcz 
a také ZŠ Červený vrch, Alžírská 680, 160 00 Praha 6, E-mail: koudelkova@zscvrch.cz 
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4: Heuréky 

Již tradicí se stalo pravidelné setkávání všech účastníku Heuréky na velkém společném se
mináři, pořádaném koncem září na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. V loňském roce jsme zvolili 
formu které pro ostatní připravili zkušenější účastníci seminářu. Tato forma se 
velmi takže pro letošní rok je 14 dílen. Témata velmi 

. Proč je na Sahaře v se 
hodiny a několikrát se opa-

5 

duMi-
di 

Stockhol-
mu laboratoře v House of u,.,,,,,,'-'--

6 a 

bude v termínu 24. -- 26. 9. sněm o kterém 
zmiňovala. Letošní seminář bude možná dokonce i "",o':n"""rc"i,..,i 

ze 
z Velké Británie. 

V tomto školním roce bude i další běh seminářu pro nové o Heuréku - a to 
tak i z řad studentů z řad učitelu setkání bude 5 o - 7. ll. na vrch v Praze 

školního roku na 
V zhledem k nárůstu účastníků seminá.ře 

nadále bude další s učiteli a 
dva 

materiálů i foto·· 

se do kteří 

rukama a hlavou" ozvěte se, budete vítáni. 

1. Heuréka - po deseti letech 
7. Prometheus Praha 

než dřív. In: Sborník z konference 
s.43-46. 

Semináře zmiňované v tomto v letech 2003 "- 2004 poc1po,řenLV 
tem Č. 368 II" . 
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Jak si jednoduše po~tavit vzdálenou laboratoř 

František Lustig15 

1 

Provozování vzdálených laboratoří se jeví složitá úloha. Zato tvorba WEB stránek se 
stala rutinní záležitostí. softwareovou stavebnici nISES WEB Control" pro 
poru vzdáleného měření a která umožní i tvůrcům WEB stránek 
způsobem zapracovat do svých stránek pro vzdálených 

Serverovou stranu tvoří s měřícím systémem 
WEB server a naše serverové 
rové straně 
tlačítka a pro ovládáni pro mereni a zobrazování 
veličin, applety pro grafické zobrazování veličin, applety přenos naměřených hodnot 
do klientského applety obrazu z WEB atd. Stavebnice WEB 
Control" sestává z 15 mnoho r,,,roptrn a umožní velkou 
flexibilitu. 

počítač vyžaduje pouze prohlížeč Explorer, NetScape, aj. a podporu jazyka 
Windows automaticky k dispozici, resp. se z volně 

experirnentů, stavebnice ISES WEB Control, jsou na 

Komunikovat 
LAN na různé úrovni a konečně internet 

bez odkudkoliv a kamkoliv. 

dva 
průmyslové 

je třeba zaznamenávat kdo a co 
ale i průmyslové LabVIEW 

na lidi" se 
tý uživatel internetu neměl si tuto on··line vyzkoušet. Lab VIEW 
technologii "Remote Panel"; která umožňuje řízeni přes WEB prostor. Před přístupem do ffLabVlEW 

laboratoří" je třeba si doinstalovat software RunTime 
6.1 či 7.0". Zvláště na sítích je to velmi zdlouhavé a mnoho uživatelů to odradí Imed na 

A uživatelé se bojí stahovat a instalovat si programy do Některé instituce 
ani nedovolí. 

výše popsané situaci se nr."tl1lrmIÁ T,Tnn,,''1' <4II-'Ul'-UI..<::, 

nikoliv specializovaný program, ale obyčejný prohlížeč 
rého se téměř uživatel internetu Prozatím 

program 
bez kte-

15 RNDr.František Lustig, CSc., KDF MFF UK tel.: 602 858 056; ~~~~~~~!!U~~~ 
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matizace, nadšenci si vymyslí aplikaci a spustí ji na internetu. V závěru příspěvku předložíme náš 
universální a modulární přístup řešení - "ISES WEB Control" ([3]), který v tomto okamžiku pra
cuje s měřícím systémem ISES, ale není velký problém doplnit "ISES WEB Control" pluginem pro 
další měřící a řídící hardware. 

Nyní ještě něco k základním principům. Serverovásoftwareová část běží na standardním 
WEB serverovém prostoru. Webovský prostor musí být v našem případě Windows typu, neboť 
s měřící aparaturou umíme měřit použe v prostředí DOS a Windows. Drivery pro Unix jsme ne
realizovali. Na serverovém WEB prostorU" jsou vzdálené úlohy realizovány skoro jako standardní 
"HTML" stránky. Tyto stránky obsahují navíc Java applety, které umožní komunikaci s měřící 
aparaturou. Asi není jednoduché tyto applety tvořit, a proto jsme připravili hotové applety, které 
se použijí jako blok v HTML stránce. Applety mají mnoho vstupních parametrů, takže i náročný 
uživatel si ho upraví k obrazu svému. Serverový software kromě HTML stránek s applety obsa
huje spuštěné aplikace, které zprostředkují komunikace s hardwarem. Na serveru běží kromě již 
zmíněného libovolného standardního WEB serveru, další důležité naše naše serverové aplikace ja
ko ImageServer pro podporu WEB kamer, MeasureServer pro ovládání hardware např. pro náš 
ISES, HITPRelay pro připojování uživatelů s omezenými přístupy (blokování nestandardních 
portů - nutné např. pro uživatele INDOŠ). 

V případě vzdálených laboratoří je k serverovému stroji navíc připojena nezbytná hardwa
reová část - např. měřící aparatura. A možná ti z vás, co již měřili na lokálních aparaturách tuší, 
že takový počítač musí mít např. analogově digitální a digitálně analogové převodníky, aby mohl 
"komunikovat" s laboratorními přístroji. V našem případě tvoří serverový hardware souprava 
ISES základní, či ISES Prófessional. Soupravy vlastní přes 400 škol a v případě, že budou chtít vy
zkoušet své vzdálené experimenty mohou je ihned začít realizovat s použitím softwareové staveb
nice "ISES WEB Control", který obsahuje všechny zmíněné applety i servery. 

3 Jak si vytvořit vzdálené experimenty 
se softwareovou stavebnicí "ISES WEBControl" 

Také naše pracoviště KOF - MFF-UK Praha přispívá a myslíme si, že i ovlivňuje vývoj vzdále
ných laboratoří. První pokusy (viz (11) vzešly z databází experimentů na internetu, následovalo 
sdílení programu ISES, poté první pokusy s LabVIEW 5.0, kde se aplikace server-klient programo
vala pomocí grafického LabVIEW jazyka (viz [1], [21). Tato aplikace nebyla na WWW stránkách
pracovaly pouze dva počítače proti sobě, na každém počítači běžel jiný speciální software. 

V té době jsme již pracovali se vzdálenými aparaturami, které jsme řídili vlastními Java 
applety - např. na http://kdt-14.karlov.mff.cuní.cz bylo dnes již proslavené řízení vodní hladiny 
(cca 4.000 přístupů!). Tato úloha byla orientována na WEB, klientem již nebyl specializovaný program, 
ale standardní prohlížeč typu Internet Explorer aj. HW aparatury bylo sestaveno z komponent 
soupravy ISES. Uživatel mohl po internetu ovládat zapínání a vypínání vodního čerpadla, stav 
vody byl sledován WEB kamerou, voda mohla přetékat. Tuto úlohu jsme nechali jako multipřístu
povou. Současně mohlo ovládat hladinu mnoho uživatelů, aktivní byl vždy poslední příkaz. Někdy se 
zde rozpoutal zajímavý souboj. 

Další úloha je již delší dobu vytvářena v rámci diplomové práce A. Řeháka z PedF UK Praha, 
vedoucí dipl. práce F. Lustig, MFF-UK Praha ([4]). Pracovní verze je živě na na http://kdt-
20.karlov. mff.cuni.cz. 

Uživatel točí různou rychlostí tyčovým magnetem. V cívce se indukuje napětí, které není 
dokonale sinusové, velikost indukovaného napětí závisí na rychlosti rotujícího magnetu. Napětí se 
měří soupravou ISES. 

Úlohu je možno ovládat, úlohu lze sledovat WEB kamerou, v úloze je on-line vykreslován 
graf a nyní to nejzajímavější - v úloze lze spustit start a stop měření, dokonce několika měření. 
A tato měření lze přenést přes datový soubor, ale i přes schránku (clipboard) do vlastního počítače, 
např. rovnou do Excelu(!). 

Úloha je jednopřístupová, uživatel ji má k dispozici 5 minut, další uživatel čeká v řadě, 
resp. lze na požádání zvolit přístup pouze přes heslo. Prostředí úlohy viz obr. 1. 

Tato úloha se svou autentičností blíží pocitu, že opravdu měříte vy a že to není simulace. 
Rovněž výstupy z úlohy máte možnost zpracovat ihned na svém počítači. To vše vytváří pocit 
smysluplné laboratorní úlohy. 

63 



ObLl,: 

Při konstrukci VU"",""'", a I začali 
tvořit na to hned! A tak na svět 

která umožní i tvůrcům 

""hrr,i'i+ vzdálené laboratoře, Prozatím je orientována na hardware ISES 
a na operační 

L 
měl umožnit WEB serveru 

WEB server PinkNet Web Server 

2, 

30 Na serverové straně kromě HTML stránek s "",nl<"'" kte-
ré komunikace s 
standardního WEB serveru, další naše serverové Ul!J.U-'~'R.C; 
poru WEB MeasureServer pro ovládání hardware 
pro uživatelů s 
např. pro uživatele 
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LL Toť vše. A máte vzdálenou laboratoř. Sečteno podtrženo - máte spuštěné 4 servery-programy
server, Image Server, MeasureServer, HTI'PRelayServer) a máte sestavený experiment 

připojený k soupravě ISES. Nyní už stačí "jenom" vymýšlet úlohy, které jsou "samoobslužné" 

5. 

l. 

2. 

3. 

4. 

a lidskou ruku. A věřte, vymyslet takové není až tak 

laboratorní in sborník 2001. 

,,",'-"HU" __ reálné školní laboratoře na Í1,ternetu", ín sborník 33-

J.: WEB Control" f software kit vzdálené laboratoře se soupravou 
U Druhé Baterie 16200 Praha 6, tel 602 858 

ve vzdálené laboratoři", vedoucí F. 
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NIE JE V ÁŽENIE AKO V ÁŽENIE 

NOT IS WEIGHING LIKE WEIGHING 

Lubomír Machovič16, Ivan Baník17 

Abstract 

The paper is dealt with exotic manners of weighing, which facilitate the development of physical 
notion. They can be used, among other, for the determination of mass density in house conditions. 

Úvod 

Určenie hmotnosti nejakého bežného predmetu bez osobitných technických pomócok, ako 
sú váhy, je vhodným námetom na fyzikálne uvažovanie a pestovanie tvorivého myslenia pokiaI 
ide o výber jednak metódy či použitých prostriedkov. 

Pokusy pre najmenšich 

Problém je aktuálny už aj v prípade tých najmenších školákov, kedy sa najvhodnejšie javí 
váženie pomocou pravítka a mincí. Pravítko použijeme ako dvojramennú páku podloženú ceruzou 
s kruhovým prierezom pod jej ťažiskom. Ak zadáme hodnotu hmotnosti mince, móžeme určiť 
hmotnosť gumy na gumovanie, hmotnosť patentného k1úča, orezávača ceruziek a pod. Tak možno 
určiť aj hmotnosť Iahkej pórovitej špongie na umývanie riadu a na základe toho, po zmeraní roz
merov špongie, aj jej hustotu. Podobne možno určiť hustotu gumy. Nám dospelým je, ak sa pozrieme 
na stav vyváženia dvoch róznych drobnejších predmetov na dvojramennej páke, jasné, že kratšie 
rameno sily prislúcha ťažšiemu predmetu, no deťom to jasné byť nemusí. Skúsenosti sa získavajú 
v živote postupne. Objasní sa to napríklad aj pokusom, ak namiesto jednej mince na jednej strany 
páky dáme dve rovnaké na seba, no na druhej strane zostane iba jedna póvodná rovnaká minca. 

Pomocou známej hmotnosti mince móže dieťa za pomoci rodičov určiť aj hmotnosť pravítka. 
Pravítko s mincou na ňom vysúva za okraj stola, až dosiahne kritický stav, pri ktorom by sa už 
sústava prevrátila okolo hrany stola. Z podmienky rovnováhy (momentov síl) určí hmotnosť pra
vítka, uvedomujúc si pritom úlohu ťažiska pravítka ako pósobiska tiaže pravítka. Pomocou pravítka 
teraz už známej hmotnosti vieme určovať hmotnosť iných predmetov. Tak sa dajú verifikovať aj 
výsledky iných predtým vykonaných meraní. 

V áženie metódou sústavy dvoch rovnic 

Váženie podobného druhu ako s pravítkom sa dá realizovať aj v doskovej obmene. Ako zá
važie známej hmotnosti je vhodná tabulka čokolády, hmotnosť ktorej býva uvedená na jej obale. 
Poučným a zaujímavým námetom v súvislosti s vážením pomocou dosky je toto váženie znázor
hené na obr. 1. 

