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1. Осмисли
Направити инструмент за мерење јачине електричне струје
који се заснива на ефекту грејања. Одредити тачност,
прецизност и опсег мерења таквог инструмента.
• Размисли какав материјал има особине да му се
очигледно повећава температура приликом
провођења струје
• Да ли постоје одређени геометријски облици
таквог материјала који повећали осетљивост
инструмента
• Који све параметри утичу на брзину промене у
материјалу
• Како све промена температуре материјала може
да се манифестује
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2. Непостојећа флаша
Ставити флашу испред упаљење свеће. Дувањем у флашу са
стране на којој се не налази свећа, пламен може да се угаси
као да флаша не постоји. Објаснити овај феномен.
• Изведи експеримент неколико пута. Да ли
се свећа увек угасила?
• Покушај да одредиш при којим условима
(јачина
дувања,
димензије
флаше,
удаљеност свеће од флаше, ...) ће се свећа
угасити.
• Како можеш да контролишеш јачину
дувања?
• Упознај се са Коанда ефектом. Како овај
ефекат утиче на то да ли ће се свећа
угасити?
•ТМФДа
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3. Ротирајуће звучно црево
Звучно црево је играчка која се састоји од ребрастог
пластичног црева, које производи звук када се врти.
Истражити особине звука које црево производи, као и
релевантне параметре који утичу на феномен.
• Заврти црево и слушај звук који се добија. Да ли се на
овај начин производи само једна врста звука?
• Затим повећај брзину ротације. Шта се променило?
Како се ово може објаснити?
• Покушај да направиш експерименталну поставку
помоћу које ћеш моћи да контролишеш брзину
ротације.
• Да ли се овакав звук може произвести користећи било
какво црево?
• Како теоријски можеш предвидети карактеристике
звука који чујеш?
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4. Певајући ферит
Ставити феритни штап у завојницу која је повезана на
генератор сигнала. На неким фреквенцијама штап ће почети
да производи звук. Истражити феномен.
• Размисли и истражи како зависи од ког је материјала
направљена завојница у односу на ефекат
• Да ли постоји оптимални однос дужина феритног
штапа и завојнице
• Да ли можеш да претпоставиш теоријску зависност
између параметара система и фреквенција на којима
се чује звук
• Да ли профил штапа утиче на звук који производи
ТМФ 2019/20

9

Литература
[1] Yürekten, S., Sert, Y., Trnan, M., & Ceylan, E. (2017). The Parameters of Generated Sound Level of
Transformer Cores. Procedia Engineering, 202, 273–279.
[2] Hsu, C.-H., Huang, Y.-M., Hsieh, M.-F., Fu, C.-M., Adireddy, S., & Chrisey, D. B. (2017). Transformer
sound level caused by core magnetostriction and winding stress displacement variation. AIP Advances,
7(5), 056681.
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetically_excited_acoustic_noise_and_vibration
[4]
https://www.physics.purdue.edu/~jones105/phys42200_Spring2013/notes/Phys42200_Lecture15.pdf

ТМФ 2019/20

10

5. Слатки мираж
Фата моргана је име за одређену врсту појаве миража. Сличан
ефекат се може постићи када се упери ласерска светлост кроз
течност која има градијент индекса преламања. Истражити
феномен.
• Упознај се са појавом фатаморгане. Како
градијент индекса преламања може
довести до ове појаве?
• Како се може добити течност која има
градијентом индекса преламања?
• Шта можеш да уочиш када усмериш
ласерски сноп кроз такаву течност?
• Да ли ће се фатаморгана увек
формирати? Покушај да одредиш услове
при којима се овај феномен дешава а при
којим не.
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6. Саксонска чинија
Чинија са отвором на дну ће тонути кад се спусти у воду.
Саксонци су користили ову направу за мерење времена.
Истражити релевантне параметре који утичу на време
тоњења.
• Најпре направи једну овакву чинију и измери време
потребно да она потоне.
• Затим прошири отвор на дну чиније. Да ли чинија
тоне брже или спорије? Како се ово може
објаснити?
• Размисли које карактеристике чиније, осим ширине
отвора на дну, утичу на време потребно да она
потоне.
• Покушај да теоријски предвидиш за које време ће
ТМФ 2019/20
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7. Куглице на концу
Провући конац кроз куглицу тако да она може слободно да се
креће дуж конца. Закачити другу куглицу за један крај тог
конца. Периодичним померањем другог, слободног краја
конца, може доћи до комплексног кретања куглица. Истражити
феномен.
• На које све начине можеш да периодично
помераш други крај конца? Како се куглице
понашају у тим случајевима?
• Промени масу једне од куглица а затим
посматрај кретање клатна. Шта се променило?
• Покушај да теоријски предвидиш путању коју
описују куглице.
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8. Филтер од сапунице
Тежак објекат може да прође кроз хоризонталну мембрану
направљену од сапунице тако да мембрана не пукне. Са друге
стране, лакши објекат може да не прође кроз мембрану, остајући на
њеној површини. Стога, мембрана се понаша као филтер. Испитати
особине оваквог филтера.
• Направи један овакав филтер и покушај да пропушташ кроз
њега куглице од стиропора. А куглице од другачијег
материјала?
• Да ли све куглице пролазе кроз мембрану?
• Када долази до пуцања мембране?
• Покушај да одредиш граничну масу објекта који ће остати
на површини у зависности од релевантних параметара као
што су површински напон, дебљина филма, ...
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9. Магнетна левитација
У одређеним ситуацијама магнетни штапић за магнетну
мешалицу може да се подигне и стабилно левитира у
вискозној течности приликом мешања. Истражити узрок ове
динамичке стабилизације и како овај ефекат зависи од
релевантних параметара.
•

