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Motivačné experimenty 1: Mechanika  

Dr. Vida József 

 

Automatizovaný pádostroj 

Vzájomné vzdialenosti medzi špeciálne vyformovanými olovenými guľkami navlečenými na 

damilovom vlákne sa dajú rýchlo nastaviť. Experiment s voľným pádom guliek môžeme 

zopakovať viackrát za sebou pre rôzne nastavenia vzdialeností a tým overiť zákon 

o úmernosti dráhy voľného pádu kvadrátu času. 

 

Baroskop 

Pomocou baroskopu môžeme znázorniť fakt, že 

aj vo vzduchu pôsobí na telesá vztlaková sila. 

Experimentálne zariadenie pozostáva z 

rovnoramenných váh umiestnených vo 

vzduchotesne uzavretej sklenenej nádobe. Na 

váhach sú v rovnováhe dve telesá. Jedno z telies 

má objem väčší ako druhé. Ak zmeníme hustotu 

vzduchu v nádobe, rovnováha sa poruší. Pri 

zriedení vzduchu preváži väčšie teleso, pri 

zhustení zase malé (obr. 1).  

 

 „Bermudský valec ” 

Týmto zariadením sa dá demonštrovať plávanie a ponáranie telies pomocou zmeny 

priemernej hustoty vody (súčasne podáva 

jedno z možných vysvetlení lodných 

nešťastí v bermudskom trojuholníku). 

Sklenený valec naplníme vodou a na hladinu 

umiestnime model lode. Ak zapneme 

vzdušnú pumpu s vývodom na dne valca, 

voda vo valci sa naplní malými bublinkami 

smerujúci k hladine. Malá loďka sa ponorí 

vo „vriacej“ vode. Po vypnutí zariadenia 

loďka znova vypláva na hladinu (obr. 2). 
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Pohár vody a pohár vína 

Výmena kvapalín v pohároch bez potreby tretej nádoby. Jav funguje na princípe rozdielnej 

hustoty kvapalín. V tomto prípade sa kvapaliny medzi sebou miesia.  

Experiment vyžaduje dva rovnaké poháre so zabrúsenými okrajmi. Jeden z pohárov naplníme 

až po okraj vodou, druhý až po okraj vínom a poháre privedieme okrajmi do kontaktu. 

Experiment sa dá vykonávať aj s kvapalinami, ktoré sa nemiesia (petrolej a voda). 

 

Kartesiov potápač 

Experimentálnym zariadením môžeme znázorniť 

princíp plávania, vznášania sa a ponárania 

prostredníctvom zmeny priemernej hustoty telesa. Vo 

svojom prevedení sa líši od experimentov bežne 

popísaných v učebniciach. Okruh javov, ktoré môžeme 

demonštrovať je širší (dvojica potápačov sa chová 

rozdielnym spôsobom). Experimentálne zariadenie je 

možné sprevádzkovať za veľmi krátku dobu (obr. 3). 

         

 

 

 

 
 

Zvonec v poháre na zaváranie 

Týmto experimentálnym zariadením sa dá pekne znázorniť, že 

zvuk ku svojmu šíreniu potrebuje prostredie. Hlasitosť zvončeka 

klesá vyčerpávaním vzduchu. K experimentu potrebujeme vývevu 

(obr. 4). 
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Nasávajúci sa balón 

Činnosť zariadenia je založené na rozdielnom tlaku vzduchu. Je možné 

ukázať, že balón sa dá nafúknuť aj nasávaním (obr.  5). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Visiaci pohár 

Experimentálne usporiadanie slúži na znázorenie aerostatickej tlakovej 

sily. Naplníme pohár až po okraj vodou. Gumený kruh umiestnime na 

otvor pohára. Otočením pohára hore nohami voda z pohára nevytečie. 

Ak na stred gumeného kruhu umiestnime úchytku so šnúrkou, pohár 

môžeme za šnúrku aj zavesiť, prípadne ním točiť vo vertikálnej rovine 

(obr. 6). (Dôvtip experimentu je v zabrúsenom okraji pohára a vo 

vhodne vytvarovanom gumenom kruhu. Pokiaľ tieto detaily 

zanedbáme, väčšina pokusov o zavesenie, či točenie vo vertikálnej 

rovine skončí rozbitím pohára – pohár uletí.)  

