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Dnešní bČžné výrobky ve fyzikálních experimentech
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Abstrakt
V pĜíspČvku jsou popsány nČkteré experimenty s neodymovými magnety, Fresnelovou þoþkou a štítkem pro elektronickou ochranu zboží.
Klíþová slova: Fresnelova þoþka, kmitání, magnetické pole, oscilátor, torzní váhy.

Neodymové magnety
Magnety zasílá Ĝada þeských dodavatelĤ, dají se získat rozebráním nefunkþních poþítaþĤ (napĜ. z pevných diskĤ) nebo koupit v þínských obchodech v ýR (knoflíkový
magnet prĤmČru 25 mm za 25 Kþ). Silné pole umožní efekty, které by s feritovými
magnety zanikly [1].
Faradayovy váhy
Faradayovy váhy je dodnes užívaná metoda k mČĜení permeability látek. Je založena
na tom, že látky s relativní permeabilitou vČtší než 1 jsou pĜitahovány ve smČru rostoucího pole, tedy k magnetu, a látky diamagnetické jsou naopak odpuzovány. Hodí
se na jednoduchou laboratorní úlohu, kdy si studenti váhy rychle sestaví sami. Ve [2]
jsou popsány jednoduché torzní váhy vytvoĜené následovnČ: na koncích špejle, která
je uprostĜed své délky zavČšena na niti, jsou pĜipevnČny misky se zkoumanými vzorky. Misky jsou vyvážené tak, aby špejle sloužící jako vahadlo byla ve vodorovné poloze. Pokud ke vzorkĤm pĜiblížíme ze strany magnet, zaþne se vahadlo otáþet ve
vodorovné rovinČ. Jde tedy o jednoduché torzní váhy. Pro konstrukci doporuþuji
z vlastní zkušenosti:
1. Špejli nezavČšovat na obyþejnou niĢ, jejíž vlákna jsou spĜedena, ale na niĢ na þištČní zubĤ. Na ní se špejle ustálí v rovnovážné poloze a samovolnČ se nestáþí.
2. Není nutné konstruovat skuteþné misky a zavČšovat je na špejli. Jejich konstrukce
je pracná a pro svĤj velký rozmČr þiní váhy velmi citlivými na proudČní vzduchu.
Zkoumané vzorky jednoduše pĜipevníme pĜímo na špejli. OsvČdþilo se pĜichycení
malých vzorkĤ (do 1 cm3) vmáþknutím do pásku alobalu obtoþeného kolem špejle.
Oba vzorky pak mĤžeme snadno posouvat po špejli a dosáhnout vyvážení špejle
i v pĜípadČ, kdy se hmotnost vzorkĤ podstatnČ liší (obr. 1). Vzorky musí mít podstatnČ vyšší hmotnost, než je hmotnost upevĖovacího alobalu, aby bylo možné zanedbat
magnetickou sílu na alobalu.
PĜekvapivČ silný efekt odpuzování je vidČt na vzorcích obsahujících velké množství
vody (kousky ovoce, zeleniny) a na samotné kuchyĖské soli. KreslíĜské uhly se pro
obsah diamagnetického uhlíku rovnČž výraznČ odpuzují od magnetu, aþkoliv vzorky
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tuhy a lisovaných uhlíkĤ se naopak k magnetu pĜitahují. Jejich pĜitahování je zpĤsobeno zneþištČním feromagnetickými þásticemi.
Prohnutí vodní hladiny
Efekt je patrný na odlesku na hladinČ, když je tČsnČ nad magnetem malá vrstva
(1 mm) vody (obr. 2 – odlesk prosvíceného struhadla, nad magnetem zdeformovaný).
Jako nádoba je vhodné tenkostČnné plastové víþko se zaþernČným dnem (napĜ. polepené þernou izolaþní páskou). Je nutné snížit povrchové napČtí vody kapkou saponátu.
Na provedení snazší je pokus, kdy na hladinČ (hluboké) vody plave malé tČleso, tĜeba
povrchovým napČtím. Vždy se bude „pĜitahovat“ k magnetu, se kterým se pĜiblížíme
shora, a to i v pĜípadČ diamagnetického materiálu. Není to pĤsobením magnetu na
tČleso, ale protože tČleso sjíždí do dolíku v prohnuté hladinČ.
MČĜení magnetické indukce
MČĜení lze provést i pro vČtší feritové magnety: pomocí podložek vytvoĜíme mezi
dvČma magnety mezeru 2 až 3 mm, kde budeme pĜedpokládat homogenní pole. Do
mezery vložíme rovný tenký vodiþ (hodí se pásek z desky pro výrobu plošných spojĤ,
nebo jen rovný drát). Podle uþebnicového postupu bychom mČli mČĜit sílu, kterou
pole pĤsobí na vodiþ, když jím teþe elektrický proud. Místo toho budeme vodiþ držet
pevnČ v ruce a mČĜit reakci síly – sílu pĤsobící na magnet. To provedeme tak, že
magnet položíme na digitální váhu. Vodiþ musí smČĜovat vodorovnČ, kolmo na magnetickou indukci, která musí smČĜovat rovnČž vodorovnČ. ZmČna údaje váhy vlivem
magnetické síly od proudu 1 A je ĜádovČ 1 g. Je snadné si oþekávaný výsledek pĜedem spoþítat z délky vodiþe v mezeĜe, vyjdeme-li z odhadu, že v mezeĜe mezi neodymovými magnety je pole asi 0,5 T.