16 RNDr. Lubomír Machovič, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Katedra fyziky, 
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava, E-mail: machovic@sjf.stuba.sk 

17 Doc. RNDr. Ivan Baník, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra 
fyziky, Radlinského ll, 813 68 Bratislava, E-mail: ivan.banik@stuba.sk 
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L..--------II ....... I-I ---------' 

L..-_____ --II .. ~ .. I-I ---------' 

Obr.l 

Na doske, otáčavo uloženej pomocou ceruzy a držanej o dosku gumičkami do vlasov, nad 
jej ťažiskom rozložíme tri telesá a sústavu vyvážime. Hmotnosti dvoch telies nepoznáme, avšak 
hmotnosť jedného z nich (tabuIky.čokolády) je známa. V zobrazenom prípade sú to šálka na kávu 
a pohárik. Sústavu pomocou tabuIky čokolády vyvážime. Úlohou je určiť hmotnosti daných 
dvoch telies. Zobrazený stav poskytuje však len jednu lineárnu rovnicu o dvoch neznámych 
hmotnostiach. Určenie oboch hmotností sa dá dosiahnuť len na základe údajov zistených v dvoch 
róznych situáciách rovnováhy, čím sa získa sústava dvoch rovnic o dvoch neznámych. Analýza 
problému je vermi poučná a názorná. Obvyklé x a y znamenajú dve neznáme hmotnosti a prísluš
né koeficienty znamenajú ramená príslušných tiaží. Na druhej strane rovnice vystupuje hodnota 
určená zo známej hmotnosti čokolády a príslušného ramena jej tiaže. V druhej rovnici vystupujú 
tie isté neznáme, no koeficienty budú všeobecne iné a iná bude aj hodnota pravej strany. Sústavu 
možno obvykle riešiť a zistiť tak neznáme dve hmotnosti. No existujú aj výnimky, čo sa tu práve 
názorne dá objasniť. Keby boli všetky ramená síl v druhej situácii napr. polovičné ako v prvej, zís
kané dve rovnice by neboli nezávislé a riešenie by nebolo jednoznačné. Na druhej strane, keby 
sme vytvorili sústavu dvoch rovnic tak, že by Iavé strany oboch boli rovnaké a na pravej strane 
druhej napísali mylný údaj, sústava by nemala riešenie. Tieto úvahy s rovnováhou móžu prispieť 
k hlbšiemu chápaniu príslušného matematického problému spatému so sústavou. V zásade by sa 
dalo uvažovať podobne aj o váženi troch predmetov. 

Jmpulzná metóda váženia 

L..----------iI.~ .. 1--1 ____ ------I 
Obr. 2 

Na obr. 2 je znázornená podstata "impulznej" metódy váženia guróčky, ktorú z určitej výš
ky pustíme na dosku nachádzajúcu sa v rovnováhe. Gulóčka sa od dosky odrazí do určitej menšej 
výšky, ktorú odhadneme. Z oboch zaregistrovaných výšok vieme určif zmenu rýchlosti guróčky 
pri odraze. S touto zmenou súvisí však aj zmena hybnosti gufóčky pri odraze. Z hradiska nášho 
zámeru je však dóležitá zmena momentu hybnosti gufóčky vzhradom na os rotácie podoprenej 
dosky. Sústavu považujeme za izolovanú, takže zmena momentu hybnosti gulóčky, ktorú po od
raze chytíme musí byť rovnaká ako zmena momentu hybnosti dosky, ktorá sa po náraze rozkmitá 
ako fyzikálne kyvadlo. Z amplitúdy jej kmitov, ktoré prebiehajú po náraze vieme určiť štartovaciu 
uhlovú rýchlosť dosky po náraze a pri známej hmotnosti dosky a pri známom momente zotrvač-' 
nosti dosky aj jej moment hybnosti. Zo zákona zachovania momentu hybnosti dostaneme nako
niec vzťah, z ktorého sa dá určiť neznáma hmotnosť guIóčky. Pri uveďenej metóde nejde ani tak 
o samotné vážeme, ako skór o hladanie zaujímavých fyzikálnych súvislostí, čím sa precvičuje učivo 
mechaniky na vysokej škole. 
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Určovanie hustoty 

/ 
/ 

Na obr. 3 je zobrazené meranie hustoty feritov metó
dou váženia feritov na vzduchu a vo vode. Na vážeme vy

ktorého hmotnosť bola určená už predtým. r 

_____ ~l 
dáme do polohy, kedy 

Obr. 3 

I-'''=-'''VI-'HV na hrane stol a u zmeriame ramená síl. 
">"'HIlTV" je pre obe situácie odlišná, čo nám 

pre určeme feritov. Podobným 
spósobom možno určiť hustotu porcelánu šálky na kávu 
s využitím doskyo 

sposob váženia je na obr o 4, kde ide 
o tzv. nitkové váhy. Tie sa tentoraz na stola 
pomocou dvoch knm a nití. Na jednej 
sená tabulka '-V',"VA."U 

medzi oboma má a vodorovná. Kni-
možno po stole vhodne premiestňovat Analýza 

mu je pre žiakov i študentov 

Obr. 5 
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Obr. 4 

Zvláštne a tak trochu exotické váženle je zná-
zornené ObL Misku ňom držíme zdvihnuhí 
cou lievika obráteného otvorom nadoL V lieviku 

ústami pomocem meriame 
Ak zaznamenáme kritickú 

miska od Iievika kru-
hového otvoru 
z urči{ hmotnosť 

ranie a vlas tne skor o '7""TI"", 

vieme 
Ide o orientačné me

su nad ním. 



s vzHakovej sily 
I 

/ ruka Poučné je aj vážeme znázornené na obr. 6. Pri 
ňom je na váha ch položená nádobka s vodou, do kto-
rej rukou ponárame flašu. 

je hlbší 
"71WH",,,O o reakciu na 

teleso. Vztlaková 
sila rastie so zvačšovanÍm 
čím narastá aj reakcia. 

Obr. 6 

Váženie dvoch súčasne pomocou dos-
je znázornené na obr. 7. Pri ňom sa doska 

ťažiskmn. Na doske sú poIm~erlé 
hmotnostI. Dosku 

'/n;nTlI-" hmotnosti. Z 

pre os kolmú na 
tri predmety ležali na 

bodom sn1.e dve hmotnosti 
nemohli 

lná zostava pre vhodná pre 
je znázornená na ObL 8. Pri 

tabunm ako teleso zná-
Meraním sa zistí 

Rozloženie POISOD1,1-
cích sH dolná časť obrázku. 

1., R.: netradične --

Lf Me 

Obr. 8 

1990. 

1992-2000. 
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Akú 

In this paper I would like to show how to combine and Plants do 
not need aH of white which comes from the 
some oí them - blue and red colom o very 

can easy which colours are necessary for the 

tohtoročného matematicko _o 

tools and a fast 
life. 

rastliny radí?" -
fakultou v 

farbách bieleho svetla rastú 
boli Barbara Bittová Zl Dominik ,JuuU."';;'''o 

najZl.oZn€'js()m procese dodnes nle je a sa 
časti slnečného svetla s vlnovou 400 až 750 nm, klorá je 

sa Iudskému oku ako 
časť c""plchf:> a 

odráža zelenú. 

10 molekúl 

2. svetlo je 

reakcie fnlc"'''.mn>l·'>'",,,' 

=> 6 +6 

+ eukor 

reakdami pr1ernlen,eny na stále 

18 Mgr. Andrea Marenčáková, Škola pre mimoriadne nadané 
e-mail: marencakova@netscapeonet 
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Faktory ovplyvňujúce intenzitu fotosyntézy: 

- svetlo (intenzita a kvalita) 

- dtžka osvetlenia (nedostatok spósobuje blednutie listov) 

- teplota (ideálne je 25 - 30°C) 

- obsah CO2 vo vzduchu 

- voda a minerálne látky 

Príprava projektu 

V rámci projektu sme sa zaoberali fotomorfogenézou: závislosťou rýchlosti rastu rastliny 
(pšenice) na vlnovej dížke dopadajúceho svetla. 

Pomocky: 

- 6 farebných filtrov (žltý, červený, zelený, modrý, hnedý, priesvitný) - fólií do hrebeňovej vazby 

- zdroje svetla: laser, UV lampu (žiarovku), zelenú a červenú diódu, SInko 

- 11 krabičiek napr. od CD - 7 s filtrami vo vrchnej častí krabičky, 2 krabičky s diódami napája-
nými zo zdroja (4,5 V batérie), 1 krabička s laserom - laserový lúč bol upravený pomocou sú
stavy šošoviek, aby sa Ýytvoril svetelný kužel, v poslednej krabičke bola umiestnená UV lampa. 

Zrnká pšenice sme nechali 1 deň predklíčiť, samotné meranie rastu rastlín trvalo 5 dní.Bolo 
vermi dóležité, aby sme zabezpečili rovnaké podmienky, preto sme použili 11 rovnakých krabi
čiek s rovnako velkými otvormi, ktoré sme sa snažili počas polievania (vždy rovnaké množstvo 
vody pre každú rastlinu) otvárať na rovnako dlhý čas. Aby sa zabránilo vniku denného svetla do 
krabičiek iným spósobom ako cez filtre, prelepili sme rohy a hrany krabičiek čiemou lepiacou páskou. 
Do kaž dej krabičky sme nalepili na zadnú stenu centímeter na meranie rastu rastlín v priebehu 
pokusu. Do prednej steny sa vyrezal otvor kvóli zalievaniu a meraniu výšky rastliny. Bolo po
trebné zabezpečiť cirkuláciu vzduchu v krabičke - preto sme z dvoch protílahlých strán vložili 
slamku obalenú čiemou lepiacou páskou. 

Používali sme róznofarebné filtre - fólie do pevnej vazby. Spektroskopom sme zistilí, že tíe
to filtre prepúšťajú čiastome aj ostatné farby spektra. Jedine červený fnter prepúšťal skutočne len 
červenú farbu. 
Priepustnosť jednotlivých (nami použitých) filtrov bola nameraná aj spektrometrom. 

BO, 

;;ft 60 

1i 
o 
c: 
00 40 .. 
::J 
Cl. 
ID 
.~ 

20 

o 

žitá 

400 

i 

I , 
I 

500 600 700 

vlnová dížka,nm 

Graf závislosti priepustnosti filtr ov od vlnovej dížky svetla 
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Závislosť rastu od intenzity svetla 

- Intenzitu svetla sme merali pomocou digitálneho fotoaparátu nepriamo. 
- Mera1i sme expozičný čas pri odraze denného svetla a pri použití jednotlivých filtrov. 
- Fotoaparát sme postavili oproti rovnomerne sivej stene, aby všetky nami skúmané farby boli 

odrážané od steny, zistili sme expozičný čas pri odraze denného svetla a pri použití jednotlivých 
filtrov. Tento čas bol pri róznych filtroeh rózny, teda intenzita prepúšťaného svetla filtrami sa liší. 

intenzita denného svetla prechádzajúceho filtrami (viac 
vrstiev z jednotlivých farieb) 

600 ~--------------------------------------~ 
500 +---------------
400 +----------------

300 +-----------------
200 +--------------------

100 
O 

filtre 

Graf intenzity denného svetla prechádzajúceho jednotlivými filtrami pri jednej vrstve filtra. 

Preto sme z niektorých farieb použili viac vrstiev (žItá - 6, modrá - 6, zelená - 3). V tomto 
prípade bol expozičný čas takmer rovnaký. Za referenčnú hodnotu sme vzali expozičný čas červe
ného filtra, pretože ten prepúšťallen červené svetlo. "Nové" filtre sme si opať preverili aj spektro
skopom. 

intenzita denného svetla prechádzajúceho jednotlivými filtrami 
Ol 

'13 
'N Ol 900 ,------.------------------------------, 8.,b 
~~ 800 +------------------
>. ~ 700 +-----------------
~~ 600 +-------------------------------
~ ~ 500 
g .!. 400 
'8 K 300 
:; ::I 200 
c: ~ 100 
J!!'" O 1!!J2 
~ 
c. 

filtre 

Graf intenzity denného svetla prechádzajúceho jednotlivými filtrami pri použití viac vrstiev filtra. 
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Rovnakou metódou sme zistili aj intenzitu svetla v jednotlivých krabičkách. 

::J 
fl) 
m 
·U ::J 

.s~ o ~ 
c-"Co2 
o CI) ..c .-u .. ca .. -
C N 
CI) o 
-Q" 
'l! ~ e 
Q" 

Výsledky 

-
intenzita svetla v krabičkách 

140 ~--------------------------------------, 
120 +-------------

100 
80 
60 
40 
20 

O 

farba filtra 

Graf intenzity prepúšťaného svetla v jednotlivých krabičkách. 

Úplne monochromatické svetlo sme (hlavne v prípade žItého filtra) nedostali - dokazujú to 
aj naše výsledky - rastliny rástli pod žItým aj zeleným filtrom (viď. Graf závislosti rastu pšenice 
od času pri jednotlivých farbách bieleho svetla). Pri úplne monochromatickom svetle by rastliny 
pod žItým a zeleným filtrom zahynuli. Na základe našich výsledkov sme dospeli k záveru, že 
rastliny potrebujú ku svojmu životu červenú a modrú farbu (výsledky súhlasia s litera túrou, rieši
telia projektu však vopred nevedeli, aký výsledok majú očakávať). 

Rastliny rástli aj pod laserom (monochromatický zdroj svetla) ale pomalšie, pretože intenzi
ta svetla v krabičke bola niekoIkonásol;me nižšia. 

závislost rastu od času pri jednotlivých filtroch 

16 ,-----------------------------------, 
14 
12 
10 ---
I~~~§§!§~~ii~~-~~=;---~~~----~~.~-

-zelená 
-laser 

-hnědá 

- červená-bHá 

-bná 

žlutá 

-- červená-černá 

-modrá 
_. zelená dioda 

- červená dioda 

Graf závislosti rastu pšenice od času pri jednotlivých farbách bieleho svetla. 
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Záver 

Využitie projektu: okrem hodín biológie aj vo fyzike 
v deviatom ročníku pri optike - biele svetlo, farby, rozklad a skladanie svetla, monochromatic
ké svetlo, 
v siedmom ročníku pri pn~DE~raJrn mstu čo je 
možné na rózne časové úseky 

filtre 

filtrami za deň. 
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Poznámka k povrchovému napětí kapalin 

Vladislav Navrátil19 

Povrchové napětí kapalin je definováno jako energie jednotky povrchu kapaliny, nebo jako 
síla, působící na jednotku délky povrchu kapaliny [4 - 6]. 

