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Milí priatelia, kolegovia učitelia fyziky , 

koncepcia vyučovania fyziky na ZŠ a aj na SŠ je zameraná na také činnosti žiaka, ako je pozorovanie, meranie, 
experimentovanie a spracovanie nameraných údajov. Uvedený spôsob vyučovania si vyžaduje dostatočný 
časový priestor a delenie žiakov na skupiny. V pôvodných verziách Štátneho vzdelávacieho programu z fyziky 
základnej aj strednej školy bolo na niekoľkých miestach zdôraznené, že všetky vyučovacie hodiny fyziky majú 
prebehnúť v menších skupinách žiakov. Aj autori učebníc, ktorí vychádzali z týchto Štátnych vzdelávacích 
programov, počítali s touto podmienkou. Nejakým úradníckym zásahom sa však stalo, že v dnešných ŠVP 
táto podmienka akosi vypadla. Zámer je jasný, ušetriť peniaze za každú cenu. Aj za cenu, že učiteľ je nútený 
klamať, keď pri uzatváraní predmetu na konci školského roka napíše „Tematický plán splnený podľa Školského 
vzdelávacieho programu“. Pritom ŠkVP nutne musí obsahovať všetko zo ŠVP. A pre splnenie cieľov defino-
vaných v ŠVP je nutné deliť žiakov. Preto, ak nemáte možnosť deliť žiakov na menšie skupiny, maximálne 
do 18 žiakov, nemáte šancu naplniť ciele a zámery Štátneho vzdelávacieho programu z fyziky. Pripomína mi 
to situáciu spred novembra 1989, keď ma rodičia aj učitelia učili, že je normálne iné tvrdiť oficiálne a iné 
doma… 

Máme indície, že na mnohých školách nie je umožnené delenie tried na hodinách fyziky a na niektorých 
školách nebudú deliť triedy v budúcom školskom roku. Máme taktiež informácie, že v dôsledku toho prichá-
dzajú učitelia prírodovedných predmetov o úväzky, niekedy o zamestnanie. Preto nemôžeme od Vás, učitelia, 
zrejme vo veľkej miere očakávať, že sa postavíte proti vôli svojich riaditeľov, ktorí uskutočňujú vôľu zriaďo-
vateľov ušetriť v našom výrazne finančne podvyživenom školstve, hoc aj na úkor kvality vzdelávania. 

V spolupráci s kolegami z KU Ružomberok (Prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc., Doc. RNDr. Daniel 
Polčin, CSc.) sme preto pripravili dva dotazníky, ktorých cieľom je získať obraz o podmienkach pre vyučo-
vanie fyziky, ktoré máte na školách. Na základe zistených skutočností sa budeme snažiť uskutočniť kroky 
vedúce k zlepšeniu podmienok pre vyučovanie fyziky na úrovni učebných plánov a organizácie vyučovania. 
Zatiaľ vidím dve možnosti. Buď sa začnú deliť hodiny fyziky, alebo bude nutné prepracovať koncepciu 
vzdelávania fyziky a priznať si, že náš štát je do prírodovedného vzdelávania ochotný investovať iba toľko, 
aby učitelia na hodinách fyziky prednášali a prípadne uskutočňovali demonštračné experimenty pre 30 a viac 
žiakov v triede. O rozvíjaní spôsobilostí žiakov, ako sú definované v terajšom ŠVP, v takom prípade nemožno 
hovoriť. 

Prosíme Vás preto o vyplnenie dotazníka podľa typu školy na ktorej vyučujete najneskôr do 14. 6. 2013. 
Vyplnenie dotazníka Vám zaberie asi 5 minút. Ak ste dotazník už prednedávnom vypĺňali, prosím nevypĺňajte. 

ZŠ a nižšie ročníky 8-ročných gymnázií: 
http://goo.gl/RIEI8  
SŠ a vyššie ročníky 8-ročných gymnázií: 
http://login.oursurvey.biz/8313 

Vďaka za spoluprácu. 
Peter Horváth 

 

Skupinová práca žiakov s interfejsom MoLab. Žiaci merajú vodu  
v pohári a chystajú sa skúmať chladnutie horúcej vody. 
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Krátke správy 

Vedec roka 2012 
Centrum vedecko-technických informácií SR, 

SAV a Zväz slovenských vedecko-technických spo-
ločností organizuje každoročne súťaž Vedec roka 
SR. V aktuálnom ročníku boli súťažiacim udelené 
ocenenia v piatich kategóriách (Vedec roka, Tech-
nológ roka, Mladý výskumník roka, Uznanie za celo-
životné dielo, Cena za významný prínos k budovaniu 
vedecko-výskumnej infraštruktúry s využitím prog-
ramov EÚ). 

Cenu za významný prínos k budovaniu vedecko-výskumnej infra-
štruktúry s využitím programov EÚ získal Profesor RNDr. Peter Kúš, 
DrSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komen-
ského v Bratislave. 

Nás, pracovníkov a študentov Matfyzu, toto ocenenie teší a blahoželáme 
mu. 

Predmaturitné týždne 
organizujeme v dobe, keď na SŠ bežia maturity. Študentom nematuritných 
ročníkov ponúkame zaujímavé prednášky, exkurzie, prehliadky laboratórií. 
Na jednotlivé akcie sa treba dopredu prihlásiť. Tentoraz našu fakultu od 20. 
do 30. mája navštívilo viac ako 250 študentov z piatich škôl. 

