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Několik postřehů ze SonS festivalu 2015 v Londýně 

ZDENĚK POLÁK 
Jiráskovo gymnázium v Náchodě 

Abstrakt 

Konference SonS přinášejí stále mnoho zajímavého. Příspěvek obsahuje pozvání 
k účasti na příštím ročníku Science on Stage a tři nápady od tří různých delegací 
SonS v Londýně 2015: skládací modely těles z brček a vlasce, kroužek rotující nad 
magnetem a malý generátor vysokého napětí z pěti součástek. 

Úvod 

Science on Stage je mezinárodní projekt zaměřený především na učitele přírodních 
věd a matematiky a jehož hlavním cílem je navazování kontaktů mezi učiteli z růz-
ných evropských zemí a sdílení zkušeností. Vyvrcholením každého cyklu Science on 
Stage je mezinárodní festival, na kterém se setkávají vybraní reprezentanti ze všech 
zúčastněných zemí. Festival je vlastně několikadenní obrovský mezinárodní „veletrh 
nápadů“ doplněný dílnami, přednáškami, pódiovými vystoupeními i kulturním a spo-
lečenským programem. Česká republika měla své zástupce na všech festivalech, které 
se dosud konaly. 

  

Přihlašte se na Science on Stage 2017 

V současné době začíná další cyklus Science on Stage. Učitelé přírodovědných před-
mětů a matematiky ze všech typů škol a lektoři přírodovědně zaměřených kroužků se 
mohou hlásit do národního kola. Finále národního kola se uskuteční na podzim 2016 
a jeho vítězové pojedou reprezentovat Českou republiku na mezinárodní festival, kte-
rý se uskuteční 29. 6. – 2. 7. 2017 v Debrecínu v Maďarsku. Informace naleznete na 
webových stránkách [1]. 

Tři pokusy ze SonS 2015 v Londýně 

Co bylo letos na SonS zajímavé? Bylo toho opravdu hodně. Zmíním tři pokusy, které 
jsou jednoduché, užitečné a hlavně splňují předpoklady stabilního pokusu. Stabilní 
pokus to je takový soubor pomůcek, který je stále připravený kdykoliv k použití, tedy 
stálý z hlediska trvání. Je také spolehlivý, málo citlivý na podmínky, za kterých pro-
bíhá. Stálý z hlediska výsledného efektu. Takový, který nezklame a nemusí se dlouho 
připravovat. 
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Kroužek nad i pod magnetem 

První experiment pochází z dílny Davida Keenehana z irské delegace. Jde o jeden 
z experimentů se základním zaměřením na rotaci tělesa. Ve vysoké průhledné válco-
vé krabici od tenisových míčků je na dně silný neodymový válcový magnet. Ve svislé 
orientaci pólů, tak že osa magnetu je shodná s osou průhledného obalu. Dno krabice 
je vypouklé vzhůru. Zespoda tři železné podložky o průměru asi 15 mm, které mag-
net silně přitahuje a sám tak drží na dně. Lze použít i české korunové mince. U hořej-
šího okraje krabice jsou protilehle přes průměr dva otvory, do kterých je těsně 
vetknuta dřevěná tyčka (týble) o průměru 10 mm a délce asi 13 cm. Tyčkou lze ztuha 
otáčet. Na ni je navinuta nit o délce větší, než je hloubka krabice. Na volném konci 
nitě je uvázán železný kroužek o průměru 25 mm. Lze použít kroužek na klíče. Otá-
čením tyčky přibližujeme a vzdalujeme kroužek od magnetu. Při přiblížení k magnetu 
se kroužek roztočí na jednu stranu a při oddálení na opačnou. Příčinou je zkroucení 
vláken při vytváření provázku – nitě. Známe jev, když na konec volně visící nitě za-
věsíme závaží, a to se nám roztočí. Vzdalováním a přibližováním kroužku od magne-
tu se mění přitažlivá síla a tím i napětí nitě. Nit se při rostoucím napětí rozkrucuje a 
při klesajícím zpětně svinuje. Samozřejmě při roztočení kroužek překoná setrvačností 
rovnovážnou polohu a po rychlém posunu k magnetu vykonává kroužek tlumené 
torzní kmity s mnoha otáčkami. Stejně tak po oddálení. Tyto děje nejsou úplně vrat-
né. Při opakovaném roztáčení a stáčení niti se posouvají vlákna, ze kterých je spřede-
na vůči sobě a mění se velikost torzního momentu v závislosti na jejím zatížení. 
Obecně takto velikost torzního momentu vzniklého napětím nitě klesá. Tedy čerstvá 
nit se roztáčí „ochotněji“, než po mnohonásobném zopakování popsaného děje. Kra-
bici můžeme obrátit dnem vzhůru a provést pokus i v jiné poloze. Viz obr. 1. 
Mně se na daném experimentu líbí jeho vrstevnatost. V první řadě je to hezký stabilní 
pokus na skládání sil. Můžeme hovořit o síle napínající nit v různých polohách na-
klonění (převrácení krabice). Případně zda a jak se mění váha krabice při různých 
polohách kroužku. Proč se magnet drží mincí a proč se neposouvá při naklánění kra-
bice. Pak se můžeme ptát, proč a jak se mění perioda kmitů kroužku na niti, jestliže 
jej považujeme za kyvadlo v silovém poli. No a nakonec proč se roztáčí při změně 
vzdálenosti od magnetu. Další informace najde zájemce na konferenčním posteru, viz 
[2].  
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Obr. 1. Železný kroužek pod magnetem. Otáčením dřevěné tyčky mění kroužek 
vzdálenost od magnetu. 