 

 

„Delo“ dymových krúžkov 

 Zariadenie „vystreľuje“ vzdušné kruhy, ktoré môžeme zviditeľniť dymom. Je schopné 

zahasiť plameň sviečky umiestnenej aj na 

vzdialenosť niekoľko metrov. Pohyb 

vystreleného vzdušného víru je brzdený len 

málo a to vďaka malej viskozite vzduchu. 

Točivý pohyb vírivého vzdušného prsteňa sa 

postupne spomaľuje a klesá aj rýchlosť jeho 

postupu. Môže však preletieť aj 4 – 5 metrov, 

než sa rozplynie. Zariadenie pracuje aj bez dymu; v tom prípade je možné účinky pozorovať 

na rozviatí vlasov pozorovateľov, ktorí stoja vírivému prsteňu v ceste (obr. 7). 
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Obr. 9 

Raketa na plynový pohon 

Experiment sa hodí k demonštrácii zákona akcie a reakcie, ako aj k demonštrácii zákona 

zachovania impulzu. 

Pohonnou jednotkou rakety vysústruženej z dreva je 

bombička zo sifónu. Raketu tlačí pred sebou reakcia 

plynu unikajúceho z bombičky veľkou rýchlosťou. K 

vykonaniu experimentu je potrebné vytvoriť aspoň 

20-25 m dlhú dráhu z damilového vlákna. Zavarený 

koniec bombičky prederavíme ostrým predmetom. 

Raketa preletí dráhu s veľkým zrýchlením (obr. 8).       

 

Gulôčkový raketový vozík 

Experimentálne zariadenie je možné namontovať na malé vozíčky, ktoré bývajú súčasťou 

vybavenia každého fyzikálneho kabinetu. Postupne ako sa zo zariadenia odkotúľavajú 

gulôčky jedným smerom, vozík zrýchľuje svoj pohyb druhým smerom. 

 

Súprava na skúmanie valivého odporu 

Experimentálna súprava je vhodná k demonštrovaniu valivého odporu a meraniu tých 

fyzikálnych veličín, ktoré určujú jeho hodnotu. Súprava pozostáva z valcov rovnakého 

rozmeru, ale rozličnej hmotnosti, ako aj z valcov rovnakej hmotnosti, ale rôznych rozmerov. 

Valce sú yo železa a hliníka a valia sa po povrchoch, ktoré majú rôznu drsnosť. Valce sa dajú 

ťahať a valiť po povrchoch i pomocou háku prichyteného k ergometru. 

 

Kývajúca sa sviečka (teetering candle) 

Pomôckou sa dá znázorniť zmena momentu hybnosti v 

dôsledku zmeny veľkostí síl. Dvojicu sviečok pripevníme 

na ramená stojančeka (na každé rameno jednu sviečku s 

knotom smerom von) a zapálime. Zo sviečky v dolnej 

pozícii odkvapká väčšie množstvo parafínu než zo 

sviečky v hornej pozícii, pretože plameň sviečky v dolnej 

pozícii je ku sviečke bližšie. Nemusíme dlho čakať a z hmotnosti dolnej sviečky ubudne také 

množstvo, že rameno so sviečkami sa preklopí a väčšia sviečka sa dostane do dolnej pozície. 

Celý proces sa opakuje, až sviečky zhoria úplne (obr. 9).       
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Herónova lopta 

Táto známa pomôcka sa dá použiť k znázorneniu rozdielu atmosférického 

tlaku a to viacerými spôsobmi. Možno ho použiť ako dávkovač vody 

pracujúci na princípe rozdielu tlakov, ale aj ako fontánku zhotovenú podľa 

obrázku. (Obr. 10) 

 

                   

 

 

Hydraulický lis 

Táto experimentátorská pomôcka sa dá použiť k overeniu 

Pascalovho zákona, podľa ktorého sa tlak v kvapalinách rozloží 

 rovnomerne. Na tanier valca s väčším rozmerom položme závažie 

s hmotnosťou 1 kg a skúsme toto závažie nadvihnúť tlakom nášho 

prsta na piest druhého, užšieho valca. Bude sa nám zdať, že je to 

ľahšie, ako dvíhať 1 kg-ové závažie priamo. Ponechajme závažie 

na tanieri a rovnováhu vytvorme malými závažiami kladenými na 

druhý tanier. Pokus môžeme overiť výpočtom (obr. 11). 

