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Základy elektrostatiky v pokusech (Coulomb v zákon, 
kondenzátor) 

ZDEN K ŠABATKA 
Katedra didaktiky fyziky, MFF UK v Praze 

Stejn  jako u ebnice, tak pravd podobn  i v tšina vyu ujících za íná kapitolu o elek-
t in  a magnetismu elektrostatikou. Tento lánek se zabývá dv ma ze základních 
pojm  tohoto tématu, kondenzátorem a Coulombovým zákonem, a dává nám t na 
n kolik experiment , které by mohly pomoci student m lépe pochopit a „osahat“ si 
fyzikální jevy, které s nimi souvisí. 
Tento lánek lze rovn ž chápat jako u itelské poznámky popisující možnosti zavede-
ní kondenzátoru do výuky, a ov ení Coulombova zákona. 
Nám ty na popsané pokusy byly nalezeny v [1], [2] a [4]. 

Jednoduchý kondenzátor 

Kondenzátorem rozumíme „sou ástku“, kterou lze použít pro uchování elektrického 
náboje a lze ji použít jako do asný zdroj nap tí. Kondenzátory mohou mít r zný tvar 
a r znou konstrukci. Pod pojmem kondenzátor si však velice pravd podobn  p edsta-
víme jeho základní variantu, která dala vzniknout i jeho schematické zna ce – dv  
vzájemn  rovnob žné vodivé desky, mezi nimiž je bu  vzduch, nebo jiné dielektri-
kum. 
Pro kapacitu tohoto kondenzátoru existuje velmi jednoduchý vztah (1), který sice ne-
ní t žké úvahou odvodit, na druhou stranu jej není t žké ani ov it – a to už se prav-
d podobn  v mnoha p ípadech ned je. Nemá-li u itel k dispozici jist  velmi p knou 
pom cku, dv  kovové desky, které by bylo možné vzdalovat od sebe a m nit jejich 
ú innou plochu, m že je nahradit oby ejným alobalem a kapacitu pak m it „lepším“ 
multimetrem, tj. takovým, který umí m it kapacitu. 

 
d
SC ε=  (1) 

Celá myšlenka je velmi jednoduchá. Desky kondenzátoru vyrobíme nap . z hliníkové 
fólie a uložíme mezi listy knihy. Je tedy dobré zvolit takovou velikost alobalu, která 
odpovídá velikosti stránek knihy. K jednotlivým fóliím p ipojíme svorky multimetru. 
Pro ur ení závislosti kapacity C na vzdálenosti desek d budeme m nit po et list  me-
zi deskami. Do grafu pak vyneseme závislost ( )dC  a ( )dC 1 , p i emž vzdálenost m -
že být uvedena jak v po tech list  mezi deskami, tak v milimetrech. První varianta je 
z ejm  jednodušší a rychlejší a dle mého soudu je i výhodn jší pro soust ed ní se na 
závislost kapacita vs. vzdálenost – studenti nejsou rušení p epo ítáváním po tu strá-
nek na milimetry. Studenti zjistí, který z graf  „vypadá“ lineárn  a zda je tak kapacita 
C p ímo úm rná d, i 1/d (viz grafy 1 a 2). 
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Graf 1. Experimentáln  ur ená závislosti kapacity na po tu list  mezi deskami 

 

Graf 2. Experimentáln  ur ená závislosti kapacity na p evrácené hodnot  
po tu list  mezi deskami 

Pro získání závislosti kapacity C na ú inné ploše desek S posta í, budeme-li zmenšo-
vat desky vždy na polovinu1 a p i každém zmenšení ur íme kapacitu kondenzátoru. 
Velikost plochy udáváme v násobcích (dílech) velikosti stránky knížky (resp. p vod-
ní desky). Z didaktických d vod  necháme studenty rovn ž vytvo it grafy obou zá-
vislostí ( )SC  a ( )SC 1 2. Studenti tedy zjistí, zda je kapacita C p ímo úm rná S, i 1/S. 

