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Představení TMF a týmu NAFTA

Turnaj mladých fyziků je celoroční fyzikální soutěž, během 
které týmy řeší sedmnáct otevřených úloh. Cílem je provést 

originální výzkum a obhájit jej před konkurenty.

Přestože náš tým tvoří studenti ze všech koutů České 
republiky, každý měsíc se scházíme osobně. Ostatní 

komunikace probíhá online.

Magneticko-mechanický oscilátor
Připevníme-li k nemagnetické základně dvě listové 

pružiny s magnety na jejich koncích tak aby se 
odpuzovaly, začnou vázaně oscilovat.

Tato práce vznikla v rámci T-Expedice 2022. Děkujeme spolku 
Talnet a jeho organizátorům, Jakub Sochor, Anna Korytářová 
a Martina Röhlichová. Děkujeme Střední průmyslové škole Třebíč 
za poskytnutí prostor. Realizace projektu byla podpořena 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Samotná pružina a pružina proti magnetu oscilují 
na vlastních různých kmitočtech. Dvojice pružin osciluje 

na superpozici obou těchto frekvencí.

Eulerovo kyvadlo
Na desku z nemagnetického materiálu položíme neodymový 

magnet a pod desku zavěsíme neodymovou tyčku.  

Únikový pruh

Oscilující šroubek

Šroub kutálející se po nakloněné rovině kmitá do stran. 
Během kmitání cestuje dolů nějakou vzdálenost. Kmitání 
zjednodušuje podkluzování, které umožňuje cestu dolů.

Čím je tyčka kratší, tím 
více rotuje kolem závěsu a 

méně se kýve. Před 
ustálením se vyskytuje 

chaotický pohyb. 

Ujetá vzdálenost závisí na povrchu rampy, materiálu šroubu, 
sklonu rampy a rozměrech šroubů. Ujetá vzdálenost při 
větších úhlech ale nemusí vždy naznačovat více kmitů.

Cílem této úlohy je zkoumat parametry, na nichž závisí 
dráha volně se valícího předmětu v písku do zastavení.

Pozorovat můžeme také oscilace 
samotné pružiny a pružiny proti 

pevnému magnetu.

Dostatečně těžká koule při pohybu
tlačí písek do stran a před sebou,
čímž dochází ke zpomalování. U lehčích 
těles hraje větší roli valivý odpor.

Parametry předmětu:
hmotnost, velikost, 
počáteční rychlost, 
povrch, hustota...

Parametry písku: 
zrnitost, sypný úhel, 
koheze... 

Při stejné vysoké hustotě dráha koule 
nezáleží na její velikosti, ale na její 
počáteční rychlosti.

Pokud tyčku vychýlíme, začne se  kývat. Pohyb kyvadla má 
dvě složky – kývání do strany a rotace kolem závěsu.