 

Planéta vedomostí 
V tomto období sa zverejnila stránka upravenej Planéty vedomostí 

dostupná všetkým školám ako aj širšej verejnosti, nachádza sa na adrese 
http://planetavedomosti.iedu.sk. Pre kontakt s dodávateľom materiálov 
odporúčame využívať kontaktný formulár na tejto stránke a komentovať 
jednotlivé materiály. Predpokladá sa, že tieto materiály budú v blízkom 
období naviazané aj na učebnice fyziky (doplnia statické obrázky v učeb-
nici animáciami a videosekvenciami, statické úlohy interaktívnymi úlohami). 
Z dlhodobého hľadiska by sa na portál mali dostať aj inštruktáže pre reálne 
experimenty. 

Slovenka roka 2013 
Ocenenie za oblasť vzdelávania a podpory mla-

dých talentov získala profesorka RNDr. Anna 
Zuzana Dubničková, DrSc. z KTFaDF. Srdečne jej 
blahoželáme. 

Obsah 

 

Fyzikálny model zisťovania 
objektívnosti kvapalinových 
meračov tepla výhrevných  
telies......................................... 3 
 
Od modelu laparoskopického prí-
stroja k jeho fyzikálnej podstate – 
úplnému odrazu..........................  6 
 
„Guľaté“ experimenty ........  10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vydáva a distribuuje 
Univerzita Komenského 
Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky, Bratislava 
Katedra teoretickej fyziky 
a didaktiky fyziky 
Jún 2013 
Príspevky sú recenzované 

Redakčná rada 
Ján Pišút, Václav Koubek, 
Viera Lapitková, Klára Velmovská 

Šéfredaktor 
Peter Demkanin 

Výkonný redaktor 
Martin Belluš 

Grafická úprava  
Peter Kohaut 

Elektronické vydanie 
Miro Šedivý 

Adresa redakcie 
Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky,  
Mlynská dolina, Pav. F1 
842 48  Bratislava 4 
e-mail: bellus@fmph.uniba.sk 

Na Internete nás nájdete na stránke: 
fyzikus.fmph.uniba.sk/fyzikalnelisty 

ISSN 1337-7795 



Fyzikálne listy  

 

3 

Fyzikálny model zisťovania objektívnosti  
kvapalinových meračov tepla výhrevných telies 

Pavol Trebichalský, Ján Tomáš, Ľuboš Harangozo 
Slovenská poľnohospodárska univerzita, FBP, Nitra 

Úvod 
Kvapalinové merače tepla výhrevných telies (obr. 1) pracujú na princípe závislosti vyparovania danej 
obsiahnutej kvapaliny od množstva prijatého tepla. Zisťujú, koľko bolo dodaného tepla do miestnosti za rok. 
Pri vyparovaní prijíma kvapalina teplo zo svojho okolia. 

Vyparovanie prebieha pri každej teplote. Kvapalina sa vyparuje rýchlejšie, ak: 
Kvapalina sa vyparuje rýchlejšie, ak: 
1. sa zvýši jej teplota, 
2. sa zväčší voľný povrch kvapaliny, 
3. sú pary nad povrchom kvapaliny odnášané prúdiacim vzduchom, 
4. sa zníži relatívna vlhkosť vzduchu nad hladinou kvapaliny. 
Objektívne vyjadrujeme vo fyzike vyparovanie definovaného množstva kvapalín od dodaného tepla veli-

činou skupenského tepla vyparovania. V našej práci sme použili vzťah na tepelnú kapacitu. 

  
Obr. 1  Schéma kvapalinového merača tepla vykurovacích Obr. 2  Schéma pokusu 
telies obsahujúceho mikroskúúúúmavku s kvapalinou 

Materiál a metodika 

V pokuse sa na plynovom šporáku (2800 W) zahrievala v nádobe voda s hmotnosťou 10,5 kg (obr. 2). Na 
hornom okraji nádoby sa nachádzala lišta (z tepelne izolačného dreva) v ktorej boli dva otvory: cez jeden otvor 
bola umiestnená sklenená mikroskúmavka (dĺžka 10 cm, jej vnútorný priemer bol 0,36 cm), v druhom otvore 
lišty bol teplomer. Mikroskúmavka, bola v otvore doštičky upevnená tak, aby výška hladiny vody (objem 0,8 ml), 
nachádzajúca sa v mikroskúmavke, bola pod úrovňou hladiny vody v nádobe. Týmto spôsobom sa dosiahlo, aby 
voda v mikroskúmavke bola cez stenu mikroskúmavky celá obklopená okolitou horúcou vodou. Nádoba bola 
umiestnená na vyhriaty železný podkladový kruh a v nej sa stopkami merala teplota vody (cca vo vrchnej 
tretine) každých 5 minút a následne sa tieto údaje zaevidovali do tab. 1 a grafu 1: na os ,,x“ sa uvádzal čas 
v sekundách, na os ,,y“ nameraná teplota. V danom časovom intervale (každých 5 minút, resp. po prepočte 
každých 300 sekúnd) sa odčítavala aj výška poklesnutej hladiny v mikroskúmavke, ktorá sa pred odčítaním 

vybrala z horúcej vody a bola ochladená v ľadovej vode (pre spoľahlivú objektívnosť a správnosť odčítania hod-
nôt). Z výšky odčítanej hladiny sa potom matematicky prepočítal objem vyparenej kvapaliny (tab. 2, graf 3). 

