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Současný přístup ke školním demonstracím charakterizují na jedné straně nejrůzněj
ší moderní elektronické měřicí systémy převážně ve vazbě na počítač a na druhé 
straně využívání předmětU denní potřeby ke konstrukcím demonstračního zařízení. 
Pro tento trend se dokonce vžil termín "low-cost" zatímco první ten
dence je také označována jako koncepce "high-tech". V tomto příspěvku si ukážeme 
několik experimentů, popř. žákovských měření, v nichž se spojují obě uvedené ten
dence. 

Nahlédneme-li do nabídkových katalogů firem, které se zabývají prodejem spotřeb
ní elektroniky, najdeme zde řadu přístrojú zařízení určených pro domácnost, které 
lze velmi dobře ve školní technice. Jednou z firem na našem 
trhu, jejíž nabídka patří k nejrozsáhlejším, je německá firma se zásilkovým prodejem 
Conrad (u nás má sídlo v Boru u Z mnoha nabízených jsem vy-
bral tři: 1. Elektrický wattmetr EKM 265 1 149 Kč), 2. Digitální ponorný teplo-
měr TempTec (cena 469,90 Kč), 3, Dálkové ovládání Waveswitch 101 (cena vysílače 
639 Kč). Využití těchto přístrojů ukážeme na dvou příkladech: 

L Měření účLnnosti ohřevu ohřívači, 

2. Demonstrace vlastností elektromagnetických vln. 

1. Měřeni účinnosti ohřevu 

Měření elektrického ve školních podmínkách naráží na 
blém poměrně složitého zařazení wattmetru do elektrického obvodu, ale je i 
se značným bezpečnostním rizikem, Podobně je tomu v případě, že bychom chtěli 
měřit práci vykonanou elektrickým proudem. Elektrickým wattmetrem EKM 265 

1) dostáváme do rukou nejen pomocníka, který umožňuje snadno zjistit v do
mácnosti, kde lze elektrickou energii ušetřit, ale řeší i problémy naznačené v úvodu. 

Obr. 1 
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ohříváno

.rlr..C"::ll":;,,n.,-,, maximální konvice
v ,1 .4.1. Na elektrickém wattmetru odečtena celková

měřen i čas k uvedení do

Veletrh ndpadů učitelů fyziky 

Přístroj se jednoduše zasune do zásuvky elektrické sítě a spojí se standardní zástrč
kou s měřeným spotřebičem. V základní funkci odečítáme na displeji okamžitý čin
ný výkon v rozsahu od 1,5 W do 2 650 W. Můžeme také nastavit dvě hodnoty tarifu 
ceny spotřebované elektrické energie a na displeji současně odečítáme, kolik zapla
tíme za hodinu provozu spotřebiče. 

Pro náš experiment použijeme režim záznamu, kdy po stískutí tlačítka 

START /STOP ~ jednak zaznamenává čas měření spotřeby, jednak celková spotře
bovaná energie. Kromě toho lze odečíst největší a nejmenší hodnotu výkonu v prů
běhu měření. Měření se ukončí opětovným stisknutím tlačítka START/STOP. 
Všechna naměřená data se ukládají do paměti EE-PROM a zachovávají se i při vý
padku proudu. 

Měření účinnosti ohřevu vody bylo prováděno se třemi rliznými ohřívači: plotýn
kový vařič, ponorný vařič a varná konvice. K měření teploty byl použit další pří
stroj z nabídky firmy Conrad, digitální ponorný teploměr TempTec s měřicím roz
sahem -10 oe až 200°C, s rozlišením 0,1 oe a s přesností ± 1°C. Přístroj má kon
strukci vhodnou např. k zasunutí do školního kalorimetru. Výhodou je, že inte
grovaná paměť teploměru umožňuje ukládání minimální a maximální teploty. 

