
Veletrh 

Emanuel MFF UK Praha 

vlasw.ostí látek v učivu 
látkami, které v kabínetu 

vlastnosti wolframového vlákna získaného ze '7&"A",]'" 

dívko, rukavice, 

vicích. 

Provedení: Pokus 

1. 

2. 

ralelně ss 

připravené 

napětí a proudu. Z 
vého vlákna na vzduchu. 
Neplatí Ohmův zákon. 

v několika krodch. 

se 

Do 

wolf-ramo
má nelineární charakteristiku. 

4. Při rozpojeném vložíme vzhůru nohama II vláknem do větší kádin-
ky s vodou tak, vlákno dostatečně ponořeno a patice nad vodou. 
Spínač sepneme a opakujeme třetí krok. že wolframové vlákno 
né do vody, která udržuje jeho konstantní teplotu, má lineární charakteristiku. 
V tomto případě platí Ohmův zákon. 

5. Z naměřených hoch'lot v krocích 3 a 4 vypočteme 
ho elektrickou vodivost, za různých podmínek. 
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I"lrtrir'bi odpor vlákna, resp. 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 

Pokus 2: Teplotní závislost elektrické vodivosti 
Pomůcky: Wolframové vlákno na patici žárovky, objímka žárovky na panelu, 
ss ampérmetr s různými rozsahy, spínač, zdroj ss napětí do 30 V, vodiče, plynový 
kahan (nebo plynový zapalovač), magnetovec, 2 krokosvorky. 

Příprava a provedení: 

1. Nejprve sestavíme elektrický obvod, který tvoří ss zdroj napětí, panel s wolfra
movým vláknem, ampérmetr, spínač. Spínač sepneme a nastavíme takové napětí, 
aby ukazatel ampérmetru byl téměř na konci zvolené stupnice s rozsahem 10 mA. 
Vlákno opatrně zahříváme plamenem kahanu nebo plynového zapalovače. Pozo
rujeme pokles výchylky. S rostoucí teplotou wolframového vlákna klesá jeho 
elektrická vodivost. Wolframové vlákno má kladný teplotní součinitel elektrické
ho odporu. 

2. Místo wolframového vlákna zapojíme do obvodu magnetovec. Jeho připojení na 
vodiče provedeme krokosvotkami, které uchytíme na ostré hrany minerálu. Zvo
líme dostatečně velké napětí, abychom zaregistrovali procházející proud (řádově 
např. f-LA). Napětí upravíme tak, aby ukazovatel byl blízko počátku stupnice. 
Magnetovec zahříváme plamenem. Pozorujeme, že tentokrát s rostoucí teplotou 
vlákna roste jeho elektrická vodivost. Magnetovec má záporný teplotní součinitel 
elektrického odporu, chová se jako polovodič. 

Poznámky: 

1. Pro popsané pokusu se osvědčila nejlépe žárovka s wolframovým vláknem stoče
ným do pružinky. 

2. Výraznější vzrůst proudu při zvyšování teploty lze pozorovat při použití křemí
kové destičky. 

3. Uvedené pokusy lze provádět i se zdrojem st. napětí. I v tomto případě je potřeba 
předem vyzkoušet, jaké hodnoty proudu a napětí lze získat při použití wolfra
mového vlákna dané délky a průměru, abychom vlákno na vzduchu nepřepálili. 

121 