Naša hypotéza v pokuse úbytku vody v mikroskúmavke v časovom horizonte od dodaného tepla varičom 
bola, že bude táto fyzikálno-matematická závislosť buď priamoúmerná, alebo kvadratická. 
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Výsledky a diskusia 

Opisovaná časová závislosť dodanej tepelnej energie výhrevného plynového telesa vode (resp. nárastu 
teploty vody v päťminútových časových intervaloch) bola lineárna – ale len po teplotu 89,5 °C. Po prekročení 
tejto teploty (čiže po 45 minúte) sa krivka zaoblila, čo vidno na grafe 1. Nad 90 °C krivka taktiež vykazuje 
slabo lineárny charakter, no s iným uhlom sklonu, v porovnaní so začiatočným sklonom krivky. Táto zmena 
sklonu je spôsobená silnejším ochladzovaním vonkajším chladnejším vzduchom, ktorý sa turbulentne miešal 
so silne sa vyvíjajúcimi parami z vriacej vody. 

Teplo dodané do vody sa vypočíta podľa vzťahu: dQ = c·m·dT. Keďže závislosť nárastu teploty od času 
bola skôr lineárna, môžeme tento vzťah uviesť aj takto: ∆Q = c·m·∆T, alebo inak napísané 

∆Q = c·m·(tkoncová − tzačiatočná) 

Je jasné, že rozdiel teplôt (alebo zmena teploty, resp. diferencia) je číselne rovnaká hodnota, keď je vyjadrená 
ako v °C, tak aj v K. Takže po dosadení: ∆Q = 4 186 J·kg−1·K−1·10,5 kg·(99 − 19)K = 3 516 240 J. Ďalej určíme 
veľkosť príkonu tepelnej energie z výhrevného telesa do vody. Vzťah pre príkon je 

t
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∆=  

Po dosadení do tohto vzťahu za teplo (∆Q) získame 










∆
∆⋅⋅=

t

T
mcP  

Tab. 1  Hodnoty nárastu teploty vody (v °C) od času (v minútach) 

Čas [min]   0   5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

Teplota vody [°C] 19 27,5 36 44,5 52 60,5 69 76 84 89,5 93 95 96 97 98 99 

  
Graf 1  Závislosť nárastu teploty 10,5 kg vody (°C)  Graf 2  Vyznačenie priamkových smerníc závislosti 
od času (s) dodaním tepla (2 800W) nárastu teploty (°C) od času (s) 

Keď pozrieme priebeh krivky v grafoch 1 a 2, tak vidno, že do 45 minúty (alebo inak – pred dosiahnutím 
89,5 °C) bol príkon väčší, pretože sklon prvej čiary je strmší, no potom sa príkon silno znižoval (sklon druhej 
čiary je výrazne nižší). V programe Excel sa (po stlačení pravého tlačidla myši na ľubovoľnom bode v grafe) 
dal následne príkaz ,,pridať tendrovú čiaru“ a následne ďalší príkaz ,,určiť regresné koeficienty“. V grafe 2 je 
smernica prvej priamky 1,5903 a druhej 0,2286 – tieto čísla, ktoré nám vyrátal program Excel, sú vlastne hod-
noty zlomkov v zátvorkách, t. j. pomer teplôt a časov: 
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Tepelný výkon od začiatočnej teploty po 45 minútu (t. j. po dosiahnutí 89, 5°C) sa vypočíta pomocou prvého 
čísla smernice priamky 

=








∆
∆⋅⋅=
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1 t

T
mcP 4 186 J·kg−1·K−1·10,5 kg·0,0265 K·s−1 = 1 164,8 W 
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Tepelný výkon od 45 minúty (t. j. od vyššej teploty ako je 89,5 °C je vypočítaný pomocou druhého čísla smer-
nice priamky 

=








∆
∆⋅⋅=

2

2 t

T
mcP 4 186 J·kg−1·K−1·10,5 kg·0,0038 K·s−1 = 167,0 W 

V iných prácach sa uvádza, že závislosť teploty zohrievanej vody od času bola až do dosiahnutia varu vody 
lineárna. V našom pokuse sa ale krivka zaobľovala. Vysvetlenie je jednoduché: autori pracovali s nižšími 
hmotnosťami vody (cca 1 kg), no v našom pokuse bola až 10,5-krát väčšia hmotnosť a z tohto dôvodu boli 
väčšie straty tepla do okolitého vzduchu (ako už bolo spomenuté). 

Tepelný príkon P2 bol nízky aj s dôvodu, že časť tepelnej energie ohrievača sa taktiež použila na premenu 
vody na paru, čo bolo vizuálne badať v pokuse už nad 85 °C. Po prerátaní účinnosti prechodu tepla do vody, 
resp. podelením príkonu vody (167 W) výkonom 2 800W variča nám vyjde daná účinnosť ohrevu (nad 89,5 °C) 
v percentách hodnota 6%. Z toho vyplýva, že zvyšok tepla sa použil hlavne na ohrev okolitého vzduchu – voda 
tu teraz pôsobila ako médium prechodu tepla z variča. Preto sa horúca voda (okolo 90 °C) v živote používa 
ako najlepší prenosník tepla. 