E F a=-=-
S I 

(1) 

kde E je energie, S plocha, F síla a I délka. 
Bude-li nás zajímat, kolik prostoru (charakterizovaného kvantitativně pomocí počtu strá

nek) je mu věnováno ve vysokoškolských učebnicích, dojdeme k závěru, že situace není nijak růžová. 
V některých učebnicích o něm není ani zmínka [1-3], jinde je to 5 - 7 stran [4 - 6]. Jinak je tomu 
v učebnicích fyzikální chemie. Například ve známé učebnici Mooreově [7], kde je tomuto pojmu 
věnováno i s aplikacemi 38 stran. 

Podle mého názoru by tomuto pojmu mělo být i v učebnicích fyziky věnováno více prostoru 
a to z těchto důvodů: 

- Jedná se o typickou interdisciplinární oblast s aplikacemi v chemii a biologii. 

- Teoretický základ jevu je velmi jednoduchý (Obr. 1). 

- Experimenty, demonstrující jev povrchového napětí jsou jednoduché, nenáročné a spolehlivě 
fungují. 

- Povrchové napětí má množství aplikací v domácnosti, průmyslu i v zemědělství (což je velkou 
motivací pro žáky). 

- V přírodě existuje velké množství jevů, založených na jevu povrchového napětí. 

.................. 

Obr. 1. Vznik povrchového napětí kapalin. 

Na Obr. 2 jsou uvedeny některé typické školní experimenty, dokumentující povrchové 
napětí kapalin. 

Zamyslíme-li se nad tím, na čem závisí hodnota koeficientu povrchového napětí, dojdeme 
podle Obr. 1 k závěru, že musí záviset zejména na stavu povrchu kapaliny a na kvalitě prostředí 
nad kapalinou. Lze tedy psát, že 

cr = f(l/T, lib, pd pz,těkavost, stav povrchu, ... ) 

kde Tje teplota, b barometrický tlak, Pl resp. P2 hustota kapaliny, resp. prostředí nad ní, atd. 

19 Prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. PdF MU Poříčí 7, 60300 Brno. Tel: 549495753, 
e-mail: navratil@ped.muni.cz 

(2) 
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Obr. 2. Některé existenci 
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pokusy 

1 

Potřeby: Dvě velká válcová tělesa s hustotami menší a větší než má voda, siloměr s obráce-
nou stupnicí a přídavnou zátěží, nádoba s mm měřítkem vodou, stativ 1). 

2 

Potřeby: Užší válcová nádoba s 
a hustotou o málo menší než má 

Provedení: Na siloměr zavěsíme těleso s hustotou větší 
než má voda. Před je vztlaková síla bě-

nrl,t:,;,,,t>lnj narůstá přímo úměrně s objemem části 

je těleso celé hladinou se dále 
na hloubce 

uvolníme za-
že nárúst vztlakové u obou těles 

resp. na hustotě tělesa. 

l1rrler~~m o málo menším než má nádoba 

Provedení: Při tělesa hladina v nádobě a těleso nakonec 
část tělesa je však velká. 

20 Břetislav Patč, ZŠ nad Labem 
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3 Ocelová ..... u.u .... "'-"" plovoucí na 
Potřeby: Nádoba se rtutí, ložisková kulička s průměrem alespoň 20 mm, drátěná "klícka" k udržení 
kuličky ve středu hladiny, stavěcí značky výšky hladiny a vrcholu kuličky, posuvné měřítko (obr. 2). Provedení: Ocelovou kuličku položíme na hladinu rtuti a ustředíme "klíckou". Změříme výšku jí části s 24 mm asi 13 s výsledkem vy-

hustot rtuti a oceli. že části kuličky je menší než polovin.a objemu, zdůvodníme vysokým povrchovým napětím rtuti a tvarem menisku K diskusi je co je ponořenou částí tělesa v obou možných tvarů 
menisků Platnost znění Archimedova zákona těmito 
Poznámka: Při lze železná 

4, 

Pn!t"",lh.r· Válcová nádoba s u trubička se závěsem na U trubička s stříkačkou 
Provedení: Nádobku nalpU111IT1Le 

uzavřeme delší okraj trubič
je karteziánek seřízen. Při velrni 

dosáhneme karteziánek bez tlaku od 
nebo klesá. Nádoba není uzavřena a vzduch ve zkumavce je stlačován 

"bh,.,I",,,,,, tlakem. V kritické hloubce je karteziánek v labilní situaci a ve se vznáší. 

5 

se hadičkou 
deformační manometr míček s drátkem k 
ke dnu olověná kulička s bifilámím závěsem ze silonového hadr 

Provedení: Sondu ny,,,,,..,,,,,,,,,"," s """,n ... ,""" 

",,,,tp1mn je stlačen 
ptpnv1m manomeŤ-

rem v úrovni 
me-li měřit tlak ve větší 
stříkačl-cu, Nádobu uvolníme z 

kterou držíme nnrn<,tr~,<i 
nee~xisituíe bez hy<:trosta11Cl<:ét 

núun<in'írh mister.h. 
Poznámka: Pokud asistent 
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3 Ocelová kulička plovoucí na rtuti 
Potřeby: Nádoba se rtutí, ložisková kulička s průměrem alespoň 20 mm, drátěná )dícka" k udržení 
kuličky ve středu hladiny, stavěcí značky výšky hladiny a vrcholu kuličky, posuvné měřítko (obr. 2). Provedení: Ocelovou kuličku položíme na hladinu rtuti a ustředíme "klíckou". Změříme výšku její vyčnívající části (kulička s průměrem 24 mm vyčnívá asi 13 mm) a porovnáme s výsledkem vy
počítaným z tabulkových hustot rtuti a oceli. Skutečnost, že objem ponořené části kuličky je menší než polovina jejího objemu, zdůvodníme vysokým povrchovým napětím rtuti a tvarem menisku hladiny. K diskusi je pak úvaha, co je ponořenou částí tělesa v případech obou možných tvarů 
menisků kapalin. Platnost znění Archimedova zákona těmito silovými vlivy narušena není. Poznámka: Při pokusu lze používat pouze železná tělesa, při styku se rtutí se nevytváří amalgam. 

4 Co jiného než karleziánek 
Potřeby: Válcová nádoba s vodou, zkumavka, U trubička se závěsem na okraj nádoby, U trubička s injekční stříkačkou (obr. 2). 
Provedení: Nádobku naplníme po okraj vodou, zavěsíme U trubičku a zkumavku navlékneme na její kratší konec. Počkáme na vyrovnání hladin v nádobě a zkumavce, uzavřeme delší okraj trubičkya pod hladinou ji vyvlékneme. Po zaklopení nádoby je karteziánek seřízen. Při velmi přesném seřízení pomocí injekční stříkačky dosáhneme stavu, kdy karteziánek bez vnějšího tlaku od jisté hloubky bud stoupá nebo klesá. Nádoba neníl uzavřena a vzduch ve zkumavce je stlačován jen hydrostatickým tlakem. V kritické hloubce je karteziánek v labilní situaci a ve vodě se vznáší. 

5 Vztlaková síla a gravitace 
Potřeby: Vyšší úzká nádoba s vodou, skleněná trubička (Ř ;; mm) se spojovací hadičkou délky 2 m, deformační manometr 2,5 kPa, injekční stříkačka, stativ, pingpongový míček s drátkem k jeho stlačení ke dnu nádoby, olověná kulička s bifilárním závěsem ze silonového vlasce, hadr na vytírání 

(obr. 3). 
Provedení: Sondu propojíme s manometrem, 
injekční stříkačkou a ponoříme do nádoby. 
Vzduch uzavřený v tomto systému je stlačen 
hydrostatickým tlakem, měřeným manomet
rem v úrovni hladiny vody v sondě. Chce
me-li měřit tlak ve větší hloubce, zmáčkneme 
stříkačku. Nádobu uvolníme z výšky asi 1,5 m 
do volného pádu, při němž tíhové zrychlení 
a tím i hydrostatický tlak klesne na nulu, což 
. se zpožděním manometr ukáže. Ve stejné ná

.. době stlačíme míček ke dnu a nádobu opět 
ze stejné výšky upustíme. Obdobně provedeme pokus s olověnou kuličkou, kterou držíme uprostřed· kapaliny na vláknech přehnutých přes okraj nádoby. V obou případech neexistuje bez hydrostatického tlaku vztlaková síla a tělesa během pádu setrvají v nádobě na původních místech. 

Poznámka: Pokud asistent nesprávně zachytí nádobu, vytře. 
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6 Rovnovážné polohy těles na hladině kapaliny 

Po'Hřplf'l'i" Ložisková kulička na hladině rtuti, koLmé duté válce o průměru 60 mm z polyethylenu 
s výškami 99 mm, 32 mm, 13 tmu a z mirelonu (pěnový termoisolační materiál) s výškami 157 mm, 
77 mm, 22 mm, model plavidla se zátěží, injekční stříkačka, větší nádoba s vodou 

Provedení: kulové těleso, 
volně na klidné hladině je v indiferent-
ní. Tento stav téměř ložisková ku-
lička na rtuti. k01-

rnr,'"nú"h stabilních 
rozdělit na tři 

1, s vodorovnou osou 

2. střídavě s vodorovnou nebo svislou 
osou 

3. se svislou osou 

VLlU"'!lUI' a závisí na hustotách 
a válce a na 

loze indiferentní. V nTí,n"',,!" 

osy, závisícím na hustotách a válce a na rozměrech válce. 
""""''''0''''''0 UU'.HU'U souboru válců. 
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Měření fyzikálních veličin 
s grafickým kalkulátorem TI-92 

s datovým analyzátorem CBL 

Václav Pazdera21 

V časopisech MFI už bylo mnohokrát publikováno, že je možno použít grafický kalkulátor 
při výuce matematiky (viz. např. 4/4, 6/2, 9/3, 9/4, 9/5,10/5,11/2,12/9 - ročník/číslo). Ostatně 

i já tento kalkulátor také používám v hodinách matematiky. 
To, že je možné grafický kalkulátor použít v hodinách fyziky při měření fyzikálních veličin 

ještě publikováno nebylo. Proto jsem se rozhodl tuto mezeru vyplnit svými zkušenostmi. 
Už několik let používám grafický kalkulátor TI-92. Je to grafický kalkulátor se systémem 

CAS od firmy Texas Instruments s 3D grafikou a kompletním balíkem geometrických programů 
s vysokým rozlišením displeje 128x240 pixelů. K měření fyzikálních veličin je potřeba k této (nebo 
i jiné) grafické kalkulačce připojit měřící přístroj (datový analyzátor) CBL. Ten je opatřen 3 analo
govými vstupy, jedním vstupem pro ultrazvukový detektor CBR a jedním digitálním vstupem 
a jedním digitálním výstupem. Do analogových vstupů je možno připojit celou řadu snímačů (je 
možno zakoupit téměř 40 různých snímačů fyzikálních a chemických veličin). Při koupi CBL je 
dodán snímač teploty, napětí a světla. Já jsem si dokoupil ještě snímač zvuku (mikrofon) a ultra
zvukový detektor pohybu CBR. 

Samozřejmě pro výuku ve třídě je potřeba zajistit velkoplošnou projekci. Možností je několik. Já 
mám ke kalkulátoru připojen promítací rámeček ViewScreen. S pomocí zpětného projektoru pak 
promítám displej kalkulačky velkoplošně na plátno ve třídě. Jiná možnost je pomocí kamery sní
mat displej a promítat ho na televizi nebo dokoupit TI-Presentr a promítat displej pomocí data
projektoru nebo na televizi. 

Pro úplnost ještě dodávám, že je samozřejmé připojit kalkulátor k počítači (ne v průběhu 
měření, protože se jedná o stejný konektor) a používané programy editovat na počítači nebo na
měřená data zpracovávat na počítači (grafy, tabulky, ... ). 

Jak uvedené přístroje pracují? Na grafické kalkulačce spustím příslušný program. Ten pošle 
měřícímu přístroji (CBL) dva příkazy, kterými se nastaví způsob měření Gaká veličina, na jakém 
vstupu, počet měření, s jakou periodou, ... atd.) a samotné měření se odstartuje. Přístroj CBL pro
vede požadovaná měření a naměřená data si uloží do paměti. Dalším (třetím) příkazem se naměřená 
data načtou do kalkulátoru. Pak je kalkulátor (nejčastěji) graficky zobrazí (výsledkem je graf) nebo 
i početně zpracuje a zobrazí vypočítané výsledky (výsledkem jsou čísla a naměřené hodnoty). 
U zobrazených grafů je možné tyto grafy procházet a na ose Xc (nejčastěji čas, ale je možné jakoukoliv 
jinou veličinu např. vzdálenost) odečítat čas a na ose Yc odečítat hodnoty měřené veličiny (podle 
použitého čidla napětí, teplota, intenzita ozařování, vzdálenost, tlak, ... ). Tyto hodnoty jsou vidět 
v dolní části obrázků naměřených pokusů (viz dále). Naměřené grafy, tabulky, hodnoty je možné 
ukládat, přenášet do počítače nebo v počítači dále zpracovávat. Pro názornost bych uvedl příklady 
dvou pokusů. 