•
•
•

Посматрај левитацију штапића при малим
и великим угаоним брзинама. Шта се може
уочити?
Како ће овај феномен зависити од
течности коју користиш?
Да ли постоји максимална висина
магнета?
Како зависи левитација од облика
магнета?
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10. Проводне линије
Линија нацртана графитном оловком на папиру може да
проводи електирчну струју. Испитати особине оваквe проводнe
линије.
• Најпре се упознај са особинама графита.
• Нацртај овакву линију и на један њен крај
постави LED а други крај повежи са
извором. Да ли LED светли?
• Сада помери контакт са извором са краја
на средину проводне линије. Да ли диода
светли слабије или јаче? Зашто?
• Како ће особине проводне линије
зависити од врсте графитне оловке коју
користиш?
ТМФ 2019/20
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11. Померајуће мрље
Осветлити ласерском светлошћу тамну површину. Грануларна шара
може се приметити у оквиру осветљене области. Ако се посматрач или
камера полако померају, стиче се утисак да се ови облици такође
померају у односу на тамну површину. Објаснити овај феномен и
испитати како померање грануларних облика зависи од релевантних
параметара.
• Размисли како би се квантификовала промена шара
при померању камере
• Да ли се исти ефекат постиже када се користи врло
глатка тамна подлога у односу на храпаву?
• Како се могу одредити параметри подлоге?
• Да ли исти ефекат добија са различитим изворима
светлости? А камере?
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12. Полигонални вртлог
Стационарни цилиндрични суд који садржи ротирајућу плочицу
близу дна суда је делимично напуњен течношћу. При одређеним
условима, на површини течности ће се појавити полигонални
облици. Објаснити овај феномен и испитати како релевантни
параметри утичу на његову појаву.
•

Најпре полако ротирај плочицу а затим
повећавај
брзину
ротације.
Шта
примећујеш?
• Да ли постоји минимална брзина потребна
да би се појавио полигонални облик?
• Да ли се облик који видиш мења променом
брзине ротације? Зашто?
• Размисли зашто долази до формирања ових
облика и покушај да предвидиш облик који
ће се формирати за одређени скуп
ТМФ 2019/20
параметара.
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13. Осцилатор на трење
Тешки објекат поставити на два идентична, паралелна и
хоризонтална цилиндра, који ротирају угаоним брзинама истог
интензитета и правца, а супротних смерова. Испитати како
кретање тешког објекта зависи од релевантних параметара.
• Размисли о силама које се јављају у овом
систему. Шта доводи до осциловања?
• Од чега ће зависити фреквенција ових
осцилација?
• Шта ће се догодити ако променимо смерове
ротација цилиндра?
• Како утичу параметри објекта на кретање
• Да ли постоје критични параметри система
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14. Падајућа кула
Идентични дискови су сложени један на други тако да формирају
стојећу усправну кулу. Уколико се најнижи диск нагло извуче
краткотрајном применом хоризонталне силе, остатак куле пада на
дно и остаје стабилан. Истражити феномен и одредити услове при
којима кула остаје да стоји усправно.
•

Направи кулу од дискова као што је описано у
задатку а затим покушај да извучеш најнижи диск. Да
ли се кула срушила? Понови поступак али овога пута
брже извуци диск. Да ли се нешто променило?
• Размисли на који начин можеш контролисано
извлачити и мењати брзине извлачења најнижег
диска.
• Која сила игра главну улогу у одржавању куле
стабилном? Покушај да теоријски предвидиш да ли
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15. Како забиберити
Ако се посуда за со или бибер протресу, зрна соли или бибера ће
испадати релативно полако. Са друге стране, ако се посуда
протрља дуж дна, брзина испадања зрна може драматично да
порасте. Објаснити феномен и испитати како брзина испадања
зрна из посуде зависи од релевантних параметара.
• Да ли си током експеримента приметио
да се неки од отвора запуше? Зашто се
до дешава?
• Осмисли поуздан начин за мерење
брзине испадања зрна из посуде.
• Како можеш да контролишеш трљање
посуде?
• Да ли постоји скуп параметара за који
се феномен не дешава?
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16. Нитинол мотор
Обмотати нитинол жицу око два удаљена точка. Када се један
точак потопи у врућу воду, жица ће тежити да се исправи, што
ће проузроковати ротацију точкова. Испитати особине оваквог
мотора.
• Шта покреће овакав мотор?
• Која је минимална температура воде
потребна да би се мотор покренуо?
• Колики је утицај трења на угаону брзину
точкова?
• Покушај да оптимизујеш свој мотор да би
коефицијент корисног дејства био највећи.
• Колико дуго ће ефекат трајати и од чега
зависи
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17. Игре картама
Обичне карте за игру могу да прелете велика растојања ако им
се приликом бацања саопшти одговарајућа угаона брзина.
Испитати параметре који утичу на растојање и облик
трајекторије карте.
• Најпре баци једну карту и сними њено
кретање. Шта можеш уочити са снимка?
• Пошто се карта руком не може бацити
два пута на идентичан начин, осмисли
механизам којим можеш контролисано
бацати карте.
• Покушај да одредиш параметре (начин
бацања, угаона брзина, ...) за које карта
прелеће највеће растојање.
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