Tabulka 1 
. h d ren u lnnosb o řevu vo ly různými ohřívači 

doba 
Q W 

ohřívač ohřevu 
M účinnost 

s oe J J 
varná konvice 170 82,4 104 133 0,78 
ponorný vařič 285 82,9 105 140 0,75 
ocelová nádoba s pokličkou 
ponorný vařič 292 78,7 99 144 0,69 
ocelová nádoba bez pokličky 
ponorný vařič 327 83,3 105 162 0,65 
skleněná nádoba s pokličkou 
ponorný vařič 343 80,3 101 169 0,60 
skleněná nádoba bez pokličky 
pl0WU<0vý vařič 
ocelová nádoba s pokličkou 

399 83,4 105 248 0,42 

plotýnkový vařič 554 82,0 103 345 0,30 
ocelová nádoba bez pokličky 
plotýnkový vařič 

396 80,0 101 248 0,41 hliníková nádoba s pokličkou 
plotýnkový vařič 

419 80,5 101 263 0,38 hliníková nádoba bez pokličky 

Při vlastním měření bylo vždy ohříváno stejné množství vody (m = 0,2 kg) až do va
ru, tzn. až bylo dosaženo maximální teploty (u varné konvice až do okamžiku, kdy 
tepelný spínač ohřev přerušil). Na elektrickém wattmetru byla odečtena celková 
elektrická práce Wc (orientačně byl měřen i čas potřebný k uvedení vody do varu) a 
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na základě

Q=

Veletrh 

na základě minimální a maximální teploty 

Q=m·c·(tmax -tmin ) a určena účinnostl/=SL 

podmínek ohřívání (materiál nádoby, 
bulce 1. 

Výsledky měření mohou dobře 
elektrické energie, ale i k formulaci řady "n'!''''n''-;'' 
údaje. Z výchovného hlediska je poučné také měření 
používaných v domácnostI, V tabulce 2 
ným výkonem odpovídajícím 60W žáTOvce a další 
např. posoudit, jak se může jejich funkce 
domácnostL 

Problémovou úlohu můžeme vvhrrri'it 

savači prachu. Položíme žákům otázku, zda 
nebo uzavřené sad hadici. Zdálo 
menší, než když je třeba 
naopak, je patrné z hodnot 
čí i větší otáčky motoru uzavřené sací trubici. 

Tabulka 2 

Žárovka 60 W 

ohl'ívače za 

měření v ta-

rmrlvl~d!'n\rch na vy
otevřené 

i--------------·----~----_+------,---__ii, 

Halogenová, žárovka 

Počítač 
--------,----= 
Počítač v klidovém stavu 

510 

2. Demonstrace vlastností "'«="-''''-''"''''1'>A vln 

Větším než měření 
elektromagnetických vln, které 
demonstrace v oboru vln, 
černž jejich vhodné pro pynpr1nnp11trrm,inf 

stračního stolu. V současné době však není k vhodná učební ~,n~"'",\,o 
konstrukci do jisté brání i ':J!01ezení frekvenčních nkhž lze takové za-
řízení provozovaL 

IO 



dosanneme pouzitím reflektoru

Veletrh nápadtl učitelů fyziky 

Proto je možné přivítat, že se na trhu objevil poměrně levný vysílač, který je součástí 
systému dálkového ovládání a pracuje na frekvenci 433,92 MHz (vlnová délka 
Jl. =0,69 m), tedy v oboru decimetrových vln. S tímto zařízením lze realizovat prak
ticky všechny demonstrace, které jsou uvedeny v článku 12.7 v učebnici [1]. Pro ex
perimenty viak je třeba zhotovit přijímací zařízení s výstupem na demonstrační mě
řidlo, jehož schéma je na obr. 2. 

Obr. 2 

Půlvlnný dipól mfJžeme vytvořit ze silnějšího měděného drátu. Rezonanční délku 
dipólu poněkud ovlivňuje hodnota poměru podílu tloušt'ky d dipólu a vlnové délky 

přijímaného signálu: Např. při poměru ~ = 200 je rezonanční délka dipólu 

I == OAS·1. Průměr použitého vodiče také ovlivňuje širokopásmovost použitého di
~1u, která je větší u vodiče s větším průměrem. 