21 Václav Pazdera, ZŠ 8. května, Olomouc 
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Měření rychlosti zvuku 

Rychlost zvuku určím tak, že změřím dráhu s a dobu t a z těchto dvou veličin vypočítám 
rychlost v. Protože CBL umožňuje měřit dobu v milisekundách je možné dráhu zmenšit až na ně
kolik metrů.. Uspořádáni pokusu je patrné z nákresu: 

a uzavřel 

Na dalším obrázku je 
na kde začíná tento 
18 ms::: 

bližně '''10. 

xc.: 

82 

//' 
uzávěr koncovko!"l 

75 mm, délka 1 
Přesná délka spojených tří trubek je 308 cm. K ote-
zvuku z tvrdého dřeva a vweH,.C·'U 

Cas(s) 

záznam zvuku Sl trubkou ukázal se mi 

\ "'CI1U;;~,"'V s 
kterou zvuk urazil je 
hodnota je 344 ml s 

UC"'''J''<, odrazí se od 

1 

1.173 Cas(s) 

Cas(s) 

a šíří se 



Na dalším grafu je vidět záznam pouze z dvou metrových trubek. Přesná délka 
dvou do sebe zasunutých trubek je 206 cm. Tzn., že zvuk urazil celkovou vzdálenost 4,12 m. 

Na obrázku je vidět že doba za kterou zvuk urazil vzdálenost tam a zpět je 12 ms = 0,012 s. 
Rychlost vychází 343,3 mls. Chyba měření je 0,2 % v porovnání s tabulkovou hodnotou. Na 
tomto záznamu je dokonce vidět i odraz. 

se posuneme v 
krát delší 24 ms. 

x(.~.824 

na zem 

CHR. 

na 

Míč držím v ruce 
se. Střídavě a 

v okamžiku 
atd. 

Cas(s) 

že doba je dva-

Cas(s) 

T 2 

měření ho Míč zem a odrazí 
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Graf závislosti 

Graf závislosti 

Qprhmr tři 

U všech tří je nastavena 
po odrazu znovu začíná n,,,bt":> ,~,.un{.".,. 

je 
slušně 

Pokud to vidět 

t(s) 

Tuto techniku je možno vidět na ~~:_LL~~~~~~'-;"'o""'-L.~~~~"'*~""F'-'-',.~~-="!"''-c!~~;;L_~~",,,~.\.,)::. 
Mě můžete kontaktovat na adrese f'--'~=-'-"'-~~=-"===' 

84 

míč 

• 

II 
• 

xc.: 1.247 yc.:.577 tis) 

v(m/s) 

yc.= -.752 

Graf závislosti zrycrh_l_em...,,-' n_a_d_o_b_ě .... ·e_: ____________ • 
a(m/s"!) 

yc.: -9.575 

t(sl 

U všech tří grafů je nastavena (kolečko s křížkem) doba na 1,247 s (xc). Tj. v době, kdy núč 
po odrazu znovu začíná padat na prvním grafu je vidět, že je to ve výšce 57,7 cm na druhém grafu 
je vidět, že má rychlost 0,75 mls a na třetím grafu je vidět, že má zrychlení 9,57 m/s2 (což docela 
slušně odpovídá gravitačnímu zrychlení; ještě když uvážím, že se míč pohybuje v reálném pro
středí). Zajímavý je graf poslední, kde jsou všechny tři grafy v jednom. Tam je například vidět, že 
když míč je v horní poloze, tak má "nulovou" rychlost. Dále je vidět, že v průběhu stoupání a pa
dání má stále stejné zrychlení (9,5 m/s2) atd. 

Nedávno jsem na své škole předváděl více (asi 17) takových pokusů pro učitele fyziky. 
Pokud by byl zájem to vidět "reálně", mohu tyto pokusy případným zájemcům předvést. 
Tuto techniku je možno vidět na http://www.akermann.cz/index.php?id=kalktexas produkty. 
Mě můžete kontaktovat na adrese pvaclav@centrum.cz. 
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Na závěr 

Zde uvedená technika je značky Texas Instruments. Firma Casio taktéž prodává grafické 
kalkulačky s projekční jednotkou např. RM-ALGEBRA FX 2.0 Plus (displej 128x64 bodů) 

a datovým analyzérem EA-20. Tato sestava ale vychází asi za 30.000,- Kč! Grafický kalkulátor TI-
92Plus (displej 128x240 bodů), měřící přístroj CBL2 a zobrazovací panel VSH vychází celkem na 
16.000,- Kč (mnohem levněji - přitom lepší grafika i paměť). 

Výhody používaného měřícího zaříz~ jsou: lehké, malé, funguje i na baterky (akumulátory) -
nezávislost-programy si mohu kdykoliv přizpůsobit podle svých požadavků, měření je možné 
provádět i v přírodě, CBL - pracuje samostatně jako multimetr, je možné i měření provádět bez 
kalkulátoru a naměřené hodnoty později načíst do kalkulátoru. Nevýhodou je v porovnání s kva
litním počítačem - grafika zpracování naměřených výsledků. Určitě bych si dokázal představit 
tímto zařízením vybavenou učebnu fyziky (laboratoř - nejen pro učitele, ale i pro žáky) a matematiky. 
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Ohňová Luciena McLellana 

Mgr. Piskač22 

Vystoupení Luciena McLellana jsem měl možnost shlédnout na festivalu Physics on Stage 
2004 v listopadu 2003. Jeho experimenty jsem převzal a na české provozní 

a) 

V pokusech jsou využity hořlavé plyny - metan a propan. Ve skutečnosti se 
je metanem tvořen z více než 98 % a ve kterém má butan velmi malé 

netradičně a trochu adrenalinově demonstrují Archimedův zákon pro 
- metan má menší hustotu než vzduch, propan naopak větší. 
Jako plynů PET láhve atmosférickém tlaku. 

rizika 

značně 

v lahvích je v okolí - v láhvi je 
hoření uvolní relativně málo 

vzduchem a to v úzkém rozmezí koncentrace -
je tam tak málo 
kladních 

---------,--------------,------
výhřevnost 

1-----------,,---+------_._-
5 % -17 % 

2%-11% 

propanem a metanem. Pokud neprozra-
lahve znemožrúte 

které 

směsi ___ o 

3200 J 540 DC 

5300 470 

s láhvemi s neustále dávat pozor na to, máte 
má tendenci klesat dolů a můžeme láhev na chvíli otevřít hrdlem nahoru nebo 

vzhúru·- láhev můžeme otevřít hrdlem 
lahve několik metrů od demonstračního 

V okruhu cca 

Plilévání čerstvého vzduchu 

"''''0.,,·,,1-<' malou hoří
propan na 

Pokus lze uvést -- v lahvi 
a 

22 Mgr.Václav Piskač, Gymnázium tř. Jaroše, Brno, 
piskac@jaroska.cz,http://fyzweb.cuni.cz/piskac 
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2. Hořlavé bubliny 
K tomuto pokusu je nutno sestavit 
zařízení umožňující nafukovat bub
liny hořlavým plynem. Jedná se 
o dvě dvoulitrové PET láhve propo-

hadičkami (viz První 
z nich je druhá 

vodu do druhé láhve a ta vy
koncovou hadičkou ven. 

IJř1n""'''T!'''' si dvě láhve -
tanem 
láhve 

o trochu větší než 
klesá k zemi. 

'Á,"'J'-""" sestavte soupravu z láhve s metanem a z druhé láhve s vodou. vy-
ke zábavné ji honit s hořící sir-

3. FET hořák 

a nesmí mít zespodu kapku 
hustotu vzduchu a kle·· 

Pro je láhev od mléka se hrdlem metanem, náhrad-
ní víčko s otvorem o cca cm a nůž, Láhev obraťte dnem vzhůru a 
~ú •• ~,--I." víčko víčko s otvorem. Láhev 
né druhou rukou 
Uvolněte otvor ve vičku a sirkou 
ve krabičku a 
a z 
docela, 

tomto 

4. Hořák z 

ce začne hořet cca 20 cm Po chvilce zhasne. 

do ni propan z lahve, 
sirku - propan v 

Pokus že propan má větší hustotu než vzduch - zůstává u dna s je 
dobré se do nalili metan 

zdobí obal učebnice chemie pro základní 
většina studentů měla možnost vidět na vlastní oči. 

aniž by ho 

Ustřihněte asi 60 cm 
pro 

ocelového 
a kusu drátku umístěte aby mělo sklon cca 30 
5 cm nad stolem. Celek umístěte na nehořlavou ~\J'CU'-}L".U 
nízkou svíčku. 

HVllC"'<O-U možnost, 
Pomocí stativového materiálu 

a dolní konec byl asi 
dolní konec umístěte 
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Otevřete láhev s propanem a plyn nalijte do horního konce korýtka. Po několika sekundách 
steče korýtkem dolů, zde se zapálí od svíčky a ohnivý jazyk vyběhne korýtkem nahoru. 
Pokus je pro žáky fascinující, že naléváte něco neviditelného, předpovíte, co se stane a v- aše 
předpověď se po chvíli s výraznými efekty potvrdí. 

záznam z vystoupení Ludena McLellena na POS 3, 2003, Noordwijk, Netherland 
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Otevřete láhev s propanem a plyn nalijte do horního konce korýtka. Po několika sekundách 
steče korýtkem dolů, zde se zapálí od svíčky a ohnivý jazyk vyběhne korýtkem nahoru. 
Pokus je pro žáky fascinující, že naléváte něco neviditelného, předpovíte, co se stane a yaše 
předpověď se po chvíli s výraznými efekty potvrdí. 

záznam z vystoupení Ludena McLellena na POS 3, 2003, Noordwijk, Netherland 
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Kinematika rovnoměrného 
a zrychleného pohybu 

Zdeněk Polá123 

Kinematika je velmi popisná a to svádí učitele vysvětlovat zaváděné pojmy bez bezpro
střední osobní zkušenosti. Je to škoda, protože je velmi mnoho jednoduchých experimentů, které 
umožňují žákům vytvořit si přesnější představy o základních fyzikálních pojmech z tohoto tema
tického celku. 

Relativnost klidu a pohybu, skládání pohybů 

Pomůcky: Pásové vozidlo na baterie, prkénko s kolečky (nebo prkno a dva válečky) případně pás 
pevnějšího papíru. 
Sestava: 

o 
CJ 

COuCD 
o 

Popis: Experiment má několik fází. Vždy určujeme pohybový stav vozidla vůči podložce na které 
se nachází (prkénku) a vůči místnosti (stolu) 
1. Necháme vozidlo jet po prkně, které je v klidu. 
2. Vozidlo je vypnuté, pohybujeme prknem dopředu a dozadu. 
3. Pustíme vozidlo a táhneme rukou prkno dozadu tak, aby vozidlo zůstávalo na místě. 
4. Vozidlo držíme rukou a necháme ho, aby podstrkovalo prkno pod sebou. 
5. Pustíme vozidlo a pohybujeme prknem dopředu a dozadu tak, aby jeho výsledný pohyb byl 

vpřed i vzad. Hovoříme o rychlostech prkénka a vozidla. 
6. Pustíme vozidlo a pohybujeme prknem kolmo ke směru pohybu vozidla ve vodorovném směru. 

Můžeme prkno s vozidlem i zvedat a spouštět. 
7. Vozidlo položíme na velký arch (Al) představující řeku, pásák představuje lod. Předvedeme 

skládání pohybů. 

Dráha a rychlost rovnoměrného pohybu s autíčky 

Pomůcky: Pásové vozidlo, autíčko na baterie, stopky, svinovací metr (3 m až 5 m), pás papíru a fixy 
případně hadr a barevné křídy 
Popis: 
1. Natáhneme pásmo na podlahu a zajistíme proti posunutí. Třeba lepicí páskou. Pak podél něj 

pustíme pásák, jeden žák dává podle stopek asi po třech sekundách pokyn a další kreslí znač
ky křídou na podlahu. Sestavíme tabulku a sestrojíme graf závislosti s(t). Určíme rychlost vo
zidla. Diskutujeme rovnoměrnost pohybu. 

2. Podél pásma pustíme zároveň pásák a auto. Dva žáci nyní kreslí značky vyznačující polohu 
vozidel podle časových pokynů. Je dobré když barva křídy souhlasí s barvou vozidla. Stejnýmí 
barvami pak nakreslíme graf závislosti dráhy na čase a určíme rychlosti vozidel. 

3. Pustíme pásák a po vhodně dlouhé době za ním pustíme auto. Další postup jako v bodě 2. Navíc. 
určíme polohu a čas setkání vozidel. 

23 polak@gyrnnachod.cz,Jiráskovo gymnázium Náchod, www.gyrnnachod.cz. MFF UK, Praha, ČR 
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4. Pásák a auto pustíme zároveň, ale pásák s vhodným náskokem. Dále jako v bodě 3. Navíc určÍ
me za jak dlouho dohonilo auto pásák a rychlost auta vůči němu. Porovnáme s rozdílem rych
lostí určených v bodě 2. 

5. Auto i pásák pustíme proti sobě z větší vzdálenosti a určíme dobu setkánÍ, Určíme vzájenmou 
rychlost a porovnáme se součtem rychlostí určených v bodě 2. 

a s 

Pomůcky: Trubice s kapalinou, pásmo, stopky, fix. 
Skleněnou nebo plastovou trubici o vnitřním průměru větším než 7 mm, delší než cca 1 m 

naplníme barevnou kapalinou a uzavřeme tak, aby v ní zůstala bublinka. Při naklonění trubice se 
bublina pohybuje rovnováze síl o rovnoměrný pohyb 
řádově cml s. Zaznamenáváme po několika sekundách fixem. Pak můžeme 
sestrojit graf závislosti dráhy na čase a rychlost bubliny. Diskutujeme zda jde o rovno-
měrný pohyb. 

J dosáhneme změnou velikosti 
né kapaliny. S rostouCÍm sklonem obvykle nejprve rychlost bublinky 
a pak začne klesat. Při svislé poloze trubice může maximální 

Trubici je třeba dobře utěsnit, aby se stala barvíme. 
kým barvivem. Při použití vody konzervační třeba PetoI. Nemáme-li 
vhodnou trubici poslouží dobře plastová hadice natažená na liště. 

a. § 

Měděná tyč, stojan s držákem, klouzátko s neodymovým magnetem, nebo 
metronom, metr. 

