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• Měřicí systém EdLaB a software 

 

• Vlastní výroba čidel a jejich vlastnosti 

 



Možnosti počítačem 

podporovaných experimentů 

• Reálná laboratoř  
(CBL – Comuter Based Laboratory,  
MBL – Microcomputer Based  
laboratory) 

 

• Vzdálená laboratoř  
(Remote Laboratrory) 

 

• Virtuální laboratoř  
(Virtual Laboratory) 



Měření časových závislostí 

• Měření rychlých dějů 

• Měření pomalých dějů 

• Současné měření několika veličin 

• Zobrazení vzájemné závislosti veličin 

 

• Univerzální nástroj – různá čidla 

 

Fyzika, chemie, biologie  

 – mezipředmětové vztahy, integrace 

 



Pomocí ICT zjisti, 
jakou sílu vydrží 
v tahu jeden vlas, 
než se přetrhne 

 

Autor: F. Latoň  

 



Měření odrazivosti různě barevných povrchů  

Autor: Petr Zuzaník 



 Určení tíhového zrychlení pomocí 

matematického kyvadla  

 Autor: Mgr. Jan Pavelka 



 Kyvadlo – ověření fyzikálních závislostí 

matematického kyvadla   Autor: Mgr. F. Tejkl 

perioda 2 s  

ampl.vých. 0,119 m  

max.rychl. 0,248 m.s-1  

max.zrychl. 0,592 m.s-2

  

 



Určení zatěžovací charakteristiky zdroje  

Autorka: Monika Bouchalová 



Závislost intenzity hluku  

na vzdálenosti  

od zdroje zvuku 



EdLaB 

• Připojení na USB 

• 6 vstupů pro čidla 

• Sběrnice na liště – analogové a 
digitální vstupy a výstupy 

• Vzorkovací frekvence 50 kHz 

 



EdLaB 

Zapojení konektorů pro 

analogová čidla 



Čidla a jejich vlastnosti 
• Rozsah čidla 

• Charakteristiky převodu – přesnost 

• Princip funkce 

• Konstrukce čidla – mechanická odolnost, 
odolnost vůči chemikáliím 

• Možnosti připojení 

 

• Široká nabídka čidel pro biologii, fyziku, 
chemii  

 

 Různé systémy - Vernier, Pasco, CMA, 
Log It,… 



Čidla a jejich vlastnosti 
Čidlo pro demonstraci změny napětí na vstupu  

a funkce AD převodníku 

– Využití jako úhloměr 

– Využití jako měřič vzdálenosti  



Čidla a jejich vlastnosti 
Měření teploty – nejčastěji měřená veličina - biologie, fyzika, chemie, zeměpis 

• Rozsah čidla LM335: 
 -40 °C až 100 °C 

 

• Možnost kalibrace  
pomocí potenciometru R2 

 

• „zelený teploměr“ 



Čidla a jejich vlastnosti 
Měření relativní vlhkosti HIH-4000-001(Honeywell, 380 Kč) 

Rozsah čidla: 0 % až 100 % 

k0 = -25 %, k1 = -31,2 %/V,  

 



Čidla a jejich vlastnosti 
Měření atmosférického tlaku MPX4115A (Freescale Semiconductor, 680 Kč) 

Rozsah čidla: 15 kPa až 115 kPa 

k0 = 4,5 kPa, k1 = 22 kPa/V,  

 



Měření časových závislostí – měření změny koncentrace 

     plynů ve vzduchu - hoření 

 

 



Měření časových závislostí – změna počasí 

 

 



Olomouc 3. 9. 2011 

„Meteorologie“ v chladničce 

Návrh vlastních čidel pro EdLaB 

• Teploměr LM335 

• Tlakoměr MPX4115A 

• Vlhkoměr HIH4000 

 

• Tenčí přívody k čidlům 



 

 
Návrh vlastních čidel 

pro EdLaB 

• Teploměr LM335 

• Tlakoměr MPX4115A 

• Vlhkoměr HIH4000 

 

• Tenčí přívody k čidlům 

„Meteorologie“ v chladničce 



 

 

„Meteorologie“ v chladničce 



 

 

„Meteorologie“ v chladničce 



Využití měření napětí pro voltampérové charakteristiky 

 



Měření voltampérových charakteristik 

červená LED 



Využití vlastních čidel 

• Návrhy experimentů žáky 

• Čtení technické dokumentace 

• Návrhy čidel 

• Kalibrace čidel 

• Komplexní experimenty 



Závěr 

Přínos pro žáky 

Pro učitele? 

 

Metody – založené na konstruktivismu 

Formy – skupinové vyučování 

 

Fyzika, chemie, biologie  

 – mezipředmětové vztahy, integrace 

 – využití v běžných vyučovacích hodinách 

 

 

 