V pokuse sa ďalej realizoval aj odpar kvapaliny v mikroskúmavke, ktorá bola ponorená v analyzovanej 
horúcej vode (obr. 2). Výsledky sú v tab. 2 a graficky znázornené v grafe 3. Pre veľmi malé zmeny úbytku 
objemu v mikroskúmavke (ponorenej do horúcej vody) za krátke časové intervaly sa veľmi ťažko určovala 
závislosť množstva odparenej vody od dodaného tepla (tab. 2, graf 3). Odparovanie vody v mikroskúmavke  
s vysokou pravdepodobnosťou výrazne brzdila pri vyšších teplotách prítomnosť okolitých horúcich pár, ktoré 
svojim parciálnym tlakom silno sťažovali výpar vody v skúmanej mikroskúmavke. Alebo inak povedané: veľká 
relatívna vlhkosť nad hladinou vyparujúcej sa vody v mikroskúmavke bola vysoká a následne tým bránila ďal-
šiemu výparu vody z mikroskúmavky. Pri nižších teplotách sa zas objem vody v mikroskúmavke nemerateľne 
menil, takže za tak krátky časový interval nebolo možné zmerať viditeľný úbytok vody v mikroskúmavke. Keď 
sa spojili oba grafy do jednej plochy (graf 4), možno vidieť absolútnu nezhodu daných grafických závislostí- 
teplota (a s ňou priamoúmerné dodané teplo) zo začiatku strmšie narastala, následne bol jej nárast výrazne 
nižší (viď vyššie spomenuté); s odparom kvapaliny z mikroskúmavky to bolo naopak: objem vody bol zo 
začiatku nemerateľný (po 45 minútu) a až potom narastali jeho hodnoty. Z tohto vyplýva fakt veľmi ťažkého 
určenia závislosti narastajúceho dodaného tepla vode od množstva odparenej vody v mikroskúmavke, ktorá 
bola v priamom kontakte s horúcou vodou. 

Tab. 2  Množstvo odparenej vody v mikroskúmavke (ponorenej do vriacej vody) od času 

Čas (min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

(ml vody) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0071 0,0122 0,0203 0,0284 0,0366 0,0488 0,0570 

  
 Graf 4  Porovnanie dvoch grafických závislosti: 
 spodná krivka charakterizuje množstvo odparenej vody 
 v mikroskúmavke v ml od času (min) a vrchná závislosť 
Graf 3  Množstvo odparenej vody v mikroskúmavke v ml nárastu teploty 10,5 kg vody [·104 °C] od času [min] 
(ponorenej do vriacej vody) od času (min) dodaním tepla (2 800W) 

Záver 

Pri nižších hmotnostiach zohrievanej kvapaliny je závislosť prijatého tepla s časom skôr lineárna, no pri 
hmotnosti okolo 10 kg vody sa nad 89 °C táto lineárna závislosť mierne porušuje, pretože príjem tepla sa do 
nej vtedy spomaľuje. Var vody bol už od teploty 97 °C, to preto, že sa teplota merala v jej vrchnej tretine  
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výšky, kdežto v spodnej vrstve mala voda od výhrevnej platne už dosiahnutú teplotu varu 100 °C. Toto potvr-
dzuje fakt, že nad 89 °C sa výrazne zmenšuje príjem dodaného tepla do vody cez výhrevnú platňu, pretože 
prevláda jeho výdaj cez plochu obklopenú okolitým vzduchom. 

Rýchlosť (alebo množstvo) výparu vody od prijatého tepla sa nedala jednoznačne určiť matematickým 
vzorcom. Preto možno predpokladať, že v praxi sa táto závislosť u kvapalinových meračov spotrebovaného 
tepla určila čisto len empiricky – t. j. iba praktickým nameraním tejto závislosti v daných podmienkach alebo 
sa v živote používa metóda referenčná, t. j. porovnávacia. V nej sa porovnávajú namerané hodnoty kvapalino-
vých meračov z viacerých miest (u odberateľov) a prostredníctvom nich sa následne prerátajú k celkovému 
vstupnému teplu dodávanému do spotrebiteľských vykurovacích zariadení, aby sa cez pomery odčítaných 
hodnôt jednoducho prerátali čiastkové spotrebované teplá týchto všetkých sledovaných odberných miest. 

Nemožnosť určenia závislosti odparu vody od dodaného tepla sa dokázala aj v pokusoch so zahriatím vôd 
na teploty pod bodom varu – tu bolo vidno, že len malá časť (maximálne niečo nad 0,5 %) z celkového doda-
ného tepla bola použitá na zmenu skupenstva kvapaliny. 

Literatúra 
Web odkaz www.Techem.sk 

Od modelu laparoskopického prístroja  k jeho fyzikálnej  podstate – úplnému odrazu 
Martina Horváthová, KTFDF FMFI UK, Bratislava 

Úplný odraz je z hľadiska členenia fyziky veľmi úzka oblasť, ale ak sa na problematiku pozrieme v kon-
texte využiteľnosti v praxi (optické vlákna v medicíne, v priemysle ako senzory, v telekomunikácií na prenos 
informácií), stanú sa, témou pomerne bohatou, širokou a modernou. 

V článku navrhujeme postup jednej vyučovacej hodiny pri téme úplný odraz svetla, ktorý sme odučili na 
gymnáziu. Je založený na kontexte využitia fyzikálneho javu v medicíne pri endoskopických vyšetreniach a 
pri laparoskopických operáciách, pričom sériou viacerých pokusov, z väčšej časti realizovanej žiakmi, prídeme 
k fyzikálnej podstate endoskopu. Navrhli sme zjednodušený, finančne nenáročný model laparoskopického 
prístroja. 

