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VYBRANÉ MOŽNOSTI UPLATN ĚNÍ DATALOGGINGU  
V TECHNICKÉM EXPERIMENTU 

 

 

HAVELKA Martin - SERAFÍN Čestmír, ČR 

 

Abstrakt  

V procesu pregraduální přípravy učitelů technické a informační výchovy usilujeme 
v duchu konstruktivistického pojetí o to, aby si studenti vybrané progresivní výukové metody 
sami prožili v rámci činností prováděných v souvislosti s obsahem vzdělávání. To je náplní 
aplikační části oborové didaktiky inovované v rámci projektu FRVŠ. 

 

Abstract  

Within the pregradual preparation of teachers of technical and information education 
having constructivist approach on mind, we try to aim at students to experience chosen 
educational methods themselves within the activities carried out in context of education. This 
is the contents of practical part of subject methodology innovated in FRVŠ project. 

 

1 Úvod 

Soudobé sociokonstruktivistické pojetí (1), (2) a (3) přípravy studentů učitelství 
aplikované v oblasti technických předmětů vyžaduje důraz na konstruování studentovy 
profesní osobnosti ve smyslu uvědomování a vyjasňování si základní oborově pedagogické 
filosofie (co je pro něj důležité, o co bude usilovat), která se může stát základem studentova 
pojetí výuky. To zásadním způsobem ovlivňuje proces jeho přípravy na výuku, rozhodování 
v procesu výuky a veškerou jeho činnost s obsahem vzdělávání a se žáky. Proces utváření 
studentova pojetí výuky proto spatřujeme jako významnou součást rozvoje jeho profesní 
identity, považujeme jej za stěžejní cíl v přípravě budoucích učitelů technických předmětů. 

Dovednost aplikace moderních vyučovacích metod sem bezesporu patří. Jejich volba 
zvyšuje náročnost přípravy učitele na výuku, může však přinést učiteli i žákům více než 
tradiční metody výuky ve smyslu trvalosti osvojených vědomostí a dovedností i v širších 
možnostech praktického využití naučené látky. 

Ve fázi vlastní realizace výuky učitel v souladu s výukovými cíli navozuje odpovídající 
učební aktivity žáků - zaměřuje jejich pozornost na klíčové informace, vyvolává diskusi, 
zadává učební úlohy, poskytuje zpětnou vazbu aj. Při tom v souladu s konstruktivistickou 
teorií využívá dosavadních zkušeností, znalostí a dovedností žáků (teorie prekonceptu). 

Ke specifickým metodám práce aplikovaným ve výuce odborných technických 
a přírodovědných vyučovacích předmětů řadíme žákovské laborování (jeden ze způsobů 
praktické činnosti žáků s obsahem), které chápeme jako experimentální, objektivní, ověřitelný 
a opakovatelný způsob získávání poznatků. Inovativním prvkem v kontextu tohoto příspěvku 
je propojení tohoto jistě ne nového prvku (laborování) s dataloggingem - moderní technikou 
sběru a zpracování dat integrující prvky ICT do výuky „neinformatických“ témat.   
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2 Praktická ukázka 

Vzhledem k omezenému rozsahu stati v následující části stručně naznačíme možnou 
koncepci realizace výuky zvoleného tématu formou praktické činnosti studentů s použitím  
dataloggingu. 

Měřící úloha: Zkouška pevnosti materiálu v tahu 

Materiální didaktické pomůcky: 

Měřicí přípravek „TRHAČKA“ (PASCO Stress Strain Apparatus) a zkušební vzorky 

PC s programem DataStudio ve funkci dataloggeru 

Posuvné měřítko (určení délky vzorku) a mikrometr (určení příčných rozměrů vzorku) 

 

Zadání: Proveďte zkoušku pevnosti materiálu v tahu na dodaných vzorcích s použitím 
měřicího přípravku PASCO Stress Strain Apparatus (dále jen trhačka). Pro každý vzorek 
stanovte: 

• maximální sílu Fmax [N] v okamžiku přetržení vzorku, 

• prodloužení v okamžiku přetržení ∆l [mm], 

• hodnotu meze kluzu Re [MPa],  

• hodnotu meze pevnosti v tahu Rm [MPa], 

• Youngův modul pružnosti E [MPa], 

• velikost mechanické práce W [J] potřebné k nevratné deformaci vzorku. 

Seznamte se s prameny (4), (5), (6), (7) (8) a (9). Proveďte kalibraci trhačky, viz (4, s. 4 –
 5). Rozměry zkušebního vzorku před a po zkoušce určete měřením posuvným měřidlem 
a mikrometrem. Zohledněte přesnost použitých měřidel. Naměřené údaje statisticky 
vyhodnoťte, viz (10, s. 18 - 23) /x = x´± ∆x/ (x´ ... aritmetický průměr, ∆x ... střední chyba 
aritmetického průměru); poznámka: průměrná hodnota se zpravidla označuje vodorovnou 
čarou nad značkou veličiny, zde je pro jednoduchost zápisu použita odlišná symbolika/; 
pracujte s platným počtem čísel. Výsledky porovnejte s tabulkovými hodnotami. 