Měděnou tyč obdélníkového průřezu co hornímu koncI. Dolní se opírá 
o stůL Sklon činí 30' až 80". Na tyč položíme klouzátko z lehkého silného magnetu. Vlivem pohy
bové složkv tíhové sílv se dá do pohvbu. Změnou pole v tvči vzniknou silné vířivé 
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složku tíhové 

z metronomu kreslíme na 
interval je cca 3 

kreslení značek neovlivnili 
na čase. Podle sklonu 

Náčrt celkové 
a detail 

klouzátka 

4. Pásák a auto pustíme zároveň, ale pásák s vhodným náskokem. Dále jako v bodě 3. Navíc určí
me za jak dlouho dohonilo auto pásák a rychlost auta vůči němu. Porovnáme s rozdílem rych
lostí určených v bodě 2. 

5. Auto i pásák pustíme proti sobě z větší vzdálenosti a určíme dobu setkání. Určíme vzájemnou 
rychlost a porovnáme se součtem rychlostí určených v bodě 2. 

a § bublinkou 

Pomůcky: Trubice s kapalinou, pásmo, fix. 
Skleněnou nebo plastovou trubici o vnitřním větším než 7 mm, delší než cca 1 m 

BUIVUUH'''' barevnou kapalinou a uzavřeme tak, aby v ní zůstala bublinka. Při nakloněni trubice se 
bublina pohybuje proti rovnováze sil o rovnoměrný pohyb rychlostí 
řádově cml s. Zaznamenáváme vždy po několika sekundách fixem. Pak můžeme 
sestrojit graf závislosti dráhy na čase a vypočítat rychlost bubliny. Diskutujeme zda jde o rovno
měrný pohyb. 

dosáhneme změnou 
né kapaliny. S rostoucím sklonem obvykle """n,.,,,,,, 
a pak začne klesat. Při svislé trubice může 

Trubici je třeba dobře utěsnit, 
kým barvivem. Při použití vody konzervačni 

vhodnou trubici poslouží dobře plastová hadice natažená na liště. 

a. rychlost 

nebo !-,V'cu,'.'-lU 

dosáhne maxima 
maximální 

barvíme 
třeba PetoI. Nemáme-li 

Měděná tyč, stojan s držákem, klouzátko s neodymovým magnetem, stopky nebo 
metronom, metr. 

Měděnou obdélníkového upevníme co nejblíže hornímu konci. Dolni se 
o stůL Sklon činí 30' až 80'. Na tyč položíme klouzátko z lehkého silného magnetu. Vlivem pohy-
bové tíhové síly se dá do Změnou vzniknou silné vířivé 
proudy které velmi rychle vyrovnají složku hnové 
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interval je cca 3 

kreslení značek neovlivnili 
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Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb 
Pro rovnoměrně zrychlený pohyb tělesa potřebujeme zajistit působení stálé síly. Nabízí se 

volný pád. Zrychlení je však pro naše smysly příliš velké a k jeho sledování potřebujeme obvykle 
poměrně složitá zařízení. Podobně je to se sledováním pohybu těles urychlovaných přes kladku 
malým závažím. Nejednodušší variantou se jeví kulička na nakloněné rovině. 

Kulička na nakloněné rovině 
-

Pomůcky: Vhodné kuličky, vodicí dráha, pásmo, stopky. 
Popis: Nejvhodnější kuličky jsou velké ocelové z kuličkových ložisek, skleněnky, plastové "hopiky", 
nebo kuličky z vyřazených počítačových myší. 

Pokud je budeme spouštět po desce, zjistíme, že jejich dráha obvykle vůbec není přímková. 
Je třeba směr jejich pohybu fixovat drážkou nebo jiným způsobem. Lze použít plastovou elektri
kářskou lištu takového rozměru, aby se kulička pohybovala po hranách. Využít se dá jak dolní 
hlubší část, tak i víčko. Pro žákovské frontální práce se hodí prázdné plastové zásobníky na polo
vodičové součástky. Lištu umístíme na prkénko společně s pásmem. Je praktické si na lištu pře
kreslit tužkou měřítko. Velmi jednoduchým řešením je nalepit ocelové svinovací pásmo na tuhou 
lištu. Pásmo je příčně prohnuté a tvoří vodící žlábek pro kuličku. Výhodou je jednoduché měření 
dráhy, nevýhodou příčné kmitání kuličky ve žlábku. 

Při pevném malém sklonu pak zjišťujeme závislost dráhy na čase. Z grafu zjistíme, že dráhy, 
které kulička vykonala ve stejných časových úsecích nejsou stejné. Rychlost kterou kulička získala 
na nakloněné rovině můžeme zjistit z měření vzdálenosti a doby pohybu na vodorovné části dráhy, 
kterou nastavíme nakloněnou rovinu. Viz [1] 

Uvedený způsob zkoumání zrychleného pohybu má svá úskalí. Pokud zvolíme náklon pří
liš malý, projeví se pokles zrychlení s narůstající odporovou silou při zvyšování rychlosti. Pokud 
je sklon a tedy zrychlení větší, dosažené časy jsou příliš krátké a jen velmi obtížně ručně měřitelné. Ře
šením je nechat po nakloněné rovině pohybovat takové těleso, jehož zrychlení bude podstatně 
menší např. setrvačm'k. 

Setrvačník na nakloněné rovině 

Pomůcky: Stojan s držákem nebo vhodná pod
ložka o výšce cca 15 cm, dráha pro setrvačník 
s možností měření polohy, setrvačník na hřídeli, 
stopky. 
Popis: Dřevěnou nakloněnou rovinu ze tří prken 
spojených do tvaru písmene U podepřeme tak, 
aby její sklon byl okolo 5 cm na metr délky. Lze 
také použít tvarovanou elektrikářskou plastovou 
lištu ve tvaru písmene U na tuhé podložce zabra
ňující jejímu prohnutí. 

Na nakloněnou rovinu k počátku měřítka 
položíme setrvačm'k a současně se spuštěním sto
pek jej uvolníme. Setrvačník se dotýká nakloněné 
roviny na obvodu hřídelky. Průměr hřídelky vzhledem k setrvačm'ku je malý. Jeho otáčky velmi 
rychle rovnoměrně rostou, při pomalém nárůstu postupné rychlosti. 

Potenciální energie se mění především na kinetickou energii otáčivého pohybu, energie po
suvného pohybu tvoří jen malou část. Doba, po kterou se pohybuje setrvačník po celé délce naklo
něné roviny je řádově delší než pro kuličku. Navíc pohyb je mnohem plynulejší. 

Změříme postupně doby za které vykoná zvolené dráhy. Pak sestrojíme graf závislosti drá
hy na čase a za předpokladu že jde o rovnoměrně zrychlený pohyb sestrojíme i graf závislosti zrych
lení a rychlosti na čase. Můžeme připojit i graf závislosti rychlosti na dráze. 

Většina výše uvedených experimentů byla poprvé realizována v minulých letech pro posluchače 
kurzu fyziky na letním matematicko fyzikálním táboře pravidelně organizovaným MFF UK Praha 
a od té doby mnohokrát opakována při výuce na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. 

Literatura: 
[1] Bednařík M., Široká M., Fyzika pro gymnázia Mechanika, Prométheus 1993. 
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Integracja nauczania 
uatrakcyjnié 
Pragn~ 

1. 

2. 

a. 

1. 

2. warunki 

je obserwowaé i 

w fizyki 

Raczkowska-Tomczak?4 

przedmiotami, w humanistycznymi 
uczniów. 

~~"A~"~J' tego celu poprzez wykorzystanie: 

"'''J''1'''''''I które w latwy i 

literatury i sposób wykorzystania na konkret-

mozna 

na odedniu 

24 
vn" .. L«"', Publiczne Nr2 w Opolu, Polska 
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• • • f 

• • 

• • 
• 

• 1 

• 

• 

b. tekst np. z žydorysem stworzyl to dzie~o. Tekst zawiera 10 
które uczniowie musz<!o odnalezé i ,.,n", .. "",,,,' W opardu I) encyklopedie 

i inne iródla. 

autor 

PostanowH zadzwonié do Marii u,,,",y,,,,,, 

w samym roku i 
Nobla. Nie 

na nhvie naukL .. Powstal uldad '''<"'''''''''''''''' n"~n,,,,,, 
zony w 1869 r. przez w 
a w 1901 ~ 1902 IC Landsteiner gmpy 
K Ol!.zewski Z. Wróblewski 

tekstu. 

skonstmowali 
a w 1911 r. 

L W 189.5 
:t Nie 

i nazwlsko brzmialo Sklodowska- Curie. 
x-azem. Maria Sldodowska-Curie nh"nf1nH> Nohla 

4. 
5. 

7. 
8. 
9. 
Hlo A. 1925. 

c. 

b. Uloiyé tekst nI'. zwi'lzany z który stworzyl to dzielo. Tekst zawiera lQ 

bl~dów, kMre uczniowie muszil odnalezé i ,.,n". .. "u"i": W o slowniki, encyklopedie 
i inne zródb.. 

Przyklad: 

WLADYSLAW REYMONT od rana nieco 
po 
umdzili si~ w samym roku i 

Nobla. Nie 

mo.ie 
zostal przez ""r",r<",,"? 

nani.a adresern z usl MariL 
Usiadi w fotelu i 

na niwie naukL.Powstal ukb.d 
zany w 1869 przez w 19010r. J. J. Thomson 
a w 19011 -1902 K Landsteiner grupy w 1887 r. 
K Olszewski Z. Wr6blewski 

P1FIIi!!I!7.V samolot z sHnikiem w 1909 R. An1.undsen 
no i. w 1925 r A. 

zawarte w 

skons!ruowa1i 
a w 1911 1'. 

I. W 1895 r. Maria """""",l,,,, 
2. Nie 

dwukmtnie: 

i nazwlsko brzmialo Sklodowska- Curie. 
razem. Maria Sklodowski/l.-Curie oh,,,,,,,,,,, Nobla 

'Y AH~'U"'" 1925. 



d. Znalezé w teksde opis róznych przedmiotów, wykorzy
l'ltywanych w žydu codziennym na WS!, w miesde, w domu. 
Uczniowie musz<\ zbudowaé modele tych urz'ldzen i omó
wié za§ad~ kh dzialania. 

Przyklad: 

Wybierz dowolne z 
Upiec. 
Opisz dziahmia i kh modele. 
(Skorzystaj z dzialu maszyny proste) 

d. Zmme 

RENE DESCARTES -

"Bardzo powinny 
korzysé" 

•• LU:ťC.lLCU. erg o sum". 

nam podejrzane 

mieszkancy 

i zebraé fragmenty. 

na naSZq 

"Kazdy czlowiek zobowiqzany ..,",'nu'"",,.,... íle w jego mocy, do dobra 
i zaiste nic nie kto nikomu nie 

" 

i w co nie mozna wqtpié." 

samym pr:le(1mlO(:le f rzeczq pewnqf 

dIa 
na 

on poza dalem. 
Tomek w krainie 
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czytanych dzied, 



Bibliografia: 

1. K. Raczkowska : wykorzystuj~ literatur~ popularnonaukowq na lekej ach, 
"Fizyka w Szkole fl, nr 41987, 5.249 - 251 

2. 
pr,Dglrarme ksztakenia w zakresie 

CDN -- Warszawa 

VHlLLo".,,,! A. : Propozycje u";r!,,,r7'.T,,,t~m 
pnJCe~Sle nauczania -- uczenia si~ 

dIa studentów i 
Opole- WSP s. 23 - 51 

95 



1 Svítící 
Pomůcky: 

dřevěná kulatina, 
rezistor o 

Panská fyzika 5 

Jaroslav ReichZ25 

LED, kulatá baterie s napětím 3,5 V, 
asi nůžky, 

,,,-,plYn',,,,, je třeba si ve sborníku z Veletrhu 
učitelů 6, se konal v Olomouci v roce 2001. Vzhledem k tomu, že v tomto ex-

se používá upravená kouzelná uvedu postup 

Z dřevěné uřízneme část o délce asi 20 - 22 cm. Z obou stran 
do otvor, 

baterie a spínač. Podél hůlky 
batelie k diodě (a Pomocí pájky SpC)1ÍITle 
sériově rezistor o odporu několika set ohmů a Ke svítící diodě musí vést dva vodiče, 
z nichž každý je o několik centimetrů než je délka kouzelné Svítící diodu do 

otvoru na konci baterii a do otvoru na druhém konci hůlky. 
Dbáme na to, pohyblivá část z hůlky ven a možné ji nenápadně 
stlačit. 

Kouzelnou hůlku Na obou koncích 
pír o šířce asi 4 cm. Bílím papírem rovněž přelepíme svítící aby 

bílý pa
na první pohled vidět, 

a na druhém konci 

Provedení: 

Hůlku vezmeme do v dlani. Před třídou hovoříme na 
rozsvítíme kouzelnou hůlku. Pokud diváci o mladém kouzelníkovi Potte .. 

zda získává světlo. Snad se kdo si vzpomene, 
že toto slovíčko a 
rovaně dlaní stiskneme ~",~..-I._' část kouzelné 

celá zčervená. 

krabička od asi 10 - 15 metrů tenkého měděného smaltovaného dvě nefunkční 

čtvrtka papíru nebo korky, na zasunutí dva malé jehla, 
kancelářská svorka, 

Z krabičky od filmu cívku že na krabičku navineme několik set závitů tenkého mě-
děného smaltovaného drátu. Drát je vhodné vést krabičkou od filmu 
ve do níž drát drát z A dovnitř do 
stěnou u dna zase drát ven je vhodné nej-

vtáhnout drát boční stěnou do a dnem zase Před vlastním navinováním 
závitů potřeme krabičku od filmu lepidlem, aby závity držely a nesjížděly. Pak začneme navino
vat jednotlivé přičemž lze ode dna krabičky k jejímu hrdlu a zase zpět. U hrdla 
krabičky nenavinujeme závity až do konce - necháme zde zhruba 1 cm volného místa. S na vino-

25 Jaroslav Reichl, reichl@panska.cz, SPŠST Panská 3, Praha 1 
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váním závitů je třeba skončit zase v dolní části krabičky (symbolicky je na obr. 1 naznačeno vy-:vá
ření závitů písmeny Baž C). Opět je třeba nejdříve vtáhnout drát dovnitř do krabičky a poté s :-ím 
krabičku jejím dnem opustit (viz písmeno D). Konce drátu A a D necháme zatím dlouhé asi : J -
15 cm a později je přiletujeme pomocí pájky ke zdířkám na banánky. 

