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Základy elektrostatiky v pokusech (CoulombĤv zákon,
kondenzátor)
ZDENċK ŠABATKA
Katedra didaktiky fyziky, MFF UK v Praze
StejnČ jako uþebnice, tak pravdČpodobnČ i vČtšina vyuþujících zaþíná kapitolu o elektĜinČ a magnetismu elektrostatikou. Tento þlánek se zabývá dvČma ze základních
pojmĤ tohoto tématu, kondenzátorem a Coulombovým zákonem, a dává námČt na
nČkolik experimentĤ, které by mohly pomoci studentĤm lépe pochopit a „osahat“ si
fyzikální jevy, které s nimi souvisí.
Tento þlánek lze rovnČž chápat jako uþitelské poznámky popisující možnosti zavedení kondenzátoru do výuky, a ovČĜení Coulombova zákona.
NámČty na popsané pokusy byly nalezeny v [1], [2] a [4].

Jednoduchý kondenzátor
Kondenzátorem rozumíme „souþástku“, kterou lze použít pro uchování elektrického
náboje a lze ji použít jako doþasný zdroj napČtí. Kondenzátory mohou mít rĤzný tvar
a rĤznou konstrukci. Pod pojmem kondenzátor si však velice pravdČpodobnČ pĜedstavíme jeho základní variantu, která dala vzniknout i jeho schematické znaþce – dvČ
vzájemnČ rovnobČžné vodivé desky, mezi nimiž je buć vzduch, nebo jiné dielektrikum.
Pro kapacitu tohoto kondenzátoru existuje velmi jednoduchý vztah (1), který sice není tČžké úvahou odvodit, na druhou stranu jej není tČžké ani ovČĜit – a to už se pravdČpodobnČ v mnoha pĜípadech nedČje. Nemá-li uþitel k dispozici jistČ velmi pČknou
pomĤcku, dvČ kovové desky, které by bylo možné vzdalovat od sebe a mČnit jejich
úþinnou plochu, mĤže je nahradit obyþejným alobalem a kapacitu pak mČĜit „lepším“
multimetrem, tj. takovým, který umí mČĜit kapacitu.
C =ε

S
d

(1)

Celá myšlenka je velmi jednoduchá. Desky kondenzátoru vyrobíme napĜ. z hliníkové
fólie a uložíme mezi listy knihy. Je tedy dobré zvolit takovou velikost alobalu, která
odpovídá velikosti stránek knihy. K jednotlivým fóliím pĜipojíme svorky multimetru.
Pro urþení závislosti kapacity C na vzdálenosti desek d budeme mČnit poþet listĤ mezi deskami. Do grafu pak vyneseme závislost C (d ) a C 1 d , pĜiþemž vzdálenost mĤ-

( )

že být uvedena jak v poþtech listĤ mezi deskami, tak v milimetrech. První varianta je
zĜejmČ jednodušší a rychlejší a dle mého soudu je i výhodnČjší pro soustĜedČní se na
závislost kapacita vs. vzdálenost – studenti nejsou rušení pĜepoþítáváním poþtu stránek na milimetry. Studenti zjistí, který z grafĤ „vypadá“ lineárnČ a zda je tak kapacita
C pĜímo úmČrná d, þi 1/d (viz grafy 1 a 2).
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Graf 1. ExperimentálnČ urþená závislosti kapacity na poþtu listĤ mezi deskami

Graf 2. ExperimentálnČ urþená závislosti kapacity na pĜevrácené hodnotČ
poþtu listĤ mezi deskami
Pro získání závislosti kapacity C na úþinné ploše desek S postaþí, budeme-li zmenšovat desky vždy na polovinu1 a pĜi každém zmenšení urþíme kapacitu kondenzátoru.
Velikost plochy udáváme v násobcích (dílech) velikosti stránky knížky (resp. pĤvodní desky). Z didaktických dĤvodĤ necháme studenty rovnČž vytvoĜit grafy obou závislostí C (S ) a C (1 S ) 2. Studenti tedy zjistí, zda je kapacita C pĜímo úmČrná S, þi 1/S.

1

Pokud bychom chtČli promČĜit závislost pĜesnČji, bude zapotĜebí vČtší poþet hodnot a urþitČ si nevystaþíme
pouze s pĤlením fólie.
JistČ si dovedete pĜíslušné grafy pĜedstavit. Z dĤvodu úspory místa je již neuvádíme.

