
Veletrh nápadů učitelu fyziky 

Břetislav Fatč 

Sníženlllaku při proudění plynu 

Potřeby: Lehká kovová vrtulka, stativ s hrotem, tryska o prúměru 3 nun s hadičkou. 

Příprava cr provedeni: Vrtulku zhotovíme z hliníkové f6lie 0,1 mm (tiskařský kovolis) 
tak, aby prúměr rovné střední části byl 30 mm a celkový 
prúměr 60 mm. Fólii ohy<báme tak, aby celá plocha listů byla 
pod úroVIÚ rovné části. Střed zesílíme plným materiálem, aby 
hrotové ložisko bylo hlubší a odo1,ější proti poškozeni. 

Vrtulku nasadíme na hrot stativu. Trysku umístíme na druhou 
část stativu tak, osa otáčení vrtuU::y splývala s osou 
a aby bylo možno plynule měnit v:-išku h 
vrtulkou. 

Trysku nasta:vhT.e tak, aby h = 25 cm . Při mírném foukání 
do hadičky se vrtulka roztočí ve smyslu odpovídajícímu 
sklonu listů. Pak výšku změnime na li '" 10 cm. Vrtulka se 
roztočí v obráceném smyslu. Je vhodné ukázat, že k tomu 
nedojde při nasávání vzduchu ústy. Existuje zřejmě určitá 
hraniční výška ho, při které nedojde k otáčení vrtulky. Při 

uvedených rozměrech vrtulky a trysky je ho == 15 cm. Pokusně tuto výšku úrčfme. 

Vysvětlení: Je-li h> ho, dochází k obtékáni podle obr. a), kdy tlak vzduchu proudícího 
na listy shora je větší než atmosférický, který působí zdola. Rozdíl obou tlaků 

způsobuje na jednotlivých listech tlakové které 
vyvolávají souhrnný moment, způsobující otáčení v 
příslušném smyslu. 

Je-li h < ho, je vrtulka obtékána podle obr. 
Proudící vzduch nenaráží přímo na listy, ale 
zpúsobuje sniženi tlaku působícího shora pod 
úroveň tlaku atmosférického. Výslecl.ný moment má 
pak opačnou orientaci a vrtulka se točí v opačném 
smyslu. 

Při II == ho je tlak shora stejný atmosférid<ý, 
a) b) výsledný moment je roven O a vrtulka se netočí. 

PoznlÍmka: Mají-li mít jednotlivé fáze pokusu jednoznačný průběh, není vhodné 
zjednodušit provedení tak, že trysku držíme pouze rukou. 

Skládóní harmonických kmitů 

Potřeby: Pružný (mosazný) drát o průměru 2 rrun, délky 45 cm, ohnutý do tvaru 
polokrUŽfiice, opatřený na konci polystyrenovou kuličkou s průměrem 10 mm, 
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