Pomôcky: dopredu upravené škatule, baterky (zdroj svetla), zväzky optických vlákien (napríklad z deko-
račnej lampy, cena cca 3 €) v počte aspoň do každej dvojice (maximálne štvorice) žiakov, laserové ukazovadlo, 
upravenú PET fľašu, hranol z plexiskla, polvalec z plexiskla a uhlomer (použili sme pomôcky z komerčne 
vyrobenej sady Geometrická optika). 

Návod na zhotovenie modelu laparoskopického prístroja 

Podľa obr. 1. sme si vyrobili model. Použili sme aspoň 20 – 25 cm dlhé škatule (konvenčná vzdialenosť 
oka, aby sa oko pri pozeraní cez otvor na nápis príliš nenamáhalo). Nám sa osvedčila napríklad škatuľa od 
500 g Granka (obr. 2), vo vnútri oblepená čiernym papierom (stačí ho tam vložiť, netreba ani lepiť), alebo 
začiernená farbou (aby pri dopade svetla z vonka škatule došlo k čo najväčšej absorpcii), s dvoma nie príliš 
veľkými otvormi (otvorom pre oči a pre svetlo), s priemerom asi 0,5 cm. Oproti otvoru pre oči sme nalepili 
papierik s nápisom (ľubovoľný nápis, my sme použili schému vnútorných orgánov tela). 

Obr. 1  Obr. 2  

Priebeh vyučovacej hodiny môžeme rozdeliť do viacerých fáz 

1. Fáza: Úloha pre žiakov (5 min) – „Zistite čo je na zadnej stene škatule oproti otvoru pre oči.“  Žiaci 
mali k dispozícií upravenú škatuľu a baterku na svietenie a dali sme im čas cca 2 minúty. Keďže otvor pre 
svetlo nebol oproti nápisu, a preto nebolo možné si nápis priamo osvetliť, táto úloha bola len s baterkou nespl-
niteľná. 

Zadali sme žiakom pomocnú otázku: „Čo potrebujeme dosiahnuť, aby sme odkaz prečítali?“. Na hodine 
žiaci reagovali, že musíme dosiahnuť, aby svetlo išlo krivo, za roh a osvetlilo nápis. Ich návrh bol, umiestniť 
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do škatule zrkadlo, od ktorého by sa svetlo z baterky odrazilo smerom na nápis. Za návrh boli žiaci pochválení. 
Avšak možnosť otvoriť škatuľu im nebola dovolená. 

 Obr. 3   Obr. 4   

2. Fáza: Pomocný návod na riešenie úlohy (8 min) – V tejto fáze hodiny sme žiakom pomohli obr. 3 a 4. 
Podobný problém je v medicínskej praxi vyriešený v prístroji zvanom endoskop (obr. 3). Na princípe „prinúte-
nia svetla ísť za roh“ presne fungujú endoskopické prístroje používané v medicíne na vyšetrovanie orgánov, 
alebo pri tzv. laparoskopických „miniinvazívnych“ operáciách. Študentom sme zadali otázku: „Všimnite si 
nasledujúce obrázky endoskopu a schémy laparoskopickej operácie. Čo vidíte? V čom je náš model 
(škatuľa) rovnaký a v čom odlišný od laparoskopie? Nasledovala krátka diskusia (2 min). Odpoveď bola, 
že otvor pre oči na modeli je umiestnený inde ako otvor pre svetlo, pričom v endoskope je kamera na prene-
senie obrazu v jednej trubici spolu so svetlom.  

Pár minút sme venovali aj krátkej medzipredmetovej vsuvke (3 min) objasňujúcej niektoré pojmy z medicín-
skej praxe. Pojmy medicínskych vyšetrení rôznych častí tela ako napríklad gastroskopia (pažerák, žalúdok, 
horná časť dvanástorníka), kolonoskopia (hrubé črevo), laryngoskopia (hrtan), bronchoskopia (dolné cesty 
dýchacie), cystoskopia (močový mechúr), otoskopia (vonkajší zvukovod, bubienok), oftalmoskopia (meranie 
očného pozadia) a iné spája jedna podstata vyplývajúca zo samotného názvu endoskop (endo – lat., vo vnútri, 
scopto – gr., vidieť, pozorovať) a názvu laparoskopia (lapara – gr., mäkké miesto v tele). Aj niektorí študenti 
mali vlastnú skúsenosť s laparoskopickou operáciou. Na obrázku 4 je názorne vidieť, ako lekár operuje laparo-
skopickou metódou, ktorá sa výrazne rozvíja od 90 rokov 20 storočia. Pacientovi sa pred operáciou naplní brušná 
dutina plynom CO2 a pri minimálnych otvoroch sa do tela zavedie endoskop slúžiaci na osvetlenie a zobrazenie 
orgánov a ďalšími otvormi sa do tela zavedú chirurgické nástroje. 

3. Fáza: Svetlo môže ísť krivo (demonštračný experiment, 5 min): Ako sme videli na obr. 3 a 4, v endo-
skope ide svetlo trubicou. My sme využili lampu so zväzkom optických vlákien a ukázali sme si že svetlo ide 
vo vláknach aj vtedy, keď ich ohneme (obr. 5 a 6). 

