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FYZIKÁLNE EXPERIMENTY CEZ INTERNET 

 

 

ČERŇANSKÝ Peter, SR 

 

Abstrakt  

Príspevok pojednáva o dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti e-learningu v prírodných 
vedách, špeciálne vo fyzike. Súčasné informačno-komunikačné prostriedky už dovoľujú 
realizovať aj experimentálne laboratórne cvičenia prostredníctvom internetu. Pozornosť je 
venovaná ako samotnému budovaniu laboratórií experimentov riadených na diaľku cez 
internet, tak aj didaktickým prístupom vo výučbe využívajúcej vzdialené experimenty. 

 

Abstract 

The article deals with the dynamically developing area of e-learning in the sciences, 
especially physics. Current information and communication tools already allow implement 
the experimental laboratory work on the Internet. The attention is paid to the building 
laboratory of controlled remote experiments over the Internet, as well as didactics and 
teaching approach in utilizing the remote experiments. (v anglickom jazyku, Times New 
Roman, 12, nadpis tučne). 

 

1 Úvod  

Prírodné vedy sa vo všeobecnosti často označovali ako empirické vedy. Je to celkom 
prirodzené, pretože ich prvé poznatky vychádzali z empírie, skúsenosti ktorú sme nadobudli 
či už pozorovaním prírodných javov a dejov alebo experimentovaním. Prírodovedný 
experiment bol a tiež v v súčasnosti je jedným zo základných zdrojov informácie pre rozvoj 
prírodných vied. Podstatnou súčasťou výučby v prírodných vedách bol v minulosti 
prírodovedný experiment. Pritom bežným javom aj v rámci vysokoškolských prednášok bol 
demonštračný experiment. Takáto prax reflektovala prirodzený rámec každej prírodnej vedy 
ako experimentálno-teoretickej vedy, ktorej jednou z primárnych metód skúmania je metóda 
experimentálna. Neskôr, na škodu veci, sa takáto pedagogická prax z našich škôl vytratila. 
Dnes sme svedkami toho, že prírodné vedy sa učia v prevažnej miere ako teoretické disciplíny 
dopĺňané laboratórnymi cvičeniami. Napriek tomu však samotný experiment a laboratórne 
cvičenia zostali integrálnou a dôležitou súčasťou výučby prírodných vied.  

Potreby vyplývajúce z dynamiky rozvoja spoločnosti stále viac kladú do popredia 
celoživotné vzdelávanie. Tento trend sa premietol aj do kľúčových kompetencií celoživotného 
vzdelávania schválených Európskym parlamentom [1]. Je len prirodzené, že celoživotné 
vzdelávanie nemožno v plnej miere realizovať prezenčnou metódou. Do popredia v tomto 
kontexte sa dostali najmä dištančné metódy vzdelávania. Prírodovedné predmety, vzhľadom 
na svoju naviazanosť na experimentálne metódy, boli v minulosti pri používaní dištančných 
metód handicapované. Experimentálna činnosť bola podmienená fyzickou účasťou 
frekventantov vzdelávania v laboratóriu. Keď pre iné predmety boli dištančné metódy 
intenzívne ovplyvňované rozvojom informačno-komunikačných technológií, prírodovedné 
predmety, menovite v ich experimentálnych aktivitách, takúto možnosť nemali. Súčasný 
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rozvoj informačno-komunikačných technológií prekonáva aj túto bariéru a poskytuje možnosť 
laboratórnych cvičení prostredníctvom tzv. reálnych vzdialených laboratórií. 

Aké sú výhody takýchto laboratórií? v prvom rade treba zdôrazniť už v predošlom 
spomenutý fakt, že odstraňujú handicap prírodovedných predmetov v oblasti dištančných 
metód. Poskytujú to, čo sa od dištančných metód požaduje: časovú a priestorovú nezávislosť 
(vzdelávajúci si sám naplánuje čas svojich experimentálnych aktivít a nemusí kvôli ním 
cestovať na špecializované pracovisko, ale na toto pracovisko sa môže pripojiť priamo zo 
svojho počítača, ak má prístup na internet). Medzi ďalšie výhody patrí možnosť dohody 
viacerých pracovísk o vzájomnom využívaní vzdialených laboratórií, a tým zníženie nákladov 
na vybudovanie kompletného laboratória ako aj zníženie prevádzkových nákladov. 
V neposlednom rade je tu možnosť sprístupnenia unikátnych experimentov, ktoré nie je 
možné či už z dôvodov ich náročnosti alebo nadobúdacej ceny bežne realizovať. 