2
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Kombinací tČchto odvozených závislostí není problém urþit úmČrnost obsahující závislost na d i S.

Obr. 1. MČĜení kapacity vytvoĜeného kondenzátoru: a) diagram, b) reálné zapojení
PomĤcky
• alobal (hliníková fólie)
• kniha s vČtším množstvím stránek (þím vČtší formát, tím lepší)
• multimetr s možností mČĜení kapacity
• pĜípadnČ vodiþe s krokodýlky, posuvné mČĜítko a metr
PĜíklad pracovního listu
ýást I – Kapacita v závislosti na vzdálenosti desek (fólií)
1) OpatĜete si silnou knihu a dva kusy alobalové fólie velikosti stránky této knihy
2) UmístČte fólie do knihy tak, aby mezi nimi bylo 30 listĤ, tj. napĜíklad jednu na
stranu 200, druhou na stranu 260.
3) PĜipojte þervenou sondu k jedné fólii, þernou k druhé fólii a knihu zavĜete.
4) Otoþte voliþem multimetru na symbol –||– (mČĜení kapacity).
5) Kapacita, kterou budete mČĜit bude v nanoFaradech. (Na displeji byste mČli vidČt
„nF”.) Výslednou kapacitu zaneste do tabulky.
6) Opakujte mČĜení pro rĤzné množství listĤ mezi fóliemi.
7) NamČĜená data vložte do Excelu a vytvoĜte 2 grafy:
a) graf závislosti kapacity na poþtu listĤ,
b) graf závislosti kapacity na (poþtu listĤ)-1.
Poþet listĤ
30
60
90
120
150

(Poþet listĤ)-1
1/30
1/60
1/90
1/120
1/150
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Který z grafĤ vypadá lineárnČ?
a) Kapacita vs Poþet listĤ
b) Kapacita vs (Poþet listĤ)-1

Lineární závislost ukazuje, že veliþiny jsou si pĜímo úmČrné. Která z následujících
úmČrností je tedy správná? (C pĜedstavuje kapacitu kondenzátoru a d vzdálenost elektrod (fólií). Vzdálenost odpovídá poþtu listĤ mezi fóliemi.)
C~

1
d

C~d

ýást II – závislost kapacity na velikosti desek (fólií)
1) ZmČĜte a zapište kapacitu vašeho kondenzátoru pĜi oddČlení jeho desek napĜ. 50
listy.
2) Opakujte mČĜení pro rĤzné velikosti fólií. PostupnČ je zmenšujte – pĜehýbejte
vždy napĤl. NamČĜené kapacity zapište do následující tabulky.
3) Na základČ vašich namČĜených dat zpracujte v Excelu dva grafy:
a) graf závislosti kapacity na velikosti plochy desek,
b) graf závislosti kapacity na (velikost plochy desek)-1.
(Plocha)-1
1/S
2/S
4/S
8/S
16 / S

Plocha
S
0.5 * S
0.25 * S
0.125 * S
0.0625 * S

Kapacita (nF)

Který z grafĤ vypadá lineárnČ?
a) Kapacita vs Plocha
b) Kapacita vs Plocha-1
Lineární závislost Ĝíká, že veliþiny si jsou pĜímo úmČrné. Která z následujících úmČrností je tedy správná? (C je kapacita kondenzátoru, S je plocha desek.)
C~

1
S

C~S

ýást III – Rovnice kapacity deskového kondenzátoru
Kombinací obou zjištČných úmČrností formulujte jednu, která bude obsahovat oba
fakty (závislost kapacity na d i na S)
C~

Abychom pĜetvoĜili vztah úmČrnosti na skuteþnou rovnici (kde budou už správnČ
„sedČt“ jednotky), musíme pĜidat konstantu úmČrnosti. V tomto pĜípadČ se jedná o ε ,
která se nazývá permitivita prostĜedí. Nejnižší permitivitu má vakuum
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( ε 0 = 8,85 ⋅ 10 −12 C 2 Nm 2 ). Permitivita každého jiného prostĜedí je vČtší a je udávána
v násobcích permitivity vakua jako ε = ε r ⋅ ε 0 , kde ε r je právČ onen násobek a nazývá
se relativní permitivita prostĜedí.
DoplĖte správný tvar rovnice pro kapacitu deskového kondenzátoru.

