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Osciloskop za 300 Kč a další výhodné  

fyzikální nákupy 

VÍT BOČEK 

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha  

Cílem příspěvku je popsat experimenty, které lze provést s levnými pomůc-

kami zakoupenými na internetovém obchodě Aliexpress [1]. 

Vybavení za několik set korun 

Aliexpress je čínský internetový obchod, ve kterém lze zakoupit nejrůznější 

zboží od oblečení po elektroniku. My se v následujícím textu budeme věnovat 

přístrojům, se kterými můžeme provést zajímavé fyzikální experimenty. 

Nejprve změříme frekvenci otáčení lopatek USB větráčku (cca 120 Kč), 

který kromě toho, že větrá, také ukazuje čas. Dále provedeme základní měření 

s jednoduchým a levným osciloskopem (cca 300 Kč) a v poslední části pří-

spěvku se zaměříme na Teslův transformátor (cca 150 Kč). 

1. USB větráček 

  

Obr. 1 USB větráček,  

který po zapnutí ukazuje čas 

Obr. 2 Ciferník, který vidíme  

po zapnutí větráčku 

Tento větráček (obr. 1) je velice efektní, neboť zobrazuje čas, a to poměrně 

neobvyklým způsobem. Jedna z jeho dvou lopatek disponuje několika LEDka-

mi, které svítí či blikají, a to podle toho, jak rychle se rotor motorku otáčí. 
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Uvnitř větráčku je totiž elektronika, která „sleduje“ jak rychle se rotor otáčí 

a zapíná LEDky na vrtulce tak „šikovně“, aby rotující vrtulka ukazovala cifer-

ník s aktuálním časem. Naše oko je totiž nedokonalé a od jisté frekvence bliká-

ní již není schopné rozeznat, zda jde o pulzy nebo o stálé svícení, a právě toho-

to jevu větráček využívá. Po zapnutí větráčku tedy vidíme ciferník stejný jako 

na obr. 2 a pro zajímavost se pokusíme několika způsoby určit frekvenci otáče-

jících lopatek. 

Abychom dokázali určit, jak rychle se lopatky otáčí, použijeme fotoaparát, 

u kterého lze měnit délku expozice. Při jednotlivých expozicích pak fotoaparát 

vyfotí ciferníky s různě velkou „svítící“ částí jeho obvodu. Obr. 3 ukazuje, jak 

ciferníky vypadají při různě dlouhých expozicích. 

Z vyfocených obrázků tedy můžeme dopočítat frekvenci otáček lopatek. 

Budeme k tomu potřebovat znát délku expozice a úhel vytyčený „zhasnutou“ 

částí ciferníku. 

Pokud nastavíme dobu expozice např. na                  , při které ode-

čteme úhel            určený středem větráčku a počátečním a koncovým 
„svítícím“ bodem na obvodu vzniklé kružnice, můžeme určit frekvenci lopatek 

f za pomocí vztahu 

 
expozice

f
T






1
360 .  [1] 

V tomto případě frekvence f odpovídá přibližně 39,2 Hz. 

Abychom získali relevantnější hodnotu frekvence, budeme potřebovat více 

měření a různě dlouhé expozice. Sedm fotografií s určenými úhly a dopočíta-

nými frekvencemi zachycuje obr. 3. 

Průměrná hodnota frekvencí určená z fotografií na obr. 3 (bez první fotogra-

fie)* je fprůměrná = 42,2 Hz. To odpovídá velice dobře měřením, která byla pro-

vedena „akustickou metodou,“ tedy měřením zvukové frekvence přiblížením 

větráčku k mobilu s nainstalovanou a spuštěnou příslušnou aplikací (obr. 4) Při 

tomto měření se frekvence pohybuje okolo 42 Hz. Závěr je tedy takový, že 

lopatky se otáčí s frekvencí okolo 42 Hz. 

                                                           

* Celý viditelný ciferník neurčuje jednoznačně frekvenci otáčení, ale lze ří-

ci, že frekvence je větší než 40 Hz, případně se této hodnotě rovná. 
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Obr. 3 Větráček focený fotoaparátem s různou délkou expozice 

 

Obr. 4 Měření frekvence větráčku pomocí android aplikací 

2. Osciloskop 

K následujícímu experimentu použijeme osciloskop DSO138 a provedeme 

s ním základní měření – podíváme se, jak zobrazuje frekvenci generovanou 

mobilní aplikací a také spočítáme z grafu na osciloskopu kapacitu elektrolytic-

kého kondenzátoru. 
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Obr. 5 Osciloskop DSO138 – popis 

 

Obr. 6 Osciloskop DSO138 – specifikace 
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Nejprve se tedy podíváme na to, jak osciloskop zobrazí grafy různých frek-

vencí. Jako generátor signálu je použit mobilní telefon s nainstalovanou aplika-

cí Tone Generator. Telefon připojíme k osciloskopu konektorem s jackem 

a vývody právě pro připojení k osciloskopu. Nyní aplikaci spustíme a nastaví-

me požadovanou frekvenci. Na obr. 7 je zachycena obrazovka osciloskopu se 

zobrazenými frekvencemi od 1 Hz do 22 kHz. 