 

2 Prehistória predchádzajúca vzniku vzdialených laboratórií  

Vzdialené laboratóriá sú výdobytkom vysokej úrovne informačno-komunikačných 
technológií (v ďalšom len „IKT“). Začiatky využívania IKT boli poznačené dávnym 
využívaním filmových slučiek. Ich modernou analógiou sa stali videoklipy. Tieto zohrávali 
predovšetkým úlohu motivačnú a demonštračnú. Samotné videoklipy, i keď ich použitie je 
v súvislosti so spomenutými úlohami oprávnené aj teraz, neskôr vytlačili animácie 
a simulácie, ktorých použitie má z didaktického hľadiska viaceré výhody. Reálne a časovo 
náročné demonštračné experimenty, realizované často s neistotou či experiment „vyjde“ 
a bude dostatočne inštruktívny je možné nahradiť videom s perfektne realizovaným 
experimentom. Súčasné formáty videa, ktoré možno prehrávať na osobných počítačoch 
a pomerne bohatá databáza videí a videoklipov na webe (napr. [2]), núka možnosť s pomerne 
malým rizikom operatívne zaraďovať ukážky demonštračných pokusov do výučby 
a prinajmenšom vzbudiť zvedavosť, upútať pozornosť žiakov. 

Dnešná doba, v dôsledku dynamického vývinu IKT, prináša do škôl nové prostredie 
obohatené o podstatne širšiu paletu možností.  

Tradičné použitie médií vo výučbe sa spolu s multimediálnou funkcionalitou osobných 
počítačov (PC) pre dnešného učiteľa fyziky podstatne rozširuje. S výhodami, ktoré súčasné 
IKT poskytujú možno do výučby zakomponovať: 

• Videoklipy 

• Animácie 

• Simulácie 

• Aplety  

• Experimenty s podporou PC 

Zvlášť inštruktívne možno vo výučbe použiť animácie a simulácie pri konštruktivistickej 
koncepcii výučby. Na tom je založená iniciatíva laureáta Nobelovej ceny za fyziku Carla 
Wiemana pre výučbu fyziky na univerzitách: „Carl Wieman Science Education Initiative“. 
Orientovaná je na snahu priviesť študentov k aktivite a motivovať ich [3]. Dôležitosť aktivít 
a dôraz na ne vychádzajú zo zistenia, že študenti pasívne pozorujúci demonštrácie nerozumejú 
látke lepšie než študenti, ktorí demonštrácie vôbec nevidia. Wieman založil vedeckú metódu 
výučby fyziky založenú na využívaní apletov a simulácií, ktorých celú databázu sprístupnil na 
webe [4]. 

 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

27 

3 Príprava na prezenčné laboratórne cvičenia 

Zaujímavým nápadom, ktorý možno považovať za akýsi prechodový prvok medzi 
prezenčným a vzdialeným laboratóriom predstavuje iniciatíva na KF FEI STU, kde sa 
pomocou moderných IKT snažia skvalitniť prípravu na prezenčné laboratórne cvičenia [5]. 
I keď historicky to nepredchádza vznik vzdialených laboratóriu, predstavuje táto iniciatíva 
vykročenie smerom k vzdialeným laboratóriám. Dlhoročné skúsenosti totiž ukazovali, že 
efektívnosť pedagogického procesu v rámci laboratórnych cvičení bola v podstatnej miere 
determinovaná kvalitou samostatnej prípravy študentov na laboratórne cvičenie. Výsledok 
v značnej miere závisel od toho, ako je cvičiaci oboznámený s: 

• prostredím laboratória 

• prístrojmi použitými v laboratóriu 

• princípom merania 

• meracím postupom 

Na zabezpečení týchto štyroch bodov, spolu s poskytnutím úplného návodu na meranie je 
založená už spomenutá iniciatíva KF FEI STU (Pozri obr.1). 

 

Obr. 1 Vstupná stránka KF FEI STU prípravy na laboratórne cvičenia 

 

 

Obr. 2 Príklad úlohy na meranie teploty optickým pyrometrom 
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Dôležitou súčasťou tohto prístupu je simulácia merania, študent takýmto spôsobom 
prichádza na laboratórne cvičenie do prostredia, ktoré mu je už známe a je oboznámený aj 
s tým, čo môže pri realizácii laboratórnej úlohy očakávať (obr. 2), s akými situáciami sa 
stretne. 

 

4 Reálny vzdialený experiment  

Pristupovať k tvorbe reálneho experimentu možno rôznymi spôsobmi. Dôležité však pre 
plnenie samotnej jeho funkcie je, aby sa dal experiment na diaľku ovládať, dali sa nastavovať 
parametre merania (vrátane počiatočných), rozsahy meracích prístrojov, spúšťanie, či 
zastavenie merania, online sledovanie priebehu experimentu, a. i. V konečnom dôsledku je 
potrebné, aby vzdialený experiment poskytoval súbor nameraných údajov, buď ich 
zobrazením na monitor, resp. vo forme spracovaných výsledkov, alebo poskytoval možnosť 
exportu nameraných údajov do počítača klienta na ďalšie spracovanie. 