 

Charakteristika měřicího přípravku „trha čka“ Obr. 1. 

 
Obr. 1 PASCO Stress Strain Apparatus 
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Vlastnosti: 
• siloměr s převodovým mechanismem, měření zátěže materiálu v tlaku i tahu (max. 

zátěž: 250 N), 

• senzor rotačního pohybu (rozlišení dilatace: 0,063 mm), 
• posuvný napínací mechanismus s rychloupínáním měřených vzorků,  
• 7 typů materiálových vzorků: ocel, žíhaná ocel, hliník, 2 typy plastu, 2 mosazné 

vzorky.  

• přípravek umožňuje měření zátěže materiálu v tlaku i tahu (max. 250 N). 
 

Teoretický základ: 

Napínáme-li drát nebo tyč délky l a průřezu s do meze úměrnosti materiálu silou F 
orientovanou ve směru jeho osy, pak pro jeho prodloužení ∆l platí: 

∆l = k·l·F/S. 

Konstantu k nahradíme její převrácenou hodnotou: 

E = 1/k. 

Konstanta E se nazývá modul pružnosti v tahu (též Youngův modul pružnosti). Je to 
konstanta, která vyjadřuje pružnost materiálu při namáhání v tahu. Číselná hodnota modulu 
pružnosti v tahu je rovna velikosti napětí, které by vzorek dané délky prodloužilo na 
dvojnásobek. 

Normálové napětí je definováno jako síla velikosti F působící kolmo na jednotku plochy 
S: 

σ = F/S, 

po úpravě dostaneme: 

∆l/l = σ/E = ε, 

kde ε je relativní prodloužení. Předchozí rovnice vyjadřuje tzv. Hookův zákon: Relativní 
prodloužení je přímo úměrné normálovému napětí, pokud namáhání nepřekročí mez 
úměrnosti. 

Pro stanovení modulu pružnosti v tahu materiálu E z něhož je zhotoven měřený vzorek, 
použijeme hodnoty odečtené z grafu zkoušky v tahu v softwaru DataStudio, viz Obr. 2 
a Obr. 3. 

  

         Obr. 2 – záznam zkoušky na trhačce            Obr. 3 – srovnání zkoušky různých vzorků  
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Postup měření: 

1. Vzorek opatříme dvěma ryskami (co nejdále od sebe v části mimo konce pro uchycení 
v měřicím přípravku). Změříme opakovaně délku vzorku l0 mezi ryskami posuvným 
měřidlem. Vypočítáme průměrnou hodnotu l´ a příslušnou chybu ∆l. 

2. Změříme opakovaně (10krát) příčné rozměry vzorku a a b mikrometrem na různých 
místech, vypočítáme průměrné hodnoty a´ a b´ a příslušné chyby ∆a a ∆b. 

3. Upneme vzorek do měřicího přípravku. Připojíme jej k PC. Spustíme DataStudio 
a nastavíme experiment. Provedeme měření v rozsahu pružné deformace vzorku: 

a. Čteme nulovou polohu l0 a další délky li pro jednotlivá zatížení (zvyšujeme po 
20 N) do nejvyššího zatížení (100 N) a zase zpět do úplného odlehčení vzorku. 
Pokud graf v průběhu zkoušky přestane vykazovat lineární průběh, ukončíme 
zatěžování vzorku dříve a měřený vzorek odlehčíme.  

b. Výsledky, které příslušejí nulovém zatížení (polohy l0‘ a l0“) nepočítáme. 

4. Provedeme trhací zkoušku až do porušení pevnosti vzorků (viz Obr. 3). 

 

Naměřené hodnoty: 

Podélný rozměr l0 vzorku 1 (materiál .............................) 

č. měření lk (l´ - lk) (l´ - lk)
2 

K [mm] [mm] [mm2] 

1    

. 

. 

   

10    

 průměr l0´: Σ odchylek: Σ (odchylka2): 

 l0´ =             mm Σ(l0´ - lk) =              mm Σ(l0´ - lk)
2 =         mm2 

l0 = l0´±∆l0 

l0´ = 1/n·Σil i = ......... mm 

∆l0 =  [Σ(l0´ - lk)/(n·(n – 1))]1/2 = ......... mm 

/∆l0 ... střední chyba aritmetického průměru  l0´ [mm]/ 

δl0 = ∆l0/l0´·100 % 

/δl0 ... relativní střední chyba průměru l0´ [%]/  

 

Příčný rozměr a vzorku 1 (materiál .............................) 

