
láhev s hladkou stěn.ou a uzávěrerr~" Zklli"'TIavka (o ~~·,'m,č,··" 
iáIwe), závaží hmotnosti 50 g 

nit, dvě kancelářské 

Na druhý konec 
víme fixem, např. červeni.!. 
tak, aby tvořila dvojitý závěs musí vycházet po obou bodch 
říme vahadlo, které zavěsíme na dva přilepené háčky (7) vumJ,,'r,,' 

sponek. Háčky jsou ve vzdálenosti asi 7 cm od hrdla láhve a od 

Do uzávěru lcilive uděláme otvor, do kterého aut.ovenfJek (8), Za po-
moci jiné špejle nasadíme oba konce niti do háčků, aby nitě z hrdla ven, 
Vahadlo zasuneme hrdlem do láhve tak, blíže ke dnu zkuma.vka, 
Současně táhneme za oba konce nití, nesměřuje 
přibližně středu (viz 
hrdla a 

V místě 
hustilku 

obr. 1 

vvtvITl'f·nc.ll soustavu do 
kOlnp:resIJr). NecNlme ustálit vahadlo. 
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děje, kdy je v láhví vzduch o atmosférickém tlaku, je v,,""adlo 
vodorovné) poloze. Tíhová síla zkumavky a vztlaková síla 

jsou v rovnováze s tíhovou silou závaží a vztlakovou silou působící 
na závaží. Jestliže v láhvi vyTvoříme přetlak, změní se velikosti vztlakovyfch siL Pro
~:ože zkuIT'tavka rná větší objelTI, než je objenl kompenzujícího z,ávaží, je v tomto pří--

vztlaková sila na zkumavku větší, než vztlaková síla působící na zá-
těchto vztlakových sil způsobuje porušení původní rovno

novou TOílnovážnou polohu. Když se naopak přetlak v láhvi 
1y,,,t-,,,onp se obnoví původní rovnováha. 

demonstraci platnosti Archimedova zákona pro plyny. 
Zkumavku je volit co nejdelší a většího průměru, aby pákové vážky byly co 
np"i'i'ln7Pl~i na změnu vztlakové síly. Zkumavka musí b;ít velmi dobře utčsněna. 

DOizorO"\Tálli narušuje proudící vzduch z hustilky nebo kompresoru, vždy 
nř<'r!l."·imp "pumpování" a pozorujeme váhy až po uklidn(~ní. 

pro projekci. 

Tři stejné velké plastové láhve (1,5 1 až 2 1), měděná tenkostěru."1á trubička 
asi 1 m a 3 rrt.'11, pryžová hadička (např. od kapačky), 5 svíček, lepid-

(ChErmo]:lré.n), velká fotomiska popř. vanička, hřebík, krátká trubka o vnějším prú-

tři plastové láhve k sobě podélr,é 
moprén, Pak li prostřední láhve odstříhneme nad 
úrovnÍ slepených částí. Tím vytvoříme úložný prostor lodi. měděné 'vy-
tvoříme navinutím na trubku pružinu o vnitřním prtLrněru asi 3 cm se stoupáním 
závitll kolem :5 mm. Konce pružiny necháme v délce 20 cm nenavinutě. Tyto konce 
lmr3'vlrnf' do tvaru, který na obr. 2a. Přední konec A je asi 4 cm úrovní zadní-
ho (vodorovného) konce Vzdá.Ienost koncu A a II volíme asi o cm menší, než je 
délka láhve. 

obr. 2a 
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V úložném prostoru lodě uděláme 
a výstup trubičky. Jeden otvor uděliL-ne 
opačné straně láhve. Do otvorů 
Uspořádáni je na obr. 2b. 

ni 

Veletrh učitelů fyziky 

pro vstup 
dru.hý na 

UU.''"j,'llllt: lepidlem. 

Takto vytvořenou loď polo1'.írrle na velkou fotomisku (nebo vaničku) s čistou vodou. Z konstrukce lodi i hladinou vody. Na 
(v nasajeme vodu do 

k jednomu nádoby a čeká-

vo-

Ha'fHU,,"'" asi do 1/4 obarveI\Ou vodou te-

etherem. 
DostavíIne na vel-

obr. 3 
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demonstrujeme vyt'vořeni rovnová7'ného stavu soustavy. Část 
malé plošky, kterou zaujímá etheru ve zku-

vodou v láhvi má určitý přetlak vzhledem k atmosférickému 
tlaku (tlaku. vně láhve). To se projeví zvýšenL'11 vodního sloupce v trubici 
nad hiadinu vody v láhvi. Pokud nebude teplota v láhvi příliš obarve
ná voda z trubice nevytéká. 

Potom h.orru otvor trubice ucpeme prstem, láhev převrátíme, pak opět postavllne na 
fotOlrisku a otvor uvolní:ri1.E:. Voda vysoko v)'tryskne. 

Na pokusu se sice ether vypařuje, ale jen málo. Celkový tlak vzdu-
vodru a etherové páry v uzavřeném prostoru nad vodou je nepříliš větší než 

okolrú atmosférický' tlak. Proto tlaková síla působící na vodní hladinu vně trubice 
"p':mrl~r1 vodu z této trubice. 

Pl'evrácením láhve a vrácením do původní polohy se ether rozlije po povrchu vody, 
začne se intenzivně vypařovat a tlak plynů nad kapalinou výrazněji převýší atmo-

tlak. V láhvi v~'1e přetlak, proto tlaková síla vytlačuje vodu z láhve. 
fontána. 

vhodné naph'1ovat láhev příliš horkou vodou. Může se pak stát že fontána 
je pTI1iš obarvená voda stříká mh-no misku, muže dostříknout až na strop 

stopy na omítce apod. Není také nutné použít příliš mnoho etheru. 
se může stát, že na počátku pokusu, kdy se ether vypařuje jen ze zku
vznikne v láhvi podtlak, protože vzduchu odejmuté skupenské teplo vy

nai'l1vání snížení teploty vzduchu a tím i zmenšení jeho tlaku. Je tedy 
nutné pokus jednak si předem vyzkoušet, jednak správné interpretovat vytvořené 
stavy, 
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