 Obr. 5   Obr. 6   

Na základe pokusu (obr. 6) už žiaci boli schopní vyriešiť úlohu z úvodu hodiny. Optické vlákno 
predstavujúce endoskop (my sme použili jedno 25 cm dlhé s priemerom 3 mm bez ochranného plášťa, 
OV sme kúpili od firmy zaoberajúcej sa dekoračným osvetlením, pričom meter tohto vlákna stál cca 
1,5 €, ale dá sa použiť aj zväzok optických vlákien z lampy) cez otvor na svetlo prestrčili do škatule. 
Pomocou vlákna, do ktorého svietili baterkou, si vhodne osvetlili nápis na zadnej strane škatule. 

4. Fáza: Prečo svetlo ide vo vláknach krivo? (20 min) séria experimentov. 
1. Experiment (5 min, demonštračný) s vytekajúcou vodou z otvoru pri dne PET fľaše, pričom sme do 

otvoru svietili laserovým ukazovadlom – pozri obr. 7. (Treba zdôrazniť, že pri pokusoch s laserovým ukazo-
vadlom je dôležité dodržať bezpečnostné zásady, aby nedošlo k poškodeniu zraku. V škole možno používať 
iba laser s malým výkonom do hodnoty 1 mW. Bežné laserové ukazovadla majú aj viacnásobne väčší výkon, 
a preto by sa používať nemali). Vytekajúci prúd vody predstavoval optické vlákno a v mieste dopadu vody 
sme pozorovali svetelnú stopu. Pri tomto experimente sme žiakom cez dataprojektor ukázali kvalitne urobené 
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video tohto pokusu z webu (http://www.youtube.com/watch?v=0MwMkBET_5I – obr. 7, 8), kde vidno odrazy 
svetelného lúča v prúde vody na rozhraní voda-vzduch a osvetlené miesto dopadu prúdu vody. 

 Obr. 7   Obr. 8   

2. Experiment (3 min, buď ako frontálny demonštračný experiment alebo v 2 – 3 skupinách v triede). 
Použili sme názornú školskú pomôcku – hranol a laser (napríklad z komerčnej súpravy Geometrická optika 
– laser z tejto súpravy je čiarový a uvádzané pokusy sa s ním robia oveľa lepšie ako s bodovým laserovým 
ukazovadlom). Ukázali sme si , že svetelný lúč sa v hranole šíri postupnými odrazmi od rozhrania plexi-
sklo-vzduch) (obr. 9, 10). 

 Obr. 9   Obr. 10   

3. Experiment (10 – 15 min, nosný experiment hodiny, odporúčame robiť aspoň v 2 – 3 skupinách žiakov). 
Laserom žiaci svietili do polvalca, menili uhly dopadu a sledovali, čo sa deje s lúčom na rozhraní hra-
nol-vzduch (obr. 11). 

Pozorovali, že časť svetla sa láme, časť odráža, avšak od is-
tého uhla k lomu nedochádza iba k odrazu. Spoločne sme zaviedli 
sme pojem medzného uhla a povedali sme si o totálnom (úplnom) 
odraze svetla  

on

n
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(Snellov zákon lomu študenti už pre tým preberali) Skutočnosť, 
že medzný uhol závisí od vlastnosti materiálov (indexov lomu) 
sme si dokázali pokusmi, že sme určili medzný uhol ak je hra-
nol vo vzduchu a porovnali s medzným uhlom v prípade, keď sme hranol ponorili do vody. Žiaci slovne 
opisovali svoje pozorovania. 

Nasledovala časť, kde žiaci aplikovali Snellov vzťah na výpočet medzného uhla na pokusy. Pre polvalec 
z plexiskla umiestnený vo vzduchu pokusom našli uhol, pri ktorom začne dochádzať k úplnému odrazu (42°), 
dopočítali index lomu plexiskla (1,49) – porovnali s tabuľkovou hodnotou, hodnota sa zhodovala. Potom žiaci 
určili výpočtom, aký medzný uhol bude v prípade, že polvalec ponoríme do vody (63,2°) a pokusom sa pre-
svedčili, že vypočítaná a nameraná hodnota sa približne rovnajú. 

V priebehu predchádzajúcich experimentov sme so žiakmi diskutovali aj o tom, čo si predstavujú pod poj-
mom index lomu, s ktorým sa už predtým stretli. Mnohí vedeli, že je to charakteristika prostredia, menší počet 
študentov spresnilo odpoveď, že index lomu (n) súvisí s rýchlosťou svetla v danom prostredí. Žiakom sme 
zadali pomocnú otázku, či by vedeli v tabuľkách nájsť materiál, ktorý má index lomu (myslíme absolútny) 
menší ako 1. Odpoveď viacerých bola, že hodnoty n sú pre materiály v tabuľkách vždy viac ako 1, ale odô-
vodnenie prečo im robilo ťažkosti. Zopakovali sme spoločne, že index lomu je vlastnosť materiálu, ktorá 
hovorí, koľko násobne pomalšie sa svetlo v materiáli šíri v porovnaní s rýchlosťou šírenia vo vákuu. Ak by 
teda n bolo pre nejaký materiál menej ako 1 znamenalo by to, že svetlo v tom prostredí ide väčšou rýchlos-
ťou ako vo vákuu. 

