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Fyzika v silniční, železniční, letecké a vodní dopravě
VĚRA KERLÍNOVÁ
Střední škola, Bohumín, p. o.
Pro žáky středních odborných škol jsou znalosti fyziky nezbytné a to
zejména z důvodu její provázanosti s většinou odborných předmětů. Pracovní
sešit, který je ve výuce fyziky používán od školního roku 2008/2009, byl vytvořen tak, aby mohl přispívat ke zkvalitnění a zefektivnění výuky na středních
školách, k podpoře mezipředmětových vztahů a sestaven tak, aby získané vědomosti a dovednosti mohli žáci dále rozvinout a využít v odborných předmětech, například v Dopravě a přepravě, Automobilech, Silničních vozidlech
a Logistice. V návaznosti na obsah Pracovního sešitu byly uskutečněny desítky
zajímavých přednášek, besed, interaktivních programů, fyzikálních experimentů a exkurzí.
1 Pracovní sešit ve výuce fyziky pro SOŠ
Struktura Pracovního sešitu [1] vychází ze struktury učebnic fyziky. Pracovní sešit je členěn na totožné tematické celky, kapitoly a podkapitoly. Jednotlivá cvičení v Pracovním sešitu jsou zaměřena zejména na dopisování slov,
volné i řízené, kreslení nebo dokreslování do obrázků, výpočty fyzikálních úloh
včetně grafických náčrtů, na návrhy a realizaci laboratorních prací. Pracovní
sešit obsahuje otevřené široké úlohy i úlohy se stručnou odpovědí, dichotomické úlohy, úlohy s výběrem odpovědí, přiřazovací a uspořádací úlohy. Jsou zde
i části věnované různým kvízům, soutěžím, zajímavostem a objevům a to nejen
ze světa vědy a techniky, ale i z běžného života.
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Obr. 1 Část Pracovního sešitu [1] věnovaná kapitole Rychlost hmotného bodu
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2 Inovace a specializace Pracovního sešitu
Fyzika v odborném předmětu Doprava a přeprava
VODNÍ DOPRAVA
Vodní doprava navazuje ve druhém ročníku studia na učivo fyziky Mechanika tekutin probírané na konci prvního ročníku. Například k výuce Archimé162
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dova zákona byl ve výuce použit Pracovní sešit [2], kapitola Vztlaková síla, ve
které jsou obsaženy části věnované odvození Archimédova zákona, popisu a
nákresu chování těles v tekutině, příkladům z praxe, přiřazovacím úlohám,
fyzikálním a laboratorním úlohám, odkazům na doporučená videa [3] a dokumenty [4], [5], poznámkám ze shlédnutých videí a dokumentů i kvízovým
otázkám. Například: Syrakuský král Hierón II. se obrátil na svého přítele Archiméda, aby mu pomohl vyřešit…
Ve vodní dopravě byla žáky následně řešena tato úloha [6]:
Úloha 1 Jaký ponor má loď o tíze 1.106 N, je-li příčný průřez tvaru trojúhelníku? Délka lodi je 20 m a šířka 4 m. [2,55 m]
Obr. 2 Část Pracovní sešitu [2] věnovaná kapitole Vztlaková síla
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Obr. 3 Část Pracovní sešitu [2] věnovaná kapitole Vztlaková síla
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LETECKÁ DOPRAVA
Ve školním roce 2016/2017 navštívili žáci druhého ročníku v rámci výuky
technických a odborných předmětů také Řízení letového provozu České republiky na letišti Leoše Janáčka Ostrava. Žáci byli seznámeni například s využitím
elektronického přístrojového přistávacího systému ILS (Instrument Landing
System), který umožňuje bezpečné konečné přiblížení letadel podle přístrojů, a
to do takové výšky („Decision height“, „výška rozhodnutí“) a vzdálenosti od
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prahu dráhy, kdy ještě může pilot bezpečně přistát nebo přistání zrušit. Žákům
bylo vysvětleno, proč vítr za letu letadlu nijak nevadí – vítr může letadlo buď
mírně zpomalovat anebo zrychlovat. Doba letu se může prodlužit také při bočním větru, kdy letadlo letí více či méně směrem šikmo do větru, aby se vyloučil
boční posun od plánovaného směru. Boční vítr při startu nebo přistání může ale
znamenat velký problém. Boční vítr má vliv na bezpečnost, protože může letadlo vychýlit z osy vzletové dráhy. Letadlo chystající se na přistání je na boční
vítr citlivější, protože motory již nepracují na plný výkon.
Například Boeing 737 má maximální povolenou rychlost kolmého bočního
větru na suché dráze 35 uzlů (tj. asi 63 km/h) a na mokré dráze se na 30 uzlů
(tj. asi 54 km/h).
Boeing 737 také nesmí přistávat v takovém směru, kdy by složka větru zezadu byla silnější než 10 uzlů, tj. asi 18 km/h! Do výuky fyziky byla z tohoto
důvodu následně zařazena videoukázka „Crosswind landing results in almost
crash/Boeing 737 hard touchdown+go around, Prague“ [7]. Dále nám vysvětleny některé pojmy z letecké frazeologie jako „kondenzační stopa“ nebo „turbulence v úplavu“.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Učivo fyziky celého prvního ročníku uplatní žáci také v železniční dopravě,
která je součástí odborné výuky ve druhém ročníku. Podle ŠVP by se žáci měli
naučit orientovat v problematice dopravních a přepravních prostředků, ovládat
jejich základní technické parametry, následně rozhodnout o vhodnosti použití
těchto prostředků a zvolit optimální dopravní prostředek pro konkrétní přepravu. Například:
Pro volbu lokomotiv jsou rozhodující jejich konstrukční parametry: výkon
(Pe) a hmotnost (mL) lokomotivy, její maximální rychlost (vmax), tažná síla na
háku (Ft), počet dvojkolí a jejich uspořádání. [8]
Řešená ukázková úloha
Úloha 2 Proveďte výpočet silových poměrů pohonu motorové lokomotivy.
Čtyřnápravová lokomotiva má hmotnost 80 tun, výkon motoru je 1 600 kW při
1300 otáčkách za minutu. Vypočítejte silové poměry na hnacím dvojkolí při
jízdě rychlostí 70 km za hodinu při plném výkonu motoru, je-li průměr dvojkolí
(Dk) lokomotivy 1 250 mm. Vypočtěte celkovou tažnou sílu lokomotivy, tažnou sílu na obvodu hnacího dvojkolí, krouticí moment na dvojkolí a krouticí
moment motoru, dále převodové číslo převodovky mezi motorem a dvojkolím,