K takto vytvořené cívce, která bude tvořit základ galvanometru, je nutné připevnit ještě ručku. Tu 
vyrobíme ze špejle dlouhé asi 10 - 15 cm, k níž přilepíme dva malé magnety. V praxi se osvěéč:ilo 
špejli zmačknout pomocí kleští a na vzniklé plošky pak přilepit dva magnety opačnými póly k s::.Dě. 
Do krabičky od filmu, na kterou jsme navinuli závity cívky, pak uděláme v horní části (tam, ~.am 
už nezasahuje vinutí cívky) dva otvory ve dvou protilehlých bodech průměru krabičky. Špe:i -
ručku přístroje pak upevníme pomocí kancelářské svorky, kterou narovnáme. Do špejle vyvrtáme 
opatrně otvor, kterým projde drátek kancelářské svorky, do takové vzdálenosti od magnetů, ~by 
se magnety nacházely zhruba v polovině vytvořené cívky. Otvor vrtáme kolmo na podélnou ::rsu 
magnetů (viz též obr. 2), aby se mohla špejle v závislosti na proudu tekoucím cívkou vychylcyat 
kolem své osy. Drátek z kancelářské svorky protáhneme stěnou krabičky, nasadíme na něj š'pejli 
a protáhneme stěnou krabičky na druhé straně. Pomocí plastelíny, korálků, kousku papíru, ... je 
možné omezit posuvný pohyb špejle po drátku. Drátek z kancelářské svorky zajistíme por:.ocí 
plastelíny, ohnutí, ... proti vysunutí z krabičky od filmu. 

eJ .... ,·~· ........ · 
..................... 

C 

D A 

obr. 1 

obr. 2 

Do nefunkčního CD uděláme (např. rozžhaveným hřebíkem) symetricky kolem středu dva otvory jo 
. nichž poté vlepíme dvě zdířky na banánky. Necháme zaschnout. Poté do středu tohoto CD p~Je

píme námi vytvořenou cívku (již s připevněnou ručkou), tak aby vývody A a D drátu cívky ','Y
cházely středním otvorem CD. Opět necháme důkladně zaschnout. 

Po zaschnutí velmi opatrně, abychom už udělajou práci neponičili, připájíme volné konce A ~ D 
drátu cívky ke zdířkám pro banánky (každý vývod k jedné zdířce). Před vlastním pájením je :-:.:tt
no letovaný konec smaltovaného drátu opálit, případně smalt seškrábat pomocí nožíku. Jinak :te
vytvoříme vodivé spojení. 

Připravíme si druhé nefunkční CD, které bude sloužit jako podstavec. Pomocí korku nebo kryc.:.-:li
ček vyrobených ze čtvrtky papíru vytvoříme tři "nožičky", které přilepíme na prázdné CD pcdél 
jeho obvodu symetricky vzhledem ke středu CD. Poté na "nožičky" přilepíme CD s přilepe:. =,u 
cívkou (viz obr. 3). 
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o ~rr,.nť'r·n1ptn 

od filmu 

Provedení: 

ObL 3 

stačí závaží uvolnit: začne se ,....onun,.." 

nárůst závaží lze s dobrou IJ"~''''V'' 

může 

obr. 4 

ke zdroji na
Při změně 

slouží pouze indi-
Jeho přednost vidím zejména v tom, že uka-

je dovnitř" . 

Z IILC'.,uULHV kola. 

laboratorní hmotnosti 100 

zatáhnout za navinutou nit rukou. Tím uvedeme rotor do 
a docílíme většího 
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4 Dynamo od kola a přeměny energií 
Pomůcky: 

dynamo z jízdního kola, laboratorní stojan, žárovka 4,5 V /0,8 A (nebo podobná), spojovací vodiče 

Postup a provedení: 

Dynamo upevníme do laboratorního stojanu tak, jak je popsáno u experimentu Dynamo od kola 
jako zdroj napětí. Jediný rozdíl bude v tom, že tentokráte místo voltmetru připojíme panel se žá- . 
rovkou. Na rotor dynama navineme nit, na které je připevněno závaží, a závaží pustíme. 

Během pohybu závaží se žárovička postupně rozsvítí, což lze vysvětlit tak, že se mechanická po
tenciální energie závaží postupně měnila na mechanickou rotační energii rotoru, ta na energii ele
ktrickou, která se v žárovce přeměnila na energii světelnou. Zkráceně: mechanická energii se mění 
na energii světelnou (při zařazení experimentu v prvním ročníku v učivu o energiích ne všichni 
studenti tuší, jak funguje dynamo). Tato přeměna je přímo "vidět": závaží klesá dolů, roztáčí se 
dynamo a žárovka začíná svítit. 

5 Dynamo od kola a Lenzův zákon 
Pomůcky: 

stejné jako u experimentu Dynamo od kola a přeměny energií 

Postup a provedení: 

Experiment sestavíme a provedeme naprosto totožně jako je uvedeno u experimentu Dynamo od 
kola a přeměny energií. Všimneme si, že na rozdíl od experimentu Dynamo od kola a přeměny 
energií, tj. experiment, kdy k dynamu byl připojen pouze voltmetr, se uvolněné závaží nepohybu
je zrychleně. Naopak: viditelně svůj pohyb zpomaluje, až se ustálí na určité velikosti rychlosti. Při 
závaží s malou hmotností by se tento pohyb dokonce i zastavil. 

Příčinou tohoto jevu je proud, který prochází obvodem. Tento proud pochopitelně neteče jen žá
rovkou, ale i dynamem. V dynamu (pro jednoduchost si ho představme jako cívku) dochází 
k vlastní indukci: proud jím tekoucí vyvolává nestacionární magnetické pole (původní proud zpo
čátku narůstá - proto je pole nestacionární), které je příčinou vzniku indukovaného napětí. Díky 
tomu obvodem začíná procházet indukovaný proud ve směru opačném, než je proud původní -
brzdí tedy pohyb rotoru dynama a závaží. 

6 Mobilní telefon - zdroj magnetického pole 
Pomůcky: 

mobilní telefon, asistent s druhým mobilním telefonem, cívka s velkou indukčností, voltmetr pří
padně souprava ISES, spojovací vodiče 

Postup a provedení: 

Cívku s velkou indukčností Gá mám odzkoušenu cívku s indukčností 5 H) připojíme k voltmetru 
pro měření střídavého napětí s co možná největší citlivostí. Do blízkosti cívky umístíme mobilní 
telefon a požádáme asistenta, aby z druhého mobilního telefonu přístroj u voltmetru "prozvonil". 
Ještě dříve, než se ozve vyzváněcí tón, začne voltmetr ukazovat nenulové napětí na cívce. 

Napětí na cívce vzniká elektromagnetickou indukcí. Signál, kterým se přenáší informace mezi mo
bilními telefony, je elektromagnetická vlna. Její proměnná magnetická složka indukuje v závitech 
cívky napětí. 

Lépe než na voltmetru je tento jev pozorovatelný se soupravou ISES: připojíme modul voltmetr, 
nastavíme největší citlivost (tj. nejmenší rozsah) a k voltmetru přivedeme napětí z cívky. Na obra
zovce počítače pak můžeme pozorovat časový průběh napětí v závislosti na tom, co s mobilním 
telefonem u cívky provádíme (telefon je "prozváněn""telefon "prozvání" jiný telefon, je přijímána 
SMSka, ... ). 
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7 Mobilní telefon a držák 
Pomůcky: 

mobilní telefon, asistent s druhým mobilním telefonem, "blikající" držák mobilního telefonu 

Postup a provedení: 

Mobiliú telefon do je možné běžně v s mobilními teleÍony. 
se o držák, obsahuje barevné svítící diody. Asistenta s druhým mobilním telefonem 

požádáme, aby přístroj v držáku "prozvonil". Dříve než se ozve vyzváněcí tón telefonu, začnou 
diody blikat. 

Držák jsem zatím nerozebíral, ale že obsahuje zdroj Proto soudím, že uvnitř bude 
tranzistor, který se otevře při proudu vzniklém elektromagnetickou indukcí, kterou spustí přichá-
zeJlCl vlna. Proud tranzistorem je k rozsvícení diod. 

Na podobném principu je založena řada dalších které se jako ozdoba mobil-
ních telefonů. 

Pro 

mohou učitelé tak i studenti nalézt řadu 
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Ze starých moudrých knih 

Petr Sládeť6 

Při uspořádávání knihovny se mi do rukou dostaly knihy s na první pohled výpravnou 
vazbou (obr. 1 a, b). Rok vydání se pohyboval mezi 1872 - 1915, povětšinou v němčině, některé 
psány ještě schwabachem. Byly to vyřazené svazky, které se na brněnskou Masarykovu univerzitu 
dostaly někde při jejím vzniku. ' 

Obr. 1a) E. Lehnfeld - r.v. 1895 [1] b) Schweiger-Lerchenfeld - r.v.? [2] 

Ze zajímavosti jsem nimi listoval a prohlížel si obrázky. Uvědomil jsem si, že jsou většinou 
velmi jednoduché na realizaci a nepotřebují většinou žádné složité přístroje. A pokud ano, tak se 
mnohdy dají nalézt v zadních koutech fyzikálních sbírek. Navíc se často dají použít přístroje a za
řízení, která nebyly v předminulém století k dispozici. Byly popsány a znázorněny staré známé 
pokusy, které najdeme v téměř každé učebnici, ale i zapadlé, které s novými technickými mož
nostmi dostávají najednou nový rozměr. 

Velmi atraktivní se mi jevila zejména skupina čtenářů, které byly knihy určeny. Z dopro
vodných textů vyplývá, že čtenář - experimentátor je předpokládán jako zvídavý, poměrně fyzi
kálně vzdělaný (na tu dobu - pokud nemám o úrovni vzdělání zkreslené představy), ale přede
vším sám sebe vzdělávající. 
Z pokusů uvedu dva - jeden známý jednoduchý, druhý patřící do kategorie "s novými technickými 
možnostmi" . 

26 Petr Sládek, PdF Masarykova univerzita v Brně, katedra fyziky. 
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Hořící kyvadlo 

Pokus jsem nalezl v literatuře [1]- (obr. 2) 

Pomůcky: 

dvě sklenice 

dva talířky (event. tácky - pro odkapávající vosk) 

cca 20 cm svařovacího drátu 

svíčka délky 20 cm válcová! (v obchodech často 
jen kónické) 

Obr. 2: Hořící kyvadlo převzato z 

Pak stačí vypreparovat knot na ,""veUlUU konci a vše je různé 

,,,rnr.,řhr - při nadstavbové možnosti - stanovení doby časový 

stanovení hmotnosti vosku. 

Pokus jsem nalezl v literatuře [3] - 3) 

[3] 
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skleněný T -profil ,průměr cca 

gumová hadička 

nádoba na vodu s 

barevná 

Fil(. 50a. ZUl' 'l'ot;tlrofie:don 
des IJi.thtes in einem 

W ~.s8\'rstt'f\hle. 

Obr. 3: Totální odraz světla ve 
vodním 

r02:bočkv (vobr. 3 označeno a) svítící diodu a nechá-
u"I""",H světlovod na základě totálního odrazu. V ohnutém 

E.' Der A. Hartlebens 1895? 

H. :Das Buch der A. Hartlebens 

1895'? 

fUr den Unterricht in der 

zweiter Alfred Wien und 1913 



Demonstrace nesamostatného výboje 
ve vzduchu s Wulfovým elektroskopem 

Demonstration of Dependent Air Discharge 
by Wulf Electroscope 

Vojtěch Stach27 

Abstract 
The air in the space between the electrodes should be ionised by the flame of a candle or a Bunsen 
burner or also a radioactive source. This can be indicated by the discharges of the Wulf electroscope. 

Nesamostatným výbojem v plynu rozumíme elektrický proud v plynu, který se udržuje 
jen po dobu působeni ionizačniho činidla, např. plamene svíčky, ultrafialového nebo radioaktivni
ho zářeni. V dostupných středoškolských učebnicích [1], [2] se tento jev demonstruje buď pomocí 
školniho zdroje vysokého napětí 2,5-10 kV nebo pomocí elektroskopu. Zdroj vysokého napětí ne
bývá vždy ve sbírkách a elektroskop vyžaduje dobrou izolaci. 

Na naší katedře fyziky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity se nám v Praktiku školnich 
pokusů pro tento případ stále osvědčuje Wulfův elektroskop. Jeho fotografie jsou uvedeny na obráz
cích 1, 2. 

27 Doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 
Katedra fyziky, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, E-mail: stach@pf.jcu.cz 

103 



Schematické zapojení pokusu je uvedeno na obrázcích 3, 4. 

Obr. 3 

v 

Obr. 4 
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Celkové uspořádání pokusu je na obrázku 5. 