Obr. 11   
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5. Fáza: Pokus optické vlákno je schopné „naviazať“ svetlo (5 min). Každý žiak dostal do rúk 20 cm dlhé 
optické vlákno (použili sme OV s priemerom 1 mm s ochranným plášťom kúpené od firmy zaoberajúcej sa deko-
račným osvetlením, v cene cca 1,3 € za meter, dá sa použiť aj zväzok OV z dekoračnej lampy). Ich úlohou bolo 
pozorovať jeden koniec vlákna, pričom na druhý koniec dopadalo bežné denné svetlo. Žiaci komentovali svoje 
pozorovanie, že koniec OV svieti a ak jeden koniec zakryjeme, druhý koniec prestane svietiť (obr. 12, 13). 

 Obr. 12   Obr. 13   

Jav sme si vysvetlili pomocou obrázku 14 a pokusu s hranolom (obr.9) – aj lúč, dopadajúci na prednú 
stranu vlákna pod nenulovým uhlom, sa môže šíriť vláknom, ak vo vnútri vlákna spĺňa podmienku úplného 
odrazu. Pri vysvetlení sme použili pojem príjmový kužeľ (tu nebolo našim cieľom, aby sa ho žiaci naučili) 
ako priestor, z ktorého prichádzajúce lúče sa šíria vláknom úplnými odrazmi. Na seminári s maturantmi sme 
pri tejto téme navyše robili príklad na výpočet maximálneho uhla v príjmovom kuželi (riešený v učebnici [1], 
str. 34), ktorý ukazuje, že veľkosť uhla príjmového kužeľa závisí od indexov lomu vonkajšieho prostredia a 
jadra a plášťa OV. 

Obr. 14  
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Ďalší pokus, ktorý žiaci robili s kúskom OV, bolo ohýbanie vlákna na čo najmenší polomer. Pozorovali, že 
koniec vlákna postupne prestáva svietiť. Vysvetlenie je, že v mieste ohybu 
dochádza ku stratám (obr. 15). Straty sme mohli dokonca pozorovať pri 
použití vlákna bez obalu a laserového viditeľného svetla, lebo v ohybe 
vlákno svietilo, čiže svetlo v tých miestach vychádzalo von, a tým dochá-
dzalo ku stratám prenášaného svetla. To je dôvod, prečo sú optické káble 
v praxi navinuté na veľkých kotúčoch s čo najväčším priemerom. 

Na záver hodiny sme zhrnuli hlavné myšlienky, že svetlo môže ísť zakrivene (pričom nie je porušený prin-
cíp priamočiareho šírenia svetla, presnejšie Fermatov princíp minimálneho času) vďaka úplnému odrazu na 
rozhraniach a medzný uhol závisí od optických vlastností jednotlivých prostredí. 

V ďalšom čísle fyzikálnych listov by sme chceli opísať priebeh nasledujúcej hodiny, ktorú sme venovali 
problematike využitia optických vláken v komunikácií na prenos informácií. 

 
Poďakovanie 
Príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy KEGA č. 130UK-4/2013 
 

Literatúra 
[1] DEMKANIN, P. Fyzika pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdium, EDUCO, Prievidza 

2012. ISBN 978-80-89431-37-3 
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Endoscopy 
[3] http://sk.wikipedia.org/wiki/Laparoskopia 
[4] http://www.quabau.de/diagnose-Dateien/image019.jpg 
 

Obr. 15  

 

R 

 



Fyzikálne listy 10 

„Gu ľaté“ experimenty 
Klára Velmovská, KTFDF FMFI UK v Bratislave 

Príspevok bol publikovaný v Zborníku z konferencie Šoltésove dni 2011, ktora sa uskutočnila 3. – 4. novembra 2011 na 
FMFI UK v Bratislave. Je rozdelený na dve časti, pokračovanie bude v ďalšom čísle FL. 

1  Koľko guľôčok je v nádobe? 

Pomôcky: kadička (sklenený pohár), gélové guľôčky 
Realizácia: Do kadičky alebo iného skleneného pohára vložíme napučané gélové guľôčky a zalejeme ich vodou, 

aby boli všetky ponorené. Dbáme na to, aby v pohári bolo približne 5–6 farebných guľôčok a ostatné 
boli priehľadné. Položíme otázku: Koľko guľôčok je v pohári? 

Pozorovanie: V pohári vidieť len farebné guľôčky. Priehľadné guľôčky sú na prvý pohľad, bez sústredeného 
pozorovania, neviditeľné. 

Vysvetlenie: Index lomu bezfarebných guľôčok je rovnaký ako index lomu vody. Gélové guľôčky sú vo svojej 
podstate zložené v prevažnej miere z vody. Svetelný lúč prechádza z vody do guľôčky bez toho, aby sa lámal, 
a preto sú guľôčky neviditeľné. 

           

Obr. 1  Gélové guľôčky sa vo vode stávajú neviditeľnými 

2  Šmýkajúca sa guľa 

Pomôcky: pirátska guľôčka (komerčne zakúpená) s priemerom cca 5 cm 
Realizácia: Guľôčku kotúľame na zemi alebo stole, aby jej pohyb mohli žiaci pozorovať. 
Pozorovanie: Znak pirátov ostáva aj napriek pohybu guľôčky stále hore, čo budí dojem, že sa guľa nekotúľa, 

ale šmýka po podlahe. Ak ju žiaci chytia do ruky, odhalia podstatu tohto javu. 
Vysvetlenie: Záhada šmýkajúcej sa gule spočíva v jej stavbe – ide v podstate o dve gule s málo odlišným polo-

merom, pričom jedna je vo vnútri druhej. Od seba sú oddelené zrejme vrstvou oleja, ktorý znižuje trenie. 
Vonkajšia je z priehľadného materiálu – plastu a vnútorná je čierna s nakresleným pirátskym znakom. Vnú-
torná guľa má okrem toho vychýlené ťažisko, ktoré leží na opačnej strane ako je nakreslený znak. Preto je 
obrázok stále na hornej časti. Valivý pohyb vykonáva len vonkajšia guľa, pričom vnútorná vďaka vychýle-
nému ťažisku a vrstve oleja ostáva stále v tej istej polohe. 