 

 

Kyvadlový rad – rezonancia 

Experimentátorská pomôcka na demonštráciu rezonancie a 

výmeny energie medzi spriahnutými kyvadlami. Súprava 

pozostáva z kyvadiel s rôznymi drevenými a olovenými gulôčkami 

zavesenými na špeciálne zhotovenej priečke. Ak rozkývame 

olovenú gulôčku, rozkmitá sa len tá drevená gulôčka, ktorá visí na 

vlákne s rovnakou dĺžkou (obr. 12). 

 

 
 
 
 
Balónová raketa 

Model raketý s balónovým pohonom môžeme nechať letieť po trajektórii vytvorenej z 

damilového vlákna. Súčiastky majú pri použití nového balónu viacnásobné použitie. 
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Súprava aerodynamického odporu 

Veľkosť aerodynamického odporu je okrem rýchlosti prúdenia prostredia a plochy kolmého 

prierezu telesa určený aj tvarom profilu telesa. Experimentálna súprava je vhodná k 

demonštrácii a k skúmaniu vplyvu tvaru profilu na veľkosť aerodynamického odporu. 

Valcovité, kužeľovité a iné telesá 

s rovnakou veľkosťou prierezu 

môžeme nájsť vo fyzikálnom 

kabinete a môžeme ich pripevniť 

na vozík súpravy. K dosiahnutiu potrebnej rýchlosti sú súčasťou súpravy koľajničky, na 

ktorých sa vozík pohybuje. Experimentovaním môžeme vytvoriť poradie jednotlivých 

profilov podľa ich aerodynamického odporu. Zamestnanie sa dá vykonať v rámci bežnej 

vyučovacej hodiny, alebo aj v rámci záujmového odborného krúžku (obr. 13). 

 

Pár valiacich sa valcov 

Experiment sa dá znázorňiť, že z dvojice 

valcov rovnakých rozmerov a hmotností sa 

skotúľa rýchlejšie ten, ktorý má menší 

moment zotrvačnosti. V jednom z valcov je 

plný železný  valec (tyč), v druhom dutý (rúra) (obr. 14).    

 

Balónové vznášadlo 

Experiment, ktorý je vhodný na znázornenie pohybu telies bez 

mechanického trenia. Nafúknutý balón pripevníme k ústiu kotúča 

vznášadla, ktoré potom položíme na hladkú plochu. Následne je 

možné študovať pohyb bez mechanického trenia. Zariadenie môžeme 

používať aj ako skúšačku zručnosti (vznášadlo položíme na rovnú 

plochu a jej nakláňaním sa ho snažíme udržať na ploche). (Obr. 15) 

 

 

Plávajúce mydlové bubliny na oxide uhličitom. 

Oxid uhličitý je podstatne hustejší ako vzduch, preto vzduchom nafúknuté mydlové bubliny 

budú plávať na oxide uhličitom, ktorý zachytíme v nádobe. Súprava obsahuje vhodnú 

sklenenú nádobu, trubicu a recept na prípravu mydlovej vody vhodnej na prípravu bublín. 

Obr. 13 

železná tyč
železná rúra 

Obr. 14 

balón 

Obr. 15 



Lissajousove krivky 

Zariadenie je vhodné na skladanie na seba kolmých kmitov (v roku 1994 bolo ocenené  

1. cenou na výstave v Paláci zázrakov v Budapešti). Laserový lúč sa pred dopadom na tienidlo 

odráža od systému jednak pevných 

a jednak otáčavé kmity vykonávajúcich 

zrkadiel. Výslednica dvoch na seba 

kolmých kmitavých pohybov vytvára na 

tienidle Lissajousove krivky. Dvojica 

kmitajúcich zrkadiel vykonáva kmitavý 

pohyb nezávisle od seba. Zrkadlá sú 

ovládané elektronickými regulátormi 

otáčania. Kmity sú vytvárané 

mechanickými zariadeniami, zdrojom 

laserového lúča je polovodičový laser.  

Pri malých frekvenciách je možné pozorovať vykresľovanie trajektórie svetelným bodom 

(napríklad vykresľovanie elipsy, vrátane smeru obehu svetelného bodu). Pri vyšších 

frekvenciách vnímame vytváraný obrazec ako spojitú krivku (obr. 16).    