Obr 1. Faradayovy
váhy dva nestejnČ tČžké
vzorky v pásku alobalu

Obr 2. Odlesk otvorĤ
struhadla
zdeformovaný nad
magnetem
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Obr 3. Krabice s
Fresnelovou þoþkou
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Fresnelova þoþka
Plastová þoþka se dá snadno objednat nebo získat rozebráním starého zpČtného projektoru. Má vČtší rozmČr, než je vzdálenost oþí þlovČka, a proto pĜi pohledu na skuteþný obraz pĜedmČtu dochází vlivem stereoskopického vidČní k silné iluzi, že vidíme
objekt vznášející se ve vzduchu. Klam se zdĤrazní, když budeme zobrazovat asi
10 cm velký pĜedmČt silnČ osvČtlený na þerném pozadí a uspoĜádáním nutit k pohledu
ve smČru optické osy. Na obr. 3 je krabice s Fresnelovou þoþkou, v pĜední stČnČ velký
otvor na pozorování (není na fotografii vidČt), pĜedmČt musí být v uzavĜené krabici
nasvícen napĜ. LED svítilnou. Vhodné je optické zvČtšení blízké 1. PĜi pĜedvádČní je
vhodné studentĤm zdĤraznit, že pozorují skuteþný obraz, který vzniká na opaþné
stranČ þoþky, než je pĜedmČt (a je proto pĜevrácený). Bylo by možné zachytit jej na
matnici v místČ, kde jej pozorujeme. Iluze objektu pĜed krabicí svádí studenty oznaþovat tento obraz za zdánlivý.

Elektronická ochrana zboží
NejlevnČjší používaná ochrana výrobkĤ proti krádeži v obchodních domech je pouhý
LC obvod z plošné cívky, který, když jej vybudíme elektromagnetickým pulzem,
kmitá na frekvenci pĜibližnČ 10 MHz. Tyto kmity mĤže zachytit detekþní bezpeþnostní rám v obchodČ. Pokud máme pamČĢový osciloskop, mĤžeme funkci snadno
pĜedvést: snímání zajistíme smyþkou nakrátko na sondČ osciloskopu volnČ pĜiloženou
k obvodu a elektromagnetický pulz vytvoĜíme tak, že v blízkosti zkratujeme vývody
kondenzátoru 15 nF nabitého z ploché baterie (obr. 4). Protože zkratování vývodĤ
dotekem není pĜesnČ reprodukovatelné, je vhodné pro optimální výsledek pulz 2 –
3krát zopakovat. K tomu je výhodné kondenzátor pĜipojit trvale k baterii pĜes odpor
1 kȍ a dotýkat se jeho vývody o sebe. Nabíjení kondenzátoru mezi pulzy probČhne
pĜes odpor. Zachycené oscilace jsou na obr. 5.

Obr. 5. Oscilace zachycené sondou
osciloskopu

Obr. 4 LC obvod, vlevo sonda
osciloskopu, vpravo kondenzátor
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