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Padostroj 

 

Cíl experimentu: 

Učitel experimentálně ověří platnost druhého Newtonova pohybového zákona, který bude aplikovat 

na následující příklad: 

 

Přes nehmotnou otáčivou kladku je vedena pevná nit, na které jsou 

zavěšena dvě závaží stejné hmotnosti M=250g. Na jedno závaží 

přidáme přívažek o hmotnosti m1=100g.  

a) Vypočítejte velikost třecí síly. 

b) Teoreticky vypočítejte zrychlení soustavy těles, jestliže použijete 

přívažek o hmotnosti m2=200g a výsledek porovnejte s naměřenou 

hodnotou. Předpokládejte, že tření je stejné jako v příkladu a). 

 

 

 

Pomůcky: 

Počítač s programem Logger Pro napojený na projektor, sonar Go!Motion, propojovací kabel, 

stojan, kladka, provázek, závaží (2 x 250g, 100g, 200g).  

 

Experiment: 

Sestavíme padostroj podle obrázku.  



 

Protože je třeba, aby závaží byla dál od sebe (kvůli srážce a sonaru, který musí detekovat jen jedno 

závaží), použil jsem dvě menší kladky. Pokud naleznete velkou kladku s minimální hmotností, je 

možno ji použít. Pozor na příliš hmotné kladky, protože výsledek experimentu by byl ovlivněn 

setrvačnou silou potřebnou ke zrychlování otáčení kladky.  

 

Připojte k počítači sonar. Přepínač sonaru nastavíme na pozici vozíček. Odstraníme všechny 

předměty, které by mohly odrážet zvukové vlny. Nejprve  je  třeba  v  programu  Logger  Pro 

nastavit počátek měření - Experiment → Sběr dat → Trigger → Spustit měření, když je vzdálenost 

větší než 0,15 m. Nastavíme dobu měření na 1,5 sekundy. 

 

Přidáme přívažek m1 a spustíme měření. Výstup pokusu vidíme na následujícím obrázku.  

 



 

Sestavíme pohybovou rovnici 

tFgMgmMamM )()2( 111  

pro soustavu těles a z ní vyjádříme třecí sílu: 

111 )2( amMgmFt  

Zrychlení a1  soustavy zjistíme experimentálně následujícím způsobem. Grafem závislosti dráhy na 

čase proložíme parabolu a koeficient u kvadratického členu (A) je roven 1
2

1
a . V našem případě je 

A=0,2456 m.s-2 a tedy a1=0,4912 m.s-2. 

 

 
 

Po dosazení nám vychází třecí síla Ft=0,70528 N. 

 



 

Z pohybové rovnice tFgMgmMamM )()2( 222  vyjádříme 
2

2
2

2 mM

Fgm
a t . Po 

dosazení vychází zrychlení a2=1,8496 m.s-2.  

 

 

 

Z měření vychází a2=1,8918 m.s-2. Výsledky se liší pouze o 0,05 m.s-2. Tento rozdíl lze vysvětlit 

odchylkou měření. 
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