Modely mřížek z brček 

Všichni známe drátové modely těles a krystalických mřížek. János Marki-Zay 
z Maďarska vytváří velmi důmyslné modely z papíru, teleskopických trubiček a plas-
tových brček. Základní vlastností jeho modelů je možnost jejich přeskládání 
z prostorového do téměř rovinného. Viz obr. 2 a 3. U papírových modelů lépe, u tru-
bičkových se již výrazně uplatní vlastní rozměr průměru trubiček. Na konstrukci mo-
delů se naše plastová brčka na pití moc nehodí. Mají velký průměr a jsou měkká. Je 
třeba nalézt jiný zdroj pevných tuhých trubiček s malým průměrem např. 
v modelářských prodejnách. Já použil hygienické vatové tyčinky s ustříhanými konci 
(nepoužité uchošťourky) a plastové trubičky k výrobě olověných krmítek pro rybáře. 
Ke spojování trubiček posloužil silný rybářský vlasec. Připravíme si vlasec o délce 
větší, než je dvojnásobek součtu délek všech hran konstrukce. Najdeme si (nejkratší) 
uzavřenou dráhu a uvážeme vlasec v uzavřené smyčce. Pak jen vlasec protahujeme a 
mírně dotahujeme v rozích. Aby konstrukce v rozích držela co nejlépe, každou tru-
bičkou prochází vlasec právě dvakrát. Už provlékání vlasce trubičkami je hezkou 
úlohou z teorie grafů. Lze dokázat, že při tomto způsobu provlékání vždy existuje 
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aspoň jedna uzavřená cesta, kdy skončíme tam, kde jsme začali a v celé konstrukci 
bude vlastně na vlasci jen jeden uzel. Více námětů viz [3].  

Obr. 2. Trubičkové modely krychlí 

Obr. 3. Trubičkové modely krychlí, větší krychle složená 
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Generátor vysokého napětí do dlaně 

Portugalci Luís Carreiró a José Rodrigues ve svém projektu „Fyzika komunikací“ 
měli mnoho zajímavých udělátek pro demonstraci fyzikálních jevů spojených 
s přenosem signálů. Každá věc byla na samostatném prkénku s obrázkem osobnosti 
s jevem nejvíce spojené. Kromě dalších zajímavých věcí předváděli malý vysoko-
frekvenční generátor vysokého napětí. Viz obr 5. 

Jde asi o nejjednodušší myslitelné zapojení. Schéma je 
na obr. 4. Konstrukci svede i člověk, který nemá 
s elektronickými obvody žádné velké zkušenosti. Stu-
denti na Soustředění mladých matematiků a fyziků 
jich sestavili několik. Při provozu se tranzistor poměr-
ně dost zahřívá. Je lepší umístit ho na chladič, případ-
ně nahradit výkonnějším typem např. BD135 nebo 
podobným. Dále proti originálu je dobré mezi bázi a 
emitor tranzistoru zařadit zelenou LED diodu. Pomocí 
tohoto generátoru lze rozsvítit doutnavky a zářivky. 
Viz obr. 6. Generátor pracuje i s baterií 4,5 V, ale 
úměrně tomu generuje nižší napětí. Při provozu není 
radno dotýkat se živých částí, aby nedošlo k popálení 

vysokofrekvenčním proudem. Konstrukce je velmi zajímavá a vděčná. Více v [4] a 
[5]. 

Obr. 5. Originál generátoru předváděného na SonS portugalskou delegací 

Obr. 4  
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Obr. 6. Česká varianta v činnosti 

Poznámka 

Obecné informace o SonS do tohoto článku doplnila Jitka Houfková z KDF MFF UK, 
která ráda odpoví i dotazy týkající se účasti na příštím ročníku SonS. 
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