Wulfův elektroskop má ze strany vyvedenou pomocnou elektrodu. Horní klasická kruhová 
elektroda vně elektroskopu je uvnitř ve svislé poloze spojena s tenkým staniolovým lístkem nebo 
s pružným zkrouceným tenkým vodivým vláknem. Vznikne-li nyní mezi oběma svislými elektro
dami (obr. 3, 4) rozdíl potenciálů přivedením stejnosměrného napětí, pak se staniolový lístek nebo 
pružné vlákno vychýlí, působí-li mezi svislými elektrodami ionizační činidlo. 

Při vhodné vzdálenosti a velikosti napětí se lístek nebo vlákno dotkne pomocné elektrody, 
náboje se vyrovnají, vše se vrátí do původní počáteční polohy a děj se periodicky opakuje. 

Při uspořádání pokusu s tenkým staniolovým lístkem (4) není potřeba zdroj vysokého na
pětí řádově v kV. Stačí stabilizovaný zdroj, ve starších sbírkách je to BS 275 a z něho odebírané 
stejnosměrné napětí 150-250 V. Dalším vhodným zdrojem pro uspořádání pokusu podle obrázku 
3 je zdroj Leybold 52235 dodávaný k výbojovým trubicím. 

Wulfův elektroskop lze i vhodným způsobem osvětlit a promítnout kmitající lístek na pro
jekční plátno. Pokus pak může pozorovat celá třída. 

Wulfův elektroskop dříve dodávala firma Leybold a některé školy ho ve sbírkách mají. Po
rouchané stočené vlákno lze vhodně nahradit přilepeným úzkým staniolovým lístkem a elektroskop 
pak nadále vhodně využít podle výše uvedeného pokusu. 
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Klasický elektroskop běžný ve fyzikálních sbírkách lze i svépomocně upravit na Wulfůf elektro
skop s pomocnou elektrodou, tak jak to ukazuje fotografie na obrázku č. 6. 

P.: pro Elektřina a Prometheus Praha 2000 

E. a kol: z na střední škole 3, Prometheus 1999 
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Fyzika v krabičce zápalek 

Josef Trna28 

Úvod 

Mezi věci denní potřeby, které žáci znají, patří i krabička zápalek. Vyrábějí se krabičky i zá
palky různých velikostí. Pro účely jednoduchých fyzikálních experimentů používáme zápalky pro 
zapálení plamene nebo jako slabý zdroj tepla či světla. Tyto pokusy nebudeme zde uvádět. Pro 
snadnější komunikaci použijeme dále pojmy krabička a její části: tělo a zásuvka. Uvedené pokusy 
mohou sloužit především jako žákovské experimenty, jejichž hlavní funkcí je motivace žáka. Ne
bude-li uvedeno jinak, jsou používány malé krabičky zápalek. 

1. Krabička - odměrka 

Tělo prázdné krabičky přilepíme na obrácené dno zásuvky. Tak vznikne malá odměrka pro sypké 
materiály (písek, sůl apod.). Vyrobíme odměrky z menší i větší krabičky. Odříznutím části krabičky 
můžeme vyrobit odměrky různého objemu. Pomocí odměrného válce zjistíme objem vyrobených 
odměrek, které můžeme případně i ocejchovat. 

2. Odhad vzdálenosti a výšky pomocí zápalky 
Změříme délku zápalky a vzdálenost zápalky od oka v natažené paži. Ze znalosti výšky nebo 
vzdálenosti objektů v terénu (domy, stromy apod.) můžeme pomocí poměru z podobnosti troj
úhelníků vypočítat neznámou vzdálenost nebo výšku objektu. 

3. Zákon akce a reakce 
Dvě prázdné nebo plné krabičky spojíme pružnou gumičkou a položíme na hladký povrch. Rukama 
chytíme obě krabičky a natáhneme gumičku. Postupným pouštěním jedné, druhé a pak současně 
obou krabiček demonstrujeme vzájemnost silového působení mezi dvěma tělesy . 

. 4. Setrvačnost I 
Z prázdných krabiček (asi 5 kusů) postavíme na hladkém stole sloupec tak, že je položíme na plo
cho na sebe. Tyčkou menší tloušťky než jedna ležící krabička pak prudkým pohybem vyrážíme 
postupně spodní krabičku. Spodní krabičku vyrážíme střídavě na obě strany. Sloupec ze zbývají
cích krabiček se díky setrvačnosti nezbortí. 

5. Setrvačnost II 
Sloupec plných krabiček (asi 5 kusů) položených na plocho na sebe umístíme na hladký list papí
ru nebo na fólii. Papír či fólii prudce vytrhneme. Díky setrvačnosti se sloupec krabiček nezbortí. 

6. Rovnováha 
Do zásuvky větší prázdné krabičky vložíme nebo vlepíme těžkou matici (olůvko) těsně k jedné 
straně. Krabičku pak zavřeme a položíme na okraj stolu zátěží směrem ke středu plochy stolu. 
Krabičku opatrně posouváme přes okraj. Krabička nespadne, třebaže přečnívá více jak polovinou 
přes okraj stolu. 

7. Stabilita I 
Na nakloněnou rovinu (desku) s drsným povrchem položíme na stojato plnou větší krabičku, 
která má uprostřed boční stěny zavěšenou malou olovničku (nit a malá matička). Desku na jedné 
straně pomalu zvedáme. Olovnicí znázorněná těžnice se postupně dostane na převratnou hranu, 
kdy krabička stále ještě stojí. Po překonání převratné hrany se krabička převrátí. Stejný pokus prow
deme při položení krabičky na jinou stěnu. Krabičku můžeme i různě zatěžovat. Diskutujeme výz
nam polohy těžiště tělesa pro jeho stabilitu. 

28 Doc. RNDr. Josef Trna, CSc., PDP MU v Brně, e-mail: trna@ped.muni.cz 
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8. Stabilita II 
Vystavíme sloupec z na plocho pokládaných prázdných nebo plných krabiček, které jsou postupně 
mírně překládány na jednu stranu. Diskutujerne podmínky stability tohoto sloupce. 

9. Tření 

Plnou krabičku táhneme rovnoměrně siloměrem po různých površích, velikost třecí síly závisí na. 
kvalitě povrchů. Pokud chtěli ukázat, že když krabičku táhneme siloměrem po 
různých stěnách, a tedy třecí síla nezávisí na. velikosti styčných ploch, zřejmě se nám tento pokus 

jelikož má krabička odlišné Tuto zákonitost ale můžeme demonstrovat 
pomocí několika krabiček (3-5) přivázaných za sebou ("vláček") a pak postavených na sebe ("slou
pec"), Závislost třecí síly na přítlačné síle demonstrujeme pomocí různě zatížené krabičky. 

IO. Domino erekt 
prázdných nebo plných krabiček na domina. Po udělení im-
první z nich demonstrujeme předávání energie mezi krabičkami. 

11. Moment setrvačnosti 
Prázdnou nebo plnou krabičku ve středech protějších stěn a nasadíme na špejli. Dal-
ší stejné (tedy stejně hmotné) krabičky nasadíme do středů protějších stěn. Krabičky 

na zavěsíme ve vodorovné na dvě niti obdobně Maxwellův setrvačník. Nitě na-
motáme do stejné výšky a zaráz obě po nitích dolů. Různá 
krabiček demonstruje momentu setrvačnosti tělesa. 

12. Lezoucí krabička 
V protějších stěnách zásuvky dvě otvorů. dvojice je 
blízko středu stěny, druhá dále. nit že vede otvorem jedné 
dále pravým otvorem druhé stěny a držák stojanu se vrací opačným pořadím levými otvory. 
Za volné spodní konce niti střídavě taháme, čím že krabička pohybuje po dvojité niti nahoru. Její 

způsobuje různě velká třecí síla na či druhé straně 

13. Krabička na niti 
Ve středech protějších stěn zásuvek V zásuvce vsadíme 
kolmo na tyto otvory mírně excentricky zápalku. Jeden konec niti zavěsíme na držák stojanu (nebo 
držíme nahoře v ruce) a konec niti drží ruka, Při niti krabička dolů 

po niti. krabička se zastavL Zastavení niti 

14. Tlak 
Plnou krabičku nCj'~"'~I~na!někkou VL~'~"OLll 

krabičku ct",irnrn'l ale 

15. Pevnost krabiček 
Na několik plných krabiček na !-,Vl-'JL..I.lHC desku. Ta unese značnou dokonce i lidské tělo. 

16. Kadeziánek 
Průhlednou skleněnou láhev 

pět, po uvolnění 
stlačení zvětší vodou natlačenou do 

však vzduch ze dřeva unikne a hlavička se trvale 

17. Povrchové 

je přibližně 
hlaviček Láhev těsně 

se hlavička 
karteziánek Průměrná hustota 

otvůrků ve dřevě. Po několika v,-"c<,,-"v 

Do čisté misky vodu. Na hladinu VUlVL,U""!:: rovnoběžně dvě zápalky asi 1 cm od sebe. 
Mezi špetku cukru - zápalky se k sobě, Pokus s jinými zá-
palkami, mezi které kápneme tekuté je s použitím 
více zápalek uspořádaných do tvaru 
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lIt Vzlínavost 
Zápalku postavíme do obarvené kapalíny (ínkoust apod.) ve zkumavce. Po chvíli se díky vzlínání 
obarví i neponořená část zápalky. 

19. Vzlínavost ve zlomené "''''''''.,'"''' 
zlomíme do tvaru V o úhlu asi 90 Je 

dřeva. Zlomenou llÚstem zlomu do láhve vodou. 
do stlačených vláken dřeva dojde k částečnému zpětnému narovnání zlomené zá-

120 stupňů. Alternativou je položení zlomené zápalky v ležaté poloze na 
Na zlomenou malou která po navlhčení místa 

zlomu a částečném narovnání do sklenice. 

2it 
Bifilárně zavěsíme řadu krabiček 

krabiček vlepíme pecičkové magnety tak, 
vznikne 

nuceného kmitání 

21. 
Dvě 

krabička I 
Otvorem ve středu dna 

krabička n 
Mezi tělo a dno 

kalafunou. Prolahovánírn 
zvuk. 

vložíme hlavičkou do vnitřní 

a uvnitř obou 
telefon. 

bude 
a táhneme hrotem 

se krabička bude 

části 

hlavička se nevznítí až od hořícího dřeva. 

krátce stiskneme hořící 
ne 

shora lékovkou z důvodu 

28. dřeva 

nasadíme kotouček z hliníkové fólie 
zabráni zahřáti druhé 
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30. Tepelná izolace dřeva 
Jednu ze dvou stejných nádobek polepíme hustě zápalkami. Do obou nádobek nalijeme stejně tep
lou vodu a ponoříme do nich stejné teploměry. Po několika minutách pozorujeme rychlejší pokles 
teploty vody v nepolepené nádobce. Dřevo zápalek je tepelným izolantem. 

31. Elektrická síla 
Prázdnou krabičku zavěsíme na nit. Přiblížíme se k ni třením nabitou Krabička se 

přitáhne k nabité tyči. 

32. Vodivost 
Dva citlivé elektroskopy postavíme blízko vedle sebe, se jejich desky propojit zápalkou. 

z elektroskopů nabijeme. Na elektroskopů opatrně položíme zápalku. Protože dřevo 
izolant, tak V druhé 

me 

33. Remltat 
Krabičku uhlíkové elektrody ze suchého galvanického člán-

do obvodu se žárovkou a baterií. 

U(lD()rCIVV drát napneme mezi Uprostřed drátu z něj uděláme smyčku, do která 
zavěsíme za hlavičku elektrického drátem ke zá-

35. 

36. Elektromotor 
vložíme ležatě monočlánek. Z měděného drátu ""TnnHTl 

monočlánků a do vhodné 
které 

na kterou navineme několik 
a nasadíme do oček Pod rotor na horní část velké 
Po udělení malého 

37. 
Do středů zásuvek dvou 

sobě na 

železné hře-

bifilárně za·· 

<:r"\,nu',,;,n několika 

obrazec 
na krabičku. 

Soustavu na 

40. Zrcátka na krabičce 
Na tělo rovinná zrcátka. Pomocí těchto zrcátek múžeme řadu 

na odraz světla. 

41. Dírková komora 
Na otvor těla větší papír a na 

propíchneme větší jehlou. Tak vznikne dírková komora, kterou můžeme zo
brazit např. obraz hořící zápalky nebo 

110 



42. Oční klam 
Na tělo prázdné krabičky nalepíme z jedné strany papír s vodorovnou čárkou, z druhé se svislou. 
Na boční stěny zásuvky upevníme gumičky (provázky). Oběma rukama držíme krabičku vodo
rovně před sebou a pozorujeme vodorovnou nebo svislou čárku. Gumičku (provázek) otáčením 
krabičky zkroutíme. Poté gumičku (provázek) napneme. Krabička se roztočí a my setrvač-

nosti oka obraz kříže. 

řady i mezipředmětových projektů. Uvá-
z nich: 

I. Historie a 

n. 
m. Chemie 

IV. a 

V. a skladování 

VI. 

vn. Měření a 

VHL Měření svítivosti a množstvÍ uvolněného hořící 

IX. Elektrotechnické 

X. skříňka 
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Jak (na) pokusy 

JI Veselý29 

The "talk" about progress of by several of non-traditio-
nal pointers. AH in mind oi "Jára Cimrman". 

1 
a 

Milé 
která se zabývá "",rr"prr, nových, progresivIÚch 

lm.'r""., Malík a Ukazovák. značka je vám jistě známá. 
titul DrUk - to se mnozí domníváte 

doktor Univerzity 
Před tím než vás seznámím s 

ukazovátek mi dovolte 
fádní a nudnou 
o kterém se velmi málo vL Troufám si že vlastně nic. 