C =ε

= ε rε 0

Další možné využití experimentální sestavy
Pokud bychom urþovali vzdálenost desek (použitých hliníkových fólií) a jejich velikost v „tradiþních“ jednotkách (metrech), budeme mít dostatek údajĤ k tomu, abychom urþili permitivitu prostĜedí mezi deskami. V našem pĜípadČ se jedná o papír,
jehož permitivita je udávána pĜibližnČ jako ε r = 3,5 (viz napĜ. [2]).
Navíc, když už jsme fólie (desky kondenzátoru) zmenšili, mĤžeme pĜedvést3, že písmenko S ve výsledném vztahu není plocha jednotlivých desek, ale jejich „úþinná“
plocha, tj. plocha, kterou se pĜekrývají4.

OvČĜení Coulombova zákona
CoulombĤv zákon (2) pĜedstavuje jeden ze základních poznatkĤ elektrostatiky, který
je pĜedstavován studentĤm na stĜední škole. Jakým zpĤsobem však jednoduše ovČĜit,
pĜípadnČ odvodit, platnost tohoto zákona?
Fe =

1 Q1Q2
⋅
4πε r 2

(2)

CoulombĤv zákon. Dva bodové náboje na sebe vzájemnČ pĤsobí elektrickou silou. Tato síla je pĜímo
úmČrná velikosti jednotlivých nábojĤ a nepĜímo úmČrná druhé mocninČ jejich vzdálenosti. Jsou-li
tyto náboje souhlasné, síla je odpudivá; jsou-li opaþné, síla je pĜitažlivá.

Nebudeme zde popisovat ovČĜení celého zákona, ale zamČĜíme se pouze na ovČĜení
závislostí velikosti síly Fe na pĜevrácené hodnotČ druhé mocniny vzdálenosti bodových nábojĤ 1 r 2 a na velikosti nábojĤ Q1 a Q2 .
Aparatura, kterou budeme používat, sestává z vysokonapČĢového zdroje (pĜípadnČ
indukþní elektriky, van der Graafova generátoru, apod.), tĜí ping-pongových míþkĤ
nastĜíkaných vodivou barvou (mĤžeme použít i vánoþní ozdoby – menší koule) pĜipevnČných na nevodivých stojáncích (zde je použito brþek), digitální váhy
s rozlišením alespoĖ 0,01 g, pravítko (metr), stativový materiál (viz obrázek 2a).

3

NČkteĜí studenti na to urþitČ pĜijdou pĜi experimentování sami.
Díky tomu by mohly nastat problémy pĜi samostatné práci studentĤ. Tomuto problému bychom se mohli
vyhnout, kdybychom zmenšovali jen jednu z fólií. Na druhou stranu je dobré, když vznikají problémové situace
a žáci (studenti) se je snaží Ĝešit.
4
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Obr. 2. a) Aparatura pro demonstraci Coulombova zákona b) Váhy použité pro
„mČĜení“ elektrické síly
Princip celého mČĜení a urþování velikosti elektrické síly je pomČrnČ jednoduchý.
Jako „silomČr“ budeme využívat již zmínČné elektronické váhy. Ideální je, pokud
mají váhy možnost tárování5.
Postup pro zmČĜení velikosti síly v dané vzdálenosti kuliþek r:
• Na váhy postavíme jednu z kuliþek na stojánku, nad ni (do vČtší vzdálenosti)
do stativu umístíme druhou.
• Vytárujeme váhy.
• ObČ kuliþky nabijeme (napĜ. pomocí VN zdroje) V našem pĜípadČ (viz obr 2)
jsme se dotkli každé z kuliþek pĜipojené ke stejné svorce zdroje. ObČ kuliþky
pak mČly stejný náboj.
• PĜiblížíme jednu z kuliþek.
• Na displeji odeþteme „pĜidanou hmotnost“ kuliþky Δm . Elektrická síla Fe′ pĤsobící mezi kuliþkami je pak pĜímo úmČrná Δm, a to podle vztahu
Fe′ = Δm ⋅ g .
Jelikož nemáme k dispozici bodové náboje, dochází na kuliþkách díky vzájemnému
ovlivĖování nábojĤ k jejich pĜeuspoĜádání. Tím se mČní i velikost síly pĤsobící mezi
dvČma kuliþkami ve vzájemné vzdálenosti r jejich stĜedĤ. CoulombĤv zákon v našem
reálném pĜípadČ by pak mČl tvar6
Fe′ =

3
6
º
Q1Q2 ª
§a·
§a·
1
4
14
− » ,
+
⋅
−
¨
¸
¨
¸
«
2
r
r
4πεr ¬«
© ¹
© ¹
¼»

5

(3)

Tj. možnost zvolit nulu.
Odvozením této korekce Coulombova zákona se zabývá þlánek [5]. Nutnost korekce je patrná napĜíklad
z grafu 3.