                                             
1 Pokud bychom cht li prom it závislost p esn ji, bude zapot ebí v tší po et hodnot a ur it  si nevysta íme 
pouze s p lením fólie. 
2 Jist  si dovedete p íslušné grafy p edstavit. Z d vodu úspory místa je již neuvádíme. 
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Kombinací t chto odvozených závislostí není problém ur it úm rnost obsahující zá-
vislost na d i S. 

  

Obr. 1. M ení kapacity vytvo eného kondenzátoru: a) diagram, b) reálné zapojení 

Pom cky 

• alobal (hliníková fólie) 

• kniha s v tším množstvím stránek ( ím v tší formát, tím lepší) 

• multimetr s možností m ení kapacity 

• p ípadn  vodi e s krokodýlky, posuvné m ítko a metr 

P íklad pracovního listu 

ást I – Kapacita v závislosti na vzdálenosti desek (fólií) 
1) Opat ete si silnou knihu a dva kusy alobalové fólie velikosti stránky této knihy 
2) Umíst te fólie do knihy tak, aby mezi nimi bylo 30 list , tj. nap íklad jednu na 

stranu 200, druhou na stranu 260. 
3) P ipojte ervenou sondu k jedné fólii, ernou k druhé fólii a knihu zav ete. 
4) Oto te voli em multimetru na symbol –||– (m ení kapacity). 
5) Kapacita, kterou budete m it bude v nanoFaradech. (Na displeji byste m li vid t 

„nF”.) Výslednou kapacitu zaneste do tabulky. 
6) Opakujte m ení pro r zné množství list  mezi fóliemi. 
7) Nam ená data vložte do Excelu a vytvo te 2 grafy: 

a) graf závislosti kapacity na po tu list , 
b) graf závislosti kapacity na (po tu list )-1. 

 

Po et list (Po et list )-1 Kapacita (nF)
30 1/30
60 1/60
90 1/90
120 1/120
150 1/150
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Který z graf  vypadá lineárn ? 
a) Kapacita vs Po et list  
b) Kapacita vs (Po et list )-1 
Lineární závislost ukazuje, že veli iny jsou si p ímo úm rné. Která z následujících 
úm rností je tedy správná? (C p edstavuje kapacitu kondenzátoru a d vzdálenost elek-
trod (fólií). Vzdálenost odpovídá po tu list  mezi fóliemi.) 

 
d

C 1~   dC ~  

ást II – závislost kapacity na velikosti desek (fólií) 
1) Zm te a zapište kapacitu vašeho kondenzátoru p i odd lení jeho desek nap . 50 

listy. 
2) Opakujte m ení pro r zné velikosti fólií. Postupn  je zmenšujte – p ehýbejte 

vždy nap l. Nam ené kapacity zapište do následující tabulky. 
3) Na základ  vašich nam ených dat zpracujte v Excelu dva grafy: 

a) graf závislosti kapacity na velikosti plochy desek, 
b) graf závislosti kapacity na (velikost plochy desek)-1. 
 

Plocha (Plocha)-1 Kapacita (nF)
S 1 / S

0.5 * S 2 / S
0.25 * S 4 / S

0.125 * S 8 / S
0.0625 * S 16 / S

 
Který z graf  vypadá lineárn ? 
a) Kapacita vs Plocha 
b) Kapacita vs Plocha-1  
Lineární závislost íká, že veli iny si jsou p ímo úm rné. Která z následujících úm r-
ností je tedy správná? (C je kapacita kondenzátoru, S je plocha desek.) 

  
S

C 1~  SC ~  

ást III – Rovnice kapacity deskového kondenzátoru 
Kombinací obou zjišt ných úm rností formulujte jednu, která bude obsahovat oba 
fakty (závislost kapacity na d i na S) 

~C  
Abychom p etvo ili vztah úm rnosti na skute nou rovnici (kde budou už správn  
„sed t“ jednotky), musíme p idat konstantu úm rnosti. V tomto p ípad  se jedná o ε , 
která se nazývá permitivita prost edí. Nejnižší permitivitu má vakuum 
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( 2212
0 NmC1085,8 −⋅=ε ). Permitivita každého jiného prost edí je v tší a je udávána 

v násobcích permitivity vakua jako 0r εεε ⋅= , kde rε  je práv  onen násobek a nazývá 
se relativní permitivita prost edí. 
Dopl te správný tvar rovnice pro kapacitu deskového kondenzátoru. 