K štandardu patrí možnosť ovládania bežnými nástrojmi internetových prehliadačov, aby 
klient nepotreboval špeciálne vybavenie svojho počítača, čím by sa samozrejme podstatne 
redukovala flexibilita jeho využitia. 

Jednou z možností je realizácia reálnych vzdialených experimentov na báze systému 
ISES, ktorý poskytuje hardvérovo a softvérovo modulárnu konštrukciu experimentu. Ide 
o otvorený systém pracujúci pod operačným systémom Windows. 

Schematická reprezentácia [6] realizácie takéhoto experimentu je na obr. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Schéma realizácie vzdialeného experimentu 

Princíp fungovania vzdialeného experimentu je založený na práci serveru s meracím 
systémom ISES a vytvorenými obrazovým, meracím a http serverom. Riadiaci server 
zabezpečuje vytváranie vebovských stránok so zabudovanými Java apletmi riadiacimi 
experiment a prenos dát na počítač klienta. 

Systém pozostáva interfejsovej karty, súboru meracích modulov a senzorov (obr. 4) 
a príslušného grafického a riadiaceho softvéru. Meracie moduly sú ľahko vymeniteľné 
a počítač je schopný ich pripojenie a rozsah automaticky detegovať.  
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Obr. 4 Systém ISES s meracími modulmi. 

 

5 Laboratórium vzdialených experimentov 

V súčasnosti možno na internete nájsť už viacero laboratórií reálnych vzdialených 
experimentov (napr. v zahraničí[6], [7]), ktoré však ani zďaleka nemožno považovať za 
tematicky budované laboratóriá. Ide skôr o tematicky rôznorodé súbory experimentov.  

V ďalšom uvedieme laboratórium vzdialených experimentov budované na pracovisku 
Katedry fyziky PdF Trnavskej univerzity. V súčasnosti sú prístupné nasledujúce experimenty: 

• Monitoring počasia v Trnave 

• Elektrochemický článok 

• Oscilácie v RCL obvode 

• Voľný pád 

• Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie 

• Matematické kyvadlo  

(ďalšie sú v príprave). 

• Monitoring po časia v Trnave 

Experiment (http://remotelab.truni.sk) je orientovaný na monitorovanie teploty, tlaku 
a intenzity slnečného žiarenia v exteriéri budovy Pedagogickej fakulty Trnavskej 
univerzity. Experimenty majú jednotnú štruktúru (obr. 5): Motiváciu, teoretický základ, 
opis meracej aparatúry, experimentálne usporiadanie, zadanie úlohy, návod k experimentu 
a samotné spustenie experimentu. 
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Obr. 5 Úvodná stránka monitorovania životného prostredia 

 

Grafický výstup dát intenzity slnečného žiarenia za obdobie jedného týždňa 

 

Obr. 6 Priebeh intenzity slnečného žiarenia 

• Elektrochemický článok 

Tento vzdialený experiment (http://remotelab2.truni.sk/) predstavuje jedinečný pokus 
zavedenia vzdialených experimentov do chémie, ktorá zatiaľ nie je ich doménou. (Prvý 
experiment študujúci kinetiku fenolftalénu s hydroxilovými iónmi bol zverejnený 8. 
decembra 2006 na univerzite v Cambridge [8].) Na našom pracovisku realizovaný 
experiment sa týka elektrochemických vlastností galvanického článku, ktoré sú určované 
z konduktometrických meraní, meraní elektromotorického napätia a pH [9]. Z technického 
hľadiska je zaujímavé a ojedinelé použitie počítačom riadeného elektromagnetického 
ventilu, titračnej pumpy a premiešavajúceho zariadenia. 

Zariadenie pozostáva z dvoch reakčných komôr naplnených elektrolytmi 
s premenlivou koncentráciou, membrány a dvoch kovových elektród. Princíp experimentu 
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je jednoduchý – menením koncentrácie elektrolytu sa testuje Nernstova rovnica 
prostredníctvom meraní elektromotorického napätia článku v kombinácii 
s konduktometrickými a pH-metrickými meraniami. 

Výstupné grafy zmeny koncentrácie a elektromotorického napätia v závislosti od 
času možno vidieť ako súčasť webovej stránky experimentu na obr. 7. 