 

Newtonova trubica 

Pomôcka na názorné predvedenie toho, že vo 

„vzduchoprázdnom“ priestore neúčinkuje odpor 

prostredia, alebo ho môžeme zanedbať: drevená 

gulička a páperie padajú v trubici rovnako rýchlo. V 

trubici, kde je vzduch, padá drevená gulička skoro 

rovnakým spôsobom, kým páperie sa pomaly vznáša 

na dno trubice. 10 až 15 sekúnd po zapnutí vývevy 

môžeme experiment zopakovať a zistíme, že gulička 

a páperie padajú rovnako rýchlo (obr. 17). 

         

 

Meranie tlaku pľúc 

 Experimentálne zariadenie je jeden veľký otvorený vodný barometer, pomocou ktorého 

môžeme určiť nasávací aj fúkací výkon pľúc. Pomôcka je vhodná aj k hravému súťaženiu. 
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Pascalovo zariadenie 

Experimentátorské zariadenie je vhodné na dôkaz toho, že tlak 

pôsobiaci v kvapaline je v každej časti kvapaliny rovnaký 

(Pascalov zákon).  

Sklenený valec naplníme vodou a hladina vody sa ustáli aj vo 

vyvedených trubiciach na rovnakej úrovni. Valec uzavrieme 

gumenou zátkou a pomocou gumenej loptičky zvýšime tlak nad 

hladinou vody. Hladina vody vo vyvedených trubiciach sa zvýši 

rovnako (obr. 18). 

   

 

Rezonančná trubica s generátorom zvuku 

Rezonančné javy sa dajú znázorniť pomocou 

rezonančnej dvojtrubice, ktorej celkovú dĺžku 

môžeme plynulo meniť. Zariadenie je vhodné aj 

na určenie vlnovej dĺžky zvuku priamym 

meraním. Zdrojom zvuku je päťkanálový 

elektronický generátor zvuku. Kanály sa ovládajú 

samostatne pomocou klávesy a môžu byť zapnuté 

v ľubovoľnej kombináci. Napr. súčasným zapnutím tónov C, E a G môžeme nechať znieť 

postupne všetky tri tóny akordu C dur samostatne. Zapnutím všetkých päť kanálov môžeme 

pomocou rezonančnej dvojtrubice zahrať aj jednoduchšie melódie (obr. 19). Zariadenie je 

vhodné i na demonštráciu princípu tvorby a zosilňovania zvuku v dychových (aerofonických) 

hudobných nástrojoch.  

 

Vybuchujúci pohár 

Súprava pozostáva z dvoch bolognských sklenených kvapiek a skleneného pohára. 

Experiment je efektnou demonštráciou Pascalovho zákona. Bolognské sklenené kvapky 

necháme vybuchnúť ich ulomením v zúženej časti. Ak to urobíme v prázdnom poháre, pohár 

zostane celý. Ak pohár je naplnený vodou, ulomením výbežku pohár „vybuchne“. 
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Meranie hustoty 

Zariadenie je vhodné na určenie hustoty neznámej 

kvapaliny pomocou kvapaliny, ktorej hustotu poznáme 

(kvapalina so známou a neznámou hustotou musia byť 

nemiesivé). Výšky stĺpcov sú v opačnom pomere ako 

hustoty. Zariadenie je vhodné k premietaniu pomocou 

meotaru (obr. 20). 

 

 

 

 

 

 

"Zotrvačný hranol“ 

Jednoduchá experimentátorská súprava je vhodná na znázornenie 

zotrvačnosti telies. Zavesme drevený hranol na jedno tenké vlákno. 

Rovnakým vláknom pripevnime k dolnej časti hranolu aj rukoväť. 

Pomalým ťahom potiahnime za rukoväť. Horné vlákno sa roztrhne. 

Pripevnime hranol znova pomocou jedného vlákna a nechajme visieť. 

K dolnej časti pripevnime pomocou troch rovnakých vlákien (identické s 

horným vláknom, na ktorom visí hranol) rukoväť. Trhneme rukoväťou a 

roztrhnú sa dolné tri vlákna, kým horné, na ktorom visí hranol, zostane neporušené (obr. 21).  

 

„Zotrvačný pohár“ 

Ukážková demonštrácia zotrvačnosti telies. Z drevených kotúčov vytvoríme stĺp, na ktorý 

umiestnime pohár naplnený vodou. Pomocou paličky môžeme vyraziť postupne každý kotúč 

bez toho, aby z pohára vystrekla voda. V poslednom kroku zostane pohár stáť priamo na 

stole. 
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