0rεεε ==C  

Další možné využití experimentální sestavy 

Pokud bychom ur ovali vzdálenost desek (použitých hliníkových fólií) a jejich veli-
kost v „tradi ních“ jednotkách (metrech), budeme mít dostatek údaj  k tomu, aby-
chom ur ili permitivitu prost edí mezi deskami. V našem p ípad  se jedná o papír, 
jehož permitivita je udávána p ibližn  jako 5,3r =ε  (viz nap . [2]). 

Navíc, když už jsme fólie (desky kondenzátoru) zmenšili, m žeme p edvést3, že pís-
menko S ve výsledném vztahu není plocha jednotlivých desek, ale jejich „ú inná“ 
plocha, tj. plocha, kterou se p ekrývají4. 

Ov ení Coulombova zákona 

Coulomb v zákon (2) p edstavuje jeden ze základních poznatk  elektrostatiky, který 
je p edstavován student m na st ední škole. Jakým zp sobem však jednoduše ov it, 
p ípadn  odvodit, platnost tohoto zákona? 

 2
21

4
1

r
QQFe ⋅=

πε
 (2) 

Coulomb v zákon. Dva bodové náboje na sebe vzájemn  p sobí elektrickou silou. Tato síla je p ímo 
úm rná velikosti jednotlivých náboj  a nep ímo úm rná druhé mocnin  jejich vzdálenosti. Jsou-li 

tyto náboje souhlasné, síla je odpudivá; jsou-li opa né, síla je p itažlivá. 

Nebudeme zde popisovat ov ení celého zákona, ale zam íme se pouze na ov ení 
závislostí velikosti síly Fe na p evrácené hodnot  druhé mocniny vzdálenosti bodo-
vých náboj  21 r  a na velikosti náboj  1Q  a 2Q . 

Aparatura, kterou budeme používat, sestává z vysokonap ového zdroje (p ípadn  
induk ní elektriky, van der Graafova generátoru, apod.), t í ping-pongových mí k  
nast íkaných vodivou barvou (m žeme použít i váno ní ozdoby – menší koule) p i-
pevn ných na nevodivých stojáncích (zde je použito br ek), digitální váhy 
s rozlišením alespo  0,01 g, pravítko (metr), stativový materiál (viz obrázek 2a). 

                                             
3 N kte í studenti na to ur it  p ijdou p i experimentování sami. 
4 Díky tomu by mohly nastat problémy p i samostatné práci student . 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 ešit. 
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Obr. 2. a) Aparatura pro demonstraci Coulombova zákona b) Váhy použité pro 
„m ení“ elektrické síly 

Princip celého m ení a ur ování velikosti elektrické síly je pom rn  jednoduchý. 
Jako „silom r“ budeme využívat již zmín né elektronické váhy. Ideální je, pokud 
mají váhy možnost tárování5. 
Postup pro zm ení velikosti síly v dané vzdálenosti kuli ek r: 

• Na váhy postavíme jednu z kuli ek na stojánku, nad ni (do v tší vzdálenosti) 
do stativu umístíme druhou. 

• Vytárujeme váhy. 

• Ob  kuli ky nabijeme (nap . pomocí VN zdroje) V našem p ípad  (viz obr 2) 
jsme se dotkli každé z kuli ek p ipojené ke stejné svorce zdroje. Ob  kuli ky 
pak m ly stejný náboj. 

• P iblížíme jednu z kuli ek. 

• Na displeji ode teme „p idanou hmotnost“ kuli ky mΔ . Elektrická síla eF ′  p -
sobící mezi kuli kami je pak p ímo úm rná ,mΔ  a to podle vztahu 

gmF ⋅Δ=′e . 

