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Po íta  je univerzální nástroj a studenti, žáci a u itelé jej b žn  používají. I když do-
slouží, je stále zajímavým objektem pro vyu ování fyzice. Také kompaktní disky 
stárnou a jejich obsah již nepot ebujeme. Pro fyziku jsou i nadále zajímavé. Nejd íve
jako materiál pro zru né žáky – ti mohou snadno vyrobit  

V trník z CD 

Co budeme pot ebovat? Jeden CD, dv  ložiska z 5,25" mechaniky, drát o pr m ru
2 mm, tavné lepidlo a horkovzdušnou pistoli. N žkami st ihneme CD na poloviny a 
z jedné p lky nast íháme ty i listy rotoru. Každý list v proudu horkého vzduchu vy-
tvarujeme „do vrtule“ a vlepíme do ložiska. Tím je hotov rotor. 

Do druhého ložiska vetkneme svislou osu v trníku, kterou vyrobíme 
nap íklad z použitého popisova e. Na jeden konec drátu p ilepíme p lku 
CD jako sm rovku,drát protáhneme svislou osou a nasadíme rotor. V tr-
ník je hotov. 

List rotoru Ložisko

Na v tru se krásn  to í a barevné 
efekty, jeho pohyb a zájem ko-
lemjdoucích jsou odm nou za 
námahu. 

Obr. 1. V trník
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Spektroskop z CD 

Kompaktní disky CD-R jsou prodávány i po balících (spindl) a horní a spodní disk 
jsou chrán ny p ed poškozením pr hledným polotovarem disku, který má nalisovánu 
vodící drážku. Díky tomu jej lze použít jako m ížku na pr hled. S pomocí laserového 
ukazovátka se známou vlnovou délkou  = 650 nm a jednoduchého m ení lze ur it
m ížkovou konstantu: 

Obr. 2. Schéma m ení m ížkové konstanty CD 
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Pro CD-R bylo takto ur ena m ížková konstanta b = 1,529.10-6 m ,  
po et ar na milimetr N = 654 mm-1

 = 25,153°
Vypo tené hodnoty mají chybu p ibližn  6 %, protože vlnová délka použitého laseru 
je v intervalu 635 až 670 nm a délková m ení mají chybu asi 1 %. Pro p esná m ení
se m ížka se št rbinami ve tvaru oblouk  také nehodí. 

Obr. 3. Pozorování spektra 

CD t sn  k oku sv telný zdroj 
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P esto lze tyto disky použít pro pozorování spektra. Pot ebujeme pouze sv telný zdroj 
ve tvaru úzkého obdélníka. Spojité spektrum ukáže pohled na halogenovou žárovku, 
pro pozorování nespojitého spektra se výborn  hodí lineární zá ivka. Pozorovatel vidí 
v p ímém sm ru sv telný zdroj (nulté maximum) a vlevo a vpravo od n j v prvním 
maximu intenzivní spektra. V p ípad  CD je patrné i druhé maximum, jen pohled 
musíme nasm rovat pod úhlem asi 60°. 
N kte í výrobci fyzikálních pom cek a p ístroj  nabízejí p ímohledný m ížkový
spektroskop (nap . Pierron). S trochou šikovnosti jej zhotoví i studenti:
do trubky 15 cm dlouhé s vnit ním pr m rem asi 25 mm dlouhé vložíme  

vstupní št rbinu (výšk
3 clonky s otvorem o pr m ru 10 mm 

Obr. 4. M ížkový spektroskop 

Subjektivní pozorování lze nahradit trvalým záznamem pozorovaného obrazu – digi-
tální fotografií spektra. K tomu posta í digitální fotoaparát a pr hledné CD. Není ob-
tížné rozebrat starý filtr a sklo nahradit kole kem z CD a takový filtr nasadit na 
objektiv. Snímek halogenové žárovky bude obsahovat spojitá spektra: 

a 10 mm, ší ka 1 mm), 

distan ní trubi ky z erného kartonu 
m ížku z CD 

Clonky Vstupní št rbinaM ížka

Obr. 5. Spojité spektrum halogenové žárovky 
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Spolu s wolframovým vláknem zde zá í i k emenná trubice a její teplota je uprost ed
nejvyšší. To dává spektru komplikovaný tvar. Jednodušší tvar má sodíková vyso-
kotlaká výbojka a také její spektrum je „ iteln jší“ : 

Obr.6. Spektrum sodíkové vysokotlaké výbojky 

Zde je vid t kombinaci pásového, árového a spojitého spektra argonu, plynného so-
díku a rozžhavené korundové trubice. Zajímavá je inverzní ára ve žluté oblasti – 
tady sodíkové atomy pohlcují ást foton  s vlnovou délkou, typickou pro žluté sodí-
kové sv tlo nízkotlakých výbojek.
Lineární zá ivka má ze všech zdroj  sv tla nejlepší tvar pro fotografování spektra: 

Obr. 7. Spektrum lineární zá ivky

Okamžit  je vid t, že luminofory zá ivky svítí mod e, zelen  a erven  a n které
nové délky zde zcela chybí. Fotografovat lze ale i maximum druhého ádu.

vl-

Anemometr z po íta e

V po íta i n kdy doslouží harddisk a to je asto malá tragédie, pokud nemáme zálohu 
všech dat, která tak zmizí v tšinou navždy a bez varování. I takový harddisk m že
fyziku obohatit – p íkladem je anemometr, vyrobený z motorku pevného disku. 
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Rotor je magnetovým kolem z permanentních magnet  a stator obsahuje t ífázové 
vinutí zapojené u n kterých typ  do hv zdy, u jiných do trojúhelníka. To snadno ro-
zeznáme podle po tu vývod  motorku. Pro anemometr použijeme sdružené nap tí ze 
dvou vývod . Sta í p ipojit st ídavý mi-
livoltmetr (rozsah do 200 mV), rukou 
rozto it motorek a ihned je patrné, že 
výstupní nap tí je úm rné otá kám. Na 
motorek p ipevníme ty i plastové mis-
ky, p ipojíme potenciometr, vhodný ko-
nektor a celek umístíme do držáku 
z plastové trubky. Cejcho
n jší: pot ebujeme idi e, auto a za bez-

 rychlosti 
36 km.h  ukazoval práv  100 mV a zkontrolujeme, zda p i 54 km.h  ukazuje 

 m žeme m it

R
500

vání je náro -

v t í vystr it anemometr co nejdále od 
karosérie. Potenciometrem nastavíme údaj milivoltmetru tak, aby p i

-1 -1

150 mV. Tím jsme hotovi a

rychlost b žce,
rychlost cyklisty, 
rychlost malého motocyklu, 
rychlost v tru.

Zajímavé bude dlouhodobé m ení, kdy digitální multimetr p ipojíme k po íta i a 
zaznamenáme rychlosti v tru nap . za 24 hodin. 

Obr. 8. Anemometr 

Nám eriál z po íta e, je celá ada a objevují se další možnosti. Jak 
uka í , nemusí jít vždy o pe livá a p esná m ení. Podstatou je 
p ed š em, vlastní innost žák  a student  a vytvá ení
zájm  o

t , jak využít mat
zuj  p edchozí stránky
ev ím práce s fyzikálním obsah
u  fyziku.  
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