č. měření ak (a´ - ak) (a´ - ak)
2 

K [mm] [mm] [mm2] 

1    

.    
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. 

10    

 průměr a´ Σ odchylek Σ (odchylka2) 

 a´ =              mm Σ(a´ - ak) =              mm Σ(a´ - ak)
2 =         mm2 

a = a´±∆a 

a = 1/n·Σiai = ......... mm 

a´ = 1/n·Σiai = ......... mm 

∆a =  [Σ(a´ - ak)/(n·(n – 1))]1/2 = ......... mm  

δa = ∆a/a´·100 % 

 

Příčný rozměr b vzorku 1 (materiál .............................) 

č. měření bk (b´ - bk) (b´ - bk)
2 

K [mm] [mm] [mm2] 

1    

. 

. 

   

10    

 průměr b´ Σ odchylek Σ (odchylka2) 

 b´ =              mm Σ(b´ - bk) =              mm Σ(b´ - bk)
2 =         mm2 

b = b´±∆b 

b = 1/n·Σibi = ......... mm 

b´ = 1/n·Σibi = ......... mm 

∆b =  [Σ(b´ - bk)/(n·(n – 1))]1/2 = ......... mm 

δa = ∆a/a´·100 % 

 

S0 = a·b = ......... mm2 

∆S0 = ∆a + ∆b = ......... mm2 

S = S0 ± ∆S0 

 

 

Měření zatížení – vzorek 1 (materiál .............................) 

číslo  Fi li´  

(délka při 
zatěžování) 

l i´´  

(délka při 
odlehčování) 

l i = (li´+ li´´)/2 ∆l i  = li – l0 Ei 

měření [N] [mm] [mm] [mm] [mm] [Pa] 
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0 0    0,0 - 

1 20      

2 40      

3 60      

4 80      

5 100      

Ei = Fi·l0/(S0·∆l i) 

∆Ei = ∆l0 + ∆S0 

 

Obdobně i pro další vzorky 

Vypočtené hodnoty E [MPa] porovnejte s hodnotami určenými výpočtem na základě 
hodnot odečtených z grafu v aplikaci DataStudio. V DataStudiu pro jednotlivé vzorky 
odečtené hodnoty mez kluzu Re [MPa], meze pevnosti Rm [MPa] porovnejte se zjištěnými 
tabulkovými hodnotami. Dále srovnejte zjištěné hodnoty velikosti mechanické práce W [J] 
potřebné k nevratné deformaci vzorků. Formulujte závěry.  

 

Možnosti DataStudia při provádění experimentu:  

• sledování aktuálních hodnot zátěže i dilatace, vykreslení zátěžové křivky v reálném 
čase,  

• z grafu DataStudia lze přímo určit hodnotu mez kluzu Re, hodnotu meze pevnosti Rm 
a velikost mechanické práce W [J] potřebné k nevratné deformaci vzorku, 

• změřením sklonu části grafu odpovídající elastické deformaci lze určit Youngův 
modul pružnosti E (E = σ/ε), 

• naměřená data exportovat do tabulky a použít k dalšímu zpravování. 

  

Studenti se naučí:  

• plánovat provedení experimentu s využitím získaných teoretických poznatků, 
• správně zpracovat a statisticky vyhodnotit výsledky měření,  
• nastavovat podmínky experimentu a pracovat s použitým softwarem, 
• samostatně realizovat vybraná měření (zde měřit klasickou úlohu z nauky 

o materiálech) s využitím PC a vyhodnotit naměřená data, 

• porovnat získané výsledky s předpoklady vycházejícími z teorie a vyslovit příslušné 
závěry,  

• propojit si souvislosti mezi teoretickými předpoklady a skutečně naměřenými daty, 
• navrhnout vhodný postup realizace laboratorní úlohy a zpracovat jej do podoby 

metodického materiálu pro podporu laboratorní práce studentů a připravit samostatně 
odpovídající návrh protokolu laboratorního měření. 
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5 Závěr 

V kontextu řešené problematiky považujeme za významné v souladu s proměnami 
současné školy směřující mimo jiné k činnostní a zkušenostní orientaci výuky, posilovat 
činnostní pojetí přípravy studentů učitelství technických předmětů s cílem připravit je tak lépe 
na reálnou pedagogickou praxi. Východiskem v proměnách pojetí výuky oborové didaktiky je 
pak kritická analýza stávajícího pojetí výuky zhodnocením úrovně a kvality dosažených 
kompetencí studentů učitelství technické a informační výchovy. Proto se tato otázka stala 
rovněž klíčovou i v rámci řešení projektu: „Prohloubení konstruktivistického přístupu 
k přípravě učitelů technické a informační výchovy ve výuce oborové didaktiky“. 
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