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tři dř2věnÉ tyčky, indukční e~ekly1..kaf polystyrénové desky, 

HoltZO>'.rjnl svorkárrt 
tlOiV,NTl!ém1. Tyeku s hrotem provlélú,eme etvm'2m ve 

uzávěru.. 

Plastovou láhev umísn..me na hrot 
1a.hve. Hřebínky umístíme s'nrnehi('kv 
neběžná s hrotem. V zdálenos! hrotU 
pojíme indukční elektriku. 

Pmved~ní: Otáčíme kličkou indukční 
zvětšuje aŽ do určité hodnoty a dále se 
se zpomaluje a zastaví se. 

aby se otáčel" kolem svislé osy, která prochází dnem 
obou stranách lahve tak, "by jejich podéhlá osa ro'i-

od povrchu lahve volíme asi 1 Na pfi-

roztáčet. Frekvence otáčení se 
otáčí rml1\c.mi'mě. 

Okolo hrotú hřebínků vzniká kladná a záporná korona, ve které se nacházejí kladné a zá" 
V důsledku elektrostatické indukce dochází k přitahování kladných a záporných iontú 

a ten se nabíjí. Působením odpudivýc.h Coulombovských sil se lá.hev začne otáčel 
dvojice sil). 

1. Směr otáčeni lahve je dán v uspořádání 
patrném posunu hřeblnku ve tečném k povrchu 
elektrostatického napěti otáčet na opačnou stranu. 

láhev+hfebínky. Pti záměrném ne
se lá.hev mŮŽe začil po připojeni 

2. Pokucl se láhev neroztočí sama (větší tření mezi hrotem a ložiskem), je potřeba ji (např. fouknu" 
tím ve směru tečném k povrchu lahve) uvést clo pohybu. 

Měřič náboje, dvě polystyrénové desky, viniclurová nebo skleněná tyč. 

Příprava: Pokus je analogický běžně prováděnému pokusu při výkladu elektrostatické indukce s ku
lovými konduktory. Je netradiční v tom, že konduktory nahradí žáci. Dva žáci se postaví na poly
styrenové desky a uchopí se za ruce. Na okamžik se uzemní, aby se odstranil náboj, který vzniká 
třením o různé části oděvu nebo botami o podlahu. Střední vývod koaxiálního kabelu měřiče náboje 
připojíme ke kulovému konduktoru umisténému na izolačním stojánku. 

Provedení: K hlavě jednoho žáka se přiblížíme zelektrovanou vinidmovou tyčí. Pak si žáci pusti ruce 
a oddálíme zelektrovanou tyč. Žák, který byl blíže zelektrované tyči, se dotkne kulového kondukto
ru. Měřič náboje ukáže opačný náboj než náboj na tyči (v našem uspořádání náboj kladný). Měřič 
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náboje vybijeme a kulového konduktoru se dotkne druhý žák. Měřič náboje ukáže náboj souhlasný 
s nábojem tyče (tj. náboj záporný). 

ZELEKTROVÁNí VODla TŘENíM 

Potřeby: Měřič náboje, kovová deska, polystyrénová deska 

Na školách se většinou provádí zelektrovánl nevodivých těles. Dá se však také ukázat, že i kovová 
tělesa se mohou zelektrovat. 

Přlprovo: K pokusu použijeme měřič náboje a to buď typ Ql nebo měřič Q U, I. Oba měřiče jsou tu
zernské výroby. Pokus popíšeme s měřičem Q, U, I. Zapojení měřiče Ql je obdobné. 

Přístroj zapneme síťovým vypínačem. Koaxiální kabel zapojíme do konektoru označeného Q. Střed
ni vývod koaxiálního kabelu připojíme ke kulovému konduktoru na izolovaném stojánku. Soustavu 
vybijeme stisknutím tlačítka na přední stěně panelu. Knoflíkem potenciometru s označením 
"jemně" nastavíme na měřidle elektrickou nulu. Nastavíme vhodný rozsah. 

Provedeni: Kovovou desku s izolačním držadlem upevníme ve stativu. Polystyrénovou deskou třeme 
kovovou desku. Středním vývodem koaxiálního kabelu se dotkneme kovové desky. Indikátor na 
měřiči ukáže kladný náboj. Měřič vybijeme. Pak se dotkneme polystyrénové desky. Indikátor ukáže 
záporný náboj. 

Závěr: Z pokusu vyplývá, že kovová deska se dá také zelektrovat třením. Kovová deska i polystyré
nová deska jsou nabity opačnými náboji. Kovová deska je nabita kladně a polystyrénová desky zá
porně. 

Poznámka 
Místo měřiče náboje můžeme použít elektrometr. Skutečnost, že náboje na desce kovové a polysty
rénové jsou opačné, poznáme podle toho, že při přiblížení polystyrénové desky k elektrometru na
bitému kovovou deskou výchylka lístků elektrometru poklesne. 
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