6
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§a·
©r¹

6

kde a je polomČr kuliþek. ýlen korekce 14¨ ¸ je však stejnČ jako všechny následující tak malý, že jej mĤžeme spoleþnČ s ostatními zanedbat a rovnice bude mít tvar
Fe′ =

3
ª
§a· º
1
4
⋅
−
«
»
¸
¨
4πε ⋅ r 2 ¬«
© r ¹ ¼»

Q1Q2

(4)

OvČĜení závislosti Fe (1/r2)
Chceme-li ovČĜit závislost elektrické síly na druhé mocninČ vzdálenosti r, nebudeme
do grafu na y-ovou osu vynášet pĜímo sílu Fe′ = Δm ⋅ g , kterou bychom „zmČĜili“ na
vahách, ale sílu
Fe =

Fe′
3
ª
§a· º
«1 − 4¨ ¸ »
© r ¹ ¼»
¬«

=

Δm ⋅ g
,
3
ª
§a· º
−
1
4
«
¨ ¸ »
© r ¹ ¼»
¬«

(5)

která by odpovídala vzájemnému pĤsobení dvou bodových nábojĤ o stejné velikosti,
jako mají v experimentu použité kuliþky. Na x-ovou osu vyneseme pĜíslušné vzdálenosti r. Tato napohled podivná úprava je nutná hlavnČ z toho dĤvodu, že Excel (pravdČpodobnČ stejnČ jako i jiný dostupný tabulkový procesor) je schopen fitovat pouze
pĜeddefinovanými funkcemi, mezi které patĜí i mocninná závislost, ale nikoli závislost, která se vyskytuje ve vztahu (4). Dostali jsme se tedy zpČt k tomu, že budeme
ovČĜovat vztah (2). Tentokrát však s tím rozdílem, že v tomto pĜípadČ síla Fe není
síla, kterou jsme namČĜili v experimentu, ale síla s korekcí – tj. taková, kterou bychom namČĜili, kdyby nedocházelo k pĜerozdČlení náboje na kuliþkách.

Graf 3. Porovnání závislostí skuteþnČ namČĜené síly Fe′ (znaþka •) a síly s korekcí Fe
(znaþka ×)
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Jak je patrné z grafu 3, tak rovnice kĜivky proložené daty s korekcí dobĜe odpovídá
pĜedpokládané závislosti (2), resp. Coulombovu zákonu. RovnČž si mĤžeme povšimnout, že korekce je tím vČtší, þím jsou si kuliþky blíže.

Demonstrace závislosti Fe (Q1,Q2)
Nastavíme dvČ nabité kuliþky s náboji do libovolné pevné vzdálenosti (jedna z kuliþek opČt na vahách – stejnČ jako v pĜedchozím pĜípadČ) a odeþteme hodnotu na vahách. NáslednČ snížíme jeden z nábojĤ na polovinu tím, že se jedné z kuliþek
dotkneme tĜetí nenabitou kuliþkou7. Váhy budou ukazovat pĜibližnČ polovinu.

ZávČr
U každého z prezentovaných pokusĤ vás urþitČ napadnou další varianty. U prvního
pĜíspČvku by bylo jistČ možné pĜidat aktivitu týkající se porovnávání permitivit rĤzných materiálĤ (sklo, dĜevo, plast, apod.). U druhého z pokusĤ napĜíklad mĤžeme
pomocí elektrostatické indukce nabít jednu z kuliþek opaþným nábojem a pozorovat
jejich pĜitahování – váhy budou ukazovat zápornou hodnotu.
Vznik tohoto pĜíspČvku byl podpoĜen grantem FRVŠ 1237/2010: Demonstraþní experimenty pro pĜednášky "Fyzika I" a "Klasická elektrodynamika".
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7

Aby se náboje rozdČlili opravdu na polovinu, nesmíme se kuliþkami dotýkat v blízkosti tĜetí kuliþky. PĜerozdČlení náboje by bylo ovlivnČno jejím elektrickým polem. Druhou možností je dotknout se kuliþky (napĜ. ve
stativu) tak, aby obČ kuliþky (ve stativu i ta, kterou se dotýkáme) byly ve stejné vzdálenosti od kuliþky stojící
na vahách.
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