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3. AUTOMATICKÉ NOČNÍ SVĚTLO 

Noční světlo je malé zařízení, které v noci poskytuje dostatek světla pro bezpečnou orientaci 

v místnosti nebo může osvětlit vaši cestu na toaletu. Světlo se odráží od předmětů a následně 

vstupuje do našich očí, čímž nám umožňuje tyto předměty vidět. Bez světla by nebyl zrak.  

Bílé světlo není tvořeno jednou barvou, ale směsí mnoha barev. Barva viditelného světla závisí na 

jeho frekvenci. 

Amplituda světelné vlny udává intenzitu neboli jas světla ve srovnání s jinými světelnými vlnami. 

Jedná se o vyjádření míry energie, kterou vlna nese.  

Cíle  

• Vytvoření programu pro funkci nočního světla na základě stávajících znalostí o chování světla. 

• Prozkoumání způsobu dosažení různých barev (frekvence) a jasu (amplitudy) RGB světla.  

• Vytvoření nového programu s využitím stávajícího programu.  

Materiály a vybavení 
• Systém shromažďování dat 

• //code.Node 

Bezpečnost 

Dodržujte obvyklé bezpečnostní postupy uplatňované v učebně. 

Postup 

Část 1 – Vytvoření nočního světla 

1. V softwaru SPARKvue vyberte možnost Sensor Data (Data ze senzorů).  

2. Připojte //code.Node ke svému zařízení.   

3. V části Measurements (Měření) vyberte pouze možnost Brightness (Jas) a deaktivujte všechny 

ostatní ovládací prvky. 

 



 PODKLADY PRO ŽÁKY 

 4 PASCO / PS-6338   

4. V části Templates (Šablony) vyberte zobrazení Digits (Číslice).  

5. Položte zařízení //code.Node na stůl přední stranou nahoru. Stiskněte Start a zaznamenejte zde 

měření jasu – ________%.    

6.  Klikněte na ikonu programu .  

7. Pomocí bloků na levé straně obrazovky vytvořte následující program. V níže uvedeném příkladu 

je v rámci hodnoty bloku jasu vybráno číslo 1. Zde zadáte číslo, které je nižší, než jste naměřili 

v kroku 5.  

 

8. Pokud byl váš program správný, mělo by se při zakrytí světelného senzoru prstem nebo zhasnutí 

světel v učebně rozsvítit RGB světlo. Po sejmutí prstu ze světelného senzoru by mělo opět 

zhasnout.  

 

Část 2 – Úprava programu 

1. Nyní, když jste byli schopni vytvořit automatické noční světlo, dokážete upravit svůj program 

tak, aby bylo RGB světlo fialové?  

2. Pokračujte ve zkoumání prostřednictvím úpravy jasu RGB LED světla (v rozsahu 0–10).  

Otázky a analýza 

1. Před vytvořením programu jste byli požádáni, abyste zaznamenali intenzitu světla v místnosti. 

Proč si myslíte, že to bylo důležité?  

 

 

2. Kterou část svého programu jste upravili, aby se RGB světlo změnilo na fialové?  

 

 

3. Jaké další objevy jste učinili, když jste upravovali jas různých RGB LED světel?




