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ZČU Plzeň 

elektroctlerrůd~ýfJli potenciály, 
elektrického 

~h-""",r"""" tak, aby co 

lze použít libovolné prostředí 
se vytvoří galvanické 

Jen namátkou lze zmínit ne
zubů; elektrolytem jsou 

galvanických článku, u!ože-
šťávou z vin-

ných hroznú. Erich von Daniken v tom spatřuje záhadu, mohla 
souviset s dávnou návštěvou mimozemšťanů [1]. Ludvíku Součkovi pak tyto ná
lezy slouží k podpoře hypotézy o vyspělých civilizacích [2]. Ve výlohách 
vystavené digitální hodinky, napájené galvanickým článkem, tvořeným plíšky 
v bramboru, pak měly přesvědčit Američany o síle, která dříme v českých lihovi
nách vyráběných z brambor. 

Hlavním důvodem, pro snadno vytvořitelné 
vědomí lidí, je to, že projevy elektromotorického 
stižitelné Tento příspěvek se ukázat 

galvanických článků a na pokusech dokázat i smyslové vnímání 
projevů elektromotorického z primitivních galvanických článků. 

1. Měřellí primilivních ,Iónků 

POiffiUICkv: citron, brambor, měděný, hliníkový a zinkový plíšek, vodiče se 
svorkami, jemný smirkový papír, citlivý voltmetr (do 1 V) s velkým vnitřním odpo-

Obr. 1 

rem, odporová dekáda. 

Postup: Zvolíme plíšků a "elektrolyt", tj. roz
krojené jablko, citron nebo brambor. Plíšky očistíme 
jemným papírem a zasuneme do "elek
trolytu" . Pomocí krokosvorek sestavíme obvod 
podle obr. 1. Odporovou dekádu nejprve nezapoju
jeme. Moderní číslicové nebo analogové elektronické 
voltmetry mají velmi vysoké vnitřní odpory 
(> 10 MO), proto ukazují přímo elektromotorické 
napětí [; našeho primitivního galvanického článku. 
Pak připojíme dekádu nastavenou na maximální od
por (alespoň 100 kOl. Odpor dekády postupně sni
žujeme, až voltmetr ukazuje svorkové napětí Um' 
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které je polovinou li, Ze vztahu pro svorkové 
U = li - r' I; ve kterém U přestavuje napětí, r je vnitřní 

je procházející obvodem, dostáváme pro náš ~ = li - r' _8~" kde 
2, 

je odpor v u= = ~ , Odtud vidíme, že r = 
2 

mince 20 Kč a 50 h, vodiče se svorkami, 7"'nHlm;'~;,, n,;!nc,rn,,,,\ dekáda, 

Zapojení je obdobné jako na obr, 1, jen místo voltmetru 
registrační zařízení, typ TZ 4100, Nastavíme 
rozsah 0,5 V a rychlost posuvu papíru 0,05 mm's'l, Dekáda je na hodnotu 
předem zjištěného vnitřního odporu ve zvoleném U:;IJu,taC'''l 

kterém jsme do jablka mince 10 Kč a 50 h do a asi 
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určili vnitřní odpor 12 kn. Současně jsme připojUi přívody 
zapisovač. Zaznamenávali jsme tak vybíjecí křivku v režimu, ve 

dodává do vnějšího obvodu maximální výkon. Naměřená vybíjecí 
křivka je na obr. 2. Zaznarnenaná křivka byla samozřejmě ovlivněna fluktuacemi 
napětí, zpúsobené nerovnoměrně polarizací elektrod i změnou elektro-
lytu. Na citlivou aparaturu mají i otřesy a indukované proudy při pohybech ex
perimentátorů. Celková doba záznamu byla 5200 sekund. Náš primitivní mÍnco
jablkový galvanický článek se za tuto dobu nevybil zcela, zbytkový náboj jsme od
hadli extrapolací. Z uvedených hodnot a průběhu obr. 2. lze numerickou integrací 
určit celkový který je připravený zdroj dodat do vnějšího obvodu: 0,6 C. Cel
ková energie, dodaná do vnějšího obvodu, je pak asi 0,05 J. 
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Obr, 2 

jako ~1I/jll!ill\ím II ffiedl!mi!:kým 

Sestavíme-li článek z větších kusů a po-
zinkovaného s pijákem namočeným do octa podle obr. 3, stačí dodá-

k obvodu k nažhavení žárovky na malé napěli, k roztočení modelář-
ského motorku. K rozsvíceni svítivé diody stačí menší proud, musíme však zapojit 
několik článků do baterie podle obr. 4. Použijeme k tomu čtyři pozinkované plechy, 
4 Cu plechy a 4 pijáky namočené v octu. Místo savých papírů je možné použít fil
trační papír, místo octa roztok kyseliny citronové, případně potravinářský koncen
trát citronové Chceme-li i v pokusu podle obr. 4 použít kuprextitu, musíme tři 

pozinkovaných plíšků a kousků kuprextitu vodivě sleto-
vat na okraji pájkou). 
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Obr. 3 

litewlura: 

L!U plechy pozinkované 
L::7 pijáky 
AlF plechy Cu ' 

Obr. 4 

1. Diiniken, E.; Vzpomínky na budoucnost, Orbis, Praha 1971, str. 39, 54, 193 
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