Jelikož nemáme k dispozici bodové náboje, dochází na kuli kách díky vzájemnému 
ovliv ování náboj  k jejich p euspo ádání. Tím se m ní i velikost síly p sobící mezi 
dv ma kuli kami ve vzájemné vzdálenosti r jejich st ed . Coulomb v zákon v našem 
reálném p ípad  by pak m l tvar6 

 −+−⋅=′
63

2
21

e 1441
4 r

a
r
a

r
QQF

πε
, (3) 

                                             
5 Tj. možnost zvolit nulu. 
6 Odvozením této korekce Coulombova zákona se zabývá lánek [5]. Nutnost korekce je patrná nap íklad 
z grafu 3. 
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kde a je polom r kuli ek. len korekce 
6

14
r
a  je však stejn  jako všechny následují-

cí tak malý, že jej m žeme spole n  s ostatními zanedbat a rovnice bude mít tvar 

 −⋅
⋅

=′
3

2
21 41

4 r
a

r
QQFe πε

 (4) 

Ov ení závislosti Fe (1/r2) 

Chceme-li ov it závislost elektrické síly na druhé mocnin  vzdálenosti r, nebudeme 
do grafu na y-ovou osu vynášet p ímo sílu gmFe ⋅Δ=′ , kterou bychom „zm ili“ na 
vahách, ale sílu 

 
−

⋅Δ=

−

′
=

33

4141
r
a

gm

r
a

F
F e

e , (5) 

která by odpovídala vzájemnému p sobení dvou bodových náboj  o stejné velikosti, 
jako mají v experimentu použité kuli ky. Na x-ovou osu vyneseme p íslušné vzdále-
nosti r. Tato napohled podivná úprava je nutná hlavn  z toho d vodu, že Excel (prav-
d podobn  stejn  jako i jiný dostupný tabulkový procesor) je schopen fitovat pouze 
p eddefinovanými funkcemi, mezi které pat í i mocninná závislost, ale nikoli závis-
lost, která se vyskytuje ve vztahu (4). Dostali jsme se tedy zp t k tomu, že budeme 
ov ovat vztah (2). Tentokrát však s tím rozdílem, že v tomto p ípad  síla eF  není 
síla, kterou jsme nam ili v experimentu, ale síla s korekcí – tj. taková, kterou by-
chom nam ili, kdyby nedocházelo k p erozd lení náboje na kuli kách. 

 

Graf 3. Porovnání závislostí skute n  nam ené síly eF ′  (zna ka •) a síly s korekcí eF  
(zna ka  ×)  
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Jak je patrné z grafu 3, tak rovnice k ivky proložené daty s korekcí dob e odpovídá 
p edpokládané závislosti (2), resp. Coulombovu zákonu. Rovn ž si m žeme povšim-
nout, že korekce je tím v tší, ím jsou si kuli ky blíže. 

Demonstrace závislosti Fe (Q1,Q2) 

Nastavíme dv  nabité kuli ky s náboji do libovolné pevné vzdálenosti (jedna z kuli-
ek op t na vahách – stejn  jako v p edchozím p ípad ) a ode teme hodnotu na va-

hách. Následn  snížíme jeden z náboj  na polovinu tím, že se jedné z kuli ek 
dotkneme t etí nenabitou kuli kou7. Váhy budou ukazovat p ibližn  polovinu. 

Záv r 

U každého z prezentovaných pokus  vás ur it  napadnou další varianty. U prvního 
p ísp vku by bylo jist  možné p idat aktivitu týkající se porovnávání permitivit r z-
ných materiál  (sklo, d evo, plast, apod.). U druhého z pokus  nap íklad m žeme 
pomocí elektrostatické indukce nabít jednu z kuli ek opa ným nábojem a pozorovat 
jejich p itahování – váhy budou ukazovat zápornou hodnotu. 
 
Vznik tohoto p ísp vku byl podpo en grantem FRVŠ 1237/2010: Demonstra ní expe-
rimenty pro p ednášky "Fyzika I" a "Klasická elektrodynamika". 
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7 Aby se náboje rozd lili opravdu na polovinu, nesmíme se kuli kami dotýkat v blízkosti t etí kuli ky. P eroz-
d lení náboje by bylo ovlivn no jejím elektrickým polem. Druhou možností je dotknout se kuli ky (nap . ve 
stativu) tak, aby ob  kuli ky (ve stativu i ta, kterou se dotýkáme) byly ve stejné vzdálenosti od kuli ky stojící 
na vahách. 
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