Uprostřed dipólu je vysokofrekvenční dioda a usměrněný vysokofrekvenční signál 
je vyhlazen filtrem tvořeným dvěma tlumivkami s několika závity volně navinutého 
měděného vodiče a kondenzátorem o kapacitě 100 pF. Napětí na výstupu přijímače 
je ovšem velmi malé (O,5mV až 1 mV), což přináší problémy s indikací, chceme-li 
použít demonstrační měřidlo. Proto byl k zesílení signálu použit jednoduchý zesilo
vač s operačním zesilovačem MAA741, který je podrobněji popsán v [2]. V tomto 
uspořádání dosahuje signál na výstupu hodnoty (při vzdálenosti mezi vysílačem 
a přijímačem 0,6 m až 1,0 m) až 100 mV. To odpovídá plné výchylce použitého de
monstračního měfidIa, které je dodáváno jako součást demonstrační pomúcky EMA. 

Dalšího zvětšení intenzity vyzařovaného signálu dosáhneme použitím reflektoru 
v podobě vodivé tyče o délce odpovídající polovině vlnové délky elektromagnetic
kého vlnění. Reflektor umístíme za přijímacím dipólem v poloze, kterou určíme 
zkusmo tak, že měníme jeho vzdálenost od dipólu a najdeme polohu s maximální 
intenzitou přijímaného signálu. Reflektorem múžeme opatřit i vysílač, třebaže je vy
zařovací systém ukryt ve skříňce vysílače. Zesílení je v tomto případě poměrně 
značné (v našem případě přibližně 20 dB). 
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Veletrh 

Příklady demol1slmd 

1. Důkaz 1-'''''''''''''''''' eiei<:tr<H!:Iiaglletick:é vlny (viz Ut obr. 12-14) 

Mezi vysílač a dipól vložíme mříž vytvořenou z rovnoběžných vodičů 
(k tomuto účelu se hodí drátěná políce z chladničky). Mříží otáčíme a sleduje-
me kolísání intenzity signálu. Takto je orientován vysílací 
dipól uzavřený v intenzita signálu je v že 
vodiče mříže na 

2. Vznik stojatého "'''''UIUl.H''l''>'''''' vlnění (viz [1], obr. 12-15) 

Demonstraci můžeme v uspořádání 
me postupovat také obráceně, že odraznou plech o rozmě
rech 30)(30 cm) umístíme za vysílač. Změna polohy odrazné plochy se projevuje ko-
lísáním signálu. Vlnění z vysílače se skládá s vlněním 

a vzniká stojaté elektromagnetické vlnění. Maximum kmitně 

v místě přijímacíh.o 

3. Měření vlnové délky elekfromaglletiick,éI vlnění 

Pokus se vznikem vlnění použijeme k 
vysílač umístíme dostatečně dlouhé pravítko s 

určení vlnové délky. Za 
dlimE~tnJv'vm dělení a odraz

posouváme podél pravítka. Vzdálenost dvou odrazné plochy, 
n"!Ir.vmp vlnové délindikovali maximum signálu 

vlnění. Při nA.!·I""",,.,., lze 

dosáhnout výsledku ~ == ± 0,05) m. 

4. Interference vlnění (viz obr. 12·-17) 

Pokus je variantou experimentu, od něhož se liší umístěním odraz-
né která je rovnoběžná se spojnicí vysílače a (jde o obdobu expe-
rimentu označovaného v Uoydův V tomto případě 

vlna a v závislosti dráhovém rozdílu obou 
zesilování čl zeslabování 

Utemlum: 
[1] O., Šedivý, P.: pro 

Praha 1992. 

Lepil, O.: nr,p,."řr,í zesilovač učivu o 
strana 147. 
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