Věda má oborů a v řadě z nich došlo k určité klasi-
fikaci druhů. Vědec Linné to dělal s Darwin to dělal se 

ale nikdo to 

ruce 
zvíře ulovil. To ovšem není zdokumentováno 
nikdo neověří ani a tak ji berte fakt. 

Posléze člověk na to, že k ukazování se 
tvar nebo mírného komolého "-"Le,c,'c, 

vím k jakým závěrům 
... ukazováček 

z mého 

29 Marek Veselý, Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115, 272 01 Kladno. 
E-mail: vesely.marek@seznam.cz 
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Tady máme již archeologické artefakty. Nejvíce vzty
čených ukazováků objevili archeologové v Pompejích, kde 
si obyvatelé ukazovali na blížící se lávu. Můj kolega na
opak tvrdí, že to byl oblíznutý ukazováček vztyčený tak, 
aby Pompeňané věděli odkud vanou větry. Je to jeho ná
zor,já mu ho ale zásadně s ním nesouhlasím, 
a tak vy také ne. 

Ale ani vývoj ukazování ukazováčkem nebyl 
močarý, prošel určitými stádii. Ukazovalo se 
malíčkem - v tom se shlédla doba rokoka se 
r"~cr.k-'r,,rú,.,.., malíčkem, který však v té době již ztratil funkci 
ukazovací" Ve starém Římě se zase ukazovalo to je dost se dá 
ukazovat dobře ale skoro vůbec dopředu. I U'71rure>,." prostředníček 

zcela jinou funkci - ukazuje - ale už zcela něco jiného. třeba ukázat na dvě 
lidé ukazováček a malíček - dnes je to chráněná značka naší Malík 

a Ukazovák. 

školství ukazoval zcela '"''"''..-nifi"ni 

že často se že 
a tak vzal do ruky 

s holí ukazoval. Tak se zrodilo 
zatím ještě 

časem 

to raná po ní 
klackovité s meziobdobím sukovic. Přece 
zovátek 
známou 
vátka - sukovice 
se setká váme se zcela ~JII::'-U.lllC:.t 

mrazilka. 

se 
také svá vlastní ukazovátka. chtěl Indián ukázat do velké 
dálky, ukázal štíhlým klackem, jenže ten mu vyklouzl z ru-
ky a mimoděk zabil na kterého původně ukazoval. Na světě 

na tom se 

etapách 
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oštěp a potom se tudy ubírá vývoj přes luky, šípy a samo
stříly, také kuše a k moderním střelným zbraním, včetně lase
rového navádění. Opět ale potvrzuje naší hypotézu, že většina 
vynálezů byla vlastně objevena jen díky slepé uličce, do které 
lidstvo přišlo při vývoji ukazovátek. Jak vidíte, ukazovátko je 
motor lidské civilizace, zaslouží si pozornost a samostatný vě
decký obor, pro který v současné době hledáme vhodný název. 

Nyní bude následovat prezentace některých exemplářů. 

2 Několik prototypů ukazovátek 

Na přednášce bylo prezentováno celkem 9 různých druhů ukazovátek. Kvůli úspoře místa 
ve sborníku jsou zde uvedeny pouze dva prototypy. 

Učitelé se často setkávají s tím, že pokud se otočí ke 
třídě zády, aby mohli v klidu ukázat na mapu, tabuli, 
apod., žáci nedávají pozor, či se baví, dělají na učitele ne
pěkné posunky, atd. Naše ukazovátko se zpětným zrcátkem 
tento nedostatek jednou provždy vyřeší. Je možné bud stát 
zády k žactvu a pozoro
vat je v zrcátku (obr. 
první), nebo stát čelem 
ke třídě a ukazovat do-
zadu na mapu či tabuli, 

které vidí v zrcátku (obr. druhý) - to chce ovšem určitý cvik. 

Ukazovátko, které vidíte na prvním 
obrázku se na první pohled nijak neliší od 
ukazovátek klasických, ale detail druhého fota již 
prozradí více. Pův0dně si tento druh objednali 
fakíři, ale posléze si k němu cestu našli i učitelé. 
Řada z nich jsou přímo trpitelé, kteří pro ovlád-

nutí vzteku mačkají rukojeť s ostrými hřebíky. 

Najdou se však i sadisté (ale to snad proboha nej
sou učitelé!), protože jeden z nich, kterému jsme 
ukazovátko prodali, nám napsal: "Konečně vím 
jaké to je, uhodit hřebíček na hlavičku." 
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1. 
2. 
3. 

30 

J:iol:ogratle ukazovátek: Marek 

Závěrem 

Naše firma Malík a Ukazovák dostává dermě ti
síce děkovných dopisů. A to nejen z České repubhl..y , 
ale i ze zahraničí. který dokumentuje zcela ne-
tradiční nám z Ruska. Bdo 

Vám za 

stránek. 

do češtiny dalo 
vedle." 

která byla přímo 

" Ernil Základní škola a Mateřská škola Pavla Buštěhrad, 77,27343 Buštěhrad, 
E-rnaií: zs.bustehrad@seznam.cz 
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věcí (nej z ora 7 

Peter 

The summer camp for C'Q,'~r,dC'''H schooI students Charles is a source of 
new ideas for This paper describes the realization of two of these ideas -
a slit transducer and the micro-motion of a CD-ROM's head, 

Letní odborné soustředění pro mladé a Katedrou LH'U"',U~,,, 
ziky na fakultě UK má 
konalo v termínu 2, -16, července v Nekoři v 

více než desetiletou tradici, V letošním roce se 
horách. 

'-',.,,,,..-",,,,,, tohoto soustředění je stavěn 
nosti vlastním 
a část odpoledne bylo 
tematiky následovanou 
mohl ze tří úrovní obou kurzú 

obsahem, 
i'.UI!iUHU se 

utřídili vědomosti získané na střední škole nebo se naučili 
škole 

Kromě těchto dvou 

a veškerého času určeného na 
několik let tvoří základ odborného programu samostatně řešené 
na ústřední téma letos se menším Cl 

IU1'VUC" miniaturizovanou variantu vě-
Na začátku soustřed(~ní se účastníci dle svého rozdělili do 

vederÚITl vedoucího - konzultanta se každá věnovala tématu 
soustředění každá skupina 

v rámci 
bornou komisí složenou z vedoucích 

od
celého odborného progra

ostatními 

31 Peter Žilavý, RNDr., Ph.D" Univerzita Karlova v Praze, 
Katedra Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, E-mail: 

32 Univerzita Karlova v Praze, 
fyziky, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, E-mail: Jan,Koupil@mff,cunLcz 

116 



I 
i 

Projekty jsou velmi náročné na organizaci. Na soustředění je nutné přivézt nejen dostatečné 
množství nářadí a materiálu pro všechny skupiny, ale i měřící přístroje, počítače a prezentační 
techniku. Kromě materiálového zabezpečení jsou kladeny také velké nároky na konzultanty pro
jektů, kteří musí být připraveni sledovat směr bádání určovaný účastníky. Na druhou stranu věříme, 
že tento způsob práce je pro účastníky (i vedoucí) nejen mnohem přínosnější, ale i zábavnější. Ná
sledující odstavec představuje dva z těchto projektů. 

Projekty 

Piezoelektricky ovládaná štěrbina (O. Tekverk, M. Pokorný, konzultant: P. Žilavý): 

Původním cílem tohoto projektu bylo prozkoumat vlastnosti běžně dostupných piezo
elektrických měničů používaných například v hračkách nebo hodinkách a navrhnout jejich použití 
v jednoduchých fyzikálních experimentech. Použití těchto měničů jako zdrojů zvuku ve školních 
fyzikálních experimentech popisuje např. článek [ll. Náš projekt je zaměřen na jejich použití pří 
realizaci mikroskopického pohybu (posuvu). 

Pro tento projekt byl konkrétně vybrán měnič o průměru 45mm (z nabídky GM Electronic), 
který je již pružně osazen v plastovém držáku (viz obr. 1). Základ měniče tvoří kruhová plechová 

destička, na které je přilepen piezoelekt
rický materiál s napařenou druhou ele
ktrodou. Po připojení stejnosměrného 
napětí mezi tuto elektrodu a plecho
vou destičku dojde k vychýlení středu 
destičky. Tato výchylka je přitom úměr
ná připojenému napětí. Měnič využívá 
tzv. obrácený piezoelektrický jev, při 
kterém dochází po přiložení napětí 

mezi protější strany krystalů některých 
materiálů ke změně jejich podélného 
nebo příčného rozměru. 

Úkolem první části projektu bylo 
zviditelnění této výchylky a proměření 
její závislosti na připojeném napětí. 

K plechové destičce měniče byl upro
střed připájen tenký tuhý drátek a takto 

Obr. 1: Piezoelektricky ovládaná štěrbina připravený měnič byl pomocí kovové-
ho pásku uchycen k základové desce 

konstrukce tak, jako to ukazuje obr. 1. O druhý konec drátku se opírala kovová trubička (v místě 
dotyku opatřena prohlubní - viz obr. 2) s nasazeným laserovým modulem (lze použít například 
díl laserového ukazovátka). Trubička byla otočně uchycena k základové desce pomocí jehlových 
ložisek. Toto uchycení je tvořeno pružným plechem ohnutým do tvaru U a kovovou tyčkou (těsně 
procházející trubičkou) s ostrými hroty na koncích. Tyto hroty se opírají do důlčíkem vytvořených 
prohlubní v pružném plechu. . 
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Samotné měření výchylky spočívalo v pozorování posuvu světelné stopy laserového paprs
ku na stěně vzdálené přibližně 23 metrů od osy otáčení trubičky v závislosti na velikosti a polaritě 
napětí přivedeného na měnič. Bylo použito napětí z regulovatelného zdroje v rozsahu ± 30 V, Po

je 

laserového paprsku na štěrbině. 

mocí jednoduchého výpočtu (z podob
nosti trojúhelníků) bylo zjištěno, že při 

pouze je 
výchylka středu destičky přímo úměr
ná tomuto napětí s koeficientem 
(0.79±0.08) napětí o IV 
způsobí posunutí středu destičky mě
niče přibližně o 0.79 ~lm). Hodnotě OV 

poloha stopy. Po 
napětí a jeho násled-

ném zmenšování do se však s,'ě·· 
telná vrátila do jiné nulové 

hysterezi -
kaž-

napětí. Měnič 

proudu 
po odpojeni 

zůstává nabitý a střed destič-
se střed vrátí 

uvedená 
pracujícího v rozsahu 

je pak možno elegantně 
interferenčru110 obrazce 

Pro tento konstrukci z obr, 2 o držák laserového 

které současně 

Uvedená konstrukce 

CDROM 

ktroměru ve Kalibrovaná 
vztahu pro šířku hlavního v základním kur-
se ch fyziky na škole, 
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Mikroposuv z vyfazené mechaniky CD ROM (Josef Zajac, konzultant: Z. Polák) 

Alternativní způsob realizace mikroposuvu 
představuje využití části čtecí hlavičky z vyřaze
né počítačové mechaniky CD ROM (viz obr. 3). 
Tato soustava pevného permanentního mag
netu a pružně uchycených vertikálních a hori
zontálních cívek mechanicky pevně spojených 
s malou čočkou slouží v mechanice CD ROM 
k zaostření laserového paprsku na CD disk 
a (pomocí elektronické zpětné vazby) ke stra
novému vedení laserového paprsku ve stopě 
disku. Pomocí vhodných proudů vertikálními 
cívkami a horizontální cívkou lze tedy ne
závisle pohybovat čočkou (nebo něčím dalším, 
co je s čočkou mechanicky spojeno) ve dvou 

Obr. 4: Mikroposuv ze čtecí hlavičky CD ROM navzájem kolmých směrech. Měřením pod 
mikroskopem bylo zjištěno, že závislost vý

chylky čočky na proudu cívkou je v obou směrech přibližně lineární. Ve svislém směru odpovídá 
změně proudu 1mA změna výchylky přibližně 50 f..lm, celkový rozsah posuvu je ±500 f..lm. Ve vo
dorovném směru odpovídá změně proudu 1mA změna výchylky přibližně 25 f..lm, celkový rozsah 
posuvu je ±250 f..lill. Rozsah tohoto mikroposuvu tedy řádově navazuje na rozsah mikroposuvu 
s piezoelektrickým měničem, lze jej však mechanicky zatížit podstatně méně. 

Mikroposuv byl doplněn o páku s na lepeným malým zrcátkem (viz obr. 4). Zrcátko bylo os
větleno laserovým ukazovátkem a stopa odraženého paprsku promítnuta na stěnu místnosti. Po 
připojení vhodných harmonických signálů z generátoru nízkých frekvencí (kvůli setrvačnosti páky 
maximálně do 20 Hz) k cívkám mikroposuvu jsme pak mohli pozorovat na stěně Lissajousovy 
obrazce. 

Mezi další projekty realizované na letním soustředění v Nekoří patřily: Přesné měření délek 
(konstrukce mikrometru a hloubkoměru s laserovým ukazatelem), Deformace Becherovy láhve 
(měření deformace Becherovy láhve při definovaných podmínkách), Nanoproudy (ionizace vzdu
chu, měření vodivosti různých materiálů), Radioaktivita (přirozené pozadí, smolinec, pokusy se 
školní rentgenkou), Mikroskop (jednoduchá konstrukce mikroskopu ze dvou čoček), 3D Scanner 
(vytvoření počítačového obrazu trojrozměrného tělesa pomocí laserového paprsku) atd. 

Literatura: 

1. LEPIL, O. Pokusy s piezoměničem, Veletrh nápadů učitelů fyziky 1 - sbornfk z konference, UK 
Praha, 1996 

2. ŽILAVÝ, P., TEKVERK, D. Fyzikální experimenty nejen z letního tábora, Veletrh nápadů učitelů 
fyziky 8 - sbornfk z konference, JČU České Budějovice, 2003 
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