 

Obr. 7 Závislosť koncentrácie a elektromotorického napätia od času 

 

• Matematické kyvadlo 

Vzdialený experiment voľné kmity matematického 
kyvadla (http://remotelab5.truni.sk/) je experimentom 
s jedinečným zariadením na zaznamenávanie okamžitej 
uhlovej výchylky kyvadla (obr. 8). Výchylka sa meria 
nepriamo pomocou dvoch ISES dynamometrov za pomoci 
rozkladu okamžitej sily napínajúcej vlákno kyvadla. 
Signály z oboch dynamometrov, ktoré závisia od 
okamžitej výchylky sú online matematicky spracované, 
údaje ukladané do súboru a súčasne vynášané do grafu 
okamžitej výchylky. Experimentálne zariadenie umožňuje 
postaviť široké spektrum úloh z mechaniky – štúdium 
kmitavého pohybu, meranie lokálneho tiažového 
zrýchlenia, tlmeného kmitavého pohybu, ap. Výsledky 
možno konfrontovať s úlohou oscilácie v RLC obvodoch.  

 

 Obr. 8 Matematické kyvadlo 

 

• Prenos energie v RCL obvodoch 

Vzdialený experiment (http://remotelab3.truni.sk/) poskytuje elektronickú analógiu 
pre mechanický experiment vynútených kmitov oscilátora na pružine [7]. Spracovaním 
prúdových a napäťových signálov a ich vzájomného fázového posunutia dáva možnosť 
študovať prenos energie v systéme a rezonančné javy. 
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Obr. 6: Výstupný signál z experimentu RLC obvod 

 

• Voľný pád v trubici 

Experiment (http://remotelab4.truni.sk/) ja zameraný na štúdium voľného pádu vo 
vodiacej trubici. Ako prostredie je použitý vzduch, ale môžu byť použité aj rôzne viskózne 
kvapaliny. Padajúce teliesko je permanentný magnet a čas preletu jednotlivými úsekmi je 
zaznamenávaný pomocou impulzov z indukčných cievok. Typický grafický výstup závislosti 
ubehnutej dráhy od času je znázornený na (obr. 7). Namerané dáta možno preniesť do svojho 
PC vo forme excelovskej tabuľky na ďalšie spracovanie a vyhodnotenie. 

 

 

Obr. 7 Záznam grafu ubehnutej dráhy v závislosti od času 

 

Keď sa využije priamo výstupný signál napätia indukovaného v cievkach (pozri obr.8), 
možno úlohu využiť aj na vyšetrovania Faradayovho zákona elektromagnetickej indukcie. 
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Obr. 8: Výstupný signál priebehu časovej závislostiindukovaného napätia 

 

6 Záver  

Prvé skúsenosti z laboratória reálnych vzdialených experimentov možno zhrnúť do 
nasledujúcich bodov: 

• Reálne experimenty cez internet môžu zohrávať dôležitú úlohu pri motivácii a 
získavaní záujmu študentov o pedagogický proces. Prostredie výpočtovej techniky 
a internetu je im blízke. 

• Technológie typu ISES sú výnimočne vhodné na počítačom podporované vzdialené 
experimenty pretože nekladú žiadne špeciálne nároky na vybavenie počítača klienta 
a umožňujú export dát do počítača klienta na ďalšie štatistické spracovanie. 

• Laboratóriá vzdialených experimentov rozširujú možnosti plnohodnotného využitia e-
learningu aj v prírodných vedách. 

• Laboratóriá vzdialených experimentov poskytujú možnosti úzkej spolupráce aj 
v samotnom pedagogickom procese na diaľku. 

• V neposlednom rade vzdialené laboratóriá ponúkajú veľa impulzov pre nový 
pedagogický výskum.  

Práve v súvislosti so snahou plnohodnotného využitia e-learningu v prírodných vedách 
vznikla nová stratégia vyučovania Integrovaný e-Learning (INTe-L) [10] ako interaktívna 
stratégia vyučovania a učenia založená na pozorovaní javov reálneho sveta pomocou reálnych 
e-experimentov a využitia e-simulácií, ktoré vedú k zvládnutiu základných rysov fyzikálnych 
zákonov. 

Integrovaný e-learning v prírodných vedách predstavuje teda novú stratégiu založenú na 
edukačnom procese za podpory IKT, konkrétne internetu a naň napojených zdrojov 
výučbových materiálov – elektronických učebníc, simulácií resp. apletov a interaktívnych 
laboratórií vzdialených reálnych experimentov. INTe-L je založený na troch vzájomne 
prepojených základných integrálnych prvkoch: 

• E-učebnica 

• E-simulácie a modelovanie 

• Vzdialený experiment 
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Takáto stratégia, ktorá poskytuje všetky výhody multimediality e-učebnice, 
inštruktívnosť e-simulácií a dostupnosť reálneho experimentu v ľubovoľnom čase 
a z ktoréhokoľvek miesta, kde je možnosť pripojenia na internet, priam predurčuje INTe-L na 
použitie v e-learningu. 

 

Táto práca vznikla za podpory projektov KEGA č. 3/7227/09 a 175-006TVU-4/2010 
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