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Výklad o střídavém proudu je na základní škole J.i.,-nitován tím, jak dobře žáci chápali problematiku
grafického zobrazováni i'asových závislosti střídavého proudu a napětí. Prolože zvládnuti této dovednosti, kterou je tvorba grafů a čtení informaci z grafů, je nepochybně jedním z velmi závažných
v}rukových cílů fyziky, pokusím se v tomto příspěvku popsat způsob výkladu, který je možno pře
nášel i do dalšich fyzL\:álníc..'o témat.
Všechny naše zkušenosti potvrzují, že vylváření a
dusledně oddělen vlastní fyzikální děj, záznam
zorněn!. Příkladem může být zaznamenáváni
většL'la žáků již v přirodovědě ve 30
těchto grafů, napřo hledání nejvyšší a
valu, přiřazování teploty určitému časovému

čtení

L'1.Íormací z grafů nečiní potíže tehdy, je-li
do tabulky a následné grafické znáteploty Bl jeho zaznamenáváni do
které
základni školy. Potlž
"ni
zkoUrrtmého čBlsového interpodobné úkoly.

prúběhu

Proč

nejsou výsledky
v mechBlrlice či
úspěšné "patruji v tom, že
reálný
" popis jeho
ostře oddělen. V

ObL 1 Měření proběhu pomalého sinusového proběhu
napětí

V nauce o

střfd"",řch

dia zlskáváme elektr'onkky

zobrazení pr.iběhu
a proudu zpravifyzikální realita mclde,lmrál1l<l jinou fyzikální

Obro 2a, b, c Průběhy střídavých proudů získané
získané čtením napětí na ručkovém přístroji
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ze

do sítě, kterou dostal
smdavého
je jen jedsignální
pruběh střídavého

dem,)ru,trov,ali na staniolovém
proužku bylo možné
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Obr. 4 Průběhy

a) vstupního napětí
c) proudu

usměrněného diodou
b) proudu usměrněného

usměrněného čtveřicí diod
usměrněnéhočtveřicí
díod

Graetzově zapojení
v Craetzově

d) čtveřicí diod
diod v Craetzově
Graetzově zapojení s kondenzátorem
cl)
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Veletrh nápadů
nápadů učitelů
učíte/u fyziky
fyziky
Při
Při nízkých
nízkých frekvencích
frekvencích lze
lze zřetelně
zřetelně ukázat
ukázat ii usměrnění
usmě~ění střídavého
střídavého proudu
proudu diodou
diodou (viz
(viz obr.
obr. 3),
3), nebo
r;.;t;;;"

čtveřicí
čt"veřid diod
diod vv Graetzově
Graetzově zapojení
zapojeni ii ss vyhlazovací
vyhlazovací funkcí
funkci kondenzátoru.
kondenzátoru. Vliv
Vliv tlumivky
tlumivky je
je ovšem
ovšem
vzhledem
vzhledem kk nízké
nlzké frekvenci
frek-\!enci nezřetelný.
nezřetelný.

rI vv tomto
tomto

případě
pnpadě

vv prvním
prvním kroku
kroku demonstrujeme
demomtrujeme jev
jev pomocí
pomoci voltmetru,
voltmetru, kterým registrujeme
vstupní
vstupní střídavé
střídavé napětí a. miliampérmetrem, kterým zaznamenáváme prů
běh proudu. Na základní škole se asi
můžeme spokojit jen s pohledem žáků
na rozdilné kmitání ruček těchto dvou
měřidel. Vhodné jsou frekvence od
0,3 Hz. Použijeme-li nejnižší dosažitelnou frekvenci 0,1 Hz, lze opět
opět průběh
prú.běh
proudu zaznamenávat
zaznay.nenávat výše
výše popsaným
pops,m'rm
způsobem
způsobem do tabulky a ~ graficky znázorňovat.
zomovař. Máme-li
Máme-li k dispozici
dispozici systém
ISES,
ISES" můžeme
můženle navázat
navázat člením
čtením hodnot i
grafickým znázorněním
znázoměnL~ do
do dvojice
dvoiice
oken a udělat
udělat tak
tak další
další krok
krok směrem
§měre~ kk
oscilografickému
oseilografickému záznamu.
zázna:rrlu.

Zdroj nízké
ni2ké frekvence
frekvence trojfázového
troj fázového
proudu umožňuje
umožňuje další,
další, velmi
velmi ilustraUustrativní experíment, modelující
točivé
modelující točivé
magnetické pole
pole v
v trojfázovém
trojfázovém elekelektromotoru
tromolům (obr. 4). Stačí
Stačí přivést
přivést příslušná napětf na trojici cívek modelu trojfázového
trc!if"zmlpt"., elektromotoru
a bud malými magnetkami, ocelovými
nCieln·vvm; pilinami nebo jednou větší magnetkou
m""""I'l,r't! zviditelnit
zvidilelnlt magneticmagnehcké pole v oblasti, v nÍŽ
níž je uložen rotor. Natáčení pole je zřetelné a vylučuje nesprávné
nesprávné představy
představy o
o
siločárách,
SHOC,lracn, jako soustředných, kroužících kružnicích.
k,,'17rlid·cn.

Obr. 5 Demonstrace pomalého točivého pole trojfázového
proudu

K demonstraci tohoto efektu jsme na Veletrhu nápadů použili dvojici systémů ISES se třemi boostery a jednoduchý
jednoduchý jednoúčelový
jednoúčelový program v jazyce PASCAL. Protože je tento způsob na základních
školách prakticky nepoužitelný, chceme pro tuto demonstraci vyvinout jednoúčelový zdroj a nabídnout
ho některému
některému z
výrobců učebních pomůcek. Věříme, že to učitelé fyziky na základní škole,
ěkole,
bídnou! ho
z výrobcú
ktetí se nespokojí jen s křídou
křídou a tabuli,
tabulí, uvítají.
ktetl
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