 

Obr. 2  Šmýkajúca sa guľa 
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3  Newtonova kolíska 

Pomôcky: elektrikárska lišta, minimálne 4 rovnaké guľôčky 
Realizácia: Newtonovu kolísku môžeme nahradiť obyčajnými guľôčkami. Problémom pri ich ukladaní na stôl 

je ten, že sa kotúľajú na všetky strany. Preto je vhodné uložiť ich do elektrikárskej lišty. Z radu guľôčok 
jednu oddialime a narazíme ňou do ostatných. Sledujeme, čo sa deje. Postup opakujeme s dvoma a tromi 
guľôčkami. 

Pozorovanie: Ak do radu guľôčok narazí jedna guľôčka, z druhého konca radu sa odpojí jedna guľôčka. Rých-
losť odrazenej guľôčky je rovnaká, ako bola rýchlosť guľôčky, ktorá do radu narazila. Ak narazia dve 
gulôčky, dve sa aj oddelia. Prečo sa však pri náraze jednej guľôčky neoddelia dve guľôčky polovičnou 
rýchlosťou? 

Vysvetlenie: Na základe zákona zachovania hybnosti sa oddeľuje jedna (dve) guľôčka pri náraze jednej (dvoch). 
Ak narazí jedna guľôčka do radu guľôčok, mohli by sa odpojiť aj dve polovičnou rýchlosťou? So zákonom 
zachovania hybnosti by nenastal rozpor. Avšak okrem zákona zachovania hybnosti musí byť splnený aj 
zákon zachovania energie. A tu by nastal problém… 

           

Obr. 3  Newtonova kolíska a jej alternatíva 

4  Zrážky gúľ 

Pomôcky: kovové gule, papier 
Realizácia: Uchopíme každú guľu do jednej ruky. Asistenta požiadame, aby hárok papiera podržal zvislo pred 

sebou vo výške očí. Potom gule narazíme o seba tak, aby bol pri zrážke papier medzi nimi. 
Pozorovanie: Po zrážke je na papieri dobre pozorovateľná dierka a  cítiť zápach spáleného papiera. 
Vysvetlenie: Pohybujúce sa gule majú kinetické energie, ktorá je vďaka ich veľkej hmotnosti pomerne veľká. 

Pri zrážke gúľ sa iba malá časť kinetickej energie premení opäť na kinetickú (gule sa aj napriek snahe od 
seba trochu odrazia) a zvyšok sa premení na vnútornú energiu – teplo. To spôsobí zvýšenie teploty a zho-
renie časti papiera. 

 

Obr. 4  Kovové gule, každá má hmotnosť 1,7 kg 
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5  Horí múka? 

Pomôcky: hladká múka, zápalky, plynový varič 
Realizácia: Múku nasypeme na nehorľavú podložku a pomocou horiacej zápalky sa ju pokúšame zapáliť. Potom 

si múku nasypeme do dlane a pomocou slamky (lepšie vieme usmerniť prúd vzduchu) ju fúkneme do pla-
meňa horiaceho plynového variča. 

           

Obr. 5  Múka nehorí alebo horí? 

Pozorovanie: Múku nasypanú na podložke sa nám nepodarí zapáliť. Ak ju však fúkneme do ohňa, vyšľahne 
veľký plameň. 

Vysvetlenie: Dve podmienky horenia sú horľavý materiál a dostatok kyslíka. Múka je horľavá, čo dokazuje 
pokus s plynovým varičom. Ak je však nasypaná na kope, nie je splnená druhá podmienka – dostatok kys-
líka. Múku tvoria malé čiastočky, ktoré sú tak husto vedľa seba, že medzi nimi takmer niet vzduchu, a teda 
ani kyslíka. 

6  Magická guľa 

Pomôcky: plastová uzatvárateľná guľa, kovová guľôčka, med 
Realizácia: Magickú guľu umiestime na naklonenú rovinu a sledujeme jej pohyb.  
Pozorovanie: Pohyb gule je trhaný, prerušovaný – chvíľami sa guľa zastaví, už sa zdá, že zostane stáť a potom 

sa zrazu pohne. 
Vysvetlenie: Vysvetlenie, ktoré nám napadne v podstate okamžite, je to, že ťažisko gule nie je v strede, ale je 

vychýlené. Potom by sa však guľa dostala do jednej polohy a ďalej by sa už nepohybovala. Vysvetlenie je 
jasné, keď magickú guľu otvoríme. V jej vnútri je naliaty med a vložená oceľová guľôčka. Keďže med je 
veľmi viskózny, guľôčka v ňom sa pomaly presúva, čím dochádza k pomalému presunu ťažiska a nepravi-
delnému pohybu gule. 

 

      Obr. 6b  Vnútrajšok magickej gule 

Obr. 6a Magická guľa  
na naklonenej rovine 