 

Obr. 7 Test osciloskopu při různých frekvencích 

Pomocí osciloskopu ověříme kapacitu kondenzátoru. Musíme tedy sestavit 

elektrický obvod (obr. 8), k čemuž budeme potřebovat zdroj elektrického napětí 

– galvanický článek typu AA, rezistor o odporu 1 kΩ, kondenzátor o kapacitě 

470 μF a osciloskop – v našem případě zmíněný DSO138. 

 

Obr. 8 Zapojení obvodu 
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Po sestavení připojíme tužkový článek. Na osciloskopu se po chvíli ukáže 

graf, na kterém jsou vidět různé fáze nabíjení a vybíjení. V první části je napětí 

nulové, po připojení článku napětí na kondenzátoru skokově vzroste na maxi-

mální hodnotu. Nyní zdroj odpojíme a pozorujeme exponenciální vybíjení 

kondenzátoru. Tím je akt měření hotový. Nyní musíme s grafem začít pracovat 

a získat z něj potřebná data. V našem případě byl graf vyfocen a pomocí online 

verze programu Geogebra dále zpracováván. Stačí vynést jednu „étinu“ maxi-

mální hodnoty napětí na y-ovou osu a určit, jaký čas jí přísluší na ose x-ové. 

Tato hodnota je tzv. relaxační čas  , což je tedy doba, za kterou klesne napětí 
na kondenzátoru na 1/e. 

Kapacita našeho kondenzátoru se spočítá jako podíl tohoto času a odporu 

připojeného rezistoru, tedy 

 C
R


  [2] 

a po dosazení: 

 F 460 μF
,

C  
0 46

1 000
. (3) 

Náš výpočet tedy velice dobře odpovídá uváděné hodnotě kapacity, tedy 

470 μF. 

 

Obr. 9 Určení relaxační doby   
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3. Teslův transformátor 

Teslův transformátor je přístroj, který dokáže i několiktisíckrát zvýšit napětí 

přiváděné na primární cívku. Aby bylo možné takto napětí transformovat, je 

třeba, aby na vstupu do Teslovy cívky (tedy cívky, která v transformátoru zajiš-

ťuje právě onu transformaci) bylo střídavé napětí. Nikola Tesla střídavý proud 

vyráběl pomocí jiskřiště. Tuto technologii zde rozebírat nebudeme, neboť 

v našem transformátoru (obr. 10) byla nahrazena technologií moderní a účin-

nější. Střídavý proud se zde totiž vyrábí pomocí polovodičových součástek, což 

umožňuje miniaturizaci zařízení a jeho větší efektivitu. Tento pokrok s sebou 

však přináší složitější obvod, a proto toto zapojení také nebudeme příliš rozebí-

rat a zaměříme se především na samotné fungování zařízení, které lze „z vnějš-

ku“ pozorovat. 

  

Obr. 10 „Polovodičový“ Teslův transformátor Obr. 11 Koróna 

Náš transformátor je napájen stejnosměrným napětím do 24 V a jeho příkon 

je max. 15 W. V blízkosti transformátoru je silné elektromagnetické pole, které 

lze demonstrovat přiblížením klasické zářivky, jež se rozsvítí. Další efektní 

vlastností našeho transformátoru je vytvoření koróny o délce asi 1 cm (obr. 11), 

která se objeví na vyčnívajícím konci sekundární cívky. Tato koróna je efektní 
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již sama o sobě, ale lze ji využít k ještě jedné zajímavé funkci. K trans-

formátoru je možné prostřednictvím kabelu jack-jack připojit MP3 přehrávač, 

nebo jakékoliv jiné zařízení s tímto rozhraním a koróna začne vydávat zvuk, 

který je v zařízení právě přehráván. Znamená to tedy, že koróna nahrazuje 

klasický reproduktor. 

Koróna vydává zvuk díky tomu, že má vysokou teplotu – až několik tisíc 

stupňů Celsia. Celý proces „výroby“ zvuku je následující: MP3 přehrávač gene-

ruje elektrické impulsy, které za normálních okolností putují do sluchátek. My 

jsme impulsy pustili do transformátoru, který je zesílí a pošle do koróny. Ta se 

tedy zvětšuje a zmenšuje podle toho, jestli přijdou nebo nepřijdou impulsy 

z přehrávače. Koróna posléze významně zahřeje okolní vzduch, ten se rozepne, 

a tím vznikne zvukový signál. Pokud žádný signál do transformátoru nepřijde, 

koróna se opět zmenší. Tento proces lze velice rychle opakovat a je tedy možné 

tímto způsobem přehrávat takřka libovolný zvuk. 

Odkazy 

[1] Internetový obchod Aliexpress, dostupný online z: www.aliexpress.com 

  