167

Veletrh nápadů učitelů fyziky 22
přičemž výpočet proveďte dvěma způsoby – pomocí otáček a pomocí krouticích momentů. [8]
Celková tažná síla lokomotivy: FtL = P/v = 82,3 kN
Tažná síla na obvodu hnacího dvojkolí: FtD = FtL/4 = 20,6 kN
Krouticí moment na dvojkolí: Mk = FtD . Dk/2 = 12 875 N·m
Krouticí moment motoru: MkM = P/ω = 11 753 N·m
Otáčky dvojkolí nk při jízdě rychlostí v: v = π . Dk . nk => nk = 297,1 min–1.
Převodové číslo převodovky vyjádřené pomocí otáček: ip = n/nk = 4,38.
Převodové číslo převodovky
ip = 4.Mk/MkM = 4,38.

vyjádřené

pomocí

krouticích

momentů:

SILNIČNÍ DOPRAVA
Ve školním roce 2016/2017 proběhla také pravidelná exkurze na katedru
fyziky PřF OU, tentokrát s podtitulem „Umíme správně aplikovat výsledky
fyzikálních měření v dopravě a ekonomice dopravy?“ Přírodovědná exkurze
byla zaměřena na aplikaci výsledků fyzikálních měření počítačem podporovaných experimentů v odborných předmětech Doprava a přeprava, Silniční vozidla, Logistika a Ekonomika. Formou experimentů z oblasti kinematiky, dynamiky, kmitání, vlnění, akustiky a termodynamiky si žáci ověřili řadu teoretických znalostí z fyziky, popsali fyzikální principy diagnostických přístrojů používaných v odborné praxi a jejich uplatnění při metodách měření např. povolené rychlosti nebo rychlosti šíření zvuku v závislosti na prostředí a teplotě. Jedním z cílů exkurze bylo poznání pozadí důležitých souvislostí s odbornou praxí
- diagnostika motorů, princip parkovacích senzorů, výhody a nedostatky samořídících automobilů. Žáci si vytvořili také přehled o přesnosti a citlivosti
teplotních čidel používaných pro měření teploty v odborné praxi i běžném
životě. Stranou nezůstala ani ekonomická stránka dopravy, která motivovala
žáky k řešení například vlivu plynulosti jízdy nebo odporu vzduchu na spotřebu
paliva.
3 Perspektiva Pracovního sešitu
Pracovní sešit bude v průběhu školního roku 2017/2018 nadále rozšiřován
a inovován.
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