
pe,rrrlaTlerltnlm magnetu jsou z ktll"pr'8xtitu 
ve tvaru dvou mezikruží. Ke 

baterie a po kole-
l:Il.Odel vláčku, tvořený 

ntlút'aVOll- obr. 1. Pokusem 
ná
č,,

slla, která jej stále po-
Zii.Hm,,-1i orientaci 

demonstrovat i platnost 

i-'Ul\.~l'Cm, který kromě dernonstTace Lorentzovy ukazuje i směr proudu 
válcovém m.agnetu je 

sírové (v koncentraci pro 
s elektrolytickým motorem. 

množstvím roztoku 

olověné kyselině 
lodka 'Te tvaru nízkého válce, 

ze 
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vnitřek loďky 

obr, 2 



pohybu elektrolytu zjistíme podle 
uvolňují z elektrod. 

Poznámka: VZÍ'Jedem k nehomogenitě 
straně dna loďky nalepeny kouskj m~!gr\eb;)tc,nCiVéi 
polohu loďky uprostřed kádinky. 

3. Mnlor S Curieovým bodem 
Látka feromagnetická se mění v látku 
paramagnetickou při teplotě, která je 
pro každé feromagnetikum jiná a které 
se říká Curieův bod. Jestliže máme 
k dispozici feromagnetický drát s níz
kou Curieovou teplotou, můžeme zkon
struovat motor, který bude popsanou 
vlastnost feromagnetik názorně demon
strovat. Drát je na!etován na obvodu ko-
touče (obr. 3), se může otáčet ko-
lem svislé osy uloženého v hro-
tových ložiscích. V blízkosti drátu 
umístěn permanenhú magnet, v 
blízkosti je drát zahříván kahanem. 
Zahřeje-li se drát nad Curieův bod, přitahuje 
ně, než je umístěn kahan Q, kotouč se pootočí, 

Veletrh 

obl'. 3 

použití kvalitních ložisek dosáhnout plynulého otáčení. 

4. Přerušovač s bodem 
Feromagnetiky s nízkým Curieovým bodem jsou 
možné využít u patrně nejjednoduššího 1JřE~ru1;ovače eleku'icb:ého 
odporový drát je umístěn na držáku a na 
dová poloha drátu je v pozici přerušeného "U',""'M,", 
držáku zasune permanentní magnet, drát, 

obr. 4 

k magnetu 
bude 
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učltelů fyziky 

:ť:Q.' vni.ťiní 



nl~lgnLeticl(fuo záznamu analogové-ho i digit~Jru1ío signá
již běžnou součástí života, žáci zák!adTÚch ani 

oralktid;v n!~seznanrtujf rocnOTJern zák1ad-
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Ten je možno 
magn!~le]ntak, že stří-

~aTn07:r!"l1ne. že bylo 
zmagrletC)va! nOA:un(wrunJm přes 

"záznam" magnetem je 
z obr. 6. 



Veletrh nápadů 

bl Uchování informace 
O trvalosti zázna.rnu Be můžeme nř!~s',védčit m.2lQCcl2blCkou 
me podél zmagnetovaného 
tac'luje jižní a seveIT'i pól magnetky. přitom vhodI\é si ;pcmrrmvp oblasti označit 
popisovačem písmeny S a J. Uspořádánf pokusu je z obr. 7. 

cl Snímání (reprodukce) záznomu 
Informaci, zaznamenanou na pásku! je nyní možné srúmat 
pohybujeme pomalu přes čelo jádra vloženého do cívky 12 závib.l! která 
pojena k měřidlu. Je-li měřicí přístroj dostatečně citlivý! zjistíme, že 
od S k J indukuje v cívce proud jednoho směru, od 1 k S 
směru. Optimálním přístrojem k tomuto 
tronický demonstrační voltmetr s V 
nouze stačí i ručkový s rozsfu'1em -50 .uA až +50 ,uA. YC!\l2;1)€'rrli2-11 

k zmagnetování velmi silného (feritového), 
rovat výc.'lylky i na škohúm s rozsahem 

Cívku 12 000 závitů je pak vhodné nahradit cívkou s 1 200 závity. 
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o) MazlÍn! zlÍznam!! 
Záznar.!l lze smazat měřítka cívkou 600 pJJlPU'I"Pld. k zdro-
ji malého střídavého napětí (6 V, 50 Hz) - obr. 9, O smazání .. aL,H'''.HU 

přesvědčit jednak magnetickou střelkou, jednak .. ni'ehrárlírr," 

Volbou různých rychlostí posunování měřítka při snílnání lze ukázat závislost veli
kosti indukovaného napětí na rychlosti změny magnetického toku a dokázat tím, že 
magnetická hlava je rychlostní magnetoelektdcký mělůč, V zájmovém kolektivu to
ho pak lze V'fužít k odůvodnění nutnosti používání kmitočtových korekcí při snímá
ní, Volbou menších vzdáleností zmagnetovaných oblastí na měřítku je také možné 
ukázat hranici hustoty záznamu 11 odůvodnit vliv záznamové rychlosti na kvalitu 
elekll.'Oakustického signálu, 
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